
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//1515زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 

  13913988ماه ماه   اسفنداسفند  2323
  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000

   2 4 5 7 فارسيزبان و ادبيات 
   2 3 4 7  عربي

   3 5 6 8  دين و زندگي
   2 3 5 7 زبان انگليسي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  4- 5 11-1020 3و زبان فارسي3فارسيادبيات   15  2- 3 1–10 10 دانشگاهيپيشفارسيزبان و ادبيات

  15  6- 9 21-40 20 3عربي
  12- 13 51-1060 3دين و زندگي  15  10- 11 41-1050 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 دانشگاهيپيشزبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 فاطمه عظيمي آرايينگاري و صفحهحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463ر رقمي:  تلفن چها - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  مقدم، محمدجواد قورچيان محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي  فارسيات زبان و ادبي
  فاطمه منصورخاكي، مجيد همايي زاده، خالد مشيرپناهي، حسين رضايي، امير رضايي رنجبر، فرشيد فرج ،زاده درويشعلي ابراهيمي، بشير حسين  عربي

  كبير، هادي ناصري، سيد هادي هاشمي مرتضي محسني محمدابراهيم مازني، بقا، محمدرضا فرهنگيان، محمد رضاييابوالفضل احدزاده،   دين و زندگي
  ، اميرحسين مرادرضا كياساالر، مهدي محمديميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي،   زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي ـــــــ  محسن اصغري، اسماعيل تشيعي محمدجواد قورچيان محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 

حسين رضايي درويشعلي ابراهيمي،  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي
  ليال ايزدي  ـــــــ پوراسماعيل يونس

محمد آقاصالح  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني

 آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي
  پيشه فاطمه فالحت فريبا توكلي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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  ؟معنا شده است نادرستاي  واژهدر كدام گزينه  - 1
  زباني چيره: فصاحت: فروزش/ ؤ/ غرفه: باالخانه/ تأللمتروك: مهجور) 1
  / ارغند: خشمگين/ چوك: شباويزضماد: مرهم/ تاوانغرامت: ) 2
  / قمري: ياكريمفرومايه سفله:ها/ مجاور بودن: اعتكاف/  مصابيح: چراغ) 3
 زده نشيني/ فسرده: يخ : مقتول/ صفدر: دلير/ صحبت: همقتيل) 4

  ؟است درستنامعني مقابل چند واژه  - 2
: جايگاه)، (  (نصاب: مقدار معين از هر چيز)، )، (نحل: حالت سرخوشي و مستي: نشئت(خُفيه: پنهان شدن)، (شهربند: زنداني)، (زي: لباس)، (مقرّ

  دري)، (آوند: معلق)، (معجر: آتشدان) عسل)، (آخته: بيرون كشيده)، (هتّاكي: پرده
  سه) 2    دو )1
  پنج) 4    چهار )3
 ؟وجود دارد نادرستاي با امالي  در كدام گزينه واژه - 3

  انه زدندـادة مستـن بـيـشـن ن راهـبا م  وتـكـلـاف مـفـع رـسترم ـان حـنـاكـس) 1
  نقطه غاليه بيزمز سطر سلسله سازم ز   تـفـم زلـه از خـامـه نـر آرم بـگـكايتي مـح) 2
  ش به چوگان بزنيمينتا بدان ساعد سي  مرد راضي است كه در پاي تو افتد چون گوي) 3
رض) 4 صـدر  و  يـا  ا كـواب    دانـرزنـرگ فـب است مـعـه صـرچـگ  وشـزد 
  . … جز بههمة موارد زير درست هستند  - 4

  هاي موفق فارسي از متون عربي هستند. ن ترجمهترجمة تفسير طبري، ترجمة تاريخ طبري و ترجمة كليله و دمنه از نخستي )1
  نويسي و رواج علوم و فنون جديد در ايران شد. ر، رونق سادهثترجمة شعر شاعران اروپايي باعث بيداري مردم، پويايي ن )2
  .سوي نويسندة اصلي است ترجمة معنايي به در ) به سوي خواننده ويا روانترجمة ارتباطي (آزاد  توجه مترجم در) 3
  هستند.» گوته«همه از آثار ادبي » ها هاي رومي و تئوري رنگ ، نغمهاگمونتست، وورتر، فا«) 4
  ؟هاي ادبي است كدام آرايه فاقدبيت زير  - 5

  »فشاني بود  چو صبح خندة زخمم نمك    ز بس كه داشت سرم شور تيغ او بيدل«
  ايهام تناسب، تشبيه) 2    مجاز، كنايه) 1
  اعات نظير، استعارهمر) 4    آميزي تضاد، حس) 3
  
  

 دقيقه 15وقت پيشنهادي:   99تا  63 هاي هصفح/  درس) 8(/ ترجمه/ توصيف و تصويرگري /ادبيات تعليمي دانشگاهي: زبان و ادبيات فارسي پيش
   115تا  96 هاي ه/ صفح درس) 3دار و از ماست كه برماست)/ ( (كبوتر طوقفرهنگ و هنر  /2انواع ادبي : 3ادبيات فارسي 

    112تا  94هاي  درس) / صفحه 3)/ (2و  1هاي ادبي)/ دستور زبان فارسي (گروه اسمي  نگارش (آشنايي با نوشته :3زبان فارسي 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،3و زبان فارسي  3دانشگاهي، ادبيات فارسي  زبان و ادبيات فارسي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 براي آزمون امروز چيست؟ گذاري شما هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

   هاي اخير بسيار تمركز شده است. يد. بر روي اين مورد در كنكورهاي سالخاطر بسپار در هنگام فراگيري مبحث لغت، حتماً تمامي معاني يك واژه را به  
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 كدام است؟» تعليل، جناس، ايهام تناسب، استعاره تشبيه، حسن«هاي  ترتيب آرايه - 6

  گر از اشك من سوخته باران داردـم  الف) شده اين پستة تو تازه و سرسبز چراست
  ه ميسر نشود دفع زوالـمهر را گرچ  انـصـه رويت نپذيرد نقـر مـن بـر مـب) مه
  دت اي ماه نباشد مقدارـرو را با قـس  رتوـاشد پـبـرو نـت اي سـخا رـاه را بـج) م
  اشكبار شمع هچون من چراست با مژ  واي تو در سرشـت آتشي ز هـسـيـر نـد) گ

  ان بدادـرش، جـدر بـد آه و انـيـكش  ادـشـرگـه بـر روي شـده بـوان ديـهـ ) ج
  ج، د، هـ ، ب، الف )2    د  ب، الف، هـ ، ج، )1
  هـب، د، الف، ج،  )4    ف، د، ب، هـج، ال )3
  . … جز بهها وابستة وابسته وجود دارد  در همة گزينه - 7

  ازـجـاي مـل وفـو گـكه يك دو هفته بود همچ  ان صائبـن جهـاي ايـاشـد دل به تمـنـمب) 1
  من در اين گلشن چرا چون غنچه دلگيرم هنوز  يك چمن گل ريخت هر شاخ تمنا بر زمين )2
  تـمـام جـر ز جـضـال خـد زلـنـده يـو مـچ  ابـاي دري هـرعـه جـب را اـة مـنـشـروان ت )3
  مـاي ادهـهـو نـس كـه يـق بـلـاي خـروي و ري  ايم ادهـت رو نهـمـري است تا به راه غـعم) 4
  ؟ندارندكدام دو بيت با يكديگر مفهوم يكساني  - 8

  دـنـسـپـم هـتـفـهـود نـش خـو آن آت    هـانـر اي دل زمـجـفـنـو مـش) 1
  پوشي چرا؟ راز، تو پرده هبرون شد از پرد    خُم نجوشي چرا؟و دال خموشي چرا؟ چ

   دـنـركـم بـلـاي ظـنـه بـشـاز ري    دـايـه بـا كـنـن بـن ايـب ن زـركـب) 2
  دـاد بـيـنـاد بـهـنـه بـك د آنـنـكـب    ودـاد خـيـنـه بـد كـايـيـر نـي بـسـب

  دـنـبـر دلـهـر چـه ابـه بـتـفـهـنـب    دت رويـنـيـبـر نـشـم بـشـا چـت) 3
  ردم دنيا ننشيندـا مـه بـت كـرط اسـش    يده است ز دنيامصائب دل هركس كه ر

  دـنـي خـمـوش هـاش خـبـرده مـسـاف    ن سخن همي گويـش منشيـامـخ) 4
  ي اگر الل شودـود طوطـنه بـيـگ آيـزن  سخنان خاموشي مصلحت نيست ز شيرين

  ؟است متفاوتم گزينه مفهوم كدا - 9

  ردن نيستـان كـه نهـوصلة دانـاك را حـخ  داختـرا انـحـه صـه بـنـاقبت راز مرا سيـع )1
   ها نهان كي ماند آن رازي كز او سازند محفل  همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر )2
  ه، دلـتـفـم گـمـشـان آب چـر زبـب  تـن اسـان مـه در جـ، كشـة آتـصـق )3
  گرچه مور است در اين دايره خاتم با اوست  ر خموشي به لب چون و چراـركه زد مهـه )4
 در؛ »سرد است سخت اگر در تابستان شما را بخوانم، گوييد هوا سخت گرم است؛ اگر در زمستان فرمان دهم، گوييد«مفهوم مقابل عبارت  -10

   ؟شود نميديده كدام بيت 
  وسفرمـن نـد و مـصـقـت ره مـه دراز اسـك  دسـر قـايـن اي طـة راه كـدرقـم بـتـمـه) 1
  اي وارهـردون، سـن گـوسـه تـا روي بـرجـه  دـنـلـت بـمـها ـبه ـد دار كـنـلـت بـمـه) 2
  خاك و زر در نظر همت ما هر دو يكي است  پيش ما ساية ديوار و هما، هر دو يكي است) 3
  د تابان نيستمـيـورشـة خـذبـين جـدر كم  انـمـر آسـبرم ب شبنم خود را به همت مي) 4
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 ؟بيان شده است نادرستمعناي كدام دسته از واژگان   -11

  ب) ثقت: اعتماد كردن    الف) خايب: نااميدي

  د) رغم: كراهت    ج) متصيد: شكار كردن

  و) مظاهرت: پشتيباني    خانه هـ) ضيف: مهمان

  ب، و، د) 4  الف، ج، هـ )3  ب، هـ ، د )2  الف، ج، و )1

  اماليي مشهود است؟ غلطابيات  در كدام -12

  نديـستمـالص مـه خـي كـو آنـت    ندمـتمـت مسـراغـز فـم كـن آنـالف) م

  ني ز چشمي كز سيه گفت و سپيد  دـل آوريـقـز از عـغـت و نـرق زشـب) ف

  يقـكر عمـزار فـبه كنه آن نرسد ه  ج) حالوتي كه تو را در چه زنخدان است

  جا امير بود جا اسير رفت گر آن  زين  غريب بودجا  جا قريب رفت گر آن د) زين

 د  الف،) 4   ب، د )3  ب، ج) 2  الف، ج )1

  ؟است نشدهكدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات درست بيان  -13

  تنها اثر منثور اوست. »االوليا تذكرة« وعطار از عارفان قرن ششم و خالق آثاري از نظم و نثر است ) 1

يه آن را به نام يكي از پادشاهان سلجوقي تأليف كرد داراي نثري مرسل و گاه ااخالق و معاد است كه نجم د مرصادالعباد در علم تصوف،) 2

  داراي سجع و موازنه است.

هاي غنايي، بيان حاالت و احساسات مربوط به وصال و فراق است و ادبيات عرفاني در حوزة ادبيات غنايي قرار  موضوع اصلي منظومه) 3

  گيرد. مي

  به نثر درآورد.با سبكي ساده و روان هاي منسوب به دورة سامانيان است كه نويسندة آن در قرن پنجم آن را  س و رامين از داستانوي) 4

 . … جز بههاي درون كمانك مقابل بيت، درست است  ها، آرايه در همة گزينه -14

  ا (ايهام، تشخيص) ـة مـنـيـو از آيـش خيال تـقـرود نـن  اك رودـلـة افـنـيـاز س هـو م رـم مهـرق )1

  نظير) تعليل، مراعات عاشقِ معشوق رسوا كن، سزاي سوختن (حسن  بال و پر سازد كه هست شمع از آن پروانه را بي) 2

  آميزي) كند (تناقض، حسفكه دهان تو، يقين را به گمان در  مـدان يـن مـقيـه يـده درآور، نـنـر خـه شكـب) 3

  آميزي، اسلوب معادله) ، گل (حسجدات خود نيست به هر حال هاز نك  اند ش نهانـويـخن ـان، در سخـين سخنـگـرن) 4

  ؟شود يافت مي ،متفاوت نقش تبعيدو ها  در كدام بيت -15

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  دـاشـن بـار مـار يـر يـت اگـوش اسـخالف) 

  دـچنين باش اعـدر دايرة قسمت اوض  يك به كسي دادند جام مي و خون دل، هرب) 

  دـه بنياد آمـار بـي و كـموسم عاشق  دـباده صافي شد و مرغان چمن مست شدنج) 

  ي شو نفورـي ز شاهـواهـي خـعاشق  ت دور ـم دور اسـي ز هـانـطـلـق و سـعشد) 

  ب و د )4  ج و الف )3  ب و ج )2  الف و د) 1
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  كار رفته است؟ در كدام گزينه متمم اسم به -16

  عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است  اتـد هيهـن آيـر چشم مواب در عهد تو دـخ) 1

  تـدان اوسـيـر مـر سـان بـف آزادگـموق  آن كه دل من چو گوي در خم چوگان اوست) 2

  تـرامان اوسـخ قدسروي اگر اليق است   روـه سـگيرم بنس ـ، اناغـبه ـدارم بـل نـيـم) 3

  تـتوان خريد و نشايد خريد اسير از دوس  ه باشد اسير و دشمن راـق كـريـر طـه هـب) 4

 وابستة پسين وجود دارد؟ چندوابستة پيشين و  چندترتيب،  در متن زير به  -17

شود، احداث  عنوان خاكريز دوجداره ياد مي طول چند كيلومتر در پشت خاكريز اول كه از آن به او دومين مرحلة كار را شروع كرد، خاكريزي به«

  »حساب شدة آن شهيد بزرگوار، رزمندگان توانستند در برابر نيروهاي دشمن، پيروز شوند.نمود. آن روز با تدبير 

  سه/ نه) 4  چهار/ هشت) 3  چهار/ يازده) 2  سه / ده) 1

 . …بيت  جز بهدر همة ابيات شاعر به اميد وصال و آرزوي ديدن روي معشوق است  -18

  تـان دوسـاربـدم سـر قـب مـيـهـر نـا سـت  تـاسـجـاروان كـم كـا علـنـار آشـاي ي) 1

  تـان دوسـوستـبون ـدن از رخ چـسيبي گزي  داني حيات كشتة شمشير عشق چيست )2

  ر دو جهان خرمي است ما و غم روي دوستـگ  آب حيات من است خاك سر كوي دوست )3

  اينك علي الصباح (صبح) نظر بر جمال دوست  ر به خواب ببينم خيال دوستـگفتم مگ )4

  ؟شود نمياز كدام گزينه دريافت » ون گرفت آتش ز سر تا پاي او/ سرخ شد چون آتشي اعضاي اوچ«مفهوم بيت  -19

  بلبل و گل، سرو و قمري، ليلي و مجنون يكي است  رنگي شراب و خون يكي است در بهارستان يك) 1

  است ن يكيـار مـان، نگـارستـم نگـالـود عـر شـگ  ذارـرا زان گلعـازد مـس يـمـافل نـجوش گل غ) 2

  اـم مـزيـري يـروانه مـر پـتـسـاكـع از خـمـش  ق و معشوق راـاشـدايي عـنيست در طينت ج )3

  ند يكي دوگانهـيـول بـت و احـي اسـكـه يـر سـه  يـاقـراب و سـام و شـج» يـراقـع«دة ـدر دي) 4

 . … جز بهها مفهوم واحدي دارند  هر دو بيت همة گزينه -20

  اريـنـر چـود هـش از خـرآرد آتـب  هـلـيـرم پـك رـد هـنـتن ـر تـن بـفـك) 1

  انـمـآس دـا بـر مـت بـاسـه از مـك  انـم زبـك هـه يـك بـان يـشـتـن رفـخـس

  و نخرندـج  مـيـه نـن بـمـنة دشـهزار طع  اند در همه كار دو دوست باهم اگر يك دل) 2

  نگ ما؛ هشيار هم باشيماگر غفلت كند آه  ريشانيـاد پـم از بـاه آريـنـت پـعيـمـه جـب

  دـه كار آيـو را بـوادث تـع حـر دفـه بهـك  رـيـگـره بـهـار بـة روزگـربـجـرو ز تـب) 3

ي ر كـد كـغ  در  حـه  ة  ر دهـو دث    مـلـه عـود و نـمـه دردي دوا نـه تجربـن  رـوا

  دـرور دهـادة غـك بـلـه دور فـركـه هـب  ارش راـمـا بشكند خـضـغ قـيـه آب تـب) 4

وارـرد زود خـعزيز را كه جهان ك سـباي   ز كردـزيـت عـانـه جهـدان كـو بـشـه مرّـغ
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 ّ٢٧ -  ٢١الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفھوم ( ين األصّح و األدّق فعي:(  

  »: !ملکان شعراُء باِلدنا ُيحّسوَن بأّن الناس ال ُيعانوَن ِااّل الُخمول َفَيدعونھم إلی المحاولة و الع« -21

 !خواندند ها را به تالش و كار فرا مي برند، بنابراين آن كردند كه مردم جز از تنبلي رنج نمي شاعران كشور احساس مي) 1

 !خوانند برند پس آنان را به سعي و كار فرا مي كردند كه مردم فقط از سستي رنج مي شاعران سرزمين ما حس مي) 2

 !كردند برند بنابراين ايشان را به تالش و كار دعوت مي مردم ما جز از سستي رنج نمي كنند كه شاعران كشور ما احساس مي) 3

  كنند! دعوت ميها را به تالش و عمل  برند پس آن رنج مي شان كردند كه مردم ما فقط از تنبلي شعراي سرزمين ما احساس مي) 4
  …آموزانِ  اي دانش :!»مدينتکّن الکبيرة يَن فييّ َتْنسيَن المحتاجيَن الحقيق يا طالباِت المدرسِة الُمجّداِت! ال« -22

  !تالشگر مدارس! شما در شهر بزرگ خود نيازمندان حقيقي را فراموش نكنيد) 1
 !كنيد مدرسة تالشگران! در شهرهاي بزرگتان نيازمندان را حقيقتاً فراموش نمي) 2

  !يدكوشا در مدرسه! در شهرهاي بزرگ، نيازمندان واقعي را فراموش نكن) 3
  !كوشاي مدرسه! در شهر بزرگتان محتاجان واقعي را فراموش نكنيد) 4
  »: ُيَضيِّعون ھذه الفرصة الّذھبّية! اً ألّن ھناك أوالد َدُعوا َذريعًة َتجَعلکم محرومين من لِقاِء الوالَدين« -23

  اند! هاي ارزشمند را از بين برده فرصتچه بسا فرزنداني اين  ،گرداند رها كنيد اي را كه شما از ديدن والدين محروم مي ) بهانه1
  دهند! دست مي زيرا هستند فرزنداني كه اين فرصت طاليي را از ،كند مادر محرومتان مي اي را كه از ديدار پدر و ) رها كنيد بهانه2
  اند! يشان را از دست دادها ارگذ  چرا كه فرزنداني، در اين فرصت ،مادر محروم كند اي شما را از مالقات با پدر و ) نگذاريد بهانه3
 كنند! ا را تلف ميرگذ  بهره كند كه مسلماً فرزنداني وجود دارند كه اين وقت مادر بي را از مالقات با پدر و ) نگذاريد عاملي شما4

  :» العلماء!في الماضي کان کثيٌر من الّناس َيُظّنون أّن ُکلَّ ظاھرة طبيعّية عذاٌب من عند آلَِھتِھم لِعقاب الُمذنِبين إاّل « -24

شان براي كيفر انجانب خداي طبيعي عذابي از اي هپديد كردند كه هر جز دانشمندان گمان مي ه) در گذشته بسياري از مردم ب1
 گناهكاران است!

سوي معبودشان براي مجازات  پديدة طبيعي عذابي از كه هر تر بر اين باور بودند جز دانشمندان مردم در گذشته بيش ه) ب2
  ران است!بزهكا

) در گذشته غير از دانشمندان اكثر مردم گمان كرده بودند كه تمام رويدادهاي طبيعي عذاب الهي است تا گناهكاران كيفر 3
    ببينند!

   كه تبهكاران مجازات شوند! كردند كه هر پديدة طبيعي عذابي الهي است تا اين ) از ميان اكثريت مردم فقط دانشمندان باور نمي4
  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:        92تا  72 هاي هصفح/ بالقرآنِ عليكُم و الْفرصة / إغتنام )منادا و ناءثاست (منصوبات : 3عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3عربي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  

  كنيم، سپس به مرور و  زني و پرسيدن سؤال از خودمان شروع مي هاي پربازده براي مطالعه، روش بازيابي است. در اين روش، مطالعه را با تست يكي از روش
  پردازيم. رفع اشكال مي
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  الّصحيح: عّين  -25

  پيامبر (ص) با يك يار خود در مسجد نشسته بود!  المسجد!: ي(ص) قعد مع أحد صحابته ف يّ کان النب) 1

  مند شده است!  ها تنها انسان از نيروي انديشيدن بهره ميان آفريده :نسان!التفکّر بين المخلوقات إاّل اإل ةما تمّتع بقوّ ) 2

  رساند!  ها مسلماً اميد سود از چيزهايي دارند كه ضرر مي : آن!ھّن قد يرجون النفع ِمن أشياء تضرّ ) 3

   برند! آموزان تنها از تنبلي رنج مي كنم كه دانش : احساس ميأَحّس أّن الّطالب ال ُيعانون إاّل الکسل!) 4

  »رأيُت الّدھر مختلفاً َيدور / فال ُحزٌن َيدوم و ال ُسرور« في المفھوم:الّصحيح عّين  -26

 شام افتد به خاك ،و از غروب مهر روشن شد چرخ / هر كه را برداشت صبح از خاكاز طلوع ) 1

 هر كه در دايره گردش ايام افتاد/  نرود چون پرگار دوران چه كند كز پي) 2

 دارد سود غم خوردن بيهوده نمي/  دهقان قضا بسي چو ما كشت و درود) 3

  يرينه در ميان داردبه ما عداوت د/  رود بر من نه امروز مي چرخ جفاي) 4

 »:كرد! ها براي رسيدن به بزرگواري تشويق مي اش را به استفاده كردن از فرصت هاي خود جوانان جامعه بارودي در قصيده« -27

  ستفادة من الفرص للوصول إلی الُعلّو!قصائده شباب مجتمعه علی اال ييشّجع ف يالبارود) 1

  ستفادة من الفرص للحصول علی المجد!ه علی االقصائده الشباب مجتمع يشّجع ف يکان البارود) 2

  ستفادة من الفرص للحصول علی الُعلّو!القصائده شباب مجتمعه علی اال يف ييشّجع البارود) 3

  ستفادة من الفرص للوصول إلی المجد!قصائده شباب مجتمعه علی اال ييشّجع ف يکان البارود) 4

 ٣۴ - ٢٨( يناسب الّنص ئلة بمااقرأ الّنّص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األس:(  

 يعدد ُمستخدم . فلنعلْم أنّ يّ اإلنسان حول آثارھا علی المجتمع ُيطالعواـتجلُب الباحثيَن ل يالّت من الّظواھر» يّ کترونلالفضاُء اإل«

ن نحاول اعلينا  يعني ثَر من تسعيَن بالمئِة ِمن سکّان األرض؛ ھذامليار مستخدم ولکن يوّثُر علی أک ٣اإلنترنِت اليوَم تتجاوُز 

ستخدام من ھذه التکنولوجيا الحديثة کما يلزُم أن نعلّم صغارنا من الّطفولة حّتی طريق اال ينا فأکثر لنرفع ثقافة مجتمع

  ھم.حيات يف َيستخدموھا بأحسن وجه

ألّنھا مجموعٌة مَن العلوم  يّ روناإللکت ستخدام من اإلنترنت و الفضاءاال تحسين إحدی طرق» الکتِب اإللکترونّيةِ «ستفادةُ مَن اال

ً الّتصّفُح ف المفيدة الواثقة تنفُعنا أکثر ِمن معلومات سطحّية ھذه الکتب مثل الکتب  ينواجُھھا عبَر اإلنترنِت و يمکُن لنا أيضا

  !المطبوعة

  العالم: ياإلنترنِت ف يعّين الّصحيح حولَ مستخدم -28

  ي العالِم!ھم کثيروَن جّداً أکثَر ممَّن َيتأّثروَن ف )1

  !ةٍ يّ اإللکترونّيِة بدَل معلوماٍت سطحأکثُرھم َيستفيدوَن مَن الکتِب ) 2

  !المجتمعاتِ  يھم ُيطالعوَن لفھِم آثاِره علی حياِة الّناِس ف) 3

  !هستخدموي ثُر الّناِس منه و إن اليتأّثُر اک) 4
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  ح:حيعّين الصّ  -29

  !اجحوَن يستفيدوَن مَن الکتِب اإللکترونيِة فقطالنّ  )1

  !الواقعِ  يقيمَة لھا ف ال ةٌ يَّ سطح اإلنترنِت معلوماتٌ  يما نری ف کلّ ) 2

   !علی جميِع الّناسِ  يِّ تأثيِر الفضاِء اإللکترون يف كَّ ال ش) 3

  !ِمن کّمّيته مُّ ٍء أھيش يِّ ستفادِة من أاال يريُق فالطّ ) 4

  »:الکتِب اإللکترونّيةِ «الّنصِّ حولَ  يف لم ُيذکر يعّين الّذ -30

 !وثاقُتھا أکثُر ِمن أخواِتھا المطبوعةِ ) 2    !کاُن التصفُِّح فيھا للُمطالعينإم) 1

  !تحسيِن اإلستخداِم مَن اإلنترنتِ  يدوُرھا ف) 4  !الّنفُع فيھا للقارئيَن و الُمستخدمينَ ) 3

31-  :   !» … خيٌر ِمن کثيرٍ  …قليلٌ «أکمل الفراغيِن حسب المفھوِم المستنتِج من الّنصِّ

  ينقطعُ  -ُيداوُم عليه ) 2    ُيعَتبر ال –ينفُع ) 1

 يخفی -يظھُر ) 4    به ال ُيعمل -ُيعمُل به ) 3

  ٣٣و  ٣٢و الّتحليل الّصرفي ( اإلعرابعّين الّصحيح في:(  

  »:ُيطالعوا« -32

  فعليةٌ  جملةٌ  فاعله معفعٌل منصوب و /  معلوممبنّي لل - متعدٍّ  -  )ع ل  ط: األصلية حروفه( ثالثي مزيد )1

  البارز» واو«ضمير  فاعله و منصوب فعلٌ /  معرب - ثالثي مجّرد -للغائبينَ  -  مضارع) 2

   ضمير مستتر فاعلهنائب /  مجھولمبنّي لل - ) فاَعلَ  وزن على »طالعَ : «ماضيه( ثالثي مزيد -  مضارع فعل) 3

 ضمير بارزفاعله ب نائ و فعلٌ /  مجھولمبنّي لل -) مفاعلة وزن من مطالََعة،: مصدره( ثالثي مزيد -  للغائبينَ ) 4

  »:َتحسين« -33

  و مرفوع »استفادةُ « لمبتدأ خبر/  جامد - »ن ح س« األصلية حروفه -  مذّکر مفرد -  اسم )1

  و مجرور إليه مضاف/  معّرف باإلضافة - )تفعيل وزن علیمصدر ( - مذکر مفرد) 2

  خبر و مرفوع/  منصرف - »افَعلَ « وزن على »اَحَسنَ « فعله - مذّکر مفرد) 3

نُ ( مصدر -  اسم )4   و مجرور إليه مضاف/  معّرف باإلضافة - )مضارعه: َيَتَحسَّ

ستخدام من ھذه التکنولوجيا فع ثقافة مجتمعنا في طريق االعلينا ان نحاول أکثر لنر«في الّتشکيل:  الخطأعّين  -34

  »الحديثة!

 سِتخدامِ اال –َنرَفَع  –أْن ) 2    الَحديَثةِ  –طريِق  –أْن ) 1

  الَحديَثةِ  -ُمْجَتِمِعنا  –أکَثَر ) 4    ِمنْ  –َثقاَفَة  –ُنحاِوُل ) 3
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  عّين ما فيه معنی الحصر: -35

  الکدح أبداً إاّل االُّم! لن ُيناَدی إنسان عند الّداء و) 1

   ِخْدمة اآلَخريَن!لم َيکن لَِجماعٍة ِمن الّناس عمٌل إاّل ) 2

  نيـَن!اإَلخالص في العـمل ُيسبِّب أاّل ُيْعــَرَف بعـُض المحـس) 3

  ال ُيفيد لشفاء مرض الجھالة إاّل ِعلم ُيصلِح األفکار!) 4

 …!» القاعة أحداً إاّل  يالّطالبات ما رأين ف«للفراغ:  الخطأمّيز  -36

  المعلّمينَ ) 2    معلّمةً ) 1

  المعلّماتَ ) 4    المعلّمينِ ) 3

 منه:  المستثنی ما فيه عّين -37

 العظيم! يّ ا توفيقی إاّل با العلو م) 2  و ال يخاف هللا من عباده إاّل العلماء!) 1

ة حيوان إاّل الخّفاش!) 4    کلّھا إاّل عبادة! يليست أوراد) 3   و ال يتمّتع بھذه الحاسَّ

  أن َيکون ُمنادی: ال ُيْمکِـنُ عّين ما  -38

 بناتي َتَعلَّمَن حسن االستماع کحسن الحديث!) 2     إخواني َتعاَونوا علی البّر!) 1

  !أبنائي َتَعلَّموا حسن االستماع کحسن الحديث) 4     لی البّر!أَخواَي َتعاَونا ع) 3

ً عّين حرف الّنداء  -39   :َمحذوفا

1 ( ً    فِي اْلمواجھة مع اْلمشاكل و ھو معك أينما كنَت! رّبك ينصرك دائما

   رّبي إن كنُت خاطئاً فال َتحرمِني من عفوك و ال تطردِني من بابك!) 2

    فال تقنطوا من رْحمته! رّبكم الّذي يعلم ما فِي صدوركم،) 3

   رّبنا َمن أعطى كّل شيء خلقه ُثّم ھداه!) 4

  في أسلوب المنادی: الخطأعّين  -40

َك بَِربَِّك اْلَكِريمِ  يا أّيھا اإلنسان!«) 1   »َما َغرَّ

  »رّبنا إّننا َسِمعنا ُمنادياً ينادي لإليمان«) 2

  يا مؤمنات العالم! ال َتنسيَن مساعدة المحتاجيَن!) 3

 ا المسلمون! اّتحدوا و جاھدوا لدينکم!ي) 4
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ريزي كرده بود، كدام است و عامل مؤثر در  بافضيلت پي يها عنصر اصلي برنامة مهمي كه رسول خدا (ص) براي كانون رشد و تربيت انسان -41

  ؟تحول عظيم آن، چه بود
  مسلميناهتمام پيامبر و تالش  -هاي اصيل او  احياي منزلت زن و ارزش) 1
  قول و فعل نبوي -هاي اصيل او  احياي منزلت زن و ارزش) 2
  قول و فعل نبوي - مبارزه با تلقي درجه دوم بودن زن ) 3
  اهتمام پيامبر و تالش مسلمين - مبارزه با تلقي درجه دوم بودن زن ) 4
و كدام روش حاكميت در  بودهدر كدام آية مباركه ، مفهوم نهفته هاي طاغوت جايگزين شود جاي فرمان دستورات الهي به در جامعه، كه اين -42

  ؟تقابل با آن است
  برقراري روابط اجتماعي بر پاية تمايالت نفساني و خودسري - »يا اَيها الّذين آمنوا اَطيعوا اهللاَ«) 1
  خاصبه گروهي  ي زمينها ها و ثروت نعمت يافتن اختصاص -» يا اَيها الّذين آمنوا اَطيعوا اهللاَ«) 2
  برقراري روابط اجتماعي بر پاية تمايالت نفساني و خودسري - »اُمرت لاَعدلَ بينَكُم«) 3
  به گروهي خاص ي زمينها ها و ثروت نعمت يافتناختصاص  - »اُمرت لاَعدلَ بينَكُم«) 4
   ؟»انَّ في ذلك لĤَيات لقَومٍ يتَفَكَّرون« فرمايد: هاي ذكرشده در آيات الهي مي يك از نشانه در مورد كدام خداوند تبارك و تعالي -43
  »يعلمونَ هل يستوِي الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ ال«) 1
2( » نينَ ون اَزواجِكُم بلَ لَكُم معةًاَزواجاً و جفَدقَكُم حزر و«  
  »ونَخوف عليهِم و ال هم يحزَن فَلَهم اَجرُهم عند ربهِم و ال«) 3
  »رحمةًو  مودةًاَزواجاً لتَسكُنوا الَيها و جعلَ بينكُم «) 4
كرد، كدام بود و به گفتة قرآن كريم،  ها تبليغ مي بخش اسالم را با آن رهايي  پيام ،بنا به فرمان الهي روشي كه رسول خدا (ص) سومين -44

  ؟ارندد دشمنان چه زماني از مقاتله و ستيز با مسلمانان دست برمي
  دار نمايند. هويت ديني و شرافت مكتبي مسلمانان را لكه -  »الحسنَةِ الموعظَةِو  بِالحكمةِ«) 1
  .مسلمانان را از دينشان برگردانند - » الحسنَةِ الموعظَةِو  بِالحكمةِ«) 2
  دار نمايند. لكههويت ديني و شرافت مكتبي مسلمانان را  - »لهم بِالَّتي هي اَحسنُدِجا«) 3
  مسلمانان را از دينشان برگردانند. -» لهم بِالَّتي هي اَحسنُدجا«) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،3دانشگاهي و دين و زندگي  دين و زندگي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10از گذاري چند  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  103تا  64هاي  صفحه/ درس) 3اي براي فردا)/ ( هاي استوار و برنامه / در مسير (پايهپايداري در عزم/ (بازگشت)دانشگاهي:  دين و زندگي پيش
  دقيقه 15وقت پيشنهادي:       

  131تا  94هاي  صفحهدرس) /  3()/ نتظار طلوعهاي راستين خورشيد پنهان و در ا احياي ارزش(انديشه و قلب   :3دين و زندگي 

  باشد، بنويسيد.اي از آن درس كه شامل خالصه نكات مهم متن و پيام آيات اصلي درس  پس از كامل شدن فرآيند يادگيري هر درس، خالصه  
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  بدوي آن، كدام است؟ مراحلشود و نتيجة اصالح انحرافات اجتماعي در  ضرورت توبة اجتماعي چه زماني آشكار مي - 45
  هاي اساسي از گناه با فعاليتآسان شدن ممانعت  - خارج شود.  خدا اگر جامعه از مسير توحيد و اطاعت) 1
  گسترش نيافتن و ماندگار نشدن گناه - خارج شود.  خدا اگر جامعه از مسير توحيد و اطاعت) 2
  گسترش نيافتن و ماندگار نشدن گناه - رفته را جبران نكنند.  اگر مردم حقوق الهي از دست) 3
  هاي اساسي آسان شدن ممانعت از گناه با فعاليت - فته را جبران نكنند. ر اگر مردم حقوق الهي از دست )4
تالش كردن براي رشد و تعالي «و » كيشان هم پيوند برادري در سراسر جهان با«مفاهيم  ،ترين معيارهاي جامعه و تمدن اسالمي دربارة مهم - 46

  آيات شريفه مذكور است؟ كدام يب درترت به» در عين توجه به رستگاري اخروي به عنوان هدف اصليزندگي دنيوي 
1 (»ال و و رتم كَما اُمبِما اَنزَلَ اهللاُ استَق قُل آمنت م وهع اَهواءاهللا التي اخرج لعباده زينةقل من حرم « -» تَتب …«  
2 (»ال و و رتم كَما اُمبِما اَنزَلَ اهللاُ استَق قُل آمنت م وهع اَهواءحرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن  انماقل « - »تَتب…«  
  »…انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قل « - » اء علي الكفار رحماء بينهمذين معه اشدمحمد رسول اهللا و الّ«) 3
  »… هاهللا التي اخرج لعباد زينةقل من حرم « - » اء علي الكفار رحماء بينهمذين معه اشدمحمد رسول اهللا و الّ«) 4
جو  و توان جست مي تري طور دقيق به پاسخ اين سؤال را در كدام آيه »راه موفقيت و پيروزي در صحنة جهاني چيست؟«اگر سؤال شود:  -47

  كرد؟
  »…اصبروا ان االرض هللا  وبِاهللاِ و قال موسي لقومه استعينوا ) «1
  »لبونو من يتول اهللا و رسوله و الذين آمنوا فَانَّ حزب اهللا هم الغا) «2
  »…و استَقم كَما اُمرت و ال تَتَّبِع اَهواءهم «) 3
  »…محمد رسول اهللا و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم ) «4
مؤمنان علي (ع)  مربوط به كدام مرحلة توبه است و بنابر كدام فرمودة امير» و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللا«آية شريفة  -48

  ؟هاست پاك شدن از آلودگي ،توبه
  »التّائب من الذّنب كمن ال ذنب له« - اول ) 1
  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التّوبة« - اول ) 2
  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التّوبة« -دوم ) 3
  »التّائب من الذّنب كمن ال ذنب له« -دوم ) 4

ثمرة  ،معلول چيست و به معناي حقيقي كلمه عالم شدن يك ملت ،خوددست نيافتن يك ملت به حقوق  ،در تذكر مقام معظم رهبري -49
  ؟چيست

  علم زا بودنِ جوش و درون درون -بهره بودن آن ملت از علم و دانش  بي) 1
  علم زا بودنِ جوش و درون درون -كشور  آن) عدم استحكام و اقتدار نظام حكومتي 2
  ه كار افتادن استعدادهاي يك ملتب -كشور  آنعدم استحكام و اقتدار نظام حكومتي ) 3
  به كار افتادن استعدادهاي يك ملت -بهره بودن آن ملت از علم و دانش  بي) 4

  هستند. …گناهان  از توجهي به عفاف و پاكدامني ولي رشوه گرفتن و بي، است …و دروغ يك گناه است  … فريب بزرگ شيطان -50
  اجتماعي  -فردي  - ران پيري در دوگذراني در دورة جواني به اميد توبه كردن  خوش) 1
  فردي - اجتماعي  -  دادن وههاي الهي جل لذت گناه را برتر از خوشي و لذت اطاعت از فرمان) 2
  فردي -اجتماعي  - گذراني در دورة جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري  خوش) 3
  اجتماعي  - فردي -  دادن هاي الهي جلوه لذت گناه را برتر از خوشي و لذت اطاعت از فرمان )4
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بهره شدن از وجود حجت در ميان امت شويم، كدام عبارت شريفه رهگشاي ما  اگر از محضر مضامين عالي قرآن كريم، جوياي علت بي -51

  ؟گذاري بر مستضعفان در كدام آيه مشهود است خواهد بود و ارادة الهي مبني بر منت

1 (»كراً  لَم يغَينعمةم « - »لَيستَخلا استَخلَفي االرضِ كَمم ففَنَّه«  

  »و نَجعلَهم الوارِثينَ اَئمةًهم نَجعلَ« - »يغَيروا ما بِاَنفُسهِم) «2

  »لَيستَخلفَنَّهم في االرضِ كَما استَخلَف« -» يغَيروا ما بِاَنفُسهِم«) 3

  »و نَجعلَهم الوارِثينَ اَئمةًهم نَجعلَ«ـ  »نعمةلَم يك مغَيراً «) 4

پذيرفت و چه  ام غاصب عصر آنان، بر طبق كدام اصل مبارزاتي صورت ميمدافعة اهل بيت عصمت و طهارت (ع) از حقوق مردم در برابر حكّ -52

  نمود؟ جلب مي مسلمانانارمغان ديگري را براي 

  اشتن قوانين اسالمممانعت از زير پا گذ - دوستي با دوستان خدا و بيزاري از دشمنان او ) 1

  حق پيامبر دانايي مردم به جانشينان بر - دوستي با دوستان خدا و بيزاري از دشمنان او ) 2

  پا گذاشتن قوانين اسالم ممانعت از زير -و گناه  امر به معروف و خير و نهي از منكر) 3

  حق پيامبر دانايي مردم به جانشينان بر -امر به معروف و خير و نهي از منكر و گناه ) 4

غايب ناميدن حجت خدا (ع)، به كدام معنا صحيح است و نحوة امامت حضرت مهدي (عج) در عصر غياب ايشان، از كدام حديث روشن  -53

  ؟گردد مي

  »كند. ها عبور مي از معابر و خيابان …حجت خدا « -امام در بين ما نيست. ) 1

  »…اهيم ما از اخبار و احوال شما آگ« -امام در بين ما نيست. ) 2

  »…ما از اخبار و احوال شما آگاهيم « -بينيم.  ها امام را نمي ما انسان) 3

  »كند. ها عبور مي از معابر و خيابان …حجت خدا « -بينيم.  نمي ها امام را ما انسان) 4

شده بود، به سبب كدام اقدام دست پيامبر (ص) بنا   اي كه به بقاي تفكر اسالم اصيل در ميان انبوه گرد و غبار انحراف اكثريت جامعه -54

  ؟جو كرد و توان جست ع مياي از آن را در كدام آيين تشي صورت پذيرفت و نمونه (ع) بيت عصمت و طهارت اهل

  هتفقّ -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ) 1

  هتقي -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ) 2

  هتفقّ -زه هاي درست مبار  انتخاب شيوه) 3

  هتقي -هاي درست مبارزه   انتخاب شيوه) 4

هاي بزرگ حديثي ثمرة  هب كدام است و فراهم آمدن كتابالذّ سلسلةحديث پس از » اَنا من شُروطها«مقصود امام رضا (ع) از بيان عبارت  -55

  ؟بوددر راستاي مرجعيت ديني  ائمه (ع)مبارك كدام اقدام 

  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو - مان نشان دادن توالي اسامي اما) 1

  حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) - نشان دادن توالي اسامي امامان ) 2

  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو - لزوم همراهي توحيد با واليت امام در زندگي اجتماعي تأكيد بر  )3

  حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) - ر زندگي اجتماعي لزوم همراهي توحيد با واليت امام دتأكيد بر ) 4
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 آن حضرتگيري  م حاكميت پس از رسول خدا (ص) چه بود و موضعمسلّ در برابر محروم ماندن از حقّ كردنهدف امام علي (ع) از سكوت  -56

  ؟درستي آمده است در برابر كمك خواستن خلفا از ايشان در كدام مورد به

  نمود. آنان را ياري مي - فار حفظ اتحاد مسلمانان با ك) 1

  كرد. آنان را طاغوت معرفي مي - حفظ اتحاد مسلمانان با كفار ) 2

  كرد. آنان را طاغوت معرفي مي - حفظ نظام نوپاي اسالمي ) 3

  نمود. آنان را ياري مي - حفظ نظام نوپاي اسالمي ) 4

  كساني محسوس است؟رهبري حقيقي مسلمين، در عصر غيبت بر دوش كيست و اين رهبري براي چه  -57

  همة افراد، حتي مردم عادي -عالم ديني واجد شرايط ) 1

  مندان از واليت معنوي بهره -عالم ديني واجد شرايط ) 2

  همة افراد، حتي مردم عادي -وجود نازنين امام عصر (عج) ) 3

  مندان از واليت معنوي بهره -وجود نازنين امام عصر (عج) ) 4

  ؟عباس به امامان دهم و يازدهم چه بود هاي حاكمان بني گيري مام زمان (عج) چگونه اعالم شد و علت سختآغاز غيبت كبري از سوي ا -58

  تسليم بودن مردم در برابر حاكمان و عدم مبارزه با آنان -نامة حضرت به شيخ مفيد ) 1

  ياز رسالت حضرت مهدي (عج) بر مبناي احاديث نبواطالع آنان  -نامة حضرت به شيخ مفيد ) 2

  رسالت حضرت مهدي (عج) بر مبناي احاديث نبوياطالع آنان از  - نامة امام به آخرين نايب خاص ) 3

  تسليم بودن مردم در برابر حاكمان و عدم مبارزه با آنان - نامة امام به آخرين نايب خاص ) 4

به  اين فرمايش، و اند چه كساني» هستند ها صخرهياران مهدي (عج) مردماني مقاوم، سرشار از يقين و استوارتر از « كه مصداق اين عبارت -59

  ؟دارد اشاره هاي منتظران يك از مسئوليت كدام

  ايجاد آمادگي در خود و جامعه - .هاي اجتماعي و نبرد دائمي حق و باطل حضوري فعال داشته باشد فعاليت ةدر صحنآنان كه ) 1

  دعا براي ظهور امام - .و باطل حضوري فعال داشته باشدهاي اجتماعي و نبرد دائمي حق  فعاليت ةدر صحن آنان كه) 2

  تقويت معرفت و ايمان و محبت -  كساني كه در مقابل شياطين درون و بيرون، ايستادگي و مقاومت دارند.) 3

  پيروي از امام عصر (عج) در عصر غيبت -  كساني كه در مقابل شياطين درون و بيرون، ايستادگي و مقاومت دارند.) 4

در كدام  ،خورده و مغلوب صحنه را ترك خواهد كرد شكست ،ه بر اساس وعدة الهي، آيندة نهايي جهان از آن حق خواهد بود و باطلك اين -60

يك از  به كدام» انتظار فرج است ،ترين كارها نزد خداوند محبوب«مؤمنان علي (ع)  كه در بيان امير متجلي است و اين طور مشهودتري به آيه

  ؟تظر اشاره داردهاي من مسئوليت

  ايجاد آمادگي در خود و جامعه - » …هو الذي ارسل رسوله بالهدي «) 1

  ايجاد آمادگي در خود و جامعه -» ان االرض يرثها عبادي الصالحون… «) 2

  دعا براي ظهور امام  - » …هو الذي ارسل رسوله بالهدي «) 3

  ام دعا براي ظهور ام -» ان االرض يرثها عبادي الصالحون… «) 4
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61- Child laborers in urban areas make more money; the children in rural ones, … , earn less. 

