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نامهپاسخ
 ادبياتت

 
-1 صحيح است. 1گزينه  

اي سرخ رنگ و روشن در كنار راست كهكشان كه پس از ثريا طلوع  عيوق(ستاره
 كند. مظهر دوري و روشنايي و بلندي است) كند و پيش از آن غروب مي مي
-2 صحيح است. 3 گزينه 

م(داراي نشان پيامبري) ـ عرصه(حياط، ميدان، فضاي جلوي عمارت) ـ وسي
دان) ـ ايدر (اينجا، اكنون، اينك) ـ مغاك(جاي فرو رفته و گود،  مجمر(آتش

گودال و مجازاً به معني گور است) ـ رواق(ايواني كه در طبقه دوم ساخته شود. 
 خانه، عمارت) سايبان، پيشگاه

-3 صحيح است. 2گزينه  
 غرضقرض

-4 صحيح است. 3گزينه  
 خوارخار
-5 صحيح است. 2گزينه  

 اند از: صواب ـ اصرار هاي  غلط به ترتيب عبارت شكل درست  واژه
-6 صحيح است. 1گزينه  

اند از: زعارت/ نامرئي/ ثُقبه/ حضر/  هاي غلط به ترتيب عبارت شكل درست واژه
 طراز حظ/ مغازي/ غريب/ هم

-7 صحيح است. 2گزينه  
 جعه شود)(به درس يازدهم مرا

-8 صحيح است. 3گزينه  
 واژگان گروه(الف): برگستوان، دستار، فتراك، سوفار
 واژگان گروه(ب): چشم، دست، خنده، شادي، زيبا

 واژگان گروه(پ): يخچال، سپر، زين، ركاب
 واژگان گروه(ت): كثيف، دستور، تماشا

-9 صحيح است. 1گزينه  
 .هاي منفور شعر حافظ است امير مبارزالدين از چهره 

-10 صحيح است. 4گزينه  
عدي) ـ سازده(جالل آل احمد) ـ گوروگهواره(غالمحسين  ارزيابي شتاب
ي قره سو(علي محمد افغاني) ـ داستان دو شهر(چارلزديكنز) ـ  شادكامان دره

 ي استپانچكوف(داستايوسكي)  ابله(داستايوسكي) ـ دهكده
چهارمقاله درست  ي بهشته ـ نصايح و نام نويسندگان زن زيادي ـ شلغم ميوه

 آمده است.
-11 صحيح است. 2گزينه  

: ايهام، ايهام تناسب، تشبيه، كنايه و استعاره و 1ي هاي بيت گزينه آرايه
 تناسب است و از مجاز خبري نيست.

مجاز، تضاد، ايهام تناسب، : استعاره، تشخيص،2ي هاي بيت گزينه آرايه
 تناسب، 

 شخيص، حسن تعليل، پارادوكس، تناسب: استعاره، ت3ي هاي بيت گزينه آرايه
 : ايهام، استعاره، تضاد4ي هاي بيت گزينه آرايه
-12 صحيح است. 1گزينه  

چشم نگاه داشتن: كنايه از نديدن است/ ديده: مجاز از چشم/ بين چشم، نظر، 
 داشتن  ايهام تناسب دارد. تناسب برقرار است/ نگاهنگاه، ديده و ديدن

ي بينايي داشتن كه با نظر و چشم و ديدن و ـ چشم و قوا2ـ حفظ كردن 1
ديده در تناسب است. مصراع دوم دليلي شاعرانه براي مصراع اول است و حسن 

 تعليل دارد.

عبارتند از: تشبيه، استعاره، تشخيص، جناس، تضاد و  2ي  هاي بيت گزينه آرايه
هاي  ، آرايهعبارتند از: استعاره، ايهام 3ي  هاي بيت گزينه تناسب و كنايه آرايه

 آرايي، تناسب : تشخيص، كنايه، واج4ي  بيت گزينه
-13 صحيح است. 1گزينه  

) الف) نان: مجاز از هر نوع خوراكي/ ب) دويدن عقل در ركاب كسي: 1ي گزينه
 تشخيص دارد.

پ) بين لب (ساحل) و لب ( بخشي از دهان) جناس تام برقرار است/ ت) در 
 شود/ ث)بيت اغراق دارد. آرايي صامت (ب) ديده مي اين بيت واج

-14 صحيح است. 2گزينه  
كند كه در محضر سلطان بايد مطيع و  مفهوم حكايت سعدي به اين اشاره مي

فرمانبردار بود و تنها به تأييد راي پادشاه كمر بست تا زنده ماند كه تدين دقيقاً 
 كند. به همين نكته اشاره مي

-15 صحيح است. 4گزينه  
ي  كند كه او با همه اين سخن پيامبر اشاره مي مفهوم عبارت صورت سوال به

شناخت خود از خداوند، فروتنانه در حيرت شناخت حضرت حق، سخن 
 نيز اين مفهوم در صورت غنايي خود دقيقاً آمده است. 4ي  گويد و در گزينه مي
-16 صحيح است. 2گزينه  

برادر رستم قاتل نوش آذر، زواره بود و قاتل مهرنوش، فرامرز، زواره فرزند زال و 
 بود و فرامرز فرزند رستم

-17 صحيح است. 2گزينه  
كند كه ما به خير و عنايت شما هيچ  عبارت صورت سوال به اين نكته اشاره مي

اميدي نداريم پس به ما صدمه نزنيد و آزار نرسانيد و مفهوم نا اميدي از عنايت 
ه عنايت و مفهوم اميد ب 2ي شود در حاليكه در گزينه دوست از آن برداشت مي

 رحمت يار نهفته شده است و اين مفهوم در تقابل با بيت صورت سوال است.
-18 صحيح است. 2گزينه  

مفهوم بيت صورت سوال و اين بيت به تقابل عقل و عشق و ترجيح عشق بر 
 عقل از نگاه عرفاني است.

-19 صحيح است. 3گزينه  
خوب شدن مفهوم بيت صورت سوال به تغيير در اوضاع و عدم باورمندي به 

قدر اوضاع  آمده است كه آن 3ي اوضاع دارد و اين مفهوم دقيقاً در گزينه
توانم باور كنم روزگار به كام همت من  دگرگون و نامطمئن گشته كه هنوز نمي

 شده است.
-20 صحيح است. 4گزينه  

 در مجلس عاشقان و عارفان سرمست، شراب عشق الهي را بنوش. 
 عربي

 

-21 صحيح است. 1گزينه 
 مي كنت : گزينهترسيدم،بيم داشتم(ماضي استمراري أخاف د2 ر : ) /أن يوخذَ

: شستشو داده 3و2هاي  رد گزينهكه گرفته شود(مجهول است لتغُس/(
)/ضمناً در 4ي  ها (رد گزينه )/عقول: عقل3و2هاي رد گزينهشده(مجهول

 نيز نادرست است. "جواني") 4( گزينه
-22 صحيح است. 3گزينه 

نيز تاثير 2در گزينه  ،1ها كانَ در گزينه  كه با توجه به ساختار جمله دقت كنيد
 )90گذارد. (مشابه كنكور سراسري  مي

