
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشــتــه تــجــربــي
 

  

 
 

 

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

 نيا ـ اكرم صالحي قشمي مرتضي ادبيات 1

 زاده  جواد عباس  ـ   محمدرضا فرهنگيان دين و زندگي 2

 ندا شيرازي  ـ  ماژالن حاج ملكي زبان انگليسي 3

 عائذيـ مهدي عليرضا رفيعي    رياضي 4

 مجيد سرودي   رضا اربابيان ـ  زيست شناسي 5

   مجيد طباخيانـ   فرهنگ رضانيا فيزيك 6

 ـ اكبر نتاج مسعود جعفري شيمي 7

 گروه ويراستاري علمي (به ترتيب حروف الفبا)

 ـ اميد همتيار سيد سعيد مؤذني نيلوفر جهرمي ـ  ـ محمد امين توكلي 

 ترتيب حروف الفبا) گروه تايپ، ويراستاري (به

 زاده اصغر مقدس ـ علي مهشيد محمودي الدين ـ زينب كمال آزاده احدي ـبهاره احدي ـ 
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 نامه پاسخ
 ادبياتت

 
 صحيح است. 3گزينه  -1

تعريض: به كنايه هاي فلّزي ـ حصين: محكم ـ  گراور: تصوير حكّاكي بر صفحه
 سخن گفتن ـ قال كردن: كلك زدن

 صحيح است. 2گزينه  -2
دري ـ نحل: زنبورعسل ـ معمر: سال خورده ـ زغَن:   هتّاكي: آبروريزي، پرده

 تر از باز ـ نشئه: حالت سرخوشي و مستي اي كوچك گير، پرنده موش
 صحيح است. 4گزينه  -3

كه دست و  ـ لنگ و لوك: آني يك: تبتّل: از مردم و جهان بريدن  در گزينه
 پايش معيوب باشد مجازاً ناتوان

در گزينه دو: اورند: تخت مجازاً شوكت ـ كما: گياهي است كه با آن آش درست 
 كنند. مأكول: خورده شده مي

 مردان رويي ـ فتيان: جوان در گزينه سه: بشاشت: خوش
 صحيح است. 1گزينه  -4

 حقي گزارده شود (حقّي ادا شود.)
 صحيح است. 1گزينه  -5

ي سه مطبوع (پسنديده و خوشايند) ـ  ي دو: اجل (مرگ) ـ در گزينه در گزينه
 ي چهار مسطور (نوشته شده) درگزينه

 صحيح است. 3گزينه  -6
 قربت (نزديكي) ـ مطاوعت (پيروي)

 صحيح است. 4گزينه  -7
 هستند.» گوته ـ عبداهللا مستوفي ـ زرين كوب ـ ولتر«آثار به ترتيب از 

 حيح است.ص 2گزينه  -8
بعد از نهضت مشروطيت نويسندگان تحت تأثير ادبيات داستاني غرب از اسلوب 

نويسي  غرب  نويسي گذشته فاصله گرفتند و با آموختن اصول فنّي داستان قصه
 )135هايي نوشتند. (ص رمان گونه

 صحيح است. 3گزينه  -9
 كتاب 134ي رجوع شود به صفحه

 صحيح است. 1گزينه  -10
يك دفعه: (جناس تام) ـ سوداي عشق: (تشبيه بليغ) ـ بار از دل بار ـ  باري: يك

 بر گرفتن و بار بر دل داشتن: (كنايه)
 بار: (اول) استعاره از غم

 صحيح است. 2گزينه  -11
 : دشت محبت: تشبيه ـ خار،گل و ريحان است: تشبيه و كنايه1ي درگزينه
خروش درآمدن : با دل خونين لب خندان داشتن: پارادكس ـ به 2ي درگزينه

 چنگ: استعاره
 كرد: تشخيص ـ وصال و هجران: تضاد : اميد وصال مرا زنده مي3ي درگزينه
ي معشوق در اين كار  : ناله و فرياد : مراعات نظير، ما را جلوه4ي درگزينه

 داشت: تشخيص
 صحيح است. 4گزينه  -12

ليلي و ي فرهاد و شيرين و  ي يك : كل بيت تلميح به دو داستان عاشقانه گزينه
 ي شيرين (نام معشوق: دلخواه و خوشايند)  مجنون ـ ايهام در واژه

ي دو: در مصراع اول سعدي چو فرهاد تشبيه، به تلخي رفتن:  گزينه
آميزي ـ جهان در مصراع دوم: مجاز از مردم  آميزي، شورشيرين: حس حس
 جهان

اه آسمان و ي سه: سال و حال: جناس ـ ماه: ايهام تناسب (در دو معني م گزينه
 معشوق)

 ي چهار: باد فتنه و چراغ چشم: تشبيه هستند ولي استعاره نداريم. گزينه
 صحيح است. 1گزينه  -13

ـ   هاي انتقادي ـ اين دوره ـ همين رشته ): لطيفه7هاي وصفي( تركيب
 هاي نو  ـ دردهاي اجتماعي ـ انديشه هاي انتقادي هاي فكاهي ـ داستان داستان
ها ـ نويسندگان  ): ادبيات دوره ـ نويسندگان روزنامه6هاي اضافي ( تركيب

 ها ها ـ واقعيات زندگي ـ طرح انديشه مجلّات ـ نويسندگان داستان
 صحيح است. 2گزينه  -14

 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 4گزينه  -15
كه » كسي كه عشق ندارد، حيواني بيش نيست«گويد شاعر در اين مثنوي مي

ي چهار به  شود و در گزينه همين مضمون تكرار مي 3و2و1ي در سه گزينه
 شود. به معشوق اشاره مي  طوالني بودن زمان مهرورزي

 صحيح است. 3گزينه  -16
، نوعي تسليم و رضا در برابر تقدير و مشيت خداست ولي مفهوم ساير ابيات 

 كند. ي سه نوعي اظهار نارضايتي از قضا و قدر را بيان مي گزينه
 صحيح است. 4گزينه  -17

همگي بر تأثير عشق بر عاشق شايسته و اليق اشاره دارند و  3و2و1هاي گزينه
چهار ي  خواهد و گزينه كه تأثير عشق نوعي كرامت و شايستگي مي اين
 كند. گويد آتش عشق تمام هستي عاشقان را نيست و نابود مي مي

 صحيح است. 1گزينه  -18
مفهوم جمله و بيت در حقيقت تقابل بين عقل و احساس (عشق) و ناتواني عقل 

 كند. در درك عشق و تجزيه و تحليل آن را بيان مي
 شوند. ي دو : از تأثير عشق، عاقالن هم ديوانه مي در گزينه

ي سه: از دوري معشوق و نديدن زيبايي او عقل هم سرگردان شده  نهدر گزي
 است.
 ي چهار: عشق جايگاهي فراتر از عقل و دانايي دارد. گزينه

