
  

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

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 

  13991399  ارديبهشتارديبهشت  2626
  

  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
  15  2- 5 1-2020 دانشگاهيادبيات زبان فارسي پيش

  15  6- 9 21-40 20 3و2عربي
  15  10- 13 41-2060 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 دانشگاهيپيشزبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 زهرا تاجيك آرايينگاري و صفحهحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -سطينبين صبا و فل -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

محمدجواد نژاد، محسن فدايي،  مريم شميراني، سيدجمال طباطباييقدم،ـماييـ، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضداوود تالشي،، حسن پاسياراحسان برزگر  فارسيزبان و ادبيات 
 ، مرتضي منشاري، حسن وسكرياياسماعيل گنجهقورچيان،

فاطمه  سيدمحمدعلي مرتضوي،زاده، مسعود محمدي،  فرشيد فرجحسين رضايي،،پور سيالبمهدي ترابي، رضي حسندرويشعلي ابراهيمي،  عربي
 پورونساسماعيل يمنصورخاكي،

  ، سيداحسان هنديهادي ناصريكبير،  مرتضي محسنيخواني، علي فضلي،محمدرضا فرهنگيانبقا،محمد رضايي،محبوبه ابتساممحمد آقاصالح،  دين و زندگي
 زاده شهاب اناري، نسترن راستگو، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي، اميرحسين مراد، عليرضا يوسف  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ـــــــ  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 

 ،ين رضاييحسدرويشعلي ابراهيمي،  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي
  ليال ايزدي  ـــــــ  پور اسماعيل يونس

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازنيصالح احصائي،   سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

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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  ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است به» ورت، برزخ، معمر، منتشاس«هاي  معاني درست واژه - 1

  تندي، فاصلة ميان دو چيز، سالخورده، نوعي عصا )1
  شدت اثر، استبداد و خفقان، تعمير شده، عصاي كوتاه) 2
  گرفته نشئتتيزي، قيامت، پير، ) 3
  عصا مانندتندي، جهنم، فرسوده، چوب دستي ) 4
  ؟ها درست معنا شده است همة واژهدر كدام گزينه،  - 2

  ل: زنبور عسل)حنراغ)، (سفله: فرومايه)، ((جلي: آشكار)، (مصابيح: چ )1
  )، (حد: مجازات شرعي)، (غرامت: تاوان)مأمور نظارت بر اجراي احكام دين(چوك: مرغ حق)، (داروغه: ) 2
  دان) ا: خودداري كردن)، (معجر: آتش(بارقه: پرتو)، (شهربند: زنداني)، (اب) 3
  راعه: جبه)، (صفدر: دلير)، (قتيل: كشته شده)د(فصاحت: درستي و شيوايي)، () 4
  ؟اماليي وجود دارد غلطدر متن زير، چند  - 3

اثناي مواعظ درج چون معتمد برسيد و رسالت بگذارد، وزير بدان سبب شادي نمود و ثنا و آفرين گفت و لطايف بدايع و غرايب صنايع كه در «
 »افتاده بود، هر يك منزلتي شريف يافت و مساعي او آثار محمود نمود و موقع شكور يافت.

  چهار) 4  سه )3   دو )2  يك )1
 امالي كدام بيت درست است؟ - 4

    كاين عمر صرف كرديم اندر اميدواري  ) عـمـري دگـر ببايد بعد از فراغ ما را1
    ز رشـك سـرو روان را بـه احتزاز آرد  ) تـويي كه گر بخرامد درخت قامت تو2
  هـمـه بـر فرق سر از بهر مباهات بريم  ) خاك كوي تو به صحراي قيامت فردا 3
بـرم حـول   ) پياله بـر كـفنم بند تا سحرگه حشر4 ه مـي ز دل ـب   تاخيزـروز رسـب
  اند؟ درستي معرفي شده از آثار زير بهپديدآورندگان چه تعداد  - 5

 ةزندان: سهراب سپهري)، (ورتر: ويكتور هوگو)، (تذكر پاييز درآلفونس دوده)، (عقل سرخ: سهروردي)، (در حياط كوچك هاي دوشنبه:  (قصه

  رضوي)  هراتي)، (كوير: پوران شريعتسبز: ميلتون)، (روزها: طه حسين)، (از آسمان  :االوليا: عطار)، (كمدي الهي
  ) چهار4  ) پنج3  ) شش2 تهف )1
  
  

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:                      144تا63هاي/ صفحهدرس13/سال دوممباحث كل نيم:دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش هاي 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؟ 10ا در آزمون قبل چند از عملكرد شم
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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

كار رفته است، درنظر بگيريد. اي كه به معناي واژه را در جمله- 2هاي آن توجه كنيد.  خانواده هم  به- 1ها:  براي تشخيص معنا و امالي صحيح واژه 
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  ؟ة تاريخ ادبيات صحيح بيان شده استكدام گزينه، از جنب - 6

  ني و علمي دارند.امنظور از ادبيات داستاني آثاري است كه ماهيت داست )1

و معاني ناآشنا را از زبان مبدأ به زبان مقصد  صوريهاي  در ترجمة معنايي، توجه مترجم بيشتر به گيرندة پيام است و تمايل ندارد ساخت) 2

  وارد كند.

  است.بوده  اجتماعيهاي اخالقي و مذهبي و  در قديم، بيشتر شامل سروده شعرهاي تعليمي) 3

  .داند شرط نويسندگي مي ترين را اصلي» بيني واقع«هاي مكتب ناتوراليسم،  ترين چهره برجسته ازاميل زوال ) 4

  ؟ر كدام گزينه به كار رفته استد» در اين نشيمن حيرت از آن قـرار نـدارم/ كشد به مأمن اصلي  كمند شوق مرا مي«هاي بيت  آرايه - 7

  تشبيه، استعاره، تلميح )2    مجاز، ايهام تناسب، تناقض )1

  اسلوب معادله) استعاره، ايهام، 4    ، كنايه، تشبيهآميزي حس )3

  ؟كدام است» مراعات نظير، تشخيص، كنايه، تشبيه«هاي  ترتيب ابيات به لحاظ داشتن آرايه - 8

  تذشـسنجيده گنردم فهميده ـه از مـر كـه  رونـار بي رفت ز گلزـهـالف) دست و دامان ت

  سنجيده گذشتنسخني بر لب هر كس كه   ام افتادـب بـا ز لـه ي خبر يـلي از بـفـب) ط

  تـذشـال گـوصشب تاب ـه شـن بـه روز مـك  ز من مپرس كه چون بر تو ماه و سال گذشتج) 

  در اين باغ، نخنديده گذشت غنچة هر كه  صبح  نر آرد چوـاك بـر ز دلِ خـرو س د) خنده

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

  گزينة ... . جز هاي مقابل همة ابيات تماماً درست است، به آرايه - 9

  دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ (تشبيه، استعاره)  چـرخ گرد از هستي من گر برآرد گو بـرآر  )1

ـان هـمـه دشـمن شود ز دامن تو اگـر جـ )2   نما) به تيغ مرگ شود دست من رها اي دوست (كنايه، متناقض  ه

  چون حديث پستة تنگ شكرخايت كنم (حسن تعليل، جناس)  پسته حيران آيد و شكر به تنگ آيد ز شرم )3

  ن (اسلوب معادله، مجاز)تو را از كشتن عاشق پشيمان چون توان كرد  د نگردد سيرـاگـر شـمـشيـر خون عالمي نوش )4

 شود؟ در كدام بيت بيشتر يافت مي» نقش تبعي«تعداد  -10

  وگرنه ديـر و حـرم هـردو يـك صنم دارد  ) تـو خـود بـه چشم حقيقت نظر نكردي بـاز1

  دل و دين بمانده واله ز تو تا تو خود چه چيزي  تن و جان برفته از هش ز تو تا تو خود چه گنجي) 2

  گـلـم ز يـاد بــرفــت و گـالبـم از ديــده  اديـوي گل و سنبل تـو كردم ) چـو رنـگ و ب3

نـد  طلـعتان ايم، كـه خورشيد ) مـا خـود چـه ذره4 نـة تـوا ـا روي آتشيـن هـمـه پـروا   ب
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  ؟كدام نوع جمله است فاقدمتن زير  -11

ها و نكات ادبي اين متون  ي معاصر گاهي به بررسي آرايهپژوهندگان ادب .آيند هاي ماندگار زبان فارسي به حساب مي متون ادبي، گنجينه«

  »هاي اخالقي را به جامعه بياموزند. دهند تا آموزه هاي اخالقي و محتوايي آثار را مالك بررسي قرار مي پردازند و گاه ارزش مي

  سه جزئي گذرا به متمم) 2   چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم )1

  چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند) 4    سه جزئي گذرا به مفعول) 3

  ... . گزينة جز بهها يكسان است  گزينه ةشده در هم فعل مشخص زمان -12

  سوي رستم نشان بردكسي هم     كشان  از اين نامداران گردن )1

  كه خاك است بالين من بيندچو     بخواهد هم از تو پدر كين من) 2

  بگوي بپرسم مييكي مشكلت     سر گفتش اي بابك نامجويپ) 3

  همي آب شرمم به چهر آورد    آورددل من همي بر تو مهر ) 4

  ؟است نادرستگزينه با توجه به متن زير، كدام  -13

ست كه ب دانست. به اين زندگي گذرا، آن قدرها دل نمي شائبة ايمان وصل بود كه خوب و بد را، مشيت الهي مي هر عصب و فكر به منبع بي«

  .»شد، روي ديگري بود كه بشود به آن پناه برد و در نظرش اگر يك روي زندگي زشت ميارد اي بينگ پيشامد ناگوار را فاجعه

  شود. يافت مي »نهاد + مفعول + مسند + فعل«در متن، دو جمله با الگوي ) 1

  سه تركيب اضافي در متن وجود دارد.) 2

  كار رفته است. در متن دو فعل ماضي استمراري و يك فعل مضارع اخباري به) 3

  دو نقش تبعي در متن آمده است.) 4

  . ... جزبه مفهوم مقابل همه ابيات درست است  -14

 دريا شدن نداشت  (عدم اتحاد و همدلي نيروهاي مبارز و انقالبي)   ةاما دريغ، زهر/ بسيار بود رود، در آن برزخ كبود )1

  قبل از انقالب) ة(خفقان حاكم بر دور آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت/  دل ها اگرچه صاف، ولي از هراس سنگ) 2

  (عشق فرصت و قصد بروز و ظهور نداشت) اي به بغض فرو بود حرف عشق/ اين عقده تا هميشه سر واشدن نداشت چون عقده) 3

  نداشت (نبودن اتحاد از ترس استبداد) نشب مانده بود و جرأت فردا شد /پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت ) 4

  است؟ دورترگزينه از ساير ابيات مفهوم كدام  -15

  دانم ز من بدتر نيايد بر زمين زان كه مي  كارم تويي بخشنده از من درگذر من گنه )1

خ) 2 ا  ر خود  نفس  كن  رـمتهم  روا ر  دا ا گ د ر ك لت  ف غ ز  كن  كم  هم  ت   م

ه  ام نه من صورت خويش خود كرده) 3 د ر ك د  ب ه  ك ري  شما بم  ي ع ه  م ك   ا

خويش  شام ري به دست خود دل خود كرده) 4 كردة  ز  ا سود  چه  ني    پشيما
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  ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -16

يـشـن    نبايد سخن گفت ناساخته )1 بـا نـريـد    نداختهـيـدن 

كهن    همه سخته بايد كه راند سخن) 2 د  د ر گ ن و  ك ي ن ر  ا ت ف گ ه    ك

پيشـاخ    جاي تطويل نيست در گفتار) 3 سخن  ندرين  ا   آر تصار 

  گردد قطره در حوصلة بحر گهر مي    مي گرددسخن از غور سخن سنج گرا) 4

 با كدام گزينه تناسب دارد؟» …شعر نيست، اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است «مفهوم شعر  -17

  ز خجلت آب شد آن كس كه آزمود مرا  ز خوش عياري من سنگ امتحان داغ است) 1

  يارزيرا كه خاطر تو همي گيردش ع  ) زر سخن بـه نـزد تـو پاك آورد همي2

    خوشم از آن كه متاع مرا كسي نخريد  عيار معرفت مشتري است جنس سخن) 3

  كه راي روشن آن مهتر است معيارم  ) عيار شعر مـن اكنون عيان تـواند شد4

  ؟دارد تري كمكدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي  -18

  »يستكسي هشيار ن گفت هشياري بيار اين جا  گفت بايد حد زند هشيار مردم مست را«

  پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است  با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز )1

  مي مست است  جز محتسب شهر كه بي    پرستي كردند  رندان همه ترك مي) 2

گفت) 3 و  ا چشم  بديد  كه  كس    كو محتسبي كه مست گيرد؟  هر 

  ؟ت امروزكان كه با شاهد و مي نيست كدام اس  محتسب بيهده گو منع مكن رندان را) 4

  ؟كدام گروه از ابيات مفهوم يكسان دارند -19

  پنهان نمي ماند كه خون، بر آستانم مي رود   الف) گفتم به نيرنگ و فسون، پنهان كنم ريش درون        

م            شب ها منم و چشمك محزون ثرياب)  ز م ز و  غم  شك  ا ا  زت  ةب ا ي ن و  ز  ا   ر

نجوشم    عشق بپوشم         ج) هزار جهد بكردم كه سرّ كه  ميسرم  آتش  سر  ر  ب بود    ن

در            اسرار عشق هر چه نهفتم نداد سودد)  پرده  اشك  بشد  پرده  هفت  ز      آخر 

  زان ميان اين اشك خونين بر كنار افتاده است  هـ) جمله ذرات وجودم، غرق بحر حيرت است          

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

  . ...جز بهدر همة ابيات يكسان است » كوشيدن«مفهوم  -20

  عنان و سنان تافتن دين ماست    سخن گفتن و كوشش آيين ماست )1

  توانند كوشيد با بدگمان    يالن هم به شمشير و تير و كمان ) 2

د) 3 و ب مي  ا ر گ ن  ا ر ا ي ر شه   كه از كوشش سخت نامي بود    تن 

يافت) 4 امه  ن پاسخ  ا  ت   ان شتافتعنان سوي ساالر اير     بكوشيد 
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۲۷ -  ۲۱الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفهوم ( يعّين األصّح و األدّق ف:(  
  …ها  معلّم »:جتهاد األکثر في دروسهم!المعّلمون کانوا يشّجعون طّالبهم علی التعّلم و اال« -21
  كردند! شان تشويق مي تر در درس ان خود را به آموختن و كوششِ بيششاگرد) 1
  كردند! كردند تشويق  تر تالش مي هايشان بيش آموزاني را كه براي آموختنِ درس انش) د2
  كردند! هايشان تشويق مي تر در درس آموزانشان را به يادگيري و كوششِ بيش ) دانش3
 كنند! تر تشويق مي هايشان بيش انشان را به يادگيري و كوشش در درسشاگرد) 4
»: ة الوجه!اشهم ببشِة الّسابعِة و الُمديُر استقَبلفي المدرسة و بدأت الحفلة في الّساع اجتَمَع الّتالميُذ مع ُاسرتِهم« -22

  …آموزان  دانش
ها  رويي از آن ساعت نُه آغاز كردند و مدير با خوشدر هاي خود در مدرسه جمع شدند و جشن را  به همراه خانواده) 1

 استقبال كرد!
 !آمد شاناستقبالبه رويي  و مدير با گشاده كنندساعت نُه شروع را در جشن  تاخود در مدرسه جمع شدند  ةبا خانواد) 2
 ها استقبال كرد! رويي از آن ساعت هفت شروع شد و مدير با گشادهدر شان در مدرسه جمع شدند و جشن  به همراه خانواده) 3
ها استقبال  رويي از آن ا خوشساعت هفت آغاز شود و مدير بدر شوند تا جشن  شان در مدرسه جمع مي با خانواده) 4

 خواهد كرد!
 »:عنَد تغيير َمزهرّيِة َوردتي َدَخلت شوکٌة صغيرٌة في يدي و َجرَحتها و اآلن ُاحسُّ بألٍم عنَد الکتابِة!« -23
 دردي كوچك در دستم داخل شد و آن را زخمي كرد و اكنون هنگام نوشتن، ي) هنگام عوض كردن گلدان گلم، خار1

  كنم! مياحساس 
 كردم، خار كوچكي در دستم داخل شد و آن را زخمي كرد و اكنون هنگام نوشتن، درد گلدان گلم را عوض  وقتي) 2

  !دارم
  نويسم، درد دارم! كوچك وارد دستم شد و آن را مجروح كرد و حاال وقتي مي تيغيكردم،  گلدان گلم را عوض مي وقتي) 3
نويسم، احساس  تم فرو رفت و دستم مجروح شد و اينك وقتي ميكوچكي به دس تيغعوض كردن گلدان گلم،  هنگام) 4

  كنم! درد مي
  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:     104تا  1صفحة  /)درس 7( مباحث كل كتاب /  :3عربي/ 125تا  1صفحة درس)/   10(/ كل كتاب مباحث  : 2عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10اري چند از گذ هدف ،3و  2 عربيهاي 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 
    

  

ها را كامل بخوانيد و به مثبت يا منفي بودن افعال توجه ويژه نماييد. صورت سؤال و گزينه 
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 :»ديق من العدّو!اّل أن تعرفي الصّ إك الكبيرة لإّنك ال تبلغين آما« -24

  كه دوستي را از دشمني تشخيص بدهي! يابي مگر اين ) به اميد و آرزوهاي بزرگ خويش دسترسي نمي1

  كه دوست را از دشمن تشخيص بدهي! ينرسي مگر ا ) به آرزوهاي بزرگ خود نمي2

  كه دشمن را از دوست بشناسي!  ) تو به آمال و آرزوهاي مهم خود نائل نخواهي شد مگر اين3

 يابي كه قدرت شناخت دشمن و دوست داشته باشي! ) تو بر آرزوها و اميدهاي مهم خويش وقتي دسترسي مي4

  عّين الّصحيح: -25

كوشيد و  گيرد وقتي فعاالنه مي تعجب ما را فرا نمي َن نشيطين و تنجحوَن في الحياة!:ال تأخُذنا الّدهشة حينما تسعو ) 1

  شويد! در زندگي موفق مي

در اين شب وحشتناك تنها مادر است كه صداي  :گفتم ال يسمع أحد صوتي في هذا الّليل الموحش إّال ُاّمي!: :ُقلت )2

  شنود! مرا مي

اي مؤمنان! از قدرت استكباري نترسيد،  عتمدوا علی ايمانکم!:استکبارّية بل قوی االيا أّيها المؤمنون! ال تخشوا ال )3

  بلكه همواره بر ايمان خودتان تكيه كنيد! 

انگيزد، درهاي  آن مردي كه شادي را در دل مؤمن بر مي تفتح أبواب الجّنة علی رجل يبعث الفرح في قلب مؤمن!:) 4

  گشايد! بهشت را مي

  »ْن َتْکَرهوا شيئًا و َيْجَعَل الّلُه فيه خيرًا کثيراً أَفَعسی «المفهوم:  عيِّن الّصحيح في -26

  ) چنين است رسم سراي درشت / گهي پشت به زين وگهي زين به پشت1

  َقصِّر اآلمال في الّدنيا َتفز / فدليل العقل َتقصيُر األمل) 2

  َغْص  اْلمِاء بَصْفوِ  َظْمآنَ  ُربَّ  / َنْفَعهُ  َتْرُجو الّشيءُ  َيُضرُّ  قد )3

  دفع بالست خير كه بخشايش و / حديث درست آخر از مصطفاست) 4

  »:، پس آمد و دست دخترش را گرفت و او را بوسيد و نزد خود نشاند!شد مرد از كارش پشيمان«  -27

  خذ بيد بنتها و َقبَّلها و َجَلَس عندها! أفجاَء و  ،َم الرَّجُل من فعلهدِ نَ  )1

  خذ يد بنتها و َقبَّلها و َاْجَلَسها عنده!أدَم من عمله، فجاَء و الرَّجُل َشَعَر النّ  )2

  خذ بيد بنته و َقبَّلها و َجَلَس عندها!أَشَعَر رجٌل بالّندِم من فعله، فجاء و  )3

  خذ بيد بنته و َقبَّلها و َاْجَلَسها عنده! أالرَّجُل من عمله، فجاء و  مَ دِ نَ  )4
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  :   ُيناسب النّص ) بما ۳۴ -۲۸ب عن األسئلة (إقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أج ■■
؛ تأخذ منها الّلبن لتواصل الحياة. في (جمع َنعَجة: گوسفند) کان علی أطراف القرية امرأة عجوز لم تملك شيئًا إّال أربع ِنعاج   

  نعاجها بسبب السَِّرقة. القرية خائفة علی َصْيِح العجوز الّتي افتقدت  (از خواب بيدار شد) صباح يوم من األّيام استيقظت
الّتي تَِعبت في  اُريد الّنعاجَ  يإنّ  :تقال إعطائهم و تَقِبلَ  جاَء الجيران إلی کوخها و قَصد أربعة منهم أن ُيعطوها نعاجا َبَدَلها، ولکّنها ما

إليك... فأخيرًا بعد  يستمعيتك فال بمسائل أکبر من قض کم. فقالوا لها: إن الحاکم مشغولٌ تربيتها و أطلب منکم فقط أن تأخذوني إلی الحا
کنت نائمة! قال لها  عاجي بينمانأنَت سرقَت ِ  :ِبك أّيتها العجوز؟ قالت تحمُّل صعوبات کثيرة وصلت إلی مقّر الحاکم. سألها الحاکم ما

يا سّيدي فِنمُت! عندئٍذ عجز الحاکم عن َظَننتُـك أنَت الّساهر  :: کان عليك أن َتْسَهري علی  نعاجك، ال أن تنامي! فأجابتْ زئاً ُمستهالحاکم 
  !لحظة الفرح و االنتصار هِی تعيشلعجوز المکان و اٰهکذا ترکت  الجواب َخِجًال فقال: أعطوها أربع نعاج... و

  کيَف استيقَظِت القريُة؟  -28
  !في الّصباح يوم من األّيام )2    !علی صيح العجوز خائفة )1
  !ساعدةمن أجل الم )4    !بسبب سرقة النعاج )3
  ّين ما يرتبط بموضوع النّص: ع -29
  ُه ُمطاِلٌب!ضاَع َحقٌّ َوراءَ  ما )2    َالّناُس َعَلی ديِن ُملوِکِهم! )1
  ال َيبقی مع الّظلم! َيبقی مَع الُکفر و كَالُملْ  )4    َمن َطَلب الُعلی َسِهَر الّليالي! )3
  ؟»دي فِنمتُ َظَننتُـك أنَت الّساهر يا سيّ « :ما هو مقصود المرأة من کالمها -30
  تبجيل الّرعية للحاکم! )2    مسؤولية الحاکم َعن رعيته! )1
  االجتناب عن سوء الظّن! )4    مسؤولية الّرعية َعن الحاکم!) 3
  حسب الّنّص: الخطأعّين  -31
  المرأة إعطاء جيرانها!  تما قبل )2  القرية خائفين! وساکن ظَ العجوز استيقَ  تعندما صاح )1
  العجوز أربع ِنعاج فقط! كملت )4  طلَبت منه المرأة العجوز! الحاکم لم يهتمَّ بما )3
  ):۳۳و  ۳۲عّين الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفي ( ■
  »:يستمع« -32
  الجملة فعلّية و فاعله ضمير مستترو / فعل معرب  –»)استماع«(من مصدر  ثالثي مزيد - للغائب -مضارع )1
  و مع فاعله جملة فعلّيةفعل /  علومممبنّي لل –»)لاستفعا«(وزن مصدره  ثالثي مزيد -مضارع )2
  »الحاکم«فعل و نائب فاعله / مبنّي للمجهول  -للغائب -(ماضيه: استمَع) مضارع فعل )3
  »الحاکم«فعل و فاعله /  متعدٍّ  -علومممبنّي لل -»)افتعال«(وزن مصدره  فعل )4
   »:ُمستهزئاً « -33
  حال و منصوب نکرة / -معرب –مشتق -اسم )1
  مفعول مطلق و منصوب/ ممنوع من الصرف  -معرب -جامد  -نکرة )2
  و منصوب» قال«به لفعل   مفعولٌ / منصرف  -(اسم مفعول) مشتق -مذّکرمفرد  )3
  حال و منصوبمنصرف/  -العلمّيةمعّرف ب –مذّکرمفرد  -اسم )4
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  »:االنتصار! لحظة الفرح و شتعي يه أعطوها أربع نعاج ... ترکت العجوز المکان و«: في الّتشکيل الخطأعّين  - 34

  َلْحَظةً  –اْلَفَرِح  - َتَرَکتِ  )2    اْلَمکانَ  –َتَرَکِت  –أْرَبَع  )1

  اِالْنِتصارِ  –اْلَفَرِح  - َتعيُش  )4    اْلَمکانَ  –اْلَعجوزُ  -أْرَبعَ  )3

 المعتّالت: يف الخطأعّين  - 35

  الصباح! يون القرآن کّل يوٍم فأنتم تتل )2  »إّنا هديناه السَّبيل إّما شاکرًا و إّما کفوراً « )1

  المدرسة! يالوالدة َرَضت من أعمال بنتها ف )4  »ولئک مأواهم الّنار بما کانوا يکسبونأ« )3

  فيه العالمة المحلّية لإلعراب: ليستما  عّين -36

  نحرافات!يا معّلُم! إنهض بشجاعة ضّد اال )2  ؟!المدرسة يمعّلم خير المعّلمين ف يّ أ )1

  ؟!کيف تَدُع الّدرس و المدرسة دون سبب )4    من القناعة! ال ثروة أعظم )3

 جازمًة:» ما«عيِّن  - 37

  ما تفعلوا ِمن خيٍر َيْعَلمُه اهللا! )2  ما ُقلَت في الّصّف کان کالمًا صحيحًا! )1

  !كفي حياتو استَِفْد منه  كَ يا صديقي َتَعلَّم ما أقوُل ل )4  ما َتَعلَّْمُت هذه الّدروس الّصعبة بعد سنٍة کاملٍة! )3

 في استعمال النواسخ: الخطأعيِّن  - 38

  إّن في اختالف الفصوِل رحمًة للعالميَن! )2  کان الّتالميُذ الّناجحوَن اشترکوا في الحفلة! )1

  إّن للّتالميذ المجتهديَن أهداٌف عاليٌة! )4  ُکنِت تتعلَّميَن اللُّغة العربّية جّيدًا! )3

 :عّين الحال -39

 إّن صديقي أقَبَل َعَليَّ حيَن ُمِلیء قلبي ُحزنًا!     )2  ار يعمل بالواجبات طائعًا!َالّراغب في العمل مخت) 1

  الَهناُء ثمَرُة َعـناء َمن يکوُن في عمله َدُؤوبًا! )4  ُاْذُکروا َمن قاموا ِبَتعليِمُکم في الماِضي ِذْکرًا َحَسنًا! )3

 فيه التَّمييز: ليسعيِّن ما  - 40

 الّسّلم! إليمان عشر درجات بمنزلةإّن ا )2  !یالمستشفَ  یل إلفسد هذا الّرجل عقًال فنق )1

  الّرازّي أْخبر الّناس عن سّر عمله إخبارًا يفيدهم!) 4  !الوطن تضحّية يإشتهر شهداؤنا ف )3
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  ؟كه خداوند گناهان را به حسنات مبدل سازد، چيست مطابق آيات قرآن كريم، شرايط اين -41
  عمل صالح -تقوا  - ) پشيماني2    عمل صالح -ايمان  -) تقوا 1
  عمل صالح - ايمان - ) توبه4    تقوا –توبه  -) پشيماني 3
  ؟كشور ضعيف چه جايگاهي در دنيا خواهد داشتيك ترين عامل براي حضور كارآمد در ميان افكار عمومي جهان، چيست و  مهم -42
  يابد. همراهي نمي ل وهمد شود و منزوي مي - ساير افراد جامعه با خود نهمراه كرد) 1
  يابد. همراهي نمي همدل و شود و منزوي مي -حكومتي كشورنظام استحكام و اقتدار ) 2
  حقوق خود دست نخواهد يافت.يك از  هيچبه  –همراه كردن ساير افراد جامعه با خود ) 3
  حقوق خود دست نخواهد يافت. يك از به هيچ -استحكام و اقتدار نظام حكومتي كشور ) 4
اي براي  كشند و اين بيان، مقدمه نابر تعاليم وحياني قرآن كريم، دشمنان اسالم تنها در چه صورت از مقاتله و ستيز با مسلمان دست ميب -43

  ؟عمل به كدام مسئوليت اسالمي است
  و شهادت و صبر جهادفرهنگ مبارزه با ستمگران و تقويت  –. درآورندديگران را به اسارت خود ) 1
  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي –. درآورندبه اسارت خود  ديگران را) 2
  و شهادت صبر مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد –برگردانند.  مسلمانان را از دينشان) 3
  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي –برگردانند. مسلمانان را از دينشان ) 4
مسلمان را در راستاي حضور مؤثر و فعال در جامعة  فرديك از وظايف  ، كدام.»بِالحكمةِ و. .  اُدع إلي سبيلِ ربك«قرآن كريم در آية شريفة  -44

  ؟كند جهاني تبيين مي
  تأكيد بر عقالني بودن محتواي دين) 1
  براي رساندن پيام ابزارهااستفاده از بهترين و كارآمدترين ) 2
  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر) 3
  علم و فناوري ةعرصتالش براي پيشگام شدن در ) 4
استَعينوا بِاهللاِ و اصبِروا إنَّ االرض هللاِ يورثُها «براي تحقق بخشيدن به تمدن آرماني اسالم چيست و در آية مباركة » برنامه«هدف از داشتن  -45