1) while  2) whereas  

3) although  4) however 

62- Astronauts− people who travel in deep space in a spaceship− have to put on special … themselves 

from dangerous rays. 

1) for suits to protect  2) so as for suits to protect 

3) in order for suits to protect 4) suits so that they can protect 

63- The young man was not willing to attend the party, so he welcomed his friends with a(n) … smile 

on his face. 

1) artificial  2) sudden 3) polite 4) real 

64- The new application is the best solution for the public transportation problems. I am willing to 

know the … of this creative idea. 

1) researcher 2) member  3) pioneer 4) inventor 

65- When you want to choose a suitable job, you should consider many factors, but the most 

important feature is its financial … . 

1) base 2) pressure 3) cost 4) influence 

66- The government is expected to take serious actions against children labor, including creating … 

opportunities in different fields such as trade, agriculture and industry. 

1) employment 2) development 3) improvement 4) encouragement 

67- Doctors firmly believe that taking … actions including weight loss, balanced diet and regular 

exercise is the best way to overcome chronic diseases. 

1) imperative 2) protective 3) preventive 4) active 

PART A: Grammar & Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف دانشگاهي، زبان انگليسي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10ند از عملكرد شما در آزمون قبل چ

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
دانشگاهي پيشزبان انگليسي :                                                                                                                                                                                 دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  Child Labor: A Global Issue / Space Explorationهاي هدف و منظور/ دهنده تضاد صريح و ربطهاي  دهنده ربط درس / 2 /61تا  43صفحة 

  نشيني درست كلمات،  براي پاسخگويي به سؤاالت واژگان، جملة سؤال را به جمالت ساده تجزيه كنيد و با توجه به ارتباط معنايي ميان اين جمالت و هم
  گزينة پاسخ را انتخاب نماييد.

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)زبان آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
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Through space explorations humans have learned a great deal about the planets, stars and other 

…(68)… in space. More than 5,000 spacecrafts have been launched into space …(69)… gather 

information since 1957. They include spacecrafts with humans on board, space probes and satellites. 

A human traveler first …(70)… space in 1961. In that year the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin 

orbited the Earth in a spacecraft. On July 20, 1969, the U.S. …(71)… , Neil Armstrong and Edwin 

Aldrin, became the first humans on the Moon. 

Thanks to modern technology, places where no people have gone can still be explored. 

Unmanned spacecraft …(72)… by radio. These space probes can travel deep into space without 

having to return.     

68- 1) objects  2) vehicles 3) unions 4) transfers 

69- 1) while 2) so that 3) since 4) so as to 

70- 1) survived 2) explored 3) surrounded 4) predicted 

71- 1) missions 2) laborers 3) experiments  4) astronauts 

72- 1) evaluate 2) estimate 3) function  4) magnify 

 

 

 

Passage 1 

Black holes are one of the most mysterious and powerful forces in the universe. A black hole is 

where gravity has become so strong that nothing around it can escape, not even light. Black holes 

differ from each other in mass and their spin. Other than that, they are all very similar. We can’t 

actually see black holes because they don’t reflect light, but scientists know they exist by observing 

light and objects around them. 

Black holes are formed when giant stars explode at the end of their lifecycle. This explosion is 

called a “supernova”. If the star has enough mass, it will collapse on itself down to a very small size. 

Due to its small size and enormous mass, the gravity will be so strong that it will absorb light and 

become a black hole. Black holes can grow incredibly huge as they continue to absorb light and mass 

around them. They can even absorb other stars. Many scientists think that there are supermassive 

black holes at the center of galaxies. 

The idea of the black hole was first suggested by two different scientists in the 18th century: John 

Michell and Pierre−Simon Laplace. In 1967, a physicist named John Archibald Wheeler came up 

with the term “black hole”. 

 PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 

your answer sheet. 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correctt
choice on your answer sheet. 
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73- What does the second paragraph mainly discuss? 

1) What is a black hole?   2) Where are black holes located? 

3) Who discovered the black hole?  4) How do black holes come to existence? 

74- The passage points out that black holes are inescapable because … . 

1) they don’t reflect light at all 

2) there are no objects around them 

3) they can even absorb other stars 

4) their pull of gravity is too strong 

75- What does the underlined word “them” in paragraph one refer to? 

1) mass and spin 2) black holes 3) scientists 4) objects 

76- Which of the following statements is NOT true? 

1) Black holes are alike except for their mass and spin. 

2) The idea of the black hole dates back to the second half of the 20th century. 

3) Black holes are born when very massive stars explode in supernova. 

4) Although black holes cannot be seen, we know they exist. 

Passage 2 

The Sun is the hottest object in our solar system. It is about 93 million miles from the Earth. Our 

sun has been making heat and light since it formed 4.5 billion years ago. It does that by changing 

hydrogen into another element, helium. It takes a beam of light eight minutes to travel from the 

surface of the Sun to the Earth. 

From the Earth, our Sun looks like a round yellow ball in the sky. The Sun looks as if it never 

changes. But it is really a boilling, seething ball of gas that’s always changing. Heat from the center 

of the Sun slowly bubbles to the surface. The Sun’s surface looks like a rapidly boilling pot of water. 

The temperature at the surface is about 7,000 degrees Fahrenheit. 

Streams of gas, called flares, can explode from the Sun’s surface. Those streams of gas soar 

through space and sometimes collide with Earth’s atmosphere. 

Sunspots are storms on the Sun. They look dark because they are cooler than the surrounding 

surface. Each sunspot, however, is very hot−about 5,000 degrees Fahrenheit. When gases from the 

Sun reach the Earth’s atmosphere, they cause the atmosphere to glow. The glowing lights are called 

an “aurora”. Auroras are usually seen when the Sun is active. 

77- What is the main purpose of the passage? 

1) To calculate the temperature of the Sun   

2) To list all the steps in the formation of auroras   

3) To inform readers about the Sun 

4) To explain how light travels between the Sun and the Earth 

78- The underlined word “beam” in the first paragraph is closest in meaning to … . 

1) board  2) piece 3) bar 4) ray 

79- If the Sun burned out, how long would it take people on the Earth to notice? 

1) eight minutes 2) 193 years 3) a millennium 4) unknown 

80- Which of the following sentences is NOT true? 

1) Some parts of the Sun are hotter than other ones. 

2) The light is produced by the transformation of an element to another one. 

3) Aurora is a glowing light which is made by Sun gases entering atmosphere. 

4) Flares can explode from the Earth’s surface. 
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  91-100  10  شناسی زمین  دقیقه 15  81-90  10  علوم زمین
  دقیقه 15  101-120  20  ریاضی عمومی

  دقیقه 15  121-140  20  دانشگاهی شناسی پیش زیست
  دقیقه 15  141-160  20  شناسی پایه زیست

  دقیقه 15  161-170  10  دانشگاهی فیزیک پیش
زوج کتاب 
  فیزیک پایه

  191-210  1فیزیک   دقیقه 30  171-190  20  3فیزیک 
  دقیقه 10  211-220  10  دانشگاهی شیمی پیش

زوج کتاب 
  پایه شیمی

  241-260  2شیمی   دقیقه 20  221-240  20  3شیمی 

  ـــــ  287-298  ـــــ  نظرخواهی حوزه  
  دقیقه 150  ـــــ  140  جمع کل

  
  

  
    حمیدرضا میرعالیلو –زهرا مهرابی  –سلطانی بهزاد  –محمد چالجور  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

  
رویا عاقـب    –امید عاقب  –نژاد  امیر شیري –محمدي  حسام سلطان –مهر  علی رستمی –وحید راحتی  –الدین حسینی  جمال –حسین حاجیلو  –علی حاجیان  –علی پرنیان  –عباس اسدي امیرآبادي 

  درضا میرجلیلیمحم –سروش موئینی  –مهدي مالرمضانی  –جواد کرمانی  –یاسر علیلو 
  
پـور    فرزاد کرم –مهبد علوي  –سروش صفا  -امین ستوده  –محمد ساکی  –علیرضا رهبر  –امیررضا جوانمرد  –مهدي جباري  –علی پناهی شایق  –امیررضا پاشاپور یگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي

  زاده پیام هاشم –مهرداد محبی  –حسین کرمی 

  
  میـثم دشـتیان   –سـید ابوالفضـل خـالقی     –محسـن جعفـري    –محسـن پیگـان    –امیرحسین برادران  –زهره آقامحمدي  –اسماعیل امارم  –محمد اکبري  –بابک اسالمی  –زاده  حسن اسحاق –فرد  وانیخسرو ارغ

غالمرضا محبی   –امیرحسین مجوزي  –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –احسان کرمی  –ندلچر محسن ف –فر  فرهنگ فرقانی –سیاوش فارسی  –پور  اله علی روح –الدین صادقی  جمال –کاظم شاهملکی 
  علیرضا یاور –شادمان ویسی  –افشین مینو  –سیدعلی میرنوري  –منوچهر مددي  –امیرحسین مخدومی  –عرفان مختارپور  –امیر محمودي انزابی 

   

  پـور  سـهند راحمـی   –کـیش   مرتضـی خـوش   –سیما  مهیار خوش –محمدصادق حمزه  –میرحسن حسینی  –رضا جعفري فیروزآبادي  –مسعود جعفري  –نظر  پویانحامد  –محمدرضا پورجاوید  –عبدالحمید امینی 
 محمدطاها مصـطفوي   –سید طاها مصطفوي  –ادتبار علی فرز –زاده  حسن عیسی –اهللا علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره  –فرشید عطایی  –حامد رواز  –زاده  مرتضی رضائی –آبادي  مصطفی رستم

  محمدرضا وسگري ساري –زاده  علی نوري –امیر میرزانژاد  –علی مؤیدي 
  

 
  

  
  اکبري لیدا علی    بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین

  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته –حمدامین روانبخش م  مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی –امیررضا گراوند  –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  نیلوفر مرادي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  کیش شمرتضی خو  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی

 

  

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

  021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب

  ها: تعداد سؤال
  سؤال 140

  گویی: مدت پاسخ
 دقیقه 150

  9898  اهاهمم  اسفند اسفند   2323آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 
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A

B

C

D

E

  
  هاي راهنماي زیر هستند: بینید، حاوي فسیل هاي رسوبی که در شکل می الیه -81

A- ها نخستین تریلوبیت   
B- داران مهره نخستین   
C- زي نخستین جاندار خشکی   
D- ها خزنده نخستین   
E- ها آخرین تریلوبیت   

  ها، ناپیوستگی وجود دارد؟  در فاصلۀ کدام الیه
1 (A  وB  2 (B  وC  3 (C  وD  4 (D  وE  

   در ارتباط با شکل مقابل، کدام گزینه درست است؟ -82
   اي از گروه سرپایان است. مهره بی )1
  نسل آن تا امروز باقی مانده است.  )2
   .ها است دیهاي مرکب و اسکوی از وابستگان ماهی )3
   از بازوپایان معروف دوران مزوزوییک است. )4

  آید؟  ساختمانی مانند شکل زیر به وجود می کدام شرایط مهیا باشد، در طبیعت -83
  اي حرکت رفت و برگشت داشته باشند.  ) امواج در ساحل ماسه1
  گذاري سریع تشکیل شود.  داري بر اثر رسوب ) سطح شیب2
  ها به نوبت انجام گیرد. ) عمل حمل مواد و تخریب در دلتا3
   جهت 2خشک، وزش باد متناوب از  ۀ) زمین هموار، ماس4

 تري داشته است؟  هاي زیر، عمق بیش دهندة الیه در کدام زمان، محیط رسوبی تشکیل -84
  ) اوایل کامبرین 1
  ) اوایل سیلورین 2
  ) اواخر اردوویسین 3
  ) تمام زمان کامبرین 4

 ترتیب از بزرگ به کوچک شامل کدام موارد هستند؟ شناسی به هاي زمانی زمین واحد -85
  ) دوران، ائون، دور، دوره2  ) ائون، دوران، دوره، دور1
  ) دوره، ائون، دوران، عهد 4 ) ائون، دوران، عهد، دوره3

 شود؟ بعد از قطع شاخۀ درختی، کربن رادیواکتیو موجود در شاخه به کدام مواد تبدیل می -86

1 (C p12  2 (C n12 2  3 (N14  4 (C n13  
  کدام گزینه صحیح است؟ قابلمبا توجه به شکل  -87

  

   تر است. جوان Eاز  B) گسل از نوع معکوس بوده و 1
   تر است. کوارتزیت تشکیل شده و گسل از دایک قدیمی C) در الیۀ 2
3 (B  ازE تر بوده و در الیۀ  قدیمیB تواند تشکیل شود. کوارتزیت می   
4 (A تر از  جوانE .بوده و گسل از نوع معکوس است   

15میلیون سال تخمین زده شده است. اگر  75عمر مادة رادیواکتیو موجود در فسیل جانداري  نیمه -88
این مـاده تخریـب شـده     16

   زیسته است؟ شناسی می باشد، جاندار مورد نظر در کدام دورة زمین
   تریاس )4   ترسیر )3   سیلورین )2   کربونیفر )1

 دقیقه 15: شناسی) (علوم زمین + زمین وقت پیشنهادي  تحوالت گذشتها + ه شواهدي در سنگ
 105تا  79هاي  : صفحهعلوم زمین

 کنگلومرا

 آهک

 سنگ ماسه

 گرانیت

 دایک
 هالۀ دگرگونی
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 تر نقاط زمین در دوران پرکامبرین توسط دریاهاي کم عمقی پوشانیده شده بود؟ توان ثابت کرد، که بیش به وسیلۀ کدام مورد می -89
  عمق هاي کم ) رسوبات نمکی حاصل از تبخیر آب کوالب1
  زادان آوندي هاي زغالی به جاي مانده از فعالیت نهان ) نهشته2
  ها ها و جلبک هاي مجزاي کربنات کلسیم، حاصل از فعالیت باکتري وده) ت3
  ها ها و مرجان ) تشکیالت مرجانی ریف مانند حاصل از فعالیت اسفنج4

 شناسی گروه بنگستان ................ در ستون چینه -90
   باشد. تر از سازند سروك می ) سازند سورگاه قدیمی2   ترین مقاومت را در برابر هوازدگی دارد. ) سازند سروك کم1
   ترین مقاومت را در برابر هوازدگی دارد. ) سازند ایالم بیش4     ترین ضخامت است. ) سازند سروك داراي بیش3
  
  

  
   هاي آبدار دارد؟ در فرایند دگرگونی، افزایش دما چه اثري بر روي کانی -91

    رمابیهاي گ ) از دست دادن آب و ایجاد کانی1
   تر شدن کانی جدید ) تبلور دوباره و کمک به درشت2
   هاي شیمیایی ) آزادسازي آب و کمک به انجام واکنش3
  شدن سنگ تر ذوب ها و کمک به سریع ) آسان شدن جدایش یون4

  دار در فرآیندهاي دگرگونی به چه صورت است؟ تأثیر فشار جهت -92
  ها کستگی سنگخوردگی و ش ) چین2      ) تغییر ترکیب کانی1
  هاي با وزن حجمی باال ) تبلور کانی4    ) فقط تغییر حجم کانی3

 وجود کدام نوع دگرگونی بوده است؟  ۀهاي اطراف خود، نتیج گرانیتی کوه الوند در همدان بر سنگ ةتأثیر تود -93
  ) هیدروترمال4  ) مجاورتی3   حرارتی –حرکتی ) 2  ) دفنی1

 ، . . . .  شیمیایی کانی  تبدیل گرافیت به الماس، ترکیب در زمان رشد بلورهاي کوارتز . . . . -94
  کند. تغییري نمی –) همانند 2    کند. تغییر می –) همانند 1
  کند. تغییري نمی –) برخالف 4    کند. تغییر می –) برخالف 3

  آید؟ سرپانتین در چه شرایطی به وجود می -95
   ) در اثر دگرگونی حرکتی و حرارتی 1
  ها در اعماق کم اورت آن با سنگ) نفوذ ماگما و مج2
  ها در اعماق بیشتر دار روي سنگ ) تأثیر فشار جهت3
  ها هاي بازالتی در محل رشته کوه وسط اقیانوس هاي داغ به سنگ ) نفوذ محلول4

 حرارتی . . . . –در دگرگونی حرکتی  -96
    کنند. هاي موجود در سنگ تبلور مجدد پیدا می ) کانی1
    افتد. دار به جریان می جهت ) سنگ تحت تأثیر فشار2
      آید. وجود می سرپانتین به  ) کانی3
  ) گرماي حاصل از توقف ماگما در زیرزمین عامل اصلی دگرگونی است.4

که میکا کانی اساسی آن باشد، احتمال وجـود کـدام    وجود آمده است. درصورتی سنگی از دگرگونی شیل در درجات متوسط به -97
 تر خواهد بود؟ بقیه کمکانی در این سنگ نسبت به 

  ) مسکوویت4  ) گارنت3  ) استارولیت2  ) سیلیمانیت1
 ها به کدام صورت است؟  دگرگونی یک شیل ترتیب ظهور کانی ۀبا افزایش درج -98

  مسکوویت  –استارولیت  –) کلریت 2    گارنت  –بیوتیت  –) مسکوویت 1
  یت کلر –گارنت  –) استارولیت 4    کلریت  –بیوتیت  –) سیلیمانیت 3

  یافتگی مشخصی هستند، چون . . . مرمرها عموماً فاقد جهت -99
  اند. آهک اولیه ) فاقد آب تبلور در سنگ 2   اند. آهک اولیه ) فاقد سیمان در سنگ1
  گیرند. دار قرار نمی ) تحت تأثیر فشار جهت4    اند. ) عمومًا از یک نوع کانی تشکیل شده3
 شود؟ رسیده و به بخار تبدیل شده، کدام کانی در اعماق زیاد ایجاد می C400ماي از دگرسانی الیوین تحت تأثیر آبی که به د -100

  ) کلسیت4  ) والستونیت3  ) سرپانتین2  ) پیروکسن1

  

 105تا  94هاي  : صفحهشناسی زمین  هاي دگرگون شده فرایند دگرگونی و سنگ 
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 محل انجام محاسبات

  

 

 

 

 
 

 
 

  
  
  

)فاصلۀ نقطۀ  -101 , )3 1 به معادلۀ از خط 2 0x y کدام است؟  

1 (2 3   2 (3 2  3 (6   4 (6 2   
2تابع  -102 1g(x) | x   نیمم نسبی است. داراي ......... ماکسیمم نسبی و ........... می |

 یک  –) یک 4  یک  –) دو 3  دو  –) دو 2  دو  –) یک 1

xfتابع با ضابطۀ مجانب مایل  -103 (x) x
x

2   کند؟ قطع می کدام طول ااي ب در نقطهها را xمحور  ،1

1 (1
2   2 (1  3 (1

2   4 (1   

fتابع  -104 (x) | (m )x x ( m ) |21 6 2   کدام است؟  m ممکن براي رانی دارد. مجموعۀ همۀ مقادیرحفقط یک نقطۀ ب 1

1 (m 5
mیا  2 2     2 (m 5

mیا  2 2   

3( m 52 2     4 (m 52 2   

fنقاط بحرانی تابع  هاي مجموعۀ طول -105 (x) x (x )3 2 2  کدام است؟  1

1 ({ , }1 1
2 2   2 ({ , , }1 102 2   

3 ({ , }10 2   4 ({ , }1 02  

2تابع  -106
1 0 4

2 0
x , x

f (x)
x , x

 چگونه است؟  

  نیمم مطلق دارد.  می –) ماکزیمم مطلق دارد 1
   نیمم مطلق ندارد. می –) ماکزیمم مطلق دارد 2
  نیمم مطلق دارد.  می –) ماکزیمم مطلق ندارد 3
  نیمم مطلق ندارد.  می –) ماکزیمم مطلق ندارد 4

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   هاي درجۀ دوم + هندسه مختصاتی و منحنی مشتق هايکاربرد 
 119تا  83هاي  ریاضی عمومی: صفحه

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفریاضیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  خ صحیح بدهید؟توانید پاس سؤال به چند سؤال می 10از هر 

  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 محل انجام محاسبات

yکمترین مقدار تابع  -107 x x21  کدام است؟ 

  ) صفر4   2) 3  1) 2   1) 1

4نیمم نسبی تابع  و می نسبی اکسیممم طنقا - 108 22 1y x x مثلث و مساحت آن کدام است؟  این اند. نوع یک مثلث هاي رأس 

       2 –زاویه ال ) قائم1
       1 –الزاویه  ) قائم2
       2 –االضالع  ) متساوي3
       1 –االضالع  ) متساوي4

yتقعر نمودار تابع  -109 (a )x ax2 3 22 )1ر فاصلۀ د 3 , )1باال و در فاصلۀ روبه  ( , کدام  aمقدار  روبه پایین است. (
 است؟ 

   2) فقط 4   1) فقط 3  1یا  2) 2  2یا  1) 1

2تابع  نمودار فاصلۀ نقاط عطف -110
1

3
y

x
 است؟  کدامدیگر  از یک 

1 (2   2 (1
2   3 (2   4 (2

2   

fاگر تابع  -111 (x) x (a )x ( a)x3 21 2 د، هاي مثبت باش نیمم نسبی با طول یم یک و نسبی ماکسیمم یک داراي 143

 آنگاه طول نقطۀ عطف آن در کدام بازه است؟ 

1 (( , )5 14  2 (( , )3 12    
3 (( , )11   4 (( , )4    

3yرو مربوط به تابع  نمودار روبه -112 ax bx c  است. حاصلa.b.c  کدام است؟  
  

1 (6   

2 (3  
3 (6   

4 (3  

2هاي نمودار تابع  محدود به امتداد مجانب ناحیۀ مساحت -113 2 3y x x  ها کدام است؟  عرضو محور  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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 محل انجام محاسبات

xنمودار تابع با ضابطۀ  قسمتی از رو روبهشکل  -114 af (x)
x b

2

aاست. حاصل  3 b  کدام است؟ 

  
1 (16     
2 (2     
3 (2     
4 (16    

)نقطۀ  -115 , )6 3yهاي  دو خط به معادله یک مستطیل است که دو ضلع آن بررأس  8 x  6و 2 40y x  .واقع هستند

 تالقی قطرهاي این مستطیل کدام است؟ نقطۀ مختصات 

1 (( , )5 3   2 (( , )2 7   3 (( , )4 7   4 (( , )3 5  

3قطۀ گذرا از ن  یافقغیر خط -116 2A( , 3با خط به معادلۀ  ( 3 0y x کدام است؟  سازد. عرض از مبدأ  می 030 زاویۀ 

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5  

yدو نقطه روي نیمساز ربع دوم و چهارم وجود دارند که از خط  -117 x3 4 واحد هستند. فاصلۀ این دو نقطه از  3به فاصلۀ  2
 یکدیگر چقدر است؟ 

1 (30   2 (30 2   3 (15 2   4 (15  

1هاي  هاي یک مثلث، بر خط ضلع -118 2 3 3L : x y ،2 3 4 1L : x y 3 و 2 3 6L : y x اند. طول ارتفاع وارد بر  واقع

 بزرگترین ضلع این مثلث کدام است؟ 

1 (21
65   2 (47

65   3 (8
65   4 (73

65  

6تا خط به معادلۀ  Aاگر فاصلۀ نقطۀ  -119 8 17x y 0، برابر با ز خط به معادلۀ فاصلۀ این نقطه ا آنگاه باشد، /4

15 20 2 5x y  تواند باشد؟  کدام می /

1 (/1 1   2 (/1 2   3 (/1 3   4 (/1 4  

1دستگاه معادالت  -120 3 0
4 1 2
m(x ) (x y)

x (m )y
 شمار جواب است؟  داراي بی mبه ازاي کدام مقدار  

  5 فقط )4   3 فقط )3  5و  3) 2  3و  5) 1
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 هاي زنده موجود در روده بزرگ انسان سالم صحیح است؟  تنفس سلولی تمام سلول در ارتباط با هکدام گزین -121
   افتد. هاي آزاد سیتوپالسم در مرحلۀ چهارم گلیکولیز اتفاق می کاهش فسفات) 1
  شود.  نخستین ترکیب یک کربنه در فرایند تنفس سلولی در ماتریکس آزاد می) 2
  دهد.  هاي الکترون تشکیل شده در این فرایند، درنهایت الکترون خود را به یک پذیرنده آلی می از حاملیکی ) 3
  در سطح پیش ماده است.  ATPمولکول  4بازده خالص آن تشکیل  ،در صورت هوازي بودن تنفس) 4

   کند؟ ي زیر را درستی تکمیل می چند مورد جمله -122
   .»یز، . . در گلیکول«

   شود. می ATPهاي الکترون، مانع از تولید  الف ـ فقدان گیرنده
   دار، محتواي انرژي یکسانی دارند.کربنی فسفات هاي سهب ـ مولکول

   شود. دار تبدیل می ج ـ هر ترکیب دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنی فسفات
  ون دریافت کند. الکتر NADHتواند از  شود که می د ـ نوعی محصول تولید می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 شود.  در .................. همانند ................. مولکول .............. تولید می -123

  CO2 - گام چهارم کربس  - A) تبدیل پیروویک اسید به استیل کوآنزیم 1
   FADH2 -ل ترکیب تک فسفاته به ترکیب دوفسفاته در گلیکولیز تبدی –) گام آخر کربس 2
   ATP -گام چهارم گلیکولیز  –در کربس  CO2) مرحلۀ آزاد شدن اولین 3
   NADH -ر گلیکولیز گام ماقبل آخ –در کربس  ATP) مرحلۀ تولید 4

  ؟شود نمیتولید  NADHدر کدام مرحلۀ زیر مولکول  -124
   کربنه در چرخه کربس 4کربنه به  5) تبدیل مادة 1
   زفسفاته در گلیکولی 2کربنه  3کربنه تک فسفاته به  3) تبدیل مادة 2
   چرخه کربس گام چهارم کربنۀ دیگر در 4به  سوم حاصل از گام کربنه 4) تبدیل مادة 3
   کننده چرخه کربس کربنۀ شروع 4کربنه به  4) تبدیل مادة 4

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  -125
  الف) هر سلول داراي کلروفیل، واجد پالسمودسم است. 

  درون تیالکوئید است.  Hبراي افزایش تراکم  الکترونب) پمپ غشایی تنها عامل موثر در زنجیرة انتقال 
  شوند.  ج) همۀ ترکیبات تولید شده در مرحلۀ اول فتوسنتز، طی مرحلۀ دو مصرف می

  د) هر اندامکی که در تنفس نوري دخالت دارد، واجد گرانوم است. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تواند طی تنفس  شود می اه نارون در ............... تولید میمولکولی که در طی مرحلۀ تاریکی فتوسنتز در کلرانشیم برگ گی -126

 سلولی در ................. مصرف گردد. 
  کربنی  4کربنی به  5هنگام تبدیل مولکول  – 4) گام 1
  کربنی 5طی تبدیل اسید سیتریک به مولکول  – 2) گام 2
  کربنی در یکی از مراحل کربس 4طی تولید ترکیب  – 1) گام 3
  نیز  Aطی تبدیل یکی از محصوالت گام آخر گلیکولیز به استیل کوآنزیم  – 3ام ) گ4

 

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   ها ها و باکتري + ویروس رش انرژي در جاندارانشا
 223تا  177 هاي صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفشناسی زیستهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 طور معمول در گیاهانی که ............... قطعاً ................ . به -127
  گیرد.  کربنه در طول روز صورت می از اسید چهار CO2آزاد شدن  –گیرد  در اندامک دوغشایی صورت می CO2) تثبیت 1
  شود.  کربن آزاد نمی اکسید کربنه در طول شب، دي با مصرف ترکیب چهار –شود  تثبیت می CO2 ،ها ) در هنگام بسته بودن روزنه2
  یابد.  هاي نگهبان، فعالیت آنزیم روبیسکو افزایش می در هنگام آماس سلول –کنند  ) در گرماي باال و نور زیاد بر تنفس نوري غلبه می3
  شود.  هاي فتوسنتزکننده منتقل می هاي رگبرگ به سلول اسید چهار کربنه ذخیره شده در سلول –شود  ) فتوسنتز با کارایی باالیی انجام می4
  . به عنوان منبع الکترون استفاده نماید، . . . . .که بتواند براي ساختن ترکیبات آلی خود، از . . .  هر باکتري -128

   آورد. انرژي زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می -ترکیبات گوگردي )1
   دهد. را با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژن انجام می NADبازسازي  -ترکیبات آلی )2
   هاي فتوسنتزي دارد. خود رنگیزه يدر غشا -یر گوگرديترکیبات غ )3
   سازد. می ATP، به طور مداوم NAD در پی تولید -آب )4
 .......................... یکی از ............... بین .................... است.  -129

   کورینه باکتریوم دیفتریا و کلستریدیوم بوتولینم – يها شباهت – ) ترشح توکسین به درون بدن1
   ها ها و پروکاریوت یوکاریوت – يها تفاوت - DNAاه رهم هاي ) وجود پروتئین2
   ها ل و پریوناباکتري عامل گ – يها شباهت –زایی در گیاهان  ) بیماري3
  باکتریوفاژ و عامل بیماري فلج اطفال  – يها تفاوت –رود به سلول ) عدم تشکیل وزیکول در هنگام و4
 شود.  شود و در این فرایند ...................... منتقل می یوغی بین ..................... انجام می ها، فرایند هم در باکتري -130

   کروموزوم اصلی باکتري –هاي یک سرده  ) گونه1
   پالزمید –هاي مختلف  هاي سرده ) گونه2
   کروموزوم اصلی و پالزمید –هاي مختلف  هاي سرده ) گونه3
   پالزمید و کروموزوم اصلی باکتري –هاي یک سرده  ) گونه4
 کند؟  تکمیل می نادرستیهاي داده شده، جمله زیر را به  چند مورد از عبارت -131

   ......................»هر ویروسی که «
  شود.  ب تخریب سلول میزبان میشود، سب الف) ژنوم آن تکثیر می

  ب) تاکنون شناخته شده، بوسیله میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است. 
  ج) تاکنون سلولی را آلوده نکرده، فاقد پوشش است. 