 : كُلّ عصر: هرزماني ـ كانُوا تجرعوا: چشيده بودند.1ي گزينه
تحمل كنند شدند، تحمل مي تسليم نميشوند : تسليم نمي2 گزينه
يد به اين شكل ترجمه كرد) ـ ي قبل با كردند.(با وجود كان در جمله مي
 ها را آنرا آن
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4آزمون 
 هايشان نامماندگار شد(مجهول است) ـ نامشان : ماندگار كردند4گزينه

-23 صحيح است. 3گزينه 
: كا )/االنسان: مفرد 2و1هاي ش: ..............بينديشد(رد گزينهليت .... يتأملُ

: مستقر شود(رد گزينه4است(رد گزينه  )2)/يستقرَّ
-24 صحيح است. 2نهگزي 

 است)» االرض«شود.(فاعل آن  مند مي تَمتَّعت: بهره
-25 صحيح است. 2گزينه 

 ها: اشتباهات ساير گزينه
 ماداموامسلمو/ مادام) المسلمون1
 بعيدين) بعيدون3
 متفرَِّقونمادام/ متفرِّقين) ماداموا4

-26 صحيح است. 1گزينه 
 ها: در ساير گزينه

كاتبين/يحب أن تُصبحوا/ كاتباًنوا: الواقع/ أن تكوالحقيقة) 2
 آثار الكاتبيناضافي است/ آثار المشهورعليكم

 2مانند گزينهأن تُصبحوا/ آثار المشهور) تصبحون3
كاتبين(خبرافعال / كاتبون2مانند گزينهاضافي است/ تكونوا)هذا4

 ) / لتطالعوا (امري نيست)ناقصة
-27 صحيح است. 2گزينه 
ختي است كه به دنبالش نعمت، رفاه و آسايش و خوشي كاروتالش و رنج و س"

 تناسبي ندارد. 2ي اين جمله با گزينه "آيد مي
-28 صحيح است. 2گزينه 

 ها: معني گزينه
 ) انسان بايد بر خودش تكيه نكند تا به الگو احتياج نداشته باشد.(غ)1
 ها نگاه كنيم.(ص) بيني به آن ها نعمت هستند اگر با خوش ) سختي2
مندان گذشته براي اينكه الگويي براي ما قرار داده شوند، مناسب ) دانش3

 نيستند.(غ)
 رسد.(غ) ) هركس از ديگران تقليد كند زود به اهدافش مي4

-29 صحيح است. 4گزينه 
 براي رسيدن به پيشرفت.................

 ) هرگز نبايد در مسير استراحت كنيم و نا اميد نشويم.(غ)1
 ها غلبه كنيم.(غ) ها و شكست خدا بر سختي ) بايد پيش از توكل بر2
اي براي خودمان انتخاب كنيم و هر چه انجام داده،  ) بايد الگوي شايسته3

 انجام دهيم.(غ)
 ها استفاده كنيم.(ص) ي خود را بشناسيم و از آن هاي نا شناخته ) بايد توانائي4

-30 صحيح است. 3گزينه 
 تناسب ندارد.3كه با گزينهمهمترين گام پيشرفت طبق متن توكل بر خداست 

-31 صحيح است. 2گزينه 
(ابتداي كالم از أنَّ استفاده نمي  شود) إنَّ

 للتَقَدمِ (جار و مجرور(مصدر باب تفعل)) / النَّجاحِ ( معطوف و مجرور)
 خُطُوات(اسم أنَّ و منصوب بالكسرة) / فَلْيتَّبِغها(امرغائب ومجزوم)

(فعل مضارع باب افعال)المتكاسلُ(فاعل و مرفوع ـ اسم فا حبعل) / ي 
: (منصوب) ـ ناجِحاً (خبر كان و منصوب). (حرف ناصب فعل مضارع) / يكونَ  أنْ

-32 صحيح است. 4گزينه 
 ها: اشتباهات ساير گزينه

      باالضافة) معرف 2) مشتق ـ معرب     1
 منصوب) جمع التكسير، مشتق،3  

-33 صحيح است. 3گزينه 
 :ها اشتباهات ساير گزينه

 ) مجرد ثالثي ـ مبني المجهول ـ نائب فاعل..................1
 ) للمخاطب ـ تفعيل2
 ) مبني المجهول ـ نائب فاعل..............3

-34 صحيح است. 1گزينه 
هر گاه مفعول ضمير باشد در هنگام ساخت مجهول، ضمير حذف شده و فعل 

 شود. ي همان ضمير برده مي نيز پس از مجهول شدن به صيغه
-35 صحيح است. 4ينهگز 
ي معلوم نقش مفعول را دارد و منصوب است لذا نبايد  در جمله "معالٍ") 1

 "معالياً"آن حذف شود. "ي"حرف 
 ) در تغيير معلوم و مجهول نبايد زمان فعل تغيير يابد.2
غير منصرف است و نبايد تنوين  "رسائل"بايد مفرد باشد و ثانياً  "ألّفوا") اولّا 3

 بگيرد.
-36 صحيح است. 1گزينه 

آمد يعني بايد  مطابقت داشته، مونث مي "هذه"مجهول بود با  "اسس"اگر 
»تسشد. لذا مجهول نيست. مي» اُس 

-37 صحيح است. 2گزينه 
ي آن  جمع غير عاقل بوده و فعل آن مفرد مونث آمده است و كسره» اوضاع«

 ها: نيز عارضي است. شكل صحيح ساير گزينه
.عنها غاف كُنتم: 1 گزينه  لينَ
. كان: 3گزينه  إخوتي عالمينَ
.في مدينتنا مستشفي  لَيس: 4گزينه مناسب 

-38 صحيح است. 2گزينه 
ي عطف  "ال"آيد. در اين جمله  ي نفي جنس ابتداي جمله اسميه مي"ال"

 استفاده شده است.
-39 صحيح است. 2گزينه 

         والدي"ي اول بايد جمع باشد لذا  كلمه "يساعدون"اوالً با توجه به فعل 
 غلط است. "( والدينِ + ي)

 ثانياً با توجه به مفهوم جمله فعل مورد نظر بايد مجهول باشد.
-40 صحيح است. 4گزينه 

 "................مفتاحين كاناكَأنَّ العلم والدين "شكل صحيح جمله 

 ديني
 

-41 صحيح است. 2گزينه  
فرد با اخالص  ي اخالص عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از اولين ثمره

 است و ديدار محبوب حقيقي باالترين ميوه آن است.
 39ي دين و زندگي پيش درس چهارم صفحه 

-42 صحيح است. 3گزينه  
ريزي براي  هاي برنامه ي افزايش معرفت به خداوند از راه كننده بيت مذكور بيان

 اخالص است. 
 41ي دين و زندگي پيش درس چهارم صفحه

-43 صحيح است. 1گزينه  
ين قدم در دوستي خالصانه با خداوند اين است كه اگر كسي قلب خود را با اول

جويد اگر خداوند فرمان  خداي خود خالص كرده است و فقط رضايت او را مي
داده عملي مانند نماز به شكل خاصي انجام شود، او نيز به همان شكل انجام 

 است.  يحسن فاعلي  به دنباله حسن فعليدهد و در حقيقت قرار دادن 
 37ي ديني پيش درس چهارم صفحه
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نامهپاسخ
-44 صحيح است. 2گزينه  