 شاءن يم . . ن عباده؟استهاي مسلمانان اشاره شده  يك از مسئوليت به كدام .»م  
  جامعة خود هاي بنيانتحكيم  –تر  گيري درست تصميمانسان در   ياريبيني و  افزايش بصيرت و روشن) 1
  تقويت ايمان و اراده  –ارتقاي سطح توانمندي و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني ) 2
  جامعة خودهاي  بنيانتحكيم  –ارتقاي سطح توانمندي و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني ) 3
  تقويت ايمان و اراده –تر  گيري درست تصميمياري انسان در بيني و  افزايش بصيرت و روشن) 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
   ،دانشگاهي و سوم دين و زندگي پيشهاي درس  ويي به سؤالگ 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 
    

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   109تا  64هاي  صفحهدرس) /  4/ (سال دوم مباحث كل نيمدانشگاهي:  دين و زندگي پيش

ًشود.  دقت كنيد. پيام آيه همواره از ترجمة آيه استخراج ميبه ترجمة آيات كامال 
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نمونه براي ديگران  اي اسوه و جامعهبه و نزديك كنند هاي تمدن اسالمي  خود را به شاخص بكوشند جامعةاين وظيفة مسلمين كه بايد  -46

؟صراحتاً بيان شده است ل سازند، در كدام عبارت قرآنيمبد  

  »وسطاًو جعلناكُم اُمةً «) 1

  »لتَكونوا شُهداء علَي النّاسِ«) 2

  »و العاقبةُ للمتَّقينَ«) 3

  »أنَّ االَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ«) 4

هاي جامعة خود اشاره  د، كدام است و به كدام وظيفه در حيطة تحكيم پايههاي ملت خو ثمرات اجتماعي ايمان و باور داشتن به توانايي -47

  ؟كند مي

  تقويت عزت نفس عمومي –و زنده شدن تمدن اسالمي  افتخارهاي  فتح سريع قله) 1

  پيشگام شدن در علم و فناوريتالش براي  –و زنده شدن تمدن اسالمي  افتخارهاي  فتح سريع قله) 2

  پيشگام شدن در علم و فناوريتالش براي  – ي استقالل و نفي سلطة بيگانگانها تقويت شدن پايه) 3

  تقويت عزت نفس عمومي – هاي استقالل و نفي سلطة بيگانگان تقويت شدن پايه) 4

ندة كدام كن ها از محدودة حيات دنيوي، تبيين دن افق نگاه انسانرالزمة گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم، كدام تحوالت است و فراتر ب -48

  ؟معيار تمدن اسالمي است

  توحيدمحوري –انقالبي عظيم در جايگاه خانواده و منزلت زن ) 1

  توحيدمحوري –ها  تغيير در نگرش و شيوة زندگي فردي و اجتماعي انسان) 2

  معادباوري –ها  تغيير در نگرش و شيوة زندگي فردي و اجتماعي انسان) 3

  معادباوري –و منزلت زن  انقالبي عظيم در جايگاه خانواده) 4

  ؟گردد استنباط مي »قل آمنت بما انزل اهللاُ من كتابٍ و امرت العدل بينكم . . . «كدام پيام از آية شريفة  -49

  هاي طبقاتي از هيچ تالشي فرو گذار نكرد؛ زيرا برپايي عدالت اجتماعي، وظيفة انبياي الهي است. رسول خدا (ص) در راستاي رفع تبعيض) 1

  ها فراهم باشد. طوري كه در آن، امكان رشد و تعالي براي همة انسان محور بود، به اي عدالت ترين اهداف پيامبر اكرم (ص) برپايي جامعه از مهم) 2

  يد آورد.ها و مانع اصلي فساد و تباهي پد تربيت انسان كانون رشد وخانواده انقالبي عظيم در جايگاه  ،رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خويش) 3

  پيامبر اكرم (ص) آمده بود تا جامعة جاهلي را متحول كند و مردم را به سوي زندگي مبتني بر تفكر و علم سوق دهد.) 4

در عين توجه به رستگاري اخروي به عنوان هدف اصلي زندگي، براي مردم در آن، اي كه  در راستاي بناي جامعه (ص) مجاهدت رسول خدا -50

  ؟يك از آيات مباركة قرآن بود د، در جهت تحقق يافتن كدامنوي خود نيز تالش كنرشد و تعالي زندگي دني

  .»من آمنَ بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً . . . «) 1

  .»بينَهماهللا و الَّذينَ معه اَشداء علَي الكُفّارِ رحماء   محمد رسول«) 2

  » الَّتي اَخرَج لعباده . . . .قَل من حرَّم زينَةَ اهللاِ«) 3

  »اُولُو االَلبابِذينَ ال يعلَمونَ إنّما يتَذَكَّرُ يستوي الّذينَ يعلَمونَ و الّ لقُل ه«) 4
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به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمي چه حكمي دارد و حكمت  ،ها مجالت و روزنامه ،هاي فشرده ها، لوح توليد و توزيع و تبليغ فيلم -51

  ؟كدام است بندي شرطريم تح

  گرفتار نشدن به زيان روحي و اجتماعي – بزرگ مستحب و داراي پاداش اخروي) 1

  گرفتار نشدن به زيان روحي و اجتماعي -عمل صالح مصداق از واجبات كفايي و ) 2

  تزلزل بنيان خانواده و دشمني ميان مردمجلوگيري از  –عمل صالح مصداق از واجبات كفايي و ) 3

  خانواده و دشمني ميان مردم جلوگيري از تزلزل بنيان – بزرگ مستحب و داراي پاداش اخروي )4

  م است؟كدا» . . . خيرٌ بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوانٍ سافمن اس«پيام مستنبط از آية شريفة  -52

  ) كسب رضايت الهي برتر از تقواي الهي است و اساس زندگي هر انسان خردمند است. 1

  شود.  يت الهي از نعمات مهم است كه به متقين داده مي) رضا2

  زندگي ديني است.  ،) تنها شيوة مورد اعتماد پيش روي انسان خردمند3

  رسد.  به تمامي اهداف دنيوي نيز مي ، انسانوصول به مقام رضوان الهي باشد ،) اگر اساس زندگي4

كدام  ،رود وگو با مردم و رساندن پيام الهي به كار مي ين روش تبليغي كه براي گفتسوم ،». . . ادع الي سبيل ربك«با توجه به آية شريفة   -53

  روش است؟

  رفتار نرم و مهربانانه ) 4  تر) جدال به شيوة نيكو3  ) اندرز نيكو2  ) دانش استوار1

  ؟استدر اين راستا  ددرسان مام، و التزام به كدام كالم وحياني چه بوداستواري نظام اجتماعي بر مبناي  ،هدف رسالت رسول خدا (ص) -54

  »سولاهللا و اَطيعوا الرّ ااَطيعو«) عدالت ـ 2    »امرت ال عدل بينكم« ) عدالت ـ1

  »سولاهللا و اَطيعوا الرّ ااَطيعو«) قوانين الهي ـ 4  »امرت ال عدل بينكم«) قوانين الهي ـ 3

» ممانعت از گسترش و ماندگاري گناهان اجتماعي«، »تمام سطوح ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعي در« ترتيب ، بهاجتماعي ةتوب در زمينة -55

  ترتيب معلول چه عواملي هستند؟  به» كامل نور هدايت يممانعت از خاموش«و 

  هاي ايثارگرانه هاي بزرگ و فعاليت امر به معروف و نهي از منكر ـ تالش ةانجام فريض هاي ايثارگرانه ـ  هاي بزرگ و فعاليت ) تالش1

  هاي ايثارگرانه هاي بزرگ و فعاليت نمودهاي گناه ـ تالش  العمل در برابر اولين امر به معروف و نهي از منكر ـ عكس ةام فريضانج ) 2

  كن كردن گناهان  امر به معروف و نهي از منكر ـ همكاري همگان در ريشه ةانجام فريض هاي ايثارگرانه ـ  هاي بزرگ و فعاليت ) تالش3

  كن كردن گناهان  العمل در برابر اولين نمودهاي گناه ـ همكاري همگان در ريشه امر به معروف و نهي از منكر ـ عكس ةانجام فريض ) 4
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 پيامديبهرگي مردم يك كشور از علم، چه  بي ،هاي اخير دانشمندان جوان كشور منوط به چيست و به تعبير مقام معظم رهبري پيشرفتتداوم  - 56

  دارد؟

  يافتن به حقوق ملّينهاي استقالل كشور ـ دست  ) تقويت پايه2  يافتن به حقوق ملّي ني ـ دست ) همت بلند و عزم قو1

  هاي استقالل كشور ـ از كارافتادگي استعدادهاي ملت  ) تقويت پايه4  ) همت بلند و عزم قوي ـ از كارافتادگي استعدادهاي ملت 3

يك از معيارهاي جامعه و  ترتيب به كدام به» هاي اجتماعي نابسامانيفساد و مانع اصلي «و » تشكيل حكومت اسالمي و پذيرش واليت الهي« - 57

  تمدن اسالمي اشاره دارد؟ 

  جايگاه خانواده ارتقاي) اطاعت از خدا و رسول و امام ـ 2  گرايي و مبارزه با خرافات ) اطاعت از خدا و رسول و امام ـ عقل1

  گرايي و مبارزه با خرافات طلبي ـ عقل ) عدالت4  جايگاه خانوادهارتقاي طلبي ـ  ) عدالت3

  گوييم و جبران آن چگونه است؟ در پاسخ چه مي» خداوند كدام است؟ ترين حقّ مهم« :اگر از ما بپرسند - 58

  ها و جلب رضايت آنان در حد توان  ) حق اطاعت و بندگي ـ ادا كردن حقوق مادي و معنوي انسان1

  ها شده و قضاي آن هاي ترك تدجا آوردن عبا ) حق اطاعت و بندگي ـ به2

  ها شده و قضاي آن هاي ترك تدجا آوردن عبا ) جبران حقوق مردم ـ به3

  ها و جلب رضايت آنان در حد توان  ) جبران حقوق مردم ـ ادا كردن حقوق مادي و معنوي انسان4

  ترتيب مشمول چه حكمي است؟ به» فرهنگي مفيدهاي  اجراي سرودها و برنامه«و » با مجالس لهو و لعبمتناسب  «استفاده از آالت موسيقي  - 59

  مستحب و داراي پاداش اخروي –) حرام 1

  حالل و جايز –) مكروه 2

  حالل و جايز –) حرام 3

  مستحب و داراي پاداش اخروي –) مكروه 4

  ، كدام است؟افرادمعنوي  حقوقاي از  نمونه جبران و اصالح حقوق مردم، چگونه ميسر است و - 60

  هايي كه ترك شده نماز يا روزه –ايف از دست رفته ) قضا نمودن وظ1

  سبب بدبيني ديگران به دين شدن –) كسب رضايت از صاحبان حق 2

  هايي كه ترك شده نماز يا روزه –) كسب رضايت از صاحبان حق 3

  ديگران به دين شدن سبب بدبيني –) قضا نمودن وظايف از دست رفته 4
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61- Newton built the first practical reflecting telescope and used it … objects in space. 

1) so that he will observe  2) in order that he can observe 

3) in order he would observe 4) so as to observe 

62- They … asked him to leave there. He was the most creative person on their team. 

1) should have 2) must have 3) shouldn’t have 4) couldn’t have 

63- All the men were being deported … the real guilty people in the disaster have not been identified 

yet. 

1) so that 2) whether 3) since 4) even though 

64- He decided to confuse us with questions completely … to the main subject. 

1) domestic 2) atrificial 3) scientific 4) irrelevant 

65- Difficulties with China doubtlessly showed the … of having an independent source of supply. 

1) community 2) density 3) advisability 4) variety 

66- He said himself that he was unable to … a picture, and he never sought to produce anything that 

he would call a work of original art. 

1) compose 2) update 3) transfer 4) predict 

67- She dared to get closer to where they were standing and hit a small box … from the shelf, pushing 

it under everything else to the bottom of the bag. 

1) mostly 2) carefully 3) certainly 4) entirely 

68- To speed up technology innovation and … high-technology, we need the support of risk investment. 

1) magnify 2) evaluate 3) compute 4) industrialize 

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 پيش زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

  يد پاسخ صحيح بدهيد؟توان 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 
    

  

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:                      79تا43هاي/ صفحهدرس4سال دوم/مباحث كل نيمدانشگاهي:  زبان انگليسي پيش

ها صورت گيرد نشيني نشيني متداول كلمات آشنا دقت كنيد. گاهي انتخاب گزينة صحيح براساس هم در قسمت واژگان به هم. 
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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. 

 Approximately 250 million of the world’s children, between the ages of 5 and 14, work at least part time, 
according to the International Labor Organization (ILO). Of these, 120 million children are working full 
time to help support their impoverished families. … (69) … child labor is most  common in developing 
countries, it is found throughout the world, … (70)… the United States of America. Many of these 
children are … (71)… to become beggars, farm hands, and factory workers. They are exposed to 
conditions … (72) … harmful to their physical and mental well-being. 
69- 1) Although  2) So that 3) However 4) Whereas 
70- 1) except  2) as well 3) as long as 4) including 
71- 1) attached  2) forced 3) accessed 4) required 
72- 1) extremely  2) confidently 3) formerly 4) naturally 

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 correct 
choice on your answer sheet. 

Passage 1 
Despite their huge size and having many more cells than humans, cancer among elephants is 

quite rare, and new research may explain why. “It turns out that elephant cells have 38 additional 
modified copies (alleles) of a gene that encodes p53, a well-defined tumor suppressor, as compared 
to humans, who have only two,” researchers at the University of Utah said in a study appearing in 
today’s issue of the Journal of the American Medical Association (JAMA). 

The report also says elephants also have a “more robust mechanism for killing damaged cells” 
that could become cancerous. According to the researchers, among isolated elephant cells, 
damaged and possibly precancerous cells are destroyed at twice the rate of healthy human cells and 
five times the rate of human cells with Li-Fraumeni Syndrome, with only one working copy of p53. 
People with this syndrome have more than 90 percent lifetime cancer risk in children and adults. 

Because elephants have more than 100 times the number of cells of human, they would seem to 
have 100 times more chance of becoming cancerous. But this is not the case. “By all logical 
reasoning, elephants should be developing a tremendous amount of cancer, and in fact, they should 
be extinct by now due to such a high risk for cancer,” said Joshua Schiffman, a pediatric oncologist 
at the Huntsman Cancer Institute at the University of Utah School of Medicine in a statement. “We 
think that making more p53 is nature’s way of keeping this species alive.” In fact, his research 
indicates that elephants, living between 50 and 70 years, have a cancer mortality rate of just under 
five percent, compared to 11 to 25 percent in humans. 

73- Based on the passage, damaged and possibly precancerous cells in people having Li-Fraumeni 
Syndrome are destroyed … . 

1) at the same rate of healthy human cells 2) at five times the rate of elephant cells 
3) much faster than healthy human cells 4) five times slower than elephant cells 

74- According to Joshua Schiffman’s scientific findings, … . 
1) humans have more genes that encode p53 than elephants do  
2) it is predicted that elephants are going to be extinct because of cancer 
3) cancer mortality rate in elephants is lower than that of humans 
4) humans naturally produce more p53 comparing to elephants 

75- The writer of the passage mainly wants to say that … . 
1) all the efforts to cure the cancer have been ineffective so far 
2) people with Li-Fraumeni Syndrome have a higher cancer risk 
3) p53 plays an important part in destroying cancerous cells  
4) elephants’ huge size helps them to handle cancerous cells 

76- The underlined pronoun “they” in the third paragraph refers to … . 
1) cells 2) elephants  3) people 4) cancerous cells 
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Passage 2  

It is easy to make a delicious hamburger at home. But would this hamburger still look delicious 

after it sat on your kitchen table under very bright lights for six hours? If someone took a picture 

or made a video of this hamburger after the sixth hour, would anyone want to eat it? More 

importantly, do you think you could get millions of people to pay money for this hamburger? These 

are the questions that fast food companies worry about when they produce commercials or print 

ads for their products. Video and photo-shoots often last many hours. The lights that the 

photographers use can be extremely hot. These conditions can cause the food to look quite 

unappealing to potential consumers. Therefore, the menu items that you see in fast food 

commercials are probably not actually edible. 

The first step towards building the perfect commercial hamburger is the bun. The food stylist 

sorts through hundreds of buns until he or she finds one with no wrinkles. Next, the stylist 

carefully rearranges the sesame seeds on the bun using glue and tweezers for maximum visual 

appeal. The bun is then sprayed with a waterproofing solution so that it will not get soggy from 

contact with other ingredients, the lights, or the humidity in the room. 

Next, the food stylist shapes a meat patty into a perfect circle. Only the outside of the meat gets 

cooked—the inside is left uncooked. The food stylist then paints the outside of the meat patty with a 

mixture of oil, molasses, and brown food coloring. Grill marks are painted into the meat using hot 

metal skewers. 

Finally, the food stylist searches through dozens of tomatoes and lettuce to find the best-looking 

produce. One leaf of lettuce and one center slice of the reddest tomato are selected and then 

sprayed with glycerin to keep them looking fresh. Now the question is, “Are you still hungry?”. 

77- The author’s primary purpose is to … . 

1) make readers accept not to eat at fast food restaurants 

2) explain how fast food companies make their food look delicious in commercials 

3) teach readers how to make delicious-looking food at home 

4) criticize fast food companies for lying about their products in commercials  

78- As used in paragraph 1, something is edible if it … . 

1) can safely be eaten  2) looks very delicious 

3) seems much smaller in real life 4) tastes good 

79- According to the passage, a food stylist working on a hamburger commercial might use glue to ... . 

1) make sure the meat patty stays attached to the bun  

2) keep the sesame seeds on the bun in perfect order 

3) arrange the lettuce on the tomato  

4) hold the entire hamburger together 

80- Based on the information of the passage, it is most important for the lettuce and tomato used in a 

fast food hamburger commercial to … . 

1) have a great taste  2) be in the perfect shape and size 

3) appear natural  4) look fresh 
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 محل انجام محاسبات

  

 

fمجموع طول نقاط بحرانی تابع  -81 (x) x x33 کدام است؟  

1 (1  2 (1
3   3 (1

  صفر )4   9

fاختالف بین بیشترین و کمترین مقدار تابع -82 (x) x x x4 3 21 2 ]در بازة  14 , ]1  ؟کدام است 2

1 (25/5  2 (75/6  3 (75/5  4 (25/6  

xاگر  -83 fطول نقطۀ ماکزیمم نسبی تابع  1 (x) x ax a x3 2 25 4  کدام است؟ aمقادیر  ۀمجموع ،باشد 33

1( { }1   2 ({ }53   

3 ({ , }5 13   4 ({ , }5 13  

xfبع با ضابطۀ ادر ت -84 (x) (x x)e2  ، مجموع طول نقاط عطف کدام است؟24

1 (4  2 (8  3 (6  4 (10  

xfاگر نمودار تابع  -85 (x)
x x m2

1
4

 تواند داشته باشد؟ چند مقدار مختلف می m، باشدقائم مجانب یک  دارايفقط  

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

axyنمودار تابع اگر  -86
x bx c2 صورت زیر باشد، مقادیر  بهa ،b  وc چگونه است؟ 

1 (c , a , b0 0 1   
2 (c , a , b0 0 0   

3 (c , a , b0 0 1  

4 (c , a , b0 0 0  

)نقطۀ و مبدأ مختصاتاگر  - 87 , )6 از دو رأس دیگر این مربع مربع باشند، عرض از مبدأ خطی که یک  هايقطر ی ازدو سر یک 2

  ، کدام است؟گذرد می

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

  دقیقه 45وقت پیشنهادي:   6تا  4هاي  فصل
 173تا  83هاي  ریاضی عمومی: صفحه

  گردد. تراز مشترك با نظام جدید تولید نمی کارنامه به علت ارائه شناسی زمیناردیبهشت، درس  26فروردین تا آزمون  15توجه: از آزمون 
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 محل انجام محاسبات

دستگاه  -88
x zy

x y z

212 3
2 3

 جواب دارد؟دسته چند  

  شمار بی) 4  3) 3  2) 2  1) 1

aاگر -89 k b2به معادلۀ خط گاه  ، آنx y k  2و دایرة به معادلۀ 22 1 9(x ) (y دو نقطۀ مشترك دارند.  (

bبیشترین مقدار  a ست؟کدام ا 

1 (8  2 (6 5   

3 (4  4 (3 5   

ها و نیمساز ربع دوم و چهارم مماس است. مجموع طول و yکه مرکز آن در ربع اول واقع است، بر محور  4اي به شعاع  دایره -90

 عرض مرکز این دایره کدام است؟

1 (4 2   2 (4  3( 8  4 (2 2   

2اگر نقاط  -91 2 1( , 2و ( 2 1( , 2هاي یک بیضی و  کانون ( 3( , این بیضی  بزرگقطر   هاي آن باشد، طول  ز رأسیکی ا (

 کدام است؟

1 (8 2   2 (6 3     

3 (4 2   4 (4 3   

خروج از مرکز این بیضی کدام  .قطر بزرگ است طول کانونی و ۀهندسی بین فاصل ۀقطر کوچک واسط طول در یک بیضی، -92

 است؟

1 (5 1
2   2 (5 1

4   3 (2
4   4 (2

2   

 هاي هذلولی از کانون -93
2 21 116 9

x (y د. نهذلولی را در چهار نقطه قطع کن کنیم تا عمودهایی بر محور کانونی رسم می (

 کدام است؟ هستند،آن  هاي أسنقطه ر چهارمساحت شکلی که این 

1 (90  2 (60  3 (48  4 (45  
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 محل انجام محاسبات

yگر نمودار تابع ا -94 f (x) 5صورت زیر باشد، حاصل  به
2| f (x) | dx کدام است؟ 

  

1 (12  

2 (20  

3 (16  
4 (8  

اگر -95
3 1 0

1 0 32

; x
f (x) x ; x

fحاصل گاه  ، آن  (x)dx3
  کدام است؟ 1

1( 5  2 (5/5  3 (25/6  4 (75/6  

22حاصل -96
2 4( x | x |)dx کدام است؟ 

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

xF(x)اگر -97 (t.logt)dt110گاه  ، آنF (  کدام است؟ (

   1 )4   1/0) 3   10) 2   صفر) 1

2اگر -98 2f (x)dx x x C  و نمودار تابعf  0محورهاي مختصات را با طولx  0و عرضy مقدار گاه آن، قطع کند 

0 0x y کدام است؟  

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

اگر -99
2 2

2
6

33
x x x f (x)dx C

x(x )
fگاه  ، آن (x) کدام است؟ 

1 (x 9   2 (x3 9   3 (x3 9   4 (x 9   

xاگر -100 xdx g(x) C
x x

3
3 2 3

1 3
41

  کدام است؟ g(x)گاه  ، آن

1 (x x3 24
3   2 (x x

4
33

4     

3 (x x2 33   4 (x x34  
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 یابد.  افزایش می .........غلظت  طور معمول در روزهاي گرم و خشک در گیاه ......... به -101

  اکسید کربن درون کلروپالست در طی شب ديکاکتوس ـ ) 1
   اکسیژن در اطراف آنزیم روبیسکو با وجود دماهاي باال و شدت زیاد نورذرت ـ ) 2
  هاي غالف آوندي در سلول قند موردنیاز براي ساخت ترکیبات مهمنیشکر ـ ) 3
4 (CAM  داراي فعالیت   تئینپرو در فضاي تیالکویید توسطـ یون هیدروژن موجودATP سازي  

متحرك ایجاد که در چرخۀ تناوب نسل خود، دو نوع سلول  هاي سبز پرسلولی جلبکچند گزینه زیر در مورد گروهی از  -102
 ؟کنند صحیح است می

  هایی فاقد کروموزوم همتا ایجاد کنند.  یم میتوز سلولتوانند با تقس الف) زئوسپورها می
  آید.  وجود می ب) سلولی که بیش از دو تاژك دارد از سلولی با دو مجموعه کروموزومی به

  شود.  ج) در حد فاصل وجود زئوسپور تا تولید گامت تقسیم میوز انجام نمی
  عه کروموزومی تولید کند. هایی متحرك با یک مجمو تواند سلول د) هر ساختار پرسلولی می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کند؟  درستی تکمیل می چند مورد عبارت زیر را به -103

 ».........بیشتر تاژکداران چرخان «
  اي از سیلیس پوشیده شده است.  الف) پوشش محافظتی دارند از جنس سلولز که اغلب با الیه

  هاي سبز، ساکن آب شور هستند.  ب) همانند همۀ جلبک
  ) همانند بیشتر تاژکداران جانور مانند فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند. ج

  کند.  اي دارند که همیشه اشکال غیرمتعارفی ایجاد می هاي پوشاننده د) الیه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 .  .........دار دارد قطعاً  هر جانداري که واکوئل ضربان -104
  هستۀ بزرگ و کوچک است. داراي دو ) 2    باشد.  مژکدار و هتروتروف می) 1
  کند.  با استفاده از نور خورشید فتوسنتز می) 4    باشد.  ساکن آب شیرین می) 3

 ؟ها هست، صحیح است مختلف سلول هایی از انواع گزینه در رابطه با نوعی جلبک سبز تک سلولی که قادر به تولید کلنی کدام -105
  دهد.  ام میدر شرایط مساعد برخالف شرایط نامساعد، میتوز انج) 1
  شوند.  ها در اثر تقسیم میوز و از زئوسپور ایجاد می گامت) 2
  شود.  زیگوسپور در اثر همجوشی دو گامت مثبت و منفی تشکیل می) 3
  وجود آیند.  ند بهنتوا هاي بالغ همواره در شرایط مساعد می سلول) 4

  »  .........برخالف  .........هر ویروس «است؟  نادرستکدام گزینه  -106
  تواند مستقیماً توسط ریبوزوم ترجمه شود.  داراي تیمین ـ هر ویروس فاقد دئوکسی ریبوز، نمی) 1
  پسید براي گنجاندن ژنوم را ندارد.کآدنوویروس، کارآمدترین شکل  ـآنفوالنزا ) 2
  گیرد.  ها قرار نمی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس، تحت اثر آنتیداراي کپسید چندوجهی که در پوشش خود لیپید داشته باشد ـ ) 3
هاي آنزیمـی   کند ـ آدنوویروس، براي ساخت اجزاي خود به انواعی از پروتئین  هاي کوچکی که در دیواره سلولی گیاهان ایجاد می شکافکه ) 4

  و غیرآنزیمی احتیاج دارد. 
 .  .........توان گفت  رو می با توجه به تصویر روبه -107

  ، توانایی تولید چنین ساختاري را دارد. ها جزء قارچی بیشتر گلسنگ) 1
  رو همراه است.  ها، معموًال با تشکیل ساختار روبه تولید مثل در این شاخه از قارچ) 2
  هاي موجود در این ساختار همگی یک مجموعۀ کروموزومی در هستۀ خود دارند.  سلول) 3
  شود.  دیگر ادغام می ) با یک-چ مختلف (+ و هاي دو قار هسته ها و رو، نخینه به قبل از تشکیل ساختار رو) 4

  دقیقه 35وقت پیشنهادي:   11تا  8هاي  فصل 
 267تا  177 هاي صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست
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 است؟ نادرستها  سازند. چند مورد از عبارات زیر در مورد این قارچ ضخیم می  ها، دیواره اي از قارچ ی دستهساختارهاي تولیدمثل -108

   تر از تولیدمثل جنسی است. ها بسیار شایع تولیدمثل غیرجنسی در این قارچالف) 
  ها حاصل تقسیم میتوز، بدون تقسیم سیتوپالسم هستند.  ها، نخینه ب) در این گروه از قارچ

هاي  دیگر رشد کرده و پس از رسیدن به هم تشکیل یک اتاقک حاوي هسته ج) در تولیدمثل جنسی، دو نخینه به سوي یک
  دهند.  هاپلوئید می
nها در بخشی از چرخۀ زندگی خود، ژنوتیپ  د) این قارچ n  .دارند  

1 (3  2 (1  3 (4  4 (2  
 .  .........است و طی تولیدمثل جنسی  .........قارچ چتري  -109

  باشد.  اي هموزیگوت نمی کننده آنزیم گوارشی ـ قادر به ایجاد هسته ترشح) 1
  سیلیوم کروي را در زیر خاك ایجاد کند. یتواند م داراي دیواره عرضی در نخینه خود ـ نمی) 2
  کند.  هاي جنسی را درون بازیدیوم بالغ سپس رها می اي ـ هاگ توز هستهداراي می) 3
  کنند.  هاي ادغام شده در نهایت پیکر دیپلوئید قارچ را ایجاد می اي ـ نخینه قادر به ایجاد قارچ ریشه) 4

 .  .........هاي  باکتري همۀ -110
   وژن را مصرف نمایند.توانند براي تولید مادة آلی سولفید هیدر فتواتوتروف ارغوانی می) 1
  کنندة نیتروژن هستند.  هتروتروف از ترکیبات آلی انرژي گرفته و همچنین تثبیت) 2
  گیرند.  فتواتوتروف توانایی تبدیل کربن معدنی را به کربن آلی داشته و از نور خورشید انرژي می) 3
  شوند.  زا در آب جوش یا با موادشیمیایی مخصوص کشته می بیماري) 4

 » .........ها  همۀ ویروس«کند؟  درستی تکمیل می مقابل را به  گزینه جملۀ کدام -111
  پوششی از جنس لیپید، پروتئین و گلیکوپروتئین دارند. ) 2  کنند.  بالفاصله پس از ورود به سلول، شروع به همانندسازي می) 1
  شوند.  همانندسازي موجب تخریب سلول میزبان می پس از) 4  کنند.  براي تولیدمثل وارد سلول میزبان شده و آن را آلوده می) 3

 .  .........توان گفت  ها می در باکتري .........در رابطه با  -112
   شوند. توکسین ـ مووجب ایجاد پاسخ ایمنی در بدن می) 1
  چسبد. تاژك یک باکتري با باکتري بدون تاژك میفرایند هم یوغی ـ ) 2
  آن به هم متصل شوند و تولیدمثل جنسی انجام دهند. توانند از طریق  ساختار پیلی ـ می) 3
  ها مقدار کمی سیتوپالسم نیز درون آن قرار دارد.  ساختار آندوسپور ـ عالوه بر کروموزوم) 4