   هومئوستازي ندارد.د) پوشش دارد، 
1 (1   2 (2  3 (3   4 (4  
 زیر است؟  عبارتدرستی یا نادرستی کدام گزینه مشابه  -132

   »شوند. ئیدها با تخریب پیوند پپتیدي غیرفعال میوا برخالف ویره پریون«
   شود. در مایع محتواي اسپرم همانند خون فرد آلوده یافت می HIVتوان گفت  ) نمی1
2 (TMV یست. زا ن تواند گیاه تنباکو را آلوده کند و براي جانوران بیماري تنها می  
  هوازي به تجزیۀ گلوکز بپردازند.  طور مستقل در شرایط بی ها ممکن است به ) بعضی ویروس3
  شود.  اسید کپسید یافت می ریبونوکلئیک ) در هر ویروس داراي دئوکسی4
  هاي غیرگوگردي ارغوانی ................... . هاي گوگردي ارغوانی ...................... باکتري باکتري -133

  توانند از آب به عنوان منبع الکترون استفاده کنند.  نمی –) برخالف 1
  کنند.  از نور خورشید به عنوان منبع انرژي استفاده می –) همانند 2
  اي هستند.  هاي فتوسنتزي ویژه داراي رنگیزه –) برخالف 3
  کنند.  هوازي (بدون اکسیژن) رشد می هاي بی در محیط –) همانند 4
  اي دارد؟  بر سلول داراي آنزیم روبیسکو تأثیرگذار است، چه مشخصه هر ویروسی که -134

  شود. با همراه داشتن کارآمدترین شکل کپسید به سلول میزبان وارد و سپس خارج می )1
  هاي ویروسی را بسازد. تواند با کمک انواعی از پلیمرهاي میزبان، درشت مولکول می )2
  سلول میزبان قبلی تأمین نموده است. طور حتم، پوشش لیپیدي خود را از به )3
  هاي مکمل میزبان غیرفعال شود. تواند توسط پروتئین می )4
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 ها صحیح است؟  چند مورد دربارة سیانوباکتري -135
   بودند.کننده  هوازي و فتوسنتز هایی بی باکتري در ابتداي پیدایش حیات الف)

  اند.  ها بوده گذار گسترش حیات به خشکی ب) پایه
  شوند.  به صورت متصل به یکدیگر مشاهده می ج) همواره

  توانند نیتروژن را تثبیت کنند.  ها می د) بعضی از سیانوباکتري
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -136

    ............»عامل بیماري ............ نوعی باکتري هتروتروف است که «
   شود. هاي آن می کند و با ترشح توکسین باعث تخریب سلول ریه رشد میدر بافت  –) سل 1
   گذارد. هاي ترشح کنندة اریتروپویتین اثر می به کمک توکسین خود بر اندام –) دیفتري 2
   کند. هاي بافت عصبی به عنوان منبع غذایی استفاده نمی از سلول –) بوتولیسم 3
   باشد. هاي کروي می اي از سلول داراي اجتماعات رشته –الریه مورد بررسی توسط گریفیت  ) ذات4
 چند مورد ازموارد زیر در مورد مقایسۀ ویروس هرپس تناسلی و ویروس آبله گاوي صحیح است؟  -137

  زا هستند.  الف) هر دو براي انسان بیماري
  ي هستند که کپسید متفاوت دارند. ردا ویروس پوشش ،ب) هر دو

  ند پروتئین سطحی ویروس هرپس تناسلی را بسازد. توا ج) ویروس آبله گاوي می
  آندوسیتوز ندارد.  ورود به سلول با د) ویروس هرپس تناسلی توانایی

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
 درست است؟  شکل مقابلدر ارتباط با  گزینهکدام  -138

  باشد.  ) کپسید این نوع ویروس همانند هرپس تناسلی کروي می1
تواند به کار  می Gو  A ،T ،Cنوکلئوتید داراي بازهاي آلی چهار نوع  درون کپسید) 2

  گرفته شود. 
سبب مقاومت طوالنی مدت در برابر  ،شود ) اینترفرونی که در پاسخ به این ویروس ساخته می3
   گردد. ها می یاري از ویروسبس
   شود. ها مانند آبلۀ گاوي مشاهده می که در بسیاري از ویروس دارد) پوششی از جنس پروتئین، لیپید و گلیکوپروتئین 4
 ؟افتد نمیاق فات نیهاي لیزوژ چند مورد در تمام چرخه -139

  میزبان کروموزومویروس به  ژنالف) اتصال 
  انب) تکثیر سریع ویروس در سلول میزب

  ویروس همراه با تقسیم سلول-ج) تقسیم پرو
  ویروس به چرخۀ لیتیک –د) ورود پرو 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   هایی که منبع انرژي و الکترونشان یکسان است ................... باکتري -140

    دارند.  CO2باشند و تثبیت  ها می ) جزء فوتواتوتروف1
    اند.  کننده نیتروژن نداران تثبیتترین جا ) مهم2
  اسیون به نیترات تبدیل کنند. ي اکسید وسیله آمونیاك را به توانند می )3
  کنند.  عنوان منبع انرژي و الکترون استفاده می ) از ترکیبات آلی به4
  

  
  ساز ...................... هاي اسپرم هاي هاپلوئید بعد از تولید در لوله گامت -141

   آورند. دست می دیدیم توانایی حرکت کردن را به اصله در اپی) بالف1
   شوند. بر می نام مجراي اسپرم ساز عبور کرده و وارد مجراي درازي به هاي پر پیچ و خم اسپرم ) از لوله2
   یابند. جا از شکل اسپرماتید به اسپرم تمایز می هاي پر پیچ و خمی شده که در آن ) وارد لوله3
   ها نیز هست. ها دارد، محل ذخیره اسپرم شوند که عالوه بر نقشی که در بلوغ اسپرم می اي ) وارد لوله4

  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:  .  تولید مثل و رشد و نمو جانوران  
  250تا  228هاي  صفحه: 2و آزمایشگاه  یشناس زیست
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  ................»اي که  در طی نمو زیگوت انسان، .............. مرحله«کند؟ کامل می نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  -142
  شود.  ضربان قلب جنین آغاز میرسد،  متر می میلی 5اندازة رویان به  –) پس از 1
   شود. کنند، مرحلۀ نهایی نمو رویان انجام می هاي اصلی شروع به تشکیل می همۀ اندام –) قبل از 2
   شود. کنند، نمو بخشی از لولۀ گوارش آغاز می گیري می پاها شروع به شکل - ) قبل از 3
   یابد. ادامه میشوند، نمو دستگاه عصبی  هاي جنسی مشخص می اندام –) پس از 4
  ............ وباشد  مقابل، نشان دهندة غلظت هورمونی در چرخۀ جنسی زنان می شکل -143

   یابد. به یک باره افزایش زیادي می FSHبرخالف  LH، غلظت هورمون D) در لحظۀ 1
   ترین مقدار خود رسیده است. به کم FSHو  LH، غلظت هر دو هورمون C) در لحظۀ 2
   شد.با غلظت هورمون پروژسترون رو به افزایش می Bهمانند لحظۀ  A) در لحظۀ 3
   تر از غلظت این هورمون است. کند، کم غلظت هورمونی که بدن را براي لقاح آماده می Cو  B) در حد فاصل دو لحظۀ 4
  است؟  نادرستکند،  رحم مادر نفوذ می ةجنینی که به دیوار ةنوعی پرد ةکدام عبارت، دربار -144

  شود.  تالط خون جنین و مادر می) باعث اخ1
  یابد.  تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می تحت) 2
  در انتقال مواد مغذي به جنین نقش مؤثري دارد. ) 3
  هاي بالستوسیست است.  حاصل تقسیم و تمایز تعدادي از سلول) 4
 در انتهاي هفته چهارم بعد از لقاح، کدام مورد (موارد) قابل مشاهده هستند؟ -145

  کنند. هاي خونی و روده شروع به نمو می ) رگالف
  کنند. هاي اصلی شروع به تشکیل شدن می ب) همۀ اندام

  رسد. متر می میلی 2ج) اندازة رویان به 
  گیرند. د) بازوها و پاها کامل شکل می

  ) الف، ب و د4  ) ب، ج و د3  ) ب و ج2  ) فقط ب1
 ذکر شده است؟ رو کدام مورد به درستی  در ارتباط با تصویر روبه -146

  
  شود.  شود، منقبض می در اثر هورمونی که در بخش پسین هیپوفیز ساخته می D) بخش 1
  آورد.  خون روشن را از قلب می Cهمانند بخش  A) بخش 2
  برد.  هاي ششی خون روشن را به قلب می یاهرگی است که همانند سیاهرگس B) بخش 3
   هاي موجود در تصویر توسط پردة کوریون در برگرفته شده است. ) تمام بخش4
 درستی بیان شده است؟  بهکدام گزینه  -147

   گویند. اي سلولی که در لولۀ فالوپ قرار گرفته را بالستوسیست می توده ،) چند روز پس از لقاح1
  شود.  هاي هاپلوئید به نام بالستوسیست می اي پر از سلول پی سلول تخم باعث ایجاد توده در ) تقسیمات پی2
  شود.  هاي دوکی شکل دیوارة لولۀ فالوپ با انقباض پیوستۀ خود موجب حرکت تخمک به سمت رحم می ) ماهیچه3
  یابد.  ، نسبت سطح به حجمشان افزایش میحاصل از تقسیم سلول تخم هاي گیرد، سلول ) پس از لقاح تا زمانی که عمل جایگزینی صورت می4
 کند؟  کامل می نادرستیصورت  کدام گزینه جملۀ زیر را به -148

   ..................»سالۀ سالم  28در چرخۀ جنسی یک زن «
   نماید. زمان با تشکیل اووسیت ثانویه میزان هورمون پروژسترون در خون شروع افزایش می ) هم1
  ترین ضخامت را دارد، هورمون استروژن در خون به حداکثر غلظت خود رسیده است.  ) زمانی که رحم بیش2
  گیرد.  هاي تخمدانی صورت می آغاز تحلیل رفتن توده جسم زرد تقریباً همزمان با کاهش هورمون) 3
  سترون برخالف هورمون استروژن حداکثر است. ) هرگاه جسم زرد بیشترین فعالیت ترشحی خود را داشته باشد غلظت هورمون پروژ4

B

A

D

C
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 گفت هر ........................ .  توان نمی -149
  شوند ترشحات شیري رنگ و قلیایی دارد.  بر و مجراي میزراه یکی می ریزي که درون آن مجراي اسپرم ) غدة برون1
  کند.  ها به بیرون از بدن را تسهیل می ل اسپرم) بخشی از دستگاه تولید مثلی مردان که در تولید مایع منی نقش دارد، انتقا2
  باشد.  هاي سازندة تاژك می ساز یک فرد بالغ حاوي ژن یا ژن هاي اسپرم ) اسپرماتوسیت موجود در لوله3
  کند.  دیدیم انرژي تولید شده در قطعۀ میانی را صرف حرکت دم خود می ) اسپرم موجود در اپی4
 دهد.  یک زن جوان و سالم ........................ رخ می در طی یک چرخۀ تخمدانی و قاعدگی -150

   گذاري ) نخستین کاهش غلظت هورمون محرك فولیکولی درخون پس از تخمک1
   خون همزمان با شروع کاهش غلظت هورمون لوتئینی کننده در خون ) دومین افزایش غلظت هورمون استروژن در2
   ر غلظت هورمون پروژسترون در خونحداکث قبل از) حداکثر ضخامت دیوارة رحم 3
   قاعدگی پایان ) شروع ضخیم شدن دیوارة رحم پیش از4
  کند؟تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به -151

   ». . .  ،ي جنسی یک فرد سالم، هم زمان با . . .، میزان هورمون . . . .در فرد در طی چرخه«
   یابد. کاهش می –استروژن   –هاي فولیکولی  ي زرد رنگ از سلول ) آغاز تحلیل توده1
   در حال افزایش است.  –لوتئینی کننده   –ي قطبی شدن به تشکیل نخستین گویچه ) نزدیک2
   نماید. شروع به کاهش می –محرك فولیکولی  –) آغاز رشد فولیکول پاره شده 3
   نماید. می شروع به افزایش  –پروژسترون –) آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان4
 باشد.  پذیر می در یک زن سالم و در یک چرخۀ جنسی، همزمان با ............... احتمال .............. امکان -152

   افزایش ترشح استروژن –گذاري  ) تخمک1
   FSHکاهش ترشح  - LH) افزایش 2
   یکولرشد فول –) تشکیل جسم زرد 3
   تخریب دیوارة رحم - I) تکمیل میوز 4
 کند؟  درستی تکمیل می با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه جملۀ زیر را به -153

   ..................»تواند  در مردان سلول ..................... می«
  
  تبدیل شود. » ب«با تقسیم میوز به یاختۀ  –) اسپرماتوسیت اولیه 1
  لقاح شرکت کند.  دودر  -» د«) حاصل از میتوز 2
  هاي نوترکیب باشد.  داراي کروموزوم -» ج) «3
  د. نبه دو سلول با محتواي ژنتیکی یکسان تقسیم شو قطعاً -» ب) «4
   . . . سایر موارد صحیح است.ۀدر ارتباط با دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم به غیر از گزین -154

  کند.ها را فراهم میهاي وزیکول سمینال، انرژي الزم براي اسپرمی سرشار از مواد قندي از غده) مایع1
  اي در انزال دخالت دارند.هستهشکل تکهاي دوکی) دستگاه عصبی محیطی به کمک سلول2
  کند.ماده را خنثی میهاي پروستات، مواد اسیدِي موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ) مایع قلیایی مترشحه از غده3
  سازد.ریزند که مثانه را به خارج بدن مرتبط میمیزراهی از طریق مجراهایی، ترشحات قلیایی خود را به مجرایی می –هاي پیازي ) غده4
  را مشخص کنید. نادرستتعداد جمالت  -155

  کنند.  اب پیدا میهاي داخلی بدن بازت الف) در روش سونوگرافی امواج تصویري با فرکانس باال از اندام
  توان حاملگی را تشخیص داد.  متر طول دارد، با سونوگرافی می میلی 2ب) در زمانی که رویان حدود 

  تواند سن جنین را مشخص کند.  ج) ابعاد جنین در سونوگرافی نمی
  ن رخ دهد. هاي جنی د) به دنبال استفاده از سونوگرافی در زمان بارداري، ممکن است مضاعف شدن در برخی سلول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  بیان شده است؟ نادرستیکدام گزینه به  -156

  گذارد.  ساز جاي دارند اثر می هاي اسپرم هایی که در بینابین لوله بر سلول LH هورمون) 1
  کند.  و تولید اسپرم را تحریک می دیزر ساز می هاي اسپرم به لوله LH) تستوسترون تحت اثر 2
  شود. ساز دیده می هاي اسپرم لوله) هر دو نوع تقسیم میوز و میتوز در دیوارة 3
 باشند.  هاي اولیه و ثانویه هر دو داراي دو جفت سانتریول می ) اسپرماتوسیت4

  است؟ نادرستکدام عبارت  -157

  ئسگی ادامه دارد. شود و تا یا زایی از دوران جنینی آغاز می ) تخمک1
  هاي هر کلیه است.  برابر با تعداد نفرون سالم تقریباً تعداد اووسیت اولیه در هر تخمدان) 2
  شود.  ترین فضاي خالی در فولیکول دیده می گذاري بیش ) بالفاصله قبل از تخمک3
 شود.  تنظیم می FSHو  LHهاي جنسی  ) چرخۀ تخمدان به کمک هورمون4

  دهد. هاي نگهداري جنین در جانوران را نشان می شکل مقابل یکی از روش -158

  کدام گزینه در ارتباط با این جانوران درست است؟ 
  
  باشد.  ) رشد جنین مستقل از مادر می1
  گیرد.  ) تشکیل زیگوت در خارج از بدن مادر صورت می2
  باشد.  زي می گذار و خشکی دار تخم ه) مربوط به اولین مهر3
  ها هستند.  هاي تناسلی نر یا ماده و محلی براي ذخیره و نگهداري اسپرم ) نیازمند آلت4
صورت طبیعی، چند مورد از موارد زیر در بین نخستین گویچۀ قطبی و تخمک مشترك  در پدیدة تشکیل تخمک در زنان به -159

 است؟ 

     الف) مقدار سیتوپالسم
     هاي دریافتی آللب) نوع 

     خطی DNAج) مقدار 
     د) تعداد سانترومر

    و) تعداد کروماتیدهاي هسته 
    ن) نوع سلول حاصله

    ه) مرحلۀ ادامۀ تقسیم میوز
1 (1  2 (3  3 (4  4 (5  
 چند مورد در رابطه با تولیدمثل جنسی در جانوران صحیح است؟  -160

  باشند.  اي می ح داخلی دارند، داراي قلب چهار حفرهالف) همۀ جانورانی که لقا
  گیرد.  ب) در همۀ پستانداران، رشد و نمو اولیۀ جنین در اثر ارتباط خونی با مادر انجام می
  ج) در تمامی جانوران، منبع تغذیۀ چند روز ابتدایی جنین فاقد کربوهیدرات است. 

  یکسان است. در پستانداران همواره روش تغذیه نوزاد د) 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
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 کند؟ درصد افزایش دهیم، بسامد صوت اصلی آن چگونه تغییر می 44صوتی دو انتها باز را  ۀاگر دماي مطلق گاز درون یک لول -161
   ماند. ثابت می )2   .یابد میدرصد کاهش  44 )1
   یابد. درصد افزایش می 20 )4   یابد. درصد کاهش می 20 )3
   است؟ نادرستیک از عبارات زیر  کدام -162

   بشنود. ،است kHz20 تا Hz20 ها بین که بسامد آن هاي صوتی را موجتمامی  تواند می ) انسان1
     ) بلندي یک صوت با شدت آن نسبت مستقیم ندارد.2
       کند. صوت بیان می ن را از بلنديت، درك انسا) تراز شدت صو3
  تر است.  دردناکی گوش انسان بیش ۀتر باشد، آستان ، هر چه بسامد صوت کمHz1000تر از  ) در بسامدهاي کم4
نرژي صوتی در محیط ناچیز باشد، تراز شدت . اگر اتالف ااست 60W اي تولید امواج کروي صوتی برابر با نقطه ۀتوان یک چشم -163

2صوت چند بل است؟  ۀمتري از چشم 20 ۀصوت در فاصل 0 3log / 120و  3، ( 210 W(I
m

 

1( 101  2( 91  3( /9 1  4( /10 1  
ـ  سانتی 10مجاورش برابر با  ةیک شکم از گر ۀمتر، فاصل سانتی 50صوتی به طول  ۀدر یک لول -164 صـوتی از چـه     ۀمتر است. این لول

  نوعی است و هماهنگ چندم خود را تشدید کرده است؟
      بسته، سوم یک انتها )2    باز، سومدو انتها ) 1
      باز، پنجم دو انتها )4  نجمبسته، پ یک انتها )3
 صوتی چشمۀ تولید امواج کرويمتري از  4 ۀو در فاصل 20dBبرابر با  Aصوتی چشمۀ متري از  20 ۀتراز شدت صوتی در فاصل -165

B  40برابر باdB صوتی چشمۀتوان  .است A  چند برابر توان منبع صوتیB نظر شود.) است؟ (از اتالف انرژي صرف 

1( 1
4  2( 12  3( 4  4( 1

5  

  است؟  نادرستهاي الکترومغناطیسی  زینه در مورد موجکدام گ -166
  شوند.  ادي نیاز ندارند و در خأل هم منتشر میمبراي انتشار خود، الزامًا به محیط ) 1
     اند. هاي الکتریکی و مغناطیسی نوسانی عمود بر هم تشکیل شده ) از میدان2

mها با سرعت محیط ۀ) در هم3
s

83    شوند. می منتشر 10
  ها ذرات باردار شتاب دارند.  امل اصلی ایجاد آنع) 4

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   هاي الکترومغناطیسی + موج هاي صوتی موج
 151تا  113هاي  دانشگاهی: صفحه فیزیک پیش

  وع هر درس در دفترچۀ سؤالل از شرگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففیزیکهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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است در یک لحظه  انتشاردر حال xکه در راستاي مثبت محور را میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی رداربشکل زیر،  -167
لحظه، به کدام جهت  در همین در راستاي نشان داده شده باشد، بردار میدان مغناطیسی در این مکان و E اگردهد.  نشان می

   است؟
1(z       

2(y       

3(y       
4(x       

83است. بسامد آن چند مگاهرتز است؟ 3mیی در خأل برابر باطول موج یک موج رادیو -168 10 m(c )
s

  

1(810  2(100  3( 89 10  4(900   

1دیگر برابر بـا  شکاف یانگ از یک دو ۀایم. فاصل انجام داده تک رنگ زردآزمایش یانگ را با نور  -169 2/ mm ي  ي صـفحه  و فاصـله
1 ها تا پرده برابر با شکاف 2/ m 11 نوار روشن بیستم از وسط نوار روشن مرکزي برابر با ۀاست. اگر فاصل 8/ mm   باشد، طـول

   چند میکرون است؟ تک رنگ زردموج نور 
1(/ 60 59 10  2(/ 30 59 10  3( /0 59   4(/5 9   

رسند، چند برابر اختالف زمـانی   دو شکاف به نوار روشن پنجم می صفحۀ از يدر آزمایش یانگ، اختالف زمانی که پرتوهاي نور -170
  رسند؟ وار تاریک پنجم میبه ن از صفحۀ دو شکاف نور همان است که پرتوهاي

1( 10
9   2( 9

10   3( 5
9   4( 4

9   

 
 
 
 

کنـیم. اگـر    صورت موازي به دو سر یک باتري وصل می صورت متوالی و بار دیگر به اُهمی را یک بار به 5سه مقاومت الکتریکی  -171
 باشد، جریان عبوري از مدار در حالت اول چند برابر حالت دوم است؟ 1مقاومت درونی باتري 

1 (1
4   2 (1

6   3 (4  4 (6 

  دهد؟ آل چند ولت را نشان می سنج ایده ولت ،در مدار شکل مقابل -172
      ر) صف1

2 (6      

3 (6-      
4 (28     

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:   جریان الکتریکی
  76تا  57هاي  : صفحه1+ فیزیک  78تا  64هاي  : صفحه3فیزیک 

  .ها پاسخ دهید به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک و  2و  1 فیزیک توجه:  
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کنیم. انرژي الکتریکی مصـرف شـده    وصل می 110Vرا به اختالف پتانسیل  220Vو  200Wدو سر یک المپ با مشخصات  -173
  المپ ثابت فرض شود.)ساعت برابر با چند کیلووات ساعت است؟ (مقاومت  12توسط المپ در مدت 

1 (/0 6  2 (/1 2  3 (/2 4  4 (/0 3  
 است؟ Cو  A ۀنقطدو  بین ند برابر مقاومت معادلچ Bو  A ۀنقطاومت معادل بین دو در شکل زیر، مق -174

1 (3
4     2 (4

3   

3 (3
8     4 (8

3   

ترتیب از راست به چـپ، تـوان خروجـی مولـد و      برسانیم، به 1به  3را از  Rمقاومت متغیر ةدر مدار شکل زیر، اگر انداز -175
   کند؟ چگونه تغییر می Rاختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

  کاهش  – ) ابتدا کاهش و سپس افزایش1
   کاهش – پس کاهش) ابتدا افزایش و س2
   افزایش – ) ابتدا کاهش و سپس افزایش3
   افزایش – ) ابتدا افزایش و سپس کاهش4

 ،ب از راست به چـپ ترتی به ،2Lو  1Lهاي  حرکت کند، نور المپ Aچه لغزندة رئوستا به سمت نقطۀ  در مدار شکل زیر، چنان -176
  کند؟ چگونه تغییر می

       افزایش –) افزایش 1

   افزایش –) کاهش 2

       کاهش –) افزایش 3
  کاهش –) کاهش 4

یب نبیند، برابر بـا  درصورتی که هیچ مقاومتی آس Bو  A ۀها مشابه و بیشینه توان مصرفی بین دو نقط در شکل زیر، مقاومت -177
30W ها برابر با چند وات است؟ است. بیشینه توان مصرفی هر یک از مقاومت 

1( 9      
2( 18   
3( 12      
4( 24  

باشد، نیروي محرکه مولـد چنـد ولـت اسـت؟      12Vدهد برابر با  آل نشان می سنج ایده عددي که ولت در مدار شکل زیر، اگر -178
 (مقاومت درونی مولد ناچیز است.)

1( 12   
2( 24   
3( 36   
4( 48   
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Aرا نمایش دهد،  18Vآل عدد  در مدار شکل زیر، اگر ولت سنج ایده -179 CV V  چند ولت است؟ 

  
1 (49   
2 (49   
3 (7   
4 (7   

 گذرد، چند آمپر است؟ می xبرابر با صفر باشد، جریانی که از مقاومت  AB ۀدر مدار شکل زیر، اگر جریان عبوري از شاخ -180

1( 6
7       

2( 3
2      

3( 2
3      

4( 9
14      

تـرین   است. بـیش  W16که آسیب نبینند، برابر با  ها براي آن در شکل زیر، حداکثر توان الکتریکی مصرفی هر یک از مقاومت -181
  ها آسیب نبینند، برابر با چند وات است؟ که هیچ یک از مقاومت لتیدرحا bو  a ۀتوان الکتریکی مصرفی بین دو نقط

1 (18  
2 (19  
3 (38  
4 (36  

  چند وات است؟ 1باشد، توان تولید شده توسط مولد  W36بر بابرا R1در مدار شکل زیر، اگر توان مصرفی در مقاومت  -182
  
1 (24  
2 (36  
3 (54  
4 (72  

Rاي کـه   لد برحسب مقاومت معادل خارجی مدار مطابق شکل زیر است. در لحظـه نمودار تغییرات توان خروجی یک مو -183 r 
   چند آمپر است؟جریان گذرنده از مدار است، 

  

1 (4  
2 (12  
3 (24  
4 (36  
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  چند اهم است؟ Rرا نشان دهد، مقاومت  A10آل  و آمپرسنج ایده V16آل  سنج ایده ر مدار شکل زیر، اگر ولتد -184
1 (1    

2 (16
3  

3 (8
3    

4 (4  
کنـد؟   چگونه تغییـر مـی   ،دهد آل نشان می سنج ایده را کاهش دهیم، عددي که ولت Rدر مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر  -185

 آل است.) (آمپرسنج ایده
  
    شود. زیاد می )1
   شود. کم می )2
    کند. تغییر نمی )3
  شود. سپس زیاد می ابتدا کم و )4

باشـد، بیشـینه تـوان     W30هاي مشابه برابر بـا   در مدار شکل زیر، اگر بیشینه توان الکتریکی قابل تحمل هر یک از مقاومت -186
 ها آسیب نبیند، برابر با چند وات است؟ یک از مقاومت هاي خارجی مدار درصورتی که هیچ مقاومت ۀمصرفی مجموع

  
  
1( 60    
2( 50  
3( 45    
4( 30  

 ولت را نشان دهد، توان خروجی مولد چند وات است؟ 20آل عدد  سنج ایده در مدار الکتریکی شکل زیر، اگر ولت -187
  
  
1( 215   
2( 165   
3( 140   
)مولد  ۀباید نیروي محرک )4    داده شود. (

 تواند باشد؟ چند اهم می Bو  A ۀدر شکل زیر، مقاومت معادل بین دو نقط -188
  
1( 7    
2( 10  
3( 13    
4( 16  

,r 
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  دهد؟ آل چند آمپر را نشان می در مدار شکل مقابل، آمپرسنج ایده -189

   صفر )1
2( 2  
3( 4  
4( 6  

ترین توان مصـرفی   توان سه توان مصرفی در مدار ایجاد کرد. نسبت بیش ها می در مدار زیر، با بستن هر دو کلید یا یکی از آن -190
 ترین توان مصرفی کدام است؟  کم مدار به

1( /1 5 

2( 2  
3( 3  
4( 4  
 
  
  
  

گرم مرغ با انرژي شـیمیایی   200درصد است. این شخص با انرژي حاصل از مصرف  40برابر با  kg50بدن شخصی به جرم ةبازد -191
kJ/
g

6 m(gتواند با سرعت ثابت باال رود؟ ، تا چه ارتفاع قائمی از یک کوه را برحسب متر می7 )
s2

10  

1 (864  2 (683  3 (536  4 (1072  
Fجسمی تحت اثر نیروي  -192 i j6 شود. کـار   جا می ها جابهxدر جهت محور  m5در حال حرکت است و به اندازة  SIدر  8

  جایی چند ژول است؟ در این جابه Fنیروي 

 50) 4  40) 3  30) 2  ) صفر1

دهـد. در یـک    را با تندي ثابت روي سطحی افقی هـل مـی   m، جسمی به جرم N30شخصی با نیروي افقی و ثابتی به اندازة  -193
  است؟ شخص اك وارد بر جسم چند برابر کار نیروي ثابتجایی معین، کار نیروي اصطک جابه

1 (1  2 (2  3 (2-  4 (1- 

ـ  را رها می kg1متري سطح زمین، جسمی به جرم 50در شرایط خأل، از ارتفاع  -194 اول سـقوط   ۀکنیم. کار نیروي وزن جسم در ثانی

m(gدوم سقوط است؟ ۀچند برابر کار همین نیرو در ثانی )
s2

10   

1 (1  2(1
3  3(2

3  4 (3
4   

  
  
  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:   کار و انرژي
  26تا  1هاي  فحه: ص1+ فیزیک  94تا  76هاي  : صفحه2 فیزیک

.ها پاسخ دهید به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک  و 2 و 1 فیزیکتوجه: 
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m ةبه انداز kg2سرعت جسمی به جرم  بزرگی اگر -195
s

 بزرگـی  کنـد.  افزایش پیدا مـی  J144 ، انرژي جنبشی آنافزایش یابد 4
   جسم چند متر بر ثانیه بوده است؟ ۀسرعت اولی

1 (12  2 (16  3 (8  4 (20   

mبا سرعت  kg8جسمی به جرم  -196
s

کند. چه نیرویی برحسب نیوتون و در کـدام جهـت بایـد در     روي خط راست حرکت می 10
    ژول برسد؟ 1200 انرژي جنبشی آن به ،متر 8 راستاي حرکت به آن وارد شود، تا پس از طی مسافت

  و در جهت حرکت 50) 2    و در جهت حرکت 100) 1
  و در خالف جهت حرکت 100) 4    و در خالف جهت حرکت 50) 3

اتومبیل  ،در حال حرکت است. اگر در اثر ترمز در مسیري افقی کیلومتر بر ساعت 54کیلوگرم با سرعت  600اتومبیلی به جرم  -197
    شود، کدام است؟ متوقف شود، کار نیروي اصطکاك (برحسب کیلوژول) که به حرارت تبدیل می

1 (135  2 (5/67  3 (5/67-  4( 135-  

mافقی ۀرا با سرعت اولی kg2مطابق شکل زیر، جسمی به جرم - 198
s

Nبه سمت یک فنر افقی با ثابت 10
m

کنـیم.   پرتاب مـی  200
جسم به گرما تبدیل شود، حـداکثر انـرژي پتانسـیل     ۀدرصد از انرژي جنبشی اولی 46اگر در مدت زمان برخورد جسم با فنر، 

نظـر   صطکاك جسم با سـطح افقـی صـرف   جرم و فنر چند ژول خواهد بود؟ (از جرم فنر و ا ۀکشسانی ذخیره شده در مجموع
  شود.)

1( 30    2( 64  
3( 36    4( 54  

ـ  حـداکثر  کنیم. این گلوله پس از عبور از وضـع تعـادل    رها میA ۀآونگی را از نقط ۀگلول ،زیر مطابق شکل - 199 بـاال   B ۀتـا نقط
 ةانـداز  نسـبت له را به عنوان مبدأ پتانسیل گرانشی در نظر بگیریم، براي ایـن گلولـه   حرکت گلو ۀترین نقط اگر پایینرود.  می

ــا  A ۀنقطــ انــرژي مکــانیکی تلــف شــده در طــول مســیر (از  ــرژي مکــانیکی اولیــه، کــدام اســت؟  B ۀنقطــت ــه ان ) ب
(sin cos / )0 037 53 0 6  

1 (1
2    2 (1

4  

3 (3
4    4 (2

3  

دار بدون اصطکاکی بـه   سطح شیبکنیم تا روي  و از حالت سکون رها می A ۀمطابق شکل زیر، در شرایط خأل جسمی را از نقط -200
ـ    kطکاك جنبشیوارد یک مسیر افقی به ضریب اص B ۀبرسد و در نقط B ۀنقط متوقـف شـود    C ۀشود. اگر جسـم در نقط
2BCو AB باشد، مقدارk  کدام است؟  

1( 1
2    2( 1

3  

3( 1
4    4( 1

5  



  21 :ۀصفح  تجربیاختصاصی نظام قدیم    فیزیک - اسفند 23آزمون  –» 5«پروژة 
  

 
 

 محل انجام محاسبات

ثانیه با سرعت ثابت تا ارتفاع  5را از سطح زمین در مدت زمان  kg45باري به جرم  kW2تریکی با توان مصرفی یک موتور الک -201
N(gاین موتور چند درصد است؟  ةبرد. بازد متري سطح زمین باال می 20 )

kg
10  

1( 75  2( 90  3( 80  4( 65  
تـا نقطـه    Aشود. تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی جسم از نقطـۀ   رها می Aاز نقطۀ  kg4مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  -202

B یعنیB A(U U N(g است؟ چند ژول ( )
kg

10   
1 (240     2 (240   
3 (200     4 (200   
اي که جسم در ارتفاع  برد. اگر در لحظه را از حال سکون و از سطح زمین در راستاي قائم باال می g500شخصی جسمی به جرم  -203

mد، سرعت آن متري سطح زمین قرار دار 2
s

جایی جسم از سـطح   باشد، کار انجام شده توسط شخص روي جسم طی جابه 10

Ngمتري چند ژول است؟ ( 2زمین تا ارتفاع 
kg

  و مقاومت هوا ناچیز است.) 10

1 (60   2 (15   3 (35   4 (25   

سازد، گلوله از حال  می 060که گلولۀ آونگ با راستاي قائم زاویۀ  بسته شده است. در حالی Lطول  به نخی به mآونگی به جرم  -204
هاي هوا شود،  گلوله در طرف دیگـر حـداکثر    درصد از انرژي اولیۀ گلوله صرف برخورد با مولکول 20د. اگر شو سکون رها می

cosشود؟ ( چند درجه از راستاي قائم منحرف می /037 0 ترین نقطۀ مسیر حرکـت   و مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی، پایین 8
  گلوله فرض شود.)

1 (30     2 (53   
  ) به جرم گلوله بستگی دارد.4     37) 3

شـود. جسـم از حـال     وارد مـی  Fکه با سطح داراي اصطکاك است، نیروي افقی  Mروي یک سطح افقی بر جسمی به جرم  -205

و انرژي جنبشی در این  FWدر این مدت  Fرسد. اگر کار نیروي  می vآید و پس از مدتی به سرعت  سکون به حرکت در می
  باشد، کدام گزینه درست است؟ Kلحظه 

1( FW K     2 (FW K     

3 (FW K     4 (FW K   

وان مصرفی درصد باشد، ت 50برد. اگر بازدة باالبر  متر باال می 50بار را با سرعت ثابت،  kg600یک باالبر الکتریکی در هر دقیقه  -206

N(gآن چند کیلووات است؟  )
kg

10   
1 (5   2 (10   3 (15   4 (20   
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شود و پس  باالتر از کفۀ فنري با جرم ناچیز رها می متري 10رتفاع از ا g200مطابق شکل زیر و در شرایط خأل، جسمی به جرم  -207
/کند. اگر در طی حرکت جسم، حداکثر انرژي پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر  را فشرده می از رسیدن به فنر آن J20 8 

Ngست؟ متر ا باشد، حداکثر تغییر طول فنر چند سانتی )
kg

  )، اتالف انرژي نداریم.10
  
1 (40   
2 (20   
3 (/10 4   
4 (104   

mvاز باالي یک سطح شیبدار با سرعت اولیۀ  g200مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  -208
s1 آید.  سطح به حرکت در می روي 10

mvاگر در پایین سطح شیبدار سرعت جسم به 
s2 10 در طـول ایـن    برسد، کار نیروي اصطکاك میـان جسـم و سـطح    3

N(gچند ژول است؟  جایی، جابه )
kg

10   
1 (15   
2 (5   
3 (45   
  بستگی دارد.  ) به زاویۀ 4

8mبا تندي  Aاز نقطۀ  4kgشکل زیر، توپی به جرم  مطابق -209
s

، در نقطۀ 12mشود و پس از طی مسافت  روي سطح پرتاب می 

B شود. اگر اندازة کار نیروي وزن طی مسیر  متوقف میA  تاB  52برابر باJ   باشد، اندازة نیروي اصطکاك در مسـیرA   تـا
B طور متوسط چند نیوتون است؟ به 

  

1 (5/12    2 (14  
3 (15    4 (18 

کنـد و بیشـترین انـرژي     کنیم. جسم به فنري برخورد مـی  روي سطح افقی بدون اصطکاکی پرتاب می vجسمی را با سرعت  -210

2شود. بار دیگر این جسم را با سرعت  می 64Jپتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر 
v     روي سطح افقـی دیگـري کـه داراي

از انرژي جسم در اثر اصطکاك تلف شود، کار نیـروي   9Jکنیم. اگر در این حالت  اصطکاك است به سمت همان فنر پرتاب می
 کند، چند ژول خواهد شد؟ فنر تا وقتی که جسم فنر را کامالً فشرده می

1 (7    2 (7-  
3 (25    4 (25- 
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  هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت -211

   شود. رنگ صورتی می رنگ آبی و در خاك بازي به   گل ادریسی در خاك اسیدي، به 
  دهند. محیط را افزایش می pHاند و با ورود به محیط زیست،  فاضالب صنعتی شامل یون فلزهاي واسطه 

2پذیري  انحالل  3Al O  3در محلولی باpH 2تر از محلولی با  بیشpH .است  

  برونستد را دارد. –نقش باز لوري  ،اکسید در آب  شود و یون هاي هیدروکسید تبدیل می یون اکسید در آب به سرعت به یون 

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4   
  درستی بیان شده است؟ هاي زیر به از گزینه یک کدام -212

2در واکنش  )1
3 4 4 2 42H PO (aq) HPO (aq) H PO (aq) ،2 4H PO  3اسید مزدوج 4H PO .است   

   قابل بررسی است. ،برونستد –ي لوري  طبق نظریه ،شود که این واکنش ، جامد یونی زردرنگی ایجاد میHCl(g)) بر اثر واکنش آمونیاك و 2
2) در واکنش 3 2

44Cu (aq) OH (aq) [Cu(OH) ] (aq) ،OH  برونستد را دارد. –نقش باز لوري   
3) به واکنش 4 4 22NH (aq) NH (aq) NH (aq) .خودیونش آمونیاك گویند که بیانگر خاصیت آمفوتري آن است   

  است؟ رستنادکدام عبارت  -213

Hهاي  غلظت یون ،افزایش دما با) 1 O3  وOH  آب خالص افزایش یافته و حاصلضربH O3OHماند. ثابت می   

   است. wKرابرهاي هیدرونیوم و هیدروکسید یکسان و ب آب خالص، در هر دمایی غلظت یون براي) 2

Hهاي  یون ) مقادیر بسیار کمی از3 O3 وOH هاي آب هستند، در آب خالص وجود دارد. که حاصل از خودیونش مولکول   

Hبه OHافزایش و نسبت wK ،) در آب خالص با افزایش دما4 O3ماند. ثابت می   

10با غلظت HClلیتر محلول  میلی 300 -214 2/ mol.L در یک ظرف وجود دارد. اگر بخواهیمpH شود، . . .  7محلول داخل ظرف برابر
13با 2Ba(OH)لیتر از محلول  میلی 5pH   موردنیاز است و موالریته نمک تولید شده در ظرف برابر  . . . موالر است./

1 (/0 06 200    2 (/0 12 400    
3 (/0 06 400    4 (/0 12 200    

  دقیقه 10 وقت پیشنهادي:   اسیدها و بازها + الکتروشیمی 
 104تا  59هاي  دانشگاهی: صفحه شیمی پیش

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفشیمیهاي درس  گویی به سؤال بل از شروع پاسخلطفاً ق

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  ي آزمون امروزبرا 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 کدام مورد صحیح است؟ 3و  2، 1هاي نهایی  شناساگرهاي اضافه شده به ظرف هستند. با توجه به محلول Cو  B,Aدر شکل زیر  - 215
  

  
 آن اسیدي است.pHرنگ و  ) بی1فتالئین باشد، محلول ( فنولA) اگر 1

 آن اسیدي است.pHرنگ و  ) بی2فتالئین باشد، محلول ( فنولB) اگر 2

 آن بازي است.pHرنگ و  ) بی3فتالئین باشد، محلول ( فنول C) اگر 3

 آن بازي است.pH) سرخ و 3رخ باشد، محلول (متیل س C) اگر 4

aدهد. حاصل  در آن نشان می شدهحل  HBrجرم  لیتر را به 2یک محلول به حجم  pHنمودار زیر، ارتباط بین  -216 b  ًتقریبا
HBr)181نظر کنید.)  از تغییر حجم صرفکدام است؟ ( g.mol ) 

1 (/16 04        
2 (/14 08    
3 (/15 22        
4 (/10 02  

که این فیلم در برابر تابش  امیشد، حاوي بلورهاي بسیار ریز . . . در ژالتین است. هنگ فیلم عکاسی که در گذشته استفاده می -217
 باشد. هاي . . . می واکنش شود. این پدیده به علت انجام . . . نیم گیرد، . . . می نور قرار می

1(AgBr -  اکسایش –زمان  غیرهم –سیاهAg و کاهشBr  
2(AgBr-  کاهش –زمان  هم –سیاهAg و اکسایشBr   
3(2Ag O- اکسایش –زمان  غیرهم –رنگ  بیAg 2و کاهشO   
4(2Ag O- کاهش –زمان  هم –رنگ  بیAg 2و اکسایشO   

MnO   :جز بهها درست هستند  ي زیر تمام گزینه نشده با توجه به واکنش موازنه -218 H NO Mn NO H O2
4 2 3 2 

  باشد.  می 10ن برابر هاي مبادله شده در آ الکتروناین واکنش از نوع اکسایش و کاهش بوده و تعداد  )1
   یون پرمنگنات نقش اکسنده و یون نیتریت نقش کاهنده را دارد. ،) در این واکنش2
   ها است. دهنده تر از مجموع ضرایب واکنش واحد کم 3ها  مجموع ضرایب فراورده ،) پس از موازنه3
   کربوکسیلیک اسیدها است. اغلب روه عاملی کربوکسیل، دربرابر عدد اکسایش کربن گ ،ي کاهنده در این واکنش ) تغییر عدد اکسایش گونه4

0ترین پذیر بوده و بیش با توجه به جدول زیر، کدام واکنش انجام -219
ــلول   را دارد؟ E س

  

1 (Ag (aq) Sn (aq) ...4  2 (Sn (aq) Cl (aq) ...4 2    

3 (Ag (aq) Sn (aq) ...2  4( Cl (g) Sn(s) ...2 

E  واکنش نیم (V)  
4 22Sn (aq) e Sn (aq)  0 15/  
Ag (aq) e Ag(s)  0 8/  

2 2Sn (aq) e Sn(s)  0 14/  
2 2 2Cl (g) e Cl (aq)  1 36/  
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SHE)کدام مطلب در مورد سلول الکتروشیمیایی  -220 Pt)  2درست است؟
1 0195 1 20(Pt (aq)/Pt(s))(Pt g.mol ,E / V) 

/سنج متصل شود، عدد  ي مثبت ولت اگر الکترود هیدروژن به پایانه )1 V1    شود. بر روي آن نمایش داده می 2
2(E0 ي براSHE  فقط در دماي اتاق( C)25 شود. برابر صفر درنظر گرفته می   
   سلول یکسان است. ) جنس الکترود در هر دو نیم3
6/) با مصرف 4 55/) در آند، STPلیتر گاز هیدروژن (در شرایط  72    شود. گرم بر جرم کاتد افزوده می 8
  
  

  

   اند؟ چند مورد از مطالب زیر درست -221
   تر است. ي آب در دو حالت جامد و گاز بیش ي آب درحالت مایع از ظرفیت گرمایی ویژه الف) ظرفیت گرمایی ویژه
ها  مانه یکسان است، لذا توزیع انرژي گرمایی میان آنها در همه جاي سا کنش میان آن ها و بر هم ب) چون موقعیت مولکول

   یکسان است.
   پ) افزون بر گرما، کار نیز راهی براي انتقال انرژي است.

