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 (به ترتيب حروف الفبا) حي و بازنگريگروه طرا نام درس رديف

 قشمي مرتضي   طهوري ـعلي   زماني ـسعيد  ادبيات 1

   كبير  يمحسنمرتضي  ـ مصطفي خاكبازان    عربي 2

 رضا فرهنگيان  زاده  ـ محمد جواد عباس دين و زندگي 3

 ماژالن حاج ملكي  زبان انگليسي 4

 عليرضا رفيعي  ـ  اصغر كشاني رياضي 5

 خسروآبادي  مجيد سرودي ـ زيست شناسي 6

   مجيد طباخيان ـ   اوغلي جعفر شريف فيزيك 7

 زنجاني نژاد  بهزاد ـ   مسعود جعفري شيمي 8

 گروه ويراستاري علمي (به ترتيب حروف الفبا)

 سيد سعيد مؤذنيمحمد امين توكلي ـ   سجاد احمدي ـ مهدي اخباري ـ
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نامهپاسخ
 ادبياتت

 
 صحيح است. 2گزينه  -1

 خلنگ: نام گياهي است؛ علف جارو/شرطه: باد موافق
 صحيح است. 4گزينه  -2

 پوييدن: دويدن، به شتاب رفتن، به هر سو رفتن و جستجو كردن
 صحيح است. 1گزينه  -3

 آزرمآذرم
 صحيح است. 1گزينه  -4

 غربتقربت
 صحيح است. 4گزينه  -5

هاي غلط به ترتيب عبارتند از: خاييدن ـ مضمون ـ مناعت ـ   شكل درست واژه
 مذموم

 صحيح است. 1گزينه  -6

ي قرن دهم است. و  االخوان اثر كمال الدين عبدالرزاق كاشاني، نويسنده تحفة
 جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني از شاعران اواخر قرن ششم است.

 صحيح است. 3گزينه  -7
هاي  در شاهنامه، وجود سيمرغ، ديو سفيد و ......... عناصري هستند كه زمينه

 هاي واقعيِ آن را. كنند نه زمينه تخيلي حماسه را تقويت مي
 صحيح است. 4گزينه  -8

 بيت ايهام تناسب ندارد.
 صحيح است. 1گزينه  -9

پذير نيست  نالف) با من پيوسته بودن و گريزان از من بودن در يك زمان، امكا
 و پارادوكس دارد.

هاي  استعاره از خنده "شكر"در اين بيت استعاره از معشوق است و  "بت"ب) 
ي تشبيهي است. و بيت تلميحي به داستان  اضافه "ي دهان پسته"شيرينو 

هاي خسرو بوده  نيز كه از معشوقه "شكر"ي  خسرو و شيرين دارد كه بودن واژه
 ي شكر ايهام تناسب دارد. سازد، بيت در واژه مياست اين تلميح را آشكارتر 
ي خسروپرويز كه  ـ نام معشوقه2ـ معني اصلي آن1پ) شكر: ايهام تناسب دارد.

با شيرين در تناسب است./ اين بيت نيز همانند بيت قبل به داستان خسرو و 
شيرين تلميح دارد./ شكر: استعاره از سخنان شيرين سعدي، بيت اسلوب 

 دارد.معادله نيز 
هاي شيرين است و بيت تلميح دارد به  ت) شكر در اينجا استعاره از خنده

 داستان خسرو و شيرين و فرهاد و شكر، ايهام تناسب نيز دارد. 
 صحيح است. 2گزينه -10

 هاي هر بيت به ترتيب عبارت است از: آرايه
) دل از دست رفتن: كنايه/ پنهان و آشكار: تضاد و(طباق)/ دست و دل: 1(

 اسبتن
) اي باد شرطه: تشخيص/ ما مثل كشتي شكستگانيم: تشبيه دارد./ باز: ايهام 2(

ـ آشكار و گشوده / بين باد و باز جناس ناقص 2ـ دوباره و مجدداً 1دارد 
اختالفي هست./ دقّت كنيد كه در اين بيت ديدار فقط در معناي چهره است و 

 به هيچ وجه ايهام ندارد.
ـ خورشيد كه با گردون در تناسب است 2ـ محبت 1دارد. ) مهر:ايهام تناسب 3(

 و پذيرفتني نيست./ بين روز و مهر در معناي خورشيد، تناسب برقرار است.
 شود. بين يارا و ياران جناس ناقص افزايشي ديده مي

توان در عيش و مستي كوشيد: پارادوكس/  ) هنگام تنگدستي كه نمي4(
تشبيه دارد/ : ستي/ گدا مثل قارون شودكيمياي هستي: استعاره از عيش و م

بين مستي و هستي: جناس ناقص اختالفي است./ بيت تلميح به داستان قارون 
 شود. دارد و تناسب نيز در آن ديده مي

 صحيح است. 4گزينه  -11
در بيت صورت سؤال و اين گزينه گفته شده است كه عاشق، همواره شيدا و 

در اين جهان، توجه او را به خود ي معشوقِ خود است و هيچ چيزي  شيفته
كند. حتي بهشت و شراب ساقي رضوان او را از هدف خود كه وصال  جلب نمي

ها به ترتيب به ناپايداري جهان و دل  دارد. در ساير گزينه محبوب است باز نمي
 شود. با ياران اشاره مي  نبستن به آن / مغرور نشدن / مدارا با دشمنان و دوستي

 ح است.صحي 2گزينه  -12
گيرد و نجات و شفاي  گويد كه همه چيز از خدا نشئت مي سلمان ساوجي مي

ي داروها شفا  ها با واسطه و به وسيله هر كس به دست اوست هر چند كه انسان
يابند ولي اصل هر  ي احياي علوم غزالي راه هدايت را مي يابند و به وسيله مي

ي ابزار و وسيله هستند و نبايد ها همگ ماجرايي در يد قدرت خداوند است و اين
 ها گردد و از اصل غافل شود. انسان اسير و گرفتار اين واسطه

 كند. ) از سنايي نيز همين مفهوم را تداعي مي2ي ( مفهوم بيت گزينه
 صحيح است. 4گزينه  -13

شرط رسيدن به حقيقت و معبود، پاگذاشتن بر نفس خويش است و هر كس 
 يابد. مي كه از خودش بگذرد به خدا راه

 صحيح است. 3گزينه  -14
بيت صورت سؤال به وفاداري و يار وفادار اشاره دارد و مفهوم مقابل و متضاد آن 

 وفايي اشاره دارد. ) آمده است كه به بي3ي( در گزينه
 صحيح است. 4گزينه  -15

ها و  ها و خوبي تمام ابيات به جز اين بيت به بيچارگي و ازبين رفتن ارزش
ها اشاره  و دگرگوني در اوضاع و احوال و  جنون و نادرستيآشكارشدن پليدي و 

 كنند. تباه شدن امور را بيان مي
 صحيح است. 1گزينه  -16

 را پاره كرد و زير پا انداخت.  بدريد و بسپرد محضر به پاي: استشهانامه
 كردن و زير پا گذاشتن مال سپردن: پاي

 صحيح است. 2گزينه  -17
و همين باعث  "مني با كردگار پيوست" با توجه به متن درس چهارم، جمشيد

بنابراين ابيات مورد نظر به جمشيد  "كار اندر آورد و برگشت شكست"شد كه 
 اشاره دارند.

