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  13913988ماه ماه   آذرآذر  1515
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  

  
  

  

  
 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  مسئول دفترچه
  ايزدي ليال، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -ر مركزي: خيابان انقالبآدرس دفت

  مرتضي منشاري -  كيا طنين زاهدي - مقدم  ابراهيم رضايي - اسماعيل تشيعي  -  داوود تالشي - حسين پرهيزگار - امير افضلي  فارسيزبان و ادبيات 
  پور اسماعيل يونس –فاطمه منصورخاكي  - محمدمهدي رضايي  –حسين رضايي  - بهزاد جهانبخش - درويشعلي ابراهيمي  عربي

  سيد هادي هاشمي –هادي ناصري  –كبير  مرتضي محسني  -محمدرضا فرهنگيان -محمد فخرالدين مرشدي   -بقا محمد رضايي - ابوالفضل احدزاده  دين و زندگي
  زاده عليرضا يوسف -اميرحسين مراد  - رضا كياساالر  –ي ميالد قريش -علي شكوهي  -عبدالرشيد شفيعي  -ميرحسين زاهدي - بهرام دستگيري  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدجواد قورچيان  مرتضي منشاري  كيا طنين زاهدي  كيا طنين زاهدي  فارسيزبان و ادبيات 
  ليال ايزدي  ـــــــ  پور اسماعيل يونس -حسين رضايي   درويشعلي ابراهيمي   منصورخاكي فاطمه  عربي

  محدثه پرهيزكار  صالح احصائي  ـــــــ  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي –عبدالرشيد شفيعي   نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد



www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 آذر 15 آزمون -)3( ةپروژ          
    

 

 )داوود تالشي(  »1«ي  گزينه - 1

  تالي (پيرو)، تاليان (پيروان)، در معني جمع و مفرد بودن واژه دقت كنيم!!

  )نامه لغت، واژه دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »1«ي  گزينه - 2

ن در كنار راست كهكشان كه پس از ثريا طلوع رنگ و روش اي است سرخ عيوق: ستاره

  كند. مظهر دوري و روشنايي و بلندي است. كند و پيش از آن غروب مي مي

  )نامه دانشگاهي، لغت، واژه زبان و ادبيات فارسي پيش(  

----------------------------------------------  

 )اسماعيل تشيعي(  »4«ي  گزينه - 3

  ها: رست آنهاي غلط و امالي د واژه

  عنان انان 

  زنديق يق دذن

  صواب ثواب 

  )دانشگاهي، امال، تركيبي زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »3«ي  گزينه - 4

  غايي: كلمه امالي درست شكل

  )تركيبي، ، امالدانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

----------------------------------------------  

 )داوود تالشي(  »2«ي  گزينه - 5

 بستان وجود)، واژة مهر، كلمة ايهامي است ولـي  -تشبيه دارد (مهر او تازه نهال است 

  .نداردايهام تناسب  ، پسسازد مراعات نظير نمي هايي واژهواژه يا با در اين بيت، 

   هاي ديگر: تشريح گزينه

  .داردال عقل است، پارادوكس محرسد:  سوزد به حاصل مي دانه وقتي مي»: 1«گزينة 

  ها: اضافة تشبيهي است (تشبيه). دانة دل

  مجلس جم تلميح به جمشيد است. و بين جام جهان /سينه: مجاز از دل»: 3«گزينة 

علـت دروغـين و غيرمنطقـي     /دل به خاك افتادن: كنايه از عاشق شـدن »: 4«ة گزين

براي بلند بودن زلف معشوق آورده است كه دل عاشق را از روي خاك بردارد (حسـن  

  .تعليل است)

 )دانشگاهي، آرايه، تركيبي زبان و ادبيات فارسي پيش( 

 )مرتضي منشاري(  »1«ي  گزينه - 6

  جناس: غزل و غزال
  شخيص: تحسين كردن سنگاستعاره و ت

  مجاز از شعر» غزل«مجاز: 
  كند. اغراق: سنگ نيز شعر مرا تحسين مي

  )تركيبيآرايه، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )اسماعيل تشيعي(  »2«ي  گزينه - 7

و » 1«هاي  كنيم؛ گزينه سي ميرا برر »د«و » ج«كنيم و ابيات  شروع مي» تلميح«با 
شـود.   حـذف مـي  » 3«دهيم و گزينة  ادامه مي» آميزي حس«شوند. با  حذف مي» 4«

  »:2«هاي ابيات طبق گزينة  بررسي آرايه
مـرگ  (عـذاران   پوش بودن سرو: رفتن اللـه  علت داغ الله و سيه تعليل  هـ: حسن

  ).جوانان
ترتيب آميختن شنوايي و چشايي و  به )شعر تر -شعر شيرين ( آميزي  الف: حس

  شنوايي و المسه است.
ش (آية قـرآن) بـا تفسـير تناسـب     ديگراما معناي  ،آيت: نشانه ج: ايهام تناسب 

  دارد.
و مصـراع دوم  » در آتـش افكنـدن ابـراهيم (ع)   «به مصراع اول تلميح  د: تلميح 
  دارد.» گذشتن موسي (ع) از آب نيل«تلميح به 

  مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است. ب: اسلوب معادله
  )آرايه، تركيبيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )داوود تالشي(  »2«ي  گزينه - 8

كه نفي ظاهربيني است و  »كيفيت زيبايي معشوق است«بيت اول بيانگر »: 2«گزينة 
 است. »پوشي عيب«نگري كيفيت معشوق. بيت دوم بيانگر  سفارشي است بر باطن

بينـد (در هـر دو    عيب را هنر مي و بيند عاشق فقط زيبايي معشوق را مي»: 1«گزينة 
  يت مصراع دوم)  ب

بايد ظاهربيني را كنار گذاشت و دنبـال  «هر دو بيت بيانگر اين است كه »: 3«گزينة 
  ».توان به حقيقت پي برد نگري باشيم. با چشم ظاهربين نمي باطن

هـاي آزاد زيـر    كه انسـان  »آزادگي و بلند همتي است«هر دو بيت بيانگر »: 4«گزينة 
  روند. سلطة كسي نمي

  )36مفهوم، صفحة دانشگاهي،  يات فارسي پيشزبان و ادب( 
----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »3«ي  گزينه - 9

مفهوم بيت سؤال، خواهان بازگشت معشوق بودن، بـراي پايـان دادن بـه رنـج و غـم      
شـود.   نيز همين مفهـوم دريافـت مـي   » 4و  2، 1«هاي  دوري است كه از ابيات گزينه

  هاي بهارِ عمر است. بيانگر رنج و گرفتاري» 3«مفهوم بيت گزينة 
  )34مفهوم، صفحة دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )اسماعيل تشيعي(  »2«ي  گزينه -10

  »هايش بهترين كار است. عشق با همة دشواري«گويند كه  مي »الف و ج«ابيات 
  »عشق كار هركسي نيست.«يت ب: ب

  »خوشي عشق به توجه معشوق بستگي دارد.: «دبيت 
  ».از پنهان كردن عشق پشيمانم«يا » ماند عشق پنهان نمي: « بيت هـ

  )30صفحة ، مفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 3و زبان فارسي 2دانشگاهي و ادبيات ادبيات پيش
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 )حسين پرهيزگار(  »4«ي  گزينه -11

  موارد نادرست:تشريح 

ي كـه ديگـران از حـل آن    سـ را شكستن: حل مشـكل ك  طلسم كسي»: 1«در گزينة 

  عاجزند.

  ل با خشم سخن گفتن و آواز دادنصدمدمه: در ا»: 2«در گزينة 

  كار عنود: ستيزه»: 3«در گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 2ادبيات فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )حسين پرهيزگار(  »1«ي  گزينه -12

  شكل صحيح اماليي هستند. ،چهارمدر بيت  »قضا«و ت سوم در بي »طبع«

  )، امال، تركيبي2ادبيات فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )حسين پرهيزگار(  »4«ي  گزينه -13

ماننـد   پـيچ و زره  در كه زلف سياه تـو پـيچ   تعليل دارد: علت اين حسن» 4«فقط گزينة 

د در برابر ناز و كرشمة چون تير تو، از خود محافظت كند. خواه شده اين است كه مي

  هندوي زلف: هر دو اضافة تشبيهي / نيست و است: تضاد -/ تير غمزه 

   هاي ديگر: تشريح گزينه

  تعليل: ندارد شب و روز: تضاد / رخ تو مانند آفتاب: تشبيه / حسن»: 1«گزينة 

تعليل ندارد  آتش تضاد ندارد. / حسنآب در اينجا به معني آبرو است و با »: 2«گزينة 

  / آتش عشق: اضافة تشبيهي

  تعليل ندارد لوح سينه: اضافة تشبيهي / مهر و كينه: تضاد / حسن»: 3«گزينة 

  )، تركيبيآرايه، 2ادبيات فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »2«ي  گزينه -14

» / قـانع بـودن گـوهر   «تشـخيص:  » / قـانع بـودن  «ه از كنايـ » سـير چشـمي  «كنايه: 

اسلوب معادله نيـز   ةآرايبيت » / روي تلخ«آميزي:  حس» / گوهر و دريا«نظير:  مراعات

 دارد.

  تركيبي) ه،، آراي2 (ادبيات فارسي

----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »1«ي  گزينه -15

 اول خــود» 1« ةگزينـ  در امــا اسـت  بـدل  »خــود« ةواژ »4 و 3 ، 2« هـاي  گزينـه  در

  .است متمم دوم »خود« و اليه مضاف

  )96صفحة ، زبان فارسي، 3فارسي  زبان( 

 )امير افضلي(  »2«ي  گزينه -16

  اين گزينه فاقد هرگونه وابستة پيشين است.
  نيست امكان،   ايناز   باالتر

  نهاد     متمم   مسند
   هاي ديگر: تشريح گزينه

  شاه: شاخص براي نوذر»: 1« ةگزين
  فالن: صفت مبهم براي كوه»: 3« ةگزين
  كه آن چشم: آن صفت اشاره براي چشم :كان چشم»: 4« ةگزين

  )94 ة، زبان فارسي، صفح3زبان فارسي (   

----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »4«ي  گزينه -17

هـا، ديـد    هـا، ايـن پديـده    موجودات، ديگر پديـده   ةهمتازه، ديد « هاي وصفي: تركيب

هاي انتقادي، ادب نـوين، ادب فارسـي، جايگـاه     هاي نمادين، سروده اجتماعي، سروده

  10» ويژه

شعر، شعر نيما، ديد او، نگاه او، يـادآور نگـاهي، شـاعران     ةمطالع«هاي اضافي:  تركيب

  8» هاي او هغرب، ديد نيما، سرود

  )95و  94هاي   صفحه  زبان فارسي،، 3(زبان فارسي 

----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »4«ي  گزينه -18

  بد همنشين از دوري: مرتبط ابيات و الؤس صورت بيت مفهوم
  .تاس بدبختي بدانديش، عاقبت: »4« ةگزين تبي مفهوم

  )113صفحة ، مفهوم، 2ادبيات فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »3«ي  گزينه -19

داند و توصيه به دست كم نگرفتن ترقّـي  شعر سؤال، پيشرفت فرودستان را ممكن مي
 گـذاري افراد را بـر اسـاس اصـل و نسـب ارزش     »3«اما شاعر بيت گزينة  ،افراد است

  كند.كند و به ناز و نعمت رسيدن يك فرودست را تحمل نمي مي
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  نيافتني بودن معبود و مقصوددست»: 1«گزينة 
  برحذر داشتن از آزار زيردستان»: 2«گزينة 
  حفظ حرمت افتادگان»: 4«گزينة 

  )103، مفهوم، صفحة 2ادبيات فارسي (

 ----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهيم رضايي(  »2«ي  گزينه -20

  توصيه به بيان سخن كم و باارزش»: 4و  3، 1«هاي  مفهوم ابيات گزينه

 گذشتگي خويش جانبازي عاشق و ناچيز شمردن از جان»: 2«ي  مفهوم بيت گزينه

  )116مشابه صفحة  مفهوم، ،2فارسي  ادبيات( 
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 كي)(فاطمه منصورخا    »1«ي  گزينه -21

شـرّي،  »: شـرّاً «(فعل شرط)/  بخواهد، خواست»: أراد«كس (ادات شرط) /  هر»: من«
 شـود، دچـار   (مبتال) مـي  دچار»: بيصاُ/ « ديگران براي»: لآلخرينَ«اي (نكره) /  بدي

پشـيمان  »: نـدم / « بـه سـرعت  »: بسـرعة «به آن / »: به«(مبتال) شد (جواب شرط) / 
  كارش»: عمله«از / »: من«شود (جواب شرط ) /  مي

  نكتة مهم درسي
تواند به صورت  هر يك از دو فعل شرط و جواب شرط در صورتي كه ماضي باشد، مي

  )ترجمه(  مضارع ترجمه شود.
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(   »2«ي  گزينه -22

 »:نفسه«/  : كسي كه»من«: زيبايي زندگي/ »الحياةجمال «: نخواهد ديد / »لَن يرَي«
حتّـي  «: زيبـا /   »جميالً/ «باش  »:فكُن«/  است : فاقد زيبايي»بغيرِ جمالٍ/ «خودش 

  )ترجمه(  : زيبا»جميالً«: هستي / »الوجود«: تا ... ببيني/ »يتَرَ
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)   »1«ي  گزينه -23

لَ «تا اين كه / »: حتّي«: آرام نخواهيم شد / »لَن نَهدأ« بـه /  »: إلـي «برسـيم /  »: نَصـ
ب «در زنـدگي /  »: الحياةفي «هايمان /  هدف»: أهدافنا«همة / »: جميع« بـه  »: نَكتَسـ

  خشنودي خداوند»: رِضا اهللا«دست بياوريم / 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» شويم نمي»: «2«گزينة 
  نادرست است.» زندگيمان»: «3«گزينة 
  اند. نادرست» از ما به دست آيد«و » شويم نمي»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »1«ي  گزينه -24

»: المسـافرونَ «زدنـد (ماضـي اسـتمراري) /     رفتند، قدم مي راه مي»: يمشونَ …كان «
ند (ماضي دستو مي» كان) يمدحونَ«(جنگل (مفرد) / »: الغابة«در / »: في«مسافران / 

ــتمراري) /  ــا«اس ــايي آن را / »: جماله ــكرونَ «(زيب ــان) يش ــي »: ك ــكر م ــد،  ش كردن
بــراي »: لعظمتــه«خداونــد / »: اهللا«كردنــد (ماضــي اســتمراري)  /  اري مــيزسپاســگ
  اش، براي عظمتش بزرگي

  نكتة مهم درسي
براي چند فعـل مضـارع آورده شـود كـه در ايـن      » انك«گاهي ممكن است يك فعل 

ترجمـه   همگي بـه صـورت ماضـي اسـتمراري    » كان«هاي عطف شده به  صورت فعل
  شوند. مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مسافراني كه»: «2«گزينة 

قــدم زدنــد، مــدح كردنــد، «چنــين  نادرســت اســت، هــم» بودنــد كــه»: «3«گزينــة 
  ه صورت ماضي ساده صحيح نيستند. ب» كردند اري زسپاسگ
سـتايند،   رونـد، مـي   راه مي«به صورت جمع نادرست است و » ها جنگل»: «4«گزينة 
  به صورت مضارع صحيح نيستند.» كنند مي شكر 

  )ترجمه(  

 )حسين رضايي(   »3«ي  گزينه -25

صـحيح اسـت   » شـود  امـروز در آن چـاپ مـي   «به صورت » فيها اليوم تُطبع«ترجمة 

  فعل مجهول است.).» تُطبع(«

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(   »2«ي  گزينه -26

عبارت صورت سـؤال (بـه بزرگـي نخـواهي رسـيد تـا ايـن كـه تلخـي را بچشـي!) و           

» نتيجة خوب گرفتن از سـختي كشـيدن و صـبر كـردن    «به » 4و  3، 1«هاي  گزينه

  گويد صبر كردن ممكن نيست. مي» 2«كه گزينة  اشاره دارند در حالي

  )درك مطلب و مفهوم(  

----------------------------------------------  

 )محمدمهدي رضايي(   »2«ي  گزينه -27

: يشَجع المعلّمون، المعلّمون يشَجعون، تُشَجع المعلّمـات /  »شوند معلّمان تشويق مي«

  : هذه المشاكل»اين مشكالت/ « دن: ليجدوا، ليج»پيدا كنند«

  )تعريب(   

----------------------------------------------  

  ترجمة متن درك مطلب 

كه دو ركعت نمـاز صـبح    روايت شده است كه پيامبر (ص) به مسجد رفت تا اين«

خوانـد، يافـت. و    كـرد و نمـاز مـي    جا مردي را كـه عبـادت مـي    بخواند. پس در آن

برگشـت آن مـرد    بخواند، نماز ظهركه  اينامي كه پيامبر (ص) براي چنين هنگ هم

خواند يافت!  و وقتي غـروب آمـد پيـامبر     كرد و نماز مي را در حالي كه عبادت مي

بينم، آيا كاري نـداري؟! پـس    (ص) به او گفت: همانا من تو را دائماً در مسجد مي

هشت وارد كند. پس پيـامبر  كنم تا خداوند مرا در ب مرد گفت: همانا من عبادت مي

كنـد؟ مـرد گفـت:     ات را اداره مـي  (ص) از او پرسيد: چه كسي كارهاي أهل خانـه 

  »تر است! برادرم! پس پيامبر (ص) گفت: قطعاً برادرت از تو به بهشت شايسته
 

 )فاطمه منصورخاكي(   »4«ي  گزينه -28

بي براي آن است. عنوان مناس» كار، عبادت است!«يابيم  با توجه به ترجمة متن درمي

  ».اداره كردن خانه –اهميت نماز  –برادر خوب «ها به ترتيب:  ترجمة ساير گزينه

  )درك مطلب و مفهوم(

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«ي  گزينه -29

از او با توجه به متن، وقتي پيامبر (ص) غروب به مسجد آمد، با مرد صـحبت كـرد و   

  سؤال پرسيد.

  )درك مطلب و مفهوم(  
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 (فاطمه منصورخاكي)   »3«ي  گزينه -30

با توجه به متن، نزد خداوند اداره كردن كارهـاي اهـل خانـه داراي اهميـت بسـياري      
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» شود! عبادت زياد سبب وارد شدن به بهشت مي»: «1«گزينة 
  نادرست است.» گذراند! اش مي را با خانواده مرد روزهايش»: «2«گزينة 
    نادرست است.» قطعاً پاداش كمك به برادر در هر كاري بهشت است!»: «4«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »2«ي  گزينه -31

ألَه النَّبـي (ص):   الجنَّةَي يدخلَني اهللاُ إنَّني أتَعبد لكَ«گذاري كامل عبارت:  حركت فَسـ .
  »منْ يديرُ اُمور أهلِ بيتك؟

»النَّبي «.(النَّبي) فاعل است و بايد مرفوع باشد  
  )گذاري حركت(  

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«ي  گزينه -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست»» الرّجل«فاعله «و » للمخاطب»: «1«گزينة 
 اند. نادرست»» الرّجل«فاعله «و » من باب تفعيل»: «2«گزينة 

    اند. نادرست» مبني للمجهول«و » متعد»: «4«گزينة 
  )تحليل صرفي و نحوي(

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«ي  گزينه -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» نكرة«و » للمذكر»: «2«گزينة 
 نادرست است.» بالكسرةاليه و مجرور  مضاف»: «3«گزينة 

    نادرست است.» بالكسرةاليه و مجرور  مضاف»: «4«گزينة 
  )تحليل صرفي و نحوي( 

----------------------------------------------  

 )قائمشهر - جهانبخشبهزاد (   »2«ي  گزينه -34

  است.» والدان« ةوصفيه براي اسم نكر ةجمل...» يكونان « ،»2«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه
در  ،وصـفيه نيسـت   ةمضارع منصوب است كه جملـ » همنأن ال يمنع«، »1«در گزينة 

ة باشـد و در گزينـ   صله مـي  ةاسم موصول آمده كه جمل از بعد» تجلس« ،»3« ةگزين
  باشد. وصفيه نمي ةمضارع منصوب است كه جمل» سبلنكت« ،»4«

  )قواعد اسم(  
----------------------------------------------  

 قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش    »4«ي  گزينه -35

اعـراب فرعـي كسـره و موصـوف بـراي       ا عالمتنث و منصوب بؤجمع م» التضحيات«
  .است »الكثيرة«

  )قواعد اسم(  

 )پور يل يونساسماع(   »4«ي  گزينه -36

  تركيب اضافي به كار نرفته است.» 4«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

 اليـه  مضـاف  »ه«و  مضاف »أوالد«اليه و  مضاف» الحكماء«مضاف، » أحد»: «1«گزينة 
  است.

  اليه است. مضاف »المعلّم«و  مضاف »يوم»: «2«گزينة 
  اليه است. مضاف »ه«و  مضاف »ظهور»: «3«گزينة 

  )واعد اسمق(  
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(   »1«ي  گزينه -37

» حتّـي «فعل مضارع منصوب با » نَنجح«فعل مضارع مرفوع و » يقولُ«در اين گزينه، 
  است. (لنتحمل: بايد تحمل كنيم، فعل مضارع مجزوم است.)