   باشد. Aتر از  بیش Bي  امانهس دمايباشد، حتماً باید  Bي  به سامانه Aي  صورت گرما از سامانه ت) اگر جهت جریان انرژي به
   شده است. معیاري از میزان وابستگی تغییر دماي آن جسم به مقدار گرماي مبادله  ث) ظرفیت گرمایی یک جسم،

1 (5  2 (4  3 (3  4 (2 
10 چگالی اتانول با 500mLظرفیت گرمایی  -222 69/ g.mL  ي سلسیوس است. ظرفیت گرمایی مولی  ژول بر درجه 5/862برابر

 ي سلسیوس است؟  درجهبر اتانول تقریباً چند ژول بر مول 
  112 1 16(C , H ,O : g.mol ) 

1 (92  2 (98  3 (115  4 (4/75  
30کیلوگرم آب  4/0 ي مس است. اگر برابر ظرفیت گرمایی ویژه 8ي آب  گرمایی ویژه ظرفیت -223 C  200را در یک ظرف مسی 

140گرمی با دماي  C 1؟ (چگالی آب سلسیوس خواهد شدي  درجه دما شوند، دماي نهایی تقریباً چند بریزیم تا این دو هم g
mL

 
  نظر کنید.) ف صرفي گرما با محیط اطرا است و از مبادله

1 (47/36  2 (27/38  3 (36/47  4 (82/34  
224- 20g 60گلیکول با دماي  اتیلن C  80را باg  20آب با دماي C کنیم. اگر پس از مدتی  ي دربسته مخلوط می در یک سامانه

30دماي سامانه برابر  C گیریم سامانه . . . است و . . .  شود، نتیجه می نشان داده 
1 1 1 14 2 2 4(c / J.g . C ,c / J.g . C ) 

  گیرد. ي گرما بین سامانه و محیط انجام نمی مبادله –) منزوي 1
  شده بین سامانه و محیط مثبت است.  عالمت گرماي مبادله –) بسته 2
  گیرد. و انرژي بین سامانه و محیط انجام نمی  ي ماده مبادله –منزوي ) 3
  شده بین سامانه و محیط منفی است. عالمت گرماي مبادله –) بسته 4

 کدام است؟ نادرست ي گزینه -225
  جیوه است.اتانولبنزنصورت متان ، اتانول، متان و بنزن به هاي تبخیر جیوه ترتیب آنتالپی) 1
  تر است. آنتالپی استاندارد ذوب یک ماده از آنتالپی استاندارد تبخیر آن ماده کم اغلب) 2
  شود. مول فراورده دو اتمی تولید می 5/2مول نیتروگلیسرین،  2ي  از تجزیه) 3
  آنتالپی استاندارد تشکیل متان، مقداري مثبت است. آنتالپی استاندارد تشکیل اتین برخالف) 4

Cآنتالپی پیوند  یانگینم اگر -226 Cl ،330 کیلوژول بر مول باشد، H  ؟استکیلوژول  -1320کدام واکنش   
1 (CCl (g) C(g) Cl (g)4 22   2 (CCl (g) C(g) Cl(g)4 4     
3 (C(g) Cl(g) CCl (g)44   4 (C(g) Cl (g) CCl (g)2 42     

  
  

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   ترمودینامیک شیمیایی
  دهید.ها پاسخ  به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   58تا  39هاي  : صفحه3شیمی 

 گلیکول اتیلن بآ
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 اند؟ کدام موارد درست -227
  تر است. افزایش دماي آن کم ،تري دارد با گرفتن گرماي یکسان اي که ظرفیت گرمایی مولی بیش هاي مساوي، ماده الف) در جرم

  ایی جسم با گرماي مبادله شده برابر است.در این صورت ظرفیت گرم ،ي سلسیوس باشد ب) اگر تغییر دما یک درجه
  دهد. به چگونگی انجام فرایندهاي شیمیایی نیز پاسخ می ،هاي انتقال آن ي انرژي و راه پ) ترمودینامیک افزون بر مطالعه

  تر است. هاي هم کربن بزرگ ها از آلکین ها و آلکن ها از آلکن ي آنتالپی سوختن آلکان ت) همواره اندازه
     »ت«و  »پ« ،»ب«) 2      »ب«و  »الف«) 1
   »ت«و  »ب«) 4    »ت«و  »ب« ،»الف«) 3

مول  1/0کیلوژول بر مول باشد، از سوختن  -2877و  -2220، -1560ترتیب  اگر آنتالپی سوختن مولی اتان، پروپان و بوتان به -228
 شود؟ تقریب چند کیلوژول گرما آزاد می پنتان به

1 (8/235  2 (6/471  3 (7/353  4 (9/282  
  کدام تساوي درست است؟ -229

1 (4 2H CH (g) H CO (g)  
2 (2 2H I (s) H I (g)  
3 (2H Na(s) H Na O(s)  
4 (4 2 62 H CH (g) H C H (g)  

   است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام -230
حالـت اسـتاندارد   «نـام   اي بـه  رایط یکسـانی انجـام شـود، شـرایط ویـژه     ها در ش ي واکنش گیري تغییر انرژي درونی همه که اندازه براي این )1

   شده است. تعریف » ترمودینامیکی
   شود. عنوان حالت استاندارد کربن در نظر گرفته می گرافیت به )2
   ) گرماي حاصل از یک واکنش، کمیتی مقداري است.3
   ها مشخص باشد. ها در دماي یکسانی بوده و حالت فیزیکی آن ها و فراورده دهنده ت واکنشیک واکنش الزم اس Hبراي تعیین  )4

کیلوژول گرما آزاد شود،  8/240گرم فلز منیزیم خالص در مقدار کافی گاز اکسیژن خالص، مقدار  6/9اگر از سوختن کامل  -231
Mg)124 آنتالپی استاندارد تشکیل منیزیم اکسید جامد، چند کیلوژول بر مول است؟ g.mol ) 

1 (565-   2 (602-  3 (438-  4 (397-  
 باشد؟ با توجه به جدول زیر، کدام گزینه صحیح می -232

C  B  A  ترکیب  
J)ظرفیت گرمایی ویژه   86/2  2/3  5/4 / g. C)  

    .است Aي  گرم ماده 3تر از ظرفیت گرمایی  بیش Bي  گرم ماده 5/2) ظرفیت گرمایی 1
  .استتر  بیش B) به ازاي مقدار یکسان از سه ترکیب فوق، مقدار ظرفیت گرمایی 2
تـوان نتیجـه گرفـت کـه ظرفیـت گرمـایی مـولی         گرم بر مـول باشـد، مـی    23و  46ترتیب برابر با  به Bو  A هاي ) اگر جرم مولی ترکیب3

  است. Bتر از  بیش Aترکیب
  یابد. افزایش می ،تر بیش Cدماي ترکیب  ،Cو  A ،Bیکسانی از سه ترکیب ) با دادن مقدار یکسانی گرما به مقدار 4

 تشکیل سوختن

 تشکیل تصعید

 تشکیل سوختن

 سوختن سوختن



  27 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی - اسفند 23آزمون  –» 5«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

  است؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  -233
  شود.  ارزش غذایی مواد غذایی، برحسب کالري سنجیده می الف)

فقط صرف حرکت ارتعاشی ذرات گاز  ،ب) افزایش دماي یک گاز با جذب انرژي همراه است که انرژي جذب شده در حالت کلی
   شود. می

Eي  ج) در رابطه q w ،w منفی است که سامانه روي محیط کار انجام دهد.  هنگامی   
  شود. ي جسم افزوده می دهنده هاي پیوسته و منظم ذرات تشکیل بر سرعت حرکت ،شود یک جسم گرم می که د) هنگامی

   ) الف، ب، د4  ) الف، ج3  ) ب، د2  ) الف، ب، ج1
  شود؟ تري آزاد می هاي زیر، گرماي کم یک از واکنش بر اثر کدام -234

1(C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)2 5 2 2 23 2 3   
2(C H OH(g) O (g) CO (g) H O(l)2 5 2 2 23 2 3    
3(C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)2 5 2 2 23 2 3   
4(C H OH(g) O (g) CO (g) H O(g)2 5 2 2 23 2 3  

 کدام گزینه صحیح است؟(در هر دو ظرف یک ماده وجود دارد.)  با توجه به شکل زیر اگر دماي دو ظرف یکسان باشد، -235
  ظرفیت گرمایی دو ظرف یکسان است. )1
  ت.اس 1تر از ظرف  بیش 2ها در ظرف  ) میانگین سرعت حرکت مولکول2
  تري نیاز دارد. به انرژي بیش 2ي  ، ظرف شماره ) براي افزایش دماي دو ظرف به یک اندازه3
  ي انرژي درونی دو ظرف یکسان است. اندازه )4

 تر است؟ بیش Hو  Eتفاوت  ،در کدام واکنش -236
    تن کامل سه مول گاز اتانسوخ )2  سوختن کامل دو مول گاز متان )1
  سوختن کامل دو مول متانول مایع )4  سوختن کامل چهار مول گاز اتن )3

 باشد؟ (کربن مونواکسید) می COتغییر آنتالپی کدام واکنش زیر، برابر آنتالپی استاندارد تشکیل  -237

1()g(O)g(CO)g(CO 22 2
1   2()g(CO)g(O) 22

  s(C,گرافیت1

3()g(CO)g(O) 22
s(C  4()g(CO)g(O),الماس1   s(C2,گرافیت22

H)2چندکیلوگرم یخ ،گرم آلومینیم با مقدار کافی فریک اکسید 108مطابق واکنش ترمیت، گرماي حاصل از واکنش  -238 O(s))  را
127د؟ تواند تصعید کن می 1 16(Al ,H ,O : g.mol ) 

2 26H O(s) kJ H O(l)  
2 244H O(l) kJ H O(g)  

2 3 2 32 2 820Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l) H kJ 
1 (5904/0  2 (2952/0  3 (67/0  4 (335/0   

2080Eدر واکنش سوختن یک مول گاز پروپان در شرایط آزمایش،  - 239 kJ  در یک گرماسنج بمبی است. اگر در شرایط آزمایش
دماي آب و گرماسنج چند درجه سلسیوس باال  ،مول اکسیژن سوزانده شود 5مول پروپان با  5/0کیلوگرم آب است.  8/1که حاوي 

ژول بر مول  4/75 ،ي سلسیوس و ظرفیت گرمایی مولی آب کیلوژول بر درجه 46/12 ،رود؟ (ظرفیت گرمایی گرماسنج بدون آب می
11نظر شود.)  صرف ها و فراورده ي گازها وسیله شده به از گرماي جذب .است ي سلسیوس بر درجه 16(H ,O :g.mol )  

1 (28  2 (52  3 (63  4 (84  
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آوري کرده و به  کنیم. گاز حاصل را جمع % خالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید حل می80اکسید  (IV)گرم منگنز  4/17 -240
25دهیم تا دماي آن  گرما می 70J آن C 1ي گاز  افزایش یابد. اگر ظرفیت گرمایی ویژه 10 4/ J.g . C ،بازده درصدي   باشد

155کدام است؟ تقریباً واکنش  16 35 5(Mn ,O ,Cl / : g.mol ) 
1 (3/65  2 (6/61  3 (4/70  4 (4/69  

  
  

  توان دریافت که: با توجه به شکل زیر، می -241
kJ.molانرژي پیوند برابر با  )1   است. 1436
انرژي تر از  کردن دو اتم هیدروژن همواره کم ) انرژي الزم براي نزدیک2

  هاست. الزم براي جداکردن آن
تعـادلی نشـان داده    ي  ها در فاصـله  جایگاه اتم D ) در وضعیت3

  شده است.
  ، نیروهاي جاذبه بر نیروهاي دافعه غلبه دارند.B ) در وضعیت4

  کدام مطلب درست است؟ -242
   ي مستقیم دارد. طول پیوند با انرژي پیوند رابطه )1
H) طول پیوند 2 H  از طول پیوندC C تر است. بیش   
H) انرژي پیوند 3 Cl  از انرژي پیوندH Brتر است. بیش   
   رسند. تري می ي تعادلی طول پیوند، دورتر شوند به پایداري بیش ها از فاصله ) اگر اتم4

  است؟ نادرستکدام عبارت  -243
   ي پیوند است. دهنده هاي تشکیل جفت الکترون ناپیوندي در یکی از اتم کم یک تیو، وجود دستیکی از شرایط تشکیل پیوند دا) 1
   یکسان است. NO3و  NH4هاي  شمار پیوندهاي داتیو در یون) 2
   است.» نشادر«) آمونیوم کلرید یک ترکیب یونی و نام دیگر آن 3
   قابل تشخیص است. ،پیوند داتیو از پیوندهاي کوواالنسی دیگر در آن ،ن آمونیوم) در یو4

 تواند باشد؟  کدام عنصر می Eیس زیر، وبا توجه به ساختار لو -244
1( Si   
2 (Cl   
3 (S   
4 (P   

 است؟  نادرستکدام عبارت  -245
   است. 2هاي نیترات و آمونیوم برابر  در یون Nتفاوت عدد اکسایش اتم ) 1
   سان است.هاي ناپیوندي آن با یون سولفات یک الکترون ، سیلیسیم تتراکلرید و شمار جفتSiCl4نام  )2
   همواره مثبت است. با نافلزات عدد اکسایش فلزها در ترکیب) 3
   یکسان است. ،اکسید در گوگرد تترافلوئورید و گوگرد دي Sعدد اکسایش  )4

 
 
    دقیقه 20 وقت پیشنهادي:  هاي کوواالنسی ترکیب
  ها پاسخ دهید. به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   82تا  65هاي  : صفحه2شیمی 

AB

C

D
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   است؟  بیان شده نادرستکدام گزینه در مورد مولکول اوزون  -246
   اوزون مولکولی خمیده است. )1
   کنند. ي هشتایی تبعیت می و ساختار رزونانسی است که هر دو از قاعده) داراي د2
   باشد. تر می ) یک پیوند آن داتیو است و دیگري دوگانه با طول پیوند کوتاه3
   اکسیژن یکسان و میانگین طول پیوندهاي یگانه و دوگانه است. –) طول پیوندهاي اکسیژن 4

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ -247

ساختار در  ●
..

..
..H Cl  نمادCl دهد. ي اتم کلر و ده الکترون درونی را نشان می هسته  

  کند، اما به هر دو اتم تعلق دارد. جفت الکترون ناپیوندي، جفت الکترونی است که در تشکیل پیوند کوواالنسی شرکت نمی● 
  باشد. 3/3تواند از صفر تا  دهند می دو اتمی که پیوند کوواالنسی تشکیل میاختالف الکترونگاتیوي بین  ●
  طور یکسان بین دو اتم توزیع شده است. هاي ناپیوندي به پیوند کوواالنسی ناقطبی نوعی پیوند کوواالنسی است که در آن الکترون ●
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

22Cl(g)یکی از نمودارهاي زیر، مربوط به فرایند  -248 Cl (g)  22و دیگري مربوط به فرایندBr(g) Br (g) باشد. با توجه به  می
Clنمودار . . . مربوط به کلر است و اختالف انرژي پیوند   اطالعات داده شده در شکل، Cl  وBr Br  برابر . . . کیلوژول و طول

Clند پیو Br .تقریباً . . . پیکومتر است 
A) - 20 – الف) 1 B)    
A) - 40 – الف) 2 B)  

2 - 20 –) ب 3
A B( )    

2 - 40 –) ب 4
A B( ) 

 باشند؟ می نیز بر داشتن پیوند داتیو داراي ساختارهاي رزونانسیهاي زیر عالوه  کدام دسته از گونه -249

1 (3
4 3 4BF ,SO , PO  2 (3 4 3NO ,BF ,SO  

3 (3 2 3SO , NO , NO  4 (3
3 4 4NO ,PO ,BF 

 ترتیب کدام است؟ اکسید، به (III)فسفر هگزا اکسید و نیتروژن اکسید، تترا  (VII)کلرید، کلر  گوگرد دي نام دیگر دي -250
  اکسید نیتروژن تري دي –اکسید  (III)فسفر  –کلر هپتا اکسید  دي –کلرید  (I) گوگرد) 1
  اکسید نیتروژن تري  –اکسید  (V)فسفر  –هپتا اکسید  کلر  –کلرید  (II)) گوگرد 2
      اکسید نیتروژن تري دي –اکسید  (V)فسفر  –کلر هپتا اکسید  –کلرید  (I)) گوگرد 3
  اکسید نیتروژن تري  –اکسید  (III)فسفر  –اکسید  کلر هپتا دي –کلرید  (II) گوگرد) 4

 همراه با افزایش عدد اکسایش اتم مرکزي است؟ B ي به گونه Aي  تبدیل گونه ،یک از موارد زیر در کدام -251
1 (2     

2 (3    

3 (4     

4 (1 

  Bي  گونه Aي  گونه  
1  3VO  2VO  
2  2CrO  2

4CrO  
3  3SO  2

4SO  
4  3NO  2NO  

 ها بین هستهفاصلۀ  ها بین هستهفاصلۀ 
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درپی اتم عنصر  هاي یونش پی ي دوم جدول تناوبی باشد و در انرژي از نظر بزرگی شعاع اتمی، پنجمین عنصر دوره Xگر عنصر ا -252
Y ،یک از ساختارهاي لوویس زیر درست است؟ ( در هنگام جداکردن هشتمین الکترون رخ دهد، کدام  نخستین جهش بزرگY 

 ي سوم جدول تناوبی قرار دارد.)  در دوره

1 (  2 (  3 (  4 ( 

در مولکول زیر، ساختار لوویس به طور کامل رسم نشده است (اگر پیوند بین دو اتم، دوگانه و یا سه گانه باشد، به صورت یگانه  -253
)، هشت الکترون وجود داشته باشد، پس از کامل شدن ساختار غیر از هیدروژن نشان داده شده است). اگر پیرامون هر اتم (به

 کدام است؟ ،هاي ناپیوندي هاي پیوندي به شمار جفت الکترون نسبت شمار جفت الکترون ،لوویس
  

1(11
7  2(22

13  3( 11
6  4(21

13   

باشد. این عنصر نسبت  ها برابر . . . می الکترون lmگروه است و در اتم آن مجموع با عنصر . . . در جدول تناوبی هم 33Aعنصر -254
 تواند تشکیل دهد. مول . . . میبه عنصر بعد از خود در جدول تناوبی انرژي نخستین یونش . . . دارد و با فلوئور ترکیبی با فر

1( Y53تري،  ، صفر، کمAF2  2 (X15 ،1تري، ، کم AF2  
3 (Y53 ،1تري،  ، بیشAF3  4 (X15تري، ، صفر، بیش AF3  

 هاي الکترون جفت مجموع نسبت ترین کم و ترین بیش داراي چپ، به راست از ترتیب به شده، داده هاي ترکیب از یک کدام -255
 اند؟  پیوندي هاي الکترون جفت مجموع ناپیوندي به

aاسید  ) نیتریک  b (2COBr   c (2ICl   dهیدروکسید ) بور  
1 (a  وb  2 (a  وc   3 (b  وd   4 (c  وd 

  است؟ نادرستکدام مطلب  -256
  ها به تعداد برابر الکترون به اشتراك بگذارند. شود که اتم پیوند کوواالنسی هنگامی تشکیل می) 1
  ترین سطح انرژي یا پایدارترین حالت است. ها در پایین ي جایگاه اتم دهنده طول پیوند نشان) 2

  است. هاي جدا از هم هیدروژن سطح انرژي مولکول هیدروژن باالتر از سطح انرژي اتم) 3

   تر است. تر باشد، قطبیت پیوند بیش ي پیوند بیش دهنده طور کلی هر اندازه تفاوت الکترونگاتیوي دو اتم تشکیل به) 4

  است؟  درستاست اما ساختار لوویس آن  نادرستدر کدام گزینه نام ترکیب داده شده  -257

1 (2NOاکسید  ، نیتروژن دي..
..

...
.. ONO:    

2 (22OH هیدروژن پراکسید ،HOOH
..
..

..

..  

3 (2SOگوگرد اکسید ،  ،    
4 (SH2هیدروژن سولفور  ، دي  
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 محل انجام محاسبات 

  هاي پیوندي است؟  برابر شمار جفت الکترون 5/1هاي ناپیوندي،  در کدام ترکیب داده شده، شمار جفت الکترون -258
1( CH Cl2 2  2 (CH4  3( CHCl3  4 (CCl I2 2 

دهد، کدام گزینه  ي سوم جدول تناوبی را نشان می هاي یونش پی در پی چهار عنصر از دوره با توجه به جدول زیر، که انرژي -259
 درست است؟

8IE  7IE  6IE  5IE  4IE  3IE  2IE  1IE  

  هاي یونش انرژي
1kj.mol  

               
  عنصر            

29250 23780 19785 16090 4356  3232  1577  786  A  
3360511018  9362 6540 5159  3822  2298  1250  B  
29860 25400 21270 6274 4964  2914  1907  1012  C  
31670 27100 8496 7004  4556  3357  2252  1000  D 

1( A ،گروه است. و نیمه رساناست و با نافلزي گازي شکل هم  درخشان، شکننده عنصري  

nداراي اعداد کوانتومی Cالکترون اتم عنصر  ترین سست) 2 3 ،l 1 ،lm smو  1
1
  است.2

  دهد. ، قطب منفی پیوند را تشکیل میD، اتم Dو  Bمیان  پیوند) در 3
  تر است. ، بزرگCترین عدد اکسایش  از کم Bعدد اکسایش  ترین کم) 4

در یون -260
|

O

O X O H گیري صحیح است؟ اند. کدام نتیجه ا به آرایش گاز نجیب بعد از خود رسیدهه ي اتم همه 

   در الیه ظرفیتی خود، یک اوربیتال جفت الکترونی دارد. Xاتم  )1
   ) در ساختار یون داده شده، یکی از پیوندها از نوع داتیو است.2
   .است 3در ترکیب داده شده،  X) عدد اکسایش 3
   تري دارد. انرژي نخستین یونش بیش ،ي خود در جدول تناوبی دوره نسبت به عنصر قبل و بعد هم X) اتم 4
  
  
  
  
  
  

  

  آموزان گرامی لطفاً در پایان آزمون به این دو سؤال پاسخ دهید. دانش
  

  زمون امروز بهتر بود؟هاي کدام درس عمومی در آ کیفیت سؤال - 261
  ) زبان4  ) دین و زندگی3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 262
 ) شیمی4  فیزیک) 3  شناسی زیست) 2   ریاضی) 1



  

 
 

– هاي نظرخواهیسؤال عملکرد پشتیبان   
 

ها دقت کنید. سؤال ةهاي زیر، به شمار گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش  

  گذاري دو  درس  و گو با پشتیبان دربارة هدف فتگ
   وگو کرد؟ درس گفت 2گذاري  هدفآیا پشتیبان شما در تماس تلفنی خود با شما دربارة  - 287

  درس صحبت نکردیم. 2گذاري  خیر، در این نوبت دربارة هدف )1
  با من تماس تلفنی نگرفت. پشتیبان )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان کافی و از لحاظ کیفیت کامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت کرد. 2گذاري  با من دربارة هدف پشتیبان) 4

   انـی پشتیبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفنی گرفته است؟تاکنون  از آزمون گذشتهآیا پشتیبان شما  - 288

  تماس تلفنی نگرفتند.) خیر، ایشان 1
  .تماس تلفنی گرفتند) بله، ایشان 2
   بود. در حد خوب و کافیمحتوا  لحاظاز ودقیقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی3
  بود.  در حد عالیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(بیش از تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی ،) بله4

  تماس تلفنی:چه زمانـی؟
  با شما تماس گرفت؟  یـچه زمان پشتیبان -289

 تماس توافق کرده بودیم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبلیدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز یا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقیقه؟تلفنیتماس 
  ؟با شما تماس تلفنی داشت چند دقیقهپشتیبان شما  -290

  دقیقه         5دقیقه تا   3) 2یک دقیقه تا سه دقیقه               ) 1
  دقیقه  10بیش از ) 4دقیقه                       10تا   5بین ) 3

  تماس پشتیبان با اولیـا
   شما تماس تلفنی داشته است؟ يبا اولیا تا کنون طی یک ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 291

                مستقل با ایشان داشته است.) بله،یک تماس تلفنی 1
  وگو کرد با والدینم نیز سخن گفت. ) بله،هنگامی که با من گفت2
   دانم،شاید تماس گرفته باشد. نمی )3
  من تماس نگرفته است. يایشان هنوز با اولیا،) خیر4

  ریزي  بررسی دفتر برنامه
  دفتر برنامه ریزي شما را بررسی کرده است؟  تا کنون طی یک ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 292

  ام را با دقت بررسی کرد.       ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسی کرد. ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسی نکرد.                 ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه3
  ریزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4

  اشکالکالس رفع 
  آیا در کالس رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنید؟ -293

 شرکت خواهم کرد.                   پشتیبان خودمبله، امروز در کالس رفع اشکال ) 1
  شرکت خواهم کرد(زیرا به آن درس نیاز بیش تري دارم) پشتیبان دیگربله، در کالس ) 2
  من امروز شرکت نمی کنم.)  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار می کند اما 3
  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار نمی کند.) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

  شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می1
  نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4  شود. علمی رأس ساعت آغاز نمی هاي گویی به سؤال ) پاسخ3

  متأخـرین
  شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش - 295

  ) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور کامل تا حدودي رعایت می) این موضوع 2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3
  شود. و سروصدا ایجادنمی نظمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

  مراقبـان
  کنید؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملکرد و جدیت مراقبان -296

  ) ضعیف4      ) متوسط3) خوب                 2      ) خیلی خوب1
  ترك حوزه –پایان آزمون 

  شود؟ میداده خروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297
    ) گاهی اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1
  گاه ) خیر، هیچ4      ) به ندرت3

  امروز  ارزیابی آزمـون      
  کنید؟ را چگونه ارزیابی می کیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی  -298

  ) ضعیف4    ) متوسط 3) خوب                   2   ) خیلی خوب1
 مراجعه کنید. zistkanoon٢@براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال   
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 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 -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  مقدم، محمدجواد قورچيان محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي  زبان و ادبيات فارسي
  فاطمه منصورخاكي، مجيد همايي زاده، خالد مشيرپناهي، فرشيد فرجحسين رضايي، امير رضايي رنجبر،  ،زاده درويشعلي ابراهيمي، بشير حسين  عربي

  كبير، هادي ناصري، سيد هادي هاشمي مرتضي محسني محمدابراهيم مازني، بقا، محمدرضا فرهنگيان، محمد رضاييابوالفضل احدزاده،   دين و زندگي
  ، اميرحسين مرادمهدي محمديرضا كياساالر، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي،   زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي ـــــــ  محسن اصغري، اسماعيل تشيعي محمدجواد قورچيان محمدجواد قورچيان  زبان و ادبيات فارسي

حسين رضايي درويشعلي ابراهيمي،  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
  ليال ايزدي  ـــــــ پوراسماعيل يونس

محمد آقاصالح  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني

 آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي
  پيشه فاطمه فالحت توكليفريبا 

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )حسين پرهيزگار(  »1« ةگزين - 1

  درستي و شيوايي: فصاحت
  زباني) (بالغت: چيره

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  - 2

  است:  هايي كه غلط معني شده معني درست واژه
  گو ، سخنمقرّ: اقراركننده

  نحل: زنبور عسل
  معجر: روسري

  )تركيبي، لغتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  - 3

  نوشته شده است. صواببه نادرست  ثوابواژة 
  )، تركيبيامالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  - 4

  از آثار علمي گوته است.» ها تئوري رنگ«كتاب 
  )تركيبي، تاريخ ادبيات، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

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

 )حسن پاسيار(  »3«گزينة  - 5

  .شود آميزي ديده نمي ضاد و حسهاي ت در بيت آرايه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

فشـاني   / شور در سر داشـتن و نمـك  .مجاز دارند» تيغ«و » سر«هاي  واژه»: 1«گزينة 
  كنايه هستند.

اسـت و در  » شـوق «ايهام تناسب دارد (معني پـذيرفتني آن  » شور«واژة »: 2«گزينة 
  وم تشبيه وجود دارد./ در مصراع د.فشاني تناسب دارد معني شوري با نمك

  مراعات نظير :خندة زخم: تشخيص و استعاره/ شور و نمك و زخم»: 4«گزينة 
  )دانشگاهي، آرايه، تركيبي زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 6

ر ماه/ تشبيه قـد معشـوق بـه    به ماه و ترجيح رخ بمعشوق بيت ج: تشبيه: تشبيه رخ 
  سرو  رسرو و ترجيح قد ب

  تعليل: شاعر دليل اشكبار بودن شمع را عاشق بودن او دانسته است. بيت د: حسن
  بيت هـ : جناس: جوان و جان

خورشـيد   -2محبت (معناي مورد نظر)  -1بيت ب: ايهام تناسب: مهر در مصراع اول 
  تناسب دارد)» مه«(با واژة 

  عاره: پسته استعاره از لب و دهان ياربيت الف: است
  )، تركيبيآرايه دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 7

دقت كنيـد كـه   اليه وجود دارد.  دو وابستة صفت و مضاف» روان تشنة ما«در تركيب 
اليـه (زالل خضـر را از   ٌ اليه مضـاف  م است نه مضافمتم» جام جمت«در » ت«ضمير 

  دهند.) جم به تو مي جام
  ها: تشريح ساير گزينه

  تماشاي اين جهان»: 1«گزينة 
  

  يك چمن گل»: 2«گزينة 
  

  غمت راه »: 4«گزينة 
  )تركيبي، زبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )د تالشيوداو(  »2«گزينة  - 8

  ها: مفهوم گزينه
  .دعوت به قيام است»: 1«گزينة 
گويد: ظالم خـود،   گويد: بايد ظلم را از بين برد، بيت دوم مي بيت اول مي :»2«گزينة 

  كند. گور خود را مي
  نشيني و پنهان شدن گوشه»: 3«گزينة 
  موشي و پرهيز از خا سخن گفتندعوت به »: 4«گزينة 

  )83تا  81 هاي همفهوم، صفحدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ممقد رضاييابراهيم (  »4«گزينة  - 9

 »4«گزينـة  اسـت و مفهـوم   » فاش شدن راز عشـق « ،»3و  2، 1«هاي  گزينهمفهوم 
  است. »توصيه به رازداري«

  )98صفحة مشابه مفهوم،  دانشگاهي، رسي پيشزبان و ادبيات فا(

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

 )د تالشيوداو(  »1«گزينة  -10

هـا   ولـي بـا سـاير گزينـه     ،است» سست اراده بودن مردم«مفهوم صورت سؤال بيانگر 
  است.» همت بلند و بلندهمتي«تقابل معنايي دارد كه بيانگر » 1«جز گزينة  به

بيانگر اين است كه در راه عشق رهبر و راهنمايي الزم است تـا راهنمـاي   » 1«نة گزي
  .عاشق نوسفر باشد

  )95 ة، صفحمفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي ادبيات پيش
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 )د تالشيوداو(  »3«گزينة  -11

  بهره خايب: نااميد، بي
  متصيد: شكارگاه

  ضيف: مهمان
  )تركيبي، لغت، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  -12

  فراقت فراغت »: الف«امالي صحيح در بيت 
  قريب غريب/ غريب  قريب »: د«امالي صحيح در بيت 

  
  )تركيبي ،امال، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )ود تالشيودا(  »4«گزينة  -13

هاي منسوب به دورة اشكانيان است (قبل از اسالم)، در قرن پنجم آن را به  از داستان
  نظم درآورده است.

  )، تركيبيتاريخ ادبيات، 3ادبيات فارسي ( 
 ----------------------------------------------  

 )عيتشي اسماعيل(  »1«گزينة  -14

پس  ،فقط در معنايِ خورشيد آمده» مهر«سينة افالك: تشخيص، اما »: 1«در گزينة 
    .ايهام ندارد
علت سوختن پروانه به وسـيلة شـمع: پروانـه محـل شـمع را فـاش       »: «2«در گزينة 

/ بـال  : شمع و پروانه/ شمع و سوختن/ مراعات نظيرتعليل است. و اين حسن» كند مي
  و پر

  يقين به گمان بيفتد: تناقض /هآميزي: شكرخند حس»: 3«در گزينة 
  (كه ديدني است) .رنگ دارد ،آميزي: سخن كه شنيدني است حس»: 4«در گزينة 

  مصراع دوم به عنوان مثال و مصداقي براي مصراع اول آمده است.اسلوب معادله: 
  )، تركيبيآرايه، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )حسن پاسيار(  »4«گزينة  -15

  نقش بدل.» يك هر«نقش معطوف دارد و واژة » خون«در بيت (ب) واژة 
  .تكرارنقش » دور«نقش معطوف دارد و واژة » سلطاني«در بيت (د) واژة 

  ديگر: ابياتتشريح 

چون در دو  ،تكرار ندارداگرچه دوبار تكرار شده، نقش تبعي » يار«در بيت (الف) واژة 
  ساز است. پايه در مصراع دوم پيوند هم» واو«نقش متفاوت آمده است. 

در  »واو« در بيت (ج) فقط يـك نقـش تبعـي وجـود دارد (معطـوف در مصـراع دوم)      
  ساز است. پايه مصراع اول پيوند هم

  )96صفحة  ،فارسي زبان، 3 فارسي زبان( 

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -16

پذير است. بنابراين ميل و  چون گسترش ،ها مركب نيست ع اول اين بيت فعلدر مصرا

  اسمي هستند كه نياز به متمم دارند. انس دو

  )109صفحة ، زبان فارسي، 3فارسي   زبان( 

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

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  -17

  چند كيلومتر/ آن روز/ آن شهيدهاي پيشين: دومين مرحله/  وابسته

  

/ اولاكريز ـخـ  /كيلـومتر چنـد  طـول   /ياكريزـ/ خـ كارن: مرحلة ـيـاي پسـه هـوابست

/ انگندـ/ رزمـ بزرگوار/ شهيد شهيدآن دبير ـ/ تشده حسابدبير ـ/ تدارهـدوجاكريز ـخ

   دشمني ها/ نيروايـهروـيـن

  

  ت نه مضاف.حرف اضافه اس» عنوانِ به«دقت بفرماييد كه 

  )95و  94 هاي ه، زبان فارسي، صفح3زبان فارسي (   

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  -18

  بيند. در اين بيت شاعر در هنگام صبح، معشوق را در برابر خود و خود را در وصال مي

  )98 ةصفحمشابه   ،مفهوم، 3فارسي  ادبيات( 

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -19

اسـت، مفهـوم   » اتحاد عاشق و معشـوق « »4و  3، 1« هاي همفهوم بيت سؤال و گزين

  است. »و يگانگي توحيد«، »2«بيت گزينة 

  )103 ةصفح ،، مفهوم3 ادبيات فارسي(

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

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  -20

  ».از ماست كه بر ماست« :»1«مفهوم گزينة 

  »اهميت اتحاد«يا » تعاون و همدلي« :»2«مفهوم گزينة 

  »شكند. روزگار غرور و خودبيني افراد را درهم مي»: «4«مفهوم گزينة 

  »استفاده از تجربه براي دفع حوادث«بيت اول:  »:3«گزينة اما در 

  »يك در حادثه به كار نيامد. تجربه و علم هيچ«بيت دوم: 

  )تركيبي، مفهوم، 3ادبيات فارسي (
 

 3و زبان فارسي 3ادبيات
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 )هماييمجيد (    »2«گزينة  -21

: فقـط از تنبلـي   »يعانونَ الّا الخمـول  ال« /: شاعران كشور (سرزمين) ما»شعراء بالدنا«
  كنند ها را دعوت مي ، آنخوانند ها را فرا مي : آن»يدعونَهم« /برند رنج مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
ماضـي  » خواندنـد  فـرا مـي  «ترجمه نشده است و » بالدنا«در » نا«ضمير »: 1«گزينة 

  استمراري است كه صحيح نيست.
در »: مـا «ماضي استمراري است، » كردند يحسونَ: احساس مي …كان »: «3«گزينة 

ترجمـه  كننـد)   صورت مضارع (دعـوت مـي   بايد به» يدعون«اضافه است و » مردم ما«
  شود.

  اضافه هستند.» شان تنبلي«در » شان« و» مردم ما«در »: ما»: «4«گزينة 
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )هماييمجيد (     »4«گزينة  - 22

المحتـاجين  « /مدرسـه  (تالشـگر)  آموزان كوشاي : دانش»المجدات المدرسةطالبات «
 ال« /: شـهر بزرگتـان  »الكبيـرة تكنّ نمـدي « )/حقيقـي ( عيواق : نيازمندان»نالحقيقيي
  : فراموش نكنيد»تنسين

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مدارس« »:1«گزينة 
» كنيـد  فرامـوش نمـي  «و  »حقيقتـاً «، »شـهرها «، »مدرسـة تالشـگران  « »:2«گزينة 

  اند. نادرست
  اند. نادرست» بزرگ«و » مدرسه«قبل از » در« »:3«گزينة 

  (ترجمه)    
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(   »2«گزينة  -23

كنـد/   : محرومتـان مـي  »تَجعلكم محـرومين «اي/  : بهانه »ذَريعةً«: رها كنيد/  »دعوا«
»قاءين«/ از ديدار / »من لوجـود   : هستند»هناك«: زيرا / »ألنّ«مادر/  : پدر و»الوالد)

هـذه  «دهنـد/   دسـت مـي   از (جملـه وصـفيه):  » يضَيعون«: فرزنداني/ »اًدأوال«دارند)/ 
  : طاليي»الذّهبية« اين فرصت/ :»الفرصة

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(   »1«گزينة  -24

ـ  «: بسـياري از مـردم/    »كثيرٌ من النّاس«: در گذشته/ »في الماضي« : »ونكـان... يظُنّ
ة  ظـاهرة « : هـر/ »كُـلّ «: كـه /  »أنّ«كردنـد/   گمان مـي  طبيعـي/   اي ه: پديـد »طبيعيـ

»هم«جانب ( نزد)/  : از»من عند«: عذابي/ »عذابتهقـاب «: خدايانشان/ »آلبـراي  »لع :
  : دانشمندان»العلماء«جز /  ه: ب»إلّا«: گناهكاران/ »المذنبين«كيفر/ 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )تبريز -زاده  فرشيد فرج(   »2«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
ترجمه » ياران«صورت  است، بنابراين به» صاحب«جمع تكسير » صحابة«»: 1« ةگزين
  .»يار«شود نه  مي
صـورت:   و برخـي مواقـع بـه   » گاهي«صورت:  قبل از فعل مضارع به» قد«»: 3« ةگزين

  .شود مي ترجمه» شايد«
احسـاس  «صورت  للغائب باب إفعال است و به ةفعل ماضي صيغ» أحس«»: 4« ةگزين
س «صـورت   فعل مضارع بوده و بـه » كنم احساس مي«شود، اما  ترجمه مي» كرد أُحـ «

  )ترجمه(    .شود (مضارع متكلّم وحده از باب إفعال) ترجمه مي

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -26

نـه انـدوهي دوام   چرخيـد/   كه مختلف مي وزگار را ديدم در حاليبيت صورت سؤال (ر
  هر دو به ناپايداري اوضاع روزگار اشاره دارند.» 1«و بيت گزينة  اي) دارد و نه شادي

  
  )درك مطلب و مفهوم(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »4« ةگزين -27

مضـاف اسـت و   » قصـائد («في قصـائده  »: هاي خود قصيده در«البارودي/ »: بارودي«
» ال«مضاف است و » شباب(«شباب مجتمعه »: اش جوانان جامعه«گيرد.)/  نمي» ال«

بـراي  «مـن الفـرص/   »: ها از فرصت/ «ستفادةاالعلي »: به استفاده كردن«گيرد.)/  نمي
 …كـان  »: كـرد  تشـويق مـي  «المجد، العلـو/  »: بزرگواري«للوصول إلي/ »: رسيدن به

  يشجع (ماضي استمراري)
  (تعريب)

  
  ترجمة متن درك مطلب 

هايي است كه توجـه پژوهشـگران را بـه خـود جلـب       فضاي مجازي يكي از پديده
تا پيرامون آثارش بر جامعه بشري مطالعه كنند. پـس بايـد بـدانيم تعـداد      كند مي

ولـي (در واقـع) بـر     ،كنـد  كاربران اينترنت امروزه از سه ميليارد كـاربر تجـاوز مـي   
تـر   تر از نود درصد ساكنان زمين اثر دارد اين بدان معناست كه ما بايد بـيش  بيش

هاي جديـد   ژيواستفاده از اين تكنولة مان را در شيو تالش كنيم تا فرهنگ جامعه
باال ببريم همانگونه كه بايد به فرزندانمان از كودكي ياد بدهيم تا از آن به بهتـرين  

هـاي الكترونيكـي يكـي از    شان استفاده كننـد. اسـتفاده از كتـاب    يشكل در زندگ
اي از  هـا مجموعـه   هاي بهبود استفاده از اينترنت و فضاي مجازي است زيـرا آن  راه

اي كه از  تر از اطالعات سطحي هستند كه به ما بيش و مطمئن هاي سودمنددانش
نيز براي ما ايـن امكـان    رسانند  وشويم، سود مي طريق اينترنت با آن رو به رو مي

  !ها مانند كتب چاپي ورق بزنيم (و مطالعه نماييم) وجود دارد كه در اين كتاب
 

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »4«گزينة  -28

اسـتفاده   از آن پذيرنـد اگرچـه   ثير ميأتر مردم از اينترنت ت : بيشگويد مي» 4« ةگزين
 !»بيش از نود درصد«اشاره شد  هم نكنند؛ كه در متن

 هاي ديگر تشريح گزينه

 تر است! ثير اينترنت هستند از كاربران آن بيشأتعداد كساني كه تحت ت :»1« ةگزين

هاي الكترونيكي استفاده  در متن نگفت كه اكثر كاربران اينترنت از كتاب :»2« ةگزين
 كنند! مي

نـه  كننـد   پژوهش مـي ه و فضاي مجازي مطالع ةپژوهشگران بر آثار پديد :»3« ةگزين
  عموم كاربران اينترنت!