 ؟ کند نمیدرستی تکمیل  چند مورد عبارت زیر را به -113
  ».........تیالکوئید  .........در زنجیره انتقال الکترون موجود در میتوکندري «

  شود.  هاي الکترون در فضاي درونی این اندامک به مولکولی پایدار تبدیل می الف) برخالف ـ پذیرنده
  دهد.  اي این اندامک انتقال می هاي هیدروژن را به مادة زمینه ساز یونATPب) همانند ـ پروتئین 

  شود.  ج) برخالف ـ مولکول آب توسط پروتئین موجود در این زنجیره ساخته می
  فرستد.  به بیرون می فضاي درونی اندامکرا از  Hهاي  همانند ـ زنجیره انتقال الکترون یوند) 

1 (1   2 (2   3 (4   4 (3  
 است؟  نادرستچند مورد از موارد زیر در رابطه با تخمیر الکلی و الکتیک اسید  -114

  شود.  یکولیز مصرف میالف) در فرآیند تخمیر الکتیک اسید، دو نوع محصول گل
  گیرد.  ب) در تخمیر الکلی، تولید کربن دي اکسید قبل از احیاي ترکیب آلی صورت می

  شود.  مصرف نمی NADHج) در تخمیر الکلی همانند الکتیک اسید، در عدم حضور یون هیدروژن، 
   شود. د) در تخمیر الکلی، با آزاد شدن کربن دي اکسید، پذیرنده الکترون تولید می

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 شود.  می .........مرحلۀ  .........گلیکولیز  .........به منظور تولید پیرووات از یک مولکول گلوکز، در مرحلۀ  -115

  دوفسفاته تولید باتاول ـ همانند ـ سوم، ترکی) 2    تولید  ATPاول ـ برخالف ـ چهارم، مولکول ) 1
  مصرف ADPدوم ـ همانند ـ چهارم، مولکول ) 4  قل الکترون تولیدنا ترکیب دوم ـ برخالف ـ سوم، نوعی) 3

 .  .........توان گفت  می .........در  .........در ارتباط با چرخۀ تولیدمثل  -116
  شوند.  هاي به هم بافتۀ فنجانی شکل به نام آسکوکارپ تشکیل می ها همواره درون نخینه ـ آسک آسکومیکوتاجنسی ـ ) 1
  شود.  هاي مخاطی سلولی ـ پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز فرایند میتوز حفظ می غیرجنسی ـ کپک) 2
  شود. هاي باالي کالهک آزاد شده و در هوا پخش می جنسی ـ آمونیتا موسکاریا ـ هاگ از شکاف) 3
  شود.  هاي تخصص یافته ایجاد می هاي غیرجنسی در نوك نخینه غیرجنسی ـ اسکومیکوتا ـ هاگ) 4
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 .  .........تواند  ، می.........عامل  -117

  بیماري دیفتري ـ با ترشح توکسین باعث ایجاد آسیب و بیماري در محل حضور خود شود. ) 1
  دست آورد.  الریه ـ انرژي زیستی مورد استفاده خود را، در غیاب اکسیژن به بیماري ذات) 2
  استخراج مس ـ نقشی همانند آنابنا بر روي نیتروژن داشته باشد. ) 3
  محل زندگی مشابه پروپیونی باکتریوم آکنس داشته باشد.   ها ـ بیوتیک ساخت بیش از نیمی از آنتی) 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به  -118
  ».........هاي مخاطی سلولی  کپک .........هاي مخاطی پالسمودیومی  در کپک«
  آیند.  وجود می تند و از نمو هاگ بههاي آمیبی شکل هاپلوئیدي هس برخالف ـ سلول) 1
  شود.  همانند ـ چرخۀ کالوین درون سلول انجام نمی) 2
  شود.  هاي مقاوم تولید می با تقسیم میوز هاگ -برخالف ) 3
  شود.  هاي متورمی تولید می هاي هاپلوئید در بخش همانند ـ هاگ) 4

 بیان شده است؟ نادرستفاقد دیواره عرضی است،  هاي آن هاي قارچی که نخینه چند مورد زیر در رابطه با هاگ -119
  باشند.  هاي درون زیگوسپورانژ از یک نوع می هاي درون اسپورانژ برخالف هاگ  الف) هاگ

  ب) عدد کروموزومی هاگ غیرجنسی برخالف هاگ جنسی با سلول مولدش یکسان است. 
  اند.  وجود آمده تقسیم میتوز بههاي درون زیگوسپورانژ با  هاي درون اسپورانژ همانند هاگ ج) هاگ
  کنند.  هاي غیرجنسی رویش خود را در خارج از اندام سازنده خود آغاز می هاي جنسی همانند هاگ د) هاگ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 .  .........توان  می .........همانند  .........در  -120

  ارج از ساختار تولیدمثلی مشاهده کرد. هاي جنسی را خ ها ـ ریزوپوس استولونیفر ـ رویش هاگ آسکومیست) 1
  شود.  دیده می n2ها، ساختار  قارچ فنجانی ـ آمانیتا موسکاریا ـ گفت که هنگام ادغام نخینه) 2
  قارچ صدفی ـ کپک سیاه نان ـ ساختارهاي تولیدمثلی مشاهده کرد که هر کدام محتوي چندین هسته دیپلوئید هستند. ) 3
  تولید محصول گام اول چرخه کربس را مشاهده کرد. آسپرژیلوس ـ اکوئوس ـ ) 4

 ................ مشاهده کرد.  توان نمیدر .................  -121
  تولیدمثل غیرجنسی  –اي همانند کاهوي دریایی  قارچ ریشه) 1
  ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی  –پروتوزوئرها همانند براسیکا اولراسه ) 2
  روش تولیدمثل غیرجنسی جوانه زدن –سلولی  هاي تک نواري دارد برخالف آسکومیست جلبک سبزي که کلروپالست) 3
  میوز زیگوت  –چرخه زندگی آغازیان داراي کلروفیل برخالف عامل برفک دهان ) 4

  » .........، .........همانند  .........ها،  در میان باکتري«کند؟  درستی تکمیل می کدام جمله عبارت زیر را به -122
  شوند.  می تقسیم -گرم براساس کپسول به دو گروه گرم + و  –ها  اسپیریلیوم –ها  باسیلوس) 1
  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ـ استافیلوکوکوس اورئوس ـ امکان نوترکیبی دارد. ) 2
  شوند. انسان می زایی از طریق ترشح ترکیبات شیمیایی باعث بیماريکلستریدیوم بوتولونیوم ـ کورینه باکتریوم دیفتریا ـ ) 3
  تواند نیتروژن را تثبیت کند. می – ها سایر سیانوباکتري – آنابنا) 4

 گزینه صحیح را انتخاب کنید؟  -123
  خون شود.  Phتواند منجر به افزایش  در مراحل هوازي تنفس می NADدر یک فرد سالم بازسازي ) 1
  شود.  شود که باعث ورآمدن نان می اي تولید می شود ماده به اتانول تبدیل می ترکیب دوکربنهآن  که در  مراحلی از تنفسدر مرحله یا ) 2
  کند.  تولید می Hخود  توپالسمیساي که توانایی تبدیل پیرووات به الکتات را دارد قطعًا در  هر یاخته) 3
  کند.  کند با مصرف انرژي الکترون فعالیت می را برخالف شیب غلظت خود منتقل میهاي هیدروژن  در انسان هر پروتئینی که یون) 4

 .  ......... نیستممکن  .........ماهه که  5در هر گام از انواع تنفس سلولی یک نوزاد  -124
  کند ـ یک مولکول گیرنده الکترون احیا شود.  هاي ترکیب آغازکننده آن گام تغییر نمی تعداد کربن) 1
2( NADH ماده و محصول برابر باشد تعداد کربن پیش –شود  تولید می .  
  تواند انجام شود ـ ترکیبی سه کربنه حاصل شود.  بدون حضور اکسیژن نمی) 3
4 (NADP شود ـ  احیا میFAD  .نیز احیا شود  

 .  .........ها  یوکاریوت کربسچرخه  .........در  -125
  شود.  چرخۀ کالوین همانند ـ ترکیب شش کربنه ناپایدار در نخستین گام تشکیل می) 1
  شود.  گلیکولیز همانند ـ ترکیب دوفسفاته دیده می) 2
  شود.  تنفس نوري برخالف ـ ترکیب دوکربنه در میتوکندري مشاهده می) 3
  دهد.  هاي کربن رخ نمی ش اتمدر گامی است که در آن کاه NADHتخمیر الکلی برخالف ـ تشکیل ) 4
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 ؟ شوند نمیها مشاهده  چند مورد از موارد زیر در آمیب -126

  هاي جنسی هاي سازنده سلول اور در سلول امکان وقوع پدیدة کراسینگ الف)
  ها فاقد دیوارة سلولی هستند.  ب) برخالف دیاتوم

  ج) استفاده از پاهاي کاذب براي گرفتن و بلعیدن غذا
  اند.  ها واجد بافت تمایزیافته رسلولید) مانند سایر پ

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 توان ................ را مشاهده کرد.  در هر آغازي داراي ................ هر آغازي داراي شیار دهانی، می -127

  سانتریول –) آنزیم موردنیاز براي هضم چوب همانند 1
  مژك  –) لکه چشمی برخالف 2
   P700فتوسیستم  يراااندامک د –دیواره همانند ) کربنات کلسیم درون 3
 دیوارة سلولی  –) دو هسته برخالف 4

 کدام گزینه صحیح است؟  -128
  باشد.  زیستی دو نوع جاندار می ) گلسنگ جانداري استثنایی است و قطعًا حاصل هم1
  ی و تغییرات دماي هوا دارند. ها توانایی مقاومت باالیی در برابر تغییرات شیمیای ) گلسنگ2
  هاي بایر را داده است.  ) ساختار مستحکم و توانایی فتوسنتز گلسنگ به آن امکان حیات در بیابان3
  باشد.  دار مثل کاج می هاي بازیدیومیست با نوع خاصی از گیاهان آوند اي قطعًا نوعی رابطۀ همیاري بین قارچ ریشه –) قارچ 4

 ف ..................... در کپک سیاه نان برخال -129
  دهد.  اي هنگام تقسیم میتوز تغییر شکل نمی ) مگس سرکه، اسکلت هسته1
  دهد.  هاي خود تتراد تشکیل نمی هاگ تر بیش) گیاه ذرت، براي تشکیل 2
  اولین تقسیم زیگوت از نوع میوز است.   ) پالسمودیوم فالسپاریوم،3
 اند.  وجود آمده هاي دیپلوئید به سلول) کاهوي دریایی، اسپورانژ مستقیما از 4

 ها شود ................. زمانی که پیرووات حاصل از اولین مرحلۀ تنفس سلولی در صورت وجود اکسیژن وارد میتوکندري -130
  کند.  تر می یا تیامین اتصال پیرووات به آنزیم را آسان B1) ویتامین 1
2 (CO2  وNADH  شود.  چرخه کربس تولید نمی 3و  2برخالف گام  
  پیوندد. می CO2نام  کربنه بدون فسفات به مولکولی به ) پیرووات سه3

  شوند.  منتقل نمی Aآنزیم  حاصل از تولید استیل کو NADHها از  ) الکترون4

 گردان، صحیح است؟  کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشاي تیالکوئید گیاه آفتاب -131

  ، حداکثر جذب نوري را دارد. P680و  P700هاي  ) با دارا بودن کلروفیل1
  گردد.  هاي حاصل از تجزیۀ آب جبران می ) کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون2
  آزاد شوند.  aهاي  ها از کلروفیل شود تا الکترون ) انرژي جذب شده در آن، باعث می3
  دهند.  غشایی، مقداري انرژي از دست می  پهاي خارج شده از آن، با عبور از پم ) الکترون4

ی را یتواند در اثر هم زیستی با نوعی جاندار فتوسنتزکننده، جانداري استثنا چند مورد، در ارتباط با جانداري صادق است که می -132
  به وجود آورد؟ 

  هاي باریک و بلندي دارد.  الف) نخینه 
  تأثیر تکامل همراه قرار گرفته است.  ب) تحت 
   در دیواره سلولی آن، نوعی پلی ساکارید سخت وجود دارد.ج)  

  سازد.  هاي ضروري خود را می د) با کمک مواد معدنی، کربوهیدرات
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 کند؟  طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -133

ها ممکن است محکـم بـه دور    و بلند پیکر آن هاي باریک جاندارانی که دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی را دارند و رشته«
  »......... دیگر بپیچند و ساختارهاي تولیدمثلی را پدید آورند همانند همۀ  یک

  شوند.  ها، براساس نوع دیوارة سلولی به دو گروه تقسیم می ) باکتري1
  کنند.  دار تولید می هاي تاژك ) آغازیان کپک مانند، در شرایط مساعد هاگ2
  هاي مختلف نور را دارند.  کنندة طول موج هاي جذب ها، رنگیزه وباکتري) سیان3
   دهندة ترکیبات آلیِ محیط دارند.  هاي گوارش هاي متنوعی براي تولید آنزیم ) پروتوزوئرها، ژن4

نقش مؤثري استون و بوتانول، در سنتز بسیاري از ترکیبات مهم شیمیایی   سلولی که از طریق تولید دو مادة جاندارانی تک -134
 . ......... اعضاي این فرمانرو،   طور معمول همۀ دارند، متعلق به فرمانرویی هستند که به

  اي محکم دارند.  ) در اطراف غشاي پالسمایی خود، دیواره1
  وجود آورند.  توانند ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی را به ) می2
  چسبند.  مختلف می هاي مو مانند کوتاهی به سطوح ) از طریق برآمدگی3
  است، تقسیم شوند.  DNAاي که بین دو مولکول  توانند با ساختن غشاي سلولی جدید، در نقطه ) می4

هاي متابولیستی خود را دارد و غشاي پالسمایی  ي فعالیت ي هر سلولی درست است که توانایی انجام همه کدام عبارت، درباره -135
  هاي جاذب نور است؟ آن فاقد رنگیزه

  کند. ا مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می) ب1
  ها بسازد. توان با کمک انرژي حاصل از انتقال الکترون را می ATP) هر مولکول 2
  سازد. پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می  کربن به مولکول اکسید ) با اضافه کردن یک مولکول دي3
  نماید. ي آلی دیگر منتقل می را به پیرووات حاصل از گلیکولیز با یک پذیرنده NADHهاي  لکترون) ا4

  اي دارد؟  هر ویروسی که بر سلول داراي آنزیم روبیسکو تأثیرگذار است، چه مشخصه -136
  شود. می) با همراه داشتن کارآمدترین شکل کپسید به سلول میزبان وارد و سپس خارج 1
  هاي ویروسی را بسازد. تواند با کمک انواعی از پلیمرهاي میزبان، درشت مولکول ) می2
  طور حتم، پوشش لیپیدي خود را از سلول میزبان قبلی تأمین نموده است. ) به3
  هاي مکمل میزبان غیرفعال شود. تواند توسط پروتئین ) می4

  دهد؟ هاي گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روي می ي انتقال الکترون غشاي تیالکوئید در هر زنجیره -137
  کنند. هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می یون )1
  شوند. هاي پر انرژي ساخته می هیدروژن به کمک الکترون -هاي کربن پیوند )2
  پیوندند. هاي هیدروژن می هاي پرانرژي به یون الکترون )3
  شود. ر موقت در نوعی ترکیب ذخیره میطو انرژي به )4

  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -138
   »شود. واند .........ت را دارد، ابتدا می د ماالریا که توانایی .........شکل خاصی از پالسمودیوم مولّ« 

  هاي قرمز فرد تکثیر  اخل گلبول) انجام لقاح ـ در د2  تغییر و نمو در بدن پشه ـ به سلول جنسی تبدیل ) 1
  هاي جگر ـ به اسپوروزوئیت تبدیل  ) تکثیر در سلول4  رباعث آلوده کردن جگ ـهاي قرمز  آزاد شدن از گلبول )3 
 هاي جانداران، تعلق دارد؟ ترین گروه ترین و قدیمی کدام مورد، به یکی از متنوع -139

  هایی از انواع مختلف سلول را دارد. لید کلنیکه توانایی تو  ي کروموزوم ) جانداري با یک مجموعه1
  جا شود. تواند با حرکات آمیبی شکل جابه اي از جنس کیتین که تا حدي می ) جانداري با دیواره2
  کند. غذایی را جذب می هاي موجود در پیکر خود، مواد  سلولی که به کمک ریزوئید ) جانداري پر3
  شود. مثل جنسی تکثیر می ي حساس به نور که  تنها از طریق تولید اي لکهبرابر و دار ) جانداري با دو تاژك نا4

  که بتواند براي ساختن ترکیبات آلی خود، از . . . . به عنوان منبع الکترون استفاده کند، . . . . باکترییهر  -140
  سازد. می ATP، به طور مداوم NADدر پی تولید  -) ترکیبات غیر گوگردي1
  آورد. انرژي زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می -) آب2
  به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد. NADبراي بازسازي  -) ترکیبات گوگردي3
  هاي فتوسنتزي است. در غشاء خود فاقد رنگیزه -) ترکیبات غیرآلی4
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5عمود بر صفحۀ کاغذ و به سمت بیرون در یک محیط شفاف با ضریب شکسـت  kHz2یک موج الکترومغناطیسی با بسامد  -141
3 

0شود. مطابق شکل در لحظۀ  منتشر می 0t  ترتیب  ت آن رو به باال است. بهمیدان الکتریکی بیشینه و جهدر یک نقطه از فضا
tطول موج این موج برحسب متر و جهت بردار میدان مغناطیسی در لحظۀ  از راست به چپ، / ms0 کـدام  در همین نقطه  3

m(cاست؟ )
s

83 10  

1 (49 10 ،     

2 (49 10 ،   

3 (/ 52 5 10 ،     

4 (/ 52 5 10  ،   

Wمتري از آن  1شدت صوت حاصل از کارکردن یک متۀ برقی در فاصلۀ  -142
cm21      است. تراز شـدت صـوت حاصـل از آن در ایـن

W(Iبل است؟ فاصله چند دسی )
m

12
0 210  

1 (1  2 (10    
3 (100  4 (1000  
. (فرض کنید اتالف  .........است. براي دو برابر شدن تراز شدت صوت باید  dB20از آن  dتراز شدت صوت یک بلندگو در فاصلۀ  -143

 انرژي نداریم.)

    از دو بلندگو در مکان قبلی استفاده کنیم. ) 1
2 (d9/0  .به بلندگو نزدیک شویم  
    فاصلۀ خود را از بلندگو نصف کنیم. ) 3
  از چهار بلندگو در مکان قبلی استفاده کنیم. ) 4
 هاي زیر صحیح است؟ ت چند مورد از گزارهدهد. در این صور تابانیم و پدیدة فوتوالکتریک رخ می فامی را به سطح یک فلز می نور تک -144

  یابد. ها افزایش می الف) اگر با ثابت ماندن بسامد، شدت نور پرتو فرودي را  افزایش دهیم، انرژي جنبشی فوتوالکترون
  یابد. ها افزایش می ب) اگر با ثابت ماندن شدت نور، بسامد نور فرودي را افزایش دهیم تعداد فوتوالکترون

  دهد. تر استفاده کنیم، پدیدة فوتوالکتریک رخ نمی موج کوتاه فام با طول از یک نور تکچه  پ) چنان
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  
  

  دقیقه 40وقت پیشنهادي:   8تا  5هاي  فصل
 211تا  113هاي  دانشگاهی: صفحه فیزیک پیش
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nدر اتم هیدروژن وقتی الکترون از تراز  -145 RE9گذاري انجام دهد، فوتونی با انرژي  nبه تراز  5
شود. شـعاع   گسیل می 400

 چند برابر شعاع بور اتم هیدروژن است؟ nمدار 

1 (1  2 (9    
3 (4  4 (16  
 ؟ نبودیک از موارد زیر موفق  مدل بور در توجیه کدام -146

      هیدروژن پایداري اتم) 1
  طیف گسیلی و جذبی گاز هیدروژن اتمی) 2
    ک بسامد معینمحاسبه تعداد فوتون گسیل شده با ی) 3
  بستگی الکترون هیدروژنمحاسبۀ انرژي ) 4
1اگر   -147 2 1 2n n n nE E E  الکترون اتم هیدروژن در ترازهايانرژي  تفاوتبرابر با n1 و n2 یک  صورت کدام باشد، در این

 از روابط زیر صحیح است؟

1 (E E E5 3 5 4 4 3     
2 (E E E5 3 5 6 3 6  
3 (E E E5 3 5 4 3 4     
4 (E E E5 3 5 1 1 3   
 هاي زیر صحیح است؟ در شکل زیر چهار گذار الکترون در اتم هیدروژن نشان داده شده است. با توجه به شکل چند مورد از عبارت -148

  است.  Aگسیل شده مربوط به فوتون  فوتون ترین بسامد ، بیشالف)در میان این چهار گذار
  در محدودة فروسرخ است.  Dب) فوتون 
  در محدودة فرابنفش است.  Cپ) فوتون 

  است.   Dبلندتر از طول موج فوتون  Bت) طول موج فوتون 
1 (1   2 (2    
3 (3  4 (4   
n1انرژي الزم براي گذار الکترون در اتم هیدروژن از تراز  -149 n2به تراز  2 اتم  اول بستگی الکترون در ترازچند برابر انرژي  5

 ؟هیدروژن است

1 (21
100   2 (100

21  3 (21
25  4 (25

21  
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 گسیل القایی باشد؟ یاخودي  نمایش درستی از گسیل خودبه تواند نمیهاي زیر  یک از شکل کدام -150

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ؟کدام است Yهاي هستۀ  تعداد نوتروناي زیر  در واکنش هسته -151
 240

90 78
nX Y m   

1 (140  2 (138    
3 (218  4 (216  

عمر این مـاده در   هاي مادر اولیۀ یک عنصر رادیواکتیو در مدت یک و نیم ساعت کاهش یابد، نیمه درصد از تعداد هسته 75اگر  -152
SI کدام است؟ 

1 (450  2 (270    
3 (2250  4 (2700  

 یک از موارد زیر با مدل اتمی تامسون سازگاري دارد؟ کدام -153

    ها در جرم اتم  سهم ناچیز الکترون) 1
  وجود هستۀ چگال در مرکز اتم ) 2
    ها در مدارهاي معین  چرخش الکترون )3
  هاي گسیل شده از اتم  بسامد تابش) 4

یک از مـوارد   مطابق شکل زیر است با توجه به شکل کدام Dو  A ،B ،Cنمودار تعداد نوترون برحسب تعداد پروتون چهار اتم  -154
  زیر صحیح است؟

  برابر است.  Cبا عدد جرمی اتم  Bعدد جرمی اتم ) 1

  ایزوتوپ هستند.  Bو  Aعناصر ) 2

  شود.  تبدیل می Dبه عنصر  با تابش دو ذرة  Cعنصر ) 3

  شود.  تبدیل می Cبه عنصر  با تابش دو ذرة  Aعنصر ) 4
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هـاي   محـور عمـودي بـا فاصـله    دهد،  را نشان می Bو  Aپرتوزاي دو عنصر  هاي مادر ودار تغییرات تعداد هستهشکل زیر نم -155
بـه   Aهاي فروپاشی شدة عنصر  نسبت تعداد هسته از فروپاشی دو عنصر ساعت 8ز گذشت پس ا مساوي تقسیم شده است.

 کدام است؟ Bهاي فروپاشی شدة عنصر  هسته

1 (4
5     

2 (2     

3 (3
14     

4 (6
7  

m افزایش دهیم، سرعت انتشار صوت در آن C87به  C23اگر دماي گازي را از  - 156
s

یابد. سرعت انتشار صوت  افزایش می 50

 چند متر بر ثانیه است؟ C217در این گاز در دماي 

1 (250  2 (300    
3 (350  4 (2450  

 رسد، . . . . . صوت نام دارد. انرژي صوتی که در واحد زمان به واحد سطح عمود بر راستاي انتشار صوت می - 157

    ) بلندي2  ) شدت1
  ) تراز شدت4  ) توان3

 طول لوله صوتی دو انتها بازي، نصف طول لوله صوتی یک انتها بسته است. اگر سرعت انتشار صوت در این دو لوله با هم برابر باشد و در - 158
گره تشکیل شده باشد، نسبت بسامد هماهنگ تشدید شده در لوله باز  5شکم و در لوله صوتی یک انتها بسته  5لوله صوتی دو انتها باز 

  به لوله بسته، کدام است؟ 

1(9
10  2(10

9    

3(16
9  4(9

16   

s1صوتی در یک لوله صوتی با یک انتهاي بسته، طول لوله را در مدت  -159
کند. بسامد هماهنـگ سـوم    با سرعت ثابت طی می 200

 این صوت چند هرتز است؟

1( 150  2( 200  3( 100  4( 300  
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باشد؟  ي زیر می ي سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در خأل، یکاي تراوایی مغناطیسی خأل معادل کدام گزینه با توجه به رابطه - 160

)C ،s ،N  وm ترتیب از راست به چپ یکاي بار الکتریکی، زمان، نیرو و طول در  بهSI باشند.) می 

1 (N.m

C .s

4
2 2 2 (N.m

C .s

2
2 2    

3 (N.s

C

2
2  4 (N.s

C2  

nجاي هوا در محیطی با ضریب شکست اگر آزمایش یانگ را به  - 161 4
انجام دهیم، اختالف زمانی امواج رسیده از محل دو شکاف  3

 شود؟ به محل تشکیل پنجمین نوار روشن چند برابر می

1 (4
3  2 (3

4    

3 (9
16  4 (1  

/دیگر  در آزمایش یانگ فاصله دو شکاف از یک -162 mm0 و فاصله وسط نوارهاي تاریک دوم و سوم که در یک طرف نوار روشن  3
هـا چنـد    باشد، فاصله پـرده از صـفحه شـکاف    nm600است. اگر طول موج نور به کار رفته  mm1قرار دارند برابر با يمرکز
 متر است؟ سانتی

1( 500  2( /0 5    
3( 2  4( 50  

افـزایش یابـد، انـرژي جنبشـی      800nmبه  300nmموج نور فرودي به سطح فلز از  در یک آزمایش فوتوالکتریک اگر طول -163
1200hcکنـد؟ (  هاي گسیل شده از سطح فلز چگونه تغییر مـی  سریعترین فوتوالکترون eV.nm    و پدیـدة فوتوالکتریـک

 دهد.) همواره رخ می

1 (/ eV2       یابد. افزایش می 5

2( / eV2   یابد. کاهش می 5

3 (eV4 یابد. افزایش می      

4 (eV4 یابد. کاهش می  
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/رنگی که انرژي هر فوتون آن  آزمایش یانگ با پرتو نور تک - 164 193 3 متر  اف یک میلیشود. اگر فاصله دو شک ژول است، انجام می 10
متر  میلی 12و فاصله پرده از دو شکاف یک متر باشد، فاصله وسط نوار پنجم روشن از وسط چندمین نوار روشن طرف دیگر نوار مرکزي 

hباشد؟ ( می / J.s346 6 mcو  10
s

83 10( 

    دهمین )2  پنجمین )1
  بیستمین )4  مینپانزده )3

  ؟آیند نمییک از پرتوهاي زیر به حساب  ي تولید کدام هاي گرم و داغ چشمه جسم -165
  ) پرتوي ایکس4  ) نورمرئی3  ) فرابنفش2  ) امواج فروسرخ1

Wصـورت   موج نور به کار رفته در آزمـایش بـه   با طول (W)ي پهناي نوارها  در یک آزمایش یانگ، رابطه -166 باشـد.   مـی  600
   موج نور مورد آزمایش است؟ نوار روشن مرکزي چند برابر طول وسط نوار تاریک پنجم ازوسط ي  فاصله

1 (3000  2 (5400  3 (6000  4 (7200  

0میکرومتر با انرژي یک فوتون اشعۀ گاما با طول موج  5موج  طولانرژي چند فوتون با  -167  پیکومتر برابر است؟/2

1 (25    2 (40  

3(/ 72 5 10    4(74 10  
nدر یک اتم هیدروژن، الکترون در تراز  - 168 اي  ي نور مرئی گسیل کند، سرعت زاویه قرار دارد. اگر این اتم یک فوتون در محدوده 5

 شود؟ گردش الکترون به دور هسته چند برابر می

1 (125
4  2 (25

2  3 (125
8  4 (25

4  

)ي دوتریم تهجرم هس -169 D)2
/برابر1 kg273 34 /ترتیـب  اسـت. اگـر جـرم پروتـون و نـوترون بـه      10 kg271 67 و 10

/ kg271 68 m(cباشد، انرژي بستگی دوتریم چند مگا الکترون ولت است؟ 10 ,e / C)
s

8 193 10 1 6 10 

1 (812/2  2 (625/5  3 (231/7  4 (426/9  

Ra226عنصر رادیواکتیو -170
Pb206ي آلفا و بتاي منفـی بـه عنصـر پایـدار     ترتیب از راست به چپ با تابش چند ذره به88

تبـدیل   82
  شود؟  می

   10و  6) 4   8و  5) 3  6و  10) 2   4و  5) 1
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  است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از گزینه -171

   اندازد. هاي زیرزمینی زندگی آبزیان رودخانه و دریاها را به خطر می آ) افزودن بیش از اندازة کودهاي شیمیایی و حیوانی با نفوذ به آب
   جمعی آبزیان شوند. ب مرگ دستهرات سبتتوانند در صورت افزایش یون نی کنند، می هاي مرده را تجزیه می هایی که جلبک ب) باکتري

   شود. تبدیل شده و وارد هواکره می NO2پ) نیترات موجود در کودها به تدریج به 
   اندازد. و در صورت افزایش غلظت این یون، زندگی سایر آبزیان را به خطر می کنند ها یون نیترات را مصرف می ت) جلبک
   شود. ها می ژن مصرفی گیاهان و جانوران وارد رودخانهماندة نیترو ث) باقی

  3) 4  2) 3  صفر) 2  1 )1
دقیقه تمامی  5/0ایم. اگر پس از گذشت  لیتر آب مقطر انداخته میلی 200گرم فلز سدیم خالص را در  xمقدار دماي اتاق، در  -172