 صحيح است. 2گزينه  -19
شود پنهان كرد و عشق  تأكيد بر اين است كه عشق را نمي 4و3و1هاي در گزينه

ي دو عشق را دردي  زينهكند و گ با نگاه و اشك و تب و تاب ، خود را آشكار مي
 داند. دوا ناپذير مي

 صحيح است. 2گزينه  -20
 گيري و عزلت  ب ـ گوشه الف ـ حسن خلق و شكيبايي

  ـ تسليم و رضا  د
 صحيح است. 3گزينه  -21

 عشق قصد و مجال آشكار شدن نداشتمفهوم بيت اين است كه 
 كند. گويد اشك راز عشق را ابشاء و آشكار مي مي 3ي  كه در گزينه

 صحيح است. 4گزينه  -22
 ما را به ما مگذار يك: برابر است با ي  گزينه
هاي ما جز باران رحمت خود مبار  بر كشت ي دو:  برابر است با گزينه

 (كشت: اعمال)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ادب ي نده سراي و نده گوي ـِ قصد
 اخالق ـِ مسائل ـِ ش آموز و ن داد
        است ي
     ي تعليم ـِ ات يه
     و ي علم و ي
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 9آزمون 
 به لطف ما را دست گير. ي سه: برابر است با گزينه
هاي آن  چهار: شاعر با ارتكاب گناهان بسيار باز خواهان بهشت و نعمت ي گزينه
 است!

 صحيح است. 1گزينه  -23
 )190هر دو به اخالص و خلوص نيت اشاره دارند. (ص

 صحيح است. 4گزينه  -24
ها را از حريم پاك  هاي نوراني، شيطان ي يك: خدا با فرستادن شهاب گزينه

 كند. معنوي خود دور مي
 شقِ معشوق همراه با تحمل غم و اندوه است.ع ي دو: گزينه
 كند. بند به عهد خود نيست و وفاداري نمي ي سه: معشوق ، پاي گزينه
ي چهار: نظر:بيت نخست، اشاره دارد به سكون و انجماد دماوند و بيت  گزينه

 كند. دوم: دعوت به قيام و فوران مي
 صحيح است. 2گزينه  -25

چه توقّع نباشد، عاشق منتظر  از آن ي يك: فتوح: حاصل شدن چيزي گزينه
 رسد! خبر آمدن معشوق است و معشوق از راه مي

ي دو: غيرت: حميت محب است بر طلب قطع تعلّق غير از محبوب: ولي  گزينه
 در اين بيت عاشق، هواداران معشوق را دوست دارد!

ي سه: تبتّل: از مردم و دنيا بريدن؛ هر وابستگي، حجاب رسيدن به  گزينه
 گردد. خداست و با گسستن پيوندها، رسيدن حاصل مي

اي است كه با عنايت معشوق به  ي چهار: مدد و عنايت الهي؛ عاشق ذره گزينه
 رسد. كمال مي

 صحيح است.  3گزينه  -26
خورده)  مقهور (مغلوب، شكست -3عبث (بيهوده)  -2بغض (كينه، دشمني) -1
 (ميدان جنگ)معركه  -5نوايي، گدايي)  دريوزگي ( بي -4

 ها دقّت نماييد: به معني درست ساير واژه
گزير (چاره ) سمند (اسب زرد رنگ) باشي (رئيس) تسلّي (آرامش 

 چناني، وصف شده، موصوف) يافتن، خشنودي) كذايي (آن
 صحيح است. 4گزينه   -27
 خواهد كه كلماتش در قافيه آمده باشند:  دقّت شود كه گوته جناس تامي را مي 

 ها :  ر گزينهجناس ساي
 ي دوم ، حجاب و مانع  ي اول، نغمه و آهنگ، پرده :  پرده1ي  گزينه
 و ناآشنا  ي دوم، بيگانه : غريب اول، شگفت و عجيب، پرده2ي گزينه
 ّ و انصاف، داد دوم، فعل ماضي است. : داد اول، حق3ي  گزينه

 صحيح است. 3گزينه   -28
ـ بيانگارد 2شائبه)  شاعبه (بي ـ بي 1  در اين گزينه سه غلط اماليي وجود دارد: 

 مند)  ـ عالقمند (عالقه3(بينگارد) 
 ها توجه فرماييد:  هاي اماليي ساير گزينه  به غلط
 ـ توفان ( طوفان)2ـ تبع (طبع) 1: 1ي  گزينه
 ـ بيافتد (بيفتد)2خوردگي)  گي ( گره خورده ـ گره1: 2ي  گزينه
 قربت (غربت) -1: 4ي  گزينه

 صحيح است.  4گزينه  -29
ـ 5ـ ملكوت خداوند 4ـ فرشتگان ملكوت 3ـ تير فرشتگان 2جان شب -1 

ـ حرم ستر  9داران حرم  ـ پرده 8ـ خودش ( خود او) 7ـ شعر خود 6بارگاهش 
 ـ عفاف ملكوت11ـ ستر عفاف  10

 صحيح است.  1گزينه  -30
 
 

 
 

 افعالِ وجه مصدري، تكواژ صفر ندارند. نكته: 
 

 دين و زندگيي
 

 صحيح است. 2گزينه  -31
 109و108درس هفتم صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -32
 104درس هفتم صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -33
 97درس هفتم صفحه

 صحيح است. 2گزينه   -34
ي  سوره 13ي شوري و  سوره 15ي آل عمران و  سوره 64با توجه به آيات 

 حجرات
 99و98و96درس هفتم صفحه

 صحيح است. 4گزينه  -35
 ي نحل سوره 97ي  آيه با توجه به

 صحيح است. 4گزينه  -36
 114درس هفتم صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -37
 120درس هشتم صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -38
 120و119درس هشتم صفحه

 صحيح است. 4گزينه  -39
 176درس دهم صفحه

 است. صحيح 1گزينه  -40
 137درس هشتم صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -41
 128درس هشتم صفحه

 صحيح است. 1گزينه  -42
 135درس هشتم صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -43
 151درس هفتم صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -44
 161و  104صفحات 

 صحيح است. 2گزينه  -45
 157درس نهم صفحه

 صحيح است. 2گزينه   -46
 154درس نهم صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -47
 160صفحه درس نهم

 صحيح است. 3گزينه  -48
گيري تمدن جديد، در ميان كشورهاي اروپايي  پس از قرون وسطي با شكل

اي به حقوق و قانون پديد آمد كه عكس العملي در برابر  توجه گسترده
 حاكميت نامطلوب كليسا در قرون وسطي بوده 

 155درس نهم صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ـِ انگيز شور ـِ يي ا زيب توان مي ن

    ديد دوراز  را خورشيد ـِ طلوع
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 نامه پاسخ
 صحيح است. 4گزينه  -49