 صحيح است. 1گزينه  -18
 امر مطاعامر متاع

 صحيح است. 2گزينه  -19
 كردن/ مرحمت كردن دادن/ تقديم

 صحيح است. 4گزينه  -20
چنين "ي  اي تحليلي است و مقاله نوشته "تربيت انساني و سنت ملّي ما"درس 

 ماهيتي پژوهشي دارد. "رفت و ....
 عربي

 
 صحيح است. 2گزينه  -21
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 1آزمون 
هايتان و  ثروت 3ثروت به صورت مفرد و ال يريده ماضي در گزينه 1در گزينه

 تبعيت كردن به صورت غلط ترجمه شده است. 4كشيده شدن و در گزينه
: كشاندن     /         /     اسر: اسارت   تبعية: وابستگينهب: غارت  /    جرّ

 صحيح است. 2گزينه  -22
ترجمه نشده  "دروسهم "در"هم  "ضمير  "هاي پر فايده كتاب" 1در گزينه

 "به صورت جمع درست نيست و ضمير  "ها اين"ي  ترجمه 3است و در گزينه
به صورت  " سودمند"  4ترجمه نشده است. و در گزينه " دروسهم "در  "هم

 صفت نادرست است.
 صحيح است. 4گزينه  -23

كند يكي از آنان  به  مردم كسي را كه با صالحان  (نيكوكاران) دوستي مي« 
 است. 4آورند ترجمه صحيح گزينه  شمار مي

 صحيح است. 2گزينه  -24
و در  "ناگهان "و "دوستم به من گفت" 3و در گزينه "نگفتم "1در گزينه 

 نادرست ترجمه شده است. "گويم مي" 4گزينه
 ا + قلتا " كه گفتم./ اگر  وقتيلمبرسد فعل ماضي قرار بگيرد معناي  "لم

  دهد (قيد زمان) مي» هنگامي كه«
 صحيح است. 2 گزينه  -25

تقدر و « در لعلها و فعل » ها« و « خاطلية« فعل تأمري بصورت «  1در گزينه 
بنها به معناي پسرش و غاية  4و 3بصورت مونث غلط است و در گزينه » تنال

 بصورت نفرد غلط است.
 صحيح است. 2گزينه  -26

حياتنا  "به صورت مضارع و " نريد "به صورت مفرد و  "علمنا " 1ي  در گزينه
به صورت متكلم وحده  "كنت اريد" 3با ذكر ضمير نادرست است و در گزينه "

به صورت ماضي  "و قد أردنا " علي العلوم" تعبير  4هنادرست است و در گزين
 جمع هستند نادرست است.» االعداء« و » العيدي « نقلي غلط است. ضمناً 

 هاي ما(علومنا) خواستيم(كنّا نُريد) /  دشمن(عدو) /  دانش ترجمه لغات:   مي
 صحيح است. 4گزينه  -27

اين است ارزش انسان به آن چيزي است كه خوب از عهد ما  ترجمه عبارت
 هماهنگ است. 4آيد، خواه آن را بسيار انجام دهد يا كم  كه با گزينه  آن بر مي

ماه از نظر صورت زيباترين ستارگان است و آن جسمي كروي ترجمه متن:
 بينيم و آن را از كره زمين كوچكتر است،به است كه آن در آسمان نوراني مي

چرخد .ماه در اول هر ماه به صورت هالل  بار و آن به دور زمين مي 49اندازه 
رسد و سپس حجمش  شود تا ماه به نيمه مي است سپس تدريجاً بزرگ مي

شود و روزش داغ است و شبش سرد براي  شود تا اينكه مخفي مي كوچك مي
دارد كه  هايي از حيات در آن نيست و در آن كوههاي بلندي وجود همين نشانه
ي اورست است و در آن صحراهايي وجود دارد كه  ها بلندتر از قله برخي از آن

 آبي در آن نيست.
 صحيح است. 3گزينه  -28

 صحيح است. 3گزينه  -29
مطالبي بيان شده است.دقت كنيد كه بايد  "ويژگيهاي ماه"در اين متن درباره 

 انتخاب شود. عنوان گلّرية ( جامع و مانع)
 صحيح است. 4گزينه  -30

 ماه از كره زمين كوچكتر است نه بزرگتر.
 صحيح است. 2گزينه  -31

 تشكيل صحيح

 تمدنْهظاهرُام
فاعل

الحياةِ 
اليه مضاف

جبالٌعلَيه و هناك فيه
مؤخر مبتداي

مرتفعةٌ 
صفت

 

 صحيح است. 2گزينه  -32
 موارد نادرست:

/  مبتدا و  3گزينه/ اسم مفعول و مقصور در  1مفعول به و منصوب در گزينه
 4مرفوع در گزينه

 صحيح است. 3گزينه  -33
است و اسم مكان و مجرد است و از  "مظهر "مفردش "مظاهر" 3در گزينه

 "مبتداي مؤخّر "دارد نه "فاعل"نيست.همچنين نقش  "اظهار"مصدر 

 صحيح است. 2گزينه  -34
اعراب » أخ« 4و در گزينه» نصيب«و » حظّ«  3و در گزينه "اوالد" 1در گزينه 

مرفوع به الف است چون مبتدا و مرفوع  "والداي"تقديري دارند. ولي عبارت 
 است.
متكلم وحده اضافه شود داراي اعراب تقديري » ي«هر اسمي كه به  دقت :

خواهد بود به جز اسامي مثني و جمع مذكر سالم كه در هر حال اعرابشان 
 باشد. عي ميفر

 صحيح است. 4گزينه -35
اعرابشان تقديري  "ساعٍ "3و در گزينه "فتي "2و در گزينه "ايدي "1در گزينه

اسم مثني است و اعرابش فرعي به  "المدرسةمعلمي " 4است ولي در گزينه

 المدرسة معلمين+باشد مي "ي"حروف يعني 

 صحيح است. 3گزينه  -36
داراي اعراب تقديري هستند. بايد دقت  "احدي ـ اليالي ـ العلي ـ هدايا "كلمات
جمع مذكر سالم است كه نونش افتاده  "المدرسة معلّمي"كنيم

« مضاف اليه و محالًّ  مجرور » نومه« در » ه«المدرسة/ ضمناً معلمين است
 ي وصفيه و محلّاً منصوب است. جمله» يجتهد

 صحيح است. 1گزينه  -37
چون مضاف ""االفضل " 3به صورت مرفوع و در گزينه"المسلم " 2در گزينه

صفت است و بايد "كثيرة " 4داشته باشد و در گزينه "لْا" شده است نبايد 
 منصوب باشد.