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »4«گزينة    -29

بر اساس متن روشن است كه: شيوه استفاده از هر چيز مهـم تـر از كميـت و مقـدار     
  استفاده از آن است!

  هاي ديگر تشريح گزينه
 اشكال دارد!» فقط« ةكلم :»1« ةگزين

  اشكال دارد!» كل« ةكلم :»2« ةگزين
بود قابل قبول تر بود چراكـه در  » أكثر«اگر  اشكال دارد؛» جميع«كلمه  :»3« ةگزين 

  ثير دارد نه بر صد در صد آنان!أتر از نود درصد مردم ت متن اشاره شده است بر بيش
  )و مفهوم مطلب  درك(

 3 عربي
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 )شهدم -امير رضائي رنجبر (  »2«گزينة  -30

 تر است! كه اعتبار كتب الكترونيكي از كتب چاپي بيش هدر متن گفته نشد

 هاي ديگر تشريح گزينه

 !كنندگان ) براي مطالعههاي الكترونيكي كتاب( ها آن امكان ورق زدن :»1« ةگزين

  !ها براي خوانندگان و كاربران فايده و سود در آن :»3« ةگزين
 !از اينترنت هاستفاد نبهتر كرد ها در نقش آن :»4« ةگزين

  )و مفهوم درك مطلب(  

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »1«گزينة  -31

طبق متن، مطالب سودمند عميق و معتبر بهتر است از مطالب غيرسودمند سطحي و 
  نامعتبر!

  )و مفهوم درك مطلب(   

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »1«گزينة  -32

 هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» ثالثي مجرّد: «»2« ةگزين
  اند. نادرست» نائب فاعله ضمير مستتر«و » مجهولمبني لل: «»3« ةگزين
  اند. نادرست» ضمير بارزفاعله  نائب«و » مجهولمبني لل: «»4« ةگزين

  )نحويتحليل صرفي و (  

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »2«گزينة  -33

 هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» و مرفوع »استفادةُ« لمبتدأ خبر: «»1« ةگزين
 .اند نادرست »خبر و مرفوع«و  »»افعلَ« وزن على »اَحسنَ« فعله: «»3« ةگزين

  نادرست است.» تَحسنُمضارعه: ي: «»4« ةگزين
  )نحويتحليل صرفي و (  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -34

  است.» أنْ«مضارع منصوب با حرف » نُحاوِلَ«
  )منصوبات(  

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

 )حسين رضايي(   »4«گزينة  -35

  معناي حصر وجود دارد. ،حذف شود» مستثني منه«كه منفي ة در جمل
) 1لذا معناي حصر وجـود نـدارد:   ،وجود دارد» مستثني منه«»: 2و  1«هاي  گزينهدر 
  ) عملٌ  2نسان  إ

ألّا = أنْ + ال) مركب از حـرف ناصـب و الي نفـي     ثنا وجود ندارد (تاس»: 3«گزينة در 
  است.

  )منصوبات(  

 )هزاد بشير حسين(   »4«گزينة  -36

كامل است و هيچ نقشي حذف نشده است، بنابراين مستثني بايـد  » إلّا«قبل از  ةجمل
  منصوب باشد.

مؤنث سالم بودن، در حالت نصب با عالمـت اعـراب فرعـي      دليل جمع به» المعلّمات«
    آيد.  (كسره) مي

  )منصوبات(  
----------------------------------------------  

 )ي ابراهيميدرويشعل(   »4«گزينة  -37

 منه در آن موجود است (حيوان). كامل باشد، مستثني» إلّا«قبل از  ةهرگاه جمل

  هاي ديگر تشريح گزينه
  منه ندارد. ناقص است، مستثني» إلّا«قبل از  ةچون جمل»: 1« ةگزين
منه در اين عبارت وجـود   مستثني» إلّا«قبل از  ةخاطر ناقص بودن جمل به»: 2« ةگزين

  ندارد.  
لـذا در آن   ،نـاقص و ناتمـام اسـت   » إلّـا «عبارت پـيش از ادات اسـتثناء   »: 3« ةگزين

    منه وجود ندارد.  مستثني
  )منصوبات(  

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

 )حسين رضايي(   »3«گزينة  -38

اسـت  » الف: اعراب فرعي« أخَواي (أخَوانِ  + ي)، مبتدا و مرفوع با »:3«گزينة جواب 
  تواند منادا باشد، نمي و

  است.» أخَوي :أخَوينِ + ي«شكل آن در صورت منادا بودن 
  مبتدا نيز باشند. ،ها، ضمن منادا بودن ممكن است هاي اول ساير گزينه اسم

  )منصوبات(  
----------------------------------------------  

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (   »2«گزينة  -39

كـار  اي پروردگـارم! اگـر خطا  . «استي مضاف و منصوب امناد» رب« :»2« گزينة در
  »، مرا از بخشش خود محروم نساز و مرا از درگاهت مران!هستم

  هاي ديگر تشريح گزينه
پروردگارت همواره در مواجه شـدن بـا   «مبتدا و مرفوع مي باشد. » رب«»: 1«ة گزين

  »توست! مشكالت تو را ياري مي دهد و هركجا كه باشي، همراه
پروردگار شما كسي است كه مـي دانـد   «مبتدا و مرفوع مي باشد. » رب«»: 3«گزينة 

  »آنچه را كه در سينه هايتان است، پس از رحمت وي نااميد نشويد!
پروردگـار مـا كسـي اسـت كـه آفـرينش       «مبتدا و مرفوع اسـت.  » رب« »: 4«گزينة 

  »ده است.هرچيزي را بدان عطا نموده است سپس آن را هدايت كر
  )منصوبات(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »4«گزينة  -40

و بـراي مؤنـث   » أيها«باشد، براي مذكر از » ال«اگر اسم مورد ندا داراي حرف تعريف 
    كنيم (يا أيها المسلمون). استفاده مي» أيتها«از 

  )منصوبات(  
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 )بقا ضاييمحمد ر(    »2«گزينة  -41

جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد  تبيينيكي از اهداف مهم پيامبر اكرم (ص)، 
و مانع اصلي فساد و تباهي  با فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامني ها و تربيت انسان

شمار  هاي اصيل او از عناصر اصلي اين برنامه به بود. احياي منزلت زن و ارزش
تار و رفتار خويش (قول و فعل نبوي) انقالبي عظيم رفت. رسول خدا (ص) با گف مي

  در جايگاه خانواده و زن پديد آورد.
 )85 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -42

، نهد كه در آناي بنا  ود تا جامعهرسول خدا (ص) به رسالت برانگيخته شده ب
جاي حكومت ستمگران و طاغوتيان، واليت الهي حاكميت داشته باشد و نظام  به

باره  اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد. خداوند در اين
در ». يا ايها الّذين آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«فرمايد:  مي
    .پذيرش واليت غيرخدا و اطاعت از تمايالت نفساني و خودسري استقابل با آن، ت

 )84و  83، 80 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سكينه گلشني(    »4«گزينة  -43

زواجاً لتَسكُنوا اليها و جعلَ بينَكُم و من آياته اَن خَلَقَ لَكُم من اَنفُسكُم اَ«آية  در
از آفرينش همسراني  خداوند ،»انَّ في ذلك لĤَيات لقومٍ يتَفَكَّرونَ رحمةًو  مودةً

آورند، به عنوان آيات و  بخش كه مودت و رحمت را به ارمغان مي آرامش
 )82 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   كند. هايش ياد مي نشانه

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -44

م بِالّتي هي هلدو جا الحسنَةِ الموعظَةِو  بِالحكمةِاُدع الي سبيلِ ربك «طبق آية 
بخش دين مبين  پيام رهاييسوي  ، آخرين روش دعوت رسول خدا (ص) به»اَحسنُ
  وگوي منطقي است. مجادله و بحث و گفت اسالم،

هرگز دست از  ]دشمنان[به گفتة قرآن كريم «بنابر فرمايش امام خميني (ره): 
  »دارند مگر اينكه شما را از دينتان برگردانند. مقاتله و ستيز با شما برنمي

 )97و  91، 90 هاي هصفح ،9  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »2«گزينة  -45

د، ودر برخي از ابعاد از مسير توحيد و اطاعت از خداوند خارج ش اي اگر جامعه
  است.» توبة اجتماعي«نيازمند بازگشت به مسير توحيد و اصالح، يعني نيازمند 

هاي اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي (بدوي) خود اصالح شوند تا  انحراف
     گسترش نيابند و ماندگار نشوند.

 )73 ةصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(     »4«گزينة  -46

الّذين معه اشداء علي الكفّار رحماء  رسول اهللا و محمد«پيامبر اسالم (ص) بنابر آية 
كيشان خود در سراسر جهان پيوند  خواهد كه با هم ، از مسلمانان مي»بينهم

  برادري برقرار كنند و مانند اعضاي يك خانواده از يكديگر دفاع نمايند.
بگو  :…زق من الرّ الطَّيباتو  اهللا التي اخرج لعباده زينةقل من حرم «و آية شريفة 

هاي  ورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و روزييچه كسي حرام كرده ز
 دنيويهاي  نعمت مندي از بهره تعادل نسبت بهمدر مورد ديدگاه » …پاكيزه را 

  است.
  )85و  81 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(    »2«گزينة  -47

»: و من يتَولَّ اهللاَ و رسولَه و الَّذينَ آمنوا فَانَّ حزب اهللاِ هم الغالبونَ«در آية 
هركس ولي خود قرار دهد خدا و رسولش را و كساني كه ايمان آوردند، آنان «

و  دا، رسولخ، رمز پيروزي، پذيرش واليت »همان حزب خدا هستند كه پيروزند
  )90ة صفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   .ايمان است

 )هادي ناصري(    »2«گزينة  -48

ابراز » اَستَغفرُ اهللا«عبارت با مرحلة اول توبه كه همان پشيماني از گناه است، معموالً 
  د.كن به اين مرحله از توبه اشاره مي» يستَغفرِ اهللا«مورد نظر، عبارت  هشود و در آي مي

ها با توبه، در سخن امام علي  يا پيرايش، يعني پاك شدن از آلودگي همفهوم تخلي
ها را پاك  توبه دل: «»تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التّوبة«گونه آمده است:  (ع) اين

  » شويد. كند و گناهان را مي مي
 )71و  70، 66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »4«گزينة  -49

بايد علم را كه ماية «دهند:  گونه تذكر مي مقام معظم رهبري در مورد علم اين
كشوري كه مردم آن از علم  .كنند اقتدار ملي است، همه جدي بگيرند و دنبال

بايد استعدادهاي يك  …بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت  بي
  »كار افتد تا يك ملت به معناي حقيقي كلمه، عالم بشود. ملت به

 )94 ةصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -50

اطاعت از فريب بزرگ شيطان اين است كه لذت گناه را برتر از خوشي و لذت 
  دهد. فرمان الهي جلوه مي

توجهي به عفاف و  بيو دروغ، يك گناه فردي است؛ اما رباخواري، رشوه دادن 
  پاكدامني از گناهان اجتماعي هستند.

 )75و  73هاي  هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا ييمحمد رضا(    »2«گزينة  -51

جا كه مردم نسبت به يازده امام معصوم، قدرناشناسي و ناسپاسي كردند،  از آن
مندي از او،  خداوند آخرين حجت خود را تا آماده شدن جامعة انساني براي بهره

ها  سورة انفال در مورد علت از دست دادن نعمت 53غايب نمود. خداوند در آية 
يغيروا ما  ها علي قومٍ حتّياَنعم نعمةًم يك مغيراً ذلك بِاَنَّ اهللاَ لَ«فرمايد:  مي

 :عليم اَنَّ اهللا سميع هِم وخداوند نعمتي را كه به اين بدان سبب است كه بِانفُس
ها، خود وضع خود را تغيير  كه آن دهد مگر آن قومي ارزاني كرده است، تغيير نمي

يغيروا ما «ها:  پس تغيير رفتار انسان» دهند. همانا كه خداوند شنوا و داناست.
  بهره شدن از نعمت ظهور امام است. ، عامل بي»بِاَنفُسهِم

و  اَئمةًو نَجعلَهم في االرضِ و نُريد اَن نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا «همچنين در آية 
آنان را پيشوايان خواهيم بر مستضعفان زمين، منت نهيم و  نَجعلَهم الوارثينَ: ما مي

هاي خدا بر  به منت» قرار دهيم. ]زمين[قرار دهيم و آنان را وارثان  ]مردم[
  مستضعفان اشاره شده است.

 )117 و 110، 109 هاي هصفح ،10و  9 هاي ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -52

اين بود كه حاكمان  ،مبارزة امامان بزرگوار (ع) با حاكمان زمان خوديكي از علل 
كردند؛ امامان نيز  گذاشتند و به مردم ستم مي پا مي غاصب، قوانين اسالم را زير

وظيفه داشتند كه براساس اصل امر به معروف و نهي از منكر با آنان مقابله كنند و 
  حقوق مردم دفاع نمايند. پا گذاشتن قوانين اسالم شوند و از مانع زير

  )103 ةصفح ،8 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -53

اند كه ايشان از نظرها  ناميده» غايب«بايد توجه كنيم كه امام را از آن جهت 
ها  انسان اينديگر،  كه در جامعه حضور ندارد. به عبارت است، نه اين» غايب«

  .داشته باشدنمردم حضور كه ايشان در بين  ، نه اينبينند نميكه امام را  ندهست
شود و امام  مي» واليت معنوي« بخش اصلي رهبري امام عصر (عج)، مربوط به

ما از اخبار و احوال شما «فرمايد:  باره مي اي به شيخ مفيد در اين عصر (ع) در نامه
اكنون  يعني هم.» ماند نمياز اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي  آگاهيم و هيچ چيز

  نيز امام عصر (ع) سرپرست، حافظ و ياور مسلمانان است.
  )112و  111 هاي هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

سوم دانشگاهي و پيش دين و زندگي
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 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -54
هاي درست مبارزه متناسب با شرايط زمانه، موجب شد تا تفكر اسالم  انتخاب شيوه

سست  تدريج به عباس اميه و بني باقي بماند، بناي ظلم و جور بني و راستين صيلا
  هاي آينده معرفي شود.  شود و روش زندگي امامان به نسل

ها كه در شرايط خطر نسبت به امامان و شيعيان آنان صورت  اي از اين روش نمونه
تا  شودمخفي  گرفت، تقيه بود. به اين معنا كه اقدامات حساس از نظر دشمن مي

كمتر ضربه بخورند و جان شيعيان نيز حفظ  شيعيان در عين ضربه زدن به دشمن،
  )104و  103هاي  هصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي   شود.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -55

اين بود كه توحيد » مهاي آن هست من از شرط«مقصود امام رضا (ع) از عبارت 
تنها يك لفظ و شعار نيست، بلكه بايد در زندگي اجتماعي ظاهر شود و تجلي 

  .استتوحيد در زندگي اجتماعي، با واليت امام كه همان واليت خداست، ميسر 
براي تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي  اناز جمله نتايج حضور فعال امام

رگ در حديث و سيرة ائمة اطهار (ع) در كنار سيرة هاي بز نو، فراهم آمدن كتاب
   پيامبر (ص) و قرآن كريم است.

 )100 ةصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -56
م خود در رهبري جامعة اسالمي محروم مسلّ كه از حقّ امام علي (ع) پس از اين

اند، براي حفظ نظام نوپاي اسالمي سكوت پيشه كرد و هرجا كه از آن حضرت م
 )104 ةصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي   نمود. خواستند، آنان را ياري مي كمك مي

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -57

نيست؛ بلكه رهبري حقيقي  دورة غيبت به معناي عدم امامت امام عصر (عج)
هاي عادي  اكنون نيز بر عهدة ايشان است، اما اين رهبري را انسان مسلمانان، هم

ها فوايد خورشيد پشت ابر را  طور كه برخي از انسان كنند؛ همان حس نمي
گاه  كنند. اگر شب، عالم را فراگيرد و خورشيد هيچ يابند و مشاهده نمي درنمي

ت كه نعمت وجود خورشيد پشت ابر نيز بر همگان روشن طلوع نكند آن زمان اس
 )113 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   خواهد شد.

----------------------------------------------  
 )محمدابراهيم مازني(    »3«گزينة  -58

شش روز مانده به درگذشت آخرين نايب خاص، امام عصر (عج) براي ايشان 
 فرمان خداوند، پس از وي جانشيني نيست و مرحلة دوم اي نوشت و فرمود به نامه

  .شده استغيبت (كبري) آغاز  امامت در شكل
عباس نسبت به امام دهم و يازدهم تا حدي شدت يافته  گيري حاكمان بني سخت

بود كه آن بزرگواران را در محاصرة كامل قرار داده بودند؛ زيرا آنان از اخباري كه از 
  اير امامان در مورد قيام مهدي (عج) رسيده بود، مطلع بودند.پيامبر اكرم (ص) و س

 )110و  108هاي  هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(    »1«گزينة  -59
ياران مهدي (عج) «فرمايد:  امام صادق (ع) در توصيف ياران امام عصر (عج) مي

ها  ها هستند؛ اگر به كوه وم، سرشار از يقين به خدا و استوارتر از صخرهمردماني مقا
ايجاد «اين فرمايش در خصوص مسئوليت » كنند. ها را متالشي مي روي آورند، آن

توانند در هنگام ظهور  براي منتظران است و كساني مي» آمادگي در خود و جامعه
قبل از ظهور آن حضرت، تمرين ها باشند كه  سرشار از يقين و استوارتر از صخره

هاي اجتماعي و نبرد دائمي حق و باطل، در جبهة حق  كرده و در صحنة فعاليت
ايستادگي و مقاومت در مقابل شياطين درون و  با حضوري فعال داشته باشند و

هايي چون شجاعت، عزت نفس، بلندهمتي و پاكدامني را در خود  برون، ويژگي
  .ها درست بود) همة گزينه (قسمت اول پرورانده باشند

 )125و  124هاي  هصفح ،10 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -60
هو الَّذي اَرسلَ رسولَه بالهدي و دينِ الحقِّ «ها در آية  غلبة دين حق بر ساير انديشه

  .ذكر شده است» لو كَرِه المشرِكونَ دينِ كُلّه وليظهِرَه علَي ال
، دعا براي ظهور مام علي (ع) مورد تأكيد واقع شدهالزمة انتظار فرج كه در كالم ا

  )125و  118هاي  هصفح ،10 ، درس3(دين و زندگي   امام زمان (عج) است.

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -61
آورنـد؛ در   شـهري پـول بيشـتري درمـي    كارگران كـودك در منـاطق   «جمله:  ةترجم
  ».كه كودكان در مناطق روستايي كمتر كسب درآمد دارند حالي

  مهم درسي ةنكت
حـذف  » 3«بين دو جمله تضاد صريح يا مغايرت وجود دارد كه در ايـن صـورت گزينـة    

روند و بنـابراين   كار مي در اول جمله يا وسط دو جمله به» 2«و  »1«هاي  شود. گزينه مي
كـار رود و جـاي    جاي كلمات ربـط تضـاد بـه    تواند به مي ”however“شوند.  ميحذف 
    گيرد. در وسط جمله بين دو كاما قرار  تواند و ميدر جمله دارد  يشناور

  (گرامر)   
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -62
افرادي كه در اعماق فضا داخل يك سفينة فضـايي سـفر    -ردانفضانو«ترجمة جمله: 

كـه بتواننـد از خودشـان در     مخصوصي بپوشند تـا ايـن   هاي مجبورند لباس -كنند مي
   »هاي خطرناك محافظت كنند. مقابل اشعه

  نكتة مهم درسي
دهـد   صفت است و نشـان مـي   ”special“كار رفته است.  ساختار هدف به سؤالدر اين 

كنـد   كار رود و جملة دوم كه هدف از پوشيدن لباس را بيان مي آن بايد اسم به كه بعد از
  )گرامر(  شود. به جملة پايه وصل مي ”so that“وسيلة  به

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

 )مهدي محمدي( »1« ةگزين -63
ن با لبخنـدي  مرد جوان تمايلي به شركت در مهماني نداشت و بنابراي«جمله:  ةترجم

  ».آمد گفت داشت به دوستانش خوش اش مصنوعي كه به چهره
  ناگهاني) 2  مصنوعي) 1
  )واژگان(  واقعي) 4  مؤدب) 3

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

 )مهدي محمدي( »3« ةگزين -64
نقـل عمـومي    و حـل بـراي مشـكالت حمـل     جديـد بهتـرين راه   برنامة« جمله:ة ترجم
من مشتاق هستم تـا شخصـي را كـه پيشـگام ايـن ايـدة خالقانـه بـوده را         باشد.  مي

  »بشناسم.
  عضو )2  محقق )1
  (واژگان)  مخترع )4  قدم پيشگام، پيش )3

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

 )مهدي محمدي( »1« ةگزين -65
ما بايـد  شـ  ،خواهيد شغل مناسبي را انتخاب كنيد كه شما مي هنگامي«ترجمة جمله: 

 ]شـغل [مـالي آن   ، اسـاس تـرين ويژگـي   زيادي را در نظـر بگيريـد، امـا مهـم     عوامل
  »باشد. مي
  شارف) 2  پايه، اساس) 1
  (واژگان)  تأثير) 4  هزينه) 3

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

 )محمد سهرابي( »1« ةگزين -66
انجام دهـد،   كار كودكانعليه  رود تا اقدامات جدي از دولت انتظار مي« جمله: ةترجم

ماننـد تجـارت،    ي مختلـف ها هاي استخدامي در زمينه ايجاد فرصت شامل ]اقداماتي[
  »كشاورزي و صنعت.

         پيشرفت ،توسعه )2  استخدام )1
  تشويق )4  بهبود )3

  (واژگان)  
---------------------------------------------- 

 )محمد سهرابي( »3« ةگزين -67
دكترها قاطعانه بر اين باور هستند كه استفاده از اقدامات بازدارنده كه « جمله: ةترجم

كار بـراي   باشد، بهترين راه شامل كاهش وزن، رژيم غذايي متعادل و ورزش منظم مي
  »باشد. هاي مزمن مي غلبه بر بيماري

  حفاظتي) 2  ، ضروريامري، دستوري) 1
  (واژگان)  فعال) 4  بازدارنده) 3

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي



 

  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 23 آزمون -)5( ةپروژ          
    

  كلوزتست: ترجمة متن
ها چيزهاي زيادي در مورد سيارات، ستارگان و  هاي فضايي، انسان از طريق كاوش

سفينة فضايي به فضا  5000، بيش از 1957اند. از سال  ساير اجرام آسماني آموخته
هاي فضايي با سرنشين،  ها شامل سفينه آوري كنند. آن اند تا اطالعات جمع پرتاب شده

، يك مسافر انساني، 1961شوند. اولين بار در سال  ها مي ارهكاوشگرهاي فضايي و ماهو
پرداخت. در آن سال، يوري گاگارين فضانورد اتحاد شوروي، در يك  فضا به كاوش

، نيل آرمسترانگ و ادوين آلدرين، 1969جوالي  20فضاپيما به دور زمين چرخيد. در 
  .ودندهاي روي كرة ماه ب انسانفضانوردان اياالت متحده، اولين 

جا نرفته است، هنوز قابل  هايي كه هيچ انساني به آن جديد، مكان  خاطر فناوري به
راديويي عمل  ]امواج[كاوش كردن هستند. فضاپيماهاي بدون سرنشين با استفاده از 

 بازگشتي داشته باشند، الزامي به كه كنند. اين كاوشگرهاي فضايي بدون اين مي
  نند.در اعماق فضا سفر ك توانند مي
 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -68
  نقليه وسيلة) 2  جا: اجرام) ء (در اين شي) 1
  (كلوزتست)  ) نقل و انتقال4   ) اتحاديه3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -69
  منظور، تا ) به2  ) هرچند1
  منظور، تا ) به4  جا كه، چون ) از آن3

  نكتة مهم درسي
بايد از كلمات ربط بيـانگر مقصـود و هـدف اسـتفاده كنـيم.       ،وجه به معني جملهبا ت

 ”gather“توانند درست باشند. بـا وجـود فعـل     نمي» 3«و » 1«هاي  بنابراين گزينه
 ”so as to“يـا   ”to” ،“in order to“بعد از جاي خالي، بايـد از كلمـاتي ماننـد    
به جملة كامـل   ”so that“كه بعد از  چرا ،براي بيان مقصود و منظور استفاده كنيم

  .شود حذف مي» 2«نياز داريم، به همين دليل گزينة 
  (كلوزتست)  

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -70
  كاوش كردن )2  ، نجات يافتنزنده ماندن) 1
  (كلوزتست)  بيني كردن پيش) 4  احاطه كردن) 3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -71
  كارگر) 2   مأموريت )1
  (كلوزتست)   فضانورد) 4  آزمايش) 3

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

 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -72
  برآورد كردن) 2  ارزيابي كردن) 1
  (كلوزتست)  كردن نمايي بزرگ) 4  عمل كردن) 3
  

  درك مطلب اول: تنم ترجمة
چاله  . يك سياههستندترين نيروهاي كيهان  ها يكي از اسرارآميزترين و قوي چاله سياه

تواند  قوي شده است كه چيزي دور آن، حتي نور، نمي قدري به هجايي است كه جاذب
جز آن، همة  ها در جرم و چرخش خود با يكديگر تفاوت دارند. به چاله سياه .بگريزد

ها نور را  چرا كه آن ،ها را ببينيم چاله توانيم سياه اند. در واقع ما نمي شبيه ها بسيار آن
ها  دانند كه آن ها، مي اما دانشمندان با رصد نور و اجرام اطراف آن ،كنند منعكس نمي
  وجود دارند.

شان منفجر  هاي بزرگ در انتهاي چرخة زندگي كه ستاره ها هنگامي چاله سياه
نام دارد. اگر آن ستاره جرم كافي  »سوپرنوا«رند. اين انفجار گي شوند، شكل مي مي

واسطة اندازة  پاشد. به مي روداشته باشد، تا اندازة بسيار كوچكي بر روي خودش ف
قوي خواهد شد كه نور را جذب كند و تبديل  اندازي به هكوچك و جرم زيادش، جاذب

مه دادن به جذب نور و اجرام توانند با ادا ها مي چاله چاله شود. سياه به يك سياه
هاي ديگر را نيز  توانند ستاره ها حتي مي آن اي بزرگ شوند. طور باورنكردني دورشان به

العاده عظيمي در  هاي فوق چاله جذب كنند. بسياري از دانشمندان معتقدند كه سياه
  ها وجود دارد. مركز كهكشان

: جان قرن هجدهم پيشنهاد شدابتدا توسط دو دانشمند مختلف در   چاله ايدة سياه
نام جان آركيبالد ويلر  ، يك فيزيكدان به1967سال در . ميشل و پير سيمون الپالس

  را مطرح كرد.» چاله سياه«اصطالح 

 )رضا كياساالر(  »4« ةگزين -73
  »كند؟ پاراگراف دوم عمدتاً دربارة چه چيزي بحث مي«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »آيند؟ وجود مي ها چگونه به چاله سياه«
---------------------------------------------- 

 )رضا كياساالر(  »4« ةگزين -74
انـد، زيـرا    اجتنـاب  هـا غيرقابـل   چالـه  كند كه سياه متن خاطرنشان مي«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »ها خيلي قوي است. كشش جاذبة آن
---------------------------------------------- 

 )رضا كياساالر(  »2« ةگزين -75
زير آن خط كشيده شده به چـه  در پاراگراف اول كه  ”them“كلمة «ترجمة جمله: 

  »كند؟ چيزي اشاره مي
  (درك مطلب)  »ها چاله سياه«

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

 )رضا كياساالر(  »2« ةگزين -76
   »؟نيستيك از جمالت زير درست  كدام«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »گردد. چاله به نيمة دوم قرن بيستم بازمي ة سياهايد«
  :دومدرك مطلب متن ترجمة 

 93حدود  ]خورشيد[آن ترين جسم در منظومة شمسي ماست.  خورشيد داغ
ميليارد سال پيش  4,5ميليون مايل از زمين فاصله دارد. خورشيد ما از زماني كه 

رشيد اين كار را با تبديل هيدروژن به شكل گرفت، گرما و نور توليد كرده است. خو
كشد تا پرتوهاي  دهد. هشت دقيقه طول مي عنصري ديگر به نام هليوم انجام مي
  نور از سطح خورشيد به زمين برسند.

اي گرد و زرد در آسمان است. خورشيد طوري  شبيه دايره ما از زمين، خورشيد
 در حال جوشيدنا در واقع توپي كند. ام وقت تغيير نمي رسد كه انگار هيچ نظر مي به

آهستگي مثل  از گاز است كه همواره در حال تغيير است. گرما از مركز خورشيد به
سرعت  خورشيد همچون قوري آبي است كه به رسد. سطح حباب به سطح آن مي

  فارنهايت است. ةدرج 7000حدود  آنسطح  در در حال جوشيدن است. دما
توانند از سطح خورشيد دچار انفجار شوند.  رند، مينام دا شعلههاي گاز كه  جريان

  كند. و گاهي با جو زمين برخورد مي كنند صعود ميهاي گاز در فضا  اين جريان
نظر  ها به اين دليل تيره به هاي روي خورشيد هستند. آن هاي خورشيدي طوفان لكه
خيلي هستند. البته هر لكة خورشيدي  ]خود[رسند كه سردتر از سطح اطراف  مي

درجة فارنهايت. وقتي گازها از خورشيد به جو زمين  5000حدود  .داغ است
 »شفق قطبي«شوند. اين نورهاي درخشنده را  رسند، موجب درخشش جو مي مي
  شوند كه خورشيد فعال است. هاي قطبي معموالً زماني ديده مي قگويند. شف مي
 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -77

  »تن چيست؟م هدف اصلي«ترجمة جمله: 
   »خوانندگان در مورد خورشيد كردن آگاه«

  (درك مطلب)   
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -78
از نظـر  ، زير آن خط كشيده شده كه در پاراگراف اول ”beam“ة واژ«ترجمة جمله: 

   ».است ترين ) نزديكاشعه( ”ray“به  معني
  (درك مطلب)  

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

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -79
كشد تا مردم روي زمين متوجـه   طول مي قدر چهاگر خورشيد بسوزد، «ترجمة جمله: 

  »؟شوند
  »دقيقه 8«

  (درك مطلب)  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -80
  »؟نيستيك از جمالت زير درست  كدام«له: ترجمة جم

  »دچار انفجار شوند. زمين سطح در توانند مي ها شعله«
  (درك مطلب)  
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  حمیدرضا میرعالیلو   –زهرا مهرابی  –بهزاد سلطانی  –محمد چالجور  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

  
رویا عاقـب    –مید عاقب ا –نژاد  امیر شیري –محمدي  حسام سلطان –مهر  علی رستمی –وحید راحتی  –الدین حسینی  جمال –حسین حاجیلو  –علی حاجیان  –علی پرنیان  –عباس اسدي امیرآبادي 

  درضا میرجلیلیمحم –سروش موئینی  –مهدي مالرمضانی  –جواد کرمانی  –یاسر علیلو 
  
پـور    رزاد کرمف –مهبد علوي  –سروش صفا  -امین ستوده  –محمد ساکی  –علیرضا رهبر  –امیررضا جوانمرد  –مهدي جباري  –علی پناهی شایق  –امیررضا پاشاپور یگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي

  زاده پیام هاشم –مهرداد محبی  –حسین کرمی 

  
  میـثم دشـتیان   –سـید ابوالفضـل خـالقی     –محسـن جعفـري    –محسـن پیگـان    –امیرحسین برادران  –زهره آقامحمدي  –اسماعیل امارم  –محمد اکبري  –بابک اسالمی  –زاده  حسن اسحاق –فرد  خسرو ارغوانی

غالمرضا محبی   –امیرحسین مجوزي  –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –احسان کرمی  –محسن فندلچر  –فر  فرهنگ فرقانی –سیاوش فارسی  –پور  اله علی روح –صادقی  الدین جمال –کاظم شاهملکی 
  علیرضا یاور –شادمان ویسی  –افشین مینو  –سیدعلی میرنوري  –منوچهر مددي  –امیرحسین مخدومی  –عرفان مختارپور  –امیر محمودي انزابی 

   

  پـور  سـهند راحمـی   –کـیش   مرتضـی خـوش   –سیما  مهیار خوش –محمدصادق حمزه  –میرحسن حسینی  –رضا جعفري فیروزآبادي  –مسعود جعفري  –نظر  حامد پویان –محمدرضا پورجاوید  –عبدالحمید امینی 
 محمدطاها مصـطفوي   –سید طاها مصطفوي  –علی فرزادتبار  –زاده  حسن عیسی –اهللا علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره  –عطایی  فرشید –حامد رواز  –زاده  مرتضی رضائی –آبادي  مصطفی رستم

  محمدرضا وسگري ساري –زاده  علی نوري –امیر میرزانژاد  –علی مؤیدي 
  

 
  

  
  اکبري لیدا علی    بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین

  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته –حمدامین روانبخش م  مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  سین حاجیلوح  ریاضی
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی –امیررضا گراوند  –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست

  پوپک مقدم  نژاد امین عموديمحمد  نیلوفر مرادي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  کیش مرتضی خوش  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – اسفند 23آزمون  - »5«پروژة         

    
  علوم زمین

 

  )96 –سراسري (     »3«گزینۀ  - 81

بین دورة سیلورین که آغاز زندگی در خشکی است و کربونیفر که دورة 
   شود. نخستین خزندگان است، دورة دونین در شکل دیده نمی

  )102تا  100و  98، 84هاي  صفحه، (ترکیبی) (علوم زمین
 --------------------------------------------  

  (محمد چالجور)  »2«گزینۀ  -82

هایی  ریفر است که در طول زمان، گونه شکل موجود در صورت سؤال، اسپی
هاي  ها خود را به مناطق ساحلی یا عمیق دریا کشانده و با محیط از آن

اند. شاید همین قدرت سازگار شدن سبب شده است که  مختلف سازش یافته
  مانده باشد. باقیگانی هنوز بعد از این زمان دراز  مهر نسل چنین بی

  ترین بازوپایان دوران پالئوزوییک است. ریفر از مهم اسپی
  )104و  101هاي  (تحوالت گذشته) (علوم زمین، صفحه  

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

  )92 –(سراسري   »2«گزینۀ  - 83
داري براثر  در هر کجا که سطح شیب 82با توجه به شکل صفحۀ 

گذاري و تخریب به  یع تشکیل شود (دلتاها) یا عمل رسوبگذاري سر رسوب
  آید.  بندي متقاطع پدید می نوبت انجام گیرد چینه

  )82و  81هاي  ها) (علوم زمین، صفحه (شواهدي در سنگ
 --------------------------------------------  

  )95 –(سراسري   »3«گزینۀ  -84

ریزترین رسوبات  داراي که شود در اواخر اردوویسین الیۀ شیلی دیده می
  شوند. نشین می تري ته اي در عمق بیش است و نسبت به رسوبات ماسه

  )98و  81، 80هاي  (ترکیبی) (علوم زمین، صفحه
 --------------------------------------------  

 )مهدي جباري(  »1«  ۀگزین -85

ان، ترتیب شامل ائون، دور شناسی از بزرگ به کوچک به واحدهاي زمانی زمین
  دوره و دور یا عهد هستند.

  )98و  96هاي  ه، صفح علوم زمین) (تحوالت گذشته(
 --------------------------------------------  

  )94 –(سراسري خارج از کشور   »3«گزینۀ  -86

   کتاب علوم زمین: 7-12طبق شکل 

  
  )93، صفحۀ  (علوم زمین ها) (شواهدي در سنگ

 (بهزاد سلطانی)  »4«گزینۀ  - 87
ر طبق اصل انطباق (نیکالس استنو)، در تعیین سـن نسـبی، بـا توجـه بـه      ب

را قطـع نکـرده اسـت، پـس از آن      Aالیـۀ   Eکه تودة نفوذي (دایک)  این
تر است. گسل از نوع معکوس است چون فرادیـواره، بـه بـاال حرکـت      قدیمی

   ها: رستی سایر گزینهکرده است. دلیل ناد
را قطع کرده، پـس از   Dو B ،Cهاي  الیه (E)تودة نفوذي »: 1«گزینۀ 
   تر است. ها جوان همۀ آن
جـایی شـده    عث جابهگسل تودة نفوذي دایک را قطع کرده و با»: 2«گزینۀ 

   تر است. است، پس از آن جوان
از جنس آهک است،  Bتر است ولی چون الیۀ  قدیمی Eاز  B»: 3«گزینۀ 

مرمـر    امکان تشکیل کوارتزیت در آن وجود ندارد. (از دگرگونی سنگ آهک
  (ترکیبی)    شود نه کوارتزیت.) میتشکیل 

  )86و  85، 77هاي  ) (علوم زمین، صفحه102  ۀشناسی، صفح (زمین  
 --------------------------------------------  

  )روزبه اسحاقیان(  »1«گزینۀ  - 88

16
1

16
15

16
16  

16  عمر از سن جاندار گذشته است. نیمه 4
1

8
1

4
1

2
11  

300000000750000004  
  زیسته است. جاندار در سیصد میلیون سال پیش می

  میلیون سال پیش 360تا  286بازة زمانی دورة کربونیفر: 
  )98و  92ي  ها (ترکیبی) (علوم زمین، صفحه 

 --------------------------------------------  
 )92 –(سراسري خارج از کشور   »  3«گزینۀ  - 89

هاي  امبرین بسیار اندك است. ولی از جمله فسیلآثار فسیلی مربوط به پرک
مانند (مشابه  ها یا رسوبات ریف توان استروماتولیت محدود این دوران می

ها هستند.  ها و جلبک تشکیالت مرجانی) را نام برد، که محصول عمل باکتري
هایی متشکل از کربنات کلسیم هستند که توسط  ها توده استروماتولیت
  شوند.  ایجاد میها  سیانوباکتري

هاي کم عمق تشکیل  ها امروزه هم در بعضی از آب تذکر: استروماتولیت
تر  رود که در پرکامبرین، دریاهاي کم عمق بیش شوند. درنتیجه تصور می می

   نقاط روي زمین را پوشانده بودند.
  )100(تحوالت گذشته) (علوم زمین، صفحۀ 

-------------------------------------- ------  
 )بهزاد سلطانی(  »3«  ۀگزین - 90

ترین ضخامت و  شناسی گروه بنگستان، سازند سروك بیش در ستون چینه
مقاومت را در برابر هوازدگی دارد. سازند سورگاه جدیدتر از سازند سروك 

  باشد. می
  )97ۀ ، صفح علوم زمینتحوالت گذشته) ((
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  شناسی زمین

  

 )91 –(سراسري    »  3«گزینۀ  - 91

شده و  هاي آبدار از کانی در فرآیند دگرگونی، افزایش دما باعث خروج آب
   هاي شیمیایی کمک کند. تواند به انجام واکنش می

 )97ۀ شناسی، صفح (زمین  

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

  (بهزاد سلطانی)     »2«گزینۀ  - 92

   ود.ش ها می خوردگی و شکستگی سنگ دار سبب چین فشار جهت
  )97تا  95هاي  شناسی، صفحه (زمین

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

 )زهرا مهرابی(  »3« ۀگزین - 93

دگرگونی) ممکن است فقط چند   دگرگونی مجاورتی (هاله ةمحدود
هاي  ها تا چند صد متر در اطراف باتولیت ها و سیل متر در اطراف دایک سانتی

هاي  گرانیتی کوه الوند در همدان، بر سنگ ةتود بزرگ باشد. (مانند تأثیر
   اطراف خود).

  )99و  98 ،97 هاي        شناسی، صفحه (زمین   

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

 )زهرا مهرابی(  »2« ۀگزین - 94

هاي مختلف  صورت سنگ به ةهاي سازند در طی دگرگونی ممکن است کانی
   تغییر کند:

کنند مانند رشد بلورهاي  تغییر ترکیب شیمیایی رشد میها بدون  کانی - 1
   کوارتز در سنگ.