 34صفحه 
 صحيح است. 3گزينه  -50

 173و172دهم صفحه درس
 صحيح است. 1گزينه  -51

گيرد و  ي اول (تقويت توانايي فردي) مورد بررسي قرار مي گزينه جواب در حوزه
ي  ي چهارم كه همان حضور مؤثر و فعال در جامعه هاي ديگر در حوزه گزينه

 گيرد. جهاني است مورده مطالعه قرار مي
 177و176و171درس دهم صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -52
 174و171دهم صفحه درس

 صحيح است. 1گزينه  -53
 183و179و178درس دهم صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -54
 179درس دهم صفحه

 صحيح است.  1گزينه  -55
 . 137ي  صفحه 
 صحيح است.  2گزينه  -56
 169صفحه  
 صحيح است.  3گزينه  -57
 104ي  صفحه 
 صحيح است.  3گزينه  -58
 103ي  صفحه 
 صحيح است.  4گزينه  -59
 108ي  صفحه 
 صحيح است.  2گزينه  -60

 174و  173صفحات 
 زبان انگليسيي

 
 صحيح است. 3گزينه  -61

چون زمان جمله دوم با زمان جمله اول هماهنگي ندارد غلط  1نكته: گزينه 
 نيز در جمله دوم فعل كمكي وجود ندارد. 2باشد و گزينه  مي

 صحيح است. 3گزينه  -62
معني جمله: بعضي از دانش آموزان دوست دارند براي بدست آوردن علم و 

دهند براي  ديگران ترجيح مي كه در حاليدانش بيشتر سخت مطالعه كنند 
 بدست آوردن پول كار كنند.

 صحيح است. 2گزينه  -63
 نيامد. 8قول داد كه دير نكند، اما تا ساعت  اگر چهمعني جمله: 

 صحيح است. 3گزينه  -64
شده ولي  براي انجام كاري كه بايد انجام مي  .should+have+p.pكاربرد 
 نشده. 

ها قبل بايد  كنم؛ شما ساعت جا هستيد؟ تعجب مي معني جمله: هنوز اين
 رفتيد. مي

 صحيح است. 2گزينه  -65
شود كه در  براي انجام كاري استفاده مي  .might+have+p.pكاربرد 

 گذشته احتمال انجام آن وجود داشته است.
 تان را گذاشتيد؟ : كجا عينكAمعني جمله: 

Bگذاشته باشم.در خانه  ها  دانم، ممكن است آن : نمي 
 .است صحيح 2 گزينه -66
 .دهند نجات را مرد چهار تا شد انداخته آب به سريعا نجات قايق 
 .است صحيح 1 گزينه -67

 .است دهنده آزار عمومي نقل و حمل وسايل در دار بو غذاهاي خوردن
 .است صحيح 3 گزينه -68

 .است كامپيوترها به وابستگيش جديد بانكداري توجه قابل هاي ويژگي از يكي
 .است صحيح 2 گزينه -69
 پول كنسرت پايي بر طريق از  ژنتيك مورد در تحقيق براي خواهند مي ها آن 

 .كنند جمع
 .است صحيح 1 گزينه -70
 .بگيريم جشن بخش در را شما شغلي ارتقاء و برويم بيرون بايد 
 .است صحيح 4 گزينه -71
 .دارد وجود اي رابطه قلبي بيماري و كافئين بين كه معتقدند دانشمندان برخي 
 صحيح است. 1گزينه  -72

مان كه هم زمان سه شركت به همراه كارمندانشان را به  معني جمله: رئيس
 مرد قدرتمنديست. كند اداره ميطور كامل 

 صحيح است. 4گزينه  -73
كند اهميت كارش را  معني جمله: او كارمند خيلي معمولي است، اما سعي مي

 بزرگ كند.
 صحيح است. 4گزينه  -74

شناسد چون به تازگي به اين شعبه  معني جمله: كارمند جديد كسي را نمي
 منتقل شده است.

 صحيح است. 2گزينه  -75
 فوقكند و خودش را  معني جمله: پروفسور اسميت سخت و تمام وقت كار مي

 تحقيقاتش كرده است.
 اهدافسازمان بين المللي است كه  .U.Nسازمان ملل يا به شكل اختصاري 

بشر و نائل  حقوقبيان شده آن همكاري در توسعه اقتصادي، رشد اجتماعي، 
هستند و افرادي را به  .U.Nشدن به صلح جهاني است. خيلي از ملل عضو 

فرستند. مركزش  جهاني مي موضوعاتمركز آن براي برگزاري جلسات در مورد 
باشد، و دفاتر اصلي آن در ژنو، نايروبي و وين است.  در شهر نيويورك مي

، و شود حمايت مالي ميسازمان ملل توسط كمك داوطلبانه كشورهاي عضو 
 دارد: عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي. رسميشش زبان 

 صحيح است. 2گزينه   -76

 يح است.صح 4گزينه  -77

 صحيح است. 4گزينه  -78
 صحيح است. 3گزينه  -79
 صحيح است. 1گزينه  -80
 صحيح است. 2گزينه  -81
 صحيح است. 1گزينه  -82
 صحيح است. 3گزينه  -83
 صحيح است. 4گزينه  -84
 صحيح است. 4گزينه  -85
 صحيح است. 4گزينه  -86
 صحيح است. 3گزينه  -87
 صحيح است. 4گزينه  -88
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 9آزمون 
 صحيح است. 2گزينه  -89
 صحيح است. 4گزينه  -90

 رياضيي
 

 صحيح است. 3گزينه  -91

23 2 1
33

5 2
33  

5 2 0
2
5 

3 0 0 
2و يك مينيمم در  0يك ماكزيمم در   پس تابع

5
 دارد.  

 صحيح است. 4گزينه  -92
2  

1از آنجاييكه  همواره مثبت است لذا  پس   1
 صحيح است. 4ي  گزينه

 صحيح است. 3گزينه  -93
 روش اول:

3 3 2 3 2 3

2 3
3 2 3

2

1
3 2

2
2 3

3
6 2

3
6 3

4 1 0 0 ق ق غ
1

 

 روش دوم:
  ريشه مكرر مرتبه فرد است لذا نقطه عطف است يعني : چون  
1 
 صحيح است. 4گزينه  -94

ي عطف آن  ي سوم، مركز تقارن منحني همان نقطه دانيم در توابع درجه مي
 است: 

3 2 2  
6 2 0 3  

2 2
3  

2
3

3

27

3

9 2 2 9 0 
0 

 صحيح است. 3گزينه  -95
4 1 0
ندارد وجود 0
2 1 0

 

 يك نقطه بحراني است. در ضمن از  0 وجود ندارد پس 0چون 
 داريم: 0

0

1
4
1
2

 