  هاي ديگر تشريح گزينه
  هر دو فعل مضارع مرفوع هستند.» ال تصلُ«و » متَعل»: «2«گزينة 
  فعل مضارع مجزوم است.» ليصبرْ«فعل مضارع مرفوع و » يعرف»: «3«گزينة 
  هر دو فعل مضارع مرفوع هستند.» أتكلّم«و » أزور»: «4«گزينة 

  )انواع اعراب(  
----------------------------------------------  

 )دي رضاييمحمدمه(   »4«ي  گزينه -38

  در محلّ جزم نيست.» سمح«بنابراين  ،حرف نفي است» ما« 4در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

» حصـد «فعل شرط و محـالً مجـزوم و   » زرع«ادات شرط است و » من»: «1« ةگزين
  مجزوم است. جواب شرط و محالً

  فعل شرط و محالً مجزوم است.» أدخلت«ادات شرط » إن»: «2«گزينة 
كه فعل ماضي از باب تفعل است فعل شرط » تفكّر«ادات شرط و » من»: «3«نة گزي

    و محالً مجزوم است.
  )انواع اعراب(

----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(   »4«ي  گزينه -39

»عسممجهول و» ي »استب فاعل ينا» نداء.  
، اسـت به  مفعولٌ» نداء« و)  فاعل و –ت  –ها ضماير متصل به فعل (و  در ساير گزينه

  مجهول نيستند. در نتيجه
  )جمالتانواع (  

----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »4«ي  گزينه -40

اي بـراي دوسـتش    فعل مجهول به كار نرفته است (امـروز پـدرم نامـه   » 4«در گزينة 
  فرستد!). مي

  يگرهاي د تشريح گزينه
  »شود! مادر مهربانت در كارهايش كمك ميبه »: «1«گزينة 
 »شود! ها باال برده مي فتنه ةپرچم شيطان در هم»: «2«گزينة 

  »آن است! دادن مان نوشته شد: زكات دانش، انتشار روي ديوار مدرسه»: «3«گزينة 
  )جمالتانواع (  
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 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -41

خذوا احبارهم و رهبانهم اتّ«غيرديني است كه در آية  شرك، محور و روح زندگي
توحيد، محور و روح  .به شرك در ربوبيت اشاره شده است» ارباباً من دون اهللا

به » ي و ربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيماهللا رب انّ«زندگي ديني است كه آية 
    كند. توحيد در ربوبيت و توحيد عملي اشاره مي

 )27و  22 هاي هصفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -42

 ركم في البرّذي يسيهو الّ«كه خداوند امكان سير و گردش در خشكي و دريا  اين
كردن را به انسان عطا كرده است، بيانگر يكي از نعمات اوست كه با بيان  »و البحر

    گذاري كرده است. هاي غافل منت آن به نوعي براي بيدار كردن انسان
 )13 ةصفح ،1 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »1«گزينة  -43

قيت است و لهاي متعدد داشته باشد، بيانگر شرك در خا اين فرض كه جهان، اصل
كه بيانگر توحيد در خالقيت است در تقابل » …ء  قُلِ اهللاُ خالقُ كلِّ شي«ية با آ
 )16و  15 هاي هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   باشد. مي

----------------------------------------------  
 )سيد هادي هاشمي(    »3«گزينة  -44

الوثقي و الي  بِالعروةو من يسلم وجهه الَي اهللاِ و هو محسنٌ فَقَد استَمسك «در آية 
 شدهبه تسليم و نيكوكاري و توحيد عبادي در بعد فردي اشاره » االمور  عاقبةاهللاِ 

اشاره به معاد و بازگشت به » االمور عاقبةالي اهللا «است. البته انتهاي آيه، عبارت 
برد كه بيانگر  سوي مقصدي به پيش مي كه خداوند جهان را به دا دارد و اينخ

    توحيد در ربوبيت است.
 )42و  23، 22، 18، 17 هاي هصفح ،3 و 2هاي  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     »2«گزينة  -45

ال «پس آية  .ي جهان، گردش ماه و خورشيد در جايگاه خود استها يكي از ويژگي
كند. يعني  به يكي از تقديرات الهي اشاره مي» مس ينبغي لها ان تدرك القمرالشّ

رة امور جهان، مربوط به قضاي الهي جهان مقدر به تقدير الهي است. امر خدا در ادا
كند.  به آن اشاره مي »سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره«است. پس آية 

    يعني جهان مقضي به قضاي الهي است.
 )50تا  48و  43 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     »4«گزينة  -46

 ما في ات وو هللاِ ما في السماو«مالك بودن خداوند (توحيد در مالكيت) در آية 
  مطرح شده است.» االَرضِ

بيان » اَحداً هفي حكم ما لَهم من دونه من ولي و ال يشرِك«واليت خداوند در آية 
  شده است. 

  اشاره شده است.» اَنتم تزرعونه ام نحن الزّارعون اَ«ربوبيت الهي در آية 
  )18و  17، 15 هاي هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -47

اختيار، حقيقتي وجداني و مشهود در انسان است كه به معناي توانايي بر انجام 
قَد جاءكُم بصائرُ من ربكُم فمن ابصر «يك كار يا ترك آن است. اين مفهوم از آية 

و انسان با تفكر و تصميم كه يكي  قابل برداشت است» هافلنفسه و من عمي فعلي
    پردازد.  به انتخاب راه خود مي ،از شواهد اختيار در اوست

  )45و  44، 42 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 )ابوالفضل احدزاده(    »4«گزينة  -48

ت كه انسان به اين معناس ،هاي تقويت اخالص است ياد معاد و روز حساب كه از راه
اي نفس به آرامش رسيده، خشنود و «به بازگشت خود به خدا توجه داشته باشد: 

  » بازگرد. تسوي پروردگار خداپسند به
ساكنان آتش با ياران بهشت يكسان «عدل الهي در معاد نيز در ترجمة آية 

   اشاره شده است.» نيستند
 )36 ةصفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -49

بخش  اي از آيات الهي است و تجلي جا كه مخلوق خداست، آيه جهان هستي، از آن
اهللا «و »  …و من آياته «. از اين رو آيات استدهندة خالق خود  خداوند و نشان

مرتبط »  …ما راَيت شَيئاً « و»  …الحمد هللا المتجلّي «با احاديث  »…نور 
    است.

 )13و  9، 8، 5 هاي هصفح ،1 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -50

جا كه خداوند خالق جهان است،  از آن«گوييم:  در وصف توحيد در مالكيت مي
ه ما في السماوات و ما في للّ«توحيد در مالكيت در آية » باشد. مالك آن نيز مي

  اشاره شده است.» االرض
ما لَهم من «فرمانروايي خداوند بر جهان، بيانگر توحيد در واليت است كه در آية 

    اشاره شده است.» دونه من ولي و ال يشرِك في حكمه اَحداً
 )17و  15هاي  هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -51

جا كه خداوند تنها كسي است كه دفع ضرر يا جلب رحمت به دست اوست و  از آن
توان  غير خدا كسي توانايي خيررساني يا دفع گزند ندارد، پس به غير خدا نمي

اَو ضُرِّه  اهللاُ بِضُرٍّ هل هنَّ كاشفاتان اَرادني «آية شريفة  توكل كرد. اين مفهوم در
  شده است. بيان» هل هنَّ ممسكات رحمته حمةٍبِراَرادني 

 )104ة صفح ،10 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(    »2«گزينة  -52

زان و معيار سنجش اعمال براساس حق و عدل، بيانگر حادثة قرار دادن مي
» القيامةو نضع الموازين القسط ليوم «است كه در آية » قضاوت بر معيار حق«
 تارةًعيدكم و منها نخرجكم نمنها خلقناكم و فيها «طرح شده است. در آية م

اشاره  »ها زنده شدن همة انسان«، به خروج مجدد انسان از خاك و حادثة »اخري
  دارد.

، نفخ صور دوم و »ور فاذا هم من االجداث الي ربهم ينسلونو نفخ في الص«در آية 
  ها مورد توجه واقع شده است. زنده شدن همة انسان

  )83و  81، 80، 78، 77 هاي هصفح ،8 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )رهنگيانمحمدرضا ف(    »4«گزينة  -53

يابد و هركس  طور كامل تجسم مي در عرصة قيامت، حقيقت، باطن و عين اعمال به
 ذَرةٍفَمن يعمل مثقالَ «بيند. اين مفهوم در آية  مي ،عين عملي را كه انجام داده
  اشاره شده است.» شَرّاً يرَه ذرةٍخيراً يرَه و من يعمل مثقالَ 

  )92و  87 هاي هصفح ،9 ، درس2(دين و زندگي   
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 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -54

و نفخ في الصور فاذا هم من االجداث الي ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من «طبق آية 
پس از زنده شدن  كافران ،»بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمان و صدق المرسلون

  كنند. پيامبران اعتراف مي راستي وعدة خدا و و خروج از قبرها با نفخ صور دوم، به
  )83و  80هاي  هصفح ،8  ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -55

هاي بزرگ است، نياز بيشتري  ها و عزم در دوران جواني و نوجواني كه دورة تصميم
  شود. به توكل بر خدا احساس مي

كننده و  بلكه كمك ،كاري افراد نيست نشين سستي و تنبلي و ندانمجا ،توكل
اميددهنده به افرادي است كه اهل تعقل، پشتكار و همت باشند. مشورت و عزم و 

  مطرح شده است.» ل علي اهللاو شاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكّ«توكل در آية 
 )107و  106، 103 هاي هصفح ،10  ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -56

به ناچار براي «رسول خدا (ص) در ضمن نصايحي به يكي از ياران خويش فرمود: 
اگر او نيك باشد، ماية انس تو  …شود  تو همنشيني خواهد بود كه از تو جدا نمي

    »اين همنشين كردار توست. …خواهد بود 
 )92 ةصفح ،9  ، درس2و زندگي  (دين

----------------------------------------------  
 )محمد فخرالدين مرشدي(    »4«گزينة  -57

بيانگر ورود » ل لهم خزنتهااحتّي اذا جاءوها فتحت ابوابها و ق«عبارت شريفة 
  كافران به درهاي جهنم موعود است.

را » قالوا اَلحمد هللاِ«عبارت  ، باتقوايان»…ربهم  سيقَ الَّذينَ اتَّقواو «آية  با توجه به
گويند. اولين پرسشي كه فرشتگان به عنوان نگهبانان جهنم از كافران  مي
كم و ينذرونكم منكم يتلون عليكم آيات رب الم يأتكم رسلٌ«پرسند، چنين است:  مي

  ».هذالقاء يومكم 
 )88و  85 هاي هصفح ،9 ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -58

كارگيري انديشة خود و مشورت  توكل در جايي درست است كه انسان ابتدا با به
گرفتن از ديگران، بهترين راه ممكن را انتخاب كند و سپس با عزم و ارادة محكم 

  بر خدا توكل كند.
 )107 ةصفح ،10 ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(    »2«گزينة  -59

، سبب جذب (ص) آية مذكور بيانگر اين نكته است كه اخالق نيكو و مهربان پيامبر
هاي نيك شد. اين آيه با اشاره به مشورت كردن قبل از  مردم به دين و سنت

كه قبل از توكل، انسان بايد وظايف خود را انجام  دارد تصميم و توكل، بيان مي
    مرتبط است.» …كني در كار كن/  مي توكلگر «دهد و با اين بيت كه 

 )107و  103 هاي هصفح ،10 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -60

اند و از هر  ها را در دنيا ديده باطن اعمال انسان چون پيامبران و امامان ظاهر و
  .اند اند، پس بهترين گواهان روز قيامت خطايي مصون و محفوظ

ها و زمين است كه در آية  يكي از حوادث مرحلة اول قيامت، مدهوشي اهل آسمان
»تجسم يافته است.» ماوات و من في االرضفصعق من في الس  

  )81تا  79و  77هاي  هصفح ،8 ، درس2(دين و زندگي 

  
 

 )بهرام دستگيري( »4« ةگزين -61
شده در  نوشتههاي  ها دستورالعمل ئن شويم آنماين مهم است كه مط«جمله:  ةترجم

  »كنند. باالي صفحه را دنبال مي
  مهم درسي ةنكت

  صورت زير بوده است: جمله در ابتدا به
“… the instructions that were written at the top of the page.” 

وارة  سؤال درآمده است. در واقـع يـك جملـه   صورت شكل جملة  كه خالصه شده و به
 (adjective phrase)به يـك عبـارت توصـيفي     (adjective clause)توصيفي 

(گرامر)    تبديل شده است.
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي( »2« ةگزين -62
  ».]يا نه[شود  كه آيا او دقيقاً سر وقت به ما ملحق مي دانستيم نميما «جمله:  ةترجم
  مهم درسي ةنكت

“whether” هايي كه به نوعي بيانگر سؤال و شـك و   با فعلدر جمالتي كه تواند  مي
لزومـاً بـا    ”whether“كار رود. در ايـن حالـت،    به» اـه آيك«معني  ترديد هستند، به

“or not” .(گرامر)    همراه نيست  
---------------------------------------------- 

)ميالد قريشي( »4« ةگزين -63
روي اين موضـوع بـه نتـايج     ييها درك است با انجام آزمايش اين قابل« جمله:ة ترجم

   »اي دست يابيد. اميدواركننده
  نكتة مهم درسي

  شود. استفاده مي ”by + verb + ing“براي بيان چگونگي انجام كار از ساختار 
  )گرامر(  
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »3« ةگزين -64
 بتصـوي  هبعضي از كاركنان در برابر قانون جديدي كه در هيئت مدير« جمله:ة ترجم

  »شد موضع مخالفي گرفتند.
  ژست، ادا )2  حالت )1
  )(واژگان  حس )4  ، حالت ايستادنموضع )3

---------------------------------------------- 

 )زاده عليرضا يوسف( »2« ةگزين -65
حيوانات در ميان فعـاالن   از اتفاقات اخير، اهميت حفاظت با توجه به«ترجمة جمله: 

  »زيست افزايش يافته است. محيط
  حفاظت) 2  مشاهده، مالحظه) 1
  (واژگان)  ارائه) 4  بيان، حالت چهره) 3

---------------------------------------------- 

 )بهرام دستگيري( »1« ةگزين -66
هـا موافـق    گذارد، اگرچه با آن من احترام مي نظرهايپدرم هميشه به « جمله: ةترجم

  »نيست.
         ، رساكردن صداريزي كردن برنامه )2  احترام گذاشتن )1
  (واژگان)  كردن ممنوع )4  پرت كردن (حواس) )3

 ---------------------------------------------- 

 )رضا كياساالر( »3« ةگزين -67
را سازماندهي و آن بتواند دفتر نياز داريم كه  يك فرد واقعاً ماهرما به « جمله: ةترجم

  »را با كارآمدي اداره كند.
  اخيراً) 2  صورت تكراري به) 1
  (واژگان)  با غرور) 4  با كارآمدي) 3

---------------------------------------------- 

 )زاده عليرضا يوسف( »4« ةگزين -68
مادرش يك زن بسيار عصبي است. او اغلب بدون هيچ دليلي احساس « جمله: ةترجم

  »كند. نگراني و اضطراب مي
  احساس بي) 2  طنزآميز) 1
  ، مضطربعصبي) 4  ادب بي) 3

  (واژگان)  

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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  ترجمة متن كلوزتست:
 براي زيادي هاي راه هرچند،. است كردن راربرق ارتباط شكل ترين پيشرفته گفتار
 نمادها و ها نشانه ها، عالمت. دارد وجود گفتار از استفاده بدون كردن برقرار ارتباط
 عالمت يك اصلي عملكرد. شوند يافت اي شده شناخته فرهنگ هر در است ممكن
 هاي چراغ مثال، براي. كند توجه جلب كه است طوري به محيط دادن قرار ثيرأت تحت

 دود. كنند جلب جاده به را راننده توجه تا اند شده طراحي تقاطع يك در زن چشمك
 كدگذاريعموماً  كه ييها عالمت برخالف. بفرستد پيامي تواند مي نيز دور آتش يك از

 معني شامل خود خودي به ها نشانه شوند، مي استفاده گفتار به ارجاع براي و اند شده
 اتفاقش يا حضور كه است موجوديت يا اتفاق، كيفيت، م،جس يك ،نشانه يك. هستند

  .است ديگري چيز اتفاق يا احتمالي حضور ةنشان
  

 )ميالد قريشي(  »3« ةگزين -69
  ارتباط) 2  ، حركتجنبش )1
  (كلوزتست)  نظر، عقيده) 4  ساز و كار، عملكرد) 3

---------------------------------------------- 

 )شيميالد قري(  »2« ةگزين -70
  جلب كردن )2  به ، مربوط بودننگران كردن) 1
  (كلوزتست)  ، آزاد كردنمنتشر كردن) 4  نياز داشتن) 3

---------------------------------------------- 

 )ميالد قريشي(  »1« ةگزين -71
  زيرا) 2  برخالف )1
  (كلوزتست)   در عوض) 4  بدون) 3

---------------------------------------------- 

 )ميالد قريشي(  »4« ةگزين -72
  نكتة مهم درسي

  صورت زير بوده است: اصل جمله به
«…  signals which are generally coded and used to refer to 

speech  …» 

  (كلوزتست)  حذف شده است. ”to be“كه در آن ضمير موصولي و فعل 
----------------------------------------------  

  درك مطلب اول: متن ترجمة
شوند. عوامل ديگري وجود دارد كه به  هاي سنگين ايجاد نمي ها تنها با باران سيل  

ها  انسان بهسفانه، برخي عوامل مهم أكنند. مت يك سيل كمك مي اتفاق افتادن
برند كه  مي  هايي از جنگل ها درختان را در بخش . براي مثال، انسانمربوط هستند
ها را به  برند تا فقط آن ها را مي ها درخت بسازند. گاهي اوقات آنخانه يا جاده 

خاص هيچ درختي  ةكشورهاي ديگر بفروشند. به هر دليلي، وقتي در يك منطق
نباشد، احتمال دارد سيل اتفاق بيفتد. وقتي باران سنگين در حال باريدن است، آب 

كنند  تر مي ري را كمكند. درختان [سرعت] آب جا شروع به حركت بر روي زمين مي
كنند. بنابراين، وقتي  و بعضي اوقات از رسيدن جريان آب به شهرها جلوگيري مي

هيچ درختي براي كم كردن سرعت جريان آب وجود نداشته باشد، آب در مقدارهاي 
كند.  جا باشد را نابود مي آنچه كه آن كند و شهرها و هر آيد، سيل ايجاد مي زياد مي

دهد زندگي كردن در نزديكي مناطق  ها رخ مي كه توسط انسان يگرد مهم يك اشتباه
هايي كه براي رخ دادن سيل  هايشان را نزديك مكان خيز است. وقتي مردم خانه سيل

. در اين مورد، يك باران اندازند هايشان را به خطر مي سازند، جان محتمل هستند مي
از بين  كامالً جا انسان را در آن ها را ببرد و زندگي تواند خانه راحتي مي سنگين به

بزرگ سيل زندگي نكنيد. در  ةببرد. پس مطمئن شويد هرگز در مكاني با سابق
زيرا آب جاري  ،افتند هاي احتمالي هرگز اتفاق نمي هاي جهان، سيل بسياري از بخش

رود. بنابراين،  آرامي بر روي زمين مي ها و ساير موجودات طبيعي به خاطر درخت به
تبديل  خطرناككند تا به يك سيل  كردن درختان راه خوبي براي آب فراهم ميقطع 
  شود.

 )عبدالرشيد شفيعي(  »1« ةگزين -73
 توسـط  عمـدتاً  كـه  رديـ گ يمـ  نظر در يا حادثه عنوان به را ليس ،متن«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  ».ديآ يم وجود به انسان غلط يكارها
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(  »1« ةگزين -74
 كه زير آن خط كشيده شـده از نظـر معنـايي بـه      ”entirely“كلمة «ترجمة جمله: 

“completely” (درك مطلب)    »ترين است. (كامالً) نزديك  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(  »1« ةگزين -75
 »است؟ غلط متن طبق ريز موارد از كي كدام«: جمله ةترجم

 از يآرامـ  بـه  آب چون ،افتند ينم اتفاق گاه چيه ها ليس ،جهان از يكم يها بخش در«
  (درك مطلب)  ».است يجار درختان كنار

---------------------------------------------- 
 )عبدالرشيد شفيعي(  »2« ةگزين -76

 هـا  انسـان  كه است موافق يريگ جهينت نيا با اديز احتمال به سندهينو«: جمله ةترجم
  (درك مطلب)  ».هستند موارد اكثر در ليس آوردن وجود هب مسئول خودشان

 
  :دومدرك مطلب متن ترجمة 

كوارت خون را در  5زند. آن حدود  بار مي 90تا  85هر دقيقه بين در  قلب شما
گرچه قلب كند. ا ه پمپاژ ميمايلي بدن شما در يك دقيق 60000هاي خوني  رگ

 ةكند. يك مطالع درستي كار نمي هاي بسياري از افراد به قلب ،قوي است ةيك عضل
خيلي از آن بيماران كمك  به تواند مكانيكي مي دهد كه يك پمپ جديد نشان مي

 كند. 
در  را تواند خون كافي ياند كه قلب نم هاي قلب برخي از افراد چنان ضعيف عضله

تواند مرگبار باشد.  و مي شود ناميده ميقلب  نارساييبدن پمپاژ كند. اين شرايط 
 نفر ديگر هم هر 000/400برند.  قلب رنج مي نارساييميليون آمريكايي از  5حدود 
 . شوند به آن مبتال ميساله 

قلب رنج  نارساييكه از  يافراد از خيلي به تواند قوي يا پيوند قلب مي داروهاي
 ندهاي قلب خطرناكوكنند و پي شه كار نميهميداروها اما  ،برند كمك كند مي

هاي برخي بيماران  وارد بدن را دكترها يك پمپاژ مكانيكي  ،ها . براي سالاست
 انجام دهد. را شكه منتظر پيوند قلب بودند. آن پمپ به قلب كمك كرد كاركردند 
د طور دائمي مور تواند به جاي يك پيوند مي به ،هد كه پمپد جديد نشان مي ةمطالع

ها در آخر ممكن است قادر باشند  پمپ« :گويد گيرد. اين مطالعه ميباستفاده قرار 
سال نجات دهند. پمپ  در يكآمريكايي را  000/100 بيشتر ازهاي  زندگي

ها ”VAD“شود.  شناخته مي بطنييا دستگاه كمكي  ”VAD“عنوان  مكانيكي به
يك  ةدر حدود انداز ترين آن هاي مختلفي هستند. كوچك ها و شكل در اندازه

شود. يك  حمل است. پمپ در قلب و شكم شخص كار گذاشته مي دي پلير قابل سي
كه روي شانه يا  رود مي شلنگ از پمپ از طريق پوست به يك مخزن باطري

 شود. كمربند شخص پوشيده مي
هايي  ”VAD“كنند تا حتي  دكترها دارند با دانشمندان در سراسر جهان كار مي

طرح جديد براي  30گفت كه حدود  ،سازند. جراح قلب روبرت كورموستر ب كوچك
قرار است  فناورياين «بيني كرد:  اند. كورموس پيش هاي قلب در حال توسعه پمپ
  »هاي عظيمي در دو يا سه سال آينده بردارد. گام
 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -77

ا به بهترين شكل توصـيف  يك از موارد زير ايدة اصلي اين متن ر كدام«ترجمة جمله: 
  » كند؟ مي

  »قلب نارساييحل براي  عنوان يك راه استفاده از يك پمپ مكانيكي به«
  (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -78

طور مداوم) در پاراگراف چهـارم بـه چـه     (به ”permanently“لغت «ترجمة جمله: 
  »ت؟معناس

»“Without end” (درك مطلب)  »پايان) (بي  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -79
  »؟اشاره دارد چه چيزيكه زير آن خط كشيده شده به  ”one“لغت «ترجمة جمله: 

»VAD«  (درك مطلب)  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -80
هاي مكـانيكي   محتمل است كه دكترهاي بيشتري از پمپ ،طبق متن«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »جاي پيوند قلب استفاده خواهند كرد. به
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الفبا حروف بهترت�ب طراحان

زم�نشناس�

  –   –   –   –    –     
لاير�اض�

  –    –    –   –    –   –   –   –    –      
   –   –    –   –    

ز�ستشناس�

  –    –   –   –   –   –   –   –   –   –    –    
   –    –    –    

�ف�ز�

   –    –   –   –   –   –   –    –     –      
   –   –    –   –   –   –   –   –     –      
   –     

ش�مچ�

   –   –    –   –    –   –   –     –    –      
   –   –   –     –    –   –    –    –   –     

   –     -    –   –    –   –   –    –     

و�راستالايران و گز�نشگران

دلايرس مستندسازيهنام دلايرس مسؤل دلايرسگز�نشگر و�راستالايريمسؤل گروه استاد و�راستالاير

  
                    

             –     
       

              –   –        
              –       
               –  –       

باش�د: همچراه ما با مقابل آدلايرس به تجرب� تخصص� ا�نستاگرام� @با اهنال kanoonir_12t

باش�د: همچراه ما با مقابل آدلايرس به تجرب� تخصص� تلگرام� zistkanoon2@با اهنال

   1515     9898  
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – آذر 15آزمون  - »3«پروژة         

    
  علوم زمین

 

 پور) (سمیرا نجف  »  2«گزینۀ  - 81

اي به ارتعاش  دایره امواج ریلی مانند حرکات امواج دریا ذرات را در یک مدار
  آورند.  درمی

  )56و  55ي   ها  (علوم زمین، صفحه   
 --------------------------------------------  

 )97سراسري خارج از کشور (  »  1«گزینۀ  -82

نگار وجـود دارد کـه یکـی  دستگاه لرزه 3نگاري، حداقل  زهدر یک ایستگاه لر
جنوبی و  تاي دیگر ارتعاشات افقی (شمالی ـ 2ارتعاشات قائم (شکل سؤال) و 

   کنند. شرقی ـ غربی) را ثبت می
  )54ۀ (علوم زمین، صفح  

 --------------------------------------------  

  دوالبی) (علیرضا نجف  »3«گزینه  - 83

شوند، محلی بـا حـداکثر  لرزه که براساس شدت رسم می هاي هم در منحنی
لرزه است و هرقدر  مشخص خواهد شد که همان مرکز سطحی زمین سارتخ

ج امـواکـه دامنـۀ  شـود. بـا این تـر می از این مرکز دور شویم، آثار خرابی کم
لرزة مهمی در  یابد، ولی وقتی زمین لرزه با دورشدن از کانون کاهش می زمین
هاي مختلف  شده در ایستگاه نقطه از کرة زمین رخ دهد، بزرگی محاسبه یک

   عددي یکسان است.
  )56(علوم زمین، صفحۀ  

 --------------------------------------------  

  (زهرا مهرابی)  »2«گزینه  -84
نگاري در یک  به یک ایستگاه لرزه Sو  Pهرچه فاصلۀ زمانی رسیدن موج 

لرزه در محل دورتري از آن ایستگاه  تر باشد، مرکز سطحی زمین منطقه بیش
هاي  لـرزه در ایسـتگاه بزرگی یـک زمین»). 2« ۀواقع شده است (تأیید گزین
  مختلف عددي یکسان است.