ها تغییر کند براثر شدت درجات دگرگونی  که ترکیب آن ها بدون آن کانی - 2
 ۀشوند، مانند تبدیل گرافیت به الماس. (تأیید گزین به کانی دیگر تبدیل می

»2(«   
  )101 ۀشناسی، صفح (زمین 

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

  (بهزاد سلطانی)  »4«گزینۀ  - 95

هاي  هاي داغ در حین باال آمدن در بین سنگ سرپانتین در اثر نفوذ محلول
شود.  هایی از قبیل الیوین و پیروکسن تشکیل می اطراف و دگرسانی کانی

کوه  تشکیل سرپانتین حاصل دگرگونی گرمابی (هیدروترمال) در محل رشته
   ها است. وسط اقیانوس

  )99شناسی، صفحۀ  (زمین

 )روزبه اسحاقیان(  »2« ۀگزین - 96

ها،  دار وارد بر سنگ حرارتی تحت تأثیر فشار جهت –در دگرگونی حرکتی 
ها به باال و بعضی  بعضی از سنگ ،درنتیجه .افتد اصطالحاً به جریان می  سنگ

شار و تر بروند، با ف هایی که به اعماق بیش کنند. سنگ به پایین حرکت می
ها با تحمل این فشار حالت  رو خواهند بود. این قبیل سنگ گرماي زیادي روبه

   ها: گیرند. بررسی سایر گزینه دار به خود می الیه
نمایانگر دگرگونی گرمابی »: 3« ۀبیانگر دگرگونی دفنی، گزین  »:1« ۀگزین

   عامل اصلی دگرگونی مجاورتی است.  »:4« ۀ(هیدروترمال) و گزین
  )99تا  97هاي    شناسی، صفحه ین(زم   

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

 (بهزاد سلطانی)  »1« ۀگزین - 97

وجود  ها در درجات متوسط به شیست سنگی است که از دگرگونی شیل
کتاب  8 – 10آید و کانی اساسی آن میکا است. با توجه به شکل  می

ت (که مربوط به درجات باالي شناسی، احتمال وجود کانی سیلیمانی زمین
   باشد. دگرگونی است) در شیست، بعید می

  )103و  102هاي  شناسی، صفحه (زمین   
 --------------------------------------------  

 )لو حمیدرضا میرعالی(  »1« ۀگزین - 98
ها در یک شیل در درجات مختلف دگرگونی از کم به زیاد  ترتیب ظهور کانی

: کلریت، مسکوویت، بیوتیت، گارنت، استارولیت و صورت زیر است به
   سیلیمانیت.

  )103 ۀشناسی، صفح (زمین   

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

  (روزبه اسحاقیان)  »  3«گزینۀ  - 99

شوند. در  مرمرها عموماً از یک نوع کانی (کلسیت یا دولومیت) تشکیل می
   قندي دارند. لب منظرة دانهاند و اغ یافتگی مشخص نتیجه فاقد جهت

  )102شناسی، صفحۀ  (زمین

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

 )زهرا مهرابی(  »2« ۀگزین - 100

 400شود (تا  با نفوذ آب به اعماق زیاد، آب در چنین اعماقی بسیار داغ می
ن تواند در میا آمدن، می آید و درحین باال صورت بخار درمی درجه) و سپس به

کردن بعضی مواد یا دگرسانی  هاي بین راه نفوذ کند و باعث حل سنگ
ها را به سرپانتین تبدیل  هایی از قبیل الیوین و پیروکسن شود و آن کانی
  کند. 

  )99 ۀشناسی، صفح (زمین   
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  ریاضی عمومی 

 

  )مهدي مالرمضانی(  »2«گزینۀ  - 101

   فاصلۀ نقطه از خط، داریم: با توجه به فرمول

| | ( )( )
d

3 2 1 6 3 2 2 3 2
2 2 2 21 1

   

 )110ۀ ریاضی عمومی، صفحهاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )وحید راحتی(  »1«گزینۀ  - 102

  
x) نسـبی  داراي یـک ماکسـیمم   gه بـه نمـودار، تـابع    با توجـ  و دو  0(

x) نیمم نسبی می ,x )1    است. 1
 )84و  83هاي  ریاضی عمومی، صفحههاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )سین حاجیلوح(  »3«گزینۀ  - 103

1 1 12 2 2 1
1 1 1

x (x )f (x) x x x
x x x

   

limاز آنجا که  ( )
xx
1 y، پس خط 01 x2 مجانب مایل تـابع   1

yy  داریم: .است x x 102 1
2

   

 )100ۀ ریاضی عمومی، صفحهاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )مهر علی رستمی(     »1«گزینۀ  - 104

   هاي زیر است: نمودار قدرمطلق یک تابع درجۀ دوم به یکی از صورت

   
   .0براي این که تابع فقط یک نقطۀ بحرانی داشته باشد باید  پس

( ) (m )( m ) m m2 20 6 4 1 2 1 0 2 10 0   

m m)یا  2 )( m ) m 52 2 5 0
2

   

 )85و  84 هاي ه، صفحعمومیریاضی هاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )الدین حسینی جمال(  »2«گزینۀ  - 105

f (x) x (x ) x x
2 8 2

23 3 31   

f (x) x x
5 1

8 23 3
3 3

   

fاز  (x)   داریم: 0

x x x x
5 1

8 2 123 3 0 4 1 0
3 3 2

   

fاز طرفی  (x)  درx  هـاي  طولبنابراین مجموعۀ  ،شده استنتعریف  0

}نقاط بحرانی تابع عبارت است از  , , }1 10
2 2

.   

 )85و  84هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  
--------------------------------------- -----  

  )علی پرنیان(  »2«گزینۀ  - 106

  
 )84و  83هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی حاجیان(  »1«گزینۀ  - 107

y x x D [ , ]y
21 1 1   

x x
y x x

x x

2 21 0 1 0 1
2 22 1 1

   

وان     ت  x x2 2 21   
1 2

21 22 22 1
2 1 2

22

x
x x

x

 ق ق

 غ ق ق
   

2(دقت کنید که 
2x  در معادلۀx x21 کند.) صدق نمی  
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f ( ) min(f )
f ( )

f ( ) ( )

1 1 1
1 1
2 2 2 2 221 22 2 2 2 2

   

 )86تا  84هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی حاجیان(  »2«گزینۀ  - 108

x y
y x x x(x ) x y

x y

0 1
3 24 4 0 4 1 0 1 2

1 2
   

 
 
 
 
  

2ABدقت کنید که  AC  وBC BC، پس 2 AB AC2 2 2 ،
  الزاویه است و مساحت آن برابر است با:  قائم ABCیعنی مثلث 

AH.BC1 1 1 2 1
2 2

   

 )88و  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی تق) (کاربردهاي مش(  

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

  )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  - 109

y    رو است: صورت روبه مشتق دوم این تابع به (a )x a26 2 6   

   باشد: زیر باید مطابق جدول yو تعیین عالمت

  
xپس     در آن منفی است: xاست و ضریب  yریشۀ  1

a
y ( ) (a ) a a a

a
12 21 6 2 6 0 2 0 2   

a a
2 2 0 1   

 )92تا  90هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )محمدرضا میرجلیلی(  »1«گزینۀ  - 110
2 2 22 2 3 2 2 3 2

2 2 2 43 3
x (x ) ( x)(x )( x)y y

(x ) (x )
   

2 2 2 22 3 3 4 2 3 3
2 4 2 33 3

(x )( x x ) ( x )y
(x ) (x )

   

110 423 3 0 1 11
4

A( , )
y x x

B( , )

ــف     نقاط عط

1 12 21 1 24 4AB ( ) ( )  

 )92تا  90هاي  ، صفحهعمومیریاضی کابردهاي مشتق) ((  

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

  )مهر علی رستمی(  »2«گزینۀ  - 111

 هاي مثبت دارد، لـذا مشـتق   نیمم با طول چون تابع یک ماکزیمم و یک می
   مثبت دارد: ۀدو ریش تابع

y x (a )x ( a)2 2 2 14   

ا   ی  (a ) ( a) a a
b (a )S a
a

c aP a
a

20 4 2 4 14 0 5 2
2 20 0 0 21
140 0 0 14

1

   

ــتراك a5 اش 14   

3 دانیم طول نقطۀ عطف تابع درجـۀ سـوم   می 2y ax bx cx d ز ا

bxIرابطۀ  a3
  شود. محاسبه می 

(a )
x a a aI

( )

2 2 5 14 3 2 1213 3

   

 )92تا  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )رویا عاقب(  »1«گزینۀ  - 112

  
نقطـۀ   اسـت،  نسـبی  نـیمم  و می ماکسیممدر یک تابع درجۀ سوم که داراي 

  است.  نیمم نسبی خط واصل ماکسیمم و می پارهعطف وسط  
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max( , ),min( , ) ( ,c) ( , ) c1 1 4 01 4 1 0 0 2

2 2
   

)از طرفی، تابع از نقطۀ  , )1    گذرد، پس: می 0
ــه ) صدق در معادل , ) a b a b (*)1 0 0 2 2   

x    نیمم نسبی تابع است، پس: طول می 1
y ( )y (x) ax b y ( ) a b b a1 023 1 3 0 3   

a(*)
b

1
3   

a.b.c ( )( )( )1 3 2 6   
 )92تا  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی پرنیان(  »1«گزینۀ  - 113

y x
y | x |

y x
11 yها :مجانب 1 (x )21 2   

 

S 1 2 1 1
2

   

 )100تا  98هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )عباس اسدي امیرآبادي(     »3«گزینۀ  - 114

x    و ریشۀ مخرج کسر است، پس:قائم منحنی   مجانب 3

x b
b b

x
3 0 9 0 93   

)تابع از نقطۀ از طرفی  , )1   گذرد. پس داریم:  می 1

a a a
211 6 1 7
3 9

   

a b ( )7 9 2   

 )97تا  92هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

  )محمدي حسام سلطان(  »3«گزینۀ -115

شویم دو خـط   متوجه می ،ها و شیب آن ۀ دو خط داده شدهمعادل با دقت در
)ها  هاي آن ضرب شیب بر هم عمودند (حاصل است) و از طرفـی نقطـۀ    1(

تـوان شـکل فرضـی     پس مـی  ،کند ها صدق نمی داده شده در هیچ یک از آن
   صورت زیر رسم کرد: مطلوب سوال را به

  
y حــل دســتگاه x

A( , )
y x

3 2 66 2 40   

اسـت کـه مختصـات آن برابـر      ABطیل، وسط نقطۀ تقاطع قطرهاي مست
   است با:

A BW ( , )4 7
2

   

 )112و  111هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )جواد کرمانی(  »4«گزینۀ  - 116

L : y x L : y x33 3 0 3  

3فرض کنیم خط 
3y x  بـا جهـت    ،گـذرد  که از مبدأ مختصات مـی

  سازد. داریم:  می ها زاویۀ xمثبت محور 

: tan 3   شیب خط 01503

  

گاه در  سازد. آن می 030زاویۀ  Lق شکل با خط مطاب از طرفی خط 

، و در نتیجه شیب خط  060، برابر Aزاویۀ خارجی  ABCمثلث 

tan( )0120    خواهد بود. 3

x:y (x ) y02 3 3 5   
 )109و  108هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  
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  )محمدي حسام سلطان(  »2«گزینۀ  - 117

صـورت   مختصـاتی بـه   ،دوم و چهارم قرار دارنـد  ربع ساز نقاطی که روي نیم
( ,   . حال باید از رابطۀ فاصلۀ نقطه از خط استفاده کنیم:دارند (

| ( ) ( ) | | |d 3 4 2 3 4 23 359 16
   

| | ,2 15 17 131 2   
ــع  ــاز رب  روي نیمس

 دوم و چهارم
A ( , )
A ( , )

17 171
13 132

   

  کنیم:  حال فاصلۀ دو نقطه از یکدیگر را محاسبه می

A A ( ) ( )2 230 30 30 21 2   
 )110و  109هاي  ، صفحهعمومیاضی ریهاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )یاسر علیلو(  »2«گزینۀ  - 118

2برابر  1Lشیب خط 
3

3برابر  L2، شیب خط 
4

برابـر   L3شیب خـط   و 

3
2

برهم عمودند و مثلث ایجاد شده قطعًا  L3و  L1 بینید که می .است 

  گیرد.  قرار می L2الزاویه خواهد بود و وتر این مثلث بر روي خط  قائم
ارتفاع وارد بر بزرگترین  طول L2 از L3و  L1فاصلۀ محل تالقی  ابراینبن

  ضلع این مثلث خواهد بود. 

  
x y

x , y A( , )
y x
2 3 3 24 3 24 3
2 3 6 13 13 13 13   

)Aفاصلۀ نقطۀ  , )24 3
13 13

   جواب سوال است. L2از خط  

| ( ) ( ) |
AH

24 3 473 4 1 4713 13 13
5 652 23 4

   

 )110تا  108هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )امید عاقب(  »2«گزینۀ  - 119

شده در صـفحۀ   ارائهاند؛ لذا با توجه به رابطۀ  با هم موازي شده دو خط داده

کتاب درسی فاصلۀ این دو خط از همدیگر از رابطۀ  113
2 2

| c c |
d

a b
 

bو  3aآیــد کــه در آن  دســت مــی بــه cو  4 /8 cو  5 /0 5 
   .است

یا خارج از حد فاصل دو خط قرار دارد یا بین دو خط؛ در  Aاز طرفی نقطۀ 
این صورت اگر نقطه خارج از فاصلۀ میان آن دو باشد، به وضوح با توجـه بـه   

  شود:  می L2شکل زیر فاصلۀ آن از خط 

  d d /0 4   
 L2از هم با توجـه بـه شـکل، فاصـلۀ آن از خـط      و اگر میان آن دو باشد، ب

  شود:  می

  d d /0 4   
d / /| / / |

d /
d / / /

1 6 0 4 28 5 0 5 1 6 1 6 0 4 1 22 23 4
   

  
 )113ۀ ، صفحعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )نژاد د شیريامی(  »3«گزینۀ  - 120

axدستگاه خطی  by c
a x b y c

شـمار جـواب اسـت کـه      وقتـی داراي بـی   

a b c
a b c

  ، پس: 

1 3 0 3 3 0 3 3
4 1 2
m(x ) (x y) mx m x y (m )x y m
x (m )y

   

a b c m m
a b c m

(*)

3 3
4 1 2

   

(*) (m )(m ) m m23 1 12 2 3 12 0   
m

m m (m )(m )
m

32 2 15 0 5 3 0 5   

mدستگاه فاقد جواب است 2 3 55
4 6 2

   

mشمار جواب است دستگاه داراي بی 6 3 33
4 2 2

   

 )118تا  113هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 121
که از طریق زنجیرة انتقال  ATPماده یعنی  در سطح پیش ATPتشکیل 

دار بـه   اضافه شـدن فسـفات از یـک گـروه فسـفات      الکترون تشکیل نشده و
ADP یل ان بوده است. این اتفاق در گام چهارم گلیکولیز و گام باعث تشک

شود. اما با توجه بـه   در مجموع تشکیل می ATP6سوم کربس رخ داده و 
 ATPمولکـول   4در گـام اول گلیکـولیز، بـازده خـالص      ATP2مصـرف  

هاي احتمـالی تشـکیل شـده در زنجیـرة     ATPکنید که خواهد بود. دقت 
ماده به  هاي تشکیل شده در سطح پیشATPانتقال الکترون را نباید جزو 

مولکـول   2شـود   (به ازاي هر مولکول گلوکزي که شکسته مـی حساب آورد. 
ATP شود.) تولید میکربن یم در چرخه طور مستق به   

   ها: بررسی سایر گزینه
هاي آزاد سیتوپالسم  از فسفات گروه 2گلیکولیز در مرحلۀ سوم »: 1«گزینۀ 

به ترکیبـات سـه کربنـی حاصـل از شکسـتن گلـوکز اضـافه شـده و باعـث          
شـوند. بنـابراین در ایـن مرحلـه از تعـداد       دوفسفاته شدن این ترکیبات مـی 

  شود.  توپالسم کاسته میهاي آزاد سی فسفات
هایی بـه صـورت همزیسـت     در روده بزرگ انسان سالم، باکتري»: 2«گزینۀ 

کننـد. بـاکتري فاقــد    زنـدگی کـرده و مـوادي ماننـد ســلولز را تجزیـه مـی      
هاي تنفس سلولی را در سیتوپالسـم و   میتوکندري است و بخشی از واکنش

  دهد.  بخش دیگر را در غشاي سلولی خود انجام می
که یـک   NADHاین گزینه مربوط به تخمیر است که در آن »: 3«زینۀ گ

ترکیب حامل الکترون است، الکترون خـود را بـه یـک پذیرنـده آلـی مثـل       
هاي زنده موجود در رودة بزرگ  دهد. همۀ سلول پیرووات یا اتانول تحویل می

 ژ انرژي در جانداران)(شار  دهند.  انسان سالم لزوما تخمیر انجام نمی
  )201و  200 ،197تا  193 هاي ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 )63، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  شایق) (علی پناهی  »2« ۀگزین - 122

 ATPشود و تولید نمیگلیکولیز انجام  3، گام NAD). در نبوددرستالف (
   شود.نیز متوقف می 4در گام 

ها یک فسفاته و بعضی دیگر دو فسـفاته  ). بعضی از این مولکولنادرستب (
   ها با هم متفاوت است.هستند. پس محتواي انرژي آن

ي گلیگولیز عبارتند از: شش کربنـی دو   هاي دو فسفاتهج (نادرست). ترکیب
هـا فقـط شـش     سفاته. از بین این مولکولدو ف کربنیو سه  ADPفسفاته، 

   شود. تبدیل می دار فسفاتکربنی دو فسفاته به دو مولکول سه کربنی 
توانند در  شوند که می هاي پیرووات تولید مید (درست). در گلیکولیز، مولکول

   به الکتات تبدیل شوند. NADHتخمیر الکتیکی با دریافت الکترون از 
  )(شارش انرژي در جانداران

  )201و  200، 196، 195هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  -123
شود، گام سوم بـوده کـه در آن    تولید می ATPگامی در کربس که در آن 
ها با توجـه   شود. بقیه گزینه تولید می NADHهمانند گام سوم گلیکولیز، 

  ها، نادرست هستند.  شکل چرخه به
 )198تا  195هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )امین ستوده(  »3«گزینۀ  - 124
و تولید  FADچرخۀ کربس است با مصرف  4این مرحله که مربوط به گام 

FADH2  .همراه است 
 )197ۀ ، صفحشناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )امیررضا جوانمرد(  »1«گزینۀ  - 125
   صحیح است.» ب«فقط مورد 

   بررسی سایر موارد:
  یل گیاه نیست. فالف) هر سلول داراي کلرو

  کند.  اکسیژن صدق نمیج) در مورد 
 (شارش انرژي در جانداران)  د) براي میتوکندري صادق نیست. 

 )187و  186، 183، 178هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 126

در  ADP شـود کـه   تولید می ADPچرخه کالوین  4در گام »: 1«گزینۀ 
  شود.  کربس مصرف می 3گام 

  ها:  بررسی سایر گزینه
کربنـی تولیـد    3و قنـد   ADP ،NADPکـالوین   2در گـام  »: 2«گزینۀ 

  شود.  مصرف نمیکربس  گام دوم شود که هیچکدام از این محصوالت در می
کربنی ناپایدار و بالفاصله بعد  6چرخۀ کالوین ترکیب  1در گام »: 3«گزینۀ 

 4کـربس ترکیـب    5و  4، 3شـود در گـام    کربنی تولید می 3از آن ترکیب 
کربنـی مصـرف    3کربنی و  6ها ترکیب  شود که در این گام کربنی تولید می

  گردد.  نمی
کربنـی حاصـل    چرخه کالوین تعدادي از قندهاي سـه  3ر گام د»: 4«گزینۀ 

 رسـند.  ه و ساکارز به مصـرف مـی  هاي آلی مانند نشاست براي ساخت ترکیب
کربنـی و   3یکی از محصوالت گام آخر گلیکولیز پیرووات است که ترکیبـی  

 شود.  تبدیل می Aبدون فسفات است و در میتوکندري به استیل کوآنزیم 
 )197و  196، 185هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 127
کنند  هایشان بسته است فتوسنتز می در طول روز که روزنه CAMگیاهان 

 4اي که ترکیب  کنند. در طی تنفس سلولی در مرحله را تثبیت می CO2و 
تشـکیل   C4شود. ترکیـب   اکسید کربن آزاد نمی شود دي کربنه مصرف می

   شود. اکسید آزاد می شود و کربن دي و طی روز تجزیه می C3شده از 
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  ها:  بررسی سایر گزینه

کننـد   اکسید را در کلروپالست تثبیت می دي همۀ گیاهان کربن»: 1«گزینۀ 
اکسید را از اسید چهار کربنه جـدا   دي کربن CAMو  C4اما فقط گیاهان 

  کنند.  می
آمـاس  کننـد.   س نوري غلبه مـی نفبر ت CAMو  C4گیاهان »: 3«گزینۀ 
 CAMها، در گیاهـان   گهبان روزنه یعنی هنگام باز بودن روزنههاي ن سلول
  ها در شب باز است و در شب فعالیت آنزیم روبیسکو را نداریم.  روزنه

شود در ایـن   فتوسنتز با کارایی باالیی انجام می C4در گیاهان »: 4«گزینۀ 
هـاي میـانبرگ (نـه رگبـرگ) بـه       ذخیره شده در سـلول کربنه  4گیاه اسید 

 شود.  فتوسنتزکننده منتقل میهاي  سلول
 )188تا  186هاي  ه، صفحدانشاگاهی پیش شناسی زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )94سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 128
گروه دیگري از  اي گوگردي سبز، گوگردي ارغوانی وه باکتري»: 1«ي  گزینه

ها از ترکیبات گـوگردي بـه عنـوان منبـع الکتـرون اسـتفاده        شیمیواتوتروف
ي خود را تنهـا در غیـاب اکسـیژن     کنند ولی انرژي زیستی قابل استفاده می
  آورند. دست می به

از  هتروتـروف  هاي هاي غیرگوگردي ارغوانی و باکتري باکتري»: 2«ي  گزینه
 NADکنند اما بازسازي  می ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون استفاده

ي الکتـرون و   ي معـدنی) بـه عنـوان پذیرنـده     ي اکسـیژن (مـاده   وسیله را به
  دهند. هیدروژن انجام می

ارغوانی و گروهی از  هاي غیرگوگردي ها، باکتري سیانوباکتري»: 3«ي  گزینه
ــیمیو ــی   اتوتروفش ــتفاده م ــوگردي اس ــات غیرگ ــا از ترکیب ــی   ه ــد، ول کنن

  ها ، در غشاي خود رنگیزه فتوسنتز ندارند. شیمیواتوتروف
ها در  کنند. همه این باکتري ها از آب استفاده می سیانوباکتري»: 4«ي  گزینه

 سازند. می ATPطی گلیکولیز و تخمیر، دائمًا NADپی تولید
 )217و  216، 201، 199، 196هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 129
کند. این ویروس بـر   ها را آلوده می باکتریوفاژ نوعی ویروس است که باکتري
ود را بدون تشکیل وزیکول به سلول روي سطح باکتري قرار گرفته و ژنوم خ

ها فاقد دستگاه غشایی درونـی هسـتند و    کند، چون باکتري میزبان وارد می
توانایی ساخت وزیکول را ندارند. فلج اطفال بیماري است که عامل آن نوعی 

هاي جانوري به روش آندوسیتوز وارد سلول  باشد. ویروس ویروس جانوري می
  که آندوسیتوز با تشکیل وزیکول همراه است.  دانیم شوند. می میزبان می

  ها:  بررسی سایر گزینه
ون بدن فرد یا رد ها به ها سمومی هستند که از باکتري توکسین»: 1«گزینۀ 

شوند. کورینه باکتریوم  غذاي آلوده به باکتري ترشح شده و باعث بیماري می
یدیوم بوتولینم کند اما کلستر دیفتریا توکسین را به درون بدن فرد ترشح می

  کند.  توکسین خود را به درون غذاي آلوده به این باکتري وارد می

هاي هیسـتون پیچیـده    به دور پروتئین DNAها  در یوکاریوت»: 2«گزینۀ 
هـاي همـراه در ناحیـه     به همراه پروتئین DNAها نیز  است. در پروکاریوت

هـا همـراه    ها و هم پروکـاریوت  ئوتیدي قرار دارد. بنابراین هم یوکاریوتنوکل
DNA هـا فاقـد    هایی دارنـد. بایـد توجـه داشـت کـه پروکـاریوت       پروتئین

  هیستون هستند. 
زا در گیاهـان اسـت امـا     باکتري عامـل گـال از عوامـل بیمـاري    »: 3«گزینۀ 
 ها) ها و باکتري (ویروس  ی در گیاهان ندارند. زای ها توانایی بیماري پریون

  )220و  212، 211، 208، 207هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 )21، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 130

ها را  بیوتیک مت به آنتیهاي مقاو دهد تا ژن ها امکان می یوغی به باکتري هم
دانید ژن مقاومت به  طور که می اي به سرده دیگر منتقل کنند. همان از سرده

 بیوتیک در پالزمید قرار دارد.  آنتی
 )213ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 131

  فقط عبارت الف نادرست است.
  ها:  بررسی عبارت
ها پس از آلوده کردن سلول میزبان (وارد شدن به سـلول) وارد   الف) ویروس

ها ژنوم ویروس تکثیر  شوند. در هر دو این چرخه چرخه لیتیک یا لیزوژنی می
هـاي مـورد نیـاز     شود و تفاوت این دو چرخه در ساخته شـدن پـروتئین   می

  شود.  در چرخه لیزوژنی ساخته نمیویروس است که 
ب) با میکروسکوپ الکترونی اجزاي کـوچکتري را نسـبت بـه میکروسـکوپ     

توان مشاهده کرد. بنابراین هر چیزي که بوسیله میکروسکوپ نوري  نوري می
  قابل مشاهده باشد بوسیله میکروسکوپ الکترونی نیز قابل مشاهده است. 

پـروتئین، لیپیـد و گلیکـوپروتئین    ها غشـایی از جـنس    ج) بسیاري ویروس
ها از سلول  شود. این مولکول اطراف کپسید خود دارند که پوشش نامیده می

اند. بنابراین ویروسی کـه تـاکنون میزبـانی نداشـته      میزبان قبلی تامین شده
  باشد.  است فاقد پوشش می
  هومئوستازي ندارند. ها  ها پوشش دارند اما همۀ آن د) بسیاري از ویروس

  )209تا  205هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  
 )16و  15هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )پور فرزاد کرم(     »4«گزینۀ  -132

  کند.  صورت سوال به جملۀ صحیح اشاره می
هایی کـه   و چه آن DNAها  ادة وراثتی آنهایی که م ها چه آن تمام ویروس

   »)4«باشد کپسید دارند. (تایید گزینۀ  RNAها  مادة وراثتی آن
  هاي نادرست:  بررسی گزینه

یع در مایعات بدن (مانند مایع محتواي اسپرم، ما HIVویروس »: 1«گزینۀ 
  شود.  ال و خون) یافت مینواژی

کنـد و   گیاه تنباکو و گیاهان خویشاوند آن را آلوده می TMV»: 2«گزینۀ 
  تواند جانوران را آلوده کند.  نمی
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هــاي متابولیســمی (ماننــد تــنفس  هــا واکــنش درون ویــروس»: 3«گزینــۀ 

 شود.  هوازي) انجام نمی بی
 )211و  207هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( يها و باکتر ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(     »2«گزینۀ  - 133

انـد و بنـابراین از انـرژي نـورانی      هر دو نوع باکتري از انواع فتوسنتز کننـده 
  کنند.  خورشید براي تولید مواد آلی استفاده می

   ها: بررسی سایر گزینه
توانند از آب بـه عنـوان منبـع الکتـرون اسـتفاده       کدام نمی هیچ»: 1«گزینۀ 

هاي گوگردي از ترکیبات گوگردي مثل هیـدروژن سـولفید و    کنند. باکتري
ــاکتري ــیدها و      ب ــل اس ــی مث ــات آل ــوگردي از ترکیب ــوانی غیرگ ــاي ارغ ه

  کنند.  ها به عنوان منبع الکترون استفاده می کربوهیدرات
هـایی بـراي انجـام فتوسـنتز      دو نوع بـاکتري داراي رنگیـزه   هر»: 3«گزینۀ 

باشـد،   هـا مـی   هـا براسـاس نـوع رنگیـزة آن     باشند و از آنجایی که نام آن می
طور ویژه عمل کرده و مخصوص همان  توان گفت که رنگیزة هر کدام، به می

  باشد.  نوع باکتري می
ـ    هـاي گـوگردي ارغـوانی بـی     بـاکتري »: 4«گزینۀ  هـاي   اکتريهـوازي امـا ب

 اند.  غیرگوگردي ارغوانی، هوازي
 )216ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )96سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  -134

   هاي گیاهی هستند. منظور ویروس
اکتریوفاژهـا و بعضـی   : درکتاب درسی، کپسید چند وجهی براي ب1ي  گزینه
   هاي جانوري ذکر شده است. ویروس
هـاي الزم   هاي الزم براي متابولیسم و نیز ساختار ها آنزیم : ویروس2ي  گزینه

سازي را ندارند. بنابراین مجبورند بـه امکانـات سـلول میزبـان      براي پروتئین
   متکی شوند.

   ها وجود ندارد. : پوشش در همه ویروس3ي  گزینه
  هاي مکمل مربوط به جانوران است نه گیاهان. : پروتئین4ي  گزینه

 )208تا  206هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 135
هــا اولــین   باشــند. ســیانوباکتري  صــحیح مــی » ب«و » الــف«مــوارد 

هـوازي زنـدگی    انـد کـه در شـرایط بـی     هاي کرة زمین بـوده  فتوسنتزکننده
ها موجب تشکیل الیۀ اوزون و  اند. تولید اکسیژن توسط سیانوباکتري کرده می

هـا اغلـب بـه یکـدیگر      ها شده است. سیانوباکتري گسترش حیات به خشکی
تواننـد   ها مثل آنابنا می ل هستند (نادرستی ج). بسیاري از سیانوباکتريصمت

 ژن را تثبیت کنند. (نادرستی د)نیترو
 )216و  61، 56هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 (حسین کرمی)    »1« گزینۀ -136
مایکوباکتریوم توبرکلوسیز، باکتري عامل سل، از بافت ریه به عنوان منبع 

رشح کند نه با ت کند و به این شیوه بیماري زایی می غذایی استفاده می
  توکسین.

کورینه باکتریوم دیفتریا، عامل بیماري دیفتري، با ترشح توکسین بر 
گذارد. عامل  هاي ترشح کننده اریتروپویتین یعنی کبد و کلیه اثر می اندام

  گذارد. بیماري بوتولیسم نیز با ترشح توکسین بر دستگاه عصبی تاثیر می
باکتري  عامل بیماري ذات الریه که گریفیت بررسی کرده بود

هاي  اي از سلول استرپتوکوکوس نومونیا است که به صورت اجتماعی رشته
 کند. کروي زیست می

  )220و  219 هاي دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست )ها ها و باکتري ویروس(
  )103، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
  )88، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

------------------------ ----------------------  
  )مهبد علوي(  »2«گزینۀ  - 137

  ها: فقط عبارت دوم صحیح است. بررسی عبارت
زا است ولی ویـروس   عبارت اول) ویروس هرپس تناسلی براي انسان بیماري

  زا نیست.  آبله گاوي براي انسان بیماري
ویـروس هـرپس تناسـلی    عبارت دوم) هر دو ویروس پوشش دارند. کپسـید  

  چندوجهی است ولی کپسید ویروس آبله گاوي بیضوي است. 
 .سازي ندارند ها به دلیل نداشتن ریبوزوم قدرت پروتئین عبارت سوم) ویروس

 شود.  هاي جانوري می عبارت چهارم) این ویروس با آندوسیتوز وارد سلول
 )207و  206، 36هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )امین ستوده(  »4«گزینۀ  -138

وانزا لها مانند آنف باشد. بسیاري از ویروس نزا میاولتصویر مربوط به ویروس آنف
شود و ویروس را در ورود به سلول یاري  غشایی دارند که پوشش نامیده می

و گلیکوپروتئین ساخته شده است. آبلۀ گاوي نیز  کند و از پروتئین، لیپید می
  باشد.  داراي پوشش می

  ها:  بررسی گزینه
  باشد.  کپسید هرپس تناسلی چندوجهی می»: 1«گزینۀ 
دار است که ساختار آن امکان RNAوانزا نوعی ویروس لآنف»: 2«گزینۀ 

  دار مشاهده شود. Tندارد نوکلئوتید 
شود، سبب  اینترفرونی که در پاسخ به این ویروس ساخته می»: 3«گزینۀ 

 گردد.  ها می مدت در برابر بسیاري از ویروس مقاومت کوتاه
  )207و  206، 36هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 )10، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
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  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 139

هـاي   . در چرخـه کند هاي لیزوژنی صدق می در تمام چرخه »الف«مورد تنها 
میزبان متصل شده و  کروموزومویروس پس از ورود به سلول به  ژنلیزوژنی، 

دلیـل   هاي عصبی چرخه لیزوژنی به در سلولشود.  ویروس تشکیل می –پرو 
 باشـد.  سیم سلولی نمـی هاي عصبی همراه با تق عدم توانایی تقسیم در سلول

ویروس در صـورت تغییـرات محـیط،    -هاي لیزوژنی، پرو در بعضی از ویروس
تواند وارد چرخۀ لیتیک شود (نادرستی د). در چرخۀ لیزوژنـی، ویـروس    می

 شود. (نادرستی ب) ویروس تکثیر می -شود، بلکه پرو تکثیر نمی
 )209و  208هاي  هح، صفدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )91سوال تالیفی سراسري  –کتاب زرد (  »3«گزینۀ  - 140

 ي آمونیاك دارند. گذاري را در چرخه ها هستند که نقش شوره شیمیواتوتروف
  ها) ها و باکتري ویروس(  

 )217و  216هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
--------- -----------------------------------  

  شناسی پایه زیست
  

 (مهدي جباري)   »  4« گزینۀ - 141
هاي پـر پـیچ و خـم     ساز، از این لوله هاي اسپرم ها بعد از تولید در لوله اسپرم

شـود،   دیدیم نامیده مـی  کنند و به لولۀ پر پیچ و خم دیگري که اپی عبور می
کنند هنـوز   ساز را ترك می هاي اسپرم هها، لول شوند. وقتی که اسپرم وارد می

ماننـد،   دیـدیم مـی   قادر به حرکت نیستند، اما پس از مـدتی کـه درون اپـی   
دیدیم عالوه بر نقشـی کـه در    آورند. اپی دست می توانایی حرکت کردن را به

   ها نیز هست. ها دارد، محل ذخیره اسپرم بلوغ اسپرم
  )234و  233هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

---------------------------------------------- 
 (مهرداد محبی)  »   2« گزینۀ - 142
  

 ویانرکنند.  هاي خونی و روده شروع به نمو می رگ  انتهاي هفتۀ سوم
  متر درازا دارد. میلی 2

کنند و اندازة  بازوها و پاها شروع به تشکیل شدن می  هفتۀ چهارم
  رسد. متر می میلی 5به بیش از دو برابر یعنی  ویانر

کنند و  به تشکیل می شروعهاي اصلی  همۀ اندام  انتهاي هفتۀ چهارم
  شود. آغاز می ویانرضربان قلب 

شود. در حفـرة بـدن    مرحلۀ نهایی نمو رویان انجام می  طی ماه دوم
  شوند. هاي اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص می اندام

  گرم وزن دارد. 1و متر طول  میلی 22 رویان  انتهاي ماه دوم
انـد و جنـین داراي    هاي جنسی مشخص شده اندام  انتهاي سه ماهۀ اول

  هاي بدنی قابل تشخیص است. ویژگی
هاي او شـروع   کند و اندام رشد می سرعتجنین به   سه ماهۀ دوم و سوم

کنند. در انتهاي سه ماهۀ سوم، جنـین   به عمل می
  قادر است خارج از بدن مادر زندگی کند.

 

  )247و  246هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  3« گزینۀ -143

هورمون  Bو  Aباشد که در نقاط  دهندة هورمون استروژن می ، نشاننمودار
   یابد. افزایش می پروژسترون

   ها: بررسی سایر گزینه
   شود. دیده نمی LHافزایش شدید غلظت  Dدر لحظه »: 1«گزینۀ 
   باشد. رو به کاهش می LHدر این لحظه، همچنان غلظت هورمون »: 2« گزینۀ

   باشد. تر از استروژن می در این زمان غلظت پروژسترون بیش»: 4«گزینۀ 
  )242و  241هاي  ، صفحه2 هشناسی و آزمایشگا زیست( 

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

  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 144

کنند. خون جنین و مـادر معمـوًال    پرده کوریون به دیوارة رحم مادر نفوذ می
  شود.  مخلوط نمی

  بررسی سایر گزینه ها: 
  ها نیز نیاز دارند.  هاي جنینی براي توسعه به هورمون : پرده»2«گزینۀ 
ار جفـت باعـث انتقـال موادغـذایی بـه جنـین       با تشکیل سـاخت »: 3«گزینۀ 

  شود.  می
 هاي بیرونی بالستوسیست است. حاصل تقسیم و تمایز سلول»: 4«گزینۀ 

 )245ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

 (مهدي جباري)  »  1« گزینۀ - 145

هــاي اصــلی شــروع بــه  امدر انتهـاي هفتــۀ چهــارم بعــد از لقــاح همــۀ انــد 
  شود.  ضربان قلب آغاز می ،کنند شدن می تشکیل

  )246و  245هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )امین ستوده(  »3«گزینۀ  - 146
: Cخـش  : سیاهرگ بند ناف، بBهاي بند ناف، بخش  : سرخرگAبخش 

دهد. سیاهرگ بند ناف  : دیوارة رحم را نشان میDسرخرگ مادري و بخش 
  آورد.  هاي ششی خون روشن را به قلب می همانند سیاهرگ

  ها:  بررسی سایر گزینه
ن توسین با اثر بر دیـوارة رحـم سـبب انقبـاض آ     هورمون اکسی»: 1«گزینۀ 

ها به  شود ولی این هورمون در هیپوتاالموس ساخته شده و توسط آکسون می
  شود.  هیپوفیز پسین آمده و در آنجا ذخیره می

  اورد.  خون تیره را از قلب به جفت می Aبخش »: 2«گزینۀ 
دهد و بخش  پردة کوریون در تعامل با رحم جفت را تشکیل می»: 4«گزینۀ 

D  کوریون آن را در بر نگرفته است. دیوارة رحم است که پردة 
 )245ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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  )امین ستوده(  »4«گزینۀ  - 147

  اند.  درستی بیان نشده به درستی بیان شده است و بقیه به» 4«گزینۀ تنها 
  ها:  بررسی سایر گزینه

پـی   در ند روز پس از لقاح همراه با تقسـیمات پـی  چ»: 2«و » 1« هاي گزینه
رسد  آید، هنگامی که به رحم می سلول تخم، تودة سلولی توخالی بوجود می

  بالستوسیست نام دارد. 
طـور   هاي صاف دیوارة لولۀ فالوپ بـا انقبـاض خـود بـه     ماهیچه»: 3«گزینۀ 

 شود.  متناوب موجب حرکت تخمک به سمت رحم می
 )244و  239هاي  ه، صفح2مایشگاه و آزشناسی  (زیست  

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

  )پور فرزاد کرم(  »2«گزینۀ  - 148

کتاب درسی در اواسط چرخۀ جنسی هورمون اسـتروژن در   به شکل با توجه
حداکثر غلظت خود است در حالی که نزدیـک اواخـر چرخـۀ جنسـی رحـم      

  بیشترین ضخامت را دارد. 
 باشند.  ها صحیح می سایر گزینه

 )242تا  240هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 149

دیـدیم توانـایی حرکـت ندارنـد. یعنـی در       هـاي موجـود در اپـی    همۀ اسپرم
 شود. اگر اسپرمی توانایی حرکـت  دیدیم اسپرم غیرمتحرك نیز یافت می اپی

داشته باشد، انرژي تولید شده در قطعـۀ میـانی را صـرف حرکـت دم خـود      
 دیدیم توانایی حرکت ندارد.  کند ولی نکته اینجاست که هر اسپرم در اپی می

 )236تا  234هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 150
مشخص است که شروع ضـخیم شـدن دیـواره     241ه به شکل صفحۀ با توج

   ها: سایر گزینهافتد. بررسی  رحم پیش از پایان قاعدگی اتفاق می
در خـون پـیش از    FSHنخسـتین کـاهش غلظـت هورمـون     »: 1«گزینۀ 
  گذاري است.  تخمک
پس از شـروع   دومین افزایش غلظت هورمون استروژن در خون»: 2«گزینۀ 

  کاهش غلظت هورمون لوتئینی کننده در خون است. 
حداکثر ضخامت دیوارة رحم پـس از حـداکثر غلظـت هورمـون     »: 3«گزینۀ 

 شود.  پروژسترون در خون دیده می
 )241ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 --------------------------------------------  
 شایق) (علی پناهی  »3« ۀگزین -151

قبـل از پـاره شـدن     FSHشروع کاهش هورمون  رو وبهربا توجه به منحنی 
   فولیکول است:

  

  
   است. 94شبیه ساز سراسري این سؤال 

  )242تا  239هاي     ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 152
یابـد، کـه    شروع به افزایش مـی  LHترشح  در اواخر دورة فولیکولی، میزان

مقداري کاهش یافتـه (بخـش    FSH، میزان LHهمزمان با آغاز افزایش 
  یابد.  شده در شکل زیر) و سپس افزایش می مشخص

LH

FSH  
   ها: بررسی سایر گزینه

شود و با توجه  چرخۀ جنسی انجام می 14ري در روز گذا تخمک»: 1«گزینۀ 
گذاري میزان استروژن در حال کـاهش   ، قبل از تخمک241به شکل صفحۀ 

  گذاري وجود ندارد.  باشد و امکان افزایش استروژن همزمان با تخمک می
جسم زرد در دورة لوتئال تشکیل شده و استروژن و پروژسترون »: 3«گزینۀ 

دو هورمون از طریـق مکانیسـم خـودتنظیمی منفـی،      کند که این ترشح می
کنند. این خود تنظیمی  را از هیپوفیز پیشین مهار می FSHو  LHترشح 

  کند.  هاي جدید در مرحلۀ لوتئال جلوگیري می منفی، از ایجاد فولیکول
ابتـد   LHاثـر افـزایش ترشـح     چرخۀ تخمدانی در 14در روز »: 4«گزینۀ 

گـذاري انجـام    کنـد و سـپس تخمـک    را کامـل مـی   Iاووسیت اولیه میـوز  
 افتد.  گیرد. اما تخریب دیوارة رحم در اوایل چرخۀ تخمدانی اتفاق می می

 )242تا  240هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
----- ---------------------------------------  

  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 153
ترتیب به اسپرماتوگونی، اسپرماتوسـیت اولیـه،    هاي الف، ب، ج و د به سلول

اور  اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید اشاره دارند. با توجه به اینکه کراسـینگ 
هاي نوترکیب شود، بنابراین ایـن   د کروموزومتواند باعث ایجا می Iدر میوز 
تواننـد   هاي ثانویه (ج) مـی  یعنی اسپرماتوسیت Iهاي حاصل از میوز  سلول

  هاي نوترکیب داشته باشند.  کروموزوم
  ها:  بررسی سایر گزینه

اسپرماتوسیت اولیه (سلول ب) در اثر میـوز، بـه اسپرماتوسـیت    »: 1«گزینۀ 
  شود.  ثانویه (سلول ج) تبدیل می
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  اسپرماتید (د) و اسپرم، توانایی تقسیم شدن را ندارند. »: 2«گزینۀ 
(تقسیم ب به ج) از نظـر محتـواي    Iهاي حاصل از میوز  سلول»: 4«گزینۀ 

  ژنتیکی متفاوت هستند. 
 )234و  233هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

- -------------------------------------------  
 فرد) (امیرحسین بهروزي  »3« ۀگزین - 154

پروستات یک غده است که در زیر مثانه قرار دارد و مایع قلیایی ترشح شـده  
از آن مواد اسیديِ موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامـت مـاده را خنثـی    

  کند. می
  )237تا  235و  47، 45ي ها    ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست 

 --------------------------------------------  
  )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 155

  هر چهار عبارت نادرست است. 
  ها:  بررسی عبارت

  عبارت اول) سونوگرافی امواج صوتی دارد و نه تصویري.
توان حاملگی را در هفته چهـارم بعـد از لقـاح     عبارت دوم) با سونوگرافی می

  متر درازا دارد.  میلی 2کرد. در انتهاي هفته سوم، رویان حدود  مشخص
  دهد.  عبارت سوم) اندازه ابعاد بدن جنین، به خوبی سن آن را نشان می

  کند.  چهارم) سونوگرافی اشعه یونیزه کننده ندارد و جهش ایجاد نمیعبارت 
 )248تا  245هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

------------ --------------------------------  
  )محمد ساکی(  »2«گزینۀ  - 156

هـاي   ریـزد نـه بـه لولـه     بـه خـون مـی    ها همانند سایر هورمونتستوسترون 
 ساز. اسپرم

 )234تا  232هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )محمد ساکی(  »4«گزینۀ  - 157
  ها: بررسی گزینه

شود و  زایی شروع می تخمک Iشروع میوز  در دوران جنینی با»: 1«گزینۀ 
  تا یائسگی ادامه دارد.