0پس تابع در نقاط  1
4

1
2

 بحراني است. 
 صحيح است. 4گزينه  -96

 توان نوشت:  مي
1 2 1

1 2 1
2 1 1

2 1 1

2 1
2 1 

1كنيد  طور كه مالحظه مي همان و 1 وجود ندارد. با توجه به  0
موجود است  1عوض شده است و  1اينكه جهت تقعر تابع در 

 ي عطف تابع است. طول نقطه 1ي  نقطه
  صحيح است. 3گزينه  -97

كه با توجه به اين
5
3 10

2
3  توان نوشت:  مي 1

5
3

2
3

20
3

1
3

10
9

1
3

20
9

4
3

10
9

1
3

2
3

10
9

2
3  

 
 ي عطف تابع  ، نقطه 2ي  كنيد فقط نقطه طور كه مالحظه مي همان

 است زيرا فقط در اين نقطه مشتق دوم تابع تغيير عالمت داده است.
 صحيح است.  1گزينه  -98
ي مشترك صورت و مخرج كسر است  ريشه 1ي  با توجه به شكل، نقطه 

  لذا:

2 3 0
1

2 0
2 1  

  گذرد بنابراين: از طرفي نمودار منحني از مبدأ مختصات مي 
0 0 0 2

1 2 2 
 صحيح است.  2گزينه  -99
 ي عطف صفر است لذا:  طول نقطه 0با توجه به نمودار  

2
3 0 0 

 تابع برابر صفر است لذا:  ي  از طرفي عرض نقطه

3 2 4 6 0
0 2 ق ق غ

2
2 0 2

3
6 2 2 0

2 2 6 2 2 0 4 2 2
1
2 

 صحيح است. 2گزينه   -100

1 1 2 1 

 صحيح است. 2گزينه   -101
0،  با توجه به نمودار تابع  بر  2از طرفي خط  0لذا  0

  منحني تابع مماس است لذا:

2
3

2 2 2 4 2 3 4 0 0

9 2 64 0

8
3 ق ق غ

8
3

 

 صحيح است. 1گزينه   -102
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2  
2واضح است كه در  0كه  با توجه به اين تقعر منحني روبه  0

 پايين است.
 صحيح است. 2گزينه  -103

 
1 2 1 2 2 

1 1 2 3 1 1 0 
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 نامه پاسخ
 مركز دايره است كه از آن بيشمار عمود رسم شده است. 

 صحيح است. 4گزينه  -104
1 0

2 3
1
2

9 9 3 2 4 2  

 پس متخارج هستند.
 صحيح است. 4گزينه  -105

 توان نوشت: ي زير راديكال مي با توجه به دامنه
4 2 4 1 4 2 4 1 2 1 2 0

1
2 0 

 صحيح است. 2گزينه  -106
گيريم در  در نظر مي 1صورت  هاي مورد نظر را به نقطه

 صورت:  اين

خط از ي فاصله
2 3 1 5

4 9
13

2 13 11
15 

 است.  -4هاي اين نقطه برابر  بنابراين مجموع طول
 صحيح است. 2گزينه  -107

گذرند  متقارب بودن سه خط به اين معنا است كه اين سه خط از يك نقطه مي
  (همرس هستند) بنابراين :

3 7 10
4 3 1 

 ي سوم نيز صدق كنند يعني:  حال اين اعداد بايستي در معادله
2 5 7 

 صحيح است. 4گزينه  -108
 : كنيم صورت مقابل استاندارد مي ي مورد نظر را به ابتدا معادله

3 2

16
2 2

9 1 
 يضي است.مجموع فواصل هر نقطه از بيضي از دو كانون آن برابر قطر بزرگ ب

4 2 8 
 صحيح است. 3گزينه  -109

 توان نوشت: صورت مقابل مي ي داده شده را به معادله
1 2 3 است افقي سهمي  معادله

 صحيح است.  2گزينه  -110
  توان نوشت: مي

1
2

1

3

1 2

4
2

9
1

2
2 1 

 ي مورد نظر، هذلولي افقي است. بنابراين معادله
 صحيح است. 3 گزينه -111

1 2 4 2 2 1 راست به رو  دهانه

 است. 1پس محور تقارن 

 صحيح است. 4گزينه  -112

توان  است لذا مي ودانيم در هذلولي قائم شيب خطوط مجانب برابر  مي
 :  نوشت

1 1
2

2

2
2 2  

 صحيح است. 1گزينه  -113

1

1
2

3 2
3
2 

 صحيح است. 1گزينه  -114
 توان نوشت:  مي

4 22 1 22 22 1 3 22  
2
3 22

1
3 2

1
3

2
2

2
8  

 صحيح است.2گزينه  -115
كه در  1با توجه به نمودار تابع 
  توان نوشت: زير رسم شده است مي

1 5
2 2 1 1

1 3
2 1

1

3
6 1 2 9 

 
 صحيح است. 3گزينه  -116

3

1

1

1

3

1

1
1

1

1
3

1

 

1
1

2

2
3
1 1 1

32

2 3
12

2 1

2
9
2 3

1
2 1 4 

 صحيح است. 3گزينه  -117
0 3

1
2 1 1 2 2 

1 1
3

0
30 3  

 صحيح است. 3گزينه  -118
0كه  با توجه به اين 0توان نتيجه گرفت  مي 2 2 لذا  4

 توان نوشت:  مي
0 2 1 0 1
1 2 2 1 2
2 2 3 2 3
3 2 4 3 2

2
2

0
0

1

0
1

2

1
2

3

2
3

2

3
2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 5 

 است. صحيح 1گزينه  -119
  توان نوشت: مي
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1 32 1 3

2
0 2

2
3

4
3 

 صحيح است. 2گزينه  -120
 با توجه به شكل زير اين مساحت برابر است با: 

5 2 2 1
2

0

١٠
٣

٣
٢
٠

10
8
3 2

16
3  

 زيستت
 

 صحيح است. 1گزينه  -121
فرصت طلبِ دافني ( نوعي سخت پوست) اين الگوي رشد مربوط به جمعيت 

 است.
 صحيح است. 1 گزينه  -122

مورد  600ميمون كاسته شده است و آنگاه با  2000ميمون از  440تعداد 
 عدد رسيده است. 2160تولد تعدادشان به 

2000 440 1560 اول جمعيت از سال آخر در مانده باقي  
2160 1560 600 تولد  تعداد

600
2000 0 3

440
2000 0 22

30
100

22
100

8
100 

 صحيح است. 3گزينه  -123
طبق موازين باشند، نه  هاي الگو رشد لجستيك مي : ازايراد4و2و 1هاي گزينه

 كند، مقدار  بيني مي چه اين الگو پيش . به عبارت ديگر بر خالف آنآن
ترين عامل  هاي جديد تغيير نمايد. اين الگو اصلي تواند با جهش يافته مي

ها يعني (شكارشدن) را در نظر نگرفته است. در  محدود كننده بسياري از گونه
 را افزايش دهند. ها ممكن است مقدار  جهش يافته برخيضمن 

 صحيح است. 4گزينه  -124
هاي  وضعيتي بنيابينِ جمعيتها  گونه بسياري از ـ نادرست: در طبيعت1گزينه
 طلب و تعادلي دارند. فرصت
 عكس العملـ نادرست: پايداري يا ناپايداري محيط را بايد با توجه به 2گزينه

 گونه مورد نظر نسبت به تغييرات محيط سنجيد.
هاي ناپايدار و شديداً متغير كه مرگ و مير افراد  ـ نادرست: در محيط3گزينه

رقابت شديدي بين افراد جمعيت فرصت طلب وجود  تحت تاثير تراكم نيست،
 ندارد.