محلول حاصل کدام است؟ (از تغییر  pHبر دقیقه باشد، مول  02/0سدیم مصرف شده و سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن برابر 
123نظر شود)  حجم آب مقطر صرف 16 1(Na ,O ,H :g.mol ) 

1( 7/11  2 (3/12  3 (13  4 (14  
OH]با توجه به جدول، غلظت یون هیدروکسید،  -173  تر است؟ ، در کدام محلول بیش[

1(NH Cl4   
2(CH NH Cl3 3   
3(NH I4   
4(CH NH3 2   

  ي آمینواسیدها همواره صحیح است؟ چند مورد از مطالب زیر درباره -174

   در اغلب آمینواسیدهاي طبیعی، گروه آمینی و اسیدي، بر روي یک کربن قرار دارد. ●
8 آن ي سیکلوهگزان قرار دهیم فرمول مولکولی حلقه Rاگر در یک آمینواسید طبیعی به جاي ●  15 2C H NO واهد بود. خ  
   اسید است و در هر مول از آن، سه مول اتم کربن وجود دارد. یک آمینو  سین، گلی● 
   اهمیت دارند. شیمی باشند و در زیست آمفوتر می● 
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4   

 رو، درست عنوان شده است؟ کدام عبارت با توجه به جدول روبه -175

    ي بازهاي مزدوج پایدارتر است. نسبت به بقیه D) باز مزدوج 1
    است.  Bتر از  بیش A) قدرت اسیدي 2
   پایدارتر است. Aنسبت به آنیون حاصل از تفکیک   B) آنیون حاصل از تفکیک 3
 است.   Cتر از  بیش A) بار جزئی مثبت هیدروژن در اسید 4

  دقیقه 30 وقت پیشنهادي: 119تا  75هاي  صفحه دانشگاهی: پیششیمی 

3CH  اسید ضعیف COOH, HF  
HCl  اسید قوي , HI  
3  باز ضعیف 2 3CH NH ,NH  

  aK  کربوکسیلیک اسید
A  52 2 10/  
B 22 9 10/  
C 35 6 10/  
D 51 3 10/  
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 است؟ نادرستکدام عبارت  -176

  شود. می  ها در آب، کم پذیري آن هاي زنجیري سبک، همگام با کاهش انحالل اسید ) قدرت اسیدي کربوکسیلیک1

FCH) پایداري یون2 COO2 تر از در محلول آبی بیشClCH COO2 تر از و کمCl CHCOO2.است  

3 (Ba(OH)2  وCa(OH)2 در آب به مقدار کافی یـون    آیند زیرا بر اثر انحالل شمار می و باز ضعیف به پذیري کمی دارند انحاللOH 

  نند.ک تولید می

4 (H N CH COO2 Hو  2 N CH COOH3   سین هستند. ترتیب باز و اسید مزدوج گلی به 2

 است.)یکسان و زیاد  Bو  Aي محلول آبی  درست باشد؟ (غلظت اولیه تواند نمیبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه  -177

  ، دو یون با غلظت زیاد حضور دارند.A) در محلول 1
  است. 7تر از  کم pHداراي  B) محلول 2
  گیرد و محیط آن بازي است. آبکافت صورت میA) در محلول 3
 کند. مقاومت نمی pHیک تعادل شیمیایی برقرار است که در برابر تغییر  Cل ) در محلو4
 
 
 
  

 yشود و به  2آن برابر  pHتا لیتر آب مقطر اضافه نموده  میلی 1pH ،xلیتر محلول هیدروکلریک اسید با  میلی 20اگر به  -178
شود، نسبت  7/11آن برابر  pHلیتر آب مقطر اضافه کرده تا  میلی 75حدود  12pHلیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  میلی

x
y

5 کدام است؟  0 7(log / )  

1 (41/0   2 (4/2   

3 (3/1  4 (2/1   
179- 2H A ،1شود. اگر  صورت تعادلی انجام می ي یونش آن به دو مرحله است که هر یاسید دو پروتون یک

510aK  2و
810aK  ،باشد

2Hي  حلولی که غلظت اولیهدر م A  10در آن برابر 1/ mol.L  2است، غلظت یونA (aq) ، ً؟ (از یون باشد میچند مول بر لیتر تقریبا
  پوشی کنید.) ي دوم یونش، چشم هیدرونیوم تولید شده در مرحله

1 (810  2 (510   

3 (610  4 (410  

A B

C

  استیک
 اسید 

  سدیم
 استات 
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3Hزیر غلظت  نمودار -180 O  وOH هاي  موجود در محلول نمکN  وM هاي  ر ثابتاند و جدول زی شده  هاي یکسان تهیه که با غلظت
  باشد؟ ترتیب برابر کدام گزینه می به Mو  Nهاي  دهد. با توجه به جدول و نمودار زیر، نمک اسیدها و بازها را نشان می

  
  
  
  
  
 
 
  
  

1 (B A ,B A  2 (B A ,BA  3 (BA ,BA  4 (B A ,BA  
 کنیم، کدام گزینه همواره لیتر محلول هیدروفلوئوریک اسید اضافه می میلی 200لیتر محلول سدیم فلوئورید را به  میلی200 -181

   درست است؟
1 (pH کند. به دلیل خاصیت بافري تغییر نمی  
  یابد. افزایش می pHورید و مقدار ) غلظت یون فلوئ2
  یابد. ) غلظت یون فلوئورید و هیدروکسید هر دو کاهش می3
  یابد. شدت افزایش می به pHدست آمده،  کردن مقدار جزئی سود به محلول به ) با اضافه4

 اند؟ یسه شدهدرستی مقا هاي موجود در کدام گزینه به گونه -182

3) ترتیب قدرت اسیدي: 1 2 2 2 2 2CH CH COOH CH ClCH COOH CH BrCH COOH  
3) ترتیب قدرت بازي باز مزدوج: 2 2 2CH COOH CH ClCOOH CH FCOOH  
3) ترتیب پایداري آنیون: 3 2 2CH COO CHCl COO CH FCOO  
3) ترتیب قدرت اسیدي اسید مزدوج: 4 2 2 3 2 3 2 3CH CH NH (CH ) NH CH NH NH  

 pHموالر است. مقدار  06/0در محلول برابر  CN، غلظت یونKCNموالر  1/0آبکافت محلول  که بدانیم پس از در صورتی -183
6آید.  رنگ . . . در می محلول موردنظر برابر . . . بوده و محلول در حضور شناساگر . . . به 0 8 4 0 6(log / , log / )  

1 (12    زرد –متیل سرخ  – /6

2 (12       سرخ  –متیل سرخ  – /8
3 (12    زرد –متیل سرخ  – /8

4 (12     سرخ  –متیل سرخ  – /6

  اسید و باز  و بازياسید یونش ثابت 
14 10aK  HA  
63 10aK  HA  
43 10bK  B OH  

101 5 10bK /  BOH  

forum.konkur.in



  20 : ۀصفح  تجربی نظام قدیم اختصاصی   شیمی -  اردیبهشت 26آزمون  –» 7«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

10لیتر محلول سدیم هیدروکسید  میلی 1pH ،100لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  میلی 400 به - 184 2/ mol.L افزاییم.  میpH 
log) ودن متیل سرخ به محلول نهایی، محلول به چه رنگی قابل مشاهده است؟شود و با افز قدر می محلول حاصل تقریباً چه / )2 0 3  

1( 1 1 )2  سرخ – /4 1) 3  سرخ – /7 1) 4   زرد – /4   زرد – /7
 ؟شود نمیخاك  pHیک از عوامل زیر باعث کاهش  کدام -185

  به هواکره 2NOو  2SOهایی مانند  ورود آالینده )2 استفاده از کودهاي شیمیایی مانند آمونیوم نیترات )1

  ن آهک به خاك) افزود4 جهت آبیاري 3Feهاي صنعتی حاوي  ) استفاده از فاضالب3
 هاي زیر کدام موارد صحیح هستند؟ با توجه به واکنش -186

3      الف)       2CH OH(g) O (g)   
2)          ب 2H CO(aq) Ag O(s)   

(a  در واکنش (الف)، در حضور کاتالیزگرAg شود. نال تشکیل میو در دماي اتاق، متا  
(b باشد. می  محصول واکنش (ب) فرمیک اسید و فلز جامد نقره  
(c  شود. تبدیل نمی آلدهیدي عاملی  به گروه الکلیدر واکنش (الف) بدون حضور کاتالیزگر و شرایط الزم، گروه عاملی  
(d تر از واکنش (ب) است. تغییر عدد اکسایش کربن در واکنش (الف) بیش  

1(b a   2( c b   3 (d c   4 (d b   
 :جز بههاي زیر درست است  تمام گزینه -187

    شود. سولفات قرار دهیم، با گذشت زمان از جرم تیغۀ روي کاسته می (II)را درون محلول مس  اي از جنس فلز روي اگر تیغه )1
  یابد. ش میکاه (II)سولفات قرار دهیم، نیکل کاهنده است و یون مس  (II)اي از جنس فلز نیکل را در محلول مس  اگر تیغه )2
  روند. سمت بخش کاتدي سلول می هاي مثبت موجود در الکترولیت آندي با عبور از دیوارة متخلخل به هاي گالوانی، یون در سلول) 3
  خودي است و با افزایش سطح انرژي همراه است. کاهش، یک واکنش خودبه –هاي گالوانی، واکنش اکسایش  ) در سلول4

 شده کدام گزینه درست است؟هاي داده  با توجه به واکنش -188
2 2 0 0I) A C C A E  

     2 2 0 0II) B C C B E       
2 0

22 0III) C H C H E  
Aتواند به صورت  ترتیب قدرت کاهندگی این فلزها می )1 B C .باشد    
  تواند منفی باشد. تواند مثبت و هم می هم می Bپتانسیل استاندارد کاهشی فلز  )2

2تواند به صورت: هاي این سه فلز می ترتیب قدرت اکسندگی کاتیون) 3 2 2B A C .باشد  

  داري کرد. نگه Cتوان در ظرفی از جنس  را می B) نمک نیترات 4
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 اند؟ نادرستمورد از مطالب زیر  چند -189

  شود. به دما بستگی دارد و در دماي اتاق برابر صفر درنظر گرفته می SHEبراي  0Eمقدار  -آ
به پتانسیل آن الکترود  یک مقدار مطلق ناما نسبت داد گیري کرد، اندازه توان پتانسیل یک الکترود را به طور جداگانه می - ب

  اي در برندارد. نتیجه
  شود. هاي کاهشی استاندارد گزارش می هاي الکترودي استاندارد اغلب به صورت پتانسیل پتانسیل - پ
یدروژن با قرار دارد و گاز ه 0pHالکترود استاندارد هیدروژن شامل یک الکترود پالتینی است که در محلول اسیدي با  - ت

  شود. از روي آن عبور داده می 1atmفشار 
1( 2  2( 1  3 (4  4 (3  

 است؟ نادرسترو کدام مطلب  هاي روبه با توجه به شکل -190
قطب مثبت الکترودي است که در آن رساناي یونی به  (II)شکل   در سلول )1

    دهد. خودي الکترون می کنش خودبهالکترونی طی یک وا  رساناي
کاهش انجام شده با افزایش سطح انرژي  –واکنش اکسایش  (I)در سلول شکل  )2

  همراه است.
با اعمال ولتاژ بیرونی توسط یک منبع جریان الکتریسیته  (I)در سلول شکل ) 3

  شوند. خودي رانده می مسیر غیرخودبه هاي الکترودي در واکنش نیم
سمت الکترودي با  تر به ها از الکترودي با پتانسیل منفی ) در هر دو سلول، الکترون4

   یابند. تر جریان می پتانسیل مثبت
 ؟نیستهاي مختلف صحیح 0Eبا  Mبا توجه به مفهوم پتانسیل الکترودي استاندارد، کدام یک از مطالب زیر در مورد الکترود فلز -191

1(0E  منفی باشد: قدرت کاهندگیM  2نسبت بهH تر است. بیش    

2(0E دهد. دروژن در یک سلول گالوانی قطب مثبت را تشکیل میمثبت باشد: در مقابل الکترود استاندارد هی  

3(0E .منفی باشد: در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد باالتر از هیدروژن قرار دارد  

4(0E گیري مثبت باشد: قدرت الکترونH تر از بیشnM باشد. می  
، از جنس فلز قلع باشد، از میان فلزات (مس، نیکل، آهن و روي) چه Bبا توجه به شکل مقابل، اگر الکترود  -192

ترین و  ترتیب بیشقرار گیرند و با کدام فلزات پتانسیل سلول به  Aتوانند به جاي الکترود  می تعدادي
2  ترین مقدار خواهد بود؟ کم 20 76 0 25E (Zn / Zn) / V , E (Ni / Ni) / V  

0 3 0 2 0 20 04 0 34 0 14E (Fe / Fe) / V , E (Cu / Cu) / V , E (Sn / Sn) / V  
    مس –آهن  – 3) 2    آهن  –روي  – 3) 1
   روي –نیکل – 2) 4    نیکل –روي  – 2) 3

2Zn 2Cu 2Zn

(I)(II)

A B
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 اند؟ هاي زیر درست چند مورد از عبارت -193

  مثبت را اکسید کند. 0Eتواند هر فلزي به جز فلزهایی با  اکسیژن می ●
 شود. هایی از جنس حلبی در اثر خراش، تغییري در مدت زمان الزم براي خوردگی آن ایجاد نمی قوطی ●
 دهد که غلظت اکسیژن زیاد باشد. واکنش کاتدي درجایی رخ می زدن آهن، نیم در زنگ ●

2صورت  زدن آهن به واکنش کاهش در زنگ نیم ● 22 4 4O (g) H O(l) e OH (aq) باشد. می 
  3 )4  2 )3  1 )2   صفر )1

233 مبادلۀبا نیترات قرار گیرد،   اي از جنس نیکل درون محلول نقره اگر تیغه -194 011  20که تنها  و با فرض این ها الکترون بین آن /10
158جرم تیغه چه تغییري خواهد کرد؟ هاي نقره بر روي تیغه رسوب کند،  درصد از یون 108(Ni ,Ag : g.mol )  

1( 18 3 )2  شود. جرم تیغه کم میاز گرم  /4   شود. گرم از جرم تیغه کم می /7
3( 3 18 )4  شود. می افزودهجرم تیغه به گرم  /7   شود. می افزودهجرم تیغه به گرم  /4

با توجه به شکل مقابل که مربوط بـه فراینـد هـال بـراي تولیـد       -195
 باشد، کدام گزینه درست است؟ آلومینیم می

در فرایند هال براي تولید آلومینیم، از روش برقکافت محلول  )1
  شود. آلومیناي ناخالص در کریولیت مذاب استفاده می

به ترتیب نشان دهندة آند گرافیتی و  Bو  Aکل در این ش )2
   .باشند میجامد  آلومینیم

  قطب مثبت منبع جریان برق است. Dقطب منفی و  Cدر این شکل  )3

2این سلول به صورت فرایند اکسایش مربوط به  )4
22 4O C(s) CO (g) e باشد. می   

 هاي زیر صحیح هستند؟ بر روي سطح آهن، چه تعداد از عبارت Xبا توجه به اطالعات و شکل زیر، براي آبکاري فلز  -196

0 0 8E (Ag / Ag) / V   
0

2 2 0 83E (H O / H ) / V  
0 2 1 18E (Mn / Mn) / V  
0 3 0 04E (Fe / Fe) / V  

3تواند  محلول الکترولیت می – الف 3Fe(NO   باشد. (
  تواند منگنز باشد. می Xفلز  –ب 
  ماند. با گذشت زمان، غلظت محلول تقریباً ثابت می –پ 
 شود. برق قطع شود، هیچ واکنشی انجام نمی براي آبکاري نقره بر روي آهن، اگر جریان –ت 
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  

آلومینا در 
 کریولیت مذاب

A C

B آلومینیم
 خروجی

D
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135در برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول دانز، . . . .  -197 5(Cl / g.mol )  
   شود. براي باالبردن دماي ذوب استفاده می 2CaClاز  )1
  شود. ي میآور سدیم مذاب تهیه شده از پایین سلول جمع )2
0تولید  يازا به )3 17مول سدیم،  /5    شود. گرم گاز کلر تهیه می /75
  کنند. آوري می دست آمده را در آب سرد جمع سدیم به )4

 هاي سوختی درست است؟ چه تعداد از مطالب زیر در مورد سلول -198
  هاي گالوانی دارند. سلولها ساختاري همانند  این سلول –آ 

  تر است. ها، اتالف انرژي به صورت گرما کم هاي سوختی برخالف نیروگاه در سلول –ب 
  یابد. در آند اکسایش می 2Hو گاز کاهش در کاتد  2Oاکسیژن گاز  –سوختی هیدروژن   در سلول –پ 
  یکسان هستند.  ،سوختی متان و سلول سوختی هیدروژن با غشاي مبادله کننده پروتون  کاهش در سلول هاي واکنش نیم –ت 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟اکی است، کدام گزینه صحیح استبا توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت محلول غلیظ نمک خور -199

    شود. از سیستم خارج می c، NaOHدر  )1
  یابد. به مرور زمان افزایش می pHاطراف کاتد پس از شروع واکنش،  )2

22صورت چنان به واکنش آند هم به صفر برسد، Clکه غلظت تا زمانی )3 2Cl Cl e 
   شود. انجام می

  شوند. هاي آب پیروز می بر مولکول Naهاي  براي کاهش یافتن در کاتد، یون در رقابت )4
کیلوگرم متان استفاده  30کیلوگرم بخار آب با  36اکسیژن، از واکنش  –براي تأمین سوخت در یک سلول سوختی هیدروژن  -200

سوخت تولیدشده به آند سلول، . . . . کیلوگرم اکسیژن در کاتد درصد باشد، پس از واردشدن  64شود. اگر بازدة این واکنش  می
11کند.  جذب شده و . . . . مول پروتون از غشاي مبادله کننده پروتون عبور می 12 16(H ,C ,O : g.mol ها  (گزینه (

 ).را از راست به چپ بخوانید
1( 57 6/ – 3600    2( 28 8/ – 7200   
3( 28 8/ – 3600    4( 57 6/ – 7200  
  
  
  
  
  
  

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

  هاي کدام درس عمومی در آزمون امروز بهتر بود؟ کیفیت سؤال - 201
  ) زبان4  ) دین و زندگی3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 202
 ) شیمی4  فیزیک) 3  شناسی زیست) 2   ریاضی) 1
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– 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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  13991399  ارديبهشتارديبهشت  2626
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  

  
  

  
 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 زهرا تاجيك  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

نژاد، محسن فدايي، محمدجواد  مـقدم، مريم شميراني، سيدجمال طباطبايياحسان برزگر، حسن پاسيار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضـايي  زبان و ادبيات فارسي
 وسكرياي، مرتضي منشاري، حسنقورچيان، اسماعيل گنجه

زاده، مسعود محمدي، سيدمحمدعلي مرتضوي، فاطمه  ، حسين رضايي، فرشيد فرجپور سيالبدرويشعلي ابراهيمي، مهدي ترابي، رضي حسن  عربي
 پورمنصورخاكي، اسماعيل يونس

  هادي ناصري، سيداحسان هنديكبير،  محسنيمرتضي خواني، محمدرضا فرهنگيان، علي فضليبقا،محمد رضاييمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام،  دين و زندگي
 زاده شهاب اناري، نسترن راستگو، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي، اميرحسين مراد، عليرضا يوسف  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ـــــــ  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  ادبيات فارسيزبان و 

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

  محدثه پرهيزكار  صالح احصائي، محمدابراهيم مازني  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 ارديبهشت 26 آزمون -)7( ةپروژ          
    

 

 )اي اسماعيل گنجه(  »1«گزينة  - 1

ميان دو چيز، فاصله ميان دنيـا   ة/ برزخ: حايل و فاصل ، شدت اثرسورت: تندي، تيزي

  و آخرت / معمر: سالخورده و پير / منتشا: نوعي عصا

  )دانشگاهي، لغت، تركيبي ادبيات فارسي پيش( 

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

 )حمدجواد قورچيانم(  »4«گزينة  - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ها مصابيح: چراغ»: 1«گزينة

  داروغه:  نگهبان (محتسب: مأمور نظارت بر اجراي احكام دين)»: 2«گزينة

  دان) معجر: روسري (مجمر: آتش»: 3«گزينة

  )دانشگاهي، لغت، تركيبي ادبيات فارسي پيش(

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  - 3

  گزارد امالي درست واژه: گذارد

  )تركيبي، امال، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات (

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 4

  هاي ديگر تشريح گزينه

  هول حول »: 4«اهتزاز/ گزينة  احتزاز»: 2«گزينة فراق/  فراغ »: 1«گزينة 

  ، امال، تركيبي)دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 5

) ولفگانـگ گوتـه  (در حياط كوچك پاييز در زندان: مهدي اخوان ثالث)، (ورتر: يوهان 

  ته)، (روزها: محمدعلي اسالمي ندوشن)، (كوير: علي شريعتي)(كمدي الهي: دان

  )، تركيبيتاريخ ادبياتدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 6

  هاي ديگر تشريح گزينه

  تخيلي علمي»: 1«گزينة 

  ارتباطي (آزاد، روان)  معنايي»: 2«ة گزين

  عرفاني اجتماعي »: 3«گزينة 

  )، تركيبيتاريخ ادبياتدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

 )حسن وسكري ـ ساري(  »2«گزينة  - 7

دنيا/ تلميح به بازگشت به عالم معنـا  تشبيه: كمند شوق/ استعاره: نشيمن حيرت

  »انا هللا و انا اليه راجعون« ةو آية شريف

  )آرايه، تركيبي، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

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

 )الهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  - 8

  ماه و سال و روز»: ج«بيت » مراعات نظير«

  رو سر ز دلِ خاك برآرد هر كه مثل صبح خنده»: د«ت بي» تشخيص«

  ـ دلِ خاك2آرد     رو سر بر مي ـ صبح خنده1

  بودن بهره دست و دامان تهي بودن: بي»: الف«بيت » كنايه«

  ]همشب[سخني بر لب هر كس كه نسنجيده گذشت »: ب«بيت » تشبيه«

 تشبيه مركّب  ]به مشبه[ها ز لب بام افتاد  خبري طفلي از بي

  )، آرايه، تركيبيدانشگاهي (ادبيات فارسي پيش

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

 )رامسر-احسان برزگر(  »2«گزينة  - 9

كنايـه از  » شـدن دسـت از دامـن    رها«نما وجود ندارد./  ، متناقض»2«در بيت گزينة 

  »دور و جداشدن«

  رهاي ديگ تشريح گزينه
تشـبيه  » گرد ننـگ «استعاره/ » دامان نام»/ «آسمان«استعاره از » چرخ»: «1«گزينة 

 (تشبيه ننگ به گرد) 

/ باريك (مقابل گشاد): جنـاس تـام يـا همسـان     -2 بار شكر -1»: تنگ»: «3«گزينة 

آن از دهان تنگ و شيرين  شرمگينيحسن تعليل: دليل قرار گرفتن شكر در بار شكر 

  است. معشوق دانسته شده

مصراع دوم موضوعي براي مصراع اول كـه  »/ مردم عالم«مجاز از » عالم»: «4«گزينة 

كشـتن  «، معـادل  »خـون عـالمي نوشـد   «صداق است: شمشير معادل تو (معشوق)، م

  ».پشيمان نشدن«معادل » سير نگرديدن«و » عاشق

  تركيبي)، آرايه، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محسن فدايي ـ شيراز(  »2«گزينة  -10

بدل در مصراع » خود«معطوف/ » دين«بدل در مصراع اول/ » خود«معطوف/ » جان«

  دوم

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بدل» هر دو«معطوف/ » حرم«بدل/ » خود»: «1«گزينة 

  معطوف» سنبل«معطوف/ » بوي»: «3«گزينة 

 »خورشيدطلعتان«بدل براي » همه«بدل/ » خود»: «4«گزينة 

  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي پيشفارسي ادبيات
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  3: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 ارديبهشت 26 آزمون -)7( ةپروژ          
    

 )نژاد يسيدجمال طباطباي(  »3«گزينة  -11

  سه جزئي با مسند است. آيند، به حساب ميجملة اول: فعل 

  سه جزئي گذرا به متمم است. پردازند ميجملة دوم: فعل 

  سند است.مار جزئي گذرا به مفعول و چه ،شمارند) (مي دهند قرار ميجملة سوم: فعل 

  چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم است. بياموزندفعل چهارم:  ةجمل

  )، تركيبيزبان فارسيدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )داوود تالشي(  »2«گزينة  -12

همگي مضارع  ،آورد مي »4«در گزينةو پرسم  مي »3«در گزينة ،برد مي »1«در گزينة

  .هستند اخباري

  مضارع التزامي است. ،بيند در معناي ببيند» 2«در گزينة 

  )، تركيبيزبان فارسيدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )حسن پاسيار(  »3«گزينة  -13

 استبه كار رفته شد)  بست و مي نمي دانست، (ميدر متن، سه فعل ماضي استمراري 

  .ندارد و فعل مضارع اخباري

  هاي ديگر تشريح گزينه

ــاگوار را فاجعــه»: 1«گزينــة  ــد را مشــيت الهــي   پيشــامد ن اي بينگــارد. / خــوب و ب

  دانست. مي

  روي زندگي-نظرش-هاي اضافي: منبع ايمان تركيب»: 2« گزينة

  بد/ خوب و  فكرعصب و »: 4« گزينة

  معطوف        معطوف                      

  )، تركيبيزبان فارسيدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )اسماعيل تشيعي(  »4«گزينة  -14

  است.» استبداد ةنبودن اتحاد و همدلي و ادام: «»4« ةگزينمفهوم 

  )126و  125ي ها صفحه، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )اي اسماعيل گنجه(  »3«گزينة  -15

نيست و اعتقاد به جبر در بيت  مزشتي من دست خود«گويد كه  مي» 3«بيت گزينة 

  » مشهود است.

  خود اتهامي است.» 4و  2، 1«هاي  و گزينهمفهوم عبارت سؤال 

  )141صفحة مشابه ، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -16

آن است كه بايد سنجيده سـخن گفـت   » 4«و » 2«، »1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

  پرهيز از طوالني كردن سخن توصيه شده است.» 3«اما در گزينة 

  )67صفحة ، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -17

سخن و شعر است كه معيار و محـك  » 3«مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و گزينة 

  تشخيص ويژگي ذات افراد است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

سنگ محك از عيار باالي من، دچار غم است كه هر كس كه مرا آزمـود،  »: 1«گزينة 

  شرمنده شد. 