عهد الهي در وجود ما به صورت يك گرايش فطري قرار دارد و اين آيه، 
انَّه لَكُم عدو  "فرمايد كند و در ادامه مي خداوند ما را از اطاعت شيطان نهي مي

 "مبينٌ 
 36و  35ي دين و زندگي پيش درس چهارم صفحه

-45 صحيح است. 1گزينه  
 درس چهارم 43صفحه 

-46 صحيح است. 2گزينه  
گناهان بزرگ به سرعت آدمي را از مسير توحيد عملي و اخالص خارج و 

شدن زندگي  ي آن تباه كند كه نتيجه هاي شيطاني مي گرفتار شيطان و هوس
تر و  هاي اخروي است تلخ هاي آينده او و عذاب دنيايي و اثرگذاري در نسل

 ها در هنگام ارتكاب گناه است. ها، نگاه خداوند به انسان اينآورتر از  رنج
 49ي ديني پيش درس پنجم صفحه

-47 صحيح است. 4گزينه  
 52ي دين و زندگي پيش درس پنجم صفحه

-48 صحيح است. 1گزينه  
ي فرقان كه مبين پيرايش و تخليه بودن توبه  سوره 70ي  بر اساس آيه

فرمايد كه  كاران مي سخت گناه باشد پس از يادآوري عذاب خواركننده و مي
توبه نه تنها پارك كننده گناه است بلكه كمك ايمان و عمل صالح گناهان را 

 سازد. به حساب تبديل مي
 51ي دين و زندگي پيش درس پنجم صفحه

-49 صحيح است. 4گزينه  
 49ي دين و زندگي پيش درس پنجم صفحه

-50 صحيح است. 4گزينه  
 99و98ي دين و زندگي سوم دبيرستان صفحه

-51 صحيح است. 2گزينه  
بر اساس كالم امام سجاد سجاد(ع) آن كس كه تمام دنيا را قدر و شأن خود 

 تر است. ي مردم گرامي كند از همه برابر نمي
 197ي درس سيزدهم صفحه 3دين و زندگي

-52 صحيح است. 1گزينه  
بر اساس اين آيه خود فراموشي معلول خدا فراموشي است و انسان داراي 

شود و در  رو مي منشي با مردم به روبه فس با بزرگواري و بزرگكرامت ن
مقابلشان متواضع است زيرا در درون خود بزرگ است و نيازي به كوچك 

 شمردن ديگران ندارد. 
 196ي دين و زندگي سوم درس سيزدهم صفحه

-53 صحيح است. 2گزينه  
 آيات مربوط به درس چهاردهم ديني سال سوم

-54 صحيح است. 2گزينه  
 214و  211ي  و زندگي سوم دبيرستان درس چهاردهم صفحه دين
-55 صحيح است. 4گزينه  

اي  اگر زن و مرد دركنار هم احساس آرامش دروني كنند به تدريج به رابطه
رسند، خير و بركتشان به يكديگر  مودت آميز كه سرشار از مهرباني است، مي

 آيد. ها به وجود مي شود و پيوند مستحكم ميان آن تر مي بيش
 212ي دين وزندگي سوم دبيرستان درس چهاردهم صفحه

-56 صحيح است. 2گزينه  
 222ي دين و زندگي سوم دبيرستان درس پانزدهم صفحه

-57 صحيح است. 3گزينه  

 218ي دين و زندگي سوم دبيرستان درس پانزدهم صفحه
-58 صحيح است. 1گزينه  

آن دو (والدين) را فرمايد: بگو پروردگارا  ي اسراء خداوند مي سوره 24ي  در آيه
 طور كه مرا در كودكي تربيت كردند. ببخش همان

 228ي دين و زندگي سوم دبيرستان درس شانزدهم صفحه
-59 صحيح است. 4گزينه  

باشد،  ي پدر و مادر نيز مي نقش مشترك زن و مرد كه مهمترين وظيفه
 ريزي براي رشد و تعالي خود و فرزندان است.  برنامه

 235ي رستان درس شانزدهم صفحهدين و زندگي سوم دبي
-60 صحيح است. 2گزينه  

 234و  231ي دين و زندگي سوم دبيرستان  درس شانزدهم . صفحه

 زبان
 

-61 صحيح است. 3گزينه   
اسم  shake چنان لرزه قوي بود كه تمام مردم شهر آن را احساس كردند.  

 مي باشد. قابل شمارش
-62 صحيح است.    1گزينه  

(  ولي واقعا دلم براي خانواده ام تنگ شده بود. در برزيل خوشحال بودم  
enough صفت + ( 

-63 صحيح است.   1گزينه  
صفت  +  that آن قدر از ديدن شير ترسيده بود كه نتوانست فرار كند. (

+so  ( 
-64 صحيح است.  2گزينه  
 بماند اما دستانش هنوز از ترس مي لرزيد.  آرامجيم تالش كرد    
 نرم) 4            منعطف) 3 آرام) 2                    آگاه) 1

-65 صحيح است. 2گزينه  
زيادي را در بعضي  خسارتمعني جمله: طوفان شديد دريايي ـ كاترينا ـ 

 بوجود آورد. 2005اياالت آمريكا در سپتامبر 
-66 صحيح است. 2گزينه   

 كيلومتري جنوب بوشهر پيدا شد.  20قايق گمشده  
 شدن آب پر) 4    شدن شامل) 3 شدن اقعو) 2                 رسيدن) 1

-67 صحيح است.  4گزينه  
بشقاب و فنجان بيدار شدم  و فهميدم كه پدرم از خواب  تلق تلقاز صداي   

 بلند شده است. 
  كردن آماده) 2 رساندن آسيب) 1
 كردن تلق تلق) 4 شدن شناور) 3

-68 صحيح است.  2گزينه  
بمبي را دارند كه در  ريبيتخبرابر قدر ت  10هر كدام از اين بمب ها  

 هيروشيما استفاده شد.
  مخرب) 2 فعال) 1
 رقابتي) 4 موثر) 3

-69 صحيح است.  3گزينه  
 ايمني كه در كتابچه آمده مهم است. مراحل پيروي از 
  اضطراري) 2 فشار) 1
 توليد) 4 مراحل) 3
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-70 صحيح است.  2گزينه   
تواني هاي شديدي زنده دكتر ها پيش بيني كرده اند كه نوزاد با چنين نا  

 نخواهد ماند.
  ماندن زنده) 2 دادن ادامه) 1
 كردن مجروح) 4 كردن اجرا) 3

cloze test   : 
 
 
 
 
 
 
 
 

-71 صحيح است.  4گزينه  
  )فاصله2 )وزن1
 ) اندازه4 ) منطقه3

-72 صحيح است. 3گزينه   
 ) جبه2 )هسته1
 ) اليه4 ) پوسته3

-73 صحيح است  4گزينه  
  ) اليه2 )مسطح1
 ) هسته4 كاف(ترك)) ش3

-74 صحيح است. 3گزينه  
  ) انفجار2 )ضخامت1
 ) تماس ـ برخورد4 ) دما3
1Reading   : 

-75 صحيح است.  4گزينه  
 دو مفهوم متفاوت هستند. talk to , talk withبا توجه به متن 