 صحيح است. 4گزينه  -125
كنند كه  ، استفاده ميزندههاي  ها از ميزبان ـ نادرست: زيرا انگل2و1گزينه 

 ها بزرگترند. اغلب از آن
 صحيح است. 4گزينه  -126

افشان فقط با  ها و حشرات گرده نادرست: ساختار بدن و رفتار پرنده 2و1گزينه 
 دار هم آهنگ شده است. هاي خاص از گياهان گل هگون

ـ نادرست: تكامل همراه سبب شده نوعي هماهنگي آهنگي تكاملي بين 3گزينه
 هاي مختلف در يك اكوسيستم حاصل شود. گونه

 صحيح است. 3گزينه  -127
جانداران رقيب ، تاثير روي رقبا از طريق اثر  بعضي ازـ نادرست: در 1گزينه 

 گيرد. يروي منابع صورت م

ها حشره خوارند، اگر منابع غذايي مختلف باشد  سسك همهـ نادرست: 2گزينه
 شود. رقابت حاصل نمي

ـ درست: بعضي از جانداران رقيب از موضوع رقابت بين خود اطالع  3گزينه
 ندارند مانند ملخ و گوسفند

از كنام واقعي خود را اشغال  بخشيـ نادرست: جانداران رقيب  4گزينه
 نند.ك مي

 صحيح است. 4گزينه  -128
ـ نادرست: اين موارد صحيح هستند ولي از نتايج آزمايشات مك  2و1گزينه 

 آرتور نيستند.
 باشد. هاي گوس مي ـ نادرست: اين مطلب، نتيجه آزمايش 3گزينه
ها مشاهده نمود:  ـ درست: مك آرتور با آزمايش روي سسك 4گزينه
ها به منابع غذايي  دسترسي آن ها هرچند بندي كنام واقعي بين سسك تقسيم

 دهد. محدود نموده است، اما ميزان رقابت را كاهش مي
 صحيح است. 1گزينه  -129

ها نقش عوامل محيطي  باشند كه در آن هرسه رفتار ديگر از انواع يادگيري مي
 زياد است، اما رفتار جوجه كوكو، صد در صد ژني است.

 صحيح است. 4گزينه  -130
باشد.كه شرطي  صورت سوال آزمون و خطا مي رفتار توضيح داده شده در

 شود. شدنِ فعال محسوب مي
 .نيستـ نادرست: يادگيري صد در صد ژني  1گزينه
 دهد.  ، فقط در دوره مشخصي از زندگي رخ ميپذيري نقشـ نادرست:  2گزينه
 است  عادي شدنـ نادرست: اين نوع يادگيري همان  3گزينه
ها، نتيجه بر هم كنشِ عوامل محيطي و ـ درست: شكل نهايي رفتار 4گزينه

 ژني است.
 صحيح است. 1گزينه  -131

خود با فرزندانِ  مشتركهاي  توانند فقط ژن ـ نادرست: اين زنبورها مي 2گزينه
 ها) آن  ملكه را به نسل بعد انتقال دهند.(نه همه

از خوردنِ جنس نر!  قبلگيري و  ـ نادرست: عنكبوت ماده هنگام جفت 3گزينه
 نمايند. هاي عنكبوت نر را دريافت مي ژن نيمي از
از رفتارهاي جانوران بر اساس نظريه انتخاب فرد  بعضيـ نادرست:  4گزينه

 قابل توجيه نيست.
 صحيح است. 2گزينه  -132

وجود اين صفات (مانند دم بلند مرغ جوال) براي بقاي نرها الزامي نيست و 
ي در عوض ميزان رقابت ممكن است در بعضي موارد، شانس بقا را كم نموده ول

 كند. بين نرها را  نيز كم مي
 صحيح است. 2گزينه  -133

 شود.  در هنگام هيدروليز نشاسته و تبديل آن به گلوكز، كمي گرما آزاد مي
 در هنگام اكسيد شدن گلوكز انرژي هم به صورت گرما و هم به صورت

 )شود. (اين مطلب در متن كتاب توضيح داده شده است. آزاد مي
 صحيح است. 2گزينه  -134

كتاب سال چهارم دقت كنيد، متوجه  201از صفحه  8-6اگر به نمودارهاي 
در ناحيه نورهاي آبي و سبز » كاروتنوئيدها« شويد كه حداكثر جذب نوري  مي

 گيرد. نانومتر صورت مي 450 حدوديعني 
 صحيح است. 4گزينه  -135

به تيالكوئيد با انتشار نيست. بلكه به روش انتقال  ـ نادرست: ورود1گزينه
 گيرد. فعال صورت مي

ي انتقال الكترون نيست،  اي كه جزء زنجيره ـ نادرست: پروتئين ويژه 2گزينه
 دهد. اين كار را انجام مي
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 نامه پاسخ
به تيالكوئيد توسط پمپ غشايي با استفاده از  ـ نادرست: ورود 3گزينه

 گيرد. هاي پر انرژي صورت مي نانرژي حاصل از عبور الكترو
هاي  ي تيالكوئيد فقط در نقاط خاص كه داراي پروتئين ـ درست: غشا 4گزينه

 باشد. نفوذپذير مي ويژه است، به
 صحيح است. 3گزينه  -136

ملكول  6)، تعداد 2مولكول  3ي كالوين (و به ازاي ورود  چرخه گام دومدر 
شود كه ميزان انرژي مصرفي آن  يمصرف م ملكول  6و  

 تر است. ها بيش نسبت به ساير گام
 صحيح است. 4گزينه  -137

 كنند. گياهان فقط از چرخه كالوين استفاده مي تر بيشـ نادرست:  1گزينه
 كنند. اي استفاده مي از گياهان از مسير دو مرحله بعضيـ نادرست:  2گزينه
از گياهان، تنفس نوري همراه فتوسنتز است. ولي  برخيـ نادرست: در  3گزينه

 گيرد. ، تنفس نوري كم است يا اصالً صورت نمي 4در گياهان 
ي  قبل از ورود به چرخه 5ـ درست: در تنفس نوري قند ريبولوز  4گزينه