نـزد   هكند، سخن را پالوده و پاكيز ار سخن را تعيين ميچون خاطر تو عي»: 2«گزينة 

  آورد.   تو مي

روشن آن سرور معيار شعر است، عيار سخن من آشـكار   ةحال كه انديش»: 4«گزينة 

 .  شود مي

  )110، مفهوم، صفحة دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

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

 )اي نجهاسماعيل گ(  »3«گزينة  -18

خبـري و رياكـاري    غفلـت، بـي  «» 4و  2، 1«هـاي   و گزينـه مفهوم بيت صورت سؤال 

  ».حاكمان است

  مست معشوق است. متوصيف چش» 3«مفهوم بيت گزينة 

  )75صفحة ، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )اسماعيل تشيعي(  »1«گزينة  -19

  ».راز عشق نهفتني نيست« :ابيات (الف، ج ، د) مفهوم

  هاي ديگر تشريح گزينه

  »  شب ها من، در غم تو، با ستارگان بيدارم: «»ب«بيت مفهوم 

    »است. سراسر وجودم غرق حيرت است، جز اشك كه جدا افتاده: «»هـ«بيت مفهوم 

  )98صفحة ، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  -20

اسـت.   »جنگ كردن«، به معناي »3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه» كوشيدن«مفهوم 

  آمده است.» سعي و كوشش«، به معناي »4«اما در گزينة 

  )96مشابه صفحة ، مفهومدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش(

forum.konkur.in



 

  4: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 ارديبهشت 26 آزمون -)7( ةپروژ          
    

 

  
  

 )تبريز -ده زا فرشيد فرج(  »3«گزينة    -21

  تشريح گزينه هاي ديگر
  نادرست است.» شان درس»: «1«گزينة 
  اند. نادرست» كردند تشويق «و » كردند تالش مي«، »آموزاني دانش»: «2«گزينة 
  (ترجمه)    نادرست است.» كنند مي تشويق تر بيش« »:4«گزينة 

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

  )علي ابراهيميدرويش(  »3«گزينة  -22

»عبـه همـراه    »:مـع / «آمـوزان   دانـش  »:التّالميذُ«(در اينجا) /  جمع شدند  »:اجتم /
 »:الحفلة/ «شروع شد  »:بدأت« /در مدرسه»: المدرسةفي / «شان  خانواده »:اُسرتهِم«

ديرُ / «ساعت هفـت  در  »:السابعةِ الساعةِفي / «جشن  ل / «مـدير   »:المـاز  »:هماسـتقب
  رويي با خوش، رويي با گشاده »:الوجه ةشببشا/ « استقبال كردا ه آن

  تشريح گزينه هاي ديگر
  اند. نادرست» آغاز كردند« و» نُه«، »ها خانواده«»: 1«گزينة 
 اند. نادرست» آمد شاناستقبالبه «و » كنندشروع «و » نُه«، »تا»: «2«گزينة 

 اند. نادرست» واهد كردخ« و» آغاز شود« ،»تا«، »شوند ميجمع « »:4«گزينة 

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة    -23

»ــةِ/ «عــوض كــردن  »:تغييــر/ «هنگــام  »:عنــدزهريردتــي/ «گلــدان  »:مگلــم  »:و /
/ در دسـتم   »:فـي يـدي  / «خـاري كوچـك    »:صـغيرةٌ  شوكةٌ/ «داخل شد  »:دخَلت«
 كنم مياحساس  يدرد »:اُحس بألمٍ/ «اكنون  »:اآلن/ «آن را زخمي كرد  »:اجرحته«

» /نوشتن »:الكتابةِ/ «هنگام  »:عند  
  تشريح گزينه هاي ديگر

  اند. نادرست »درد دارم« و »كردم عوض »: «2«گزينة 
 اند. نادرست» درد دارم«و  »نويسم مي« ،»كردم عوض مي« »:3«گزينة 

  (ترجمه)  اند. نادرست» نويسم مي« و» جروح شدمدستم »: «4«گزينة 
----------------------------------------------  

 )مهدي ترابي(    »2«گزينة    -24

كـه  »: أن تعرفـي «آرزوهاي بزرگ خـود /  »: الكبيرةآمالك «رسي /  نمي»: ال تبلغين«
 (ترجمه)  دوست از دشمن»: الصديق من العدو«بشناسي، كه تشخيص بدهي / 

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

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(    »1«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
صـورت   منه (أحد) در جمله آمده اسـت، پـس ترجمـه نبايـد بـه      مستثني»: 2« ةگزين

در اين شب وحشتناك  :گفتم«صحيح عبارت چنين است:  ةاسلوب حصر باشد. ترجم
» اُمـي «در » ي«كـه ضـمير    ، ضـمن ايـن  »شنود! ا نميهيچ كس جز مادرم صداي مر

  ترجمه نشده است.
هاسـت و همـواره نيـز در ترجمـه،      جمع مكسر به معناي قدرت» القوي»: «3« ةگزين

  اضافي و زائد است.
صـحيح عبـارت چنـين اسـت:      ةمضـارع مجهـول اسـت، ترجمـ    » تفتح»: «4« ةگزين

  »  انگيزد! دل مؤمني برمي شود كه شادي را در درهاي بهشت بر مردي گشوده مي«
  (ترجمه)  

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -26

چه بسا چيزي را دوسـت نداشـته باشـيد و خداونـد در آن خيـر      «شريفه: ة آي ةترجم
گاهي چيزي كه اميـد نفعـش را   (» 3« ةبيت داده شده در گزين با »فراواني قرار دهد
  ) به يك مفهوم هستند.شوداي با آب زالل خفه  رساند، چه بسا تشنه داري ضرر مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  به گردش روزگار و يكسان نبودن احواالت آن، اشاره دارد.»: 1«گزينة 
  ، اشاره دارد.كوتاه كردن آرزوهابه »: 2« ةگزين
      اشاره دارد. ،(صدقه) بخشش و انجام كار خيردفع بال كردنِ به »: 4« ةگزين

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

  )پور سيالب رضي حسن(   »4«گزينة  -27

/ فــَ   »: پس/« مدنَ »:شد پشيمان/ «من عمله، من فعله  »:از كارش/ «الرَّجلُ  »:مرد«
او را  »:قَبلهـا / «دختـرش   »:بنتـه / «دسـت   »:يـد / «گرفت »:اخذ بـِ « / جاء  »:آمد«

  (تعريب)  نزد خود »:عنده/ «نشاند او را  »:اَجلَسها/ «بوسيد 
  

  مطلب:  ترجمة متن درك
از كـه  اي بود كه چيزي جـز چهـار گوسـفند نداشـت؛      روستا زن سالخورده در اطراف

 هراسـان از روزهـا روسـتا    روزيادامه دهد. در صبح را گرفت تا زندگي  ها شير مي آن
از خـواب   داده بـود،  خاطر فرياد پيرزني كه گوسفندانش را به خاطر دزدي از دست هب

ها قصد داشتند گوسـفنداني را   چهار تن از آن او آمدند وة ها به كلب بيدار شد. همسايه
 يمن گوسـفندان  :گفت و ها به او بدهند، ولي او بخشش ايشان را نپذيرفت به جاي آن

خواهم مرا نـزد حـاكم    خواهم و تنها از شما مي ام مي را كه در پرورششان رنج كشيده
پس به تـو  تر از مشكل توست  حاكم سرگرم مشكالتي بزرگ به او گفتند: حتماً ببريد.

هاي بسياري به قرارگاه حاكم رسيد.  پس از تحمل سختي سرانجام… كند گوش نمي
مـرا در حـالي   تو گوسفندان  :اي پير زن؟ گفت استحاكم از او پرسيد تو را چه شده 

م بـود از گوسـفندان خـود    و گفت: الزاي! حاكم با تمسخر به ا كه خواب بودم دزديده
  كه بخوابي! كردي، نه اين مواظبت مي
سرورم پنداشتم كه تو بيدار هستي پس من خوابيدم! در اين هنگام حاكم  :جواب داد

 و ...چهار گوسفند بـه او بدهيـد   :عاجز شد) پس گفت( با شرمندگي از جواب درماند
و پيروزي بـه سـر    يشادة لحظدر اينچنين آن پيرزن محل را ترك كرد در حالي كه 

  !ردب مي

 )حسين رضايي(  »1« گزينة  -28

  خاطر فرياد پيرزن به هراسان آيد)  حال مي »كيف«روستا چگونه بيدار شد؟ ( در جواب 
  )و مفهوم (درك مطلب    

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

  )حسين رضايي(  »2«گزينة    -29
؛ بـا موضـوع   »!رود) نمياز بين نرفت ( بال آن بود ( باشد)اي دن كننده حقّي كه طلب«

  متن، ارتباط دارد.
  (درك مطلب و مفهوم)    

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

 )حسين رضايي(  »1«گزينة    -30

  بود.» شمسئوليت حاكم نسبت به زيردستان«مقصود پيرزن از سخنش، 
  (درك مطلب و مفهوم) 

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

 )حسين رضايي(  »3«گزينة  -31

  ) مطابق متن، نادرست است.( !حاكم توجه نكرد به چيزي كه زن سالخورده از او خواست
  (درك مطلب و مفهوم)    

 3و  2 عربي
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 )حسين رضايي(  »1« گزينة   -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
            نادرست است.» »استفعال«مصدره « »:2« ةگزين
            .اند نادرست »»الحاكم«نائب فاعله «و  »مبني للمجهول« »:3«ة گزين
            نادرست است. »»الحاكم«فاعله « »:4« ةگزين

  (تحليل صرفي و نحوي)  
 ---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »1« گزينة -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
            .اند نادرست» مطلق مفعول«و  »منوع من الصرفم«، »جامد« »:2« ةگزين
            .اند نادرست »…به  مفعولٌ«و  »اسم مفعول« »:3«ة گزين
            .است  نادرست» علميةبالمعرّف « »:4« ةگزين

  (تحليل صرفي و نحوي)    
---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »2« گزينة -34

  .)حظَةَلَپذيرد ( تنوين نمي و مضاف است» لَحظَةً«
  )گذاري حركت(  

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

 (مسعود محمدي)   »4«گزينة  -35

) هرگاه ماقبل حـرف علـه كسـره باشـد،     للغائبةماضي ( 4 ةدر فعل معتل ناقص، صيغ
  ت.اس» رضيت«شود، بنابراين صحيح آن  حرف عله حذف نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  معتل ناقص است.» هـ  د  ي« ةاز ريش» هدينا»: «1« ةگزين
  معتل ناقص است.» ت  ل  و« ةاز ريش» تتلون»: «2« ةگزين
  )معتالت(   معتل اجوف است.» ك  و  ن« ةاز ريش» كانوا»: «3« ةگزين

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

 )دي رضاييمحمدمه(   »1«گزينة  -36

اسم استفهامي اسـت كـه معـرب اسـت و     » أي« ةكلم ،»1« ةبايد دقت كرد در گزين
  اعرابش محلي نيست.
  تشريح گزينه هاي ديگر

  بنابراين اعرابش محلي است. ،مناداي مفرد و مبني بر ضم است» معلّم«»: 2«گزينة 
اين اعـرابش  بنـابر  ،نفي جنس و مبني بر فـتح اسـت   ي»ال«اسم » ثروةَ« »:3«گزينة 

  محلي است.
  بنابراين اعرابش محلي است. ،اسم استفهام و مبني بر فتح است» كيف« »:4«گزينة 
  )انواع اعراب(    

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

 )پور اسماعيل يونس(   »2«گزينة  -37

» لـوا تفع«اسم شرط است و دو فعل مضارع پس از خود را مجزوم كرده اسـت و  » ما«
جواب شرط و مجـزوم بـه سـكون    » يعلَم«فعل شرط و مجزوم به حذف نون اعراب و 

  است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اسم موصول است.» ما»: «1«ة گزين
  حرف نفي است.» ما»: «3« ةگزين
  )انواع جمالت(   اسم موصول است.» ما»: «4« ةگزين

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -38

بالفعل است و به اسم منصوب و خبر مرفـوع نيـاز دارد و اگـر     ةمشبهاز حروف » إنّ«

جار و مجرور آمده باشد، آن جار و مجرور خبـر مقـدم و    ،بالفاصله پس از اين حروف

»: للتّالميـذ «محالً مرفوع اسـت و پـس از آن بـه اسـم منصـوب نيـاز دارد، بنـابراين        

و » إنّ«اسـم مـؤخّر   » أهـدافاً «صـفت و  » المجتهدين«و » إنّ«جمله، خبر مقدم  شبه

  صفت است.» عاليةً«منصوب و 

  هاي ديگر تشريح گزينه

ة صفت و مرفـوع و جملـ  » الناجحونَ«و مرفوع و » كان«اسم » التالميذُ«»: 1« ةگزين

  و محالً منصوب است.» كان«خبر » اشتركوا« ةفعلي

مؤخّر  اسم» رحمةً«و محالً مرفوع و » إنّ«خبر » في اختالف« ةجمل شبه »:2« ةگزين

  و منصوب است.» إنّ«

 ةفعليــ ةو جملــ» ت«از افعــال ناقصــه و اســمش ضــمير بــارز » كُنــت« »:3« ةگزينــ

  )انواع جمالت(   خبر آن و محالً منصوب است.» تتعلّمينَ«

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

 )حسين رضايي(  »1«گزينة  -39

بانـه)  ل(داوط فرمـانبرداري  ياري است كه باحال: عالقمند به كار، صاحب اخت» طائعاً«

  كند! به تكاليف عمل مي

  هاي ديگر گزينه تشريح

  است. تمييز» حزناً« »:2«گزينة 

  است. صفت» حسناً«مفعول مطلق و » ذكْراً« »:3«گزينة 

   است. »يكونُ«خبر » دؤُوباً« »:4«گزينة 

 )منصوبات(    

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

 )درويشعلي ابراهيمي(  »4«گزينة  -40

مطلق   مفعول» إخباراً« ةاست و كلم» افعال«فعل ماضي للغائب از باب » أخبر« ةكلم

 و منصوب است.

  هاي ديگر گزينه تشريح

  تمييز و منصوب با عالمت اعراب ظاهري است.» عقالً»: «1« ةگزين

  است.» عشر«تمييز براي عدد » درجات»: «2« ةگزين

  تمييز و منصوب با عالمت اعراب ظاهري است.» تضحيةً»: «3«ة نگزي

  )منصوبات(    
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 )بقا محمد رضايي(   »4«گزينة  -41

كسي كه بازگردد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، «فرمايد:  خداوند مي
كند؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان  خداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي

  »است.
 )66ة صفح ،7 ، درسدانشگاهي پيشو زندگي (دين   

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(   »2«گزينة  -42

ترين عامل براي حضور كارآمد در  استحكام و اقتدار نظام حكومتي يك كشور، مهم
شود و  طور طبيعي منزوي مي ميان افكار عمومي جهان است. يك كشور ضعيف، به

  يابد. و همدلي در دنيا نميهمراه 
 )94ة صفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -43

امام خميني (ره) دربارة ضرورت مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و 
هرگز دست از  ]دشمنان[آن كريم به گفتة قر« . . . . فرمايد:  شهادت و صبر مي

  »كه شما را از دينتان برگردانند. دارند مگر اين ستيز با شما برنمي مقاتله و
 )97و  96هاي  هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »1«گزينة  -44

دين هاي نادرست به ديگران رساند، و  ان با روشتو جايي كه حق را نمي از آن
آموزه و حكم آن براساس حكمت  اسالم، يك دين منطقي و استداللي است و هر

هايي كه خداوند در قرآن  الهي تنظيم شده است. بنابراين ما بايد از همان روش
م اش آموزش داده، استفاده كنيم و بهره ببريم تا ميان پيا كريم به پيامبر گرامي

اُدع إلي سبييلِ «اسالم و روش تبليغي آن، تناسب منطقي و معقول برقرار كنيم: 
كارگيري   الزمة به. »ربك بالحكمة و الموعظةِ الحسنَةِ و جادلهم بِالّتي هي أحسنُ . . . 

  .ها، تقويت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است اين روش
 )96و  95، 91، 90هاي  هصفح ،9 ، درسهيدانشگا پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -45

اي است كه ما را به سطح الزم از توانمندي  تمدن اسالمي، نيازمند برنامه احياي
  به ما ببخشد. را و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني ارتقا دهد

مشاركت در اين اقدام بزرگ نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عزت نفس، توكل و 
تقويت ايمان و «اعتماد به خداوند، شجاعت، پايداري، عزم و ارادة قوي، يعني 

اصبِروا إنَّ االرض هللاِ  استَعينوا بِاهللاِ و«است. اين مسئوليت مسلمانان در آية » اراده
ن عبادهم شاءن يتَّقينَ يورثُها ملمبة لالعاق تبيين شده است. »و  

 )92و 90 هاي هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -46

در عبارت  ،ها باشد براي ساير امت اي بايد اسوه و نمونهكه جامعة اسالمي،  اين
بيانگر » 1«گزينة  توجه كنيدتأكيد شده است. » لي النّاسوا شُهداء عنلتَكو«قرآني 

روي مسلمانان در احكام دين مهيا نموده  شرايطي است كه خداوند در جهت ميانه
  است.

 )91و  90هاي  هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )مدرضا فرهنگيانمح(   »1«گزينة  -47

را، نه صرفاً در » توانيم ما مي«ملتي كه به توانايي خود ايمان و باور دارد و عبارت 
  هاي افتخار را به سرعت فتح خواهد كرد.  كند، قله لفظ، كه در عمل بيان مي

نيروي ترين  بزرگكنندة تمدن اسالمي و  زنده» توانيم ما مي«كه  ايمان و باور به اين
است. اين خودباوري به وظيفة آن هاي سخت  پيمودن راه و گذر از گردنه براي  محركه

  هاي جامعة خود اشاره دارد. در حيطة تحكيم پايه» تقويت عزت نفس عمومي«
 )94ة صفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -48
ها و تحولي  انسان گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نيازمند تغيير در نگرش

  بنيادين در شيوة زندگي فردي و اجتماعي مردم بود.
تنگ ها را از محدودة  رسول خدا (ص) در كنار دعوت به توحيد، افق نگاه انسان

هاي محكم و آشكار، با حقيقت معاد آشنا  ، منكرين را با استداللفراتر برد دنيا
  . (معادباوري)خاستساخت و با عقايد خرافي، پيرامون آن به مبارزه بر

 )84ة صفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -49
آية ذكر شده، بيانگر توجه به معيار عدالت اجتماعي و قسط است و براساس آن 

طوري كه در آن  ور بود بهمح اي عدالت اكرم (ص) به دنبال برپايي جامعه پيامبر
مظلوم بتواند به آساني حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد و تعالي براي همة 

  ها فراهم باشد. انسان
(دليل نادرستي . دقت شود كه برپايي عدالت اجتماعي، وظيفة مردم است

  »)1«گزينة
بيانگر معيار »: 4«و گزينة» احياي منزلت خانواده و زن«بيانگر معيار »: 3«گزينة

  است.» در تمدن اسالمي علم آموزي«
 )87و  86، 80هاي  هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -50

ديدگاه متعادل نسبت به دنيا و آخرت و توجه به رستگاري اخروي به عنوان هدف 
عين تالش براي رشد و تعالي دنيوي، معياري است كه در آية  گي، دراصلي زند

  مطرح شده است. »قُل من حرّم زينةَ اهللا الّتي اَخرَج لعباده . . . «
 )86و  85، 81هاي  هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا ييمحمد رضا(   »2«گزينة  -51

ها و انواع  ها، كتاب هاي فشرده، مجالت، روزنامه ها، لوح توليد، توزيع و تبليغ فيلم
منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمي و مبارزه با تهاجم فرهنگي و  آثار هنري به

ابتذال اخالقي، از مصاديق مهم عمل صالح و از واجبات كفايي و داراي پاداش 
  اخروي بزرگ است.

ها  حتي در بازي ها، آور روحي و اجتماعي است و انجام آن از امور زيان بندي، شرط
  .باشد ي حرام ميلهاي معمو و ورزش

 )107و  106 هاي هصفح ،10 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -52
قابل اعتمادي است كه پيش روي هر انسان خردمنـد   زندگي ديني تنها شيوة مطمئن و

ن اهللاِ و رضـوانٍ   «انديش قرار دارد كه آية شريفة  عاقبتو  لي تَقوي مـع بنيانَه سن اَساَفَم
  اشاره دارد.  اين مفهوم به ...» 

 )105صفحة  ،10 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »3«گزينة  -53
  سؤرة نحل:   125  آية
  :»تي هي احسنجادلهم بالّو  الموعظة الحسنةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك «

                           )1(              )2)                      (3(  
  اي كه نيكوتر  شيوها آنان به و ب اندرز نيكوو  دانش استواربه راه پروردگارت دعوت كن با « 

                                       )1)             (2)                          (3(  
  .»است، مجادله نما

 )91و  90هاي  صفحه ،9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )انيخ علي فضلي(  »4«گزينة  -54
رسول خدا (ص) آمده بود تا مردم را از حكومت و واليت طـاغوت و سـتمگران نجـات دهـد و     

به  .»اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول . . «اجتماعي بر پاية قوانين الهي بنا كند كه آية شريفة  ينظام
  .  آن اشاره دارد

 )84و  80 هاي هصفح ،8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

  دانشگاهي پيش دين و زندگي
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -55

جامعه، انجام دادن وظيفة امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     و معالجة ترين راه اصالح  مهم
تـر   تـر و محكـم   قـوي  ،، گناهـان اجتمـاعي  كننـد اگر در انجام اين وظيفه كوتاهي  .است
در واقـع اگـر مـردم در برابـر اولـين      . گيرنـد  را دربـر مـي  و تمام سطوح جامعه  شوند مي

گناه حساسيت نشان دهند و در برابر آن بايستند و بكوشند كـه جامعـه را بـه    نمودهاي 
اگـر مـردم كوتـاهي    توانند مانع گسترش آن شوند.  وضع اعتدال بازگردانند، به آساني مي

تدريج، انحراف از حق ريشـه بدوانـد،    كنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جايي نرسد و به
جـا كـه     تا آنطلبد؛  ايثارگرانه ميهاي بزرگ و  ه تالششود، و نياز ب اصالح آن مشكل مي

جامعـه را از   تـا  جان و مال خود را تقـديم كننـد   ي بزرگها ممكن است نياز باشد انسان
  برهانند و مانع خاموشي كامل نور هدايت شوند.  مطلق تباهي 

 )74و  73هاي  هصفح ،7 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

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

 )صالحمحمد آقا(  »1«گزينة  -56

اي است كه بايـد بـا همـت     هاي اوليه قدم ،هاي اخير دانشمندان جوان كشور ما پيشرفت
  هاي دانش را بپيمايد.   تر ادامه يابد و همة عرصه بلندتر و عزم قوي

، هرگـز بـه   ندبهـره باشـ   كشوري كه مردم آن از علم بي«فرمايند:  مقام معظم رهبري مي
  »د يافت.حقوق خود دست نخواه

 )94صفحة  ،9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

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

 )سيد احسان هندي(  »2«گزينة  -57

    تشكيل حكومت اسالمي و پذيرش واليت الهي: اطاعت از خدا، رسول و امام
  : ارتقاي جايگاه خانوادهتماعيهاي اج نابسامانيمانع اصلي فساد و 

 )85و  84هاي  هصفح ،8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

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

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -58

هـاي   كننده بايد بكوشد كوتـاهي  حق اطاعت و بندگي اوست. توبه ،ترين حق خداوند مهم
 را ههـاي از دسـت داد   براي مثال، نمازهـا يـا روزه   ،جبران كندا رخود در پيشگاه خداوند 

  جا آورد.   شده را به هاي ترك قضا نمايد و عبادت
 )73صفحة  ،7 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

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

 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -59

الس عيش و نوش باشد، حرام محسوب هوي و مطرب كه مناسب با مجلموسيقي 
هاي فرهنگي  شود. به كارگيري آالت موسيقي براي اجراي سرودها و برنامه مي

  مفيد اشكال ندارد. (حالل و جايز)
 )108ة صفح ،10 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

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

 )بقا ييرضا محمد(   »2«گزينة  -60

ي از گناهان مربوط به حقوق مردم است و فرد بايد ستمي را كه بر مردم كرده برخ
توان ادا كند و رضايت  ها را در حد جبران نمايد و حقوق مادي يا معنوي آن

دست آورد و اگر به آنان دسترسي ندارد، در حق آنان صدقه دهد  صاحبان حق را به
ديگر حقوق   ر حقوق مادي، بر يكو برايشان دعاي خير نمايد. البته مردم عالوه ب

تر از حقوق مادي است. اگر رفتار ناپسند برخي  معنوي هم دارند كه بسيار مهم
در واقع حقوق معنوي افراد ضايع شده  ،افراد سبب بدبيني ديگران به دين شده

  است و بايد فرد توبه كننده با تمام وجود به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
 )72ة صفح ،7 ، درسدانشگاهي پيشگي (دين و زند  

  
 

 )زاده عليرضا يوسف( »4« ةگزين -61
نيوتن اولين تلسكوپ بازتابي كاربردي را ساخت و از آن استفاده كـرد  «ترجمة جمله: 

  »در فضا را ببيند.اجرام تا 
  نكتة مهم درسي

ت شود؛ دق براي بيان دليل و منظور استفاده مي» so as toشكل سادة فعل + «ساختار 
  اند. دليل عدم تطابق زماني نادرست به» 2«و » 1«هاي  كنيد كه گزينه

  +in order + to“فعل”نيز داراي ساختار گرامري صحيح نيست:» 3«گزينة
  (گرامر)   

----------------------------------------------  
 )محمد سهرابي( »3« ةگزين -62

ترين فرد  . او خالقجا را ترك كند آنخواستند كه  از او ميها نبايد  آن«ترجمة جمله: 
  .»بود ها آندر تيم 

  نكتة مهم درسي
  شد، اما شد، اشاره دارد. به عملي كه نبايد در گذشته انجام مي”.should not have + p.p“ساختار 

  (گرامر)
---------------------------------------------- 

)نسترن راستگو( »4« ةگزين -63
 گرچه مقصران واقعي درشدند،  مي از كشور اخراج داشتند  افرادهمة «ترجمة جمله: 

    .»اند نشده شناسايياين فاجعه هنوز 
  نكتة مهم درسي

(از  ”since“دهندة دليـل و منظـور اسـت؛     كه) ربط (تا، به منظور اين ”so that“عبارت 
دهندة  (كه آيا) ربط ”whether“دهندة دليل و زمان است؛  كه) ربط جايي كه، از زماني آن

  دهندة مغايرت غيرمنتظره است. (اگرچه) ربط ”even though“شرط است و 
  )گرامر(  
---------------------------------------------- 

 )شهاب اناري( »4« ةگزين -64
او تصميم گرفت ما را با سـؤاالتي گـيج كنـد كـه كـامالً نـامرتبط بـا        «ترجمة جمله: 
  .»بودموضوع اصلي 

  مصنوعي) 2  خانگي، داخلي) 1
  نامرتبط) 4  علمي) 3

  (واژگان)      
---------------------------------------------- 

 )محمد سهرابي( »3« ةگزين -65
داد كه يـك منبـع مسـتقل عرضـه      ترديد نشان  چين، بيبا مشكالتي «ترجمة جمله: 

  .»بايد مورد توصيه باشد
  ظتتراكم، غل) 2  جامعه، اجتماع) 1
  تنوع) 4  بودن، معقول بودن توصيه قابل) 3

  (واژگان)      
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »1« ةگزين -66
تـالش  و هرگـز   بـود گفت كه قادر به ساختن يك تصـوير ن خودش او «ترجمة جمله: 
  .»بنامد لكه بتواند آن را كار هنري اصيكند خلق نكرد تا چيزي 

  رساني كردنروز به) 2  نوشتن، ساختن )1
  بيني كردن پيش) 4  انتقال دادن) 3

  (واژگان)  
---------------------------------------------- 

 )محمد سهرابي( »2« ةگزين -67
شـود و بـا    تـر  بودنـد نزديـك  ايستاده ها  ت كرد به جايي كه آنأاو جر«ترجمة جمله: 

كند و آن را به زير هـر چيـز ديگـري در    دقت به يك جعبة كوچك در قفسه برخورد 
  .»انتهاي كيسه هل دهد

  با دقت) 2  اكثراً) 1
  كامالً) 4  قطعاً) 3

  (واژگان)      

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 ارديبهشت 26 آزمون -)7( ةپروژ          
    

 )نسترن راستگو( »4« ةگزين -68
، پيشـرفته وري اسازي فنـ  وري و صنعتيبراي تسريع در نوآوري در فنا«ترجمة جمله: 

  .»است زيانخطر گذاري در  نياز به حمايت از سرمايه
  ارزيابي كردن) 2  بزرگ كردن، درشت كردن) 1
  كردن سازي صنعتي) 4  محاسبه كردن، تخمين زدن) 3

  (واژگان)      
---------------------------------------------- 

  ترجمة متن كلوزتست:
تا  5ميليون نفر از كودكان جهان بين  250المللي كار، تقريباً  طبق سازمان بين

  كنند. وقت كار مي مهنيطور  بهسال حداقل  14
كنند تا بتوانند براي  تمام وقت كار ميطور  بهميليون كودك  120، ]تعداد[از اين 

هاي فقيرشان كمك كنند. گرچه كودكان كار در كشورهاي در  حمايت از خانواده
آمريكا  ةاياالت متحداز جمله ترين است، در سرتاسر جهان،  حال توسعه متداول

، كارگر مزرعه و كارگر از اين كودكان مجبور هستند كه گداشود. بسياري  يافت مي
 شان روحيشدت براي سالمت جسمي و  ها در شرايطي كه به كارخانه شوند. آن

 شوند. مضر است، گماشته مي

 )علي شكوهي( »1« ةگزين -69
  نكتة مهم درسي

ــد      ــاتي مانن ــد از كلم ــره)، باي ــاد غيرمنتظ ــتقيم (تض ــل غيرمس ــان دادن تقاب ــراي نش ب
“although” ،“even though”  يا“though” استفاده كنيم.  