1(talk to (عكس گفته متن است) براي سخنراني مناسب نيست 
2(talk with, talk to .يكي هستند 
3(talk with هاي كالمي مناسب نيست( عكس گفته متن است) براي بحث 
4( talk to, talk with .با هم متفاوتند 

-76 صحيح است. 3گزينه  
استفاده  talk toگويد از روش سخن گفتن  خانمي كه در تلويزيون اخبار مي

 كند. مي
 كند. ) سخنراني مي2 كند. استفاده مي talk with ) از1
استفاده  talk to) هم از 4 كند فاده مياست talk to)از 3
 talk withكند و هم از  مي
-77 صحيح است.  1گزينه  

باشد كه از مفهوم  به معناي منتقل كردن و نشان دادن مي conveyكلمه  
 توان به معناي آن پي برد. جمله مي

2Reading   : 
-78 صحيح است.  1گزينه  

هاي پوسته  ر طول شكافتوانيم از متن حدس بزنيم كه كمربند زلزله د مي 
 stretchيابد (كشيده شده است) كشيده شدن:  زمين امتداد مي

 هاي پوسته كشيده شده است. ) كمربند زلزله در طول شكاف1  ها: معني گزينه

 دهد اگر پوسته شكسته زمين به آهستگي حركت كند. ) زلزله رخ مي2
 افتاد. ) اگر جبه مذاب بود زلزله اتفاق نمي3
 اي پوسته شكسته هميشه در حال برخورد با يكديگرند.ه ) لبه4

كند در متن چيزي شبيه  مطرح مي guessبراي پاسخ به پرسشي كه  نكته:
 هاي  (از لحاظ معنايي) بيان شده است. يكي از گزينه

-79 صحيح است.  4گزينه  
توانند به بشر كمك كنند تا زلزله  عنوان شده كه: حيوانات مي به طور ضمني 

هايي هستند  اكنون دانشمندان در جستجوي راه  : هم3بيني كند (بند  را پيش
افتد، يا خير. در سطر قبل نيز گفته شده  كه به ما بگويد كه آيا زلزله اتفاق مي
 توانيم اين كار را انجام دهيم. با مشاهده دقيق كارهاي حيوانات مي

نود ( گوش تواند همه صداها را بش هاي انسان مي ) گوش1ها:  معني گزينه
 توانند همه صداها را بشنود) انسان نمي

ها را  توانند صداي به هم خوردن ( به هم سائيدن) صخره ها مي ) بعضي ماهي2
 ) 3خط  2) عنوان شده است. (بند statedدر متن بطور صريح ( 0بشنوند 

هاي پوسته زمين را احساس كنند (  توانند اولين لرزه ) بعضي حيوانات مي3
 ) 5و 4خط  – 2بند 

جمله با يك مفهوم) بيان  2به طور ضمني ( impliedپاسخ سوال  نكته: 
 به طور صريح در متن گفته شده است. statedشود اما سوال  مي
-80 صحيح است.   4گزينه  

) نجات جان تعداد خيلي researchersهاي محققين ( نتيجه آزمايش
 خوانيم)  ميبيشتري از مردم است ( در متن خط آخر همين مطلب را 

بيني  هاي دنيا (زلزله شايد قابل پيش ) كاهش تعداد زلزله1ها :  معني گزينه 
 گيري) نخواهد بود) بشود. ولي قابل جلوگيري ( پيش

 بيني زلزله كمك كنند. ) پيدا كردن حيواناتي كه بتوانند به انسان براي پيش2
 هاي علمي تحقيق ) پيشرفت روش3

نيد (به طور اجمالي نگاه كنيد) خواهيد ديد كه از ك skimها را  گزينه نكته:
 skimشود پس بايد بالفاصله متن را  ها يافت مي همه جاي متن مطالبي در آن

 رسيد. كنيد، با كمي دقت به پاسخ مي
 رياضيات

 

-81 صحيح است. 2گزينه  

1
1

1
1

1

3 1 3 2 3 10
1  

1
2 1 3 2 3 3 3 10

3 1 2 9 3 9  
-82 صحيح است. 1گزينه  
 است:استفاده از قضيه هوپيتال، چرا كه صورت مبهم  حل اول: راه

0

2 3
0

2 2 3 3
1  

2 3 5  
 حل دوم:  راه

 پذير باشد: تابعي مشتق اگر نكته:

0
 

0

2 3
2 3

5  
-83 صحيح است. 1گزينه  

 ريم:گي از رابطه مشتق مي

اليه بيروني ي سنگي بسيار داغي است گرچه، كنيم كرهاي كه ما روي آن زندگي ميسياره
 پوستهتخم مرغ باشد! پس  اندازه يكآن سرد است. اگر تصور كنيم كه زمين ما فقط به 

هايي است. مرغ عمق خواهد داشت. پوسته زمين داراي شكافزمين به اندازه پوسته تخم
زمين جبه قرار  هستهاي مقايسه كرد. بين پوسته و توان آن را با بشقاب شكستهبنابراين مي

تر اند اين چيز عجيبي نيست چرا كه هر مايل كه پايينگرفته است كه سنگهايش ذوب شده
توانيد به اين فكر كنيد كه ميزان گرما هسته كند، اكنون ميافزايش پيدا مي دمابرويم، 

 است.(بخش مركزي زمين) چقدر 



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

 
 

 
5 

 

نامهپاسخ
1

1
 

2 2 1 2 2 1
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1 2

2 2 0 1 2 

1
1 2

 

-84 صحيح است. 1گزينه  
3ي  كند نقطه اي كه در هر دو منحني صدق مي تنها نقطه  2

2
است كه  

  در اين نقطه شيب خط مماس بر دو منحني برابر است با:

1 2 مماس 1 2

2 مماس 2 2

شتركم مماس ي معادله
3 2

2 2  
-85 صحيح است. 2گزينه  

3 ،
4
3

3 ، 2
4
3 3 3 36 3 108 2 2

432  

-86 صحيح است. 1گزينه  
 گيري ضمني داريم: با مشتق

16 2 3 3 2 0 16 2 3 6 2

0 
3 2 16 2 2 2 3 6 3 4 0 

32 16 72 0 40 16
16
402

5 0 4 

-87 صحيح است. 3گزينه  
 1ي  فقط از راست پيوسته است بنابراين در نقطه 1ي  در نقطه تابع 
 وجود ندارد:  1شتق راست معني دارد بنابراين فقط م

1
1

1
1 1

3 2 1 4
1

1

3 1 1
1 6 

-88 صحيح است. 1گزينه  
 كافي است مشتق تابع تعريف شده و منفي باشد:

1 0 1 0 1
1  

 از طرفي براي اينكه تابع تعريف شده باشد:
0  

0
1 1

0
1
 

-89 صحيح است. 2گزينه  
 آوريم: ابتدا شيب خط مماس را بدست مي

2 2
4

3 2 2

4  

4

2
2

3

2 2
2

2
2

2

2
2

4 3 2 

3ي خطي با شيب معادله كه از نقطه 2
4

گذرد به صورت زير  مي 2
 است:

2 3 2 4
0

2 3 2 4  

1 3 4
1
3 4 4

1
3 

-90 صحيح است. 1گزينه  
كند كه سرعت آن منفي است  متحرك در لحظاتي در جهت منفي حركت مي