  )57و  56هاي  (علوم زمین، صفحه 
-------------------------------------- ------  

  )بهزاد سلطانی(  »2«گزینۀ  -85
وجود  کره بـه هاي سـنگ جایی ورقه لرزه عموما در نتیجه حرکت و جابه زمین

دهنـد. مجموعـه  آید، مجموعه سنگی یک ناحیه را تحت تـاثیر قـرار می می

دهد و انرژي حاصـل از ایـن نیروهـا را در  سنگی، ابتدا کمی تغییر شکل می

ها از آسـتانۀ مقاومـت سـنگ  قدار این انرژيکند تا این که م خود ذخیره می

  ها شکسته شوند. تجاوز کند و سنگ
 )74و  51هاي  (علوم زمین، صفحه  

 )نظام قدیم تجربی – 98کشور  داخلسراسري (  »  4«گزینۀ  -86
نگار، پیدا کردن  به دستگاه لرزه Sو  Pبا داشتن اختالف زمان رسیدن امواج 

  لرزه آسان است.  مرکز سطحی زمین
  )57ۀ لوم زمین، صفح(ع 

 --------------------------------------------  
 )بهزاد سلطانی(  »  1«گزینۀ  - 87

اي در جهـت بـه  لرزه پدیدة طبیعی است که همراه با تولید امواج لـرزه زمین
   پیوندد. تعادل رسیدن پوستۀ زمین به وقوع می

   ها: بررسی سایر گزینه
   شود. جا نمی ول گسل جابهلرزه تمام ط در یک زمین»: 2«گزینۀ 
   شود. ها، انرژي آزاد می در محل شکستن سنگ»: 3«گزینۀ 
   هاي زمین است. جایی الیه کستگی و جابهشلرزه توأم با  زمین»: 4«گزینۀ 

  )52و  51ي   ها  (علوم زمین، صفحه 
 --------------------------------------------  

 )بهزاد سلطانی(  »  3«گزینۀ  - 88
دسـت  نگـار به هاي لرزه هایی که از دسـتگاه لرزه را براساس داده زمینبزرگی 

لگـاریتم  لرزه ریشتر است و آن واحد بزرگی زمینکنند.  آورند، تعیین می می
کیلـومتري از  100بزرگترین دامنۀ موجی (برحسب میکرون) که در فاصلۀ 

  استاندارد ثبت شده است. نگار لرزه توسط دستگاه لرزه مرکز زمین
  )56ۀ (علوم زمین، صفح 

 --------------------------------------------  
  )94سراسري خارج از کشور (  »3«گزینه  - 89

امواج سـطحی دراثـر برخـورد امـواج شکل مربوط به موج سطحی الو است. 
  شوند. ها و نیز در سطح زمین تولید می درونی با فصل مشترك الیه

  )55ۀ ن، صفح(علوم زمی
 --------------------------------------------  

  )95سراسري خارج از کشور (  »1«گزینه  - 90
 ۀهـایی اسـت کـه در اثـر فـرورانش ورقـ لرزه کانون زمین ةدهند شکل نشان

آمریکاي جنوبی ایجاد شـده اسـت. در ایـن حالـت  ۀاقیانوس آرام به زیر ورق
تـدریج در گوشـته  رود و به اي مـی قاره ۀشده و به زیر ورق اقیانوسی خم ۀورق

   شود. هضم می
  )53ۀ (علوم زمین، صفح

 --------------------------------------------  
  شناسی زمین

  

 )97سراسري خارج از کشور (  »1«گزینه  - 91

شناس نفت از تخصص خود در شناخت چگونگی تشـکیل و مهـاجرت  زمین
هـایی  چنـین مکان کند. هم ه مینفت در اعماق چند کیلومتري زمین استفاد

جا انباشته شود، شناسـایی کـرده و جاهـایی از یـک  تواند در آن که نفت می
میدان نفتی یا گازي که بـراي حفـاري و اسـتخراج نفـت مناسـب اسـت را 

  کند.  مشخص می
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – آذر 15آزمون  - »3«پروژة         

    
 ،شناسانی هستند که با بررسـی فسـیل شناسان، زمین شناسی: دیرینه دیرینه

ها و رسـوبات، بـه دنبـال یـافتن اطالعـاتی  سنگ در وددر دیگر شواهد موج
دربارة آب و هواي گذشته، تاریخچۀ حیات، سرگذشت زمین از آغاز تا امـروز 

  باشند.  اند، می زیسته و موجوداتی که در هر دوره می
ی رسوبی، فرایندهاي انتقال و ساشن شناسی و سنگ شناسی: در رسوب رسوب

  شود.  هاي رسوبی مطالعه می نشینی و تبدیل رسوبات به سنگ ته
  )11و  10ي   ها  ، صفحهشناسی زمینهاي آن) ( شناسی و شاخه علم زمین(

 --------------------------------------------  

 )94سراسري خارج از کشور (  »3«گزینه  - 92
دست  به 27ل رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا با جایگزینی اعداد در فرمو

  درجه است. 29تا  26بنابراین دما بین  .آید می

  رطوبت نسبی 100

x
x
15 30055 100 27

11
  

  )15، صفحۀ شناسی زمینآب در هوا) ((
 --------------------------------------------  

 )93کشور سراسري داخل (  »4«گزینه  - 93
شمالی که مورد سوال است در اطـراف اسـتوا بارنـدگی برابـر بـا  ةدر نیمکر

 يهاعرض در ریتبخ به یبارندگ نسبت سوال نیا در شود توجهتبخیر است. 
 کتـاب شـکل بـه توجـه با که است شده خواسته یشمال ةکر مین ییایجغراف
   .است حیصح پاسخ 4 ۀنیگز

  )21ۀ ، صفحشناسی زمینآب در هوا) ((
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »4«گزینه  - 94

هاي  هاي سطحی هستند و ویژگی هاي دریایی البرادور از انواع جریان جریان
  زیر را دارند:

هاي  هاي سرد قطبی را به عرض ) آب3) معموالً عمق کم 2) وسعت بسیار 1
  هاي دریایی سرد هستند.) برند، (از انواع جریان می تر پایین

  )27و  26ي   ها  ، صفحهشناسی زمین) (آب در دریا(
 --------------------------------------------  

  (مهدي جباري)  »1«گزینۀ  - 95
هاي شور  شود آب اختالف شوري دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس سبب می

الطارق حرکت کنند و در  جبل ۀتداد کف تنگو سنگین دریاي مدیترانه در ام
تر  هـاي سـبک زمان با آن، آب هم تر اقیانوس اطلس فرو روند. هاي سبک آب

هـاي شـوري  یابنـد و جانشـین آب اقیانوس اطلس به مدیترانـه جریـان می
  اند. شوند که از آن خارج شده می

 )28تا  26هاي        ، صفحهشناسی زمین((آب در دریا) 

  )96 –(سراسري خارج از کشور   »1«گزینۀ  - 96
کـه  هسـتندسطحی دریایی هاي  هاي دریایی البرادور نوعی از جریان جریان

ایجـاد برنـد. عامـل مهـم  تر می هـاي پـایین عرض هاي سرد قطبی را بـه  آب
  اند. زمین ةها، بادهاي عمومی کر هاي سطحی اقیانوس جریان

 )27و  26هاي  صفحهشناسی،  زمین((آب در دریا) 

 --------------------------------------------  

 (روزبه اسحاقیان)  »3«گزینۀ  - 97
مانـدة دریـاي تتـیس  ترین دریاچۀ کرة زمـین اسـت کـه باقی دریاچۀ خزر بزرگ

  باشد. می
  ها: بررسی سایر گزینه

  دریاچۀ بایکال »: 1«گزینۀ 
  هاي شمال اروپا و آمریکا دریاچه»: 2«گزینۀ 
 ي تار، ولشت و السم ها دریاچه»: 4«گزینۀ 

  )43ۀ شناسی، صفح (زمین(آب در خشکی) 
 )35ۀ ، صفحعلوم زمین(

 --------------------------------------------  

 )92سراسري خارج از کشور (  »4«گزینه  - 98

اي  منطقـه سـمت تري دارد بـه در حالت کلی آب از جایی که ارتفاع و فشار بیش
کنـد. یعنـی آب از سـطح ایسـتابی  حرکـت می تر اسـت،  که ارتفاع و فشار آن کم

تر اسـت، جریـان پیـدا  باالتر به سمت محلـی کـه سـطح ایسـتابی در آن پـایین
  تر جریان آب در امتداد مسیرهاي منحنی شکل است. کند. در ضمن بیش می

  )37ۀ ، صفحشناسی زمینآب در خشکی) ((
 --------------------------------------------  

 (مهدي جباري)  »1«گزینۀ  - 99
ر سـطح گفـر شـود، تـراز آب در چـاه نمایـانحوقتی چاهی در یک الیۀ آبدار آزاد 

    ایستایی در آن نقطه است.
    ها: بررسی سایر گزینه

    تر از سطح زمین باشد. تواند باالتر یا پایین سطح پیزومتریک می»: 2«گزینۀ 
  آید.  آب در آبخوان تحت فشار تا سطح پیزومتریک باال می»: 3«گزینۀ 
فشار در سطح فوقانی الیۀ آبدار آزاد (در سطح ایسـتابی) برابـر فشـار »: 4«گزینۀ 

   اتمسفر است.
 )39و  38هاي  هشناسی، صفح (زمین(آب در خشکی) 

 ----------------------------------------------  

 )92سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 100

کننـد و در  ح زمـین راه پیـدا میطور طبیعی بـه سـط ها به گاهی برخی از آبخوان
شود که اگر این خروج آب به صـورت جریـان  نتیجه آب در سطح زمین تخلیه می

    گوییم. باشد، به آن چشمه می متمرکز 
  )39و  38ي   ها  ، صفحهشناسی زمینآب در خشکی) ((

  رطوبت مطلق هوا
 رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا در آن دما

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی - آذر  15 آزمون - »3«پروژة         

   
  ریاضی عمومی 

 
  )منش رسول محسنی(  »4«گزینۀ  - 101

  1 3 1 3 1 13 0 1 133 3 3

x xx| | xy y | | | | | ( ) |x x x   

        

                                                     

      

                                                           xy | ( ) |1 1
3

   

 )94تا  89هاي  ه، صفح2ریاضی (  

 --------------------------------------------  

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 102

)دانیم  مــــی )22 1 2 1 2 )پــــس  ،2 )23 2 2 2 1 ،

  بنابراین:

  log ( ) log ( )( ) ( )
23 2 2 2 1 22 1 2 1   

)دانیم  مـــــی )( )2 3 2 3 )، پـــــس 1 ) 12 3 2 3 ،

   بنابراین:

  log ( ) log ( )( ) ( )
13 2 2 3 12 3 2 3  

  از طرفی داریم: 

  log x. x log x .x log x
x

x x

41 4
1613 33 34 1 1 1 3

4 4 4

   

  پس حاصل عبارت موردنظر برابر است با: 

  16 192 1
3 3

   

 )116تا  110هاي  ه، صفح2ریاضی (  

  )ريطب محسن زاده(  »3«گزینۀ  - 103

cosدانیم  می cos21 2    ، پس:2

  x xlog ( cosx) log ( cos ) log log (cos )2 21 2 24 4 4 42 2
   

  x xlog log (cos ) log cos a1 2 1222 2 22 2 2 2 2 2 2
   

 )116تا  110هاي  ، صفحه2ریاضی (  

 --------------------------------------------  

  )ید قاضیعیوسف میرس(  »4«گزینۀ  - 104

  alog a log log a log38 2 3 2 25 5 5 5 3
   

  log log log
log log ( )

3 33125 5 3 510 10 10 10 2 55 5
   

  
log log

3
2 55 5

  

  
a alog a

3 3 3 9
31 2 35 1 3 3

   

 )116تا  110هاي  ، صفحه2ریاضی (  

 --------------------------------------------  

  )ئینیوسروش م(  »2«گزینۀ  - 105

  طبق تعریف دامنه در لگاریتم، داریم:
1 0 1 22 0 2

x x
x

x x
   

  log (x ) log (x ) log (x )(x )1 2 1 2 23 3 3   

  x x x x2 2 22 3 9 11   

x2حاال باید  a)بسازیم. با استفاده از اتحاد  1 b)2 :داریم  

x) جذر   ) x x (x ) x
x

1 1 1 45 1 452 2 2
22 4 2 4 2 211

   

  x log ( x ) 12 2 1 45 2 145 2
   

 )116تا  110هاي  ، صفحه2ریاضی (  

----------------- ---------------------------  

  )ر حقیقت افشارهسپ(  »2«گزینۀ  - 106

  x x( )23 3 34 0   

  x x( ) ( )29 3 3 34 0   

xy ( )1 13
 1

3
xy ( ) 
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  6:  ۀصفح  تجربی دیمنظام قاختصاصی       ریاضی - آذر  15 آزمون - »3«پروژة         

   
)xدهیم  قرار می ) u3   

u غ ق ق  
u u ( u )(u )

u

17
29 34 0 9 17 2 9

2
   

  
x

xx( ) log x log log23 2 3 2 2 2 2 43 3 32
   

  
1

1 1 3443

LnuLn e uLnx xe e log
x log

   

 )57تا  50هاي  هصفح ،عمومی ریاضی(  

 --------------------------------------------  

  )ئینیوسروش م(  »3«گزینۀ  - 107

fقیمت اولیۀ این دستگاه  ( )0 2000 660   است.  2660

  سال داریم:  5پس از 

  / /f ( ) a a0 02 5 0 15 2000 660 2000 660   

  / /a

660 6602000 2000 22000 1 3 3   

  شود.  م میآن ک قیمتواحد از  460پس 

 )57تا  50هاي  ه، صفحعمومیریاضی (  

 --------------------------------------------  

  )میثم صمدي(  »3«گزینۀ  - 108

  sinx cos x sinx cos x sin x sin x22 1 1 2 2   

  sin x sinx sin x( sin x )22 0 2 1 0  

  

  
sin x

sin x

0
1
2

   

   

  

طـور کـه مالحظـه  همـان دهـیم. مـیمثلثاتی نشـان   ها را روي دایرة جواب

   است.الساقین  متساوي ۀذوزنق یک شکل حاصل ،کنید می

 )64تا  59 هاي ، صفحهعمومیریاضی (  

  )شهرام والیی(  »3«گزینۀ  - 109

  sin x cosx ( cos x) cosx2 22 9 3 0 2 1 9 3 0   

  cos x cos x22 9 5 0   

  
cosx غ ق ق

cosx
cosx

59 121
14
2

   

  
x k

cosx cosx cos
x k

221 2 3
22 3 2
3

   

) هاي موقعیت کمان )2
3

4و  
3

پـس  ؛در دایرة مثلثاتی یکسـان اسـت 

x k 22
3

xرا به صورت   k 42
3

توانیم بیـان کنـیم،  هم می 

}به صورت  iپس مجموعۀ مقادیر  , }2   است.  4

 )64تا  59هاي  هصفح ،عمومیریاضی (  

 --------------------------------------------  

  )ئینیوسروش م(  »3«گزینۀ  - 110

sinباید  x3 sinxو  0    ، پس داریم:0

  sin x x k x k3 0 3
3

   

  sinx x n0   

kهاي  یعنی جواب
3

 k یا به عبارت دیگـر نباشند nخواهیم که  را می 

m3تواند  می kنباشد. پس  3مضرب    نیست: m3شود ولی  1

  k k mx x ( m ) m
k m

3 3 13 13 3 3   

  ترین جواب انتخاب شود.  دقت کنید که باید کلی

 )64تا  59هاي  ه، صفحعمومیریاضی (  

 --------------------------------------------  
   پایهریاضی 

  

  )محمد جواد محسنی(  »1«گزینۀ  - 111
ــ ــاي  دادهۀ میان ,ه , ,1 2 ــر  30 ــۀ داده 5/15براب ــال میان ــت. ح ــاي  اس ه

, , ,1 2 ,هـاي  است، پس بایـد واریـانس داده 8برابر  15 , , , , ,1 2 3 4 5 6 را  7
   حساب کنیم:
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  x 9 4 1 0 1 4 924 4

7
   

 )150تا  148 هاي ، صفحهسازي آمار و مدلهاي پراکندگی) ( شاخص(  

 --------------------------------------------  

  )حمید علیزاده(  »2«گزینۀ  - 112

  (x ) (x ) (x )2 2 215 15 152 1 2 6 5
6

   

  (x ) (x )2 215 15 301 6   

  CV
x

5
15   

پـس اگـر ایـن دو داده بـه  ،اسـت 15برابر  20و  10چون میانگین دو عدد 

  خواهد بود.  15میانگین جدید همان  ،هاي قبلی اضافه شوند داده

 جدید
(x ) (x ) (x ) ( ) ( )

30 50
2 2 2 2 215 15 15 10 15 20 152 1 2 6

8
   

  80 10
8

   

  10
15CV

x    

  
10

1015 2
5 5

15

CV
CV

   

 )158و  157هاي  ه، صفحسازي آمار و مدل) (هاي پراکندگی شاخص(  

 --------------------------------------------  

  )عطیه رضاپور(  »1«گزینۀ  - 113

 ۀو جمالت دنبال a20و  a1 ،a10را  dحسابی با قدرنسبت  ۀجمالت دنبال

  درنظر بگیرید، داریم: b4و  b1 ،b2را  qهندسی با قدرنسبت 

  
a b

a a b b
a b

a a b b
a b

1 1 10 1 2 1
10 2 20 10 4 2
20 4

   

  ( )d b q b d b (q ) ( )10 1 9 1 11 1 1   

( )d b q b q d b q(q ) ( )3 220 10 10 1 21 1 1  

  
2 110 102 1 21 1 9 9 10 09 1 91

b q(q )d( ) ( ) q(q ) q q
d b (q )

   

  ( ) ( )( )29 4 9 10 441 21   

  
 ق ق

 غ ق ق

q

q ( )

9 21 2
1 18 3

9 21 5
2 18 3

  

 )12تا  6هاي  ه، صفح2ریاضی ) (الگو و دنباله(  

 --------------------------------------------  

  )وجیعلی سا(  »1«گزینۀ  - 114

  
( )a a a

a

3 31 1 1 1 5 52 3 2 3 65 5
6

   

  a a
a

3
3 2 5 35 16 5

5 3
   

aدهیم   اکنون قرار می 32:  

  

( )

1 1 1 1
3 35 83 232 5 52

   

 )21تا  17هاي  ه، صفح2ریاضی الگو و دنباله) ((  

 --------------------------------------------  

  )وحسین حاجیل(  »2«گزینۀ -115

x)معادله را به صورت  ) a
x
12 2
2

دانیم  مـی .گیـریم درنظر می 

u u
u

u u
u

10 2

10 2
   ، پس:

  x (x ) a a
x
12 0 2 2 2 2 4
2

   

  x (x ) a a
x
12 0 2 2 2 2 0
2

   

  باشد.  1تواند  نمی aپس 

 )31تا  28هاي  ه، صفح3ریاضی ) (تابع(  

 دیدج دیدج
 دیدج

 دیدج
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  )ر حقیقت افشارهسپ(  »1«زینۀ گ - 116

  x x (x )(x )

x x (x )

2 7 10 2 50 02 26 9 3
   

  (x ) (x )(x )(x ) x
2 23 0 3 02 5 0 2 5   

  { x } { }2 5   :مجموعۀ جواب 3

xتنها جواب صحیح این نامعادله    است. 4

 )31تا  28 هاي ، صفحه3ریاضی ) (تابع(  

---------------------------- ----------------  

  )امیر زراندوز(  »1«گزینۀ  - 117

  tan tan( ) tan225 180 45 45 1   

  cos cos( ) cos 1120 180 60 60
2

   

  cos cos( ) cos 2135 180 45 45 2   

  sin sin( ) sin 2315 360 45 45 2   

  tan tan( ) cot240 270 30 30 3   

) جایگــــــــــذاري در معادلــــــــــه   ) x( )( )( )1 2 22 21 32 2 2   

  x x x3 3 6 3 34 3 64 2 24 3 2 3
   

 )137تا  134هاي  ، صفحه2 ریاضیلثات) (مث(  

 --------------------------------------------  

  )لویی میثم حمزه(  »3«گزینۀ  - 118

  کنیم.  تابع را ساده میضابطۀ ابتدا 

  f (x) a sin( bx)1   

  f (x) a sin( b x) a sinb x  

fبا توجه به نمودار  ( )0   نتیجه:  در است، 1

  f ( ) a a0 1   

   در نتیجه: ،است 4تناوب تابع برابر  ةهمچنین دور

  | b | b
| b |
2 1 14 2 2   

xچون بالفاصله بعد از  پس باید ضریب نهایی  ،نمودار تابع نزولی است ،0

   سینوس منفی باشد:

  
 ق ق

 غ ق ق

b : f (x) sin x

xb : f (x) sin( x) sin

1 112 2
1 11 1
2 2 2

   

  a , b a b1 11
2 2

   

 )151تا  145هاي  ه، صفح2ریاضی ) (مثلثات(  

 --------------------------------------------  

  )امیر زراندوز(  »1«گزینۀ  - 119

C B C , B1 0 0 020 20 40
2

   

  AB AC AC , AB3 412 12 16 12
4 3

   

  ˆ ˆˆA (B C)180 180 60 120   

  

  1 1 312 16 48 32 2 2
ˆS AB.AC.sin AABC   

 )155ۀ ، صفح2ریاضی مثلثات) ((  

 --------------------------------------------  

  )سینا نادري(  »1«گزینۀ  - 120

)cosدانیم  می x) cosx  وsin( x) cosx3
2

   ، بنابراین:

  cos(x ) sin( x) cosx cosx3 1 1 12
2 3 3 6

   

   عبارت خواسته شده برابر است با:

  sin x cos x (sin x cos x)(sin x cos x)
cos x

4 4 2 2 2 2
2 1

   

  cos x cos x ( )1 1 172 22 2 1 2 1 1
6 18 18

   

 )34و  33 هاي ، صفحه3ریاضی ) (ثلثاتم(  
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )امیررضا جوانمرد(  »2«گزینۀ  - 121
گونه قورباغه با هم جدایی زمـانی  فقط مورد دوم درست است؛ تمام این پنج

  دارند (چه با هم جدایی پس زیگوتی داشته باشند چه نداشته باشند.)
   :مواردبررسی 

پـس زیگـوتی اند اما با هم جدایی  داراي جدایی زمانی 5و  1هاي  الف) گونه
   ندارند.