 صحيح است. 4گزينه  -38

صحيح است. "ابياتاً " 3و در گزينه" كبيرةٍ "2و در گزينه "اُخْري" 1در گزينه
 مذكر است.» بيت«و  مونث» دار«دقت كنيد كه 

 صحيح است. 3گزينه  -39
آمده است ديگر جمله وصفيه نيست بلكه جمله  اسم معرفهبعد از  "اثرّت "چون

 حاليه است.
 صحيح است. 1گزينه  -40

جمله  3باشد و در گزينه "الصالحون"بايد صفت مرفوع يعني  2در گزينه
درست است و  »يعشق«بايد مذكر غائب باشد پس » ظبياً« وصفيه، براي 

 درست است.» الفضيةَ«بايد منصوب باشد يعني  »اشعةَ«صفت 

 دين و زندگيي

 صحيح است. 4گزينه  -41
) توحيد 1باشد گزينه ( تنها گزينه اي كه به توحيد در ربوبيت اشاره دارد ، مي

) مفهوم نادرستي از تدبير و ربوبيت الهي است در حالي 3در واليت و گزينه (

 حروف

 جمع ه
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نامهپاسخ
دانيم.  ت معتقديم همه ي آنان و تدبيرشان را از آن خدا ميكه به تدبير موجودا

 19دين و زندگي پيش درس دوم صفحه 
 صحيح است. 3گزينه  -42

به اين دليل كه هر موجودي هر چه دارد از خداست ، هيچ مخلوقي نيست كه 
نياز و مستقل از خدا عمل كند. دين و زندگي پيش درس  در كارهاي خود بي

 17و  16دوم صفحه ي 
 صحيح است. 3گزينه  -43

اين آيه بيانگر آتشي است كه انسان افروخته است و به رابطه ي طولي زارع و 
 20خداوند اشاره دارد. دين و زندگي پيش درس دوم صفحه ي 

 صحيح است. 4گزينه  -44
رسيم كه خداوند نامحدود است و در نقطه ي  در توحيد ذاتي به اين اعتقاد مي

محدود و ناقص بيانگر شرك ذاتي است كه آيه ي مقابل آن اعتقاد به خداي 
پاسخ قرآن كريم در برابر اين اعتقاد است . "و اَعلَموا اَنَّ ....................  "شريفه ي

 16دين و زندگي پيش درس دوم صفحه ي 
 صحيح است. 2گزينه -45

بهره مندي آسان مشتاقان هدايت پس از دريافت و ابالغ وحي توسط پيامبر 
صورت پذيرفت و با قلم مرجعيت علمي فهم جزئيات احكام در ميان  اكرم(ص)

مسلمانان به وقوع پيوست و پيامبر اكرم (ص) در حيطه ي واليت معنوي ، در 
دهند . دين و زندگي سوم  كنند و معجزات را انجام مي عالم طبيعت تصرف مي

 درس پنجم 
 صحيح است. 2گزينه -46

 106ي  صفحه 7درس 
 صحيح است. 2گزينه  -47
به واليت "اَُمرِت لاَعدلَ بينَكُم  "به دريافت و ابالغ وحي و"بما انزاهللا منْ كتابِ "

باشد.دين و  ظاهري اشاره دارد و آيات اين گزينه بيان ديگري از اين ترتيب مي
 زندگي سوم درس پنجم

 صحيح است. 3گزينه  -48
عنوي و غيبي آموزش پيامبر يك آموزش معمولي نبود بلكه آموزش از طريق م

گيرد كه آيه  بود كه در حيطه ي قلم و واليت معنوي پيامبر اكرم (ص) قرار مي
مبين آن است . دين و زندگي  "يخْرِجهم منَ الظُلُمات الي النّور"ي شريفه ي 

 سوم درس پنجم 
 صحيح است. 4گزينه  -49

خود را از  ايمان دارند داوري پندارسوره نساء كساني كه  60با توجه به آيه ي 
خواهد  نزد طاغوت برند در حالي كه فرمان دارند به او كافر باشند و شيطان مي

كه آنان را گمراه كند به يك گمراهي دور. دين و زندگي سوم درس ششم 
 80ي  صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -50
با گذشت زمان و گسترش سرزمين هاي اسالمي فرقه ها و انديشه هاي مختلف 

رود ، بلكه  وجود مي آيد و نياز به امام نه تنها از بين نمي ، مسائل جديدي به
 82ي  شود . دين و زندگي سوم درس ششم صفحه بيش تر هم مي

 صحيح است. 4گزينه  -51
 دين و زندگي سوم درس ششم

 صحيح است.3گزينه -52
پيامبر به دستور خداوند سه سال پس از بعثت در يك دعوت آشكار خويشان 

اين دعوت با اعالم آمادگي علي بن ابيطالب (ع) براي خود را انذار كرد و در 

ياري پيامبر (ص) دست ايشان را در دست گرفت ، جانشيني علي (ع) را اعالم 
و  83ي  نمود. حديث منزلت با ختم نبوت در ارتباط است. ديني سوم صفحه

88 
 صحيح است. 1گزينه  -53

را فقط ايمان  سوره ي آل عمران شرط ورود به بهشت 142با توجه به آيه ي 
كند بلكه دو شرط جهاد و صبر نيز عنوان شده است . دين و  معرفي نمي

 106ي  زندگي سوم درس هفتم صفحه
 صحيح است. 3گزينه  -54

منع نوشتن احاديث پس از پيامبر، نياز حاكمان جور به توجيه موقعيت خود و 
بر (ص) هاي جعل و تحريف احاديث پيام ها از زمينه اقدامات مخالف اسالم آن

 111ي  باشد.ديني سوم درس هفتم صفحه مي
 صحيح است. 2گزينه  -55

 110و  113ي  ديني سوم درس هفتم صفحه
 صحيح است. 4گزينه  -56

سوره ي حجرات تنها مالك كرامت و گرامي بودن انسان ها،  13ي  بر اساس آيه
تقواست و بني اميه در زمان  امامت امام صادق (ع) سقوط كرد و پس از آنان 

 113و 109ي  عباس به روي كار آمدند . ديني سوم درس هفتم صفحه بني
 صحيح است. 2گزينه  -57
 صحيح است. 3گزينه  -58

يكي از مجاهدات امامان معصوم (ع) در راستاي واليت ظاهري معرفي خود به 
ها جانشين  اي كه مردم بدانند تنها آن عنوان امام بر حق بوده است به گونه

 127ي  جامعه اند . ديني سوم درس هشتم صفحهرسول خدا و امام بر حق 
 صحيح است. 4گزينه  -59

 124ي  ديني سوم درس هفتم صفحه
 صحيح است. 2گزينه  -60

ي واقعي اسالم  امامان معصوم (ع) با برخورداري از علم الهي تالش كردند چهره
را به نمايش بگذارند مردم را از ظاهرگرايي و سطحي نگري در دين كه آفت 

جامعه ي دين داران است برخوردارند . ديني سوم درس هشتم خانمان سوز 
 131ي  صفحه

 
 زبان انگليسيي

 صحيح است. 2گزينه  -61
 با توجه به فرمول زير: 

it+to be + صفت + (for+ مفعول   ) + to با مصدر    +……….. 