 دانيم سرعت همان مشتق معادله مكان ـ زمان است: و مي
3 6 2 9 7 3 2 12 9

3 2 4 3  
0 2 4 3 0 1 3 0 1 3 
جواب 3 1 2  ثانيه

-91 صحيح است. 2گزينه  
 شود:  صورت زير ساده مي به تابع 

2

2

1
2

 

-92 صحيح است. 3زينه گ 
نقطه اين در پس محور هاست موازي 1 نقطه در منحني بر  مماس

2 2 2  
1

2  

2
2

1 

1 0 1 
-93 صحيح است. 2گزينه  

0

1 1
2

2 2  

-94 صحيح است. 4گزينه  
 است از طرفي:  عبارت خواسته شده برابر 

 
-95 صحيح است. 4گزينه  

0

1 1

2
1
2

1 1

1

2  
1

1
 

جواب
1
2

1 1
2

1
1 1

1
2

1
1 2 

-96 صحيح است. 1گزينه  

1

1 2 2 3 3
1 1 1 2

8
4 2 

 
-97 صحيح است. 4گزينه  
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1 1

1

1 1 

3
2 محدب قطرهاي ضلعي  تعداد

جواب
10 10 3

2
8 8 3

2 5 7 4 5 15 
-98  صحيح است. 2گزينه  

 
 
 
 
 
 

 

است مربع
است لوزي

 

1 1 1  

90 60 150 1 1 180 1
1 15 

1 1 2  

120 1 1 180
2

1 1

60
2

1 30  
1 1 180 180 30 15 135 

-99 صحيح است. 2گزينه  

است الساقين متساوي مثلث 1
180

2 90 2 

است الساقين متساوي مثلث 2
180

2 90 2  

180 1 2 180 180 2 2

2 45 

-100 صحيح است. 2گزينه  
 داريم: به آنكه با توجه  

2 2 2
180 90 60

2 15
ترتيب همين به

1 2 15
60

60 1 2 60 30 30 
 زيست شناسي

 

-101 صحيح است. 3گزينه   
حالت سياهي رنگ در مگس سركه نسبت به خاكستري، مغلوب است و بنابراين 

 داراي آللِ مغلوب به صورت خالص و ناخالص هستند: افراد
2 2 %64 

2 %36 0 6
0 4

1
2 2

2 2
0 24

0 36 0 16
24
52

6
13 

-102 صحيح است. 3گزينه  
دهد و فراواني نسبي  ولي به طور آهسته در جمعيت روي مي همواره» جهش«

كند و به  دهد ولي مقدار و جهت تغييرات را تعيين نمي آلل را نيز تغيير مي
تغيير  اصليرا به عنوان عامل   ها، آن از ژن بسياريدليل آهنگ كندش براي 

 گيرند. ها در نظر نمي فراواني نسبي آلل
-103 صحيح است. 1گزينه  

شده ولي ميزان تفاوت بين  مقصدباعث افزايش تنوع در جمعيت شارش ژن 
 سازد. تر مي ها را كاهش داده و آن دو را به همديگر شبيه جمعيت

-104 صحيح است. 3گزينه  
ناخالص هاي حاصل از آميزش نا همسان پسندانه شبدر كه همگي  تعداد ژنوتيپ

1هستند، از رابطه 
2

3آيد يعني به دست مي  3 3 1
2

نوع ژنوتيپ كه   
 عبارتند از:

1 3 2 3 1 ها را با توجه به  و حاال فراواني هر كدام از اين ژنوتيپ 2
 كنيم: ها محاسبه مي فراواني نسبي آلل

1 2 3 1

1
1
2 2

1
2 3

1 2 1 2 1 1

5 1 1 1
1
5

2 3
2
5

 

1 فنوتيپ افرادي فراواني 1 3 1 2  

2
1
5

2
5 2

1
5

2
5

4
25

4
25

8
25 

 
-105 صحيح است. 4گزينه  

هاي مختلف اثرات يكسان به بار  اي تصادفي است و در جمعيت پديده رانش ژن
بر هم شود و از عوامل  موجب كاهش تنوع در جمعيت مي معموالًو  آورد نمي
 صحيح است. 4اما مورد گزينه باشد. تعادل هاردي ـ واينبرگ مي ي زننده

-106 صحيح است. 3گزينه  
 نويسيم. و رانش ژن را مي ابتدا جمعيت غير متعادل پس از اثر انتخاب طبيعي

60 40 20  
 آوريم: ها را به دست مي و حاال فراواني نسبي آلل

60 2 40 1
120 2

160
240

2
3 

1
2
3

1
3 

و در نهايت فراواني نسبي افراد هتروزيگوت را محاسبه كرده و تعداد آن ها را در 
آوريم. يد به دست مينفري جد 1800جمعيت   

2 2
1
3

2
3

4
9 1800  نفر800

-107 صحيح است. 4گزينه  
رنگ بدن مگس سركه به دو حالت خاكستري و سياه در جمعيت وجود دارد و 

شود ولي هر سه صفت ديگر حالت كمي  (گسسته) محسوب مي كيفيصفتي 
 اي شكل است. ها زنگوله (پيوسته) دارند و نمودار آن

-108 صحيح است. 3گزينه  
بينيد كه همزمان  كتاب درسي دقت كنيد، مي 118در صفحه 5-5اگر به شكل 

هاي هيراكوتريوم واكوئوس نيز (با  با دوره فراواني مريكيپوس، هر دو اسب
 كنند. فراواني اندك) زندگي مي

-109 صحيح است. 2گزينه  
توسط آدمي صورت » انتخاب مصنوعي«هاي مختلف كلم با  پيدايش گونه

 شود. محسوب مي جهت داريرد كه البته نوعي انتخاب گ مي
-110 صحيح است. 1گزينه  

، طوالنيهاي  اند و طي سال شده» انتخاب پايدار كننده«هاي زنده دچار  فسيل
هاي دو آستانه ديگر ترجيح داده شده و فراواني  فنوتيپ ميانه بر فنوتيپ

در  مدت طوالنيها به  اي سير نزولي داشته است چون آن هاي آستانه فنوتيپ
 اند. كرده هاي نسبتاً پايدار سواحل درياها زيست مي محيط
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-111 صحيح است. 1گزينه  

 به آميزش زير توجه كنيد:
 

1  
3 كنيد كه و مشاهده مي 3 1 نوع ژنوتيپ در بين فرزندان پديد  9

يافت (جديد) دارند كه در ميان والدين  ها ژنوتيپ آن گيهمآيند و  مي
 شوند. نوع ژنوتيپ نو تركيب حاصل مي9، پس شوند نمي
-112 صحيح است. 2گزينه  

و بنابراين دو   است كه دو آللِ اين جاندار داراي ژنوتيپي به صورت 
وموزوم قرار دارند، حال اند و هر كدام روي يك كر با همديگرپيوسته  آللِ

پس از آن  همقبل از رويداد كراسينگ اُور و  همرا كه   فراواني گامت
45كنيم كه برابر با شود محاسبه مي تشكيل مي 2 5 47 5   

 شود. مي

جاندار

اور كراسينگ بدون

%90 %45

اور كراسينگ با

%10 2 5

 