) داراي هـر دو جـدایی پـیش 5و  4طور مثـال  ها (بـه ج) بعضی از این گونه
  زیگوتی (جدایی زمانی) و پس زیگوتی (نازیستایی دورگه) هستند. 

با هم جدایی پس زیگوتی از نوع نازیسـتایی دورگـه  3و  2هاي  گونه مثالً د)
  ط ژنی خیر. دهد اما اختال دارند که در آن تبادل ژنی رخ می

 )122تا  119هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 122
  شود.  انتخاب وابسته به فراوانی موجب حفظ تنوع می

   ها: بررسی سایر گزینه
باشـد، موجـب  انتخاب گسلنده که نـوعی انتخـاب طبیعـی می»: 1« نۀیگز

  شود.  افزایش گوناگونی می
آید و  وجود می هاي جدیدي در فرزندان به در نوترکیبی، ژنوتیپ»: 2« نۀیگز

   هاي جدید. نه الل
تواند موجب پیدایش ترکیـب  تنها در شرایطی کراسینگ اور می»: 3« نۀیگز

هـاي  ها شود که قطعات کرومـوزومی مبادلـه شـده داراي الل جدیدي از الل
  متفاوتی باشند. 

 )116تا  109هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )محمود نصرتی ناهوکی(  »2«گزینۀ  -123
با مقایسه نمودارهاي توزیع فراوانی براي صفات اندازة بدن اسـب و انـدازة وزن در 

وزن در نـوزادان  شود که در نمـودار مربـوط بـه انـدازة نوازادان آدمی مشاهده می
ه بخـش سـآدمی، پس از یک دورة زمانی طوالنی، هماننـد پـراکنش اولیـه هـر 

انـد. در  ها کـاهش یافته اند اما میانه طیف افزایش یافته و آستانه نمودار، باقی مانده
یکـی از  بدن اسب، پـس از یـک دورة طـوالنی؛ حالیکه در نمودار مربوط به اندازة

  است. هاي اولیه حذف شده آستانه
) هر دو آسـتانه اولیـه در نمـودار انـدازة وزن نـوزادان آدمـی دیـده 1گزینۀ 

  شوند.  می
  کند.  ) فقط در نمودار اندازه وزن نوزادان صدق می3گزینۀ 
  کند.  ) براي هر دو مورد صدق می4گزینۀ 

 )107تا  103هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
-------------------------------- ------------  

  )سروش صفا(     »3«گزینۀ  - 124
دار اسـت؛ توسـط انسـان صـورت  انتخاب مصنوعی که نوعی انتخـاب جهـت

اي بـه تـدریج  هـاي آسـتانه گیرد و در این نوع انتخـاب، یکـی از فنوتیپ می
هـاي متوسـط یـا  رود. همچنـین فنوتیپ افزایش و دیگري تقریباً از بین می

  یابد.  میانه نیز کاهش می
   ها: گزینهبررسی 

تواند موجب کاهش  انتخاب مصنوعی همانند انتخاب گسلنده می»: 1« نۀیگز
  هاي متوسط شود.  فنوتیپ

تغییر اندازة بدن اسب همانند انتخاب مصنوعی، نـوعی انتخـاب »: 2« نۀیگز
  دار است.  جهت
هـاي نعـل اسـبی  انتخاب پایدارکننده که موجب بقاي خرچنگ»: 3« نۀیگز
شـود، امـا انتخـاب  اي می اهش هـر دو فنوتیـپ آسـتانهباشد، موجب کـ می

  شود.  اي می دار، تنها موجب کاهش یکی از دو فنوتیپ آستانه جهت
ها به صورت تدریجی  کال در هر سه نوع انتخاب، تغییرات فراوانی»: 4« نۀیگز

  است. 
 )108تا  104هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

-------------------------- ------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 125
هـاي گونـۀ جدیـد  میهنـی)، تعـداد کروموزوم زایی گل مغربـی (هم در گونه

زایی  باشـد. امـا در گونـه (تتراپلوئیدي) دو برابر گونۀ اصلی (دیپلوئیـدي) می
هـا تغییـر  هاي شاخدار (دگر میهنی)، ممکن است تعداد کروموزوم مارمولک

  تغییر کنند. ها  نکند و فقط ژن
  ها:  بررسی سایر گزینه

زایی هم میهنی بـه صـورت ناگهـانی و بـر اثـر  گونه»: 3«و » 1«هاي  گزینه
ازیی دگـر میهنـی در  دهد، اما گونـه خطاي میوزي در طی یک نسل رخ می

  دهد.  هاي متمادي و به تدریج رخ می طی نسل
دهد. اما ایـن  می زایی، جدایی تولیدمثلی رخ در هر دو نوع گونه»: 4« نۀیگز

هاي جدید و قدیمی رخ ندهـد،  بدان معنا نیست که آمیزشی بین افراد گونه
باشـد. منظـور کتـاب  آمیز می بلکه به معناي عدم رخ دادن آمیزش موفقیت

  باشد.  آمیز می ها، آمیزش موفقیت درسی نیز از عدم آمیزش بین مارمولک
 )126تا  123هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 126
  ها: بررسی گزینه

  این ویژگی مربوط است به انتخاب پایدارکننده  »:1«گزینۀ 
  دار این ویژگی مربوط است به انتخاب جهت »:2«گزینۀ 
ه هاي دو آستانه بر فنوتیپ حدوسط ب ترجیح فنوتیپ »:4«و » 3«هاي  گزینه

  مربوط است.انتخاب گسلنده 
 )108تا  103هاي  ه، صفحدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »4«گزینۀ  - 127

هاي جـانوري اسـت و بـه  ترین عوامل جدایی در گونه جدایی رفتاري از مهم
  یه به هم دارند. هایی مهم است که ظاهري شب ویژه در مورد گونه
  ها: تشریح سایر گزینه
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آورد،  ژن خودناسازگاري که از وقوع لقاح ممانعت بـه عمـل مـی»: 1« نۀیگز

نوعی آمیزش ناهمسان پسندانه است و ربطی به سدهاي تولیـدمثلی نـدارد؛ 
  باشند.  چرا که دو گیاه شبدري که قادر به لقاح با هم نیستند از یک گونه می

انیکی عدم هماهنگی ساختار بدن حشره مخـتص در جدایی مک»: 2« نۀیگز
افشانی گلی از یک گونه و ساختار فیزیکی گلی از گونـه دیگـر مـانع از  گرده

آمیزش بین دو گونه گل است؛ نه عدم هماهنگی ساختار دانه گرده و مادگی 
  در گیاهان مختلف. 

جـدایی گــامتی در گیاهـان بـه صــورتی اسـت کـه شناســایی »: 3« نـۀیگز
هاي گرده هـر گیـاه فقـط روي  شود که دانه اي سطحی موجب میه مولکول

 گونه لوله گرده تشکیل دهد.  کالله گل گیاه هم
ــه ــراد گون ــه اف ــا آمیــزش  جــدایی گــامتی متعلــق ب هاي مختلــف اســت ام

  پسندانه به یک گونه تعلق دارد. ناهمسان
 )156و  122تا  119، 97هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

------- -------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 128

چه در مناطق ماالیاخیز چه در سایر مناطق، شایستگی تکاملی افراد ناخالص 
  برابر یک است. 

  ها: بررسی سایر گزینه
  افراد خالص مغلوب برابر با صفر است.  ایستگی تکاملیش»: 1« نۀیگز
هاي قرمز  سیژن محیط کم باشد، گلبولدر هر دو منطقه اگر اک»: 2« نۀیگز
ها در این  شوند که البته خطر بسته شدن برخی مویرگ ها داسی شکل می آن

  مواقع وجود دارد. 
صفر دارند و  ایستگیشافراد هموزیگوت مغلوب در هر دو منطقه »: 4« نۀیگز

  یابد.  در مناطق ماالریاخیز فراوانی افراد هموزیگوس غالب کاهش می
 )114تا  111هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش ناسیش (زیست  

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین اصالنی(  »3«گزینۀ  - 129

سته یوژنوتیپ پ
A a
B b
C c

و  abcدو نـوع گامـت   بدون وقوع کراسـینگ اور، 

ABC ور، هـاي کراسـینگ ا کند و در صورت وقوع انـواع حالت را ایجاد می
هاي والدي  ها، همان گامت شود که دو نوع آن نوع گامت تولید می 8حداکثر 

خواهد باید انواع  هاي نوترکیب را می هستند. چون صورت تست، انواع گامت
8ةاي والدي را کم کنیم. (یعنی  گامت 2 6(  

راسـینگ اور هـاي ک توجه: در یک ژنوتیپ پیوسته زمانی که انواعی از حالت
ها برابر با زمانی است که این ژنوتیپ بـه  رخ دهد، حداکثر تعداد انواع گامت

  باشد.  AaBbCcصورت مستقل یعنی 
 )111تا  109هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  
  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 130

دهد. انتخـاب پایدارکننـده در  ط پایدار روي میانتخاب پایدارکننده در محی
هاي زنده شـود (ماننـد خرچنـگ نعـل  تواند باعث ایجاد فسیل درازمدت می

کنـد) در انتخـاب پایدارکننـده فراوانـی  اسبی که در سواحل دریا زندگی می
اي کاهش  هاي آستانه هاي میانه (حدواسط) افزایش و فراوانی فنوتیپ فنوتیپ

  یابد.  می
 )106و  105هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی ت(زیس  

  )امیررضا جوانمرد(  »1«گزینۀ  - 131
هـاي  بر اثر انتخـاب طبیعـی الل« 109طبق متن کتاب زیست پیش صفحۀ 

هـاي سـازگار بـه صددرصـد نزدیـک  یابند و فراوانی الل ناسازگار کاهش می
  ژنوتیپی در طول زمان ثابت بماند.  فراوانیپس ممکن نیست » شود می

برتري افراد ناخالص نوعی از انتخاب متوازن کننده است. »: 2«ۀ بررسی گزین
شکل افراد خالص مغلوب هیچ شانسی بـراي تولیـد مثـل  خونی داسی در کم

تواننـد بـه  انـد، می که در افراد ناخـالص نهفته SHbهاي  ندارند و فقط الل
  نسل بعد منتقل شوند. 

 )116تا  111 و 101 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )95ساز کنکور  شبیه(  »3«گزینۀ  -132
تـرین تنـوع  پس از گذشت یک دوره کوتـاه، بیش اسب دار در انتخاب جهت
  شود. فنوتیپی دیده می
  ها: بررسی سایر گزینه

  ي بیشتري دارد.اکوئوس با محیط علفزار سازگار»: 1«گزینۀ 
  تفاوت هستند.ماکوئوس و هیراکوتریوم از نظر شکل انگشتان تغییر »: 2«گزینۀ 
هاي اکوئوس)  هاي با اندازه افراد واقع در یک انتهاي نمودار (اسب»: 3«گزینۀ 

  ها) بزرگتر بودند. (مریکیپوس فنسبت به افراد میانه طی
  هیراکوتریوم با محیط جنگل سازگارتر بود.»: 4«گزینۀ 

 )105و  104هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »4«گزینۀ  - 133
هاي  دهـد تبـادل ژن بـین گونـه عاملی است کـه اجـازه نمینازایی دو رگه، 

  نزدیک به یک روند پایدار تبدیل شود.
  ها: بررسی سایر گزینه

دو گونه چکـاوك نـوعی سـد پـیش زیگـوتی اسـت؛ در  جدایی»: 1« نۀیگز
آید  وجود نمی هاي جنسی به سدهاي پیش زیگوتی سلول تخم از لقاح سلول

  که به جانداري بالغ تبدیل شود. 
هاي نسل اول زیستا و زایـا  در ناپایداري دودمان دو رگه، دورگه»: 2« نۀیگز

هاي اولیـه  از گونـه ها با هم یـا بـا یکـی هستند؛ ولی هنگامی که این دورگه
  آورند.  هاي نازیستا و نازا پدید می کنند، زاده آمیزش می

در نازیستایی دو رگه بعد از آمیزش، مراحـل نمـود جنینـی بـه »: 3« نۀیگز
اي به وجود آید، پیش از رسـیدن بـه  شود و اگر هم زاده درستی پیموده نمی

  سن تولیدمثل خواهد مرد. 
 )123تا  117هاي  صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  

  )امیررضا جوانمرد(  »1«گزینۀ  -134
  بررسی موارد: 

ممکن است گیاه تریپلوئید بتواند خودلقاحی کنـد یـا گیـاه تریپلوئیـد الف) 
دیگري با همان تعداد کروموزوم آمیزش کند که در این صورت گیاه حاصـل 

  زایاست.
کننـد، هرگـز شـانس  هـاي مختلـف زنـدگی می ایکه بـا میزبان نهدو گوب) 
  دیگر را نخواهند داشت. گیري با یک جفت
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هـاي والـدین  اي (چه زیستا و چه زایا) روند تبادل ژن ندار دورگها) هیچ جج

کند، توجه کنید گیاه گل مغربی  هاي نزدیک پایدار نمی خود را در بین گونه
  . تتراپلوئید جاندار دورگه نیست

 )126تا  124 و 119 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )امیررضا جوانمرد(  »2«گزینۀ  - 135
  ها گاهی باید فنوتیپی حذف شود.  براي استمرار گوناگونی در جمعیت

  بررسی موارد: 
  الف) طول منقارها تغییري نداشت. 

  نیز ساختار ژنی دستخوش تغییر شد. ج) در هیراکوتریوم 
 )108و  107هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  
  )امیررضا جوانمرد(  »3«گزینۀ  -136

ناپایـداري دودمـان دورگـه   تبادل ژنی در نازیستایی دورگه، نازایی دو رگـه،
انجامـد، در نازیسـتایی دو  ختالط ژنی نمیکدام به ا افتد اما در هیچ اتفاق می

توانـد مـادة  نمیو در نـازایی دورگـه جانـدار  شود ایجاد نمی رگه جاندار بالغ
   ها: بررسی گزینه ژنتیک خود را به نسل بعد منتقل کند.

  اند مربوط به ژن خودناسازگاري شبدر باشد. وت می»: 1« نۀیگز
  اشد. تواند مربوط به ناپایداري دودمان دورگه ب می»: 2« نۀیگز
هایی والـدین خـود را  تواند ژن درست است که جاندار جدید می»: 4« نۀیگز

طی میتوز تکثیر کند اما دقت کنید که این جاندار یک دورگـه نازاسـت نـه 
   گونه جدید

 )123تا  119هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )حسین اصالنیامیر(  »2«گزینۀ  - 137
در آمیزش گیاه تتراپلوئیدي گل مغربی با انواع دیپلوئید، جدایی پس زیگوتی 

 n2کرومـوزوم،  nوجود دارد زیرا گامت حاصل از گیاه تتراپلوئید، به جـاي 
کروموزومی گیاه دیپلوئیـد، سـلول  nکروموزوم دارد و آمیزش آن با گامت 

یپلوئیدي حاصل از نمو سـلول دهد که گیاه تر ) را میn3زیگوت تریپلوئید (
هاي  تواند دودمانی مجزا پدید آورد. (نادرسـتی گزینـه زیگوت نازاست و نمی

بـه گیاهـان » 3«ـ توجه کنید که گزینۀ » 2«و درستی گزینۀ » 3«و » 1«
کند که کالً نادرست اسـت.) در سـدهاي پـس زیگـوتی،  تتراپلوئید اشاره می
مو سلول زیگـوت و تشـکیل زاده دو شود ولی موانعی از ن زیگوت تشکیل می
شـوند بنـابراین لقـاح رخ  کنند و یا موجب نازایی زاده می رگه جلوگیري می

  »). 4«دهد. (نادرستی گزینۀ  می
 )126، صفحۀ دانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  

  )ناهوکی یمحمود نصرت(  »2«گزینۀ  -138
شـوند. جهـش موجـب  اعث تنوع در صفات پیوسـته میجهش و نوترکیبی ب

هاي جدید باعث  شود و نوترکیبی بدون ایجاد الل هاي جدید می پیدایش الل
  شود.  هاي جدید می ایجاد فنوتیپ

  اند.  درستی اشاره شده موارد (الف) و (ب) به

پـذیرترین  ج) با  توجه به اینکه آهنگ جهش بسـیار کنـد اسـت و در جهش
کند و همچنین بـا توجـه  هزار گیاه جهش پیدا می 50یک در هاي ذرت  ژن

هزار گیاه مورد آزمایش قرار گرفتند؛ وقوع حتی یک  15تا  10به اینکه کالً 
جهش در طی آزمایش چندان محتمل نیست. بنابراین بـا محاسـبات سـاده 

توان نشان داد که پیدایش این گیاهان پرروغن به علـت کنـار هـم قـرار  می
  لی بوده است و نه جهش. لاهاي جدید  یبگرفتن ترک

  د) موارد ذکر شده در مورد جهش است و براي نوترکیبی صادق نیست. 
 )127تا  103 و95 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 139
  هاي اول و سوم صحیح است.  عبارت

   ها: ارتبررسی عب
رسند پـس  الف) این افراد هیچ مشکلی ندارند و به سن بلوغ و تولیدمثل می

  زایا و زیستا هستند. 
افـراد بـا ژنوتیـپ ناخـالص و خـالص غالـب،  در منـاطق غیرماالریـاخیز ب)

  است.  1شایستگی مشابهی دارند و هر دو برابر 
Sج) افراد با ژنوتیپ  SHb Hb یـدمثل معموالً پیش از رسیدن به سن تول

میرند، پس شایستگی صفر دارند و سهمی در تشکیل خزانـه ژنـی نسـل  می
  بعد ندارند. 

 )113تا  111هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  )مهدي فالح(  »2«گزینۀ  - 140
اي کتاب درسی هر دو گروه دار 107مورد اول: نادرست؛ مطابق شکل صفحۀ 

  نوارهاي تیره روي بدن خود هستند. 
هـا بـه خـاطر انتخـاب  مورد دوم: نادرست؛ تیره شدن رنگ بـدن ایـن موش

  بود.طبیعی 
  مورد سوم: درست. 

مبناي اولیه تعریف گونه، شباهت ظاهري گروهـی از مورد چهارم: نادرست؛ 
  دیگر بود. جانوران به یک

 )123و  118، 117، 107هاي  صفحه دانشگاهی، پیش شناسی (زیست  
 --------------------------------------------  

  شناسی پایه زیست
  

 (ساالر هوشیار)  »3« ۀگزین - 141
شـامل چنـد پروتئـاز بـا نـام کلـی  وزاد آدمـینـدر معده  وجودمهاي  آنزیم

هاي پپتیک (اصلی) مسـئول ترشـح ایـن  باشند. سلول پپسینوژن و رنین می
هـا را  ا داراي هسته بـوده و ژن تمـام پروتئینه باشند. این سلول ها می آنزیم

  شوند. ها بیان شده و بعضی دیگر بیان نمی دارند. بعضی از این ژن
  ها: بررسی سایر گزینه

پروتئازها پس از ترشـح ابتـدا بایـد فعـال شـوند تـا بتواننـد »: 1«ي  گزینه
  تر تبدیل کنند. ها را به پپتیدهاي کوچک پروتئین
اي بـراي  ي آندوپالسمی زبـر گسـترده ي معده شبکهها سلول»: 2«ي  گزینه

  هاي معده دارند. ساخت آنزیم
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  شدن ندارند. آنزیم رنین براي فعالیت خود نیاز به فعال»: 4«ي  گزینه

  )59 و 30تا  26يها ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (گوارش) (زیست
  )21ي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

------------------------- -------------------  
  )مهنی (مهدي برخوري  »4« ۀگزین - 142
الیه آوندهاي  باز در منتهی هاي آبی همیشه اي آب از روزنه دنبال فشار ریشه به

  هاي غربالی). شود (نه لوله چوبی خارج می
  (تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد)  

  )111و  110، 99، 97، 96هاي        ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 ----------------------------------------------  

  )93 –(سراسري  »  2« ۀگزین -143
ک مجموعه ها، هرکدام جداگانه به صورت ی میوکارد دهلیزها و میوکارد بطن

آیند. پیام الکتریکی کـه از  اي به هم پیوسته به انقباض درمی تارهاي ماهیچه
رسد، سبب انقبـاض  ها می اي نوك بطن هاي ماهیچه طریق گره دوم به رشته

ها  شود (در محل ارتباط ماهیچۀ دهلیزها به ماهیچۀ بطن ها می میوکارد بطن
 یک بافت پیوندي عایق وجود دارد.)