 صحيح است. 3گزينه  -62
از شكل ساده فعل  makeآيد و بعد از فعل مي ingفعل با byبعد از حرف اضافه

 كنيم. ) استفاده ميto(مصدر بدون
 صحيح است. 2گزينه  -63

شود. در ضمن  ) استفاده ميtoاز شكل ساده فعل (مصدربدون letبعد ازفعل 
به  permitو allowهاي رود و بايد از فعل به شكل مجهول بكار نمي Letفعل

 جاي آن استفاده كرد.
 to) از مصدر باto be +madeدر حالت مجهول ( makeنكته: بعد از فعل

 شود. استفاده مي
 صحيح است. 3گزينه  -64
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 1آزمون 
ها را و  كه اول بيرون پنجرهرفت  انتظار ميمعني جمله:همانطوريكه گفتيد، از او 

 سپس داخل را تميز كند.
 صحيح است. 2گزينه  -65

هايي كه در فرم  ام را مطابق با دستورات و جنبه معني جمله: پروفسور سخنراني
 ارزشيابي كرد.داده شده بودند 

 صحيح است. 4گزينه  -66
توانيم انجام دهيم تا ذهن او را از غم بوجود آمده  معني جمله: چه كاري مي

 دور كنيم؟اش  بخاطر مرگ بچه
  distract دوركردن ذهن از چيزي ـ حواس پرت كردن

 صحيح است. 3گزينه  -67
كنند  آموزان توجهي به مطالعه زبان انگليسي نمي معني جمله: بعضي از دانش

 كنند. خاصي به آن مي تأكيداگر چه بعضي از مدارس 
 صحيح است. 2گزينه  -68

 چيزي اشتباه بود. او خيلي ساكت بود. متوجه شدمايي كه او را ديدم،  لحظه
 صحيح است. 4گزينه  -69

 شوند. لغات بيان مي ي بوسيلهشناسان معتقدند كه افكار  روان معني جمله:
 صحيح است. 3گزينه  -70
  ـ فيزيكيchemical  ها شيميايي معني ساير گزينه"actual واقعي" 

physicalاي چهره ـ  facial 
 صحيح است. 4گزينه  -71

ـ contacts  گيرد ها: تماس مي معني ساير گزينه" varies متغير است "
 designs  كند طراحي مي ـfollows  آيد دنبال ميبه 

 صحيح است. 2گزينه  -72
 ها:  معني ساير گزينه"depends on بستگي دارد بر "

  ـdrives on  راند ـ ميsticks  in  چسبد مي
 waits for  ماند منتظر مي

 صحيح است. 4گزينه  -73
ـ record  ها: گزارش معني ساير گزينه"average به طور متوسط "

 aspect  جنبه ـeven  ماجرا، حادثه
 صحيح است. 2گزينه  -74
ي ناآشنا، درك و  ترجمه: طبق متن يك واژه" impossible غير ممكن "

  دار ها: مضحك و خنده معني ساير گزينه سازد. فهم مطلب را غيرممكن مي
Funnyـ جالب  interestingعالي ـ  wonderful 

 صحيح است. 1گزينه  -75
ترجمه: براي بدست آوردن معني و مفهوم لغت "The Context محتوي "

 The ـ متنThe material   جديد، بايد به محتوي توجه بشود. مطالب
textجمله ـ The sentence 

 صحيح است. 1گزينه  -76
ـ 1ترجمه:   "Cannot enjoy reading از خواندن لذت ببريم  "

شود از خواندن لذت ببريم. معني  باشد، نميما اندك  كه معلومات لغوي هنگامي
ـ هنگامي كه 3فهميم  ـ وقتي لغت كم بدانيم، متن را بهتر مي2ها:  ساير گزينه

ـ وقتي لغت كم بدانيم، 3خوانيم. دانيم، مطلب را خيلي سريع مي كم لغت مي
 سازيم. اي از لغت مي ديواره

 صحيح است. 1گزينه  -77
 we need a large ريم احتياج به دانستن لغات زياد دا "

vocabularyكه درك خوبي از مطالب  ـ براي اين1ها:  معني ساير گزينه

كه درك خوبي  ـ براي اين2داشته باشيم، احتياج به دانستن لغات زيادي داريم. 
كه درك  ـ براي اين3از مطالب داشته باشيم، بايد مطالب را دوباره بخوانيم. 

ـ 4هاي ما بايد روي لغات زياد مكس كند. شمخوبي از مطالب داشته باشيم، چ
كه درك خوبي از مطالب داشته باشيم، بايد معني را از متن بدست  براي اين
 بياوريم.

 صحيح است. 2گزينه  -78
ـ متن راجع به بدن انسان 1ترجمه:   "human body بدن انسان  "

ـ 3باشد.  ـ متن راجع به موجودات زنده مي1ها:  ي ساير گزينه باشد. ترجمه مي
ها  ـ متن راجع به سؤاالت و پاسخ3باشد.  هاي عجيب مي متن راجع به دستگاه

 باشد. مي

 صحيح است. 1گزينه  -79
ها  در خط اول به دستگاه theyترجمه: ضمير" machinses ها  دستگاه"

 ها:  معني ساير گزينه شود. ارجاع مي
 living ـ موجودات زندهmen  ـ افراد our  bodies  هايمان بدن

things 
 صحيح است. 4گزينه  -80

 don’t Know enough to براي ساختار بدن انسان علم كافي ندارند  "
make a human body"   :هاي ما را  ـ طبق متن دانشمندان بدن1ترجمه

ـ 3دانند.  ـ طبق متن دانشمندان هيچ چيز راجع به بدن ما نمي2اند.  ساخته
 اند. و غريب اختراع نمودهطبق متن دانشمندان مواد عجيب 

 
 رياضيي

 
 صحيح است. 3گزينه  -81

1 0 1 2 2  
2 1 2  

1 2 1 4 3 3
3 2  

 صحيح است. 1گزينه  -82

3 5 3 4 0  
2 4 0 0 0 0 2 

 صحيح است. 3گزينه  -83

1 14 1
1

214 1
2 1 214 1 

 صحيح است.1گزينه  -84

8 257 4 

1
1 8

1 257 1
1 4

1 1 8 257 1 4  

1 4 1 4 257 1 4 1 4 257 4

256 2 16 4 
 صحيح است. 2گزينه  -85

2 2 2
0 

2 5
4 16 16 1  
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4

1 4

1
1 1 16

1 2 15 

 صحيح است. 2گزينه  -86

1 گزينه
2 3

2
3

نزولي ولي دار كران  
 

2 گزينه
2 1

2
1

صعودي  كراندار
 

3 گزينه
2

2 4 براي صعودي ولي كران بي  
 

4 گزينه نزولي ولي  كراندار

 صحيح است. 2گزينه  -87

2واضح است
هاي ديگر هر سه  ي نزولي و كراندار است. گزينه دنباله 3

 باشد. كراندار ولي غير يكنوا مي

 صحيح است. 2گزينه  -88

1 13 4 10 6 8 20 

13
13
2 1 13

13
2 20 130 

 صحيح است. 4گزينه  -89

 دانيم:مي
2

1 2 2  
1
8 8  

1
8

4 8
1 2

8
2 2 8 2 4

2 2
2 2 

 صحيح است. 1گزينه  -90

1 2 4 و 2 1  
1 2 4 1 2  

 ، جزء دامنه بايد برداشت كه مولفه دوم آن عضو يعني عضوهاي ابتدايي را از
 باشد پس: 

1 4  
1 1 2 4
4 4 1 3

 

1 4 4 3  
 

 صحيح است. 4گزينه  -91

3
1 3 3 3

3 1
2 3 1

4
5 

 صحيح است. 3گزينه  -92

 دانيم:  مي

0
1  

شامل اعداد صحيح  1ي  بنابراين مجموعه جواب معادله
0ي  در بازه 4و  3، 2، 1شود. يعني اعداد  نمي جزء جواب معادله  5

 نيستند.
 صحيح است.  4گزينه  -93

 صورت زير است:  نمودار تابع فوق به 
  بنابراين:

1
1
4

5
2 4

4
5

2
8 5

2  

 كتاب درسي است. 32صفحه  2اين سوال برگرفته از تمرين 
 صحيح است.  2گزينه  -94

2 2 4 2 2 1 2 1 2

2 4 2 2 1 2 1 
4 2 2 1 2

1 3 3 3 2 3 2 2 3

1 3 3 2 3 23 2 
3 3 2 3 23 1 

1 بنابراين جواب سوال برابر است با: 2 3 1 
 اين سوال  برگرفته  از تمرين كتاب است.