-113 صحيح است. 1گزينه   
خوني داسي شكل  فراواني آللِ كم اي خاص، با شيوع بيماري ماالريا در منطقه

رود. (به دليل برتري افراد ناخالص كه نوعي انتخاب  در آن ناحيه باالتر مي
خوني  شود.) و فراواني افراد هتروزيگوت يا ناقل كم متوازن كننده محسوب مي

گذارد، چون در برابر بيماري  رو به افزايش مي داسي شكل 
ترند. پس حتماً فراواني افراد هموزيگوت در اين جمعيت كاهش  مماالريا مقاو

 خواهد يافت.
-114 صحيح است. 3گزينه  

نوعي انتخاب متوازن كننده است كه طي آن، » انتخاب وابسته به فراواني«
شايستگي تكاملي يك فنوتيپ با فراواني افراد واجد آن فنوتيپ در محيط، 

گروه در يك جمعيت به تعادلي پايدار  شود تا دو دارد و باعث مي معكوسرابطه 
شود.  كنند پس تنوع حفظ مي كدام ديگري را از محيط حذف نمي برسند و هيچ

نيز با تقسيم عملي يك جمعيت » انتخاب گسلنده«اين همان كاري است كه 
 كند. دهد و تنوع را حفظ مي به دو فنوتيپ مجزا از هم انجام مي

-115 صحيح است. 4گزينه  
سندانه  محدود به جانوران نيست! بلكه در بسياري از گياهان آميزش همسان پ

شوند تا هر گياه فقط با  دهي موجب مي هاي متفاوت گل نيز زمان يك گونه
يكسان است  ها نآ يده كه زمان گل گونه خودش  هم ان گياهانواعي از 

 ندارد. هاي مختلف گونهآميزش نمايد و اين اصالً ربطي به جدايي زماني بين 
-116 صحيح است. 2گزينه  

هاي بز و گوسفند توسط مكانيسم پس زيگوتي به نام  خزانه ژني گونه
مانند. يعني زيگوت حاصل از اين آميزش  از هم جدا مي» نازيستايي دو رگه«

كند و منجر به توليد موجود زنده  مراحل نمو جنيني را به خوبي طي نمي
 نخواهد شد.

-117 صحيح است. 1گزينه  
1 1

3 

 شود: هاي هموزيگوت و هتروزيگوت، اين چنين محاسبه مي و فراواني ژنوتيپ

2 2 2 2
1
3

1
3 2

1
3

1
3 2

1
3

1
3

6
9

2
3 

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

3
9

1
3 

2ها برابر با  نهايت، تفاوت آن كه در
3

1
3

1
3

 خواهد شد. 
-118 صحيح است. 4گزينه  

هاي مختلف پنبه با همديگر، در نسل اول زيستا  فرزندانِ حاصل از آميزش گونه
 باشند. و زايا هستند ولي افراد نسل دوم ضعيف و نازايند و يا نازيستا مي

-119 صحيح است. 4گزينه  
ان نهاندانه، حاصل آميزش بين گامت نر با سلول دو هاي آلبومن در گياه سلول
 هاي گردد. اما در گندم اي است كه منجر به تشكيل تخم تريپلوئيد مي هسته

6 3امروزي، گامت نر داراي 42 اي  كروموزوم! و سلول دو هسته 21
6نيز واجد  باشد كه در اثر لقاح با همديگر، توليد  كروموزوم! مي 42

9 ومنهاي آلب سلول  كروموزوم خواهند كرد! 63
-120 صحيح است. 4گزينه  

بين دو گونه  شارش ژن، مانع جغرافيايي مانع از دگر ميهنيدر گونه زايي  
شود و اندازه آن بستگي به ميزان تحرك جانداران دارد. در ضمن پيشروي  مي

هاي شاخدار آمريكايي  هاي مختلف مارمولك ها باعث جدا ماندن گونه يخچال
 است. شده
-121 صحيح است. 2گزينه  

 گياه كدو بر خالف نخود فرنگي، معموالً خود لقاح نيست.
-122 صحيح است. 3گزينه  

 غالف سبز نخود فرنگي بر غالف زرد آن غلبه دارد.
 

1
1
4

2
4

1
4

سبز غالف

 

2كنيد كه  در آميزش فوق مشاهده مي
4

 سبز ر ميان نخودهاي غالفاز نخودها د 

، داراي ژنوتيپ ناخالص هستند يعني 
2
4
3
4

2
3

 ! 

-123 صحيح است. 1گزينه  
فنوتيپ مجزّا  3هر كدام از اين صفات دو آللي و وابسته به جنس در زنان داراي 

 ن،خواهند بود كه مجموعاً در زنا به صورت 
3 3 3  آورند. نوع فنوتيپ پديد مي 27

-124 صحيح است. 3گزينه  
  و ماده به صورت چلچله نوعي پرنده است كه جنس نر آن به صورت 

تواند به صورت خالص  توجه كنيد كه چلچله نر با رنگ چشم سياه ميباشد. مي
ابتدا بايد هر دو  باشد و در آميزش آزمون  يا ناخالص 

 اي آميزش دهيم: حالت را در نظر بگيريم و آن را با چلچله ماده چشم قهوه

اول حالت 1
سياه نر سياه ماده

دوم حالت
1

اهسي نر اي قهوه نر

سياه ماده اي قهوه ماده

 

شود كه حالت اول (كه تمام فرزندان سياه رنگ  ها معلوم مي با توجه به گزينه
باشند.) اصالً ممكن نيست و فقط حالت دوم ممكن است كه در آن، چشم 

 شوند. اه رنگ ميها سي نيمي از نرها و نيمي از ماده
-125 .صحيح است 2گزينه  

و هرنوع  نويسيم  ها را مي ابتدا روابط بين آلل
ها را از حداكثر انواع  دهيم و تعداد فلش اي را با يك فلش نمايش مي غلبه
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4آزمون 
15شود كه به تعداد كنيم و مالحظه مي ها كم مي ژنوتيپ 7 نوع  8
 براي اين صفت وجود دارد.  فنوتيپ

-126 صحيح است. 4نه گزي 
رنگ پوست انسان صفتي كمي (پيوسته) است كه تحت كنترل چندين ژن با 

 اي است همديگر قرار دارد و نمودار آن زنگوله
-127 صحيح است. 2گزينه  

) و نيز از مادري بيمار 7) ، دختر سالم (شماره3چون از پدري سالم (شماره
 تواند نمياين دو دما نه  اند، پس ) به دنيا آمده11) ، پسر سالم (شماره7(شماره

 مربوط به صفت وابسته به جنسِ مغلوب باشد.
-128 صحيح است. 4گزينه  

تواند داراي  ، مي»هانتينگتون«مرد مبتال به بيماري اتوزومي غالب به نام 
باشد و براي تعيين ژنوتيپ دقيق   و يا ناخالص ژنوتيپ خالص 

بيماري مغلوب هستند و  3و  2گزينه اين فرد بايد آزمايشاتي انجام داد ولي 
 نيز حالت همتوان دارد. 1گزينه 

-129 صحيح است. 1گزينه  
 

 
1  
2  

1نسبت افراد داراي ژنوتيپ خالص برابر با
2

1 1
2

1
4
د و نسبت شو مي  

افرادي كه فقط يك ژنوتيپ ناخالص دارند نيز در سه حالت مختلف زير 
 شود. محاسبه مي

اول حالت فقط
1
2 1

1
2

1
4

دوم حالت فقط
1
2 0

1
2 0

سوم حالت فقط
1
2 1

1
2

1
4

2
4

1
2 

خالص دارند، برابر با و نسبت افراد خالص به افرادي كه فقط يك صفت نا 
1
2

1
4
1
2

 خواهد شد. 