  ها: گزینه بررسی سایر
بطنی به الیاف گرهی موجود  –ي دهلیزي  تحریکی که از گره»: 1«ي  گزینه

شود، از این راه به نـوك بطـن و سراسـر بافـت  در دیوارة دو بطن منتقل می
پراکنده است رفته و باالخره به ماهیچـۀ   گرهی که در ماهیچه میوکارد بطن

  شود. ها منتشر می میوکارد بطن
هاي دو لختـی و سـه لختـی بسـته  ها دریچـه انقباض بطنبا »: 3«ي  گزینه
ــورت و ســرخرگ ششــی  شــوند و دریچــه می هاي ســرخرگی در ابتــداي آئ

  شوند. بازمی
اي خودکـار اسـت. اعصــاب خودمختـار قلــب  قلـب ماهیچــه»: 4«ي  گزینـه

  هاي قلب را تند یا کند کنند. توانند انقباض می
  )77 ۀصفح، 1شناسی و آزمایشگاه  (گردش مواد) (زیست

 ----------------------------------------------  
 (فاضل شمس)  »   4« گزینۀ - 144

هاي اکتین و میـوزین  اسکلتی، طول رشته  در هیچ یک از انقباضات ماهیچۀ
  کند. تغییر نمی
ها براي انجام هر نوع انقباضی نیازمند یـون کلسـیم هسـتند کـه از  ماهیچه

  شود. ی آن آزاد میهاي عرض شبکۀ آندوپالسمی و لوله
   ها: رد سایر گزینه

  اي صادق است. فقط در رابطه با تونوس ماهیچه»: 1«گزینۀ 
  فقط در رابطه با انقباض ایزومتریک صادق است.»: 2«گزینۀ 
 فقط در رابطه با انقباض ایزوتونیک صادق است.»: 3«گزینۀ 

  )117و  116هاي  صفحه ،1 شناسی و آزمایشگاه زیست) (حرکت(
---- ------------------------------------------  

 )96 –(سراسري   »1«گزینۀ  - 145
دهـد، سـاخت  ي آندوپالسمی زبر انجـام می یکی از کارهاي مهمی که شبکه

هایی است که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند، مثل پـادتن،  پروتئین
دوپالسـمی هاي شبکۀ آن ها. ریبوزوم هاي گوارشی، موسین و یا هورمون آنزیم

سـازند. اگـر  هاي مولکول پروتئین مورد نظر را می پپتید پپتید یا پلی زبر، پلی
ها درون شـبکۀ  پپتیـد پپتیدي داشته باشد، ایـن پلی پروتئین چند رشتۀ پلی

گیرند و به این ترتیب، پروتئین کامل و فعـال،  آندوپالسمی کنار هم قرار می
  ود.ش در درون شبکۀ آندوپالسمی زبر حاصل می

پپتیـدي سـاخته  بندي یک پروتیئن ترشحی که فقط از یک رشـتۀ پلی بسته
  شده است، شامل مراحل زیر است:

  شود. پپتید ساخته و به درون شبکۀ آندوپالسمی وارد می ) پلی1
شود. بدین  پپتید اضافه می هاي قند به پلی هاي کوچکی از مولکول ) زنجیره2

و مولکول براي ارسال به خـارج از  ترتیب یک مولکول گلیکوپروتئین حاصل
  شود. شبکۀ آندوپالسمی، آماده می

هاي ریزي به نـام وزیکـول  ) شبکۀ آندوپالسمی گلیکوپروتئین را در کیسه3
  کند. بندي می (کیسه چه) انتقالی بسته

زنـد. اکنـون  ) این وزیکول از غشاي شبکۀ آندوپالسمی به بیرون جوانه می4
ي کارهـاي الزم  شود تـا بقیـه گلژي منتقل می پروتئین ترشحی، به دستگاه

براي ترشح آن، انجام شود. بعد از آماده شدن پروتئین براي ترشح، وزیکـول 
رود تا محتویـات خـود را بـه خـارج از  انتقالی به سوي غشاي پالسمایی می

  سلول ترشح کند.
 ریز پانکراس، پـس هاي تولید شده در بخش برون با توجه به شرح فوق، لیپاز

از تولید در سـلول خـود و طـی کـردن مراحـل الزم بـراي ترشـح، توسـط 
  شوند. هاي انتقالی، از جسم گلژي به سمت غشاي پالسمایی روانه می وزیکول

  ها: بررسی سایر گزینه
: شبکۀ آندوپالسمی صاف در تولید و انتقال پروتئین ترشحی 3و  2ي  گزینه

هـاي  گذاشته کـه مولکول نقشی ندارد. در ضمن صورت سوال فرض را بر آن
هـاي  اند، که با ایـن فـرض، مولکول طور کامل براي ترشح اماده شده لیپاز به

  اند. ها) شده پپتیدي از قبل وارد شبکه آندوپالسمی (نه شبکه پلی
هــاي  ژن یـا ژن«: بهتـر بــود مثـل کنکــور سـال قبــل کـه گفــت 4گزینـه 

پپتیـد یـا  پلی«ت داشـ در ایـن گزینـه نیـز بیـان می» ي تـاژك تولیدکننده
چرا که شاید داوطلب مطلـع نباشـد کـه لیپـاز » هاي ساخته شده پپتید پلی

هر حال این گزینه نیز قبـل از کامـل  پپتیدي است. به  داراي چند رشتۀ پلی
  دهد. شدن لیپاز رخ می

  )29تا  27و  10هاي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  زیست) (سفري به درون سلول(
---------------- ------------------------------  

 (مهدي جباري)  »  3«گزینۀ  - 146
هاي  اي با کمـک بالـه هاي سینه ها، باله اند زیرا در ماهی موارد دوم و چهارم صحیح

  روند. کار می پشتی (هم عقبی، هم جلویی) و لگنی براي تغییر جهت حرکت به
  )114، صفحه 1 شناسی و آزمایشگاه (حرکت) (زیست

------------ ----------------------------------  
  (حمید راهواره)  »3« ۀگزین - 147

هاي  باشـد. بررسـی گزینـه و خاطره می B ،Tهاي منظور سؤال لنفوسیت
  دیگر:
ی کـه سـلول در بین موارد بـاال، در محلـ Bفقط لنفوسیت »: 1«ي  گزینه

  شود. بنیادي مغز استخوان وجود دارد بالغ می
هـا و  هـاي لنفـی، طحـال، لوزه ها به گره اي از لنفوسیت دسته»: 2«ي  گزینه

  شوند. ها مستقر می آپاندیس منتقل و در این اندام
 قبل از بلوغ وارد جریان خون شده و به تیمـوسTلنفوسیت »: 4«ي  گزینه
  رود. می

  )14تا  12هاي   ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست (ایمنی بدن) 
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  )زاده پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 148

طی پاسخ التهابی ابتدا افزایش جریان خون در محل آسیب دیده منجـر بـه 
)، مـواد 4شـود ( افزایش مایع میان بـافتی و لـذا افـزایش جریـان لنـف می

شــوند. برخــی از ایــن مــواد  می شــیمیایی دیگــري نیــز در ایــن محــل آزاد
هاي سفید  کنند و در نتیجه، گلبول هاي سفید خون را متوجه خود می گلبول

ها، با عمـل دیاپـدز (تاکتیـک شـیمیایی) از دیـواره  خون، به ویژه نوتروفیل
)، سپس ماکروفاژها با 3روند ( کنند و به محل عفونت می ها عبور می مویرگ

  )1اندازند ( ها را به دام می سمی خود باکتريهاي سیتوپال استفاده از رشته
توجه شود که افزایش دماي موضعی در محل آسـیب دیـده در اثـر افـزایش 

  »)2«جریان خون است نه فعالیت هیپوتاالموس (رد گزینۀ 
 )72و  8هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیستایمنی بدن) ((  

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(  »2«گزینۀ  - 149

طبق توضیحات صورت سوال باید مغز و نخاع را درنظر بگیریم. هـر دو ایـن 
هــایی مربــوط بــه تنظـیم حرکــات بــدن هســتند؛ زیــرا  مراکـز داراي بخش

هایی را بـه  هایی از مغز و نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند، پیام بخش
  کنند.  مخچه ارسال می
  ها: نهتشریح سایر گزی

هایی بـا منافـذ بسـیار انـدك قابـل  در سد خونی مغزي مویرگ»: 1« نۀیگز
هاي مغـزي  کننده ورود مواد مختلـف بـه سـلول مشاهده هستند که کنترل

  باشد.  باشند؛ این سد فقط مربوط به مغز می می
  شود.  انعکاس تخلیه مثانه توسط نخاع فعال می»: 3« نۀیگز
د، ماده خاکستري را احاطه کرده و در تماس در نخاع ماده سفی»: 4« نۀیگز

  گیرد.  با نرم شامه قرار می
   )108ۀ ، صفح1و آزمایشگاه  شناسی زیستدستگاه عصبی) ((  

 )45تا  43و  41، 40هاي  ، صفحه2 و آزمایشگاه شناسی زیست(
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 150
هـا نقـش دارنـد کـه در دفـاع  یا حساسیت پالسموسـیت و پادتندر آلرژي 

شوند. دفاع اختصاصی شامل ایمنـی هومـورال و ایمنـی  اختصاصی دیده می
هاي  ماننـد سـلول Tهاي  سلولی است. در ایمنـی سـلولی انـواعی از سـلول

T کشنده وT شود.  خاطره ساخته می  
  ها: بررسی سایر گزینه

نرم تنان داراي مایع مخاطی در سـطح بـدن هاي حلقوي و  کرم»: 1« نۀیگز
  مهرگان دفاع اختصاصی ندارند.  خود هستند. بی

توانند بافت بیگانه را  ها و ستاره دریایی می مهرگانی نظیر اسفنج بی»: 2« نۀیگز
  ها و بند پایان وجود دارد.  ها در اسفنج هایی مشابه فاگوسیت پس بزنند سلول

ها با  هایی مانند پادتن انسان نیز داراي پروتئینداران مانند  مهره»: 4« نۀیگز
  فعالیت ضدمیکروبی هستند. 

 )24و  21هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیست) (ایمنی بدن(  
 --------------------------------------------  

  )98ساز کنکور  شبیه(  »2«گزینۀ -151
  هاي دوم و چهارم صحیح است.  عبارت

دسـتگاه عصـبی محیطـی در انجـام همـه حرکـات الف) بخش خودمختـار 
هاي نخـاعی کـه غیـرارادي اسـت  غیرارادي الزاما نقش ندارد، چون انعکاس

  شود.  توسط بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی انجام می

هاي نخـاعی  ب) بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی فقط در مورد انعکاس
رشـح غـدد نقـش در حرکات غیرارادي عضالت نقش دارد ولـی در تنظـیم ت

  ندارد. 
ج) بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی در انجـام حرکـات ارادي بـدن 

  نقش ندارد. 
د) بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی همه حرکات ارادي عضالت را انجام 

  دهد ولی در تنظیم ترشح غدد نقشی ندارد.  می
 )47و  46هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیستدستگاه عصبی) ((  

- -------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 152

  ) صحیح هستند. دموارد (الف) و (
   بررسی جمالت:

در مغـز گوسـفند نیـز در مجـاورت درخـت بطن چهارم است  3الف) بخش 
   باشد. زندگی می
پـل مغـزي اسـت و تنظـیم تـنفس و ضـربان قلـب بـر عهـدة  4ب) بخش 

  است.  )5النخاع (بخش  بصل
  النخاع.  باشد نه بصل هاي حسی برعهده تاالموس می ج) تقویت پیام

باالتر ، 40د) مرکز تنظیم دماي بدن، هیپوتاالموس است که در شکل صفحۀ 
  ) قرار دارد. 2مغز میانی (بخش  از

 )53تا  39هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیستدستگاه عصبی) ((  
---------------------------- ----------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »3«گزینۀ  - 153
کشـنده Tهاي لنفوسـیت  ها و پرفـورین از سـلول ها از پالسمودسـیت پادتن

  شوند.  ترشح می
  بررسی موارد:

چسـبند و مـانع از  هـا می هاي سـطح میکروب ژن ها به آنتی پادتن: مورد اول
بـه عـالوه اتصـال شـوند.  هاي میزبـان می ها بر سلول اتصال و تأثیر میکروب

ها را ببلعند؛ در  ژن تر آنتی حتشود ماکروفاژها را ژن موجب می تیپادتن به آن
مانده آن توسط  اثر پرفورین نیز با نابودي سلول آلوده به ویروس، اجزاي باقی

  شود.  خوارها بلعیده می بیگانه
کشـنده، هـر دو فاقـد توانـایی Tهاي  ها و لنفوسیت پالسموسیت: مورد دوم

  سیم و مضاعف کردن ماده وراثتی خود هستند. تق
هـاي چسـبیده بـه  هاي ترشحی همگی توسـط ریبوزوم پروتئین: مورد سوم

  شوند.  شبکه آندوپالسمی زبر ساخته می
  )28و  27هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه  شناسی زیستایمنی بدن) ((  

 )129 و 14تا  12، 10هاي  ، صفحه2 و آزمایشگاه شناسی زیست(
----- ---------------------------------------  

  )96سراسري (  »2«گزینۀ  - 154
آسیب دیده، به   گلبولهاي سفید خون همراه با ماکروفاژهاي مستقر در محل

کوشند تا عفونـت را سـرکوب کننـد و  کنند و می زا حمله می عوامل بیماري
ایـن  هـا شـوند. در بـین زا و آسـیب سـایر بافت مانع از انتشار عامل بیماري

ها در دفاع غیـر  ها، ماکروفاژها توانایی دیاپدز ندارند. انواعی از پروتئین سلول
هـاي مکمـل  ها را پروتئین کنند. برخی از این پروتئین اختصاصی شرکت می

کننـد. ایـن  نامند، زیرا کار بعضی از اجزاي دستگاه ایمنـی را تکمیـل می می
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هاي پوششـی روده و  و سـلولها  ها که در خون هستند در ماکروفاژ پروتئین

   شوند. کبد ساخته می
: ماکروفاژها متعلق به دفاع غیراختصاصی هستند. این مکانیسـم »1«نۀ گزی

هـاي  توانـد میکروب کنـد و نمی ها یکسان عمـل می دفاعی در برابر میکروب
همین دلیل دفاع غیراختصاصی نامیده  مختلف را از یکدیگر شناسایی کند، به

  شود. می
  ها درست است. : این مورد فقط در مورد لنفوسیت»3« ۀگزین
  شوند. : ماکروفاژها در خون دیده نمی»4«ۀ گزین

 )10تا  6هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستایمنی بدن) ((  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 155
  است. هاي اول، سوم و چهارم نادرست  عبارت

  ها: بررسی عبارت
عبارت اول: در منحنی تغییر پتانسیل غشا در دو زمـان (در بخـش بـاالرو و 

هـاي  رسـد کـه در بخـش بـاالرو کانال می 25رو) اختالف پتانسیل به  پایین
دار پتاسـیمی بـاز  هـاي دریچـه رو کانال دار سدیمی و در بخش پـایین دریچه

  هستند. 
رو نمـودار قابـل مشـاهده اسـت کـه  یینعبارت دوم: این حالت در بخش پـا

  دار پتاسیمی باز هستند.  هاي دریچه کانال
ولت اسـت هـر دو  + میلی40عبارت سوم: هنگامی که اختالف پتانسیل غشا 

  باشند.  کانال بسته می
بـاز   دار پتاسـیمی هاي دریچـه رو نمودار کانال عبارت چهارم: در بخش پایین

منجر به کاهش اخـتالف پتانسـیل دو سـوي باشند که این عمل در ابتدا  می
شود و سپس بعـد از عبـور از نقطـه صـفر سـبب افـزایش اخـتالف  غشا می

  شود.  پتانسیل دو سوي غشا می
 )34تا  32هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیست) (دستگاه عصبی(  

 --------------------------------------------  
  )دوالبی علیرضا نجف(  »4«گزینۀ  - 156

مـاده خاکسـتري نخـاع  بـهنورون حسی آن پیـام را  با توجه به شکل کتاب
   فرستد. می

  )46ۀ ، صفح2و آزمایشگاه  شناسی زیست) (دستگاه عصبی(  
 )118، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(  »4«گزینۀ  - 157

هاي  ابـط داراي چنـد دنـدریت هسـتند. ایـن رشـتههاي حرکتـی و ر نورون
هـاي  کننـد. در نورون وارد می سـلولیدندریت هستند که پیام را بـه جسـم 

  هاي رابط آکسون از دندریت بلندتر است.  حرکتی، همانند نورون
   ها: تشریح سایر گزینه

هاي حسی هستند که داراي تعداد دندریت و آکسون برابر  نورون»: 1« نۀیگز
ها یک دندریت و یک آکسون دارند. اگر چه آکسون ایـن  د. این نورونهستن

هاي عصبی داراي میلین است و پیام را به صورت جهشـی بـه  دسته از یاخته
(انتقـال) بـه  هکند، اما به کـار بـردن واژ هاي آکسونی هدایت می سوي پایانه

  جاي (هدایت) این گزینه را نادرست کرده است. 

هاي  تر از آکسون اي حرکتی و رابط داراي دندریت کوتاهه نورون»: 2« نۀیگز
هاي خود فاقـد غـالف میلـین  هاي رابط در تمامی رشته خود هستند. نورون

توانند در بیماري خودایمنی مالتیپل اسکلروزیس دچار اختالل در  بوده و نمی
  هاي عصبی شوند.  هدایت پیام

هاي غیرعصـبی  ولهاي عصـبی و سـل بافت عصبی شامل سـلول»: 3« نۀیگز
ــراز می (پشــتیبان) اســت. آنزیم ــاي پلیم ــامل  ه ــد ش  DNAو  RNAتوان

  پلیمرازها باشند. 
هـاي موجـود در  هاي پشتیبان هستند که توانایی سـنتز پروتئین تنها سلول

  غالف میلین را دارند. 
  )115و  31تا  29، 20هاي  ، صفحه2 و آزمایشگاه شناسی زیستدستگاه عصبی) ((  

  )9دانشگاهی، صفحۀ  اسی پیششن زیست(
 )46، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )سارا رضایی(  »4«گزینۀ  - 158

 2-5فعالیـت  3براساس شکل قرارگیري مغز گوسفند که به صـورت شـکل 
  با لب بویایی مجاورتی ندارد.باشد، مجراي سیلویوس  می

 )51، صفحۀ و آزمایشگاه  شناسی زیستدستگاه عصبی) ((  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 159
شـود،  هاي خاطره پالسموسیت بیشتري سـاخته می با اتصال آلرژن به سلول

ها  ها با ماستوسـیت در نتیجه پادتن بیشتري هم تولید شده و برخورد پادتن
  شود. نیز بیشتر می

  ها: بررسی سایر گزینه
   ها گیرنده ندارند. پالسموسیت»: 1«گزینۀ 

هــاي موجــود در ســطح  هنگــامی کــه مــاده آلــرژن بــه پادتن»: 3«گزینــۀ 
  کند. شود سلول موادي از قبیل هیستامین آزاد می ها متصل می ماستوسیت

ساخت هیستامین از قبل در ماستوسیت انجام شده و آزاد شدن »: 4«گزینۀ 
   شود. از برخورد دوم با آلرژن انجام میآن بعد 

 )21ۀ ، صفح2و آزمایشگاه  شناسی زیستایمنی بدن) ((  
 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 160
  ها: بررسی عبارت

  الف) واکسن کزاز باید چند بار به یک فرد تزریق شود. 
به ویژه  Tهاي  اي سرطانی لنفوسیته در مبارزه دستگاه ایمنی با سلولب) 

T هـا از اهمیـت کمتـري  ها نقش اصلی را دارند و پادتن کشنده و ماکروفاژ
  برخوردارند. 

توانـد در  ج) کورتیزول به واسطه سرکوب ایمنـی در بـدن فـرد گیرنـده می
  جلوگیري از رد پیوند عضو مؤثر باشد ولی نه بعد از پس زدن عضو پیوندي!!

زا قرار بگیرد تا هنگـامی کـه  فرد در معرض میکروبی بیماري د) از زمانی که
هاي بیماري در او ظاهر شود دوره کمون نام دارد، پس در فـردي کـه  نشانه
هاي بیماري دو ماه بعد از در معرض قرارگیري ایجاد شده دوره کمون  نشانه

  تر است.  از فرد دیگر کوتاه
 )19تا  16هاي  صفحه، و آزمایشگاه  شناسی زیستایمنی بدن) ((   
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »2« ۀگزین - 161

Pصورت  یک سهمی در حالت کلی به ۀمعادل at bt c2 باشد.  می

tاوالً در  s1  وt s3 ترتیب مقدار  بهP  برابر باkg.m
s

و صفر است  4

t ۀو ثانیاً در لحظ s1  مقدارP ۀبیشینه است یعنی مشتق آن در لحظ 
t s1 :صفر است، بنابراین  

t s a b ckg.mP
s

1 4
4

  

t s a b c
P
3 0 9 30  

dP t sat b a bdPdt
dt

12 0 2
0

  

cفوق  ۀحل سه معادل از متحرك  ۀآید. پس سرعت اولی دست می به 3
   برابر است با:

kg.m mP c mv v v /
s s

3 3 2 3 1 50 0 0 0  

 )41تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 --------------------------------------------  

  )انزابی امیر محمودي(  »1« ۀگزین - 162
، rبه شعاع  اي دایره که در مداري mاي به جرم  ماهواره تناوب گردش ةدور

دست  صورت زیر به چرخد را به می Mاي به جرم  با سرعت ثابت به دور سیاره
  آوریم: می

  اي نیروي گرانش بین ماهواره و سیاره = نیروي مرکزگراي حرکت دایره

GMm GM rTmr r( ) T
T GMr r

2 2 32 42 2
2 2  

هواره، مستقل از جرم ماهواره تناوب گردش ما ةشود که دور مشاهده می
، خواهیم Bو  Aهاي  اي براي ماهواره مقایسه ۀباشد. لذا با استفاده از رابط می

   داشت:

rT M ( r) MB B A
T M MA Br rA

3 32 8
3 3 3 3  

   پاسخ صحیح این سؤال خواهد بود.» 1« ۀلذا گزین
 )51تا  49هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

----------------------------------- ---------  

  )محمد اکبري(  »4« ۀگزین -163
کنند، پس  اي یکسان دوران می زمین با یک بسامد زاویه ةتمام نقاط کر

A B، شتاب مرکزگرا  ةاما انداز(a r نقاط از محور  ۀ، به فاصل2(

rزمین بستگی دارد. مطابق شکل زیر، چون  ةدوران کر rA B باشد،  می
aپس  aA B پاسخ صحیح این سؤال است.» 4« ۀباشد و گزین می  

  
 )49تا  44هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  

  )91 -(سراسري خارج از کشور تجربی  »4« ۀگزین - 164

  توان نوشت: بشی و تکانه میبا استفاده از روابط انرژي جن

K mv K P mP
K ( )

m K P mP mv

1 2 2 21 1 22 2 2 2 1
  

P /m kg,m g / kg ( )
K K P

0 140 100 0 1 211 2 1 401 2 2
  

P
( ) P P
P

21 400 201 22
  

 )41تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 165

t ۀرك در لحظمتح ۀتکان ةسرعت، ابتدا انداز ۀبراي محاسب s2  را
P ۀکنیم و سپس از رابط حساب می mvدست  سرعت را به ة، انداز