  )كلوز تست(      
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »4«گزينة  -70
  چنين هم) 2  جز به) 1
  (كلوزتست)  از جمله) 4  كه مادامي) 3

---------------------------------------------- 
 )علي شكوهي(  »2«گزينة   -71
  مجبور كردن) 2  ضميمه كردن) 1
  (كلوزتست)  الزم داشتن) 4  دسترسي يافتن) 3

---------------------------------------------- 
 )علي شكوهي(  »1«گزينة  -72
  با اعتماد به نفس) 2  شدت، بسيار زياد به) 1
  طور طبيعي به) 4  قبالً) 3

  (كلوزتست)  
 ---------------------------------------------- 

  :1 ترجمة متن درك مطلب
هـا   ها، سرطان در ميان فيل هاي بيشتر در مقايسه با انسان عظيم و داشتنِ سلول ةرغمِ جث به  

بسيار نادر است و تحقيق جديد ممكن است دليل آن را توضيح دهد. محققان دانشگاه يوتا در 
كـه   انـد  ، بيان كردهشده) منتشر JAMAامروز انجمن پزشكي آمريكا ( ةتحقيقي كه در مجل

 و  سـي ها كه تنها دو تا (آلل) دارند،  در مقايسه با انسان  هاي فيل سلولمشخص شده است كه 
 ةشد بسيار شناخته ةنابودكنند يك ،p53كه  دارند) ها ژن اضافي (آلل ةشد اصالح ةهشت نسخ

  .كند تومور را رمزگذاري مي
تـري بـراي    سـاز و كـار قـوي   «ين داراي ها همچن كه فيل كند بيان مياين گزارش همچنين   

توانند سرطاني شوند، هستند. برطبق نظرِ اين محققـان،   كه مي» ديده هاي آسيب كشتن سلول
سرطاني بـا سـرعتي    ديده و احتماالً پيش هاي آسيب ها، سلول فيل ةشد هاي جدا ميان سلول در

-Liاني مبـتال بـه سـندروم    هاي انس هاي انساني سالم و پنج برابر سرعت سلول دو برابر سلول
Fraumeniفعال  ة، كه فقط داراي يك نسخp53 به اين افرادي كه روند.  ، از بين مي هستند

درصد خطر ابتالي مادام العمـر بـه سـرطان در كودكـان و      90بيش از هستند، سندروم مبتال 
  .را دارند بزرگساالن

 دنرسـ  نظـر مـي   بهها  نسان را دارند، آنهاي ا تعداد سلولبيش از صد برابر ها  جا كه فيل از آن  
جاشـوا شـيفمن،    طور نيست. سرطاني شوند. اما اينبرابر شانس بيشتري داشته باشند تا  100

پزشكي دانشگاه يوتـا در   ةسرطان هانتسمن در دانشكد ةسسؤمتخصص سرطان كودكان در م
تعـداد  ت دچـار  بايسـ  هـا مـي   هـاي منطقـي، فيـل    بـا تمـام اسـتدالل   «اي اظهار داشت:  بيانيه

بايست  مي دليل ريسك باالي سرطان، تاكنون ها به در حقيقت، آنو سرطان شوند چشمگيري 
زنـده  بـراي   تطبيعـ  روشهـاي بيشـتر    p53كنـيم كـه توليـد     . ما فكر ميندشد منقرض مي

دهد كه ميزان مرگ و مير ناشي  در حقيقت، تحقيق وي نشان مي». .استگونه  اين داشتن نگه
امـا   ،پـنج درصـد اسـت    تنهـا  كننـد، زيـر   سال عمر مي 70تا  50ها، كه بين  رفيلاز سرطان د

 درصد است.  25تا  11ها بين  درانسان

 )علي شكوهي(  »4«گزينة  -73
سـرطاني در  -ديـده و احتمـاالً پيشـا    آسـيب هاي  بر اساس متن، سلول«ترجمة جمله: 

دتر از هســتند پــنج برابــر كنــ ”Li-Fraumeni“افــرادي كــه مبــتال بــه ســندروم 
  (درك مطلب)  »روند. مي از بين ها فيلهاي  سلول

 )علي شكوهي(  »3«گزينة  -74
ميزان مـرگ و ميـر ناشـي از    علميِ جاشوا شيفمن، هاي  برطبق ِيافته«ترجمة جمله: 
  »ها است. تر از انسان ها كم سرطان در فيل

  (درك مطلب)  
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »3«گزينة  -75
نقش مهمـي در از   p53خواهد بگويد كه  مي اين متن عمدتاً ةنويسند«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  .»كند مي سرطاني ايفاهاي  بين بردن سلول
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »2«گزينة  -76
كشيده شده اسـت،   در پاراگراف سوم زير آن خطكه  ”they“ضمير «ترجمة جمله: 

  »اشاره دارد.» ها فيل«به 
  (درك مطلب)    

  :2ترجمة متن درك مطلب 
مـدت   كـه بـه   يك همبرگر خوشمزه در خانه آسان است. اما آيا اين همبرگر بعد از ايـن  ةتهي  

شما زير نورهاي بسيار روشن قرار گرفت، هنوز هم خوشـمزه   ةشش ساعت روي ميز آشپزخان
يـا از ايـن همبرگـر     كنـد عكـس تهيـه    مششـ سـاعت  آن ي بعـد از  رسد؟ اگر كسـ  به نظر مي

توانيـد   كنيـد مـي   ن را بخورد؟ مهمتر از همه، فكر ميآ حاضر است، آيا كسي كندفيلمبرداري 
؟ ايـن سـؤاالتي اسـت كـه     كننـد ها نفر را مجبور كنيد براي اين همبرگر پول پرداخت  ميليون
تبليغات براي محصـوالت خـود، نگـران آن     فود هنگام توليد تبليغات يا چاپ هاي فست شركت

هايي كه عكاسـان   كشد. چراغ برداري اغلب ساعات زيادي طول ميعكسهستند. فيلمبرداري و 
توانـد باعـث شـود غـذا بـراي       . ايـن شـرايط مـي   داغ باشـند بسيار  توانند مي كنند استفاده مي

وارد منـو كـه در تبليغـات    نظـر برسـد. بنـابراين، مـ     ناخوشايند به كنندگان بالقوه كامالً مصرف
 نيستند. خوردن ابلقكنيد، احتماالً در واقع  فود مشاهده مي فست

نـان   نوع مواد غذايي صدها طراح ، نان است.عالي تبليغاتياولين قدم براي ساختن همبرگر    
بعـد،   ة. در مرحلكنداز چين و چروك را پيدا  نان عاري كه او يك كند تا اين مي بندي دستهرا 
ـ   حطرا كنجـد را   ةمواد غذايي با استفاده از چسب و موچين براي حداكثر جذابيت بصـري، دان

شـود تـا در اثـر     آب اسـپري مـي   كند. سپس نان با يك محلول ضد روي نان دوباره تنظيم مي
  نشود. تريا رطوبت موجود در اتاق  نورهاتماس با ساير مواد، 

. آورد درمـي  نقـص  بي ةداير شكل يك ت را بهمواد غذايي يك تكه گوش طراحبعد،  ةدر مرحل   
مـواد   طراح. سپس ماند باقي ميپخته نداخل آن  -شود  فقط قسمت خارجي گوشت پخته مي

خـوراكي   اي و رنـگ قهـوه   قنـد  ةشـير غذايي قسمت بيروني گوشت را با مخلـوطي از روغـن،   
 .شوند نگاشته ميگوشت  رويهاي داغ فلزي  با استفاده از سيخرد گريل كند.  ميآميزي  رنگ

بـا  فرنگي و كاهو براي يافتن محصـوالت   وجهدوجين گ به دنبالمواد غذايي  طراحسرانجام،    
فرنگـي انتخـاب    مركزي از قرمزتـرين گوجـه   ة. يك برگ كاهو و يك قطعگردد مي ظاهر عالي

 نظـر  (تـازه بـه   را حفظ كننـد شود تا ظاهري تازه  گليسيرين پاشيده ميها  به آنشده و سپس 
 . »د؟آيا شما هنوز گرسنه هستي«شود كه  ال مطرح ميؤاكنون اين س .برسند.)

 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -77
هاي فسـت   هدف اصلي نويسنده اين است كه توضيح دهد كه شركت«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)    .»دهند جلوه مي لذيذفود چگونه غذاهاي خود را در تبليغات تجاري 
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »1«گزينة  -78
خـوراكي  يك چيزي شود،  مي استفاده »1«طور كه در پاراگراف  همان«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  .»باشدبا خيال راحت قابل خوردن اگر است 
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -79
 همبرگـر كـار   تبليغـات  رويمواد غـذايي كـه    طراحمطابق متن، يك «مله: ترجمة ج

هاي كنجد در يك ترتيب عالي بر  نگه داشتن دانه برايكند ممكن است از چسب  مي
  (درك مطلب)  »كند.  استفادهروي نان 

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

 )اميرحسين مراد(  »4«گزينة  -80
كاهو و گوجـه  بسيار مهم است كه اساس اطالعات موجود در متن،  بر«ترجمة جمله: 

 .»دننظر برس تازه به ييك همبرگر فست فودتبليغ فرنگي مورد استفاده در 

  (درك مطلب)  
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  اردیبهشت 26 آزمون - »7«پروژة         

    
  عمومیریاضی 

 

  )مهدي مالرمضانی(  »4«گزینۀ  - 81

  f (x) x x f (x) x3 23 9 1   

  
1

11 30 01 213
2 3

x
f (x) x x x

x
   

 )84 ۀ، صفحعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((   
 --------------------------------------------  

  )رضا آزاد(  »2«گزینۀ  -82

  f (x) x x x x(x x )3 2 23 4 0 3 4 0   

 غ ق ق  
x

x ,x x
x

120 3 4 0 4   

  f ( )0 1   
  f ( ) 1 11 1 2 1

4 4
   

fکمترین مقدار   ( ) 1 71 1 2 1
4 4

   
fبیشترین مقدار   ( )2 4 8 8 1 5   

  ( ) /7 275 6 75
4 4

   اختالف بیشترین و کمترین مقدار
 )86تا  83 ايه ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((   

 --------------------------------------------  
  )کاظم اجاللی(  »1«گزینۀ  - 83

xدر نقطۀ f چون fپذیر است. پس  مشتق 1 ( )1 0 .  
  f (x) x ax a f ( ) a a2 2 25 8 3 1 3 8 5 0   

  a , a 51
3

  
aاگر fجدول تعیین عالمت گاه آن ،1 (x) صورت زیر است.  به  

  f (x) x x25 8 3   

  x

f (x)

31
5

0 0
  

a اگر 5
3

fجدول تعیین عالمت  گاه آن،  (x) صورت زیر است.  به 

 f (x) x x ( x x )40 25 52 25 3 8 5
3 3 3

   

  x

f (x)

5 1
3
0 0

  

aدر حالت xدر fتابع 1 aماکزیمم نسبی دارد و در حالت  1 5
3

 
xدر fتابع   نیمم نسبی دارد.  می 1

 )88و  87 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  (کاربردهاي مشتق)  

  )وحید راحتی(  »3«گزینۀ  -84

  x xf (x) ( x )e ( e )(x x)2 2 22 4 2 4   

  xe ( x x x)2 22 4 2 8  

  xf (x) e ( x x )2 22 10 4   

  x xf (x) ( e )( x x ) e ( x )2 2 22 2 10 4 4 10   

  xe ( x x x )2 24 20 8 4 10   
  2 2

0
4 24 18 0xf (x) e ( x x )

¾zÄnk¤IÎ
   

هاي معادلۀ درجۀ دوم  ، برابر با مجموع ریشهf مجموع طول نقاط عطف تابع
x x24 24 18   : است، یعنی 0

  b
a

24 6
4

   
 )92تا  90 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  (کاربردهاي مشتق)  

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

  )علی پرنیان(  »3«گزینۀ  -85
   پذیر است: دو حالت امکان

xحالت اول:     صورت: باشد که در اینهم ریشه مخرج  1

  ( ) m m21 4 1 0 3   
   : مخرج ریشۀ مضاعف داشته باشد که در این صورت:دومحالت 

  ( ) ( )(m) m20 4 4 1 0 4   
 )98تا  95 هاي ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((   

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

  )علی پرنیان(  »4«گزینۀ  -86

x  وx هاي مخرج کسر هستند؛ یعنـی مخـرج کسـر دو     ریشه
  ریشۀ قرینه دارد، پس: 

b دو ریشــه قرینــه
x bx c

c
02 0 0   

b» 4«فقـط گزینـۀ    هـا  با توجه به گزینه cو  0 اسـت و نیـازي بـه     0
  نیست. aبررسی 

 )98تا  95هاي  (کاربردهاي مشتق) (ریاضی عمومی، صفحه   

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

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 87

دو سر قطر یک مربع باشـند،   Bو  A، اگر شده رسم فرضیبه شکل  با توجه
وسـط   Oگاه خط گذرنده از دو رأس دیگر مربع، خطی است که از نقطۀ  آن
   عمود است: ABگذرد و بر  می ABخط  پاره
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  A( , ) , B( , ) O( , )6 20 0 6 2 2 2   

  m mAB L
0 2 1 3
0 6 3

   

  xL : y (x ) y ( )2 6 2 603 32 2 2 2   

  y 3 2 2 2 22 2   
 )112تا  108 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

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

  )جواد کرمانی(  »1«گزینۀ  - 88

  
x t

x z x y zy t y t
z t

2
2 2 31 12 3 3 2

   

  ( t) (t ) t t2 1 6 4 3 3 3 3   
  t t3 6 2   

x)جواب دارد. دسته  یکپس دستگاه  ,y ,z )4 1 4.  
 )117تا  113 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

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

  (حسین غفارپور)  »2«گزینۀ  - 89
)مرکز دایره  , )2 . پـس فاصـلۀ مرکـز دایـره از خـط      3اسـت و شـعاع آن    1

x y k2  باشد. 3باید کمتر از   
| k |d 2 2 3

5
   

| k | | k |4 3 4 3 5
5

   

k k3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5   
max(b a) ( ) ( )4 3 5 4 3 5 6 5   

 )125تا  121هاي  هاي درجه دوم) (ریاضی عمومی، صفحه (هندسه مختصاتی و منحنی   
 --------------------------------------------  

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 90
   است: مختصات به صورت زیرشکل دایره مذکور در دستگاه 

    

4مرکز آن برابر با شعاع دایره است یعنی  طولبنابراین 
O .مرکز آن است  

0yاز خط  Oفاصله  x     برابر با شعاع دایره است (چون دایـره بـر ایـن
   خط مماس است)، پس:

  | | O
44 2 44 4 4 2 44 2 4 02 ¡¡ù

   

  x yo o 4 2   
 )125تا  121 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

 --------------------------------------------  
  (حمیدرضا بنیانی)  »3«ۀ گزین - 91

yچون  yF F .پس بیضی افقی است ،  
  برابر با نصف قطر بزرگ است، داریم:  BFطول 

  
BF a ( ) ( )2 22 2 2 1 3 8 2 2   

a2 4 aقطر بزرگ 2 2 2   
 )138تا  135هاي  هاي درجه دوم) (ریاضی عمومی، صفحه ی(هندسه مختصاتی و منحن   

 --------------------------------------------  
  )فر فرشاد صدیقی(  »1«گزینۀ  - 92

  2 2 22 2 2 4 4( b) c a b ac b ac   
  مرکز در بیضی برابر است با:  ازخروج 

  c b ac ce
a aa a

2
1 1 12 2   

  e e e e21 1 0   

  
e

e
e

1 5
1 5 2

2 1 5 02 ¡¡ù
   

 )138و  137 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی    
 --------------------------------------------  

  )زاده امیرحسین تقی(  »4«گزینۀ  - 93

پارامترهاي ارايد ،افقیهذلولی این 
2 16 4
2 9 3

a a

b b
   دانیم: است و می 

  2 2 2 25 5c a b c   
وتر کانونی و فاصلۀ کانونی اندازة اضالع آن شکل حاصل مستطیلی است که 

یعنی مستطیلی به ابعاد هستند.
22 92 10

2
bc ,
a

برابر پس مساحت آن  

910   :است با 45
2
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 )146تا  140 هاي فحه، صعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

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

  )زاده امیرحسین تقی(  »2«گزینۀ  - 94
yنمودارابتدا  | f (x)    :کنیم را رسم می |

    
  5 2 4 2 4 3 4 4 4 12 202 2 2

| f (x) | dx   

 )158تا  153 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  (انتگرال)   
------------------------ --------------------  

  )سهیل ساسانی(  »4«گزینۀ  - 95
   ، داریم:fتابع  نموداربا رسم 

    

                   
( )

S /

1 2 3 152 3 752 2 4
    1 3 31S  

  f (x)dx S S / /
3 3 3 75 6 751 21   

 )158تا  153 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی  
 --------------------------------------------  

  )زاده امیرحسین تقی(  »2«گزینۀ  - 96
   موردنظر برابر است با: انتگرالحاصل 

  ( ) ( ) ( )x dx |x |dx

( )

( , )

22 22
2 2

2 2 2 2 24 2 2 2
2 4 2 2

0 0
» 2ÌI÷{ ¾M ÁH½oÄHj´Ãº

q¨o¶

   

    
 )158تا  151 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی    

  )حسین حاجیلو(  »2«گزینۀ  - 97

  x
F(x) t.logtdt F (x) x.log x1   

  10 10 10 10F ( ) log   
 )163ۀ ، صفحعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

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

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 98

  2 22 2 2 2f (x)dx x x C f(x) (x x C) x   

  0 20
0 2 2 0 10 0 0

y f ( )
f (x ) x x

   

  1 2 10 0x y   
 )171تا  167 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی   

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

  )زاده امیرحسین تقی(  »2«گزینۀ  - 99

  
2 26 9 9 6 9 9
2 2 26 9 6 9 6 9

x x x xdx dx dx
x x x x x x

   

19 3 921 9 3
1 3

(x )( )dx (x ) dx x C x C
x

   

  
2 3 9 3 9

3
x x C f(x) x

x
   

 )171تا  167 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی    
 --------------------------------------------  

  )محمد زریون(  »1«گزینۀ  - 100
   :دانیم می

  3 23 31 1 1x ( x )( x x )   

   داریم: بنابراین

  
3 23 31 1 3 13 2 3 1

( x )( x x )
dx ( x )dx

x x
   

  (x )dx x x C
1 4

33 31
4

   

  
4 33 33

4 4
xx x C g(x) C   

  g(x) x x4 3 2
3

   
 )171تا  167 هاي ، صفحهعمومی(ریاضی  هاي درجه دوم) (هندسۀ مختصاتی و منحنی    
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

 زاده)   (پیام هاشم  »3« گزینۀ - 101

هاي غالف  است. در این گیاهان چرخه کالوین در سلول 4Cنیشکر نوعی گیاه 
  گیرد.  آوندي انجام می

  ها:  بررسی سایر گزینه
اسـت در طـی روز    CAMچرخه کالوین در کاکتوس که نوعی گیاه »: 1« نۀیگز

  گیرد انجام می

در اطـراف   CO2وجـود تـراکم بـاالي    است،  4Cذرت نوعی گیاه »: 2« نۀیگز
سبب شده است که حتی با وجود دماهاي بـاال و   4Cآنزیم روبیسکو در گیاهان 

   ي غلبه کنند.شدت زیاد نور این گیاهان بر تنفس نور
هاي هیدروژن در فضاي تیالکوییـد توسـط پمـپ سـدیم      غلظت یون»: 4« نۀیگز

  یابد.  ساز کاهش میATPوسیله کانال  پتاسیم افزایش یافته و به
  )189تا  187و  185هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

 )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 102

باشد که چرخه تناوب نسـل دارد و   ها: این آغازي کاهوي دریایی می بررسی گزینه
  کند.  دو نوع سلول متحرك (زئوسپور و گامت) تولید می

هـاي   باشـند بـا تقسـیم میتـوز گامتوفیـت      الف) زئوسپورها که خود هاپلوئید مـی 
کرومـوزومی) کرومـوزوم    nهـا (  امتوفیتکنند. بنابراین در گ هاپلوئید را تولید می

  شود.  همتا یافت نمی
 n2باشد و از اسـپوروفیت کـه    تاژك می 4ب) این سلول زئوسپور است که داراي 

  وجود آمده است.   باشد به کروموزومی می
هـا را   ج) در این فاصله فقط تقسیم میتوز را داریم که زئوسپور با میتوز گامتوفیـت 

وجـود   هـا را بـه   کرومـوزومی) بـا میتـوز گامـت     nهـا (  فیتکند و گامتو تولید می
  آورند.  می

 n2باشند کـه اسـپوروفیت (   د) ساختارهاي پرسلولی اسپوروفیت و گامتوفیت می
کروموزومی) با میتوز،  nدار و گامتوفیت ( کروموزومی) با میوز، زئوسپورهاي تاژك

  کنند. دار را تولید می هاي تاژك گامت
  )228صفحۀ  ،دانشگاهی پیششناسی  زیستآغازیان) ((  

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

 )مهبد علوي(  »1«گزینۀ  - 103

  ها:   بررسی عبارت
  هاي بیشتر تاژکداران چرخان است.   این مورد یکی از ویژگی الف)
  هاي سبز این ویژگی را دارند.   بعضی از جلبک ب)
  ریق فرآیند میتوز است. تکثیر تاژکداران چرخان غیرجنسی و از ط ج)

  کند.  در اغلب موارد اشکال غیرمتعارفی ایجاد می د)
  )235و  234هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستآغازیان) ((  

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

 )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 104

شـاخه، در   شود کـه هـر دو   دار در اوگلناها و مژکداران مشاهده می واکوئل ضربان
دار  کنند و براي خروج آب اضافی از بدن، از واکوئل ضـربان  آب شیرین زندگی می

   ها: برند. بررسی سایر گزینه بهره می
  فقط مربوط به مژکداران است. »: 2«و  »1« هاي هنیگز
  مربوط به گروهی از اوگلناهاست. »: 4« نۀیگز

  )236و  235هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستآغازیان) ((  
 -------------------------------------------  

 )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 105

هـایی از   تواند کلنـی  جلبک سبز کالمیدوموناس، هاپلوئید و تک سلولی بوده و می
ها در شـرایط مسـاعد بـا تقسـیم میتـوز       وجود آورد. این جلبک ها را به انواع سلول

نند و در شـرایط نامسـاعدد نیـز بـا میتـوز      ک هایی از زئوسپورها را ایجاد می کلنی
). زیگوسـپور  2کنـد (نادرسـتی    ها را ایجاد مـی  هایی از گامت )، کلنی1(نادرستی 

)n2و 3شـود (نادرسـتی    هاي مثبت و منفی ایجـاد مـی   ) در اثر لقاح بین گامت (
هـاي بـالغ در شـرایط     تواند شرایط نامساعد محیطـی را تحمـل کنـد. سـلول     می

هاي حاصل  شوند و یا از رشد سلول ا از رشد زئوسپور حاصل میمحیطی مناسب ی
از میوز زیگوسپوري که شرایط نامساعد را تحمل کرده و در شرایط مسـاعد میـوز   

   دهد. انجام می
  )227دانشگاهی، صفحۀ  شناسی پیش زیستآغازیان) ((

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

 )دامیررضا جوانمر(  »4«گزینۀ  - 106

هـاي موجـود در دیـواره سـلولی گیاهـان (نـه        شکاف زاهاي گیاهی  ویروس
شـوند. عـالوه بـر ایـن همـه       کنند) وارد میزبان می هایی که ایجاد می شکاف
هـاي   ها براي ساخت اجزاي سلولی خود نیـاز بـه انـواعی از پـروتئین     ویروس

  هاي ریبوزومی) دارند.  آنزیمی (پلیمرازها) و غیرآنزیمی (پروئین
  )207و  206هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

 )امین ستوده(  »1«گزینۀ  - 107

هـا، جـزء قـارچی یـک      دهـد. در بیشـتر گلسـنگ    تصویر آسکوکارپ را نشان می
  ها:  گزینهآسکومیست است و توانایی تولید چنین ساختار را دارد. بررسی 

  کنند.  آسکومیکوتا معموالً به روش غیرجنسی تولیدمثل می»: 2« نۀیگز
کروموزومی است در ایـن سـاختار ایجـاد     n2زیگوت آسکومیکوتا که »: 3« نۀیگز
  شود.  می
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هاي دو قـارچ   نخینه صویر صورت سوالتقبل از تشکیل ساختار »: 4« نۀیگز

شـوند و   ا ادغـام نمـی  ه شوند اما هسته دیگر ادغام می ) با یک–مختلف (+ و 
هـاي جفـت شـده ادغـام شـده و       پس از تشکیل آسکوکارپ بعضی از هسته

  سازند.  زیگوت دیپلوئیدي را می
  )263و  257، 256هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

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

 )زاده   پیام هاشم(  »4«گزینۀ  - 108

صـحیح  » ب«و  »الـف «رد امـو هـا اشـاره دارد.    یگومیسـت به ز صورت سوال
  . هستند

  ها:  بررسی عبارت
  تر است. بسیار شایع  ها، زیگومیستدر جنسی غیرالف) تولیدمثل 

آینـد.   وجـود مـی   وسـیله تقسـیم میتـوز بـه     ها به ها نخینه ب) در زیگومیست
 دهنـده عـدم   ها فاقد دیواره عرضی هستند کـه نشـان   هاي زیگومیست نخینه

  ها است.  تقسیم سیتوپالسم (سیتوکینز) در آن
دیگـر،   ها پس از رسیدن به یک نخینه ها زیگومیست ج) در تولیدمثل جنسی
  دهند که هر کدام محتوي چندین هسته هاپلوئید است.  تشکیل دو اتاقک می

 n+nیک از مراحل چرخه زنـدگی خـود، ژنوتیـپ     ها در هیچ د) زیگومیست
 nصورت  هاي هاپلوئید به از ادغام هسته ها تا قبل ندارند. ژنوتیپ زیگومیست

   است. n2صورت  ها به ها تا زمان تقسیم میوز زیگوت و پس از ادغام آن
  )256و  255هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( قارچ(  

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

 )زاده   پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 109

ها هتروتروف هستند و بـا ترشـح    همه قارچ  ست،قارچ چتري بازیدیومیست ا
هاي قابل جـذب   هاي گوارشی مواد آلی موجود در محیط را به مولکول آنزیم

شـوند، در   کنند. در تولیدمثل جنسی دو نخینه متفاوت ادغام مـی  تجزیه می
  اي هموزیگوت ایجاد شود.  نتیجه ممکن نیست هسته

  ها:  بررسی عبارت
ها داراي دیواره عرضی در نخینه خود هستند و بـا   ستبازیدیومی»: 2« نۀیگز

هـاي کـروي را زیرخـاك ایجـاد      کتاب درسی مسیلیوم 11-7توجه به شکل 
  کنند.  می
هـاي   هـاگ   اي هسـتند و بلـوغ   ها داراي میتوز هسـته  همه قارچ»: 3« نۀیگز

  افتد.  ها روي بازیدیوم اتفاق می جنسی در بازیدیومیست
اي معموال بازیدیومیست است،  کننده در قارچ ریشه قارچ شرکت»: 4« نۀیگز

  ها هاپلوئید است.  پیکر همه قارچ
  )263و  259تا  257 ،249 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

 )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  - 110

  ها: بررسی گزینه
 هـاي گـوگردي   هـاي فتواتـوتروف ارغـوانی بـاکتري     منظور از باکتري»: 1« نۀیگز

هـاي گـوگردي    هـا بـاکتري   ارغوانی و غیرگوگردي ارغوانی است کـه از میـان آن  
دار مانند سولفید هیدروژن بـه عنـوان منبـع الکتـرون      ارغوانی از ترکیبات گوگرد

هاي غیرگوگردي ارغـوانی از ترکیبـات آلـی     که باکتري کنند. در حالی استفاده می
لکترون اسـتفاده کـرده و سـولفید    ها به عنوان منبع ا مانند اسیدها و کربوهیدرات

  کنند.  هیدروژن را مصرف نمی
هاي هتروتروف از ترکیبـات آلـی سـاخته شـده توسـط       همۀ باکتري»: 2« نۀیگز

هـاي   کنند. ولی تثبیت نیتروژن در همـۀ بـاکتري   جانداران دیگر انرژي کسب می
  شود.  هتروتروف دیده نمی

هـاي   ن آلـی در همـۀ بـاکتري   توانایی تبدیل کربن معـدنی بـه کـرب   »: 3« نۀیگز
  شود.   فتواتوتروف دیده می

جوش یا با مواد شیمیایی مخصوص  ها در آب بیشتر (نه همۀ) باکتري»: 4« نۀیگز
  شوند. کشت می

  )221و  217، 216هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  
 -------------------------------------------  

 )سروش صفا(  »3«ۀ گزین - 111

ها  ها همگی براي تولیدمثل وارد سلول ، ویروس205مطابق متن کتاب در صفحۀ 
شوند و با آلـوده کـردن سـلول میزبـان و اسـتفاده از امکانـات آن، تولیـدمثل         می
  کنند.  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
در چرخۀ لیزوژنی، همانندسازي بالفاصـله پـس از ورود ویـروس بـه     »: 1« نۀیگز

  گیرد.  سلول میزبان صورت نمی
ــۀیگز ــروس »: 2« ن ــیاري از وی ــروتئین و    بس ــد، پ ــنس لیپی ــی از ج ــا پوشش ه

  گلیکوپروتئین دارند. 
در چرخۀ لیزوژنـی، همانندسـازي ویـروس موجـب تخریـب سـلول       »: 4« نۀیگز

   شود. میزبان نمی
  )208تا  205هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

 )امین ستوده(  »1«گزینۀ  - 112

    ژن است. سم باکتري) نوعی آنتیتوکسین (
  ها:  بررسی سایر گزینه

سازد تا مادة ژنتیک خود را طی  ها را قادر می پیلی باکتري»: 3«و » 2«هاي  گزینه
   یوغی مبادله کنند. فرایندي به نام هم
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ساختار اندوسپور تنهـا یـک کرومـوزوم بـه همـراه مقـدار کمـی         در»: 4« نۀیگز

  گیرد.  سیتوپالسم قرار می
  )220و  213، 212هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( ها و باکتري ویروس(

  )11، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 )ین ستودهام(  »1«گزینۀ  - 113

  ها: ررسی گزینهب
در زنجیره انتقـال الکتـرون میتوکنـدري و تیالکوئیـد پـروتئین      »: 2« وردم

ATPهاي مربوط انتقـال   اي اندامک هاي هیدروژن را به ماده زمینه ساز یون
اي بـین دو  ضفهاي هیدروژن از  صورت که در میتوکندري یون دهد بدین می

خروج شود و در تیالکوئید  غشاي این اندامک به ماتریکس میتوکندري وارد می

  گردد.  به فضاي استروما وارد می خارج شده هاي هیدروژن از تیالکوئید یون
پذیرنده نهایی الکترون در زنجیرة انتقـال الکتـرون میتوکنـدري    »: 1« وردم

2O باشد که در فضاي درون اندامک بـه آب (مولکـول پایـدار) تبـدیل      می

زنجیره انتقال الکتـرون تیالکوئیـد پذیرنـده نهـایی الکتـرون      گردد و در  می

NADP      ــی ــاي درون ــد (فض ــارجی تیالکوئی ــاي خ ــه در فض ــت ک اس
  شود.  کلروپالست) همانند هم به مولکولی پایدار تبدیل می

مولکول آب در زنجیـرة انتقـال الکتـرون میتوکنـدري بـرخالف      »: 3« وردم
  شود.  ه میتیالکوئید ساخت

را از فضـاي   Hهـاي   زنجیره انتقال الکترون میتوکندري یون»: 4« وردم

از فضاي درونی  Hهاي  درونی به فضاي بین دو غشاء و در تیالکوئید، یون

  شود.  کلروپالست به درون تیالکوئید فرستاده می
  نداران)اشارش انرژي در ج(  

  )200و  199، 184، 183هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(

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

 )آقازادهعلی (  »1«گزینۀ  - 114

  همۀ موارد درست هستند. 

شوند کـه هـر دو    مصرف می NADHالف) در تخمیر الکتیک اسید، پیرووات و 
  محصوالت گلیکولیز هستند. 

  201صفحۀ  8- 14ب) ص. شکل 

شـود.   تبدیل مـی  NADمصرف شده و به  Hهمواره با NADHج) ص. 
   201صفحۀ  8- 14شکل 

اکسید آزاد شده و یک  د) ص. در تخمیر الکلی، از پیرووات، یک مولکول کربن دي
صـفحۀ   8- 14. شـکل  شود که پذیرندة الکترون اسـت  ترکیب دوکربنی ایجاد می

201.   
  )102و  201هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((

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

 )سروش صفا(  »2«گزینۀ -115

در پایان مراحل اول و سوم، ترکیب دوفسفاته تولید  با توجه به شکل کتاب درسی

  شود.  می
   ها: بررسی سایر گزینه

 ATPشـود و در مرحلـۀ اول    تولیـد مـی   ATP، ۀ چهارمدر مرحل»: 1« نۀیگز

   شود. مصرف می
بوده و فقـط در گـام سـوم تولیـد      NADHناقل الکترون گلیکولیز »: 3« نۀیگز
  شود.  می

  نداریم.   ATPبه  ADPدر مرحلۀ دوم تبدیل »: 4« نۀیگز
  )196و  195هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست( شارش انرژي در جانداران)(  

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

 )امین ستوده(  »4«گزینۀ  - 116

هـاي غیرجنسـی در نـوك     آسکومیکوتا معموالً تولیدمثل غیرجنسی دارند و هاگ
  شود.  هاي تخصص یافته ایجاد می نخینه

   ها: بررسی گزینه

هاي به هم بافتۀ فنجـانی شـکل بـه نـام      الً درون نخینهها معمو آسک»: 1« نۀیگز
   شوند نه همواره. آسکوکارپ تشکیل می

هـا   انـد کـه بـرخالف قـارچ     هاي مخاطی سلولی نوعی از آغازیان کپک»: 2« نۀیگز

اي ندارند و پوشش هسته از پروفاز تا قبـل از تلوفـاز غیرقابـل رؤیـت      میتوز هسته
  است.  