 صحيح است. 2گزينه   -95

 است.  تنها تابعي كه هم صعودي و هم نزولي است، تابع ثابت  
 بنابراين بايستي: 

4
4

4
0 0 

 صحيح است.  3گزينه  -96

 دانيم:  كتاب درسي مي 32ي  صفحه 6با توجه به تمرين  
0 1

يا
1 1 2

 

2ي  بنابراين معادله 2  جواب ندارد. 2
 صحيح است.  1گزينه  -97

) توابعي اكيداً صعودي 4) و (3هاي ( گزينه) تابعي صعودي و 2ي ( گزينه 
 صورت زير است:  ) به1ي ( هستند، نمودار گزينه

 تابعي غير يكنوا است.  1تابع زير،طبق نمودار 
 
 
 
 
 
 

 كتاب درسي است. 33ي  اين تست برگرفته از مثال صفحه

1
2

1 3
2

1

2
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 1آزمون 
 صحيح است. 4گزينه   -98

1: صعوديدانيم در تابع اكيداً  مي  2 1 2 
 توان نوشت:  بنابراين مي 

2 1 2 1 1 
 صحيح است. 2گزينه   -99

  واضح است كه : 
1 2 1  

 صحيح است. 3گزينه   -100

3

1 3
3 3

3 توان
9

8 1 0
0 0 0
1 1 1
1 1 1

 

0ي  در نقاط به دست آمده، نقطه قرار دارد بنابراين  بر روي خط  0
1تابع   كنند. قطع مي نقطه خارج خط  2يكديگر را در  و

 صحيح است.  1گزينه  -101

1به صورت  تابع   2 است بنابراين با توجه به  1
1ي  در بازه،اين تابع نمودار  يا وارون پذير  1
 يك) است.  به (يك

 
 
 
 
 
 

 كتاب درسي است. 39ي  صفحه 5اين سوال برگرفته از تمرين 
 صحيح است.  3گزينه  -102

  نويسيم: به صورت زير مي تابع  
2 2
2 2

2
2

2 1
2 1

2 1
2 1 

1
1 2 2

1
1  

1
2

1
1  

 
 كتاب درسي است. 39ي  صفحه 7اين سوال برگرفته از تمرين 

 صحيح است. 2گزينه   -103

كتاب درسي است.  45و 44صفحات  9و 8و 4اين سوال برگرفته از تمرينات  
فرد) ذكر شود. (اين قسمت در كتاب  ) بايد شرط (2ي ( در گزينه

 طبيعي ذكر شده است) نيز اشتباهاً به ازاي هر

 صحيح است.  3گزينه  -104

واضح است كه  
2

1
 كران است. . بنابراين اين دنباله بي 

 صحيح است.  3گزينه  -105

1) همگرا به 4ي ( ) همگرا به صفر هستند. گزينه2) و (1هاي ( گزينه 
3

است  
 ) واگرا است.3ي ( ولي گزينه

 
 زيست شناسيي

 
 صحيح است . 2گزينه  -106

شود ولي در سلول آنزيم  در مراحل مهندسي ژنتيك از آنزيم ليگاز استفاده مي
DNA  پليمراز ايجاد DNAكند. نو تركيب مي 
 صحيح است . 3 گزينه -107

ريبوزرم  rRNAاست كه ژن مربوط به  DNAاندامك كلرو پالست داراي 
باشد. چون ريبوزرم اختصاصي  خودش مي DNAهاي درون آن روي مولكول 

 و پروكاريوتي دارد. 
 صحيح است . 2گزينه  -108

نو تركيب و ژن انسولين همگي چون حاصل كلون شدن يك  DNAمولكول 
ند پس نقاط شكست توسط آنزيم محدود نو تركيب هست DNAمولكول 

كننده در دو ظرف ژن انسولين دارند. پس ژن انسولين روي يك نوار و بقيه 
 سازند. يك نوار را ميDNA هاي  قسمت
 صحيح است . 2گزينه  -109

 شود. پليمراز انجام مي DNA كلون كردن ژن توسط آنزيم 
 صحيح است . 1گزينه -110

كتور ، يك بار  DNAبار شكستن اصلي، يك DNA يك بار استخراج ژن از 
نو تركيب و استخراج ژن پس از كلون شدن از آنزيم محدود  DNAشكستن 

 كننده استفاده شده است.
 صحيح است .4گزينه -111

براي غربال كردن از خاصيت متفاوت در برابر آنتي بيوتيك سلول هاي آلوده 
به آنتي  شود كه علت آن ساخته شدن پروتين از روي ژن متفاوت استفاده مي

           ( ريبوزرم) rRNAبيوتيك در آن هاست براي ساخته شدن پروتئين از 
t RNA  و جهتmRNA   الزم است كه بايد توسطRNA  پليمراز

 شود. پروكاريوتي انجام 
 است. DNAآنزيم محدود كننده براي شكستن اما 

 صحيح است .2گزينه -112
 صحيح است .4گزينه -113

 باكتريايي است.عامل گال نوعي پالزميد و 
كوچك است كه در بعضي از باكتري ها  حلقوي DNAپالزميد يك مولكول 

 باشند. مي يدكلئوت ريبونودئوكسي وجود دارد پس منومرهاي آن 
 صحيح است .4گزينه -114

 توليد واكسني بر عليه بيماري ماالريا تا كنون ساخته نشده است.
 31ي شود كه اين واكسن تهيه شود صفحه  امروزه تالش مي

 صحيح است .2گزينه -115
عامل ماالريا يك تك سلولي آغازي است كه توسط نيش پشه وارد گلبول قرمز 

در حالت طبيعي فاقد شود گلبول قرمز  ( اريتروسيت)  ( اريتروسيت) فرد مي
 اين عامل است و نمي توان اين بيماري عفوني را ژن درماني كرد.