   :آوریم می

  kg.mt sP t t P P
s

1 122 2 4 2 2 6
2 2

  

  
m g kg m

P mv v v
s

1250 14 6 244
  

گیریم تا  تکانه نسبت به زمان مشتق می ۀنیرو، ابتدا از معادل ۀبراي محاسب
tي  نیرو را در لحظه ةدست آید و سپس انداز نیرو به ۀمعادل s2  حساب
   کنیم. می

  
P t tdP

F F t
dt

1 2 22 2  

  t s F F N2 2 2 4  

 )41تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
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  )سیدابوالفضل خالقی(  »1« ۀگزین - 166

 ۀاي متحرك برحسب زمان، معادل ویهمکان زا ۀگیري از معادل ابتدا با مشتق
  : آوریم دست می اي متحرك را به سرعت زاویه

  d t
dt

6  

t ۀسرعت خطی متحرك در لحظ ۀبراي محاسب / s0    ، داریم:2

  mt / sv R t v t v
s

0 25 6 30 6  

 )42تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
---------------- ----------------------------  

 انزابی) امیر محمودي(   »  3«گزینۀ  - 167

  اي یکنواخت برابر است با: اي متحرك در این حرکت دایره سرعت زاویه

  0 22 2 0 2 0 4 radf / Hzf / /
s

  

ها برابر با شعاع  بردار مکان متحرك در تمامی لحظه ةاز سوي دیگر، انداز
  دایره است. داریم:

  2 2 2 26 8 10R r r r mx y  

اي یکنواخت  بردار شتاب مرکزگرا در تمامی لحظات حرکت دایره ةانداز
   مقداري ثابت است و داریم:

  2 2 210 0 4 1 6 2
ma R ( / ) /
s

  

 )49تا  42هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

 (اصغر اسداللهی)  »  2« ۀگزین - 168

اي  سرعت زاویه ۀاي برحسب زمان، معادل مکان زاویه ۀمعادلگیري از  با مشتق
   آید. دست می به

2 23 8 3 8 1d t tt t t t ( )
dt

  

   اي متوسط، داریم: از طرفی با استفاده از تعریف سرعت زاویه

3 24 5 0 0 52 1
02 1

(t t ) ( )
t t t t

  

2 4 2t t ( )  

1 2 2 2 23 8 4 2( ),( ) t t t t t t  

0 2t , t s  
 )44تا  42هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

  )ناصر خوارزمی(  »1« ۀگزین - 169
   با استفاده از تعریف تکانه، داریم:

  1 5 30 1 5
30

m / kgP m v / vkg.mP
s

  

  20 1mv ( )
s

  
  

  12 2 20 10
v v vA B m( )v v v v

s
  

  نیروي جانب مرکز برابر است با: ةاي یکنواخت، انداز در حرکت دایره

  

  
2 2101 5 50

3
vT m T / N
R

  

 )51تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »1« ۀگزین - 170
  زمان و محور زمان برابر تغییر تکانه است. –مساحت محصور بین نمودار نیرو 

  
t t t s

t t
4 2 184 18 2 3

9 6
   

( )P S S 4 12 3 2 3
2 2

   

kg.mPkg.m kg.msP P
s s

251
18 3 15 402   

mP mv v
m kg s

40 2022 2   
 )41تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  2و 1یزیک ف

  

  (ملیحه جعفري)    »4« ۀگزین - 171
ن اثبات توا ، به سادگی میرسم شدهبا استفاده از قوانین بازتاب نور و شکل 

و امتداد پرتوي بازتاب از  M1 ۀبین امتداد پرتوي تابش به آین ۀکرد که زاوی
)،M2 ۀآین 0360برابر با  ،(    است. 2
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است و با تغییر آن  M1 ۀتابش به آین ۀبنابراین این زاویه مستقل از زاوی

   ماند. ثابت می

  
2 2 2

0 0180 180
x y (x y)

x y x y
   

  0360 2   

  
 )83تا  81هاي  ه، صفح1فیزیک ) (نور و بازتاب نور(

 --------------------------------------------  

  (محسن پیگان)  »1« ۀگزین - 172
 ۀتابش همواره با زاوی ۀدر تمامی سطوح، زاوی

بازتاب برابر است و هر خطی که از مرکز به سطح 
  کروي وصل شود، عمود بر سطح آینه است. ۀآین

  
  

 )93و  92هاي  ه، صفح1فیزیک () نور و بازتاب نور(
 --------------------------------------------  

  زاده) (حسن اسحاق  »3« ۀگزین - 173
و یر را از آینه در حالت اول محدب فاصلۀ تصوهاي  با استفاده از رابطۀ آینه

   آوریم: دوم به دست می
f cm q cm
p cmp q f q

1 1 1 1 1 120 10120 20 2011 1 1
   

f cm
p cmp q f q

1 1 1 1 1 120
20 15 5 5 2022 2 2

   

q cm20 42 5
  

  (در خالف جهت حرکت ذره) شود. به آینه نزدیک می cm6بنابراین تصویر 
 )100تا  94هاي  ه، صفح1فیزیک ) (نور و بازتاب نور( 

 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »4« ۀگزین - 174
در حالت اول تصویر وارونه و بنابراین حقیقی است و چون بزرگنمایی بزرگتر 

که جسم  قرار دارد. هنگامی Cو  Fاز یک است، بنابراین جسم بین 

cm5 شود، چون بزرگنمایی کمتر از حالت قبل شده  به آینه نزدیک می
باشد. یعنی جسم پس از  است، بنابراین تصویر در این حالت مجازي می

cm5 ۀبه آینمربوط  ۀگیرد. رابط کانونی قرار می ۀجایی، داخل فاصل جابه 
  نویسیم، داریم: مقعر را براي این دو حالت می

  
p q f

p p q q
p q f

1 1 1
1 1 1 11 1

1 1 1 1 2 1 2
2 2

  

  p p q q p p cm
q qp p q q m , m
p p

51 2 1 2 1 2
1 21 2 1 2 1 21 2

  

  m ,mq q m m q q cm5 31 25 751 2 1 2 1 2  

جایی  در دو طرف آینه قرار دارد، بنابراین جابه چون تصویر در دو حالت 
qتصویر برابر با  q cm751    باشد. می 2

 )100تا  94هاي  ه، صفح1فیزیک ور و بازتاب نور) (ن(

 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »2« ۀگزین - 175

  هاي موازي مختلف داریم: هاي متوالی در محیط در شکست
  1 2 31 2 3n sini n sini n sini ...  

  0 01 45 2 301 3 3 31 3n sini n sini sin sini i  
 )111تا  107 هاي ه، صفح1فیزیک ) (شکست نور(

 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »3« ۀگزین - 176
  یابیم. داریم: ابتدا ضریب شکست مایع را می

  40 5140 8 32 321 1 4
h

h cm h n
n n

  

402  در حالت دوم، داریم: 40 102 5
4

h x
h x cm

n
  

 )113تا  111هاي  ه، صفح1فیزیک شکست نور) ((

----------- ---------------------------------  

  (امیر افراسیابی)  »4« ۀگزین -177

  آوریم: دست می کانونی این عدسی را به ۀابتدا فاصل
2
rf  

  عدسی همگرا، داریم: توان یک ۀبا استفاده از رابط

  1 100 100 200

2

D D D (d)rf (m) f (cm) r
  

 )135تا  133هاي  ه، صفح1فیزیک شکست نور) ((

r  
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  )سیدابوالفضل خالقی(  »2« ۀگزین - 178

 Fبه موازات محور اصلی به عدسی بتابد از  Aۀ پرتویی که از نقط
ها  سازد. با استفاده از تشابه مثلث را می Aۀ گذرد و امتداد آن نقط می
   توان نوشت: می

  3 3A B F A By AB m
y F AB

  

  
 )135تا  130هاي  ه، صفح1فیزیک شکست نور) ((

 --------------------------------------------  

  )غالمرضا محبی(  »1« ۀگزین -179

  کار یک نیروي ثابت، داریم: ۀمربوط به محاسب ۀبا استفاده از رابط

22 2 2 202 45
2

W JW Fdcos F
d m ,

F N

  

هاي  مؤلفه ةبسازد، انداز 045ۀ ها زاویxهرگاه برداري با جهت مثبت محور
با هم برابر است. بنابراین با توجه به  y و xآن بردار روي محورهاي 

   ها داریم: گزینه

22 2 2 1F NF ni nj F n n n  

F i j (N)  
 )80تا  77هاي  ه، صفح2ک فیزی) (کار و انرژي(

 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 180
  توان نوشت: انرژي جنبشی می ۀبا استفاده از رابط

1 2
1 12 22144 1442 1 2 12 2

K mv
K K mv mv  

42 1 1 12 22 4 2 1441 12 22

mv (v )
s (v ) v

m kg
  

2 28 16 1441 1 1v v v  

8 128 161 1
mv v
s

  

 )80ۀ فح، ص2فیزیک کار و انرژي) ((

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 181
62t و 01t هاي ابتدا سرعت جسم را در لحظه s کنیم و  حساب می

   آوریم. دست می کار و انرژي، کار برایند نیروها را به ۀسپس از قضی

201 201 101 1 22

kg.mPP msv v
m sm kg

  

202 202 102 2 22

kg.mPP msv v
m sm kg

  

1 2 22 1 2 12W K K W m(v v )T T  

1 2 22 10 10 02W ( ( ) )T  

  )84تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک کار و انرژي) ((
 )41تا  38هاي  دانشگاهی، صفحه (فیزیک پیش

 --------------------------------------------  

  )فرهنگ عابدین(  »1« ۀگزین - 182
صفر است و در نتیجه انرژي برابر با BوAۀسرعت گلوله در هر دو نقط

ترین  مکانیکی آن برابر با انرژي پتانسیل گرانشی گلوله است. اگر پایین
گذرد را مبدأ پتانسیل گرانشی و طول نخ  آونگ از آن می ۀاي که گلول نقطه

   توان نوشت: فرض کنیم، می L آونگ را برابر
053 1 0 6 0 4h L Lcos L ( / ) / LA  

h L Lcos L( / ) / LB
037 1 0 8 0 2  

E E E| E | A B B
E E EA A A

mgh h / LB B
mgh h / LA A

1

0 2 1 11 1 1 10 4 2 2

  

 )88تا  86هاي  ه، صفح2فیزیک کار و انرژي) ((
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین -183

  آوریم: دست می ابتدا جرم آب فرو ریخته را در مدت یک دقیقه به

  

kg ,V m
mm V m kg

31000 603
1000 60 60000  

آوریم و سپس  دست می سط نیروي وزن آب را بهاکنون کار انجام شده تو
   کنیم. توان را حساب می

  h mW mgh W J100 760000 10 100 6 10  

  W t sP P W P kW
t

76 1060 610 1000
60

  

 )90و  89هاي  ه، صفح2فیزیک کار و انرژي) ((
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  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 184

حجم الکل خارج شده برابر با حجم جسمی است که درون ظرف پُر از الکل 
   توان نوشت: بریم. بنابراین می فرو می

gm
//

m

mmVV

cm

g/,
cm

g/

gm

V
m

32510
420

80
3510380

420

الکلجسم

  

 )101تا  98هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(
 --------------------------------------------  

  )محسن شاهدانی(  »3« ۀگزین - 185
لوله چرب است، لذا نیروي سطح داخلی چون 

تر  کم روغنهاي آب و  بین مولکولچسبندگی 
آب است  هاي بین مولکول ي چسبندگیاز نیرو

در  ،کند آب سطح شیشه را تر نمیبنابراین  و
نتیجه همانند جیوه سطح آن در لوله پایین 

  باشد.  رود و داراي برآمدگی می می
 )105تا  102هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(

 --------------------------------------------  

  )هملکیکاظم شا(  »2« ۀگزین - 186

برابر با مجموع فشار هوا و فشار از مایعی به چگالی h فشار در عمق
  ناشی از ستون مایع است.

ghPP  
دست آوریم، باید فشار ناشی  متر جیوه به اگر بخواهیم فشار را برحسب سانتی

  دست بیاوریم. داریم: متر جیوه به از ستون مایع را برحسب سانتی

cmh
/
cmh

/

h
h

hh)gh()gh(

25613
340

613 جیوهجیوه
آب

جیوه

آبجیوهآبآبجیوهجیوه
  

cmHgPPPghPP   مایع1002575
 )111تا  106هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(

 --------------------------------------------  

  )کاظم شاهملکی(  »3« ۀگزین - 187

3V ۀحجم مکعب با توجه به رابط a  باn  3برابر شدن هر ضلع آنn 
m ۀرابط هشود. از طرفی با توجه ب برابر می V ،با ثابت ماندن چگالی ،

  شود. برابر می 3nجرم با حجم متناسب است، بنابراین جرم نیز 
  W mg W m  

  شود. برابر می 3nبه این ترتیب وزن مایع نیز همانند جرم آن 
P ۀفشار ناشی از مایع با توجه به رابط gh با ارتفاع مایع متناسب ،

  شود. برابر می nبرابر شدن ارتفاع مکعب، فشار نیز  nاست و با 
 )111تا  106هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(

 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 188

ـــه  ـــی ک ـــکل نیروی مطـــابق ش
ـــه پیســـتون وارد  دامپزشـــک ب

نمایـد،  کند، فشاري ایجاد می می
که طبق اصل پاسـکال، بـه طـور 

هاي مـایع  نقطـه ۀبه همـ یکسان
تـوان  شود. بنابراین می منتقل می

  نوشت:

  

F
P

A F FP P A r
F A A

P
A

11 21 1 21 2
2 1 22 2

  

  F F r / cm mm , r / mm
F / Nr r

1 2 12 1 21 2 1 2
2 2 0 4821 2

  

  F / F N
/ /
0 481 48112 12 1 2 1 2

  

 )115تا  106هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 189
تر از  پایینBمتصل به مخزن ۀبا توجه به شکل، چون سطح مایع در شاخ

است، لذا فشار گاز درون Aمتصل به مخزن ۀسطح مایع در شاخ
  است.Aتر از فشار گاز درون مخزن بیشBمخزن
 ستونی از مایع به ارتفاع ةبه انداز B نید، فشار گاز درون مخزندقت ک

cm20 از فشار گاز درون مخزنAتر است که باید آن را به صورت زیر  بیش
   متر جیوه تبدیل کرد: به سانتی

مایعجیوه
hh  

جیوه3613

20323مایع343

cm

g/

cm

g/,cmh
  

cmHgPcmhh// 556132043  
 )115تا  106هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(

F / N2 0 48F ?1
A1

A2
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 (فرشید رسولی)  »1«  ۀگزین - 190

سمت راست  ۀسمت چپ پایین و در شاخ ۀمطابق شکل، سطح آب در شاخ
 h2تراز یک مایع ساکن، رود. با مساوي قرار دادن فشار در نقاط هم باال می

   آوریم: دست می هرا ب
( h ) ( h ) / h h cm0 8 10 1 81 1 2 2 2 2  

 سمت چپ و ۀپایین آمدن آب در شاخ cm4این اختالف ارتفاع ناشی از
cm4 سمت راست لوله است. بنابراین تغییر سطح  ۀباال رفتن آب در شاخ

cm8 آب نسبت به حالت اولیه برابر با 42
  است.  

  
 )115تا  106هاي  ه، صفح2فیزیک هاي ماده) ( ویژگی(

 --------------------------------------------  

  3یزیک ف
  

  )زاده حسن اسحاق(  »3« ۀگزین - 191
داراي بار الکتریکی مثبت به  ۀبا نزدیک کردن میل مطابق شکل صورت سؤال

تر بار  بزرگ ةتر بار الکتریکی منفی و در کر کوچک ةتر، در کر کوچک ةکر
بارهاي القایی با هم برابر  ةطوري که انداز شود به الکتریکی مثبت القا می

  است.
 )54تا  50هاي  ه، صفح1فیزیک الکتریسیته) ((

 --------------------------------------------  

   )ملیحه جعفري(  »3« ۀگزین - 192
اندازه و  مشابه هستند، پس از تماس، داراي بارهاي هم ،رسانا ةچون دو کر

نام خواهند شد که با استفاده از اصل پایستگی بار الکتریکی، مقدار آن  هم
  برابر است با:

q qq qq q q q q q

q q C

4 21 21 21 2 1 2 1 2 2 2
31 2

  

  توان نوشت: قانون کولن، می ۀبا استفاده از رابط
q q q qF r

F k ( )
F q q rr

21 2 1 2
2 1 2

  

F F
F F

3 3 9212 4 8
  

F F F
F F

9 8100 100 1008
  درصد تغییرات

  درصد تغییرات5/12%

 %5/12،  مشابه در همان فاصله ةنیروي الکتریکی بین دو کر ةبنابراین انداز
   یابد. افزایش می

 )10تا  2هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(
---- ----------------------------------------  

  )بهادر کامران(  »3« ۀگزین - 193
هاي میدان الکتریکی حرکت  چون بار الکتریکی با سرعت ثابت در جهت خط

نیرویی  ةوارد بر آن برابر با صفر است و انداز يبنابراین برایند نیروهاکند،  می
نیروي الکتریکی وارد بر  ةاندازشود با  که توسط عامل خارجی به بار وارد می

   توان نوشت: آن از طرف میدان برابر است و می

  

 خارجی مــیــدــاــنــ خارجی

 خارجی

F F E | q | F

F N

4 62 10 4 10
28 10

  

طبق تعریف، تغییرات انرژي پتانسیل الکتریکی برابر با کار عامل خارجی در 
توان  جایی بار با سرعت ثابت است، بنابراین با توجه به شکل باال می جابه

  نوشت:

U خارجی خارجی W F dcos U

U J

2 20 8 10 50 10 1
24 10

  

هاي میدان (خالف جهت نیروي  چون بار الکتریکی منفی در جهت خط
توانستیم  جا شده است، از همان ابتدا نیز می الکتریکی وارد بر آن) جابه

  افزایش خواهد یافت. بار حدس بزنیم که انرژي پتانسیل الکتریکی
 )20تا  17هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(

--------------- -----------------------------  
  )انزابی امیر محمودي(  »4« ۀگزین - 194

  با استفاده از تعریف تغییرات انرژي پتانسیل الکتریکی، داریم:
56 10U W Jمــیــدــاــنــ   

5 66 10 3 10 50U q V ( V )A  
50 20 30V V VA A  

 )24تا  19هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(
-------------------- ------------------------  

  )ناصر خوارزمی(  »3« ۀگزین - 195
  ظرفیت یک خازن، داریم: ۀبا استفاده از رابط

qC q CV q C V
V

  

C( ) C / F630 10 50 30 1 5  
فروشکست، عددي ثابت است  ةدقت کنید ظرفیت یک خازن تا قبل از پدید

ریکی دو سر که از بار الکتریکی ذخیره شده در آن و اختالف پتانسیل الکت
   باشد. آن مستقل می

 )35تا  28هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(

 مایع آب
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  )86 -سراسري خارج از کشور تجربی(  »2« ۀگزین - 196

 C F,C ,

1 1 1 3 21 23 6 61 2
    

 
C /

1 1 1
2 6 2 4

  

C C
( C) / C /

6 2 1 8 1
6 2 2 4 12 6 2 4  

  (/ C) C C F2 4 8 12 6 2  
 )44تا  39هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(

---- ----------------------------------------  

  )ملیحه جعفري(  »3« ۀگزین -197

  برابر است با: C1ذخیره شده در خازن ۀبار الکتریکی اولی

q C V q C4 20 801 1 1 1  

به C1 دیگر، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن ها به یک بعد از اتصال خازن

یابد. بنابراین بار و اختالف پتانسیل الکتریکی دو  کاهش می C48 ةانداز

  بعد از اتصال برابر است با: C1 سر خازن

q q q C48 80 48 321 1 1  

q C V V V V32 4 81 1  

V اتصال است. با ها بعد از  خازن ۀاختالف پتانسیل مشترك دو سر مجموع

  استفاده از اصل پایستگی بار الکتریکی، داریم:

q q
V C F

C C C
80 01 2 8 6241 2 2

  

 )44تا  39هاي  ه، صفح3فیزیک ساکن) ( ۀالکتریسیت(

 --------------------------------------------  

   )زاده حسن اسحاق(  »4« ۀگزین - 198

lۀ بنا به رابط lR
A D

4
 l تر باشد، باید بیشRکه ، براي این2

» 4« ۀهاي پیشنهادي باید گزین حداقل باشد که از بین گزینه D حداکثر و

  را انتخاب کرد.