هاي تولیـده شـده از    ریا نوعی قارچ چتري است و هاگیتا موسکاآمون»: 3« نۀیگز

شـوند و پـس از    هاي زیر کالهک قرار دارند، به هوا آزاد مـی  یدي که در شکافباز
  آورند.  وجود می ها را به رویند و نخینه قرارگیري در جاي مناسب می

  )259تا  257و  239هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست) ها قارچ(  
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 )علیرضا رهبر(  »2«گزینۀ  - 117

توانند طی فرآیند گلیکولیز انرژي مورد استفاده خود را به  همۀ موجودات زنده می
دست آورند. باید توجه داشت که در این گزینه گفته نشـده کـه    هوازي به روش بی

  کند.  هوازي کسب انرژي می استرپتوکوکوس نومونیا فقط به روش بی

   ها: بررسی سایر گزینه
مل بیماري دیفتري، کورینه باکتریومم دیفتریـا اسـت کـه در گلـو     عا»: 1« نۀیگز

کند، اما با ترشح توکسین باعث آسیب به قلب، اعصاب، کبـد یـا کلیـه     زندگی می

  شود و محل زندگی و محل آسیب رساندن سم آن یکی نیست.  می
هـاي شـیمیواتوتروف بـه اسـتخراج مـس از معـدن کمـک         بـاکتري »: 3« نۀیگز

کـه آنابنـا    شوند در حـالی  ها سبب اکسیداسیون نیتروژن می اکتريکنند. این ب می
هاي شیمیواتوتروفی که در خـاك زنـدگی    باکتريشود.  سبب تثبیت نیتروژن می

  ها.  کنند، در اکسیداسیون نیتروژن شرکت دارند نه همۀ شیمیواتوتروف می

سـاخته   هاي فعلی توسط استرپتومایسز بیوتیک بیش از نیمی از آنتی»: 4« نۀیگز
کـه پروپیـونی بـاکتریوم     کند در حالی شده است. این باکتري در خاك زندگی می
هاي چربی موجود در پوسـت زنـدگی    آکنس که عامل جوش صورت است در غده

   کند. می
  ها) ها و باکتري ویروس(  

  )223و  221، 220، 218، 217هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیست(

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

 )زاده   پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 118

وجود  هاي آمیبی شکل هاپلوئیدي هستند و از نمو هاگ به در هر دو آغازي سلول

  ها: آیند. بررسی سایر گزینه می
) چون این آغازیان هتروتـروف هسـتند پـس عمـل فتوسـنتز و چرخـه       2گزینۀ 

  شود.   ها انجام نمی کالوین در آن
هـاي   باشد براي تولید هاگ مخاطی پالسمودیومی دیپلوئیدي می ) کپک3گزینۀ 

هـا نسـبت بـه شـرایط سـخت       دهد که این هـاگ  هاپلوئید تقسیم میوز انجام می

محیطی بسیار مقاوم هستند، ولی کپک مخاطی سـلولی هاپلوئیـد بـوده و بـراي     
  دهد.  تولید هاگ تقسیم میتوز انجام می

هـا در آن قسـمت    آید و هاگ وجود می می به) در هر دو آغازي نوك متور4گزینۀ 

  شوند.  تولید می
  )240تا  238هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستآغازیان) ((  

 )زاده   پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 119

  ها: بررسی گزینه
  ها فاقد دیوارة عرضی است.   هاي آن باشد که نخینه ها می سؤال مربوط به زیگومیست

هــاي درون  انژ از یــک نــوع هســتند ولــی هــاگهــاي درون اســپور الــف) هــاگ

  .  انواع زیادي دارندزیگوسپورانژ 
شود پـس عـدد کرومـوزومی ایـن      ب) هاگ غیرجنسی با تقسیم میتوز تولید می

هاگ با سلول مولدش یکسان است. ولی هـاگ جنسـی بـا تقسـیم میـوز تولیـد       

  اش با سلول مولدش یکسان نیست.   شود پس عدد کروموزومی می
هـاي درون زیگوسـپورانژ بـا     هاي درون اسپورانژ با تقسیم میتوز و هـاگ  ج) هاگ

  وجود آمده اند.  تقسیم میوز به
د) هاگ جنسی درون انـدام سـازنده خـود (زیگوسـپورانژ) رویـش خـود را آغـاز        

  کند.  کنند ولی هاگ غیرجنسی خارج از اسپورانژ رویش خود را شروع می می
  )256و 255هاي  ، صفحهگاهیدانش پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

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

 )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 120

کربنه به نام سیتریک اسید است. طبق  6ول گام اول چرخه کربس ترکیبی محص
شـود کـه    اي از اسب گفتـه مـی   کتاب درسی، اکوئوس به گونه 104شکل صفحۀ 

کربس در آن اتفاق افتـاده و محصـول گـام     قطعًا در فرآیند تنفس سلولی، چرخۀ
هاي دئوترومیست اسـت کـه    اي از قارچ کند. آسپرژیلوس نیز گونه اول را تولید می

  رود.  کار می در تخمیر سس سویا و تولید سیتریک اسید به
   ها: بررسی سایر گزینه

هـا هـاگ    ریزوپوس استولونیفر یک زیگومیست است. در زیگومیسـت »: 1« نۀیگز
  شود.  از ساختار تولیدمثلی خارج نمیجنسی 

در قارچ فنجانی (آسکومیسـت) و آمانیتاموسـکاریا (بازدیدیومیسـت)    »: 2« نۀیگز
  شود.  دیده می n+nها ساختار  هنگام ادغام نخینه

ساختار تولیدمثلی کپک سیاه نان (زیگومیسـت) زیگوسـپورانژ اسـت    »: 3« نۀیگز
لی قـارچ صـدفی   اختار تولیـدمث که حاوي چندین هسته دیپلوئیـد اسـت امـا سـ    

  یدي است که هر بازدیدي محتوي یک هسته دیپلوئید است.  (بازدیدیومیست) باز
  )259تا  254هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

 )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 121
تـوان در شـرایط    یدمثل غیرجنسی قطعه قطعه شدن را میدر اسپیروژیر روش تول

هـاي   نامساعد محیطـی مشـاهده کـرد. ولـی در بیشـتر مخمرهـا (آسکومیسـت       
  شود.  سلولی) جوانه زدن مشاهده می تک

forum.konkur.in



 
  10:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – بهشتاردی 26آزمون  - »7«پروژة         

    
  ها:  بررسی سایر گزینه

هـا بـا ریشـه     زیستی بین نوعی خـاص قـارچ   اي حاصل هم قارچ ریشه»: 1«گزینۀ 
  برخی گیاهان است. 

دهنـد   آغازیان برخالف گیاهان و جانوران جنین یا رویان تشکیل نمی»: 2« گزینۀ
  آورند.   وجود نمی و ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی به

  شود.  در اسپیروژیر میوز زیگوت مشاهده می»: 4«گزینۀ 
  )ترکیبی(  

  )262و  259، 257تا  254، 241، 240، 229، 228هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیست(
  )145هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 122

  ها:  بررسی گزینه
ها به دو گـروه گـرم و مثبـت و     ها براساس نوع دیوارة سلولی آن باکتري) 1گزینۀ 

  شوند.  منفی تقسیم می
سـت کـه میـوز داشـته باشـند ولـی       ) نوترکیبی در جاندارانی محتمـل ا 2گزینۀ 
  ها تولیدمثل جنسی و میوز ندارند.   باکتري
دیفتریا و بوتولینم از طریق توکسـین (نـوعی ترکیـب شـیمیایی باعـث      ) 3گزینۀ 
   شود.) زایی می بیماري
تواننـد نیتـروژن را    ها، از قبیـل آنابنـا مـی    بسیاري از سیانوباکتري) 4گزینۀ 

   تثبیت کنند.
  )220تا  214هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( کتريها و با ویروس(  

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

 )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  -123

  ها: بررسی گزینه
شـود و ترکیـب آن بـا آب     تولیـد مـی   2COدر تنفس هـوازي »: 1« نۀیگز

خـون   Phشـود در نتیجـه    ک مـی موجود در خون سبب تشکیل اسیدکربنی
  یابد.  کاهش می

شود که ایـن گـاز موجـب     تولید می CO2در تخمیر الکلی »: 2«درستی گزینۀ 
  شود. ورآمدن نان توسط مخمرها می

تبـدیل پیـرووات بـه الکتـات تخمیـر الکتیکـی اسـت کــه در        »: 3« نـۀ یگز
دهد که در طی فراینـد گلیکـولیز    ها رخ می ها و هم در یوکاریوت پروکاریوت

NADHبه  NADاین جانداران  H ین فرایند شود که ا تبدیل می
  دهد.  در سیتوپالسم رخ می

تواننـد در   هاي ناقل می نه لزوماً با مصرف انرژي الکترون مثالً پروتئین»: 4« نۀیگز
هاي نفـرون و در غشـاي میتوکنـدري باشـند کـه       لغشاي پالسمایی برخی سلو

  استفاده کنند.  ATPتوانند از انرژي  می
  )201تا  199هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستشارش انرژي در جانوران) ((  

 )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 124

تواننـد انجـام    و چرخه کربس فقط در حضور اکسیژن می COAتشکیل استیل 
  شود.   ها ترکیب سه کربنه حاصل نمی از آنیک  شوند که در هیچ
   ها: بررسی سایر گزینه

هـاي چهـارم و پـنجم     هاي اول و سوم و چهارم گلیکولیز، گام در گام»: 1« نۀیگز
هـاي ترکیـب    کربس، تخمیر الکتیکـی و گـام دوم تخمیـر الکلـی تعـداد کـربن      

گـام چهـارم و   در گام سوم گلیکـولیز و  فقط کند اما  کننده مرحله تغییر نمی آغاز
  شود.  پنجم کربس گیرنده الکترونی احیا می

کـربس و تخمیـر    5و  3، 2هـاي   ، گـام CoAدر تشـکیل اسـتیل   »: 2« نـۀ یگز
و تخمیر الکتیکـی تعـداد   کربس  5شود که درگام  تولید می NADHالکتیکی 
   ماده و محصول ثابت است. کربن پیش

شـود و در   هاي مربوط به فتوسنتز احیا مـی  در واکنش NADP»: 4« ۀنیگز
  تنفس سلولی نقشی ندارد.  

  شارش انرژي در جانداران)(  

  )201و  197، 196هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیست(

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

 )علیرضا رهبر(  »2«گزینۀ  - 125

م اول گلیکولیز ترکیب شش کربنـه دوفسـفاته و در گـام سـوم آن ترکیـب      در گا
که ترکیبی دوفسفاته اسـت   ADPشود. همچنین  کربنه دوفسفاته حاصل می سه

شود. در چرخه کـربس   در گام اول گلیکولیز تولید و در گام چهارم آن مصرف می
  ها: شود. بررسی سایر گزینه مصرف می ADPنیز در گام سوم 

کنـد ترکیـب    طور که متن کتاب اشاره مـی  در گام اول کالوین همان»: 1« نۀیگز
شود که بالفاصله به دو ترکیب سـه کربنـه تجزیـه     شش کربنه ناپایدار تشکیل می

شـود امـا ایـن     شود. در گام اول کربس نیز ترکیب شش کربنـه تشـکیل مـی    می
یکـی اینکـه    پـذیرد،  ترکیب ناپایدار نیست. فهم این قضیه از چند مورد صورت می

اي به ناپایداري و بالفاصله تجزیه شدن ندارد و دیگـري اینکـه بـا     متن کتاب اشاره
تـوانیم متوجـه شـویم کـه      هاي کـالوین و گلیکـولیز و کـربس مـی     مقایسه شکل

  ترکیبات شش کربنه در صورت داشتن دو فسفات ناپایدار هستند. 
کربنـه و یـک    3 کربنـه بـه یـک ترکیـب     5در تنفس نوري ترکیب »: 3« نۀیگز

کربنـه بـا تـرك کلروپالسـت وارد      2شـود و ترکیـب    کربنه تجزیه مـی  2ترکیب 
دهد. در چرخۀ  هاي مربوط به تنفس نوري را انجام می میتوکندري شده و واکنش
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ترکیبی دوکربنـه اسـت کـه در میتوکنـدري تشـکیل       COAکربس نیز استیل 

  شوند.  نجام میهاي چرخه کربس نیز در میتوکندري ا شود و واکنش می
دهد و به ترکیبـی   از دست می CO2در تخمیر الکلی پیرووات یک »: 4« نۀیگز

 احیا مـی شـود و    NADHتوسط شد. این ترکیب دو کربنه  دو کربنه تبدیل می
شود که آن نیـز ترکیبـی دوکربنـه اسـت. در چرخـۀ کـربس        به اتانول تبدیل می

NADH شـود کـه در گـام پـنجم      م و سوم و پنجم تشـکیل مـی  هاي دو در گام
شود و در واقع تعداد  ترکیبی چهار کربنه به ترکیب چهار کربنه دیگري تبدیل می

  کند.  هاي آن تغییري نمی کربن
  شارش انرژي در جانداران)(  

  )201و  198تا  195و  187، 185هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

 )مهدي جباري(  »3«گزینۀ  - 126

هـا ماننـد سـایر     شـود. آمیـب   ها مشاهده نمـی  در آمیب» د«و » الف«موارد 
  شود.  ها مشاهده نمی آغازیان بافت تمایزیافته ندارد و در ضمن میوز در آن

  )230دانشگاهی، صفحۀ  پیششناسی  زیستآغازیان) ((  

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

 )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 127

ها زندگی  زیست درون لوله گوارش موریانه صورت هم بعضی آغازیان جانور مانند به
کننـد. آغـازي داراي شـیار     هاي موردنیاز براي هضم چـوب را فـراهم مـی    و آنزیم

را هـا   ها و در پارامسی مـژك  دهانی نیز پارامسی است. تاژکداران جانورمانند، تاژك
    سازد. می

  ها:  بررسی سایر گزینه
  آغازي داراي لکه چشمی اوگلنا است که تاژك دارد نه مژك.»: 2«گزینۀ 
هاي قرمز در دیواره خود کربنات کلسیم دارند. انـدامک   بعضی جلبک»: 3«گزینۀ 

ده هاي فتوسـنتزکنن  کلروپالست است که در یوکاریوت 700Pداراي فتوسیستم 
  داران مانند پارامسی هتروتروف هستند.  وجود دارد. مژك

داران  داران دو هسته دارند. دیـوارة سـلولی نیـز در مـژك     بیشتر مژك»: 4«گزینۀ 
  شود.  دیده می

  )236و  234، 233هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست(آغازیان)   
 -------------------------------------------  

 )امین ستوده(  »3«گزینۀ  - 128

ــداري اســتثنایی و حاصــل هــم  ــارچ و یــک   گلســنگ جان ــین یــک ق زیســتی ب
فتوسنتزکنننده مثل جلبک سبز، سیانوباکتري و یا هر دو است. ساختار مستحکم 

قارچ و توانایی فتوسنتزي جلبک یا سـیانوباکتري بـه گلسـنگ امکـان حیـات در      
  را داده است. هاي بایر و قطب شمال و ...  شرایط سخت مانند بیابان

   ها: بررسی گزینه

زیستی بین یک قارچ و یـک   گلسنگ جانداري استثنایی و حاصل هم»: 1«گزینۀ 
فتوسنتزکننده مثل جلبک سبز، سیانوباکتري و یا هر دو است. پس ممکن اسـت  

نوع جاندار یعنی قارچ، جلبک (آغازي) و باکتري تشـکیل شـده    3یک گلسنگ از 

  باشد. 
امـا   توانند در دماهاي زیاد یا کم زنـدگی کننـد،   ها می گلسنگ اگرچه»: 2«گزینۀ 

همین سبب آنان ابزارهـاي زنـده بـراي     اند. به نسبت به تغییرات شیمیایی حساس

  روند. سنجش کیفیت هوا به شمار می
اي نوعی رابطۀ همیاري بین قارچ و ریشۀ برخی گیاهان  ریشه –قارچ »: 4«گزینۀ 

هاي بازیدیومیست با نوع خاصـی از   زیستی بین قارچ همآونددار است. معموًال این 
  باشد.  گیاهان آونددار مثل کاج، بلوط و بید می

  )264و  263هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

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

 )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 129

هـا تولیـدمثل جنسـی و     گومیسـت کپک سیاه نـان نـوعی زیگومیسـت اسـت. زی    
هـا   هـاي جنسـی خـود را بـا میـوز و هـاگ       هـا هـاگ   غیرجنسی دارند. این قـارچ 

وجـود   هاي گیاهان طی میـوز بـه   کنند، همۀ هاگ غیرجنسی را با میتوز تولید می

  ها:  آید. بررسی سایر گزینه می
اسکلت  ما به هر حال آرایشااي دارند  ها میتوز هسته هرچند که قارچ»: 1«گزینۀ 
  کند.  اي طی مراحل مختلف میتوز مانند تشکیل دوك و تلوفاز تغییر می هسته

  باشد.  در هر دو جاندار اولین تقسیم زیگوت از نوع میوز می»: 3«گزینۀ 
اسپورانژ در کاهوي دریایی جزیـی از اسـپوروفیت بـالغ اسـت و ایـن      »: 4«گزینۀ 

  است.  ساختار از میتوز سلول تخم دیپلوئید ایجاد شده 
  )255و  228هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

  )196تا  194هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 )مهدي جباري(  »1«گزینۀ  - 130

شـود   ها می پیرووات حاصل از گلیکولیز در صورت وجود اکسیژن وارد میتوکندري

شـوند. همچنـین در    ها به یک ترکیب دو کربنی به نام استیل تبدیل مـی  و در آن
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شـود. بنیـان    نیـز تولیـد مـی    NADHو یک  CO2این واکنش یک مولکول 
 Aزیم آن پیوندد و ترکیبی به نام استیل کو می COAاستیل به مولکولی به نام 

کمـک   Aدهد. آنزیمی که در تبدیل پیرووات به اسـتیل کـوآنزیم    را تشکیل می

  یا تیامین نیاز دارد.   B1کند به ویتامین  می
  )196و  195هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

 )97سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 131

گردان دو فتوسیستم یک و دو وجود دارد که  در غشاي تیالکوئید گیاه آفتاب
وجود دارد که حداکثر جذب  aدر هر دو فتوسیستم نوع خاصی از کلروفیل 

 680متر و در فتوسیستم دو، نانو 700در فتوسیستم یک،  aنوري کلروفیل 
  گویند.میP680و  P700ها  نانومتر است. به همین دلیل به این کلروفیل

انرژي نوري که به این تیالکوئیدها برخورد کرده است بـا فعالیـت همزمـان    
و a P700هاي هاي دیگر، جذب، متمرکز و به کلروفیلها و رنگیزه کلروفیل

P680 بـرد و   ها را بـه تـراز بـاالتر مـی     شوند. این انرژي، الکترونمنتقل می
و P700هـاي برانگیختـه  دهـد. الکتـرون   هاي برانگیخته را شکل می الکترون
P680 ها:گزینه بررسی کنند.می ها را ترك فتوسیستم   
و فتوسیسـتم دو کلروفیـل    P700فتوسیسـتم یـک کلروفیـل    »: 1« گزینۀ

P680.را دارد  
هـاي خـارج شـده از     کمبود الکترونی فتوسیستم یک توسط الکترون»: 2«گزینۀ 

  از تجزیه آب) هاي حاصل شود. ( نه الکترون فتوسیستم دو جبران می
هاي خارج شـده از فتوسیسـتم یـک از پمـپ غشـایی عبـور       الکترون»: 4«گزینۀ 
    کنند. نمی

  )183و  182هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((
 -------------------------------------------  

 )98سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  -132

زیسـتی بـین یـک قـارچ و یـک       نایی است که حاصل همگلسنگ، جانداري استث
  کننده است. فتوسنتز
هاي باریک و بلنـد خـود موادمعـدنی را بـراي گیـاه فـراهم        ها با نخینه الف) قارچ

  کنند.  می
تـأثیر تکامـل همـراه قـرار      ب) همۀ جانداران داراي همزیستی و همیـاري تحـت  

  اند.  گرفته

  ید سختی به نام کیتین دارد. ساکار ج) در دیوارة سلولی خود پلی
  تواند کربوهیدرات تشکیل دهد.  کند و از موادمعدنی نمی د) فتوسنتز نمی

  )263دانشگاهی، صفحۀ  پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  

 )97سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 133

انـد و   باشد کـه جانـدارانی هتروتـروف    ها می عبارت ذکر شده مربوط به قارچ
هـاي متنـوع    ها که آغازیان هتروتروف هستند با داشتن ژن رتوزوئهمانند پرو

  هاي گوارشی، توانایی گوارش ترکیبات آلی محیط را دارند.  براي تولید آنزیم
  ها:  بررسی سایر گزینه

  اند.  بندي براساس نوع دیوارة سلولی ها فاقد تقسیم قارچ»: 1«گزینۀ 
  ند. دار هاي تاژك ها فاقد هاگ قارچ»: 2«گزینۀ 
  اند. هاي فتوسنتزي یزهها فاقد رنگ قارچ»: 3«گزینۀ 

  )251تا  249هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( قارچ(  
 -------------------------------------------  

 )97سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  -134

ت هـا اسـ   صورت سوال در ارتباط با سردة کلسترویدیوم از فرمانروي باکتري
هـا، تقسـیم بـا اضـافه شـدن       ) در تقسیم دوتایی باکتري222(زیست پیش 

قرار دارد،  DNAاي از غشا که بین دو مولکول  غشاي سلولی جدید به نقطه
  گیرد.  انجام می

  ها:  بررسی سایر گزینه
  ها دیوارة سلولی ندارند.  همۀ باکتري»: 1«گزینۀ 
اند و فاقد ساختارهاي تولیدمثلی پر  ا همگی تک سلولیه باکتري»: 2«گزینۀ 

  باشند.  سلولی می
ها وجـود   هاي کوتاه مو مانند) در برخی باکتري پیلی (برآمدگی»: 3«گزینۀ 

   دارد.
  ها) ها و باکتري (ویروس  

  )221و  214تا  212هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست  
------------------------------------ -------  

 )96سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 135

اي در گلیکولیز با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن،  : هر سلول زنده1ي  گزینه
   کند. ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می

زنجیـره انتقـال    هوازي فاقد هاي بی هاي قرمز و یا باکتري : گلبول2ي  گزینه
   الکترون هستند.

   هتروتروف قادر به انجام چرخه کالوین نیستند.هاي  : سلول3ي  گزینه
   شود. نمی  ها انجام : تخمیر در همه سلول4ي  گزینه
  )196تا  194 و 185 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست) در جانداران شارش انرژي(  

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

 )96سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  -136

  هاي گیاهی هستند. ویروس منظور
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: درکتاب درسی، کپسید چند وجهی براي باکتریوفاژهـا و بعضـی   1ي  گزینه
   هاي جانوري ذکر شده است. ویروس
هـاي الزم   هاي الزم براي متابولیسم و نیز ساختار ها آنزیم : ویروس2ي  گزینه

بـان  سازي را ندارند. بنابراین مجبورند بـه امکانـات سـلول میز    براي پروتئین
   متکی شوند.

   ها وجود ندارد. : پوشش در همه ویروس3ي  گزینه

   هاي مکمل مربوط به جانوران است نه گیاهان. : پروتئین4ي  گزینه
  )208و  207هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

  )9، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 )95سراسري داخل کشور (  »4«گزینۀ  - 137

و در دیگـــري ATPدر یـــک زنجیـــره انتقـــال الکتـــرون انـــرژي در    
  ها: شود. بررسی سایر گزینه ذخیره میNADPHدر
هـاي پمـپ    هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود تنها از پروتئین ) یون1

  د.نکن ور میغشایی عب
  شوند. ي کالوین ساخته می هاي کربن هیدروژن در چرخه ) پیوند2
ي دوم  افتــد ولــی در زنجیــره ي نخســتین ایــن اتفــاق نمــی ) در زنجیــره3

هـاي هیـدروژن    بـه یـون  NADPHهـاي برانگیختـه بـراي سـاخت     الکترون
   پیوندند. می

  )183و  182هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشی شناس زیست) (شارش انرژي در جانداران(

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

 )98سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  -138

گامتوسیت با تغییر و نمو در بدن پشه [لولۀ گوارشی] بـه گامـت یـا سـلول     
  شود. بررسی سایر گزینه ها:  جنسی تبدیل می

دهـد امـا    بـدن پشـه رخ مـی   هـا در   انجام لقـاح توسـط گامـت   »: 2«گزینۀ 
  شوند.  هاي قرمز تکثیر می ها داخل گلبول مروزوئیت

شــوند امــا ایــن  هــاي قرمــز آزاد مــی هــا از گلبــول مروزوئیــت»: 3«گزینــۀ 

  شوند.  ها هستند که باعث آلوده کردن جگر می اسپوروزوئیت

شوند که بعداً به  ها داخل سلول کبد تکثیر می خود اسپوروزوئیت»: 4«گزینۀ 
   شوند. مروزوئیت تبدیل می

  )243تا  240هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست(آغازیان)   

 )98سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 139

هایی  کالمیدوموناس هاپلوئید با یک مجموعه کروموزوم توانایی تشکیل کلنی
تـرین گـروه    تـرین و متنـوع   ها دارد که جزء قدیمی از انواع مختلفی از سلول

   نداران یعنی آغازیان هستند.جا

شوند در دیواره خودشان کیتـین   جا می هایی که با حرکات آمیبی جابه کپک
   ندارند.

ــابرابر دارد و فقــط از راه تولیــدمثل غیرجنســی زادآوري  اوگلنــا دو تــاژك ن

   کند. می
  )240و  239، 234، 225هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست) (آغازیان(  

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

 )94سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  - 140

   ها: بررسی گزینه
هایی که از ترکیبـات غیرگـوگردي بـه عنـوان منبـع       باکتري»: 1«ي  گزینه

- کنند عبارتند از سیانوباکتري الکترون براي ساخت ترکیبات آلی استفاده می

هـا. ایـن   ز شـیمیواتوتروف هاي غیرگوگردي ارغـوانی و گروهـی ا   ها، باکتري
ها به دلیل انجام فرآیند گلیکولیز قبل از فرآینـد تخمیـر یـا تـنفس     باکتري

  سازند. می ATPهوازي،  
هـایی کـه از آب بـه عنـوان منبـع الکتـرون اسـتفاده        باکتري»: 2«ي  گزینه
انـد بنـابراین    هـوازي  ها بـی  ها هستند که گروهی از آنکنند سیانوباکتري می

  بدون اکسیژن زندگی نمایند.توانند  می
هایی که از ترکیبات گوگردي به عنوان منبع الکتـرون  باکتري»: 3«ي  گزینه

هاي گوگردي سبز،  کنند شامل باکتري براي ساخت ترکیبات آلی استفاده می

هـا   هـا هسـتند. بـاکتري    گوگردي ارغوانی و گروه دیگري از شـیمیواتوتروف 

ها، به کمک یک مـاده آلـی    در آن NADاند و بازسازي هوازي گوگردي بی

   گیرد. صورت می
هایی که براي ساخت مواد آلی از ترکیبات غیرآلی بـه   باکتري»: 4«ي  گزینه

هاي گوگردي سبز و کنند عبارتند از باکتري عنوان منبع الکترون استفاده می
بز و ارغـوانی در  هـاي گـوگردي سـ    ها، که بـاکتري  ارغوانی و شیمیواتوتروف

   اند. غشاي خود داراي رنگیزه فتوسنتزي
  (ترکیبی)  

  )217تا  215هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ  - 141

با توجه به رابطۀ تندي انتشار موج با بسامد در یک محیط شفاف بـا ضـریب   
  داریم:  nشکست 
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  آوریم: دست می اکنون دورة تناوب موج را به
  2 20001 1
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هاي موج  میدان الکتریکی بیشینه است با توجه به ویژگی 0tچون لحظۀ 

  الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی نیز در این لحظه بیشینه است. 

    
tبا توجه به نقش موج، در لحظۀ  T1

3
5

ن الکتریکـی  ، جهـت بـردار میـدا   

t0خالف جهت آن در لحظۀ  است. بنابراین با استفاده از قاعـدة دسـت    0
  راست داریم:

    
  

 )141تا  139هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  

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

  )عباس اصغري(  »3«گزینۀ  - 142
  باشد.  SIباید توجه شود که یکاي شدت صوت در ابتدا 
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101 1 10
10
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  حال براساس تعریف تراز شدت صوت داریم:

  
2
120

1010 10
10

I(dB)log (dB)log
I

   

  1010 10 100(dB)log dB   
 )132تا  127هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  

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

  )بیتا خورشید(  »2«گزینۀ  -143

 20dBبرابر شود، چـون تـراز شـدت صـوت      2که تراز شدت صوت  براي آن
  افزایش یابد:  20dBاست تراز شدت صوت باید 

  22 1
1

10 I
(dB)log

I
   

  
2 2 2
1 1 1

2
1

2 20 20 10 20 10 2

100
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( ) log log log
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I

   

 100برسد، باید شـدت صـوت    40dBکه تراز شدت صوت به  نپس براي ای
  برابر شود. 