1

1
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نامهپاسخ
 صحيح است .3گزينه -116

رود  هاي پيچيده انساني به كار مي براي پروتئين اين روش بيش تر -28صفحه 
.اين روش اهداف دارويي شود نميكه از طريق تكنولوژي در باكتري ها توليد 

 بيگانه وجود دارد. DNAدارد. جانور تراژني در سلول هاي آن 
 صحيح است .2گزينه -117

 29مراحل كلون كردن گوسفند والي به اين ترتيب است ص
كه  كشت ويژه ايسلول هاي غده پستاني استخراج شده در محيط  -1

 دهند. قرار مي ندتقسيم را متوقف ك

 كند. از سلول تخمك استخراج شده هسته را خارج مي -2

 دهند. سلول پستاني را در كنار تخمك برون هسته قرار مي  -3

 شوند. توسط شوك الكتريكي آن دو ادغام مي  -4

رحم مادر جانشيني منتقل  سلول حاصل تكثير شده و به درون -5
 شود. مي

 صحيح است .2گزينه -118
بين سلول هاي بافت پوششي بسيار به يكديگر نزديك اند يعني بين آن فضاي 

 اندكي وجود دارد. سلولي
 كه زير بافت ها پوششي يافت مي گردد. گزينه الف مربوط به غشاء پايه است.

 گزينه ج و د در بافت پيوندي وجود دارد.
 است . صحيح4گزينه -119

شوند ولي انقباض خود را  به آهستگي منقبقض مي صاف  سلول هاي ماهيچه
 باشند. دارند. سه گزينه ديگر ماهيچه اسكلتي مي در مدت بيش تري نگه مي

 صحيح است .3گزينه -120
 وجود دارد. غير عصبيدرون بافت عصبي ، نوعي ديگر سلول 
وبعضي ديگر عايق كردن  تغذيه نورون ها به نام نوروگليا ، بعضي از اين سلول
 دهند. آكسون ها و دندريت ها را انجام مي

 صحيح است .3گزينه -121
 زردپي از جنس بافت رشته اي است كه اين بافت داراي رشته ها كالژن است.

 كراتين پروتين موجود در ناخن و صورت
 شود كراتينين ماده دفعي است كه از راه كليه دفع مي

 كه در اسكلت حشرات وجود دارد.كتين پلي ساكاريد محكمي است 
 صحيح است .3گزينه  -122

شود. در سنگدان گوارش  قناري پرنده است. گوارش شيميايي در معده آغاز مي
يابد. در روده مواد  شود.در روده گوارش شيميايي ادامه مي مكانيكي انجام مي

غذايي و آب جذب مي شوند. ابتدا گوارش مكانيكي نيز در معده توسط ماهيچه 
 شود. ده انجام ميمع

 صحيح است .1گزينه -123
 مثل بز ، محل هضم سلولز  در سيرابي و نگاري است. گان  نشخواركننده

در حالي كه هضم ساير مواد غذايي در معده اصلي كه همان شيردان است 
 شود.  انجام مي

 صحيح است .2گزينه -124
جذب اغلب قندهاي ساده با انتقال فعال همراه با جذب سديم و به كمك آن 

گيرد.جذب آمينو اسيدها با انتقال فعال و وجود سديم  براي انتقال  صورت مي
برخي الزم است. جذب يون هاي معدني به روش انتشارتسهيل شده در بعضي 

ه به روش جذب مواد چربي از غشاء سلول روداما موارد انتقال فعال است 
 ساده است. انتشار
 صحيح است .1گزينه -125

پيش داريم  پس  2پيش و در نيم آرواره پاييني  2ما در هر نيم آرواره بااليي  
 جفت)  4دندانه پيشين داريم.( 8

* 59آسياي بزرگ داريم .ص  12آسياي بزرگ داريم پس  3در هر نيم آرواره 
 4-6شكل

 صحيح است .4گزينه -126
قرار در درون بدن گازها هر دو سطح تبادل ، اييتنفس ششي و تنفس ندر 

 است.گرفته 
 صحيح است .3گزينه -127

1واي مرده ، ه
3

كند  رود و تبادل گاز نمي هواي جاري است كه به شش ها نمي 
پس درصد اكسيژن آن برابر با اتمسفر است. هواي جاري و هواي باقي مانده 

 دار بيشتري دارند.  2هر دو در شش تبادل با خون  كرده اند و هواي 
 بيشتري از اتمسفر دارد.  2هواي باقي مانده درصد 

 صحيح است .2گزينه -128
مركز دريافت پيام هاي حسي از محيط كه توسط اندام هاي حسي گرفته شده 

رسد. درك حس با قشر مخ است. هيپوتاالموس مركز تنظيم  به قشر مخ مي
 است نه درك آن دماي بدن

 صحيح است .1گزينه -129
از جنس فسفولپيد و  شود. كه يلين در واقع غشاء سلول نوروگليا محسوب ميم

 ساختار مشابه به غشا پالسمايي دارد.پروتئين است و 
 صحيح است .2گزينه -130

 هيدر جز كيسه تنان است كه داراي شبكه عصبي است.
كه ساده ترين نوع دستگاه عصبي است. تقسيمات دستگاه عصبي مركزي و 

 محيطي ندارد.
 صحيح است .4ينهگز -131

 حفاظت از مركز عصبي به ترتيب از بيرون به درون
 و ستون مهره ها  جمجمه  استخوان هاي -1

 نرم شامه) -مايع مغزي نخاعي -عنكبوتيه -پرده منژ ( سخت شامه -2

ها از خون به مغز است  سد  خوني مغزي كه حفاظت در برابر عبور ميكروب -3
كه در نرم شامه است.                                                                                       

 صحيح است .4گزينه -132
 حركتي -بخش حسي – 1دستگاه عصبي محيطي : 

 خود مختار -پيكري -1حركتي:  بخش
 پاراسمپاتيك -بخش مختار: سمپاتيك

 صحيح است .2گزينه -133
عدسي چشم به وسيله رشته هايي به ماهيچه هاي مژكي متصل  -61صفحه 

 اند كه يك سر آن به اليه مشيميه چسبيده است.
 صحيح است .4گزينه -134
 گوش وجود دارد. 2آدمي  در سر

 رد.وجود داصماخ در هر گوش يك پرده 
ركابي و سنداني وجود ،  وش در بخش مياني سه استخوان چكشيدر هر گ

 دارد.
2صماخ:  1 2     

3استخوان :   62 
 صحيح است .3گزينه -135

بعضي از مارها مثل مار زرنگي در جلوي چشمان خود دو سوراخ  72و  71ص 
كند. بسياري از حشرات  دارد كه به كمك آن ها امواج فروسرخ را حس مي
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 1آزمون 
توانند پرتو فرابنفش را ببينند كه در گرده افشاني توسط حشرات نقش  مي

 كند. مهمي ايفاء مي
 فيزيكك    

 
 صحيح است. 4گزينه  -136

 صحيح است. 4ي  گزينه ي  با توجه به رابطه
 صحيح است. 2گزينه  -137

بناميم با سه برابر كردن اختالف پتانسيل دو  اگر جريان ابتدايي مقاومت را 
 شود، بنابراين: سر مقاومت طبق قانون اهم جريان آن هم سه برابر مي

3 4 2  
 صحيح است. 3گزينه  -138

 باشد در اين صورت: اگر ابعاد به صورت

2

1

2 2

1
9 

 صحيح است. 2گزينه  -139
1 100
2 150

2

1
1 5 

 صحيح است. 2گزينه  -140
2 2 2

22 1 4 
 صحيح است. 4گزينه  -141
  صحيح است. 1گزينه  -142

زير ساده سنج ايده آل هستند، بنابراين شكل به صورت  آمپرسنج و ولت
 شود: مي

4با توجه به اينكه است، جريان در مدار پادساعتگرد است، و در  2
  نتيجه:

 
 
 
 
 
 

2 1 1 3  
 

 .صحيح است 4گزينه  -143
 
 
 
 
 
 

0است. چون با توجه به شكل فوق 0  
 وجود ندارد ولي با توجه به عالمت  اين صورت امكان تساويدر 

 هاي ديگر ممكن است.  گزينه و يا مقدار
 صحيح است. 3گزينه  -144

شود، هر سه مقاومت با هم موازيند. بنابراين جريان در  با كمي دقت مشخص مي
خواهد بود. بنابراين جريان در  6ي اصلي و در شاخه 2هر مقاومت

 شود. مي 4) برابر1سيم (
 صحيح است. 4گزينه  -145

6 1 1 2 2
6 2 8  

 صحيح است. 1گزينه  -146
 نويسيم: ي گره را مي در دو گره موجود قاعده

2 2 2
3 1  

 صحيح است. 2گزينه  -147
يابد. بنابراين توان و  مقاومت معادل زياد شده و جريان كاهش مي با افزايش

شود و ولتاژ  ) كم مي1شود. چون ولتاژ المپ ( ) كم مي1نورالمپ (
 يابد. ) زياد شده و نور آن افزايش مي2مولد ثابت است، ولتاژ المپ (

 صحيح است. 4گزينه   -148
را در نظر بگيريد و قانون باتري و مقاومت تك اهمي  3ي شامل  اگر حلقه

 ها را بنويسيد به نتيجه خواهيد رسيد: اختالف پتانسيل
3 3 3 1 0 3  

 صحيح است. 2گزينه   -149
العمل هستند و مقدارشان  طبق قانون سوم نيوتن، اين دو نيرو عمل و عكس 

 صحيح است. 2ي  يكسان است، پس گزينه
 صحيح است.  3گزينه  -150

  در حالت تعادل اوليه داريم: 

1 2 3 0 1 2 3 
  ايم، بنابراين: را عكس كرده 3فرض كنيم جهت نيروي 

1 2 3 3 3 2 3 

10است و در نتيجه شتاب جسم  20بنابراين بزرگي نيروي برآيند  خواهد  2
 شد.

 صحيح است.  4گزينه  -151
كند و يك نيرو با امتداد ثابت  به حركت مي چون جسم از حال سكون شروع

خواهد بود.  شود، بنابراين نيروي اصطكاك در خالف جهت  وارد مي
  بنابراين :

1 0 1

1 1 30 2 10  
1
3 6 8  

 صحيح است.  4گزينه  -152
با سطح  2بناميم، اصطكاك جرم  با سطح زمين را  اگر اصطكاك جرم  

 در حالتي كه نيروي  خواهد بود، بنابراين براي جرم  2زمين 
 توان نوشت:  شود مي به آن وارد مي

2
2 2 2  

2به جرم  2و وقتي نيروي   توان نوشت :  شود مي وارد مي و
2 1

2 2 2 2
 

                 توان دريافت كه مي ي  ي فوق با رابطه با مقايسه دو رابطه 

2 و 1  پاسخ صحيح است. 4ي  است. پس گزينه 2
 صحيح است  1گزينه  -153

  4  

1  

2  
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نامهپاسخ
ايم و چون جسم در حال  هاي وارد بر جسم را در شكل زير رسم كرده نيروي 

 تعادل است خواهيم داشت: 
 
 
 
 
 
 
 

10
0 2 50  

 صحيح است.  3گزينه  -154
و بنابراين در هر وقت اجسام ساكن باشند، برآيند نيروهاي وارد بر آن صفر است 

است ولي هنگامي كه  دو حالت نيروي اصطكاك برابر 
) بيشتر است. 1در حالت ( اجسام در حال حركت باشند، نيروي 

و در نتيجه نيروي اصطكاك در اين  
 حالت بيشتر خواهد بود.

 صحيح است.  3گزينه  -155
در خالف جهت هم  ي اول) جهت اصطكاك و  ثانيه 5در شروع حركت ( 

و اصطكاك يكسان بوده و در  ي كار جهت  هستند ولي در ادامه
خالف جهت حركت هستند. بنابراين حركت كند شونده با شتابي با 

 شود.  گيرد و جسم زودتر متوقف مي بزرگي بيشتري صورت مي
 صحيح است. 2گزينه   -156

در تعادل است، برآيند نيروهاي وارد بر آن صفر است، بنابراين  وقتي جرم  
گذشته است،  كشش نخي كه از قرقره متحرك متصل به جرم 

هاي  شود و از صفر بودن برآيند نيروهاي وارد بر قرقره مي 48برابر 
2هاي  توان دريافت كشش نخ متصل به جرم سبك مي و برابر  1

  توان نوشت: در نتيجه مياست،  24

2 30 24 3 2 2

1 24 1 1 24 1 12 1
2  

 صحيح است.  3گزينه  -157
ي  در آستانه بايد فرض كرد جسم  براي پيدا كردن بيشترين مقدار  

 باشد.  باال بر روي سطح شيبدار مي لغزش روبه
 
 
 
 
 
 

2
37
37 80

0 5 80 40

2 10 10 0 6 40 20  

ي لغزش  در آستانه بايد فرض كرد جسم  براي پيدا كردن حداقل مقدار  
 باشد.  رو به پايين سطح شيبدار مي

 
 
 
 
 
 
 
 

37

2 37
4 4 20  

 
 صحيح است.  2گزينه   -158
ي زماني برابر است با تغييرات  زير نمودار نيرو ـ زمان، در يك بازه مساحت

  اندازه حركت متحرك در آن بازه:
10 20

2 100 2 1

100 4 2 0 2 25  

 صحيح است. 1گزينه   -159
2 1 2 1

2 1 2 2 1
1
2  

 صحيح است.  4گزينه  -160
  اگر دو جسم بر روي يكديگر نلغزند داراي شتاب يكسان خواهند بود و داريم:

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 1 2
1 1

2 2 2

١ ٢
١

٢

1 2
1

2

6 0 3 2 10
4 9  

 
   

 

 

 

 

1

1 

  

1  

2 

2

 

1 2  

37   
37  

 

 

37   
37   
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 1آزمون 
 شيميي

 صحيح است. 3گزينه   -161
  ها: بررسي ساير گزينه 

 اند. : هر دو پرتوي كاتدي و بتا از الكترون ساخته شده1گزينه 
: پرتوهاي كاتدي از الكترود منفي (كاتد) به سمت الكترود مثبت (آند) 2گزينه 

 يابند. جريان مي
گيري نسبت بار به جرم  تامسون پس از آزمايش خود، موفق به اندازه: 4گزينه 

گيري  الكترون شد. بار الكترون، پس از تامسون توسط ميليكان اندازه
 شد.