3ي  شود. و دو ماده كالوين،تجزيه مي و  آورد. پديد مي 2
 صحيح است. 2گزينه  -138

در واكوئل و چرخه كالوين در  2، مرحله اول تثبيت  در گياهان
 دهد. كلروپالست همان سلول رخ مي

سلول  دو نوع، در  2(ذرت و نيشكر) مراحل مختلف تثبيت  4در گياهان
 دهد. رخ ميآوندي  اي و غالف يعني حفره ميان برگ 
(كلروپالست)  ك اندامكيدر  2(لوبيا)، مراحل مختلف تثبيت 3در گياهان

 دهد. رخ مي
 صحيح است. 2گزينه  -139

2ي  در تنفس نوري، ريبولوز به دو ماده و از  2تجزيه شده و ماده  3
 رود. كلروپالست به ميتوكندري مي

 شود. از ميتوكندري خارج مي 2ـ نادرست: يك مولكول 1گزينه
 شركت ندارد. ي كالوين ـ نادرست: در تنفس نوري، چرخه 4و3گزينه 

 صحيح است. 1گزينه  -140
در مرحله گليكوليز و به ازاي هر مولكول گلوكز، دو تركيب در گام چهارم 

توليد  ها چهار مولكول هاي فسفات آن كند و با رها شدن گروه شركت مي
 شود. مي

 صحيح است. 3گزينه  -141
چنين  (و همي كربس با گرفتن الكترون احيا شده  در چرخه ملكول  

شود. در  احيا نمي شود. پس تبديل مي شود) به مصرف مي
 شود مي توليد ي كربس ملكول  چرخه

 صحيح است. 3گزينه   -142
ي انتقال الكترون، يك  در زنجيره به ازاي شركت هر ملكول 

در زنجيره  ملكول  5شود. بنابراين اگر  توليد مي 2مولكول
5شركت كنند، توليد شود و اين مقدار در واقع نيمي از  مي 2

است كه از سوختن كاملِ يك مولكول گلوكز حاصل  10تعداد
 شود. مي

 صحيح است. 3گزينه  -143
دار بوده هاي  هاي آبله گاوي و زگيل و هر پس تناسلي از ويروس ويروس

 دارد. ولي ويروس هاري، 
 صحيح است. 2گزينه  -144

، نه مرده. ( دقت كنيد كه موجودات اند غير زندهها  ـ نادرست: ويروس 1گزينه
 اند!) ، يك زماني زنده بوده مرده

 هاي زنده را ندارند. هاي سلول ويژگي تر بيشها  ـ نادرست: ويروس 3گزينه
هاي مخصوصي همراه  ها ممكن است آنزيم ويروس برخيـ نادرست:  4گزينه

 داشته باشند.
اند اما به صورت انگل اجباري درون سلولي  ها هر چند غير زنده نكته: ويروس
 كنند. توليد مثل مي

 صحيح است. 4گزينه  -145
(معدني)  غير آليهاي اتوتروف همگي از كربن  ـ نادرست: باكتري 1گزينه

 كنند. استفاده مي
نياز ندارند، در فتوسنتز  2و به اند هوازي بيها  رست: اين باكتريـ ناد 2گزينه
 سازند. گيرند پس اكسيژن آزاد نمي بهره مي 2نيز از

ـ نادرست: فقدان باكتري نيتروزوموناس، سبب كاهشِ تبديل آمونياك  3گزينه
 يابند. خاك كاهش مي نيترات شود. پس منابع به نيترات مي

 ها ريبوزوم دارند كه محل پروتئين سازي است. باكتري ـ درست: همه 4گزينه
 صحيح است. 4گزينه  -146
شود. ولي اندازه سلول  ها از سه ويژگي اول استفاده مي بندي يو باكتري در رده 

 بندي موثر نيست. در اين رده
 صحيح است. 3گزينه  -147

نسان هاي ا بايد وارد بدن شود تا بتواند به شش   ـ نادرست: اين باكتري 1گزينه
 حمله كند.

 ـ نادرست: اين باكتري  بايد وارد بدن شوند تا به پوست حمله كند.2گزينه
تواند سبب  ـ درست: اين باكتري با ريختن سم خود در غذا، مي 3گزينه

 خورند. بيماري افرادي شود كه از آن غذا مي
 نادرست : اين باكتري بايد ابتدا در گلوي انسان رشد كند. -4گزينه 

 صحيح است. 4گزينه  -148
اند. در  اند كه توليد مثل غير جنسي داشته قبل از آغازيان، پروكاريوتهايي بوده

آغازيان براي نخستين بار دو ويژگي توليد مثل جنسي (توليدگامت) و پر 
ها كه قبل از آغازيان  هاي پروكاريوتي سلولي بودن مشاهده شده است. در سلول

 درون سلولي است وجود داشته است. يساختاراند، ريبوزوم كه نوعي  بوده
 صحيح است. 4گزينه  -149

اند و  اند، ظاهري شبيه حلزون دارند و همگي تك سلولي داران دريازي روزن
 زندگي هتروتروفي دارند.

 صحيح است. 2گزينه  -150
هاي سبز  اند، جلبك هاي قرمز براي فتوسنتز در اعماق آب مناسب شده جلبك

هاي  كنند، اما جلبك اي شيرين زندگي ميه هاي شور و هم در آب هم در آب
 كنند. هاي شور) زندگي مي در درياها (آب فقط اي و قرمز قهوه

 صحيح است. 3گزينه  -151
هاي  اند. جلبك هاي سبز تك سلولي از جلبك بسياريـ نادرست:  1گزينه

 اند. هاي سبز پر سلولي اي و انواعي از جلبك قهوه
 .كند نميدار توليد  ـ نادرست: اسپيروژير بخش تاژك 2گزينه
 كنند. تاژكي توليد مي 4هاي  ، هاگميوزـ درست: كاهوي دريايي با  3گزينه
 اسپيروژير داراي كلروپالست نواري شكل است. فقطـ نادرست:  4گزينه

 صحيح است. 4گزينه  -152
 باشند. زا مي تاژكداران جانوري، بيماري برخيـ نادرست: فقط  1گزينه
 داران چرخان دو تاژك دارند. تاژك تر بيشـ نادرست:  2گزينه
داران جانور  اند اما تاژك داران چرخان، فتوسنتز كننده ـ نادرست: تاژك 3گزينه
 اند. هتروتروفمانند، 
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 9آزمون 
 داران داران جانور مانند، مانند همه تاژك تاژك تر بيشـ درست:  4گزينه

 دارند.  چرخان، توليد مثل غير جنسي
 صحيح است. 4گزينه  -153

 داران جانوري، خويشاوندي ندارند. داران با تاژك ـ نادرست: مژك 1گزينه
نادرست: بعضي زيست شناسان معتقدند كه بايد مژكداران را در  -2گزينه 