ها در هر کلیـه حـدود    تعداد اووسیت اولیه هر تخمدان و نفرون»: 2«گزینۀ 
  یک میلیون عدد است. 

ول تـرین فضـاي خـالی فولیکـ     بـیش  241طبق شـکل صـفحۀ   »: 3«گزینۀ 
  شود.  گذاري دیده می بالفاصله قبل از تخمک

 هاي هیپوفیزي هستند.  ، هورمونFSHو  LHهاي  هورمون»: 4«گزینۀ 
  )241و  240، 239هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 )104، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )امین ستوده(  »1«گزینۀ  - 158
تواند لقاح داخلی یا خارجی  گذار است که می تصویر مربوط به جانداري تخم
  شود. بدن مادر انجام می شد خارج ازرداشته باشد. در این جانداران 

  ها:  بررسی گزینه
تواند داخلی یا خارجی باشد، براي مثـال در   اح در جانوران میلق»: 2«گزینۀ 

ت و زیگـوت در بـدن مـادر تشـکیل     سـ پرندگان و خزندگان لقـاح داخلـی ا  
  شود.  می

 دوزیسـتان گـذار همـان    زي و تخـم  داران خشـکی  اولـین مهـره  »: 3«گزینۀ 
هـا کـه    باشند و این تصویر ممکن است مربوط به روش تولیدمثلی ماهی می

  ارجی دارند، باشد. لقاح خ
هاي تناسـلی نـر و    جانورانی که لقاح خارجی دارند نیازمند آلت»: 4«گزینۀ 

 ماده نیستند. 
 )231تا  229هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

  )مهبد علوي(  »1«گزینۀ  - 159

  صحیح است. » د«تنها مورد 
  وپالسم تخمک از گویچه قطبی اول بیشتر است. الف) مقدار سیت

  تواند نامشابه باشد.  ها می ب) نوع آلل
  ست. نیگویچه قطبی اول با تخمک نارس برابر  DNAج) مقدار 

تواند تعداد  د) در صورتی که با هم ماندن کروموزومی اتفاق نیفتاده باشد، می

  صورت سوال ذکر شده به صورت طبیعی) (در سانترومرها مشابه باشد.
  کروماتیدي است.  گویچه قطبی اول دو کروماتیدي ولی تخمک تکو) 

تخمک توانایی لقاح و ایجاد زیگوت دارد، اما گویچه قطبی توانایی لقاح ن) 

  ندارد. 

 ه) تخمک ادامه تقسیم میوز ندارد. 
 )239تا  237هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 160

  باشند.  صحیح می» د«و » ج«جمالت 
   بررسی جمالت:

  اي دارند.  یک نوع کوسه ماهی لقاح داخلی دارد. ماهیان قلب دوحفرهالف) 
دار، جفت و بند ناف و ارتباط خـونی بـا    گذار و کیسه ب) در پستانداران تخم

  دارد. مادر وجود ن
ج) تغذیه جنین تا چند روز پس از تشکیل سـلول تخـم، برعهـدة اندوختـۀ     

  غذایی تخمک بوده که مخلوطی از لیپید و پروتئین است. 
 کند.  در پستانداران، نوزاد از شیر مادر تغذیه مید) 

 )231تا  229هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  (علیرضا یاور)  »4« ۀگزین - 161
صوتی دو انتها باز و  ۀهاي یک لول بین بسامد هماهنگ ۀبا استفاده از رابط
   صوتی، داریم: ۀیک لول گاز درون صوت در انتشار همچنین سرعت
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 )124و  123، 119تا  117هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  )بابک اسالمی(    »1« ۀگزین - 162
ه یک صوت توسط گوش انسان شنیده شود، آن صوت باید داراي ک براي این

باشد و  20kHz تا 20Hzموج صوتی بین دو ویژگی باشد. اول بسامد آن 
ي شنوایی گوش در آن بسامد خاص، باالتر باشد. در  دوم شدت آن از آستانه

   این صورت ما قادر به شنیدن آن صوت هستیم.
البته شدت صوت باید کمتر از آستانۀ دردناکی باشد تا گوش انسان بدون 

  احساس درد آن صدا را بشنود. 
بلکه تراز شدت صوت  ؛مستقیم ندارد ۀرابط آنبلندي یک صوت با شدت 

 ۀکند. طبق شکل صفح است که درك انسان را از بلندي یک صوت بیان می
توسط گوش انسان را مشخص  ي قابل شنیدن که محدوده درسی کتاب 131

، هرچه بسامد صوت کمتر 1000Hzاز  رکمت در بسامدهاي کرده است،
  تر است.  باشد، آستانۀ دردناکی گوش انسان بیش

 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  برادران) (امیرحسین  »4« ۀگزین -163

   آوریم: دست می صوت به ۀمتري از چشم 20 ۀابتدا شدت صوت را در فاصل
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   تراز شدت صوت داریم: ۀبا توجه به رابط
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  log log log ( / ) / B1110 8 11 3 2 11 3 0 3 10 1  
 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(

 (منوچهر مددي)  »3«نۀ گزی - 164

  cm104مجاورش ةیک شکم از گر ۀفاصل  

 چون طول لوله مضرب فرد (مضرب پنجم)
4

صوتی یک   ۀاست، بنابراین لول
   کند. انتها بسته است و هماهنگ پنجم خود را تولید می

  nL ( n ) ( n ) n2 12 1 50 2 1 10 2 1 54
  

 )125تا  121هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ( هاي صوتی) موج(
 --------------------------------------------  

  (اسماعیل امارم)  »1« ۀگزین - 165
   بل داریم: با استفاده از تعریف تراز شدت صوت بر حسب دسی

  
A

A

B
B

Ilog I I ( )
IIlog
II log I I ( )
I

2

4

20 10 10 1
10

40 10 10 2
  

   توان نوشت: حال با توجه به رابطه شدت صوت و توان منبع، می
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 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(

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

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 166

83فقط در خأل با سرعت الکترومغناطیسیهاي  موج 10 m
s

منتشر  

c ۀها طبق رابط د. در سایر محیطشون می
v

n
)n ضریب شکست محیط

83تر از ها کم شفاف است)، سرعت انتشار آن 10 mc
s

  .است 
 )141تا  135هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(

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

  )محمد اکبري(  »  3« ۀگزین - 167
هاي الکتریکی و مغناطیسی در  هاي میدان در امواج الکترومغناطیسی، مؤلفه

ها همواره بر  چنین این مؤلفه هر لحظه و هر مکان بر هم عمود هستند. هم
میدان مغناطیسی در راستاي راستاي انتشار موج نیز عمود هستند. بنابراین 

 ةخواهد بود. براي تشخیص جهت میدان مغناطیسی از قاعد هاyمحور
کنیم. اگر چهار انگشت دست راست در جهت  دست راست استفاده می

میدان الکتریکی و کف دست در جهت میدان مغناطیسی باشد، انگشت 
د. با ده شست دست راست، جهت انتشار موج الکترومغناطیسی را نشان می

در خالف جهت توجه به این قاعده، در این سؤال، جهت میدان مغناطیسی 
) yمحور  y)  .خواهد بود  

 )141تا  135هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
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  )فرد خسرو ارغوانی(  »2« ۀگزین - 168

 مواج الکترومغناطیسی هستند و بنابراین با سرعتامواج رادیویی جزء طیف ا
83 10 mc

s
 بین سرعت ۀشوند. با استفاده از رابط در خأل منتشر می

   ، طول موج و بسامد این امواج، داریم:انتشار
c

f f Hz MHz
83 10 8 210 103

  

 )144تا  141هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
--- -----------------------------------------  

  )بابک اسالمی(  »3« ۀگزین - 169
نوار روشن مرکزي در  وسط ام ازnنوار روشن ۀفاصل ۀبا استفاده از رابط

   داریم: ،آزمایش یانگ
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 )149تا  145هاي  ه، صفحدانشگاهی یشپفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  (کاظم شاهملکی)  »1« ۀگزین - 170
ام nدو شکاف به نوار روشن  ۀاختالف زمانی دو پرتویی که از صفح

Tt ۀاز رابط ،رسند می n2 اختالف زمانی دو چنین  آید. هم دست می به 2
 ۀرسند از رابط ام میmدو شکاف به نوار تاریک  ۀپرتویی که از صفح

Tt ( m )2 1    آید. بنابراین داریم: دست می به 2

  
T Tn ( )t

T Tt ( m ) ( )

2 2 5 102 2
92 1 2 5 12 2

  

 )149تا  145هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  3یزیک ف
  

  )حسین مخدومی(    »2« گزینۀ - 171
صورت متوالی به دو سر  اهمی را به 5هنگامی که سه مقاومت الکتریکی 

   ، مقاومت معادل مدار برابر است با:کنیم باتري وصل می
5 5 5 15eqR   

   ر است با:بنابراین جریان عبوري از مدار براب

eq

r
Req

I I A
R r

1
15 15 1 16   

اهمی را به صورت موازي به دو سر  5هنگامی که سه مقاومت الکتریکی 
   ، مقاومت معادل برابر است با:کنیم باتري وصل می

5
3eqR   

   در این حالت جریان عبوري از مدار برابر است با:
Req

I I I A
rR req

5
33

51 813

   

   توان نوشت: یجه میدر نت

116
3 6
8

I I
I I

  

 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین مجوزي(  »4«گزینۀ  - 172
نهایت است و با توجه به  رو مقاومت آن بی آل است از این سنج ایده چون ولت

کند و در  جریانی عبور نمی مداردارد، از  که در شاخۀ اصلی مدار قرار این
 را سنج تنها نیروي محرکۀ مولد (اختالف پتانسیل دو سر باتري) نتیجه ولت
   دهد. نشان می ،است 28Vکه برابر با 

 )74تا  64هاي  ، صفحه3(فیزیک 
 --------------------------------------------  

  انی)(مصطفی کی  »1« ۀگزین - 173
شد، توان  وصل می 220Vبه اختالف پتانسیل  220Vو  200Wاگر المپ 

تر  المپ به اختالف پتانسیل کم شد. اما چون  می 200Wمصرفی آن برابر با 

VP ( طبق، توان مصرفی آن نیزاست وصل شده
R

2
شود.  تر می کم) 

کنیم و سپس  صورت زیر حساب می بنابراین ابتدا توان مصرفی المپ را به
   :آوریم دست می انرژي الکتریکی مصرف شده را به

  P W , V VR
V V

P VVP ( )
R P V

2 200 11022 2 1 2
22011 1

  

  P P
( ) P W / kW22 2

2
110 1 50 0 05200 220 200 4  

  t hU P t U / U / kWh12
2 0 05 12 0 6  

 )69تا  66هاي  ، صفحه1(فیزیک  )65ۀ ، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )زهره آقامحمدي(  »2« گزینۀ - 174
صورت ساده شده  ها، مدار را به ابتدا با توجه به متوالی یا موازي بودن مقاومت

را محاسبه  Bو  Aهاي  کنیم و سپس مقاومت معادل بین نقطه رسم می
   کنیم. داریم: می

  

1 22 2
R R R R R RR R
R R R R

   

 است ثابت
 مصرفی
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R RR R R R3 1 2 2 2

   

2eq
R R RR
R R

   

ها، مدار را  در حالت دوم نیز با توجه به متوالی یا موازي بودن مقاومت
 دو نقطۀ کنیم و سپس مقاومت معادل بین صورت ساده شدة زیر رسم می به

A  وC کنیم: را محاسبه می   

  
3

1 22 2 2
R R R RR R R R
R R

   

1 1 1 2 8 3
3 3 8R ReqR R R R Req

   

   بنابراین:

8 42
3 6 3
8

R
Req

RReq
  

 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (
------------------------------------- -------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »2« ۀگزین - 175

  
به شکل سهمی است که رأس آن به ازاي  Iبرحسب  Pاثبات: 

P خروجی I rI2 ،I
r2

  دهد. رخ می 

I
r RP I R r

r2
  خروجی بیشینه است 

I ۀوان خروجی مولد از رابطت rI2
آید که به ازاي،  دست می به Pخروجی

r R رسد. شدت جریان به ازاي بیشینه  به بیشینه مقدار خود می 2
Pگیریم. نمودار  ر میدر نظ Iرا  Pمقدار  I  شود.  می فوقبه شکل سهمی

به  I رسد، شدت جریان از مقادیري کمتر از می 1به  3وقتی مقاومت از 
رسد. یعنی توان خروجی مولد ابتدا افزایش و سپس  می Iمقادیري بیشتر از 

   یابد. کاهش می
برابر با اختالف پتانسیل دو سر مولد است.  Rاختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

I، جریان مدار طبق رابطۀ Rبنابراین با کاهش اندازة مقاومت 
R r

 
vیابد و طبق رابطۀ  افزایش می rI با افزایشI اختالف پتانسیل دو سر ،

 یابد.  مولد کاهش می
 )67تا  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

  )میثم دشتیان(  »3« گزینۀ - 176
مقاومت رئوستا افزایش یافته در مقدار  Aبه سمت نقطۀ  لغزندهبا حرکت 

شود. پس طبق رابطۀ  نتیجه مقاومت معادل مدار نیز زیاد می

eq
I

R r
، جریان عبوري از مولد کاهش خواهد یافت. لذا جریان 

2کاهش یافته و بر اساس رابطۀ  2Lاز المپ  عبوري
2 2P R Iوان ، ت

  نیز کاهش خواهد یافت. 2Lمصرفی و نور المپ 

  
Vبه کاهش جریان عبوري از مدار، طبق رابطۀ  توجهبا  rIk²¼¶ ،

رابطۀ یابد و با توجه به  اختالف پتانسیل دو سر مولد افزایش می
V R I2 اختالف پتانسیل دو سر المپ  با کاهش جریان عبوري از مدار، 2

2L 1طبق رابطۀ  یابد؛ بنابراین کاهش می 2L LV V Vk²¼¶ ITw¼Gn  »  ،

1LV  1حتماً افزایش خواهد یافت و در نتیجه طبق رابطۀ
2

1
1

LV
P

R
 توان ،

   بیشتر خواهد شد. 1Lنور المپ  مصرفی و
 )69تا 67هاي  ، صفحه1(فیزیک  )74تا  67و  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  زاده) (حسن اسحاق  »2« ۀگزین -177

   برابر است با: Bو  A ۀمقاومت معادل بین دو نقط
  eq eq

R RR R R R
R R

2 5
2 3  

که در شاخه تکی قرار  Rترین جریان عبوري از مقاومت  بیش مدار،با توجه به 
   بنابراین توان مصرفی آن بیشینه خواهد بود و داریم: ؛گذرد دارد، می

  P PRR RP RI P WRPReq R

32 185 30 5
3

  

 )74تا  67و  65هاي  ه، صفح3یک فیز(
 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »3« ۀگزین - 178
اهمی و اختالف  3آل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  سنج ایده ولت

صورت متوالی به هم  ه بهاهمی را ک 2سه مقاومت  ۀپتانسیل دو سر مجموع
  دهد. داریم: اند، نشان می متصل شده

  VI I A1 1
12 43 3   

  VI I A2 2
12 22 2 2 6  

  ، داریم:O ةانشعاب کیرشهوف در گر ةاز قاعد استفادهبا 
  I I I I A1 2 4 2 6  
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بپیماییم، قاعدة حلقه چنین  طور ساعتگرد حلقۀ سمت چپ را بهاگر  حال
  شود:  می

  I I I V12 3 2 2 6 3 4 2 6 36  
  

  

  

  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (سیدعلی میرنوري)  »4« ۀگزین -179

را در  هت آنو ج ، جریانB ةدر گر انشعاب کیرشهوف ةدر ابتدا با توجه به قاعد
  یابیم:  می AB ۀشاخ

I I I I IAB CB BD AB  

 
دهد. بنابراین  را نشان می R2آل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  سنج ایده ولت

  داریم: 
V VV RI RI RI V182 18 2 9  

را جمع جبري  پتانسیل دو سر اجزاي مداررویم و تغییرات  می Cبه  Aحال از 
  کنیم.  می

A CV RI RI V2 10 12  

A C A CV V V V V18 10 9 12 7  
 )70تا  68هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (افشین مینو)  »1« ۀگزین - 180

  کند، داریم: جریانی عبور نمی AB ۀچون از شاخ
  A B A BV ( ) V V V5  

  A B

A B

V I I I V I I I I ( )

V xI I V xI I

1 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2

42 4 4 3 13
8 8

  

  ( ) x I I1
2 2

4 83  

  x 6  
  

  

  

  
  یابیم. داریم: کنیم و جریان شاخه اصلی مدار را می صورت زیر ساده می مدار را به

  
eq

I I / A
R r

12 1 5108 13 121 7
  

  
  داریم: 12 و 9در دو مقاومت موازي 

  I R I
(*)

I R I
1 2 1
2 1 2

12 4
9 3  

  (*)I I I I I / I / I A1 2 1 1 1 1
3 7 61 5 1 54 4 7  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک ( 

 --------------------------------------------  
  (کاظم شاهملکی)  »4« ۀگزین - 181

  کنیم: صورت زیر ساده می ابتدا مدار را به

  
Rاومت معادل که دو مق با توجه به این Rو  12, ,3 دیگر موازي هستند،  با یک 4

 ۀها یکسان است و بنابراین با توجه به رابط اختالف پتانسیل دو سر آن
V IRباال دو برابر جریان الکتریکی  ۀ، جریان الکتریکی عبوري از شاخ

 ۀ(زیرا مقاومت شاخۀ باالیی نصف مقاومت شاخ پایین خواهد بود ۀعبوري از شاخ
. حاال توان الکتریکی مصرفی هر یک از مقاومت ها را حساب پایینی است.)

  کنیم. داریم: می

  

P R I ( I) P I

P R I ( I) P I

P R I I P I

P R I I P I

2 2 22 2 81 1 1 1
2 2 24 2 162 2 2 2
2 2 25 53 3 3 3
2 2 27 74 4 4 4

  

 R2ترین توان الکتریکی توسط مقاومت  شود، بیش همانطور که مشاهده می
شود. پس توان مصرفی این مقاومت به حداکثر مقدار ممکن یعنی  صرف میم

W16 رسد. بنابراین داریم: می   

  T T
T

P PI I I I P W
P I

2 2 2 2
22

8 16 5 7 36 3616 1616
  

ها (متوالی یا موازي) همواره برابر با  اي از مقاومت توجه: توان مصرفی مجموعه
 آن ه شدنبطی به چگونه بستها است و ر مجموع توان مصرفی هر یک از آن

   ندارد. ها مقاومت
 )74تا  70و  68، 67، 65هاي  ه، صفح3فیزیک (
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  (مصطفی کیانی)  »4« ۀگزین - 182

P ۀاز رابط ابتدا RI2کنیم و  حلقه را حساب می ، جریان در مدار تک
مولد  در نهایت توان تولیديآوریم و  دست می را به 1 ۀسپس نیروي محرک

   . داریم:کنیم را محاسبه می 1
  R

P W
P R I I I A92 21

1 1 361
36 9 2  

1به جهت جریان مدار،  توجهبا    توان نوشت: است، بنابراین می 2

  I V
R R R r r

1 2 1
1

1 2 3 1 2

62 369 1 2 1 2
  

   برابر است با: 1مولد توان تولیدي 

  W72تولیديP36 تولیدي2
V

I AI P3611   Pتولیدي2
 )68تا  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  الدین صادقی) (جالل  »1« ۀگزین -183

  صورت زیر است: وان خروجی یک مولد برحسب مقاومت معادل مدار بهت ۀرابط

  
I

R r R
P RI P

(R r)

2
2

2  

  dP (R r) R(R r)
dR (R r)

2 2 220 04  

  (R r) R R r R R r2 22 0 2 0  
بنابراین توان خروجی یک مولد زمانی بیشترین مقدار را دارد که مقاومت معادل 

  باشد.  خارجی مدار برابر مقاومت درونی مولد می
   با توجه به نمودار داریم: پس

  R r /1 5  

  P RI / I I Amax
2 224 1 5 4  

 )67تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »2« ۀگزین - 184

صورت زیر  دیگر موازي هستند و مدار به با یک 6و  12دو مقاومت 
   :شود ساده می

  R 6 12 46 12  

  
  

   دهد. اصلی مدار را نشان می ۀآل جریان شاخ آمپرسنج ایده
   حلقه را بنویسیم، داریم: ةسمت چپ، اگر قاعد ۀدر حلق

  V I I V I I ( )O O16 4 4 4 11 2 2 1  
   انشعاب کیرشهوف داریم: ةبا توجه به قاعد O ةدر گر

  10 21 2 1 2I I I I I A ( )  
   ) خواهیم داشت:2) و (1زمان معادالت ( با حل هم

  I A , I A1 23 7  
   با استفاده از قانون اهم، داریم: Rبراي مقاومت 

  V I R R R1
1616 3 3 

 )66تا  64هاي  ، صفحه1(فیزیک  )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (محسن پیگان)  »3« ۀگزین - 185
ها  آل داراي مقاومت درونی صفر است و بنابراین دو سر مقاومت آمپرسنج ایده

نج س است و کاهش مقاومت متغیر تأثیري در مدار ندارد. ولت  اتصال کوتاه شده
   دهد. آل نیروي محرکه مولد را نشان می ایده

 ۀآل بسیار زیاد است و چون در شاخ سنج ایده دقت کنید مقاومت درونی ولت
   جریانی از مدار عبور نخواهد کرد. اصلی مدار قرار گرفته است، 

 )74تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (احسان کرمی)  »2« ۀگزین - 186

ــرفیها، طبق رابطۀ  با توجه به یکسان بودن مقاومت P مص RI2 ، بیشترین
بنابراین  ؛کند توان مصرفی را مقاومتی دارد که بیشترین جریان از آن عبور می

ترین توان مصرفی خواهد  داراي بیش اصلی مدار قرار دارد،  ۀمقاومتی که در شاخ
   خارجی مدار برابر است با:بود. مقاومت معادل 

  
R R R R21   

R RR R
R R
2 2

2 2 3
   

  eq eqR R R R R2 5
3 3  

  eqT T
T

RRP P
P RI P W

P R R
2

5
3 5030  
 )74تا  70و  68، 67، 65هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  بی)انزا (امیر محمودي  »3« ۀگزین - 187
اي است با مقاومت الکتریکی بسیار  آل وسیله سنج ایده که ولت با توجه به این

صورت  کند و مدار الکتریکی به آن عبور نمی ۀزیاد، لذا عمالً جریانی از شاخ
شود. اگر فرض کنیم جریان الکتریکی در شاخه اصلی  شکل زیر ساده می

   باشد، داریم: Iمدار 

 خروجی خروجی
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, , , , , , ,R V V R I R I2 3 2 3 4 5 2 3 2 3 4 5 4 R4,و  5   موازي هستند 5

  , , ,

, , ,

I R I
I R I

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

9 3
6 2  

  
,, ,

, , ,

I II I

I I I I I

2 32 3 4 5

2 3 4 5 4 5

33
52 2
5

  

  مقاومت معادل مدار نیز داریم: ۀبراي محاسب

  , ,
, , ,

, ,

R R
R /

R R
2 3 4 5

2 3 4 5
2 3 4 5

6 9 3 66 9  

  eq , , ,R R R / /1 2 3 4 5 2 3 6 5 6  
دهد، با نوشتن  ولت را نشان می 20آل عدد  سنج ایده که ولت ه به اینبا توج

   داریم:Bو  Aاختالف پتانسیل دو سر اجزاي مدار بین نقاط 
  A , B A B ,V IR I R V V V IR I R1 4 5 4 1 4 5 4  

  V V V , RA B

R , I I,

20 21
254 4 5 5

  

  I I I I A220 2 5 20 4 55  

توان خروجی (یا همان توان مفید) مولد برابر با توان مصرفی در مقاومت 
   معادل خارجی است، لذا داریم:

  R /eq
eq I AP R I P / P W

5 62 2
5 5 6 5 140  

 )74تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  (عرفان مختارپور)  »2« ۀگزین - 188

با هم موازي هستند و بنابراین  R5و  R4 مقاومتدو زیر، در مدار شکل 
   داریم:

  
  , ,

R R
R R

R R
4 5

4 5 4 5
4 5

4 4 24 4  

R4,معادل  مقاومت طور متوالی بسته شده است و  به R3با مقاومت  5
   یم:بنابراین دار

  , , , , ,R R R R3 4 5 3 4 5 3 4 56 2 8  
  با هم موازي هستند و بنابراین داریم: R2و  R1 مقاومتدو 

  ,
R R R

R ( )
R R R

1 2
1 2

1 2

4
4  

R1,معادل  مقاومت ,با مقاومت معادل  2 ,R3 4 الی بسته شده طور متو به 5
  برابر است با:  Bو  Aو بنابراین مقاومت معادل بین نقطۀ  است

  eq , , ,
RR R R ( )
R1 2 3 4 5

4 84  

  
R Req

ReqR Req

0 8
8 1212  

  باشد. Bو  A ۀتواند مقاومت معادل بین دو نقط می» 2«بنابراین فقط گزینه 
 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  زاده) (حسن اسحاق  »2« ۀگزین - 189

   شود. صورت زیر ساده می آل ناچیز است و بنابراین مدار به مقاومت آمپرسنج ایده

  
و  R3با هم موازي هستند؛ همچنین دو مقاومت  R2و  R1مقاومت  ود

R4  هم باهم موازي هستند. مقاومت معادلR با مقاومت معادل  12,
R ,3 بسته شده است. بنابراین مقاومت معادل خارجی صورت متوالی  به 4

  مدار برابر است با: 

  eq eqR R3 6 6 3 43 6 6 3  

  
eq eq

I I A
R r R

24 64  

   از طرفی داریم:
  V V I R I R I I I I1 2 1 1 2 2 1 2 1 23 6 2  

  I II I I A , I A21 21 2 1 26 4 2  
Iترتیب  همینبه  A3 Iو  2 A4  ةبنابراین اگر قاعد ؛آید دست می به 4

بنویسیم، جریان عبوري از آمپرسنج  M ةانشعاب کیرشهوف را براي گر
I)آل  ایده    برابر خواهد بود با:(

  I I I I I A1 3 4 2 2  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (

I ,2 3

I ,4 5

D
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  )نظام قدیم تجربی – 98رج از کشور سراسري خا(  »3« ۀگزین - 190

که دو سر  جا  اند. از آن صورت موازي به یکدیگر بسته شده ها به مقاومت
ها به اختالف پتانسیل ثابتی متصل است، با توجه به رابطۀ توان  مقاومت

مصرفی 
2V

(P )
Req

، بیشینۀ توان مصرفی مربوط به حالتی است که 

  نۀ مقدار را داشته باشد.مقاومت معادل کمی
هاي موازي حداکثر باشد  موازي زمانی که تعداد شاخه هاي مقاومتدر 

  مقاومت معادل کمینه است.

  
288 1441 1 1 1 2

1 2
288 1441 2

R R ,eq eq min
R ,R

R R ,R R R eq eq maxeq
R ,R

   

1 1 1 288 96288 144 3
2881

R ,eq minR ,eq min
R , Req max

  

بیشینۀ توان مربوط به حالتی است که هر دو کلید بسته باشد و  بنابراین
  باز باشد. 2kبسته و کلید  1kی است که کلید کمینۀ توان مربوط به حالت

 

 
2

288 32 96

V
R RP Peq,min eq ,maxmax max

P R Pmin eq ,min minV
Req,max

 

 )74تا  70و  65هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  2یزیک ف
  

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 191
ي  آوریم و سپس از رابطه دست می ب شده توسط بدن را بهابتدا مقدار انرژي کس

   کنیم. داریم: انرژي پتانسیل گرانشی، ارتفاع قائم پیموده شده را حساب می
kJE g / kJ
g

200 6 7 1340  

درصد است، انرژي جذب شده توسط بدن  40بدن شخص  ةچون بازد
  شخص برابر است با:

E kJ J
401340 536 536000100  

m kgE U mgh h
mg
s

h m

50 536000 50 10
10 2

1072

  

 )13تا  11و  6تا  3هاي  ه، صفح1فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )علیرضا گونه(  »2«گزینۀ  - 192

اي از  از آنجاکه کار مؤلفهباشد و  شامل دو نیروي افقی و قائم می Fنیروي 
، بنابراین تنها نیروي اشدب جایی است، صفر می نیرو که عمود بر راستاي جابه

   داریم: دهد. افقی وارد بر جسم، کار انجام می
F F i F j i jx y 6 8   
W F dcos JF xx

W W W JF F Fx yW F dcosF yy

0 6 5 30
30090 0

   

 )80تا  77هاي  ه، صفح2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )سیدابوالفضل خالقی(  »4«گزینۀ  - 193
  کنیم: را مطابق شکل زیر مشخص میابتدا نیروهاي وارد بر جسم 

  
  انرژي جنبشی داریم:  –مطابق قضیۀ کار 

ــرعت کل   حرکت با س کل    ــیرد  ــی گ W ثابت صورت م K K Wf i (K K )f i
0   

0
0

W WN mgW W W W W Wmg N F f f F   
 )84تا  77هاي  ه، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )زاده حسن اسحاق(  »2« ۀگزین - 194

   آوریم: دست می هاي اول و دوم به انیهجایی جسم را در ث ابتدا جابه
h g( n ) v1 2 1 02

  امnجایی در ثانیۀ  : جابه

n h ( ) m
v

n h ( ) m

11 10 2 1 1 510 20
12 10 2 2 1 152 2

  

W)کار نیروي وزن در سقوط آزاد،  ۀاکنون با استفاده از رابط mgh) 
   توان نوشت: می

  W h W
W h W

5 11 1 1
15 32 2 2

  

 )19تا  16هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ) (85و  84هاي  ، صفحه2فیزیک (

maxP P

minP P
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  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 195

  توان نوشت: انرژي جنبشی می ۀبا استفاده از رابط

K mv
K K mv mv

1 2
1 12 22144 1442 1 2 12 2  

mv (v )
s (v ) v

m kg

42 1 1 12 22 4 2 1441 12 22
  

(v ) v (v v )(v v )2 24 144 4 4 1441 1 1 1 1 1  
( v ) v4 2 4 144 8 16 1441 1   

mv v
s

8 128 161 1 

 )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )72 -(سراسري تجربی   »1« ۀگزین - 196

   آوریم: دست می هجسم را ب ۀابتدا انرژي جنبشی اولی
m kgK mv K ( ) Jmv

s

1 182 28 10 4001 1 12 2101
  

، در نتیجه نیروي موردنظر در جهت است جنبشی جسم افزایش یافته انرژي
)KK(وارد شده استحرکت جسم  چون در ابتدا حرکت از طرفی . 12

شود بنابراین کار کل صفر است و برایند نیروهاي  با سرعت ثابت انجام می
 8در طی این مسافت  یند نیروهاا، در نتیجه کار بروارد بر جسم صفر است

که در راستاي حرکت به آن وارد  است F برابر با کار نیروي ثابت متر،
  خواهد شد: 

F f iW W K K Fd K K2 1  
400 12001 2

8 8 1200 400K J , K J
d m F

  
100F N  

 )84تا  77هاي  ، صفحه2فیزیک ( )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )69ابه سراسري ریاضی مش -90 و 73تجربی(سراسري   »3« ۀگزین -197

   داریم: جنبشی کار و انرژي ۀقضی مطابق

W K K W W W m(v v )f i N mg f
1 2 22 12  

W W ,m kgN mg W ( )fkm m mv ,v
h / s s

0
0 600 1 2600 1554 254 15 01 23 6

W J / kJf 67500 67 5  
 )84تا  77هاي  ، صفحه2(فیزیک  )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

 (غالمرضا محبی)  »4«گزینۀ  - 198

  آوریم:  دست می جسم را به ۀابتدا انرژي جنبشی اولی
mv
sK mv K J

m kg

1011 12 2 100 1001 1 12 22
  

مطابق درصد از این انرژي تلف و به گرما تبدیل شده است.  46هنگام برخورد 

) مابقی این انرژي یعنیاصل پایستگی انرژي مکانیکی،  )100 46 درصد  54
شود،  جسم و فنر ذخیره می ۀآن به شکل انرژي پتانسیل کشسانی در مجموع

  این داریم: بنابر

ــانی U کشسـ K J54 54 100 541100 100  

 )88تا  86هاي  ، صفحه2(فیزیک  )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )فر فرهنگ فرقانی(  »1« ۀگزین -199
است و در نتیجه انرژي برابر با صفر  B و Aۀ سرعت گلوله در هر دو نقطاندازة 

اي  ترین نقطه مکانیکی آن برابر با انرژي پتانسیل گرانشی گلوله است. اگر پایین

گذرد را مبدأ پتانسیل گرانشی و طول نخ آونگ را  آونگ از آن می ۀکه گلول
   توان نوشت: فرض کنیم، می Lبرابر

L/)/(LcosLLhA 4060153  

L/)/(LcosLLhB 2080137  

2
1

2
1140

20111

1

L/
L/

h
h

mgh
mgh

E
E

E
EE

E
|E|

A

B

A

B

A

B

A

BA

A 

 )88تا  84هاي  ، صفحه2(فیزیک  )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

 (غالمرضا محبی)  »3« ۀگزین - 200

  گیریم، داریم:  در نظر می dرا  ABدار  طول سطح شیب

d
h dsin h

030
2

  

به عنوان مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی،  BCنظر گرفتن سطح افقی  با در
فقط برابر با انرژي پتانسیل گرانشی  A ۀجسم در نقط ۀانرژي مکانیکی اولی

آن است. با توجه به قانون پایستگی انرژي مکانیکی در حضور نیروي 
  اصطکاك، خواهیم داشت: 

 کل

 کل
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0

12 22 4
2

E E W mgh f dC A f kk
dd d mg mg( d)k kdh

  

 )88تا  86و  80تا  77، 68تا  66هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

 (امیرحسین برادران)  »2« ۀگزین - 201

آوریم. چون موتور الکتریکی با  دست می ابتدا توان مفید موتور الکتریکی را به

کار  ةبرابر با انداز کار آن ةکند، بنابراین انداز جا می سرعت ثابت بار را جابه
  توان داریم:  ۀنیروي گرانشی است. با توجه به رابط

ــد ــد مفی W مفی mghW mghP P
t t

   

ــد  مفی
Nm kg,g
kg P W

h m , t s

45 10 45 10 20 180020 5 5   

  کنیم:  موتور را محاسبه می ة، بازد بازده ۀاکنون با استفاده از رابط

90%1002000
  بازده100بازده1800

 )90و  89، 86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )سیاوش فارسی(  »4« ۀگزین - 202

و به اختالف  تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی به شکل مسیر وابسته نیست
  ارتفاع نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر وابسته است. 