  »: 1«گزینۀ 
L( ) LR R
D D( )

4 2 81 12 2
4

  

)   »:2«گزینۀ  L) LR R
( D ) D

4 2 22 22 24
  

   »:3«گزینۀ 
L( ) LR R

( D ) D

4 123 32 224
  

)   »:4«گزینۀ  L) LR R
D D( )

4 2 324 42 2
4

  

 )52ۀ ، صفح3فیزیک جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  

   )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین -199
شود،  درون المپ را که بر اثر افزایش دما ایجاد می ۀابتدا تغییر مقاومت رشت

VPۀ سپس از رابط کنیم. حساب می
R

2
را  ، تغییر توان مصرفی آن

   آوریم: دست می به
10 32250 4 10 0

1
C,

CR R  

R R R R34 10 2250 91 1  
R RR R R R R R R9 1 9 102 1 2 1 1 1  

P RV R RVP
R P R

2 102 1 2 1
1 2

  

P R P
/ P / P

P R P
2 1 2 0 1 0 12 1101 1 1

  

%

P P / P PP
P P P

P
P

0 12 1 1 1100 100 100
1 1 1

100 90
1

  

  یابد. کاهش می 90%مصرفی المپ  وانتبنابراین 
 )65و  55تا  53هاي  ه، صفح3فیزیک ) (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم(

 --------------------------------------------  

   )غالمرضا محبی(  »2« ۀگزین - 200
Iشیب نمودار V :برابر با عکس مقاومت است، بنابراین داریم  

R
R
1 4 520

  

هاي مدار بستگی ندارد و با  در دماي ثابت، مقاومت یک رسانا به ویژگی

از A3که جریان ماند. بنابراین توان مصرفی آن هنگامی تغییر مدار ثابت می

  کند، برابر است با: آن عبور می

I AP I R P W
R

32 9 5 45
5

  

 )65و  52، 51هاي  ه، صفح3فیزیک ( تقیم)جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مس(

 ثابت
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    )پور بهنام رحیم(  »1« ۀگزین - 201

یابد و در نتیجه طبق  ، مقاومت معادل مدار کاهش میKبا بستن کلید

I) حلقه شدت جریان در مدار تک ۀرابط )
R rT

، جریان مدار 

ه به جهت جریان مشخص شده در افزایش خواهد یافت. از طرفی با توج

اختالف  ةصورت ضدمحرکه در مدار قرار دارد و انداز به 2 مدار، مولد

 ۀدهد.) از رابط آل نشان می سنج ایده پتانسیل دو سر آن (عددي که ولت

V Ir2 آید که با افزایش شدت جریان مدار، عددي که  دست می به 2

  دهد نیز افزایش خواهد یافت. آل نشان می ج ایدهسن ولت

 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک ) (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم(

 --------------------------------------------  

   )بابک اسالمی(  »3« ۀگزین - 202

دست  اصلی مدار را به ۀابتدا مقاومت معادل مدار و سپس جریان شاخ

  آوریم: می

  
R R

R R, ,R R
6 121 2 412 126 121 2

  

R R R RT , T4 2 61 2 3  

I I A
R rT

36 66 0  

  برابر است با:R2وR1هاي موازي اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

V IR V V, , ,6 4 2412 12 1 2  

  با:نیز برابر است R1 پس اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

V V V, 241 1 2  

  بنابراین انرژي الکتریکی مصرفی آن عبارت است از:

V
U t J

R

2 2241 10 9601 61
  

 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

   )فرد خسرو ارغوانی(  »3« ۀگزین -203
است. با  ها یکسان ها، شدت جریان گذرنده از آن در اتصاالت متوالی مقاومت
  توان نوشت: استفاده از قانون اهم می

| V |ABI A
R

6 321
  

V IR VBC 3 3 92  

V V V V | V |AD AB BC CD CD
| V | VCD

33 6 9
18  

| V |CDR
I

18 63 3
  

 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
 --------------------------------------------  

   )ملیحه جعفري(  »2« ۀگزین - 204

  کنیم: مدار را مطابق شکل ساده می

  

  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  

   )بابک اسالمی(  »4« ۀگزین - 205

اي هستند که در خارج از  هاي بسته هاي میدان مغناطیسی، منحنی خط
شوند و در داخل آهنربا از  وارد می S خارج و به قطب N هنربا از قطبآ

 هستند. بنابراین قطب مشخص شده از آهنرباي N طرف قطب به S قطب
A قطب N هاي میدان  که براي خط دیگر، با توجه به این است. از طرف

تري ایجاد شده است، پس  خمیدگی بیش B مغناطیسی ناشی از آهنرباي
  تر است. ضعیف A نسبت به آهنرباي B آهنرباي

 )84تا  80هاي  ه، صفح3فیزیک ) (میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی(

 --------------------------------------------  

 زاده) (مهدي میراب  »3« ۀگزین - 206

کند، براي  چون سیم تحت تأثیر نیروي وزن خود به سمت پایین سقوط می

جلوگیري از سقوط و ساکن ماندن سیم باید یک نیرو به سمت باال (خالف 
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شود. این نیرو توسط جهت نیروي وزن) و برابر با نیروي وزن بر سیم وارد 

دست  ةشود و بنابر قاعد میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان اعمال می

که جهت آن به سمت باال باشد، باید جریان در سیم از چپ  راست، براي آن

   به راست باشد و مقدار آن برابر است با:

  

mgsinIlBmgF  

A/I
/sinlB

mgI

52
1201010

10105
90 2

3

  

 )88تا  85هاي  ه، صفح3فیزیک روهاي مغناطیسی) (میدان مغناطیسی و نی(

 --------------------------------------------  

   )زاده مهدي میراب(  »1« ۀگزین - 207

که وارد میدان  کار و انرژي، سرعت ذره را هنگامی ۀابتدا با استفاده از قضی

  کنیم. داریم: شود، حساب می مغناطیسی می

W K q V mv mv

/ / v

1 12 202 2
119 27 24 8 10 5000 1 2 102

  

mv v
s

2 12 64 10 2 10  

باردار متحرك در  ةمغناطیسی وارد بر یک ذرنیروي  ۀحال با استفاده از رابط
  میدان مغناطیسی، داریم:

F qvBsin

/ / B B / T

030
113 19 62 4 10 4 8 10 2 10 0 52

  

  )91و  90هاي  ه، صفح3فیزیک میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) ((
 )84تا  80هاي  ، صفحه2(فیزیک 

----------------------- ---------------------  

  )امیر محمودي انزابی(  »2« ۀزینگ - 208

دیگر  ) در خالف جهت یک2) و (1هاي ( که جریان در سیم به دلیل این
هاي مغناطیسی ناشی از دو سیم (و  اي که در آن برایند میدان است، لذا نقطه

در نتیجه برایند نیروهاي مغناطیسی وارد بر سیمی که در آن نقطه قرار 
دو سیم و نزدیک به سیمی با  ۀبرابر با صفر شود، در خارج از فاصلگیرد) 

   تر خواهد بود. لذا داریم: جریان کم

  
F ILBsinF BO O0 0  

I I I I
d x x x x
1 2 1 20 0

2 2 25
  

I A,I A x x x cm
x x

8 38 31 2 8 75 3 1525
  

dۀ لذا در فاصل x cm25 15 ) برایند نیروهاي وارد 1از سیم ( 40
   باشد. صحیح می »2« ۀر بوده و گزینبر سیم سوم برابر با صف

 )100و  99هاي  ه، صفح3فیزیک میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) ((
 --------------------------------------------  

  )عقیل اسکندري(  »4« ۀگزین - 209
 N اي یک الیه و فشرده با را به صورت سیملولهdاگر سیمی با قطر مقطع

l دور سیم تبدیل کنیم، طول سیملوله برابر با Nd  خواهد بود. بنابراین
مغناطیسی روي محور اصلی سیملوله،   بزرگی میدان ۀبا استفاده از رابط

  توان نوشت: می
N Nl NdB I B I
l Nd0 0  

IB B T
d

340 10 167 64 10 100 3 55 10
  

 )97و  96هاي  ه، صفح3فیزیک ناطیسی) (میدان مغناطیسی و نیروهاي مغ(
 --------------------------------------------  

   )ناصر خوارزمی(  »1« ۀگزین - 210
دست راست و  ةها و با استفاده از قاعد هاي حلقه با توجه به جهت جریان

 طببه ق S هاي میدان از قطب توجه به این نکته که در داخل آهنربا، خط
N هاي حامل جریان را  هاي مغناطیسی حلقه توان جهت قطب هستند، می

  مشخص کرد.
حامل  ۀ)، حلق2( حامل جریان ۀهاي مشخص شده، حلق با توجه به قطب

  کند. اي ثابت را نیز جذب می ) را جذب و آهنرباي میله1جریان (

  
  

 )94ۀ ، صفح3زیک فیمیدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) ((
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
  )کیش مرتضی خوش(  »2«گزینۀ  - 211

SO (g) SO (g) O (g)
m

m x x x

2 23 2 2
0 0

2 2

  

x تعـــــــــــــــــادلی / mol.L [O ] / mol.L1 10 5 0 52   

SO] تعـــــــــــــــــادلی ] mol.L 112   

 غلظت مصـــــــــــــــــرفی
 غلظت اولیــــــــــــــــه

SO
%

SO m
13 100 80 100

3
  پیشرفت واکنش

m / mol.L 11 25  

SO] تعـــــــــــــــــادلی ] / / mol.L 11 25 1 0 253   

[SO ] [O ] ( mol.L ) ( / mol.L )K mol.L
[SO ] ( / mol.L )

2 1 2 11 0 5 12 2 82 1 20 253
   

 )44تا  38هاي  هدانشگاهی، صفح پیش(شیمی   

 --------------------------------------------  

  )سید رحیم هاشمی دهکردي(  »2«گزینۀ  - 212

صـورت  دهندة تعـادل به وجود یک نمودار صعودي و دو نمودار نزولی نشـان
Hg(l) O (g) HgO(s)2 0/ر براب O2هاي تعادلی  است. مول 22 2 

/و غلظت آن مول  mol.L 10    باشد. می 1

K L.mol
[O ] /
1 1 1100 12

   

 )41تا  38هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »4« ۀگزین -213

  آوریم: دست می مقدار مول آمونیاك و هیدروژن را به

33 3 3
3

10 51 0 0317
molNH

?molNH / gNH / molNH
gNH

  

22 2 2
2

10 06 0 032
molH

?molH / gH / molH
gH

  

3 2 22 3NH (g) H (g) N (g)  
0 03 0 0
0 03 2 3

/ mol
/ x x x

  

23 0 03 0 01x / molH x / mol  
0 01

30 03 2 0 01x // x / molNH3تعادلی ولمNH  

2 3 1
3 5 10V L [NH ] mol.L  

0 01
23 0 03x /x / molH2تعادلی ولمH  

2 3 1
2 15 10V L [H ] mol.L  

0 01
20 01x /x / molN2تعادلی ولمN  

2 3 1
2 5 10V L [N ] mol.L  

3 3 1 3 3 12 2
2 3 1 2

3

15 10 5 10
5 10

[H ] [N ] ( mol.L ) ( mol.L )K
[NH ] ( mol.L )

  

4 2 26 75 10/ mol .L  
 )41تا  38ي    ها صفحهدانشگاهی،  (شیمی پیش 

 --------------------------------------------  
  )اله علیزاده روح(  »3«گزینۀ  - 214

NO(g) O (g) NO (g)2 22 2   
mol NO

?molNO / g NO / molNO
g NO

1 29 2 0 22 2 246 2
   

NO(g) O (g) NO (g)

x xx

x x x /
y y y

(x y) (x y) (x y) /

2 22 2
3 3 0
2 2

3 2 3 2 0 2
2 2

3 2 3 2 0 2

  

mol
: / L mol

L
0 2 5    NOمقدار تعادلی  1

(x y) x y3 2 1 1  
molNO / [NO ] /
molO [O ] /
molNO [NO] /

1 8 0 362 2
2 0 42 2
1 0 2

  

2 20 36 12 8 12 20 2 0 42

[NO ] ( / )K K / mol .L
[NO] [O ] ( / ) ( / )

   

 واکنــــــــــــش
RO [O ]R

t
2 2

1
   

 واکنــــــــــــش
( / )R / mol.L .minmins

s

0 2 1 10 081150 60

   

 )41تا  38هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
 --------------------------------------------  

  )فرد فاضل قهرمانی(  »2«گزینۀ  - 215

)210ثابـت تعـادل واکـنش کوچـک ، کلوین 1000مورد اول) در دماي  ) 
دهنـده بـه  ؛ بنابراین پیشرفت واکنش آنقدر زیاد نیست که همۀ واکنشبوده

   ها تبدیل شوند. فراورده

 پیش از برقراري تعادل: 

 تعادل : در

 تعادل اولیه

 2/9 خـارج کـردنپـس از 
   NO2گرم 

  :مول تعادلی
  :مول اولیه
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شده و  جا و با افزایش دما در جهت رفت جابه بوده مورد دوم) تعادل گرماگیر

   یابد. افزایش می CO2 هاي مولکول تعداد
   تاثیر است. هاي جامد بر تعادل بی مورد سوم) تغییر مقدارگونه

ثابت است و تزریـق  CO2هاي  مورد چهارم) در دماي ثابت، تعداد مولکول
عادل به سمت چپ شده و تمـامی جایی ت گاز از بیرون به سامانه، باعث جابه

CO2 کند تا  اضافی را مصرف میK .ثابت بماند   
 )44تا  41هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  

 --------------------------------------------  

  )رسول عابدینی زواره(  »2«گزینۀ  - 216
بنـابراین  ؛حجم افـزایش یافتـه )1(به  )2(لی از ظرف با انتقال مخلوط تعاد

   باید. فشار کاهش می
شـود.  جا می بیشـتر جابـه يبا کاهش فشار تعادل در جهت تعداد مول گـاز

دهنده آن بیشـتر اسـت در  که تعداد مول واکنش» 2«بنابراین تعادل گزینۀ 
   شود. جا می جهت برگشت جابه

 مول گاز مول گاز
CO H O CO H2 2 2

2 2
   

   بدون تاثیر ش فشار کاه

2 مول گاز  مول گاز1
NO N O2 2 2 4   

   جایی در جهت برگشت جابه کاهش فشار 

2 مول گاز  مول گاز4
NH N H2 33 2 2   

   جایی در جهت رفت جابه کاهش فشار 

2 مول گاز  مول گاز3
NO NO O2 22 2   

   جایی در جهت رفت جابه کاهش فشار 

 )50و  49 هاي هدانشگاهی، صفح (شیمی پیش  

 --------------------------------------------  

  )فرشید عطایی(  »1«گزینۀ  - 217

H، غلظت HClبا اضافه کردن  O3 بد. لذا تعادل در جهت یا افزایش می
  شود. جا می برگشت جابه

رفـت) در جهـت با اضافه کردن فشار تعادل به سـمت مـول گـازي کمتـر (
  شود. جا می جابه

رود که مجموع ضرایب محلول در آن  با اضافه کردن آب، تعادل به سمتی می
  است.  رفت)در جهت ( تر بزرگ

H]یون هیدرونیوم کردن  خارجبا  O لـذا تعـادل در  ،یابـد کـاهش می 3[
  شود. جا می جهت رفت جابه

 )50تا  46هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  

 --------------------------------------------  

  )فرد فرشاد هادیان(  »4«گزینۀ  - 218

ثابـت  در یک دماي خاص همواره براي یک واکـنش Kدانیم که مقدار  می

متغیر تغییـر کـرده  tشود چرا که در لحظۀ  است، پس گزینۀ دو حذف می

  نیست. Kاست، اما تغییر حجم قادر به ایجاد تغییر در مقدار 

لحظه تغییر  نآدر  Kاز طرفی اگر که دماي سامانه را تغییر بدهیم، مقدار 

پـس گزینـۀ  ،ماند کند اما پس از آن دوباره در مقدار ثانویه خود ثابت می می

  درستی شرح دهد. تواند نمودار را به اول هم نمی

باشد، چرا که  درست می» 4«هم حتما گزینۀ » 4«و » 3«هاي  از میان گزینه

Qکاهش دماي سامانه، نمودار  t آورد. کل زیر درمیش هرا ب  

  
 )53 تا 46هاي  هدانشگاهی، صفح (شیمی پیش  

 --------------------------------------------  

 (محمدحسین محبوبیان)  »  3« گزینۀ - 219

کنـد و موجـب  افزودن کاتالیزگر تنها زمان رسیدن به تعـادل را تسـریع می
هر دو ماده  شود. با افزایش فشار (کاهش حجم) غلظت جایی تعادل نمی جابه

 تر شدن مخلوط) یابد (یعنی پررنگ افزایش می
  )56و  50تا  47هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش 

----------------------------------------------  

 (مسعود علوي امامی)     » 1« گزینۀ - 220

  نادرست است.» پ«فقط مورد 
لی اتمسـفر درصـد مـو 4000، در فشـار 55 ۀب) مطابق فکر کنیـد صـفح

  است. 100%آمونیاك در مخلوط نزدیک به 

منجر به انجام واکـنش  N2و  H2پ) ایجاد جرقه در مخلوطی ازگازهاي 

   شود. نمی

  )57تا  53و  43هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   
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  2شیمی   

  
 آبادي) رستم (مصطفی  » 1« گزینه - 221

   صورت زیر است: آرایش الکترونی اکسیژن به

  2 2 41 2 28O : s s p   

   است: 3ها برابر  اختالف مجموع اعداد کوانتومی این الکترون

12الکترون آخر:   1 1 1 5
2

/   

12ماقبل آخر:الکترون    1 1 4 5
2

/   

  ها: بررسی سایر گزینه

168ترین ایزوتوپ آن  سبک»: 2« ۀگزین O  1است که جرم آن حـدود 33/ 

  است. 12 –برابر جرم اتم کربن 

نوع مولکول  18طبیعی،   هاي هیدروژن، در یک نمونۀ با ایزوتوپ»: 3« ۀگزین

  دهد. آب تشکیل می

صـورت  است کـه آرایـش الکترونـی آن به 2Oیون پایدار آن »: 4« ۀگزین

2 2 61 2 2s s p  1الکترون آن  5است که
2

ms .دارند  

  )27تا  21و  14، 13هاي   ، صفحه2شیمی ساختار اتم) (( 
 ----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »  3« گزینه - 222

   هاي اول، سوم و چهارم صحیح هستند. ها: عبارت سی عبارتبرر
عبارت اول: پرتو کاتدي در میدان مغناطیسی، مانند یک ذره بـاردار منفـی، 

   شود. درجهت عمود بر جهت میدان منحرف می

7  عبارت دوم:  2 3 63 4 327 27A :[Ar] d s A :[Ar] d   

  آخرین زیرالیه  

  4 2
6 3

   

   عبارت سوم:

  13 5 3 مجموع 5 2 5 126 2
Fe :[Ar] d m ( ) / ( )s  

  13 1 3 مجموع 1 0 5 222 2
Ti : [Ar] d m ( ) / ( )s  

  1 2 2 5 0 5 3( ),( ) / /   

توانـد ده الکتـرون بگیـرد و عـدد  ، حـداکثر میdعبارت چهـارم: زیرالیـۀ 

10  است. 2کوانتومی اوربیتالی آن برابر  5
2

( )   

  )27تا  21و  8، 5هاي   ، صفحه2شیمی ساختار اتم) (( 
 --------------------------------------------  

  )امیرعلی برخورداریون(  »4«گزینۀ  - 223
  :ها عبارتبررسی 

است که در دورة چهـارم جـدول  Ca20ترین فلز قلیایی خاکی  الف) فراوان
 As33و  K19 ،Mn25 ،Cu29دارد. در این تناوب عناصر  قرارتناوبی 

پر اســت.  شــامل دو زیرالیــه نیمــه Cr24پر و  شــامل یــک زیرالیــه نیمــه
  (نادرست)

میلیـارد سـال  5/4نزدیـک بـه  وتوپ عنصر اورانیمایزب) هسته پایدارترین 
  . (نادرست)پایدار است
پـذیري  ) بـا واکنش70تـا  57عنصر (از عدد اتمی  14شامل  هاپ) النتانید

عنصـر و فاقـد  6شیمیایی قابل توجه هسـتند، امـا گازهـاي نجیـب شـامل 
  باشند. (نادرست) ناچیز میپذیري  واکنشپذیري یا  واکنش

اند. در گـروه  جدول تناوبی قرار گرفته 17تا  13هاي  گروه فلزها در ) شبهت
  جدول هیچ عنصر نافلزي وجود ندارد. (نادرست) 13

 )38و  37، 35، 33، 32هاي  ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((  

 --------------------------------------------  

  )امیرعلی برخورداریون(  »3«گزینۀ  - 224
  گیري جرم اتمی (نه عدد جرمی) خطا در اندازهمورد اول) نادرست. 

هـا  فلزات درخشـان و شـکننده نیسـتند و این مورد دوم) نادرست. همۀ شبه
  است. Siویژگی 

  مورد سوم) درست
گازهاي نجیب هستند. این  عناصر گروه هجدهم جدول تناوبیمورد چهارم) 

  ت.جمله با توجه به متن کتاب درست اس
 )41تا  39و  35تا  30هاي  ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((  

 --------------------------------------------  

  )سید طاها مصطفوي(  »3«گزینۀ  - 225
داراي یـون  Gaو  Al ،Scعنصر اول جدول تناوبی عناصـر  36در میان 

به  Ga3هستند که از این میان فقط  Ga3و  Al3 ،Sc3پایدار 
، گـالیم Aرسـد. پـس عنصـر  آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود نمی

  باشد. می
  ها: بررسی گزینه

  م، اسکاندیم است.عنصر بین کلسیم و تیتانی»: 1«نۀ گزی

 الکترونی هاي تک اوربیتال
 هاي آخرین زیرالیه الکترون

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  27:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       شیمی   - آذر  15آزمون  - »3«پروژة         

    
Eaفرمول شیمیایی اکسید گالیم »: 2«گزینۀ  O2   بینی شده بود. پیش 3
ژي نخستین یونش آن نسبت قرار دارد که انر 13گالیم در گروه »: 3«گزینۀ 

  کمتر است. بعد و قبل خود به عنصر
دلیل قرار گـرفتن عنصـرهایی بـا خـواص  در جدول مندلیف به»: 4«گزینۀ 

مشابه در یک ستون، ترتیب قرار گرفتن عنصرها برحسب افزایش جرم اتمی 
آمده  یمعنوان مثال نیکل بعد از کبالت و ید بعد از تلور . بهخورده استبرهم 
  است.

 )46و  45، 31هاي  ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((  

 --------------------------------------------  

  )زاده یحسن عیس(  »2«گزینۀ  - 226

  :به صورت زیر است Mو  M2 الکترونی آرایش
eM :[Kr] d M :[Kr] d s22 9 10 14 4 547   

mlاوربیتال با  M ،10در اتم  تـا  s1وجود دارد، یعنی از هر زیرالیه  0
s5هاي  ، یک اوربیتال، که در زیرالیهs1  تاd4  اوربیتال باml داراي  0

 19بنـابراین در مجمـوع  ؛، یک الکترون داردs5الیۀ  ترون بوده و زیردو الک
mlالکترون با    وجود دارد.  0

  ها:  بررسی سایر گزینه
در تراز انـرژي آخـر خـود یعنـی  Mکنید که اتم  مالحظه می»: 1«گزینۀ 

n    بوده و یک الکترون دارد. s15صورت  به 5
پنجم جدول تنـاوبی قـرار دارد،  دورةو  11در گروه  Mعنصر »: 3«گزینۀ 

و چهـارم در دوره  31در یک دوره قرار دارند. اما عنصـر  51یعنی با عنصر 
  قرار دارد. 13گروه 

هاي  بوده و در هـر یـک از الیـه 47برابر  Mعدد اتمی عنصر »: 4«گزینۀ 
  الکترون وجود دارد. 18سوم و چهارم آن 

 )33تا  31و  28تا  25هاي  ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((  
--- -----------------------------------------  

  )نظر حامد پویان(     »3«گزینۀ  - 227

باشد. زیرا در  می X2بیشتر از شعاع یونی  Z3شعاع یونی »: 1«گزینۀ 

ر تـشـعاع آن بزرگ ،ر منفی بیشتر باشـداهر چه ب دوره از جدول تناوبییک 

 Xهاي یونش متـوالی اتـم  چنین نخستین جهش بزرگ در انرژياست. هم

  دهد. هنگام تغییر الیه الکترونی یعنی خروج هفتمین الکترون رخ می به

  »:2«گزینۀ 
 الیـــــــــــه ظرفیـــــــــــت

W :.... d W : s s p s p d s5 2 2 6 2 6 5 13 1 2 2 3 3 3 4   

dآرایش الکترونی الیۀ ظرفیت آن  s5 13 الکتـرون بـا  6 باشد که داراي می 4
  اسپین مثبت است.

  »: 3«گزینۀ 

Xتعداد الکترون ظرفیت 6 :.... p X :........ s p2 6 2 43 3 3   
  باشد. می 6برابر  Wهاي ظرفیت  همچنین تعداد الکترون

Xعدد اتمی 16 :........ s p2 43 3  

Yعدد اتمی 13 :....... s p2 13 3   

Zعدد اتمی 15 :........ s p2 33 3  
Yها به صورت  بنابراین الکترونگاتیوي آن Z X باشد می.   