 فرمانروي ديگري قرار داد.
 است. نعطاف پذيراداران سخت و  ـ نادرست: ديواره پيكر مژك 3گزينه
 مژكداران قادر به انجام هم يوغي هستند. بيشترـ درست.  4گزينه

 صحيح است. 1گزينه  -154
تب و   آيد و چرخه ي پالسموديوم پديد مي بيماري ماالريا توسط چندين گونه

 است. متغيرساعت  72تا  48ها از  لرز در بيماران بسته به اين گونه
ها از گلبول قرمز آدمي  مروزوئيت خروجهنگام ـ نادرست: عالئم ماالريا  2گزينه

 شود. ظاهر مي
 يابند. ها به گامتوسيت نمو مي مروزوئيت برخيـ نادرست: فقط 3گزينه 
شود. بلكه در  ـ نادرست: گامت پالسموديوم در بدن انسان توليد نمي 4گزينه
 آيد. ، پديد ميپشهبدن 

 صحيح است. 2گزينه  -155
 متفاوتها با هم  ديواره سلولي دارند ولي جنس آن هر دوها،  گياهان و قارچ

 است.
 صحيح است. 2گزينه  -156

ها حاصل  ها نقش كليدي دارند و گلسنگ ها گلسنگ در ايجاد اكوسيستم
 باشد. ها مي ها با جلبك همزيستي قارچ

 صحيح است. 4گزينه  -157
هاي دئوتروميست را كه به روش  قارچ بيشترهاي ملكولي،  بر اساس روش

دهند ولي  قرار مي» آسكوميست« كنند در گروه   توليدمثل مي غيرجنسي
 موارد مربوط هستند. برخيها فقط به  ساير گزينه

 صحيح است. 3گزينه  -158
 شود. ـ نادرست: در بازيدي فقط ميوز انجام مي 1گزينه
شود و به دنبال آن داخل  ـ نادرست: درزيگوسپورانژ ميوز انجام مي 2گزينه

 شود. انجام مياسپورانژ ميتوز 
 شود. ـ درست: داخل آسك ابتدا ميوز و سپس ميتوز انجام مي 3گزينه
 شود. ـ نادرست: داخل اسپورانژ فقط ميتوز مي 4گزينه

 صحيح است. 3گزينه  -159
كه لكه چشمي  داراي دو تاژك هستند. در حالي هر دو كالميدوموناس و اوگلنا 

ط مربوط به كالميدوموناس مربوط به اوگلنا ولي زيگوسپور و قدرت ميوز فق
 باشد. مي

 صحيح است. 4گزينه  -160
هاي واجد تاژك دارند، در  كاهوي دريايي و كالميدوموناس، هاگ و گامت

 ندارد.دار،  ها گامت نر دو تاژكي است ولي اسپيروژير، بخشي تاژك خزه
 فيزيكك

 
 صحيح است. 1گزينه  -161

2 2 1
9 4

4
9  

 صحيح است. 2گزينه  -162
0ي موج بازتابي به صورت  معادله 02 است و 4

 اختالف فاز هر نقطه در موج رفت و موج برگشت برابر است با:
4 4 2 2 0 1

0 2  

 
 صحيح است. 4گزينه  -163

250 100 2 2 

150 2 2 150 2 2 150  

 صحيح است. 4گزينه  -164
360
40

3 

2 2 3 

 رسد. مي 3به  9ها از  يعني تعداد شكم
 صحيح است. 4گزينه  -165

2

2

2

2

2

2

400
300

2
32

3
6  

 صحيح است. 4گزينه  -166
7نسبت دو بسامد برابر 

5
 است، پس يك انتهاي لوله بسته است. 

2است و برابر 80اختالف دو بسامد متوالي   هماهنگ پنجم:و   است 1
2 1 80 5 5 1 200  

 صحيح است. 2گزينه  -167
2

2 60 2 120 1 240  

1
1

360
2 4 150  

 صحيح است. 2گزينه  -168

12 10 12 10 2 1 2 

4 2 4 3 106 12 106  

 صحيح است. 3گزينه   -169
برابر شود، تراز شدت صوت به   ي صوت اگر فاصله از چشمه

20ي اندازه  يابد. كاهش مي 6يعني   
 صحيح است. 1گزينه   -170

 صحيح است. 2گزينه  -171
3
4

4
3 

 صحيح است.  4گزينه  -172

 صحيح است. 1گزينه  -173

 صحيح است. 3گزينه  -174
4 8 10 7

3 108 1 6 10 15  

2 1 2 2 2 1
1 6 10 15

2
2 4 10 15  

 صحيح است. 1گزينه  -175
12
7

5 12
7

7
2

5
6

6
5 

 صحيح است. 2گزينه   -176
5 120 600
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 نامه پاسخ
شده جذب

0 7 600 420  
 صحيح است. 2گزينه  -177

5
4  

4
5 يابد مي كاهش درصد 20 

 صحيح است. 1گزينه  -178

 

1 2 9 1019 6 6 10 34 3 108

5 8 10 7

9 9  
 صحيح است. 4گزينه  -179

2 2 2  
2  
2  

 صحيح است. 3گزينه  -180
8 4 10 15 4 1015  

6 1015  
 صحيح است.  2گزينه  -181

2

2

1 9

2
9

25

1

2

25
81 

 صحيح است. 3گزينه  -182
4
2

4
2 2 6 

 صحيح است. 4گزينه  -183

2  
2 27 2  

 صحيح است. 2گزينه  -184

بازده
خروجي توان

ورودي توان
0 1 10 2

خروجي توان
5  

خروجي توان 5 10 3  
5 10 3 1 5 10 3  

5 10 3 198 10 9

6 6 10 34 3 108 5 1015 
 صحيح است. 1گزينه  -185

شود و براي حفظ ساختار هسته  ها برقرار مي اي قوي بين نوكلئون  نيروي هسته
 الزم است.

 صحيح است. 3گزينه  -186
2 

2 2 9 1016  

18 1016
2  

 صحيح است. 2گزينه  -187
8 4 1 22

4  
 صحيح است. 2گزينه  -188

1 1  
 

 صحيح است. 3گزينه  -189

7
14

2
4

1
1

8
17  

 صحيح است. 1گزينه  -190
 ي راديواكتيو ندارد. عوامل محيطي تأثيري در نيمه عمر ماده

 شيميي
 

 صحيح است.  1زينه گ -191
ها در آب  ها، قدرت بازها نيز به ميزان تفكيك يا يونش آن همانند اسيد 

بستگي دارد. برخي به طور كامل و برخي ديگر به طور جزيي در آب 
2شوند.  تفكيك يا يونيده مي و با آن كه  2

آيند. زيرا بر اثر  دارند، باز قوي به شمار مي  پذيري كمي انحالل
در محلول آزاد  ، مقدار كافي يون هيدروكسيد پذيري انحالل

 كنند. مي
 صحيح است.  3گزينه  -192

2 3
3

2

1 2
2

0 1 0 1 10 2 2 10 7 
10 7 7 

 صحيح است. 2گزينه  -193
تر كوچك تر بزرگ تر قوي اسيد تر ضعيف بازمزدوج پايدارتر  

 صحيح است. 1گزينه  -194
10با افزايش دما تعادل يونش آب به راست رفته و   خواهد شد. 14

10تر از ، بزرگ 50در آب و 3 بنابراين و برابر هم،  7
3خواهد بود. از اين رو محلول مورد نظر كه داراي   10 7  

 باشد، بازي است. مي
 صحيح است. 4گزينه  -195

آن دو واحد افزايش خواهد  برابر شود،  100اگر حجم محلول اسيد قوي 
 يافت.