 صحيح است. 3گزينه   -162
 تر است، پايداري بيشتري هم دارد. ايزوتوپي كه درصد فراواني آن بيش 

ميانگين اتمي جرم
اول ايزوتوپ فراواني اول ايزوتوپ اتمي جرم دوم ايزوتوپ فراواني دوم ايزوتوپ اتمي جرم

ها ايزوتوپ فراواني مجموع
 

3 27 9 24
12 24 75  

 صحيح است.  2گزينه  -163
كرد كه به طور تصادفي با  هانري بكرل بر روي فسفر سانس مطالعه مي 

 را پرتوزايي نام نهاد.  ها ماري كوري آن اي مواجه شد كه بعد پديده
 صحيح است.  4گزينه  -164

از  2گرم  100بيشتر است، بنابراين حجم  2از چگالي  2چگالي  
 باشد. كمترمي 2گرم  100حجم 

 حيح است.ص  2گزينه  -165
رادرفورد پيشنهاد كرد كه نيروي الكتريكي به ناحيه بسيار كوچكي به نام  

بدون انحراف عبور  شود كه به همين دليل اكثر ذرات  محدود مي هسته
 كنند. مي

بعد از انجام آزمايش تاباندن اشعه  گيريهاي رادرفورد،  ها و نتيجه مشاهده 
  ي نازك طال به صورت زير است:  روي ورقه 

 گيري نتيجه مشاهده
و  بدون انحراف هاي آلفا ذره  بيشتر

در مسيري مستقيم از ورقه نازك طال 
 عبور كردند.

 فضاي خالي بيشتر حجم اتم را 
 دهد. تشكيل مي

هاي آلفا با زاويه  از ذره تعداد زيادي
 اندكي از مسير اوليه منحرف شدند

در اتم وجود  ميدان الكتريكي قوي يك 
 دارد.

هاي الفا  از ذره تعداد بسيار اندكي 
اي  (حدود يك از بيست هزار) با زاويه

از مسير اوليه منحرف  90بيش از 
 شدند.

با جرم بسيار  اي كوچك  هسته اتم طال، 
 زياد دارد.

 صحيح است.  2گزينه  -166
ي هسته  ي سازنده يا ذره به پروتون يا نوترون، نوكلئون  

ها فاقد بار الكتريكي بوده و بار  گويند. در ذرات سازنده هسته، نوترونمي
 + است.1ها،  الكتريكي نسبي پروتون

جرمي عدد ها پروتون تعداد ها نوترون تعداد 70

ها نوترون تعداد
3
5 70 42 

ها پروتون تعداد 70 42 28 
2 يون باردار اتمي زير هاي ذره تعداد

ها پروتون تعداد ها الكترون تعداد 2
28 28 2 54 

 صحيح است.  3گزينه  -167

شود،  تر مي ، فاصله سطوح انرژي ترازها كمبا توجه به شكل، با افزايش  
از اختالف سطح  4و  3هاي  بنابراين اختالف سطح انرژي زير اليه

دانيم كه طول  تر است. از طرفي مي بيش 5و  6هاي  انرژي زير اليه
4موج با انرژي رابطه عكس دارد، بنابراين طول موج انتقال  3 

6از طول موج انتقال   تر است.  كوچك 5
 صحيح است.     3گزينه   -168

ي اتم هر يك از فلزها، نشان داد كه  ي مقدار بار مثبت هسته رادرفورد با محاسبه
حاصل از اين فلزها كه توسط  بين مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتوهاي 

 ي مستقيم وجود دارد. گيري شده بود، يك رابطه موزلي اندازه
 صحيح است.  1گزينه  -169

هاي بين الكتروني)،  ه علت ايجاد دافعههاي با بيش از يك الكترون ( ب در اتم 
، هر دو، مقدار انرژي و عدد كوانتومي اوربيتالي  عدد كوانتومي اصلي 

تر است،  براي آن كوچك اي كه  كنند. زير اليه ها را معين مي زير اليه
 شود. تري داشته و زودتر پر مي سطح انرژي پايين

 صحيح است.  2گزينه  -170
3به صورت  21نيآرايش الكترو  14  است. 2

 صحيح است.  4گزينه  -171
 در حال پر شدن است.  3، زير اليه  12در  

12 1 2 2 2 2 6 3 2 
 صحيح است.  1گزينه  -172

  برابر است، پس : با  3هاي  تعداد پروتون
15 1 2 2 2 2 6 3 2 3 3 

0هايي كه  تعداد اوربيتال و  است. 2دارند، برابر با  3
 

 صحيح است.   2گزينه  -173
33 18 3 104 2 4 3 
 
 
 
 

 با يكديگر متفاوت است. 4هاي زير اليه  اوربيتال 
 صحيح است.  1گزينه  -174

  به صورت زير است: 33آرايش الكتروني اتم  
33 1 22 22 63 23 63 104 24 3 3 104 24 3 

در اين اتم، در هشت زير اليه، الكترون وجود دارد . غير از سه اوربيتال زير اليه  
هاي  هاي يكي از اوربيتال ها پر از الكترون هستند. الكترون ، بقيه اوربيتال 4

3،داراي عددهاي كوانتومي  3زير اليه  و  هستند. 2
 صحيح است  1گزينه  -175

هاي تك الكتروني زوج و بزرگتر از صفر باشد،  در عناصري كه تعداد اوربيتال 
ها، عددي طبيعي خواهد بود. در چهار عنصر واسطه  الكترون مجموع 

28 و 26 و 24 و  افتد. اين اتفاق مي 22
 صحيح است.  4گزينه  -176

 تر از مرحله اول است. سطح انرژي پيچيده فعال مرحله دوم پايين 
 : 4تحليل گزينه 

اول آن سرعت   اي است كه مرحله واكنش مورد نظر يك واكنش دو مرحله
 تر است. سازي آن بيش كمتري دارد. زيرا انرژي فعال

2واكنش داراي حد واسط  است و سرعت توليد آن (مرحله اول) كمتر از  2
 له دوم (سرعت مصرف آن) است.مرح

ا4ال فا گ ك ا
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نامهپاسخ
سازي  سازي واكنش كلي برابر است با انرژي فعال در اين ساز و كار، انرژي فعال

 مرحله اول.
 

 صحيح است. 3گزينه   -177
 اي داده شده به صورت زير است:  ساز و كار واكنش دو مرحله 

2 2
كند

3 1 2
2

3
تند

2 2 2 3
نهايي واكنش 2 2 كلي كند مرحله

2
2 

برابر شدن غلظت آن،  2است و با  2از مرتبه  2پس معادله سرعت نسبت به 
 شود. برابر مي 4سرعت واكنش 

 
 صحيح است.  4گزينه  -178

اين واكنش گرماده بوده و كاتاليز شده همگن است و در حضور كاتاليزگر،  
 شود. تر حاصل مي همان مقدار اكسيژن، در زمان كوتاه

 صحيح است.  2گزينه  -179
سازي رفت و برگشت را به يك اندازه  هاي فعال استفاده از كاتاليزگر، انرژي

 دهد. كاهش مي
كاهش مقدار كاهش مقدار 0 30 200 60

كاهش درصد
60

300 100 ٪20 

 صحيح است.  2گزينه  -180
جذب شيميايي مولكول هيدروژن و مولكول اتن روي سطح  در مرحله دوم، 

 شود. كاتاليزگر انجام مي
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