-130 صحيح است. 1گزينه  
در صورت عدم درمان فوري و مناسب، دچار » فنيل كتونوريا« بيماران مبتال به

 شوند. مي مغزيماندگي  عقب

 فيزيك
 

-131 صحيح است. 1گزينه  
-132 صحيح است. 3گزينه  
-133 صحيح است. 3گزينه  

 شود از رابطه ي  وارد مي نيرويي كه از طرف مايع به كف ظرف
 محاسبه مي گردد :

1400 10 0 2 100 10 4

28  
-134 صحيح است. 1گزينه  

300  

3
4
3

4
3 300 400  

-135 صحيح است. 4گزينه  
لوله ته در فشار 75 70 5  

13600 10
5

100 5 10 4 3 4  
-136 صحيح است. 2گزينه  

1 1 2 2 3 3 0 5 30
1 30 8 0 8 8 

15 22 6 4 13 4  
-137 صحيح است. 1گزينه  

1 2 جيوه  هوا

13600
1
10 1 1360  

 
-138 صحيح است. 3گزينه  

اين تست نياز به حل ندارد زيرا اختالف دو مقياس كلوين و سلسيوس در هر 
 باشد يعني : مي 273دمايي همواره  

273 
-139 صحيح است. 2گزينه  

ي  دماي هر جسم متناسب است با انرژي جنبشي متوسط مولكول هاي سازنده
يزيك سال دوم ) چون در مدت تغيير حالت كتاب ف 137آن جسم ( صفحه 

ماند پس فقط انرژي  يخ صفر درجه به آب صفر درجه سلسيوس دما ثابت مي
 ماند. جنبشي متوسط مولكول ها ثابت مي

-140 صحيح است. 4گزينه  
-141 صحيح است. 4گزينه  

 آوريم . دست مي ي آب و سپس جرم آب تبخير شده را به ابتدا كل جرم اوليه
آب ي اوليه جرم 1 1 400 20 8000 8  
شده تبخير آب جرم 2 1 400 5

2000 2  
 توانيم گرماي مورد نياز را محاسبه كنيم . و حاال مي

1 2 8 4000 20 2 2200 1000 
5040000 5040  

-142 صحيح است. 2گزينه  
-143 ح است.صحي 2گزينه  

1 2 0 1 1 1 2 2 2 0 
330 1 42 110 4200 6 0 1 200  

-144 صحيح است. 1گزينه  
1 2 864 

20 30 160 3 15 10 6 20 30 400 18 10 6  
864  

864
8 64 100  

-145 يح است.صح 2گزينه  
 بايد آهنگ شارش گرما در دو قطعه برابر باشد يعني: 

 

 

400
8

2 1
2 1

100
2

1 2
2  

1
2

2 1 2 1
2

1 2 2 1 2
2 2 2 1

2 1 2  
  

-146 صحيح است.  3گزينه  
 104در صفحه ي  1تعريف محيط كشسان ابتداي فصل موج هاي مكانيكي 

نوشته شده است كه چنين است : محيط كشسان محيطي است كه وقتي در 
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نامهپاسخ
ين اجزاي محيط، آن تغيير شكلي ايجاد شود نيروهاي كشسان ايجاد شده ب

 تمايل دارند محيط را به حالت اول خود برگردانند.
-147 صحيح است. 2گزينه  

   آوريم: دست مي سرعت انتشار امواج عرضي را در اين تار به

200 0 6
0 3 20  

 رود پس داريم : چون موج در طول تار با سرعت ثابت پيش مي
0 6
20 0 03  

-148 صحيح است. 2گزينه  
2 2 2

2  

-149 صحيح است. 3گزينه  
2 2

0 48 0 2
5
6  

 
-150 صحيح است. 1گزينه  

كتاب ، در يك فنر هم موج طولي و هم موج عرضي  114طبق شكل صفحه 
 شود. منتشر مي

-151 صحيح است. 4گزينه  
اثر انتشار موج در يك محيط كشسان ذرات محيط در يك دوره مسافتي در 

كنند و چون در اين موج يك  ) را طي مي4برابر با چهار برابر دامنه (يعني
0ذره در مدت  را طي كرده پس دوره چنين حساب  16ثانيه مسافت  1

 شود: مي

4
8 0 1

16
1
20  

 ي زير قابل محاسبه است: نتشار موج از رابطهو سرعت ا
2
1
20

40  

-152 صحيح است. 2گزينه  

2 1 2 570 2 10 1 2 
60 0 6  

6
0 6 10  

-153 صحيح است. 3گزينه  

2 2 20 6 2 20 6 2
2 20

2
3  

2
3 2

2
3

8
3  

20
1 5

8
3 0 2  

-154  صحيح است. 1گزينه  
 كتاب درسي 121ي  تمرين صفحه

0 03 4 15 0 6
2 2

0 6
10

3
87 15 10 2 0 06

12

10
3 12 40

10
3 0 03 40

10
3  

-155  صحيح است. 3گزينه  
هر طرف كه از منبع هستند در  با توجه به اينكه نقاطي كه داراي فاصله 

ي دو  توان اختالف فاصله باشند فاز يكساني دريافت خواهند كرد. پس مي

 را چنين در نظر گرفت: وي  نقطه
96 40 56  

 آوريم. و اختالف فاز اين دو نقطه را بدست مي
2 2 56

42
8
3  

تأخير فاز دارد نسبت به  باشد، پس نقطه ي  يم دورتر از  و چون 
 يعني:

0 2 50 8
3

0 2 50 2
3

  
 

 شيمي
 

-156 صحيح است.  3گزينه  
 از شعاع اتمي  طول پيوند با انرژي پيوند رابطه عكس دارد. شعاع اتمي 

باشد بنابراين  تر مي بزرگ شعاع اتمي از  بزرگتر و همچنين شعاع اتمي 
تر بوده و به همين دليل  بزرگ از طول پيوند  طول پيوند 
 تر است. كم از انرژي پيوند  انرژي پيوند 

-157 صحيح است.  3گزينه  
توان گفت پيوند  با رسم فرمول ساختاري هر يك از مواد داده شده مي 

2روژن در نيتروژن ـ نيت 2يگانه است ولي در  4 بصورت دو گانه و در  2
  باشد. به صورت سه گانه مي 2و  2مولكول 

-158 صحيح است.  3گزينه  
6فرمول مولكولي اين تركيب   12 است كه به گلوكوز مربوط است.  6

است كه در فرمول  فرمول ساختاري و ساختار لووييس در اين  تفاوت
 دهند. هاي ناپيوندي را نمايش نمي ساختاري، جفت الكترون

-159 صحيح است.  3گزينه  
  هاي نادرست: شكل درست گزينه 
 سولفيد ) كربن دي4اكسيد   ) گوگرد 2  كلريد ) كربن 1