 صحيح است. 2گزينه  -196
2  

13 6 0 4
0 4 1 

0 4 500 0 25 400
1 2 

 صحيح است.  2گزينه  -197

2
2 2

200 2
0 2
1000

1
1

0 04

50 2
0 1 2
1000 2

2
1 2

0 01 1

1 2

1 2

0 04 0 01
0 25 0 2 1

0 2 2 10 1

1 2 0 7
14 14 0 7 13 3 

 صحيح است.  3گزينه  -198
2اگزاليك اسيد 2 4 

 رميك اسيد يا متانوييك اسيد وف
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 استيك اسيد

 پايداري (كاهش سطح انرژي) پديده رزونانسي
 صحيح است. 1گزينه   -199

 تر شده و  بيش  تر باشد، خصلت بازي هاي متيل بيش هرچه گروه
 يابد. كاهش مي

تر از دو گروه متيل است.  اثر يك گروه اتيل در باال بردن خصلت بازي، بيش
 (جدول كتاب درسي)

 تر (پايدارتر) اسيد مزدوج ضعيف تر بازقوي
 صحيح است. 2گزينه  -200

3 2 3  
 
 
 
 

 صحيح است. 3گزينه   -201
2  

تعادل فوق در مخلوط بافر تركيب   ها با ، اين يونبا افزايش كمي 
2گردد و در پي آن جا مي شده و تعادل به راست جابه افزايش يافته و   

تغيير   اما چون مخلوط مورد نظر بافر است، يابد، كاهش مي 
 كند. چنداني نمي

 
  صحيح است. 2گزينه  -202

 
 
 
 صحيح است. 4گزينه  -203

 آمينو اسيد هستند. αآمينواسيدهاي طبيعي، 
 هاي ناقطبي نامحلول هستند. آمينواسيدها در حالل

 صحيح است. 4گزينه  -204
 79ي  درسي صفحهعبارت كتاب 

 صحيح است. 4گزينه  -205
 است. محلول استاندارد باز نمودار افزايشي است
 محلول استاندارد  محلول داخل بورت

  حجم محلول استاندارد هامحور 
  محلول مجهول محلول داخل ارلن يا بشر

50حجم كل مخلوط در اين نمودار هنگامي خواهد شد كه غلظت اسيد و   
25باز الزاماً برابر باشند، زيرا مصرف شده  از محلول استاندارد  

 است.
 صحيح است. 2گزينه  -206

بنزن كشف

مايع كلر ي تهيه
دينام ساخت

فارادي  

 ـ كاهش نيست. اكسايش  آبكافت
 كاهنده هستند. هاي منيزيم  در سوختن منيزيم اتم

 است.صحيح  2گزينه  -207
) منگنز دو واحد اكسايش يافته است، اما اين با تعاريف قديمي 2ي ( در گزينه 

 اكسايش سازگار نيست.
 صحيح است.  3گزينه  -208

ترين عدد اكسايش  + و كوچك6ترين عدد اكسايش ممكن براي گوگرد  بزرگ 
 باشد. مي -2ممكن براي اين اتم، 

4 1 1 4 2 0 6
2 2 1 0 2 

 صحيح است.  3گزينه  -209
ي مورد نظر خاصيت كاهندگي  روي گروه كربونيل به ماده وجود اتم 

 دهد. مي
 
 صحيح است.  3گزينه  -210
و  4تر يعني  هاي داده شده، واكش بين اكسنده قوي با توجه به  

خودي است و عكس اين واكنش  به پذير و خود ، انجام تر، يعني  كاهنده قوي
2يعني واكنش  با  شود. خودي انجام نمي به به طور خود 2

 صحيح است. 2گزينه  -211

0 52
0 47

0 52
0 47

2 0 65 0 34 0 05
 

0 13  
 صحيح است. 2گزينه  -212

اند،  سنج وصل شده هاي مخالف به ولت قطب عالمت ولتاژ، منفي است
 قطب مثبت و كاتد است. قطب منفي و آند است، بنابراين 

سلول كاتد  آند
0 79 0 0 79 سلول 0 79 0 79 

 گيرد. آند اكسايش و در كاتد كاهش صورت ميدر 
 صحيح است. 4گزينه  -213

2 2  

غلظتي سلول
0 059 2 تر كم

2 تر بيش
 

سلول
0 06
2 2 1 0 06

2 0 3 0 009  
 صحيح است. 2گزينه  -214

يابد مي اكسايش و شده وارد آند در 2

يابد مي كاهش و شده وارد كاتد در 2
سوختي سلول در  

 
كاتد  2 2 2 4 4  

آند 4 2 2 4 2 4  
 كاتد و آند هر دو از گرافيت متخلخل هستند.
ي وسايل نقليه سبك و سنگين  از سلول سوختي براي تأمين نيروي محركه

 شود. استفاده مي
 صحيح است. 4گزينه  -215

در بخش كاتدي اتفاق  2خوردگي در بخش آندي و تشكيل رسوب 
 كتاب درسي) 100افتد (شكل صفحه  مي

 صحيح است. 1گزينه  -216
 صحيح است 1گزينه  -217

كاتد 2 2 2 2 2
 

 

آند 2 غليظ 2 2
2

 

ست

2 آهسته 5 
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 نامه پاسخ
 نيز افزايش خواهد يافت. ،  در كاتد با توليد

 صحيح است 1گزينه  -218
 زيرا يون برميد در رقابت اكسايش، نسبت به آب پيروز است.

 شود. ميبه جاي آب اكسيد  و بنابراين در بخش آند، 
آند 2 2 2  
كاتد 2 2 2 2 2 

كلي واكنش 2 2 2 2 2 2 
 صحيح است 3گزينه  -219

ها از آند به كاتد  هاي گالواني و الكتروليتي، جهت جريان الكترون در سلول
 (مشابه هم) است.

 صحيح است 4گزينه  -220
باشد مس جنس از بايد كاتد
باشد طال جنس از بايد آند

باشد طال نمك از بايد محلول
شوند مي اكسيد طال هاي اتم آند، در

يابند مي كاهش طال هاي يون كاتد، در

بدهيم طال آب بخواهيم مس به  اگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  