  B A B A B AU U U mgh mgh mg(h h )   

  U ( ) U J4 10 5 10 200  
 )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )امیرحسین برادران(  »3« ۀگزین -203

برایند نیروهاي وارد بر جسم برابر با  کار ،جنبشی طبق قضیۀ کار و انرژي
تغییر انرژي جنبشی جسم است. به جسم دو نیروي شخص و نیروي وزن آن 

  شود. د میوار

  mgW KشخصW   

  mgW mv21
Kشخص 2 K K

K W0
00

   

  W mgh , m g / kgmg
N mg , h m , v
kg s

500 0 5

10 2 10
   

  / /21 0 5 10 0 5 10   Wشخص 22

  J25 10   Wشخص 35
 )86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )شادمان ویسی(  »2« ۀگزین - 204

ابتـدا شــکل مناســبی از گلولــه رســم  

دسـت   را بـه  و انرژي اولیۀ آن کنیم می
    آوریم: می

  E K U mgh mgL( cos )1 1 1 10 1   

صرف غلبه بر مقاومت هوا شده است،  انرژي اولیه 20با توجه به صورت سؤال %
   شود. آن صرف باال بردن گلوله در طرف دیگر می 80پس %

  mgL( cos ) mgL( cos )80 1 1100   
  

  cos cos /
060 08 1 1 0 6 5310 2

   
 )88تا  84هاي  ، صفحه2(فیزیک  )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )محسن جعفري(  »2« ۀگزین - 205

   داریم: جنبشی طبق قضیۀ کار و انرژي

  f iK KاصطکاكN mg FK W W W W کلW   

  W
FK KK W K

0
2 2

اصطکاك 
Ki

FW WN mg
W W0

0  

 )84تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )امیرحسین برادران(  »2« ۀگزین - 206

ــت ــاالبر ســرعت ثاب ل   بـ ک  W K W WmgK
00   

ــاالبر W بـ W ( mgh) mghmg  

  mgh kJ600 10 50 300000     Wباالبر300

  توان مفید
  توان مصرفی

Lcos 060  

 اصطکاك
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W
kW

t
300     Pمفید 560

  kW
/
5 100 Pمصرفی 5

P
1 5100   بازده 2

  )90و  89، 86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )پور اله علی روح(  »1« ۀگزین - 207

طبق اصل  ، بنابراینو اتالف انرژي نداریم جسم در ابتدا و انتها ساکن است

  :پایستگی انرژي مکانیکی داریم

  E K U
K KE E U U1 2 1 201 2

   

Mg(hکشسانی   L) U   

  / / L /0 2 10 10 0 2 10 20 8   

  L / L / m cm2 0 8 0 4 40   

  
 )14تا  11هاي  ، صفحه1(فیزیک  )88تا  84هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  پور) اله علی روح(  »2« ۀگزین - 208

0g(Uگیریم  را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر می سطح زمین . به (

2دلیل وجود اصطکاك در مسیر حرکت جسم،  1 fkE E W :است، داریم  

  2 2 1 1 fk(U K ) (U K ) W   

  2 2
2 1

1 10 2 2 fk( mv ) (mgh mv ) W  

 2 21 10 2 10 3 0 2 10 12 5 0 2 102 2fkW / ( ) ( / / / )   

  30 25 10 5fkW ( ) J  

   )13تا  11و  7، 6هاي  ه، صفح1فیزیک (

 )88تا  86هاي  ، صفحه2(فیزیک 

  )محسن قندچلر(  »3« گزینۀ - 209

انرژي  تغییراتکار نیروي اصطکاك برابر با طبق قضیۀ کار و انرژي جنبشی 

  مکانیکی جسم است. بنابراین:

f B A f B B A AW E E W K U K U   

BK
f B A A mg AW U U mv W mv0 2 21 1

2 2   

2152 4 8 1802f fW W J   

  توان نوشت: از طرفی با توجه به تعریف کار نیروي ثابت، می

180 180 12 1 15fW fdcos f f N  

کمتر است، کار  Aاز ارتفاع نقطۀ  Bبا توجه به اینکه ارتفاع نقطۀ نکته: 

  مثبت است.  Bتا  Aجایی از  نیروي وزن در طول جابه

 )88تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )زهره آقامحمدي(  »2«گزینۀ  - 210

   در حالت اول انرژي مکانیکی جسم پایسته است، پس داریم:

2 1E E   

ــانی U کشسـ mv J1 2 6422
   

   توان نوشت: است و می J9در حالت دوم کار نیروي اصطکاك برابر با 

ــانی W کشسـ E E U Kf 92 1 12
   

ــانی U کشسـ m v1 1 29 2 42
  

ــانی  کشسـ
mv J

U

1 2 64 12 9 6442
   

ــانی U کشسـ J7
2

  

   بنابراین:

ــانی ــانی کشسـ ــنر کشسـ W ف U U U J7
2 1

  

 )14و  13هاي  ، صفحه1(فیزیک  )88تا  85هاي  ه، صفح2فیزیک (

 باالبر

  توان مفید
 مصرفی توان مصرفی
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 زاده) (علی نوري     »2« ۀگزین - 211

رنـگ صـورتی اسـت.     بـه  ،و در خاك بازي آبی ،گل ادریسی در خاك اسیدي
اند و با ورود به محیط زیست،  فلزهاي واسطه  هاي صنعتی شامل یون فاضالب

pH دهند. را کاهش می   
2 3Al O شـود،   تر است بهتر حـل مـی   است و در محلولی که اسیدي ترآمفو

2pH 3تر از  اسیديpH .است   
 2 22O (aq) H O(l) OH (aq)  

  اسید برونستد  باز برونستد
  اول و چهارم درست است. هاي جملهپس فقط 

  )63تا  59ي   ها صفحه دانشگاهی، شیمی پیشها و بازها) ( اسید(  
 --------------------------------------------  

 نظر) (حامد پویان  »4»  گزینۀ - 212
   ها: بررسی گزینه

2در این واکنش، »: 1«ي  گزینه 4H PO  3باز مزدوج 4H PO باشد. می   
3NHبراثر واکنش میان »: 2«ي  گزینه (g)  وHCl(g)    جامـد سـفیدرنگی

برونستد قابـل بررسـی    –ي لوري  شود که این واکنش طبق نظریه ایجاد می
   است.
برونستد قرار ندارد،  -  ي اسید و باز لوري این واکنش در دسته»: 3«ي  گزینه

   گیرد. زیرا انتقال پروتون صورت نمی
باشد که بیـانگر   مشابه واکنش خودیونش آب می ،واکنشاین »: 4«ي   گزینه

   خاصیت آمفوتري آمونیاك است.
  )63و  62ي   ها دانشگاهی، صفحه شیمی پیشاسیدها و بازها) ((  

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

 زواره) عظیمیان (محمد  »1« ۀگزین -213

3K برابر ،که ثابت یونش آب به آن توجهبا  [H O ][OH ]w  و بـا   اسـت
3Hهاي  غلظت یون ،افزایش دما O  وOH بنابراین مقدار  ،یابد افزایش می

Kw ــد. بــه نیــز افــزایش مــی ــزایش دمــا یاب ضــرب  حاصــل ،عبــارتی بــا اف
3[OH ][H O   ها: کند. بررسی سایر گزینه است تغییر می Kwکه همان  [
H]3 ،همواره براي آب خـالص »: 2« ي گزینه O ] [OH] Kw.   مـثًال

)25براي آب خالص در دماي اتاق  C):   
   14103K [H O ][OH ]w  

14 710 103[H O ] [OH ]  
2  خودیونش آب:»: 3« ۀزینگ 2 3H O(l) H O (aq) OH (aq)  

25که در دماي  با توجه به آن C، 1410Kw سمت  این تعادل در ،است
شده و مقدار  هاي آب یونیده  یعنی مقدار بسیار کمی از مولکول ،داردچپ قرار 

3Hهاي  بسیار کمی یون O  وOH اند. را تولید نموده   

با افزایش  ؛ بنابراینچون خودیونش آب فرایندي گرماگیر است»: 4« ي گزینه

یابد و در تمام دماها نسبت افزایش می Kwدما 
3

[OH ]

[H O ]
  برابر یک است.

 )76و  69، 68، 63 هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیش( اسیدها و بازها)( 
 --------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 214
pH  2محلولBa(OH)توانیم، ، براي ما مشخص است. با استفاده از آن می  

یک باز قوي دو ظرفیتی   ،2Ba(OH)م. غلظت مولی محلول را مشخص کنی
  است. 1و  2nبنابراین   است،

14 13 5 14 0 5pH pOH / pOH pOH /  
0 5 1 0 5 1 0 510 10 10 10 10pOH / / /[OH ]  

1 110 3 0 3/ mol.L  
0 3 2 1[OH ] M n / M  

0 3 10 152
/M / mol.L  

 7محلـول نهـایی، برابـر     pH که پس از مخلوط شدن دو محلـول،  براي این
توانیم  طور کامل خنثی کنند، بنابراین می دیگر را به شود، باید دو محلول یک

  کنیم. ي زیر استفاده  از رابطه
21 1 1 2 2 2[M V n ] [M V n ]Ba(OH) HCl  

2 12 1 2Ba(OH) n ,HCl n  
0محلول 15 2 0 2 300 1 2001 1 2/ V / V mL Ba(OH)  

  صورت زیر است: شده به ي واکنش انجام معادله
2 22 2 2Ba(OH) (aq) HCl(aq) BaCl (aq) H O(l)  

توانیم تعداد مول نمک تولیدشده، یعنـی   ، میHClبا استفاده از تعداد مول 
2BaCl دست آوریم. را به   

10 2 2
1000 2

molBaCl/ molHCl
mLHCl molHCl

molBaCl?3002محلول mLHCl  
0 03 2/ molBaCl  

 200 300 500 0 51 2V V mL / Lحجم محلول نهایی  
 2BaCl2موالریتهBaCl  

0 03 10 060 5
/ mol / mol.L

/ L
  

  )82و  81، 76تا  74هاي   حه، صفدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) (( 
 --------------------------------------------  

 (امیر میرزانژاد)     »2« ۀگزین - 215
) 1ي ( هاي حل شده در آب خالص، محلـول شـماره   با توجه به آبکافت نمک

) بازي خواهد بود. بر اسـاس ایـن   3ي ( ) اسیدي و شماره2ي ( خنثی، شماره
رنگ  ست است. فنول فتالئین در محلول اسیدي بی) نادر1ي ( گزینه  اطالعات،

) 3) صـحیح و ( 2ي ( است و در محلول بازي، ارغـوانی اسـت (یعنـی گزینـه    
نادرست است). متیل سرخ نیز در محلول اسیدي، سرخ و در بازي، زردرنگ 

   ) نادرست است).4ي ( است (یعنی گزینه
  )85ا ت 83ي  ها ، صفحهدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) ((

  تعداد مول       
 حجم محلول نهایی برحسب لیتر

 محلول
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 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 216

توانیم با  رسیده است. می 1به  2محلول از  HBr ،pHگرم  aبر اثر افزودن 

H]3محلول در هر نقطه  pHاستفاده از  O دست آوریم. با  را در آن نقطه به [

H]3ضرب حجم محلول (برحسب لیتر) در  O 3H، تعداد مول [ O  در آن

3Hشود. اگر تعداد مول  نقطه مشخص می O  را از تعداد  1در نقطه

3Hمول O 3کم کنیم، تعداد مول  2ي  در نقطهH O  الزم براي رسیدن از

   آوریم: دست می را به 1ي  ، به نقطه2ي  نقطه

  1 11 10 103 pHpH [H O ] mol.L  
2 12 10 103 pHpH [H O ] mol.L  

1 2 2 110 10 9 10: mol.L 3(اختالف[H O   )2pHو 1pHدر [
29 10 3
1

molH O
L

:2محلول Lي جرم  (محاسبهHBr شده) اضافه  

1 81 14 5811 3

molHBr gHBr / gHBr a
molHBrmolH O

  

، 3pHو  2pHي  ، باید بین دو نقطهbي مقدار  محاسبه براي

   :ي قبل را انجام دهیم محاسبات مرحله

 3 13 10 103 pHpH [H O ] mol.L  
2 12 10 103 pHpH [H O ] mol.L  

2 3 3 110 10 9 10: mol.L 3(اختالف[H O   )3pHو  2pHدر  [
39 10 3
1

molH O
L

:2محلول Lي جرم  (محاسبهHBr (اضافه شده  

1 81 1 46 14 58 1 46 16 0411 3

molHBr gHBr / gHBr b a b / / / g
molHBrmolH O

  

  )75و  74هاي   ، صفحهدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) ((
 --------------------------------------------  

 (میرحسن حسینی)  »2« ۀنگزی - 217

شـد، حـاوي بلورهـاي بسـیار ریـز       عکاسی که در گذشته اسـتفاده مـی   فیلم
که این فیلم در برابر تابش نور قرار گیرد،  برمید در ژالتین است. هنگامی نقره

مـان انجـام    طـور همـز   هـاي زیـر بـه    واکنش شود. در این پدیده نیم سیاه می
   شود. می

2 2 2

2 22

Ag (s) e Ag(s)

Br (s) Br (g) e
  

 )94 ۀدانشگاهی، صفح شیمی پیشالکتروشیمی) ((

 اهللا علیزاده) (روح  »4« ۀگزین - 218
ها، واکـنش داده شـده را موازنـه     ي تغییر عدد اکسایش گونه ابتدا با محاسبه

  کنیم: می

  
  ها: بررسی سایر گزینه

  »: 1«ي  گزینه
  هاي مبادله شده تعداد الکترونزیروندضریبعدد اکسایش تغییر

5  شده برابر است با: هاي مبادلهeتعداد  بنابراین 2 10  
واحد  5در این واکنش، عدد اکسایش منگنز در یون پرمنگنات »: 2« ي گزینه

چنین عدد اکسایش نیتروژن در  ه نقش اکسنده دارد. همکاهش یافته و در نتیج
  واحد افزایش یافته و در نتیجه نقش کاهنده دارد. 2یون نیتریت 

و مجموع ضرایب  13ها برابر دهنده مجموع ضرایب واکنش»: 3« ي  گزینه
13  باشد. می10ها برابر فراورده 10 3  
2یون نیتریت است  ي کاهنده گونه»: 4« ي  گزینه 3

3 5
(NO NO که تغییر  (

  + است.2عدد اکسایش آن برابر 
اما به جز متانوئیک اسید در تمام کربوکسیلیک اسیدها، عدد اکسایش کربن گروه 

  + است. 3عاملی کربوکسیل برابر 
 )97تا  93ي   ها نشگاهی، صفحهدا شیمی پیشالکتروشیمی) (( 

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

 (علی مؤیدي)  »4« ۀگزین - 219
دهنـده،   شود. زیـرا هـر دو واکـنش    انجام نمی» 1«واکنش موجود در گزینه 

  کنند و تمایل به گرفتن الکترون دارند.  نقش کاتد را ایفا می
  ها: بررسی سایر گزینه

4 22 0 15 1 36 1 21 02Sn (aq) Cl (aq) Sn (aq) Cl (g),E / / /
2 42 2 0 8 0 15 0 65 0Ag (aq) Sn (aq) Ag(s) Sn (aq),E / / /

2 2 1 36 0 14 1 5 02Cl (g) Sn(s) Sn (aq) Cl (aq),E / ( / ) /  
 )104تا  102هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشالکتروشیمی) ((

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

 پور) (سهند راحمی  »3« ۀگزین - 220

   ها: بررسی سایر گزینه
وژن آند و الکترود پالتین چون در این سلول الکترود هیدر»: 1«ي  گزینه

کاتد است، پس الکترود هیدروژن قطب منفی و الکترود پالتین قطب مثبت 
ي مثبت متصل شود،  سلول است. پس اگر الکترود هیدروژن به پایانه

1سنج عدد  ولت 2/ V دهد. را نمایش می   
در  SHEبراي  0Eکتاب درسی،  102ي  با توجه به صفحه»: 2«ي  گزینه

   شود. هر دمایی برابر صفر درنظر گرفته می

 محلول

 لمحلو

  کاهش
 اکسایش
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   »:4«  ي گزینه

Ptبراساس واکنش  (aq) H (g) Pt(s) H (aq)2 تـوان   مـی  22
   گفت:

 1 1 19526 72 58 52 22 4 1 12 2
molH molPt gPt?gPt / LH / gPt
/ LH molH molPt

  
 )103تا  99هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشالکتروشیمی) ((

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

  3شیمی   
  

 ساري) (محمدرضا وسگري  »3« ۀگزین - 221
   ي نادرست:ها بررسی عبارتدرست هستند. » ث«و » پ«، »الف«هاي  عبارت
ها یکسان نیست و توزیع  کنش ها و بر هم : موقعیت مولکول»ب« عبارت

   انرژي متفاوت است.
   است. Bتر از  بیش Aي  : دماي سامانه»ت« عبارت

  )50تا  48و  42تا  40هاي   ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »3« ۀگزین - 222

462 5
gC H OH

mol
  

1 1 46862 5 115500 0 69 1
J mL g J/
C mL / g mol mol. C

  ظرفیت گرمایی مولی
  )43تا  41هاي   ، صفحه3ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی (

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

 (حامد رواز)  »1« ۀگزین - 223

q)01دهد  ظرف مسی گرما از دست می و آب همان مقدار گرما را جذب  (
q)02کند  می   ند. بنابراین داریم:دما شو که هم  تا جایی (

1 2 2 2400 8 30 200 140Cu Cuq q c (T ) c (T )

2 36 47T / C  
  )43تا  41هاي    ، صفحه3(شیمی  

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

 آبادي) (مصطفی رستم  »2« ۀگزین - 224

ي گرما با محیط باید داشته باشد  ابتدا دمایی را که سامانه بدون مبادله
گلیکول با گرماي  گرماي داده شده توسط اتیلن ؛ بنابراینکنیم حساب می

   :گرفته شده توسط آب برابر است
20 2 4 60 80 4 2 202 21 2q q / (T ) / (T )  

20 2 4 60 80 4 2 20 252 2 2/ ( T ) / (T ) T C  
30که دماي سامانه برابر  با توجه به این C  25شده و از C تر است،  بیش

گرما از محیط به سامانه داده شده و  بنابراین سامانه بسته بوده و در نتیجه،
   عالمت گرما مثبت است.

  )45تا  41ي   ها ، صفحه3(شیمی    

 فیروزآبادي) (رضا جعفري  »3« ۀگزین - 225
مول گازهاي دو  5/3مول نیتروگلیسرین،  2ي  از تجزیهبراساس واکنش زیر، 

   شود. تولید می 2Oو  2Nاتمی 
C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)4 12 10 63 5 3 3 2 2 2 2   

  )56تا  53هاي   ، صفحه3(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »3« ۀگزین - 226
دانیم شکستن پیوند گرماگیر وتشکیل پیوند  واکنش مورد نظر باید گرماده باشد و می

  رماده است. گ
Cمول پیوند  4): 3در واکنش ( Cl ي  اندازه تشکیل شده است و این واکنش به

4 330( 13203Hکند. یعنی  کیلوژول گرما تولید می 1320یا  ( kJ  
  )57 ۀ، صفح3(شیمی  

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

 ساري) (محمدرضا وسگري    »4« ۀگزین - 227
   درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت

  ها:  بررسی عبارت
تري دارد، در  ي بیش اي که ظرفیت گرمایی ویژه ماده :»الف« عبارت
 رود.  تر باال می هاي مساوي با گرفتن گرماي یکسان دماي آن کم جرم

   ظرفیت گرمایی). تغییر دما شده بادله(گرماي م :»ب« عبارت
دلیل  پردازد بلکه به ترمودینامیک به چگونگی انجام واکنش نمی :»پ« عبارت

  پردازد.  انجام شدن یا نشدن می
Cچون تعداد پیوندهاي  :»ت« عبارت H ارد.تري د بیش   

  )55و  44تا  41ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »3« ۀگزین - 228
توان دریافت که  بوتان و پنتان می  با توجه به فرمول ساختاري اتان، پروپان،

است. پس  2CHتفاوت ساختاري این چهار آلکان، در یک یا چند گروه 
اگر گرماي سوختن مولی اتان را از گرماي سوختن مولی پروپان یا گرماي 
سوختن مولی پروپان را از گرماي سوختن مولی بوتان کم کنیم، گرماي 

  آید. دست می به 2CHسوختن مولی یک گروه 
2220 1560 660( ) kJن و اتانتفاوت آنتالپی سوختن پروپا  

2877 2220 657( ) kJ تفاوت آنتالپی سوختن بوتان و پروپان  
12877 660 3537kJ.molآنتالپی سوختن پنتان  

کیلوژول گرما آزاد  7/353مول پنتان تقریباً  1/0بنابراین از سوختن 
   شود. می

  )55ي     ، صفحه3(شیمی  
---------------------------------------- ----  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 229
2Iي تشکیل  معادله (g) 2ي تصعید همان معادلهI (s) .است  

2I (g)2گرماI (s)  
2 2H H I (g) H I (s)  واکنش تصعید تشکیل 
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  ها:  سایر گزینه یبررس

  »: 1«گزینۀ 
H CH H CO H H O0 0 024 2 2   

H CH0 4  
2 :»3«ي  گزینه 2H Na(s) H Na O(s) .است  

تر از  بیش 4CHمول  2سوختن  Hمقدار :»4«ي  در مورد گزینه
H  2یک مول 6C H  .است  

 )57تا  54ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (محمدرضا پورجاوید)  »1« ۀگزین -230
ها در  ي واکنش گیري گرماي همه حالت استاندارد ترمودینامیکی براي اندازه

   شرایط یکسان تعریف شده است.
  )54و  53، 46ي    ها ، صفحه3(شیمی  

 --------------------------------------------  
 (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین -231

1    شده: واکنش موازنه
22Mg(s) O (g) MgO(s)  

کند و هم به تشکیل  واکنش باال هم به سوختن یک مول منیزیم اشاره می
یک مول منیزیم اکسید، پس گرماي آزادشده در این واکنش برابر با آنتالپی 

د سوختن منیزیم و در عین حال برابر با آنتالپی استاندارد تشکیل استاندار
  منیزیم اکسید جامد است.

240 8 24 16029 6 1
/ kJ gMg kJ.mol H (Mg)(s) H (MgO)(s)

/ gMg mol
  

  )55تا  53ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 232
  »: 1«ي  گزینه

  :Bي گرم ماده 5/2گرمایی  ظرفیت
0 03 2 2 5 8C / J / g. C / g J / C  

  :Aي گرم ماده 3 گرماییظرفیت 
0 02 86 3 8 58C / J / g. C g / J / C  

 3تر از ظرفیت گرمایی  کم، Bي  گرم ماده 5/2ظرفیت گرمایی   بنابراین،
  باشد.  می Aي  گرم ماده
ژه    ي  با توجه به رابطه»: 2«ي  گزینه وی  C c m  در جرم یکسان، هرچه

تر خواهد بود،  تر باشد، مقدار ظرفیت گرمایی بیش بیش  ظرفیت گرمایی ویژه
 Cشده، در مقادیر یکسان جرم، ترکیب بنابراین در بین سه ترکیب داده

  باشد.  را دارا می ترین ظرفیت گرمایی  بیش
  : Aبراي ترکیب »: 3«ي  گزینه

  

  : B ترکیببراي 

  
از سایر ترکیبات  Cي  ي ماده چون ظرفیت گرمایی ویژه»: 4« ي گزینه
بنابراین با دادن گرماي برابر به مقدار یکسان از سه ماده،  ، استتر  بیش

  رود.  باال می ،تر دمایش کم Cترکیب 
  )43تا  41هاي      ، صفحه3(شیمی   

 --------------------------------------------  
 رواز)(حامد   »2« ۀگزین - 233

  نادرست هستند. » د«و  »ب«هاي  عبارت
  هاي نادرست:  بررسی عبارت

دهیم، انرژي داده شده صرف  که به یک جسم گرما می : هنگامی»ب« عبارت
   شود. چرخشی و ارتعاشی ذرات آن می  ،انتقالیهاي نامنظم  حرکت
هاي  شود بر سرعت حرکت که یک جسم گرم می : هنگامی»د« عبارت

   شود. ي جسم افزوده می دهنده هاي تشکیل ذره منظمناپیوسته و 
  )49و  45 ،41، 40هاي      ، صفحه3(شیمی 

 --------------------------------------------  
 ساري) (محمدرضا وسگري  »1« ۀگزین - 234

تر و  ها پایین دهنده در یک واکنش گرماده، هر چه سطح آنتالپی واکنش
  شود. تري آزاد می گرماي کم باشد،ها باالتر  سطح آنتالپی فراورده

تر از حالت گازي آن  دهنده، سطح آنتالپی الکل مایع پایین در سمت واکنش
سطح آنتالپی آب در حالت گازي باالتر از آب در  ،است و در سمت فراورده

بنابراین تفاوت در  ،یکسان است  سایر شرایط هم براي همه ،حالت مایع است
   تر است. ) کم1(ي  بین دو سطح، در گزینه

  )54و 51ي       ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 235
باشد و در نتیجه براي افزایش دما مقدار  تر می بیش 2مقدار ماده در ظرف 

   ها: تري نیاز دارد. بررسی سایر گزینه گرماي بیش
تر و در نتیجه ظرفیت گرمایی آن  بیش 2ي ظرف  همقدار ماد»: 1«ي  گزینه
  تر است.  بیش
ها  دماي دو ظرف و در نتیجه میانگین سرعت حرکت مولکول»: 2«ي  گزینه

   در دو ظرف یکسان است.
  باشد.  میتر  بیش 2انرژي درونی ظرف »: 4«ي  گزینه

  )54و  42تا  40هاي    ، صفحه3(شیمی 
------------------------------ --------------  

 آبادي) (مصطفی رستم  »4« ۀگزین - 236
بسـتگی دارد.   Vو آن هـم بـه بزرگـی     wبه بزرگی  Hو  Eتفاوت 

تـر   هـا بـیش   ها و فـراورده  هاي گازي واکنش دهنده هرچه تفاوت تعداد مول
  ها: بررسی گزینه تر است. هم بیش Hو  Eباشد، مقدار تفاوت 

2  »:1«ي  گزینه 24 2 2 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  
ها برابر  ها و فراورده دهنده هاي گازي واکنش در این واکنش تفاوت تعداد مول

  تقریباً برابرند. Hو  Eصفر است و 

13 2 23 73 6C / J / g. C g.mol / J / mol. Cمولی 

12 86 46 131 56C / J / g. C g.mol / J / mol. Cمولی 

 سوختن تشکیل

 سوختن

 تشکیل سوختن

 تشکیل سوختن

 تشکیل

 تشکیل



 
  29:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی   شیمی   - اسفند  23آزمون  - »5«پروژة          

    
2  »:2«ي  گزینه 7 4 62 6 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

هـاي گـازي برابـر یـک مـول       اگر دو مول اتان بسـوزد تفـاوت تعـداد مـول    
10 9 1( هـاي   مول اتان تفـاوت تعـداد مـول    3خواهد بود و از سوختن  (

  شود. مول می 5/1گازي برابر 
3  »:  3«ي  گزینه 2 22 4 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

  هاي گازي در دو طرف معادله برابرند. تعداد مول

2  »:4«ي  گزینه 3 2 43 2 2 2CH OH(l) O (g) CO (g) H O(g)  
ي  دهنـده  واکـنش هاي  مولي سوختن دو مول متانول مایع تفاوت  در نتیجه

   .استمول  3هاي گازي برابر  گازي و فراورده
  ) 50تا  48، 6ي   ها صفحه، 3(شیمی   

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

  سیما) (مهیار خوش  »2« ۀگزین - 237
آنتالپی استاندارد تشکیل برابر تغییر آنتالپی واکنشی اسـت کـه در آن یـک    

اش که همگی در حالت استاندارد قـرار   دهنده مول ماده از عنصرهاي تشکیل
  است.  s(Cصورت (گرافیت و  اندارد کربن بهدارند، تشکیل شود. حالت است

  )55و  54هاي    ، صفحه3 (شیمی 
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین - 238

 مطابق واکنش ترمیت چند Alگرم  108ابتدا باید حساب کنیم از واکنش 
  شود. کیلوژول گرما آزاد می

mol Al kJgAl kJ
g Al mol Al

1 820108 164027   گرم آلومینیم108گرماي حاصل از 2

شود که براي تصعید یک مول  هاي اول و دوم معلوم می با توجه به واکنش
H)2یخ O(s)) 50kJ :گرما الزم است، بنابراین   

molH O gH O kg?kgH O(s) kJ / kg H O(s)
kJ molH O g

1 18 12 21640 0 59042 250 1 10002
  

  )57و  56، 24ي   ها ، صفحه3(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 239
   رو است: ي سوختن پروپان به صورت روبه معادله

  5 3 43 8 2 2 2C H O CO H O  
ي  دهنده ن واکنشمول اکسیژن، پروپا 5مول پروپان با  5/0ضمن سوختن 

مول پروپان را حساب  5/0محدودکننده است. پس گرماي حاصل از سوختن 
   کنیم. می

20800 5 1040 10400003 8 1 3 8
kJQ / molC H kJ J

molC H
  

11000آب 21 8 آب100 1 18
molH Ogmol / kg mol

kg g
  

C ) Tظرفیت گرمایی مولی آبQ (n  
10400001040000 100 75 4 12460 5220000[( / ) ( )] T T C  

  )43تا  41و  32تا  28هاي   ، صفحه3ی (شیم   
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2« ۀگزین - 240
   صورت زیر است: واکنش انجام شده به

4 22 2 2 2MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)  
7070 0 4 25 7 210q mc T m / m gCl  

180 2
100 87 2

molMnOg
g gMnO

17ناخالص 4 2/ gMnOمقدار نظري  
1 712 2 11 36 21 12 2
molCl gCl

/ gCl
molMnO molCl

  
7100 100 %61 611 36 /
/

  درصدي   بازده
  

  )43تا  41و  33، 32، 24، 23 هاي  ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

  2شیمی   
  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 241

 ،Cاند. در وضعیت  بر نیروهاي دافعه غالب  هاي جاذبهنیرو B  در وضعیت
نیروهاي دافعه بر نیروهاي جاذبه  ،Dو در وضعیت  برابرنداین نیروها با هم 

  انرژي پیوند عددي مثبت است.  برتري دارند.
 )69و  68ي   ها ، صفحه2(شیمی 

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

 (محمدصادق حمزه)  »3« ۀگزین - 242

از  Brاست، پـس شـعاع اتمـی     Clتر از  پایین Brچون در جدول تناوبی 
Cl شـود کـه طـول پیونـد      باشـد و همـین مطلـب باعـث مـی      تر می بزرگ

H Br H Cl ي عکـس   شود از طرفی طول پیوند با انرژي پیوند رابطه
Hپس انرژي پیوند  ،دارد Cl تر خواهد شد. بیش  

  )69و  68هاي     ، صفحه2(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زواره) یمیان(محمد عظ  »4« ۀگزین - 243
   ها: بررسی گزینه

الکترون  براي تشکیل پیوند داتیو: آ) وجود دست کم یک جفت » : 1«گزینه 
ها و ب) وجود دست کم یک اوربیتال خالی در اتم  ناپیوندي در یکی از اتم

   دیگر الزم است.
هر کدام داراي یک پیوند داتیو  3NOو  4NHهاي  یون»: 2«گزینه 

   باشند. می

 گرماسنج

  خالص
 ناخالص

  مقدار عملی
 مقدار نظري
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H

H

|
H N H

|
  

تشکیل شده است و  Clو  4NHهاي  آمونیوم کلرید از یون»: 3«گزینه 

   نام دیگر آن نشادر است.

داراي یک پیوند  4NHبا توجه به ساختار لوویس یون آمونیوم، »: 4«گزینه 
وجود آمده است و پس از تشکیل  به Hبا  3NHداتیو است که از واکنش 

پیوند داتیو، این پیوند از سایر پیوندهاي کوواالنسی آن قابل تشخیص نبوده 
   و هر چهار پیوند آن یکسان است.

H H| |
H N : H H N H

| |
H H

  

 )79تا  72و  59ي   ها ، صفحه2(شیمی   

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

 (سیدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 244
  ي هاي پیوندي و ناپیوند مجموع الکترونهاي ظرفیتی مجموع الکترونبار الکتریکی

28 2 7 6 2 6x ( ) ( ) x  
 جدول تناوبی 16الکترون ظرفیتی است و مربوط به گروه  6داراي  Eعنصر 
  باشد. می

  )74تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی   
 --------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان     »1« ۀگزین - 245
   ها: بررسی گزینه

86تفاوت برابر    »:1«گزینه  1 53
4 1 34

NO x x

NH x x
  

هاي ناپیوندي در  الکترون با توجه به ساختار لوویس، شمار جفت»: 2«گزینه 
 12هاي ناپیوندي در یون سولفات یکسان و برابر  الکترون آن با شمار جفت

   می باشد.
2.. ..

:Cl: :O:
| |.. .. .. ..

: Cl Si Cl : : O S O :.. .. .. ..| |
:Cl: :O:.. ..

  

؛ دارند  دادن الکترون زها تمایل به از دستکه فل به دلیل آن»: 3«گزینه 
   ها در ترکیب همواره مثبت است. عدد اکسایش آن بنابراین
4   »:4«گزینه  0 44SF x x  

4 0 42SO x x  
  )82تا  80و  78تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی  

 (علی فرزاد)  »3« ۀگزین - 246

O)3 مولکول اوزون داراي ساختار خمیده است که براي آن دو ساختار  (
احتمال برابري دارند و طول  ،گیرند که هر دو ساختار رزونانسی در نظر می

   پیوندهاي آن برابر است:

 
 )79و  78ي   ها ، صفحه2(شیمی  

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

  )فرشید عطایی(  »1« ۀگزین - 247
  ها تعلق دارد. ناپیوندي فقط به یکی از اتم  کترونجفت ال ●
توانند  ي پیوند کوواالنسی نمی دهنده هاي تشکیل طبق کتاب درسی، اتم ●

اختالف الکترونگاتیوي باالیی داشته باشند، چون پیوند خصلت یونی پیدا 
  کند. می
طور یکسان توزیع  هاي پیوندي بین دو اتم به در پیوند ناقطبی، الکترون ●

  شده است.
  )74تا  70هاي   ، صفحه2شیمی(  

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

 (حامد رواز)  »4« ۀگزین - 248

ي دو اتم برم  ي بین هسته تر از فاصله ي دو اتم کلر کم ي بین هسته چون فاصله
Cl؛ بنابراین انرژي پیوند است Cl  بیشتر ازBr Br ،پس نمودار  بوده

Cl(ب) مربوط به کلر است و اختالف انرژي پیوندي بین دو اتم  Cl  و
Br Br  خواهد بود. از طرفی طول پیوند  40برابرCl Br  برابر با

2
A B(    است. (

 
  )69و  68هاي   ، صفحه2می (شی

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

 محمدطاها مصطفوي)(  »3« ۀگزین - 249

  
  

  
  

3SO :

4BF :  رزونانسی ندارد.

 ها بین هستهاصلۀ ف )طول پیوند(
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3ساختار 
4PO که باشد: با رعایت حالت اکتت به این شکل می

 رزونانس ندارد. 

  
  

  )79تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی 

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

 (علی فرزادتبار)  »1« ۀگزین - 250

Sکلرید، داراي فرمول  گوگرد دي دي Cl2 است و عدد اکسایش گوگرد در  2

   آن برابر است با:

2 2 2 2 1 0 1S Cl : (S) ( ) S  
   ت.کلرید اس (I)کلرید، گوگرد گوگرد دي بنابراین نام دیگردي

2اکسید، داراي فرمول  (VII)کلر 7Cl O بنابراین نام دیگر آن  ،است

4کلرهپتااکسید است. تترافسفرهگزا اکسید، داراي فرمول  دي 6P O  است و عدد

   اکسایش فسفر در آن برابر است با:

4 6 4 6 2 0 3P O : (P) ( ) P  
   اکسید است. (III)بنابراین نام دیگر تترافسفرهگزا اکسید، فسفر 

Nاکسید، داراي فرمول  (III)نیتروژن  O2 نیتروژن  صورت دي است و به 3

  . شود اکسید نیز خوانده می تري
 )82تا  80ي   ها ، صفحه2شیمی (

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

 (محمدطاها مصطفوي)  »1« ۀگزین - 251

3

2

3 2 1 5
1

2 2 1 5
VO V ( ) V

:
VO V ( ) V

  

2
2
4

2 2 0 4
2

4 2 2 6
CrO Cr ( ) Cr

:
CrO Cr ( ) Cr

  

3
2
4

3 2 0 6
3

4 2 2 6
SO ( ) S S

:
SO S ( ) S

  

3

2

3 2 1 5
4

2 2 1 3
NO N ( ) N

:
NO N ( ) N

  

 Bي  به گونه Aي ، تبدیل گونه2با توجه به محاسبات انجام شده در مورد 
   هاي مرکزي همراه است. با افزایش عدد اکسایش اتم

  )81و  80ي   ها ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 252

دوم جدول  ي شعاع اتمی در دوره از نظر بزرگی Xکه عنصر  با توجه به این
)7 اتم نیتروژن Xتوان دریافت که  ي پنجم را دارد، می رتبه  تناوبی، N) 

  است، زیرا:
  تناوب دوم  :شعاع اتمی عنصرهاي

3 4 5 6 7 8 9 10Li Be B C N O F Ne  

  ي پنجم رتبه           
، نخستین Yدرپی عنصر  هاي یونش پی که در انرژي ینضمناً با توجه به ا
 17در گروه  Yگیریم که  دهد، نتیجه می رخ می 8IEجهش بزرگ روي 

اتم  ت، بنابرایناس جدول تناوبی سوم دورةمربوط به  Yاتم است و چون 
Y 17، کلر( Cl) باشد.  می  

  با ساختار زیر تشکیل دهد: 3ClFتواند  اتم کلر با فلوئور می
  

   
 

  )79تا  72و   46تا  43ي   ها ، صفحه2(شیمی 
------------------------------------------ --  

 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 253
ساختار لوویس کامل مولکول داده 

   شده به صورت زیر است:
کنید،  همان طور که مالحظه می

جفت  13پیوند کوواالنسی و  22
الکترون ناپیوندي در این ترکیب 

  وجود دارد.
  )75و  74هاي    ، صفحه2(شیمی

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

 (عبدالحمید امینی)  »4« ۀگزین - 254
جدول تناوبی جاي  )VA() در گروه پانزدهمAs33(آرسنیک، A33عنصر

 lmهم گروه است و در اتم آن مجموع )P15(فسفر، X15دارد و با عنصر
3210  ها برابر صفر است. الکترون

1833 443 ps/d]Ar:[As  
lمجموع0

m
m

l 1010
  

..
: :

: :
.. |||

..

H
| |.. ..

| | | | | || ..
H H H C : :

N

: O N C C C C C O H

Cl

O O
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به  )VA(15دانید انرژي نخستین یونش عنصرهاي گروه  طور که می همان

هم  )VIA(16دلیل پایدارتر  بودن آرایش الکترونی، از عنصرهاي گروه 
 3AsF تواند ترکیبی با فرمول تر است. آرسنیک با فلوئور می شان بیش دوره

  تشکیل دهد.
 )79تا  74و 46، 45، 33، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی  

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

  )93 -(سراسري تجربی    »4« ۀگزین -255

  : از عبارتند ها گونه از کی هر لوویس ساختار

a(   b(   

        7 1 4
5

/            8 2
4

       

c (  d ( 

           9 4 5
2

/                    6 1
6

  

 )78تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی 

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

 زاده) (مرتضی رضایی  »3« ۀگزین - 256
هاي جدا از هم  تر از سطح انرژي اتم هیدروژن پایین  سطح انرژي مولکول

هاي هیدروژن جدا از  هیدروژن پایدارتر از اتم  هیدروژن است.بنابراین مولکول
  هم است. 

  )71تا  66هاي   ، صفحه2(شیمی 
--------------------- -----------------------  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 257
SH2 درست  »4«ي  اما ساختار آن در گزینه ،هیدروژن سولفید نام دارد

  باشد:  ها به صورت زیر می ي گونه رسم شده است. ساختار صحیح همه

                     
  )80تا  72هاي   ، صفحه2(شیمی 

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

 (علی مؤیدي)  »1« ۀگزین - 258

 وفاقد جفت الکترون ناپیوندي  ،کربن به عنوان اتم مرکزي و هیدروژن
اغلب داراي سه جفت الکترون ناپیوندي  ،ها به عنوان اتم کناري هالوژن
چهار ، شش جفت الکترون ناپیوندي و 22ClCHپس در ساختار هستند.

   جفت الکترون پیوندي وجود دارد.
  )79تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی 

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 259
  توان نوشت:  هاي یونش پی در پی می مقادیر انرژي بهبا توجه 

  یکان شماره گروه هر عنصرشماره نخستین جهش بزرگ آن - 1
 Aیکان شماره گروه  A415: 14گروه 

  Bیکان شماره گروه  B718: 17گروه 
 Cیکان شماره گروه  C516: 15گروه 

  Dیکان شماره گروه  D617: 16گروه 
ي این عنصرها در تناوب سوم  از طرفی طبق اطالعات موجود در سؤال، همه

ترین  و کم - 1) برابر 17(گروه  Bترین عدد اکسایش  د. کمجدول تناوبی جاي دارن
  .31است و  - 3) برابر 15(گروه  Cعدد اکسایش 

  ها:  گزینه سایربررسی 
  جدول تناوبی، نافلز گازي شکل وجود ندارد.  14در گروه »: 1« ي گزینه
شود، بنابراین  ختم می 33pبه Cآرایش الکترونی اتم عنصر »: 2«ي  گزینه

2و 3n،1l ،1lmالکترونی با
1

sm  .ندارد  

است. پس در پیوند میان این دو  Dتر از  بیش Bالکترونگاتیوي »: 3«ي  گزینه
  دهد. میقطب منفی پیوند را تشکیل  Bعنصر، اتم 

 )82و  81، 70، 46،  45، 33، 32، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 260

  
  بار یون ها  مجموع یکان گروه –ها  کل الکترون

62131631 16گروه  x)(])(x[  
است. پس در الیه ظرفیتی آن دو  X،42npnsت عنصر آرایش الیه ظرفی

   وجود دارد.اوربیتال تک الکترونی و دو اوربیتال جفت الکترونی 
42 ps  

کناري پیوند یگانه داشته باشد، از نوع داتیو است، مگر آن که بار منفی  Oاگر 
  داتیو دارد.  داشته باشد. پس یون داده شده، یک پیوند
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  است.  X ،4عدد اکسایش 
412313 x)(xHXO  

انرژي  ،ي قبل و بعد از خود ، نسبت به عناصر هم دوره16در گروه  Xاتم 
   تري دارد. نخستین یونش کم

 )82تا 72و  45، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی   
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