-160 صحيح است. 4گزينه   
ابراين براي اينكه هاي متصل به اتم مركزي يكسانند، بن ي اتم ، همه 4در

مولكول ناقطبي باشد، بايد مولكول متقارن بوده و فاقد جفت الكترون ناپيوندي 
، بايد اتم مركزي داراي يك  4، اما در مولكول 4باشد مانند مولكول

جفت ناپيوندي باشد تا در حضور اين جفت ناپيوندي تقارن مولكول به هم 
، بنابراين تعداد جفت  4مانند مولكول خورده و مولكول قطبي شود، 

 4هاي ناپيوندي در از تعداد جفت الكترون 4هاي ناپيوندي در الكترون
 تر است. بيش

  

96
40
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4آزمون 
 

-161 صحيح است.   2گزينه  
2فرمول مولكولي استيك اسيد به صورت  4 است و فرمول تجربي آن  2

6فرمول تجربي گلوكوز  است كه با2به صورت  12 و فرمالدهيد  6

 يكسان است. 2
شود كه هر كدام از  باعث مي در پيوند   وپيوند دوگانه ميان 

 قلمرو الكتروني داشته باشند. 3ها  آن
-162 صحيح است.   1گزينه  

 
 

 
 
 

 
-163 صحيح است.  4گزينه  

هاي متصل به اتم  مركزي جفت الكترون ناپيوندي ندارد و اتماتم  3در  
مركزي هم يكسان هستند و داراي سه قلمرو پيوندي است، بنابراين ناقطبي 
بوده و داراي ساختار سه ضلعي مسطح است و به دليل وجود رزونانس، زواياي 

1پيوندي در آن با يكديگر برابر بوده و مرتبه پيوند برابر  1
3

 است. 
-164 صحيح است.  3گزينه  

با يكديگر برابر است. پيوند  داتيو پس از تشكيل،  طول دو پيوند 
 تفاوتي با پيوند كوواالنسي معمولي ندارد.

-165 صحيح است.  1گزينه  
1 3 1 6 0 5
2 2 4 1 3
3 3 3 0 3
4 4 4 1 3 

 
-166 صحيح است. 1گزينه  

تنها سه پيوند كوواالنسي برقرار كرده و بنابراين   ، اتم 3در مولكول
ي ظرفيت خود است و به آرايش گازنجيب نرسيده  داراي شش الكترون در اليه

سه قلمرو پيوندي است، بنابراين شكل  داراي 3است. اتم مركزي در
هر دو داراي  2و  3باشد. دو تركيب هندسي آن مسطح سه ضلعي مي

 سه پيوند كوواالنسي هستند.
-167 صحيح است.  1گزينه  

هاي خود است، بنابراين نقطه جوش  داراي پيوند هيدروژني بين مولكول 2
يك مولكول قطبي داراي جرم و حجم  ت.تر اس ها بيش آن از ساير مولكول

2ي جوش ي جوش آن از نقطهزياد است، بنابراين نقطه و كه 2
2باشد. در بين دو مولكول  تر مي هاي ناقطبي هستند، بيش مولكول و 2 

 2ي جوش  است، بنابراين نقطه 2بزرگتر از  2هم، چون جرم و حجم 
 باشد. تر مي بيش
-168 صحيح است.  3گزينه  

كند. بنابراين  ،تعادل در جهت توليد آن پيشرفت مي 2با كاهش غلظت  
، پيشرفت واكنش 2يابد. در مورد  افزايش مي 2كم و غلظت  3غلظت 

شود اما غلظت آن در  در جهت برگشت، سبب جايگزين شدن مقداري از آن مي
 تر از تعادل اوليه خواهد بود. يد كمتعادل جد

-169 صحيح است.  4گزينه  
درسمت  شده است، بنابراين  چون افزايش دما سبب كاهش مقدار  

كاهش دما براي  0راست واكنش قرار دارد و واكنش گرماده است. 
 شود. هر نوع واكنش، كاهش سرعت را سبب مي

-170 صحيح است. 3گزينه   
در جهت رفت بزرگتر از صفر  ه واكنش تعادلي است و ك با توجه به اين 

. با افزايش دما، 0باشد، بنابراين واكنش بايد گرماگير باشد  مي
شود كه در اثر اين  جا مي تعادل در جهت مصرف گرما يعني در جهت رفت جابه

از شود. بنابراين مقداري گاز  گاز مي وجامد و  جامد تبديل به  كار، 
توده جامد خارج شده و به همين دليل با افزايش دما، جرم مواد جامد موجود 

 يابد. در ظرف كاهش مي
جايي تعادل ندارند. اضافه يا كم كردن يك ماده  كاتاليزگرها، تأثيري در جابه

 جايي تعادل ندارد. جامد تأثيري در جابه
-171 صحيح است.  3گزينه  

ديگر برابر است،  و طرف واكنش با يكهايي كه تعداد مول گازي د در تعادل
دهد  هاي رفت و برگشت را به يك نسبت تغيير مي تغيير حجم، سرعت واكنش

جايي تعادل ندارد و خارج قسمت واكنش هم تغييري  و تأثيري در جابه
هاي گازي شكل موجود در  كند. با افزايش حجم ظرف، غلظت همه گونه نمي

 يابد. تعادل كاهش مي
-172 ح است.صحي4گزينه   

از آنجاييكه ظرف واكنش يك ليتري است مقدار مول و غلظت مولي از لحاظ  
  طور كه در نمودار مشخص است، غلظت ماده  عددي يكسان است. همان

پس از خارج شدن از تعادل، دوباره به مقدار اوليه خود رسيده است. يعني اثر 
نگامي ممكن است طور كامل جبران شده است. اين مورد ه تغييرات غلظت به

كه غلظت يا فشار در يك واكنش تعادلي تغيير كرده باشد كه در آن واكنش 
 فقط به غلظت يك ماده وابسته باشد. 

-173 صحيح است.  1گزينه  
جايي كه در يك لحظه غلظت هر دو ماده افزايش يافته است، بنابراين  از آن 

 چون غلظت تغييرات مربوط به كاهش حجم (افزايش فشار) بوده است و 
پس از افزايش فشار، كاهش يافته است، يعني واكنش در جهت  برگشت پيش 

 تر رفته باشد يعني  گازي كم رفته است كه بايد به سمت تعداد مول
چنين چون آنتروپي در جهت رفت مساعد است پس آنتالپي در همان  است.هم

 جهت نامساعد است. (گرماگير)
-174 صحيح است.  2گزينه  

شود  اتمسفر انجام مي 350تا  150ي  فرايند هابر در فشاري در گستره چون 
 به ايجاد فشار پايين نيازي نيست.
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نامهپاسخ
-175 صحيح است. 2گزينه  

          به صورت مقابل است: هابر تعادل مربوط به فرآيند
                   2 3 2 2 3 

عادل به سمت راست جا به جا شده و بنابراين با افزايش فشار و كاهش دما، ت
يابد. تنها عاملي كه باعث  در مخلوط تعادلي افزايش مي 3درصد مولي

شود، دماست. تعادل فوق گرماده است، بنابراين با افزايش  تغيير ثابت تعادل مي
 يابد. دما، ثابت تعادل آن كاهش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  

 