 15متعلق به گروه  Zو جدول تناوبی  16وه متعلق به گر X»: 4«گزینۀ 
، انـرژي Zباشد. به دلیل پایدارتر بودن آرایش الکترونـی  میجدول تناوبی 

   باشد. می Xنخستین یونش آن بیشتر از 
 )47و  30 ،28تا  25 هاي ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((  

 --------------------------------------------  

 (سعید نوري)      »3« گزینۀ - 228
   نادرست:  صحیح هستند. بررسی عبارت »ت«و  »پ«، »ب« هاي عبارت

جدول تناوبی الکترونگاتیوي از باال به پـایین  14و  13در گروه  :»آ«عبارت 
   شود و روند منظمی ندارد. کم نمی

  )46تا  44هاي  ، صفحه2(شیمی  )نصرهاخواص تناوبی ع(
---------------------------------------------  

  )سید طاها مصطفوي(  »3«گزینۀ  - 229
نظر مربوط به خاصیت رسانایی الکتریکی محلول ترکیبات یـونی  شکل مورد
باشد. ذرات تشکیل دهنده یک ترکیب جامد یونی به علـت اینکـه  در آب می

توانند آزادانه حرکـت  ي حرکت ارتعاشی هستند، نمیدر جاي خود فقط دارا
الکتریکـی باشـند، امـا در حالـت  جریـان توانند رساناي کنند. از این رو نمی

 ةهاي تشکیل دهند کنند، یون ها آزادانه حرکت می مذاب یا محلول چون یون
   یک ترکیب یونی توانایی عبور جریان برق را از خود دارند.

 )55تا  52هاي  ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(  
 --------------------------------------------  

  )فرد فاضل قهرمانی(  »2«گزینۀ  -230
1 102 4 232 2 102 2 4 2 322 102 4 2
molNa SO . H O

?mol H O / gNa SO . H O
gNa SO . H O

   

mol H O
molH O

mol Na SO . H O
10 2 1 21 102 4 2

  

molMgSO . H O
?mol H O / gMgSO . H O

gMgSO . H O
1 74 224 6 72 4 2 246 74 2
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molH O

/ molH O
molMgSO . H O

7 2 0 7 21 74 2
  

/ mol H O1 7   ر شدهمجموع آب تبخی 2

/ LH O
/ molH O

molH O
22 4 21 7 2 1 2

  STPحجم آب تبخیر شده در شرایط  

/ LH O38 08 2  
 )64تا  60هاي  ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(  

 --------------------------------------------  

  )موسی خیاط علیمحمدي(  »3«گزینۀ  -231
  »: 1« گزینۀ

NA عدد آووگادرو  
/

(NH ) CrO
N NA A

152 10 13
4 2 4 15   

   »:2«گزینۀ 

/
Na SO

N NA A

142 20 28
2 4 7   

   »:3«گزینۀ 
/

Ca (PO )
N NA A

310 23 84
3 4 2 13   

   »:4«گزینۀ 

/
Al(NO )

N NA A

213 16 38
3 3 13   

 )60تا  58هاي  ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(  

 --------------------------------------------  

  )حسین سلیمی(  »1«گزینۀ  - 232
  ها: بررسی گزینه

نسبت شمار کاتیون به آنیون »: 1«گزینۀ 
, CaO

, AlF

1
1
1

33

   

AlFانرژي شبکه:  CaO3   

نسبت شمار کاتیون به آنیون: »: 2«گزینۀ 
, CaCO

, MgO

1
31

1
1

   

MgOانرژي شبکه:  CaCO3   

نسبت شمار کاتیون به آنیون: »: 3«گزینۀ 
, Al (SO )

, Sc (SO )

2
2 4 33

2
2 4 33

   

Alانرژي شبکه:  (SO ) Sc (SO )2 4 3 2 4 3   

نسبت شمار کاتیون به آنیون: »: 4«گزینۀ 
, Na N

, NaN

3
31

1
31

   

Naانرژي شبکه:  N NaN3 3   
 )60تا  55و  52تا  50هاي  ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(  

 --------------------------------------------  

  )محمد عظیمیان زواره(  »2«گزینۀ  - 233
  کتاب درسی: 56با توجه به جدول صفحۀ »: 1«گزینۀ 

:KF NaCl KBr RbCl نقطۀ ذوب  

تایی پایدار نرسیده  به آرایش هشت Liدر بین فلزهاي قلیایی »: 2«گزینۀ 
)است. بلکه به آرایش هلیم  He)2 .رسیده است  

ــۀ  ــومینیم فلوئوریــد »: 3«گزین ــرژي شــبکه آل AlF)ان ــبت بــه  3( نس
Al)اکسید  آلومینیم O )2   باشد. کمتر می 3

هـاي  و ... بـا تشـکیل کاتیون  Ti22یا  Sc21فلزهایی مانند »: 4«گزینۀ 

Sc3  وTi4 رسند. تایی گاز نجیب قبل از خود می به آرایش هشت  
 )58تا  52هاي  ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( یونی و ترکیبپیوند (  

 --------------------------------------------  

  )نژاد یاسین عظیمی(  »2«گزینۀ  - 234
   نادرست است.» 2«عبارت گزینۀ 

نیروهـاي جاذبـه بـا  ))3(یعنی حالـت (توجه کنید که پس از تشکیل پیوند 

   دافعه برابر است.

 )68و  67هاي  ، صفحه2شیمی هاي مولکولی) ( ترکیب پیوند کوواالنسی و(   

 --------------------------------------------  
 )حامد پویان نظر(  »3« گزینۀ - 235

هـاي  اي، بیانگر هسـتۀ اتـم و الکترون در آرایش الکترون نقطه Clنماد ) 1
  باشد. درونی آن می

هــاي  یکــی از اتم  :3NO) بــا توجــه بــه ســاختار 2

   اکسیژن داراي دو جفت الکترون ناپیوندي است.

  جرم مولی
 تعداد اتم

  جرم مولی
 تعداد اتم

  جرم مولی
 تعداد اتم

  جرم مولی
 تعداد اتم
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16) اتم 3 X  تواند داراي  الکترون در الیۀ ظرفیت خود است و می 6داراي

:صورت  ساختاري به O X O    .باشد :
ي نمونه؛ در ساختارهاي لوویس، اتم هیـدروژن بـه آرایـش هشـتایی ) برا4

   رسد. نمی
  )76تا  72هاي  ، صفحه2هاي کوواالنسی) (شیمی  (ترکیب

 --------------------------------------------  

  )مسعود علوي امامی(  »3«گزینۀ  - 236
توان دریافت که نقطۀ جـوش  کتاب درسی، می 84با توجه به جدول صفحۀ 

است. در نتیجه ایـن مـاده در دمـاي  اتر در دماي اتاق عددي منفی متیل دي
  شود. اتاق به صورت گازي یافت می

  ها: تشریح سایر گزینه
 4شود که هر کـدام  اتم اکسیژن یافت می 6 ،در مولکول گلوکز»: 1«گزینۀ 

  الکترون ناپیوندي دارند.
نـه صـحیح ایـن گزی کتاب درسـی 83و  82هاي  مطابق صفحه»: 2«گزینۀ 
  است.

:یس ووساختار ل»: 4«گزینۀ  ClO4   

:ساختار لوویس  SO2   

  شود. پیوند داتیو یافت می 3 ،اکسید برخالف گوگرد دي ClO4در یون 
 )84تا  82و  79، 75ا ت 72هاي  ، صفحه2شیمی هاي مولکولی) ( پیوند کوواالنسی و ترکیب(

--------- -----------------------------------  

 )مسعود جعفري(  »4« گزینۀ - 237
   ها: بررسی عبارت ها نادرست هستند. همۀ عبارت

2»: آ«عبارت  3N Oشود. ، دي نیتروژن تري اکسید نامیده می   
ت پنج آبه، آبی رنگ است و بـا ازدسـت دادن سولفا(II)مس»: ب«عبارت 

   شود. آب خود، سفید می
قلع که از عنصرهاي اصلی است نیز دو نـوع یـون تـک اتمـی »: پ«عبارت 

   دهند. تشکیل می
پذیري کم گازهاي نجیب، این عنصرهاي تک  رغم واکنش علی»: ت«عبارت 

   اتمی کاربردهاي بسیاري دارند.
  )80و  61، 60، 52، 41هاي  ، صفحه2(شیمی  )مولکولیهاي  ترکیبپیوند کوواالنسی و ( 

 --------------------------------------------  

  )فرشاد میرزایی(  »3«گزینۀ  - 238
 هگان ، هـر دو داراي یـک پیونـد سـهیس دو ترکیـبوبا توجه به سـاختار لـو

   هستند.

:: :C O H C N   
   ها: بررسی سایر گزینه

   »:1«گزینۀ 

  یک پیوند داتیو: با خمیده 

  یک پیوند داتیو:  با خمیده
تعادلی کم و زیاد  ۀطول پیوند کوواالنسی بین دو اتم حول فاصل»: 2«گزینۀ 

   شود. می
  »:4«گزینۀ 

HClO Cl 53   

SO S2 64   
 )82تا  72و  68، 67اي ه ، صفحه2شیمی هاي مولکولی) ( پیوند کوواالنسی و ترکیب(  

 --------------------------------------------  

  )فرشید عطایی(  »1«گزینۀ  - 239
  ها: بررسی سایر گزینه

CO SO CH2 2 3  

N O N NH2 3 2  

SO CH SCl3 3 2   
 )87تا  83هاي  ، صفحه2شیمی هاي مولکولی) ( پیوند کوواالنسی و ترکیب(  

 --------------------------------------------  

  )مسعود علوي امامی(  »2«گزینۀ  - 240
توان دریافت کـه  می Hو  Gبا توجه به فاصلۀ بین انرژي نخستین یونش 

G  گاز نجیب وH  فلـز قلیـایی اسـت. در نتیجـه شـمارة گـروه عنصـرها
  باشد: صورت زیر می به

H   G  M   E  D   C   B   A   
1   18  17   16  15  14  13  2  

 M ،(F)توانـد بـا عنصـر  بـوده و نمی (Ne)یک گاز نجیـب  Gعنصر 
  واکنش دهد.

 )92تا  86و  75تا  72، 46، 45هاي  ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((  

--------------- -----------------------------  

  3شیمی   
  

  )علی علمداري(  »2«گزینۀ  - 241
باشـد کـه از واکـنش بسـپارش آن  ها، پـروپن می خانواده آلکن ضودومین ع

  د.شو براي تولید ریسمان استفاده میپروپن  شود. از پلی پروپن تولید می پلی
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  ها: بررسی سایر گزینه

 Mgرنـگ نشـانی بـر اکسـایش  تشکیل آرام الیه ترد و سفید»: 1«گزینۀ 
  باشد. می

  شود. تولید می HCl(g)نشادر از واکنش گاز آمونیاك با  پودر »:3«گزینۀ 
بـه سـختی بـا  Be ، عنصـراز عناصر گروه دوم جدول تنـاوبی»: 4«گزینۀ 

  دهد. اکسیژن واکنش می
 )10تا  6هاي  ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( اکنشو(  

 --------------------------------------------  

  )محمد اسدي(  »2«گزینۀ  - 242
   یابیم: هاي داده شده را می درصد جرمی کربن در هر یک از ترکیب

C)اتیلن گلیکول »: 1«گزینۀ  H O )2 6 2:   

%C /2 12 100 38 71
2 12 6 2 16

   

C)آسپرین »: 2«گزینۀ  H O )9 8 4:   

%C 9 12 100 60
9 12 8 4 16

   

CH -الکل چوب (متانول »: 3«گزینۀ  O4(   

%C /12 100 37 5
12 4 16

   

C)گلیسرین »: 4«گزینۀ  H O )3 8 3:   

%C /3 12 100 39 13
3 12 8 3 16

   

با توجه به محاسبات انجام شده، درصد جرمی کـربن در آسـپرین بیشـتر از 

   باشد. ها می سایر ترکیب

 )15و  14هاي  ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(  

 --------------------------------------------  

  )نژاد یاسین عظیمی(  »1«گزینۀ  - 243

  ادرست هستند.ها ن سایر عبارت» پ«به جز عبارت 

  ها: بررسی عبارت

هماننــد واکــنش تجزیــۀ  کرومــات آمونیــوم دي ۀآ) در واکــنش تجزیــ

  شود. میترکیب ناقطبی تولید  سولفات آلومینیم

NaCl(aq)«ب) واکنش  Br (l)   شود. انجام نمی »2...

  هاي ترکیب گرماده هستند. ت) اغلب واکنش

 )22و  9تا  7هاي  ، صفحه3یمی ش) (هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(  

  )علی علمداري(  »2«گزینۀ  - 244
Na PO FeCl Fe (PO ) NaCl2 3 63 4 2 3 4 2   

 مخلـــــــــوط واکنـــــــــش مخلـــــــــوط واکنـــــــــش
mol NaCl / gNaCl

g
g molNaCl
6 58 51418 709 1   

g NaCl702  
 )22تا  18هاي  ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(  

 --------------------------------------------  
  )فرهاد جغتایی(  »1«گزینۀ  - 245

   درصد آب تبلور آن خارج شده است: 75چون 
1 3

2 2 24 4
AB.nH O AB. nH O nH O   

mol
( n)g

1
160 2نمک آبدار 18 52?gH O / g   

/ nmol H O g H O
/ g H O n

mol mol H O
0 75 182 2 0 675 521 1 2

  

 )22تا  18اي ه ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(  
 --------------------------------------------  

  )محمد اسدي(  »4«گزینۀ  - 246
2Hها  هاي اشاره شده، یکی از فراورده در تمامی واکنش O .است  

 )24و  22، 8، 5هاي  ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(  
 --------------------------- -----------------  

  )محمد اسدي(  »2«گزینۀ  - 247
نشان دهیم، طبـق معادلـه  xو جرم مولی آن را با  nاگر ظرفیت فلز را با 

   رو خواهیم داشت: روبه
nM nHCl MCl Hn 22

   

nmol H g HmolM
/ gH / g M

xgM molM molH
21 2 21 4 12 62 2 1 2

   

n
x

1
9

   

n    برقرار است: Alاین نسبت تنها براي 
x

3 1
27 9

   
 )27تا  20هاي  ، صفحه3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(  

 --------------------------------------------  
  )سید سحاب اعرابی(  »2«گزینۀ  - 248

  

 نمک آبدار
 نمک آبدار

 نمک آبدار
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1 80345 27 6 3 7 6 3138 100

1 60112 2 13 332 100

molgC H O molC H O
g

molgCH OH / molCH OH
g

   

Cباشد محدودکننده می H O7 6 3   
) ها دهنده واکنش mol1 مصرف به ازاي )152 18  گرم فراورده 170

   :توان نوشت ، پس میشود تولید می

 شود فراورده تولید می
mol g

x gmol x
1 170

3402   

 )29و  23، 22هاي  ، صفحه3شیمی و استوکیومتري) ( هاي شیمیایی واکنش(  

 --------------------------------------------  

  )سید سحاب اعرابی(  »1«گزینۀ  - 249

 گاز
H O CO

mol molg NaHCO / mol
g mol NaHCO

2 2
1 2294 3 53 84 2 3

   

H O CO O N
mol molgC H (NO )

g molC H (NO )

2 2 2 2
1 29908 3 5 3 3 227 4 3 5 3 3

   

   mol29گاز
/ mol L

x Lmol xL
3 5 70

58029   

 )53و  27هاي  ، صفحه3یمی شترکیبی) ((  

 --------------------------------------------  

 (سید سحاب اعرابی)     » 3« گزینه - 250

  معادلۀ سوختن اتان به صورت زیر است: STPدر شرایط

2 7 4 62 6 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(l)  

1 4  2 6 233 62 2 6 22 4 2  2 6 2 6
molC H mol CO

?molCO / LC H
/ LC H mol C H

  

3حاصل از سوختن اتان 2molCO  

2 3CaO(s) CO (g) CaCO (s)  

1140  2 5  56
molCaO?molCaO g CaO / mol CaO

gCaO
  

CaOدهندة محدودکننده است. واکنش
3  2 31
2 5  2 51

mol CO

/ mol CaO /
  

1  32 5  3 1  
mol CaCO

?gCaCO / mol CaO
mol CaO

   

  100 3 250  31  3
gCaCO

g CaCO
mol CaCO

  

  ) 32تا  28و  25هاي   صفحه ،3شیمی هاي شیمیایی و استوکیومتري) ( واکنش(
 ----------------------------------------------  

 )سعید نوري(   »1« گزینۀ - 251
   انرژي گرمایی عالوه بر دما به جرم ماده نیز بستگی دارد.

   ها:  بررسی سایر گزینه
هاي  ظرفیت گرمایی مـولی و ظرفیـت گرمـایی ویـژه خاصـیت»: 2«گزینۀ 

   ایی یک خاصیت مقداري است.شدتی هستند و ظرفیت گرم
کتاب درسی، ظرفیت گرمایی ویژه بخار  42طبق جدول صفحۀ »: 3«گزینۀ 
   باشد. تر از ظرفیت گرمایی ویژة یخ می آب کم
  هاي یک ماده یکسان نیست. توزیع انرژي میان همۀ ذره»: 4«گزینۀ 

  )46و  42تا  40هاي  صفحه ،3(شیمی (ترمودینامیک شیمیایی) 
--------- -------------------------------------  

  )فرشید عطایی(  »3«گزینۀ  - 252

kJماده mol /
/ C mol

kJC

1 10 402 6 40 1200    mol?ماده  1200

/ g
/ mol

1 3 1200 150
10 4

  جرم مولی 

 )58ۀ ، صفح3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  

 --------------------------------------------  

 سلیمانی) اهللا حاجی (روح  »  2« ۀگزین - 253

با توجه به نمودار مقابل، از واکنش موجود 
  شود. تري آزاد می گرماي کم» 2«ۀ در گزین

ها از  ها سطح انرژي اتم دهنده در واکنش
سطح   ها باالتر است و در فراورده مولکول

هاي گــازي از مــایع بــاالتر  انــرژي گونــه
   است.

  
 )54 ۀ، صفح3می (شی) شیمیایی (ترمودینامیک   

 --------------------------------------------  

  )آروین شجاعی(     »4«گزینۀ  - 254
) و -6را در ( )3()، واکــنش -1را در ( )2(+)، واکــنش 1را در ( )1(واکــنش 
   کنیم. +) ضرب می10را در ( )4(واکنش 

 )64تا  58هاي  ، صفحه3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  

---------------- ----------------------------  

  )فرهاد جغتایی(  »2«گزینۀ  -255

H H kJ.molC(s, ) fCO
0 0 1390

2
   

2H(g) O(g)
1

2 22H (g) O (g)

2H O(g)

2H O(l)

 گاز

 گاز

 گرافیت سوختن
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  آنتالپی تبدیل آب مایع به بخار آب: 

H O(l) H O(g) H 452 2   

H H H H (l)f f fH O
0 0 045 2452 1 2

   

kJHfH O(l) mol
0 290

2
  

C H O CO H O(l)2 5 4 22 2 2 2 2   
/واکنش گرما را به ازاي  Hاسبه پس از مح g5   کنیم: محاسبه می 2

H ( ) kJ2140 450 2590   

/ q q kJ5 2 259
2 26 2590

   

 )64تا  54هاي  ، صفحه3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  

 --------------------------------------------  

  )سید طاها مصطفوي(  »3«نۀ گزی - 256
آن  Gخودي است، پـس  واکنش سوختن اتانول در دماي اتاق خودبه) 1

   شود. طرفه انجام می منفی بوده و واکنش یک
2 (  

H
S H T S H T S G

T
0 0   

Gاز آنجایی که     دي است.خو است، بنابراین واکنش غیرخودبه 0
از آنجایی کـه ایـن فراینـد،  گرماگیر است و ) فرایند تبخیر آب یک فرایند3

G خودي است یعنی اینکه خودبه 0.  

G H T S H T S0 0   
کنند، دما  یخالف جهت هم عمل م Sو  Hهایی که  در واکنش) 4

و  0Hباشد. اگر  خودي بودن واکنش می کنندة خودبه عامل تعیین
0S 0ها در دماهاي پایین و اگر  باشد، واکنشH  0وS 

  ي هستند.خود ها در دماهاي باال خودبه باشد، واکنش
 )72تا  64هاي  ، صفحه3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((   

 --------------------------------------------  

  )کیش مرتضی خوش(  »3«گزینۀ  - 257

خودي بـودن  طبق قانون دوم ترمودینامیک آنتروپی مالکی بـراي خودبـه -

   باشد. با توجه به واکنش تجزیه پتاسیم پرمنگنات: ها می واکنش

2 04 2 4 2 2KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g) H   

   باشد. (درست) خودي می ودبهخ

باشـد، بنـابراین طبـق  در صفر مطلق (صفر کلوین) آنتروپی برابر صفر می -
Gرابطۀ  H T S دما و آنتروپی برابر صـفر  ،صفر کلوین دماي در

   (درست)باشد.  بوده و در نتیجه آنتالپی با انرژي آزاد گیبس برابر می
اکسید به صورت زیر بوده که واکـنش  واکنش تشکیل متان و نیتروژن دي -

خودي  خودبـهاکسـید  تشکیل متان برخالف واکـنش تشـکیل نیتـروژن دي
   (نادرست)باشد.  می

,C(s گرافیـــــــــــــــــــت ) H (g) CH (g) H , S2 0 02 4   

N (g) O (g) NO (g) H , S1 0 02 2 22
   

   درست -
 )72و  70، 55، 50هاي  ، صفحه3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  

 --------------------------------------------  

  )کیش مرتضی خوش(  »2«گزینۀ  - 258
مقدار ظرفیت گرمایی ویژه آب بیشتر از یخ بوده و در نتیجه براي افزایش  -

  آب و یخ، مقدار گرماي بیشتري باید به آب داده شود. (نادرست) يدما
Hدروژن به صورت در شرایط استاندارد ترمودینامیکی هی - (g)2 باشد،  می

چون به صورت گازي بوده، بنابراین افزایش دما بیشتر براي افزایش حرکـات 
   شود. (نادرست) چرخشی و انتقالی مصرف می

  طبق متن کتاب درسی صحیح است. (درست) -
   باشد: واکنش تشکیل آب به صورت زیر می -

H (g) O (g) H O(l) H , S1 0 02 2 22
   

  باشد. (درست) خودي می بنابراین در دماي پایین خودبه

 )72و  55، 53، 42، 40، 39هاي  ، صفحه3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  
 --------------------------------------------  

  )نتاج اکبر ابراهیم(  »1«گزینۀ  - 259

 نامســــــــــاعد»: 1«گزینۀ 
 مساعد

( ) H
( ) T S

0
0   

 )72و  71هاي  ، صفحه3شیمی یی) (ترمودینامیک شیمیا(  
 --------------------------------------------  

  )االسالمی خیاوي میالد شیخ(  »2«گزینۀ  - 260

2 184 0 368H ( ( )) kJواکنــــــــــــش    

1380 368 40 310
J kJ

G H T S kJ [T ]K K J
   

T K C0300 27   

 )72ۀ ، صفح3شیمی ترمودینامیک شیمیایی) ((  

 واکنش

 واکنش

 واکنش
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