  بلندگو در مکان قبلی استفاده شود.   100نادرست. باید از : »4«و»1« هاي هنیگز
  »:3«و » 2«هاي  گزینه
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100 10 0 910 10
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 )132تا  127هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  

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

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ  - 144

  ها بررسی تک تک گزاره
ها تنها بستگی به بسامد  الف) نادرست است. زیرا انرژي جنبشی فوتوالکترون

نور فرودي دارد و افزایش شـدت پرتـو تابیـده شـده باعـث افـزایش تعـداد        
  کند. ها تغییري نمی و انرژي جنبشی فوتوالکترون شود ها می فوتوالکترون

ب) نادرست است. با توجه به توضیحات بـاال بـا ثابـت مانـدن شـدت نـور و       
یابـد، امـا تعـداد     ها افـزایش مـی   ش بسامد، انرژي جنبشی فوتوالکترونیافزا

  کند. ها تغییري نمی فوتوالکترون
یابد  مد افزایش میموج نور فرودي، بسا پ) نادرست است. زیرا با کاهش طول

است، پـس الزامـًا    هدو با افزایش بسامد چون ابتدا پدیدة فوتوالکتریک رخ دا
   دهد. نیز پدیدة فوتو الکتریک رخ میدر حالت جدید 

 )164تا  160هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )احسان کرمی(  »4«گزینۀ  - 145

انرژي آزاد شده توسط فوتون برابر اسـت   ،nبه  nدر گذار الکترونی از الیۀ 

RE  با: E ( )
n n2 2

1 1   

1 ۀر لحظد t=0 ۀلحظ در 3 5
Tt  
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  1 0:r a شعاع بور اتم هیدروژن  

  42
0 4 016n

n: r a n r a شعاع مدارn ام   
 )178تا  175هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )زهره آقامحمدي(  »3«گزینۀ  - 146

مد معـین گسـیل   هایی که با بسا مدل بور هیچ اطالعاتی دربارة تعداد فوتون
  دهد. شوند نمی می

 )180تا  175هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )پیمان محمدعلی راست(  »2«گزینۀ  - 147

  5 3 5 3E E E (I)   

5 6 5 6E E E (II)  

  3 6 3 6E E E (III)   

5 3 5 6 3 6(I ) ,( II) , (III) E E E  
  )185صفحۀ  18مشابه تمرین دانشگاهی، فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ  - 148
  با توجه به شکل داریم:

  اولین خط رشتۀ لیمان است. (محدودة فرابنفش) Aفوتون 
  ارمین خط رشتۀ لیمان است. (محدودة فرابنفش)چه Bفوتون 
  دومین خط رشتۀ بالمر است. (محدودة مرئی) Cفوتون 
  سومین خط رشتۀ پاشن است. (محدودة فروسرخ) Dفوتون 

  ترتیب زیر است: ها و بسامد براي این چهار فوتون به طول موج
  B A C D D C A B, f f f f   

  نها مورد (ب) صحیح است. بنابراین از بین موارد ذکر شده، ت
 )173تا  170هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )ابوالفضل خالقی(  »1«گزینۀ  - 149

n1در دو تـراز   را با توجـه بـه رابطـۀ بـور اخـتالف انـرژي الکتـرون        و  2
n2   آوریم.  دست می به 5

  2 2 2 2 2
2 1 1 2

R R R R R
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گـذار   انـرژي  برابـر  در حالـت پایـه   الکترون در اتم هیـدروژن  بستگیانرژي 
   داریم:است، بنابراین  nبه تراز  1nالکترون از تراز 

  2
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 )180تا  177هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )فرشاد زاهدي(  »4«گزینۀ  - 150

خودي به تراز  خودبه طور خود، الکترون از تراز انرژي باالتر به در گسیل خودبه
اي گسـیل   تر جهش می کنـد و یـک فوتـون در جهـت کـاتوره      انرژي پایین

  کند.  می
در گسیل القایی الکترون با جذب یک فوتون مناسب از تـراز برانگیختـه بـه    

یابـد و یـک فوتـون در جهـت فوتـون ورودي گسـیل        تراز پایدار انتقال مـی 
  کند.  می

  ها: بررسی گزینه
  دهد و درست است.  القایی را نمایش می گسیل»: 1« نۀیگز
دهد و درست است. دقت کنیـد کـه    گسیل القایی را نمایش می»: 2« نۀیگز

  فوتون گسیل شده در همان جهت فوتون ورودي است. 
  دهد و درست است.  خود را نمایش می گسیل خودبه»: 3« نۀیگز
افقـی  هاي خروجی باید در جهـت فوتـون ورودي یعنـی     فوتون»: 4« نۀیگز

   باشد و نادرست است. باشد. این شکل نمایش درستی از گسیل القایی نمی
 )184تا  180هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

 )محمد اکبري(  »2«گزینۀ -151

  زنه ذرة آلفا همان هستۀ هلیوم دو بار مثبت است. با موا
   اعداد جرمی و اتمی در دو طرف واکنش داریم:
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 )200تا  197هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با ساختار هسته) ((  
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  )فرشاد زاهدي(  »4«گزینۀ  - 152
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 )201و  200هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیششنایی با ساختار هسته) (آ(  

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

  )محمد اکبري(  »1«گزینۀ  - 153

طـور    بار مثبت به جرم و در مدل اتمی تامسون اتم همچون کره اي است که
تـم  ها در نقـاط مختلـف ا   همگن در سرتاسر آن گسترده شده است. الکترون

اند و سهم ناچیزي در جرم اتم دارند. همچنین نتایج این مـدل   پراکنده شده
  هاي گسیل شده از اتم با نتایج تجربی سازگار نبود.  در مورد بسامد تابش

 )174و  173هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  )امیرحسین برادران(  »4«گزینۀ  - 154

  دیگر برابر است. زیرا: با یک Cو  Aمطابق نمودار عدد جرمی عناصر 

  A C
C A

N NA A A
C AZ ZC C C

A Z N
A AA Z N

2
2   

دارد، با واپاشـی ذرات   Cدو پروتون کمتر از اتم  Aبا توجه به نمودار عنصر 

به اندازة تعداد ذرات کند و عدد اتمی  (الکترون) عدد جرمی تغییر نمی 

 Cبـه عنصـر    با واپاشی دو ذرة  Aیابد. بنابراین عنصر  افزایش می 
  ها: شود. بررسی سایر گزینه تبدیل می

  است.  Cتر از عدد جرمی اتم  بزرگ Bعدد جرمی اتم »: 1« نۀیگز
ایزوتـوپ   Dبا عنصـر   Aو همچنین عنصر  Cبا عنصر  Bعنصر »: 2« نۀیگز

  هستند. 

  شود. تبدیل می Aبه عنصر  با تابش دو ذرة  Cعنصر »: 3«گزینۀ 
 )200تا  188هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با ساختار هسته) ((  

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

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ  - 155

  آوریم: دست می را بهBوAعمر ابتدا با توجه به نمودار نیمه
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tn ( )B T T

T h
N

T h

    Nمانده باقی

  

8
1
2 41 واپاشــی

2

0 0200
8

1
2 21 واپاشــی

2

0 04

1 31 42
2

1 151 162

tt h,n
T

AT h

n tt h,n
T

BT h

(N )

N ( ) N (I)
NN

(N )

N ( ) N (II)

   Nواپاشی 

واپاشــی0    
واپاشــی  0

3
44

15 5
16

A

B

N(N )
II

(N ) N
   Iو 

 )201و  200هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با ساختار هسته) ((  

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

  (فرشید رسولی)  »3« ۀگزین -156
  سرعت صوت در گازها داریم: ي مطابق با رابطه

  v TRT
v

M v T
2 2
1 1

  

  T ( ) K
T K

v v
v v

273 23 250 2 21
273 87 3602 1 1

360 6
250 5  

  
mv (v )
s v m

v
v s

502 1 1
1

1

50 6 2505  

جا که سرعت صوت در یک گاز با جذر دماي مطلق آن نسبت مستقیم  از آن
  آوریم: دست می به C217دارد، سرعت انتشار صوت را در دماي 
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  T K,T K
mv
s

v T
v T

273 217 490 2502 2 2 1
2501 1 1

  

  v m
v

s
2

2
490 350250 250  

 )119تا  117هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  
 --------------------------------------------  

  (غالمرضا محبی)  »1« ۀگزین -157

Pي  با توجه به رابطه E
l

A A t
، انرژي صوتی کـه در واحـد زمـان بـه     

  صوت نام دارد. شدترسد،  حد سطح عمود بر راستاي انتشار صوت میوا
 )127ۀ دانشگاهی،صفح فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  

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

  )کاظم شاهملکی(  »3« ۀگزین - 158
ها است.  تر از تعداد گره ها یک واحد بیش ي صوتی باز تعداد شکم در لوله

  ها را باید در رابطه قرار دهیم. هاي صوتی، تعداد گره لوله طور کلی در به
4151گره   nnnدر لوله صوتی باز:تعداد شکم  

vصوتی باز از رابطه  هاي لولهبسامد 
L
nfn چنین  آید. هم دست می به 2

vهاي صوتی بسته از رابطه  بسامد لوله
L

)n(f )n( 4
12

دست  به 12

  آید. می

  

9
16

18
16

4
152

2
4

4
12

2

بسته

2بستهباز
1

باز

باز

بسته

بسته

باز

بسته

باز

بسته

باز

f

f

L

L

L
))((

L

L
)n(

L
n

f

f

LL

  

 )124تا  121هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  

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

  (کاظم شاهملکی)  »1« ۀگزین - 159

sصوت با سرعت ثابت طول لوله را در مدت 
1

  کند. طی می 200

  L L
v v L

t
2001

200
  سرعت صوت

هاي صوتی با یک انتهـاي بسـته،    هاي لوله با توجه به رابطه بسامد هماهنگ
  داریم:

  ( n )
( n )v v L

f f f Hz
L L L2 1 3 3

2 1 3 3 200 1504 4 4  

 )124تا  121هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي صوتی) ( موج(  

  (امیرحسین برادران)  »3« ۀگزین - 160
  ومغناطیسی در خأل، داریم:ي سرعت انتشار امواج الکتر مطابق رابطه

  c
c2

1 1  

mصورت  به SIیکاي سرعت در 
s

و یکاي ضریب گذردهی الکتریکـی خـأل   

ــه SIدر  ــورت  ب Cص
N.m

2
ــاي ضــریب تراو  مــی 2 ــابراین یک ــی باشــد. بن ای

  مغناطیسی خأل برابر است با:

  N.s
[ ] [ ]

C m C m C( )
sN.m N.m s

2
2 2 2 22

2 2 2

1 1  

 )141ۀ دانشگاهی،صفح فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  

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

  فرد) (خسرو ارغوانی  »4« ۀگزین - 161
امـین  nاختالف زمانی امواج رسیده از محل دو شـکاف بـه محـل تشـکیل     

tي  نوار روشن از رابطه nT آید و چون بسامد نـور فـرودي و    دست می به
  کند. تغییري نمیماند، اختالف زمانی  در نتیجه دوره ثابت می

 )149تا  145هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  

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

  (مصطفی کیانی)  »4« ۀگزین - 162

Dفاصله بین دو نوار روشن و یا تاریک متوالی برابـر بـا   
x

a1    اسـت. بنـابراین

  داریم:

  D D
x D / m cm

a /

9
3

1 3
600 1010 0 5 50

0 3 10
  

 )149تا  145هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  
----------------------- ---------------------  

  )سعید شرق(  »2« گزینۀ -163
  با استفاده از معادلۀ فوتوالکتریک، داریم:

0 2 12 1max max maxK hf W K K h f f   

2 1 2 1
1 1

max maxK K hc   

2 1
1 11200 2 5800 300max maxK K / eV   

2ها  بنابراین انرژي جنبشی سریعترین فوتوالکترون 5/ eV    کـاهش خواهـد
  یافت.

 )164تا  160هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  
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  (سیدعلی میرنوري)  »3« ۀگزین - 164

  cE h / /
8

19 34 3 103 3 10 6 6 10  

  m76 10  

nنوار    D nx n
a

7
3

3
6 10 112 10 20
10

  

  دو نوار روشن متوالی است. برابر فاصله 20پس فاصله این دو نوار از هم 
  n n n n n1 2 2 220 5 15  

 )149تا  145هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  

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

  )غالمرضا محبی(  »4« ۀگزین - 165
ي  هـاي گـرم و داغ چشـمه    کتاب درسی، جسـم  143ي  طبق جدول صفحه

ي تولیـد   باشند ولی چشمه وهاي فرابنفش، نورمرئی و فرو سرخ میتولید پرت
  است. Xفقط المپ پرتو  (X)پرتو ایکس 

 )143ۀ دانشگاهی،صفح فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  
 --------------------------------------------  

  )ر خوارزمیناص(  »2« ۀگزین - 166

DWي  پهناي نوارهاي تاریک یا روشن از رابطه
a2 آیـد بـا    دست می به

Dي این رابطه با صورت سؤال  مقایسه
a

خواهد بود. با قـراردادن آن   6002

وشـن مرکـزي،   ام از نـوار ر mي نـوار تاریـک    ي مربوط به فاصـله  در رابطه
  خواهیم داشت:

  Dx ( m )W ( m )
a

2 1 2 12  

  
D ,m
a x ( )

600 52 600 2 5 1 5400  
 )149تا  145هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشهاي الکترومغناطیسی) ( موج(  

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

  )ناصر خوارزمی(  »3«گزینۀ  - 167
  توان نوشت: ، میfفوتون با بسامد n انرژيباتوجه به رابطۀ 

cf E nnhcE nhf E
E n

·¼U¼ÎI¶I¬ I¶I¬
·¼U¼Î ·¼U¼Î I¶I¬

  

61
125 0 2

1 5 101
0 2 10

E E , n

m , / pm n /
I¶I¬ ·¼U¼Î I¶I¬

·¼U¼Î I¶I¬ ·¼U¼Î
  

72فوتون 5 10n /·¼U¼Î  
 )160تا  158هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »3« ۀگزین -168
ي نـور مرئـی گسـیل کنـد، بایـد بـه        م یـک فوتـون در محـدوده   اگر این ات

nتراز vصـورت سـرعتش    پرش کـرده باشـد، در ایـن    2
v

2
5

5
برابـر و   2

ــرکتش  ــعاع ح rش
( )

r
22

5

2 4
5 ــی 25 ــر م ــرعت   براب ــه س ــود. در نتیج ش

  اش به مقدار زیر تغییر می کند. اي زاویه

  v rv
r v r

2 2 5
5 5 2

5 25 125
2 4 8  

 )176و  175هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با فیزیک اتمی) ((  

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

  (بابک اسالمی)  »2« ۀگزین - 169
ابتدا اختالف مجموع جرم پروتون و نوترون با جرم هسته دوتریم را بدسـت  

  آوریم: می

x

p N

p N x

M / kg,Z ,N
M / kg,M / kg

M ZM NM M

M / / /

/ kg

27
27 27

3 34 10 1 1
1 67 10 1 68 10

27 27 27

27
1 67 10 1 68 10 3 34 10

0 01 10

  

  اکنون با توجه به رابطۀ انرژي بستگی هسته داریم:

M / kg
mc
s

e / C
eV / J

E Mc

E J

E
/

/ eV / MeV

27
8

19
19

0 01 102
3 10

29 16 13

131 6 10
191 1 6 10

6

10 9 10 9 10
9 10

1 6 10
5 625 10 5 625

  

 )196تا  194هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیشآشنایی با ساختار هسته) ((

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

  )زنوز مهین وکیلی(  »1« ۀگزین - 170
ي  مـی در دو طـرف یـک معادلـه    با استفاده از برابري عدد اتمـی و عـدد جر  

  واپاشی، داریم:
)(n)(mPbRa 1

4
2

206
82

226
88  

428288
54206226

5 nnm
mm

m  

  شوند. ي بتاي منفی ایجاد می ذره 4و ي ذره 5بنابراین طی این واپاشی 
 )200تا  197هاي  دانشگاهی،صفحه فیزیک پیش) (هسته آشنایی با ساختار(  
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  دانشگاهی پیششیمی 

  
 )دانشگاهی کتاب آبی شیمی پیش(  »1« ۀگزین - 171

Nتدریج به  فقط بند پ نادرست است، زیرا نیترات موجود در کودها به O2 
   شود. تبدیل می

یابند و  ها با افزایش غلظت یون نیترات رشد کرده و تکثیر می جلبک
کنند اکسیژن محلول  ها را تجزیه می که آنهایی  میرند باکتري که می هنگامی

   تواند سبب مرگ آبزیان شود. کنند و این امر می در آب را مصرف می
  )90ۀ دانشگاهی، صفح (شیمی پیش )اسیدها و بازها( 

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 172
  ین واکنش: براي ا شده موازنهي نمادي  معادله

2 2 22 2Na(s) H O(l) NaOH(aq) H (g)  
2که  آن بهبا توجه 

10 02R / mol.minH  

2
12 2 0 02 0 04R R / / mol.minNaOH H  

0عبارتی در هر دقیقه  به 0تولید شده است. پس براي  NaOHمول /04 5/ 
  دقیقه داریم:

0 04 0 5 0 02/ / / molNaOH هاي  مول  کلتعدادNaOH در این محلول  
0 02 0 1
0 2

n /M M / M
V / L

  
130 1 103[OH ] / [H O ]  
133pH log[H O ] pH  

  هاي مولی داده شده نباید مورد استفاده قرار گیرد و انحرافی است. نکته: جرم
  )82و  81، 75، 74ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )زها(اسیدها و با 

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

 (شهرام محمدزاده)  »4« ۀگزین - 173
ها، آنیون اسـید قـوي    سه ترکیب اولی، نمک اسیدي هستند چون آنیون آن

هـا، کـاتیون بـاز ضـعیف اسـت. در نتیجـه غلظـت یـون          بوده اما کاتیون آن
تر  ها در اثر آبکافت از غلظت یون هیدروکسید بیش یوم در محلول آنهیدرون

است. اما ترکیب چهارم، آمین بوده و باز ضعیف است و در اثر انحالل در آب، 
آورد، بنابراین غلظت یـون هیدروکسـید در آن از    یون هیدروکسید پدید می

  تر است. همه بیش
  )84ي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها   

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

 کیش) (مرتضی خوش  »2« ۀگزین - 174
اسیدهاي طبیعی گروه آمینی و اسیدي بر روي یک کـربن   آمینو تمامدر  ●

  قرار دارد (نادرست است.)
ي  اسید طبیعی حلقـه  در یک آمینو Rجاي  به  اگر ●

8یرد فرمول مولکولی سیکلوهگزان قرار گ 15 2C H NO 
 باشد. (درست است.) می

2داراي فرمول مولکولی  سین گلی ● 5 2C H NO  بوده و در هر مول از آن، دو
  مول اتم کربن وجود دارد. (نادرست است.)

در  هاي اسیدي و آمینی) و دلیل داشتن گروه آمینواسیدها آمفوتر بوده (به ●
  شیمی اهمیت دارند (درست است). زیست

 )83و  82هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها 
 ----------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »3« ۀگزین - 175
تر از اسید  قوي Bتر باشد، باز مزدوج آن پایدارتر است. اسید  هرچه اسید قوي

A این باز مزدوج اسید است. بنابرB پایدارتر از باز مزدوج اسید ،A باشد.  می
باشد بنابراین بار جزئی مثبـت هیـدروژن در    می Aتر از اسید  ، قويCاسید 
تـر جـدا    راحـت  Cتر است و به همین علت هیدروژن اسیدي  بیش Cاسید 
   شود. می

  )78تا  76هاي   دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها 
-- ------------------------------------------  

 ه)دزا (علی نوري  »3« ۀگزین - 176
پـذیري و   زنجیري، با افزایش تعداد کربن، انحالل هاي اسید کربوکسیلیکدر 

  شوند. قدرت اسیدي کم می
 2 2 2:Cl CHCOOH FCH COOH ClCH COOHقدرت اسیدي  

2 2 2:Cl CHCOO FCH COO ClCH COOپایداري باز مزدوج  
2Ba(OH)  2وCa(OH)  دارند بـاز قـوي (نـه      پذیري کمی انحالل که آنبا

روند، زیرا بر اثـر انحـالل در آب، بـه مقـدار کـافی یـون        شمار می ضعیف) به
OH کنند. آزاد می  

3 2
2 2

2 2

H H N CH COOH
H N CH COOH

H H N CH COO
  سین گلی

 )83و  79تا  76 ،66تا  64هاي    دانشگاهی، صفحه پیش (شیمی )(اسیدها و بازها 
 --------------------------------------------  

 (امیر میرزانژاد)  »4« ۀگزین -177
نمک سدیم استات وجود دارد. بنابراین با انحالل آن، دو یون  Aدر محلول 

  ت) وجود خواهد داشت.با غلظت زیاد در ظرف (سدیم و خود یون استا
تر از  کمpHاستیک اسید وجود دارد که یک اسید ضعیف است وBدر محلول

  کند. ایجاد می 7
توانایی آبکافت دارد و با جذب هیدروژن از آب، یون Aیون استات محلول
  کند. ذاشته و محیط را بازي میهیدروکسید برجاي گ

 مقاوم است. pHاست و در برابر تغییر بافريیک محلول Cمحلول
  )88تا 86و  84، 83، 70هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها 

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »2« گزینۀ - 178
  اسید: اولیه محلول هیدروکلریک pHبا توجه به 

110 10 0 13 1pH[H O ] / M  
210  داریم: 2pHبراي  0 013 2[H O ] / M  

 اسید مزدوج

 باز مزدوج
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0چون موالریته  )20ي محلول برابر شده است، پس حجم اولیه/1 mL)   بایـد

)200برابر 10 mL) :شده باشد پس حجم آب مقطر اضافه شده  
 200 20 180x mL  

0 نوشت: توان مییا  1 20 0 01 2001 1 2 2 2 2M V M V / / V V mL  
200 20 180mL x  

  :12pHهیدروکسید با  براي محلول پتاسیم
212 2 10 10 0 01 1pOHpH pOH ,[OH ] / M  

11به  pHچون    کاهش یافته است، داریم: /7
2 3 311 7 2 3 10 5 10 2/pH / pOH / [OH ] M  

30 01 5 10 75 751 1 2 2 1 1 1M V M V / V ( V ) V y mL  
180 2 475

x /
y

  
محلول اسید یک واحد افزایش یافتـه، حجـم آن    pHچون  تر: راه حل ساده

ــرا  10 ــر شــده (زی 10براب 1(log  200پــس 20 180x  ــون  pHو چ
0ول پتاسیم هیدروکسید محل برابـر   2واحد کاهش یافته پس حجم آن  /3

2شده (زیرا  0 3(log 75yپس  / mL 
  )82و  81، 75، 74، 70هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها 

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

 (مسعود جعفري)  »1«گزینۀ  -179
2Hي اول یونش  ي واکنش مرحله معادله A صورت زیر است: به  

2 2 3H A(aq) H O(l) H O (aq) HA (aq)  

1Ka  1بسیار کوچک است
310(K )aرا برابر  1توانیم  ، بنابراین می
2Kي  یک درنظر گرفته و از رابطه Ma .استفاده کنیم  

1
2 5 2 210 0 1 101 1 1K M /a  

2 3 10 1 10 103 1 1[H O ] M / mol.L  
3از فرمول هم،  توانیم از طریق استفاده می 1[H O   دست آوریم. را به [

1
5 3 110 0 1 103 1[H O ] K M / mol.La  

3Hي اول یونش، به همان میزان که  لهدر مرح O   شـود، یـون    تولیـد مـی
HA ي اول یونش  شود. بنابراین غلظت این دو یون در مرحله هم تولید می

ي دوم یـونش توجـه    ي واکنش مرحلـه  باشد. اکنون به معادله با هم برابر می
  کنید:

2
2 8102 3HA (aq) H O(l) H O (aq) A (aq) Ka  

تـوانیم از یـون هیـدرونیوم     است، مـی  1Kaتر از بسیار کوچک 2Kaجا که از آن
نظر کرده و غلظت یون هیدرونیوم موجود  ي دوم یونش صرف تولیدشده در مرحله

نظر بگیریم. از  یونش برابر در اولي  در محلول را با غلظت یون هیدرونیوم مرحله
یـونش یافتـه در   HAتـوانیم از  ، مـی 2Kaدلیل کوچـک بـودن   طرف دیگر، به

HA]نظر کنیم. به عبـارت دیگـر،   ي دوم یونش نیز صرف مرحله ي  در مرحلـه  [
HA]دوم یونش با    ي اول یونش برابر است. ید شده در مرحلهتول [

2

2 3 2108 2 8 13 10 10310
[H O ][A ] ( ) ([A ])K [A ] mol.La

[HA ]
  

 )76و  75هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها 
 ----------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »2«گزینۀ  - 180

بسیار کم است. بنابراین OHبسیار زیاد و غلظتHغلظت Nدر محلول
نمک اسیدي اسـت و در نتیجـه کـاتیون ایـن نمـک حاصـل از بـاز بسـیار         

  BAباشد می HAو آنیون آن از اسید بسیار قوي BOHضعیف
باشد، بنابراین نمـک   می Hتر از غلظت بیش OHغلظت Mدر محلول 

ــی ــایی م ــوي   قلی ــد ق ــر بای ــورد نظ ــاز م ــه ب ــید  باشــد و در نتیج ــر از اس ت
K)باشد K )b a  که طبق جدول ثابت تعادل بازB OH    از ثابـت تعـادل

Bتـر اسـت.   بزرگ HAاسید  A   دانشـگاهی،   (شـیمی پـیش   )(اسـیدها و بازهـا
  )84و  83، 70هاي    صفحه

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

 کیش) (مرتضی خوش  »2«گزینۀ  - 181
محلول سدیم فلوئورید به محلـول هیـدروفلوئوریک اسـید، طبـق      ردنک اضافهبا 

جـا شـده و    ، تعادل به چپ جابهفلوئوریددلیل افزایش غلظت یون  واکنش زیر، به
3Hدر نتیجه غلظت Oیـون فلوئوریـد و   غلظـت یابد، بنابراین  کاهش میpH 

HF یابد.   افزایش می H O F H O2 3  
بعد از اضافه کردن محلول سدیم فلوئورید به محلول هیدرو فلوئوریک اسید، 

شود و با اضافه کردن مقدار جزئی سـود بـه محلـول     محلول بافر تشکیل می
ولی قبل از »). 4«ي  کند (نادرستی گزینه تغییر محسوسی نمی pHحاصل 

تغییـر   pHباشـد.   ن محلول سدیم فلوئوریـد محلـول بـافر نمـی    اضافه کرد
   »).1«ي  کند. (نادرستی گزینه می

  )88تا  86هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )(اسیدها و بازها   
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 182
دار از اسید بدون هالوژن  اد کربن برابري دارند. اسید هالوژنهر سه اسید تعد

تر باشـد، قـدرت    تر است و هر چه الکترونگاتیوي هالوژن بیش کربن قوي هم
  تري دارد. تر باز مزدوج ضعیف تر است. در ضمن اسید قوي اسیدي بیش

2 2 3:CH FCOOH CH ClCOOH CH COOHقدرت اسیدي  

3 2 2:CH COO CH ClCOO CH FCOO بازيقدرت  
  ها: بررسی سایر گزینه

تـر باشـد، قـدرت     هرچه هالوژن موجود در اسـید آلـی فعـال   »: 1« ي گزینه
  تر است. اسیدي اسید مورد نظر بیش

2 2 2 2 3 2CH ClCH COOH CH BrCH COOH CH CH COOH  
آنیون پایدار، آنیونی است که باز ضعیفی بوده و اسید مـزدوج  »: 3« ي گزینه

2  قوي دارد. 2 3CHCl COOH CH FCOOH CH COOHدرت اسیدي:ق  

2 2 3:CHCl COO CH FCOO CH COOقدرت بازي  

2 2 3:CHCl COO CH FCOO CH COOترتیب پایداري  
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  تري دارد. باز ضعیف اسید مزدوج قوي»: 4«ي  گزینه

3 2 3 2 2 3 2 3: (CH ) NH CH CH NH CH NH NHقدرت بازي  

3 2 2 3 2 3 3 3 4: (CH ) NH CH CH NH CH NH NHقدرت اسیدي  
  )80و  78و  77ي     ها دانشگاهی، صفحه شیمی پیشاسیدها و بازها) ((  

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

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین -183

آبکافـت   CNشـود و تنهـا    آبکافت نمـی  Kکاتیون  KCNدر محلول 
  شود. ي زیر یون هیدروکسید تولید می شود و از آبکافت آن مطابق معادله می

2CN (aq) H O(l) HCN(aq) OH (aq)  
موالر  06/0بوده و پس از آبکافت  M 1/0برابر KCNدر نمک  CNغلظت
شود،  تبدیل می HCNاز آب به  Hموالر آن با جذب  04/0شود یعنی  می

  موالر است. بنابراین: 04/0برابر  OHو  HCNدر این صورت غلظت 
  20 04 4 10 0 6 2 1 4[OH ] / M pOH log log / /  

14 1 4 12 6pH / /  
  آید. رنگ زرد درمی سرخ بهمحلول مورد نظر بازي بوده و درحضور متیل 

  )84تا  81و  73ي  ها ، صفحهدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) ((
 ----------------------------------------------  

 (مهال میرزایی)  »1«  گزینۀ - 184

2 3HCl(aq) H O(l) H O (aq) Cl (aq)   

3 31pH log[H O ] log[H O ]   
1 1

3 10[H O ] mol.L  
1 1

3 10[H O ] [HCl] [HCl] mol.L   
1400 1000
LHCl(aq)?molHCl mLHCl(aq)
mLHCl(aq)

   

1 210 4 101
molH molH

LHCl(aq)
  

2HCl(aq) NaOH(aq) NaCl(aq) H O(l)   
1 0 2100

1000 1
L / mol?molNaOH mL NaOH
mL L

   

22محدودکننده 10 molNaOH  
2 2 24 10 2 10 2 10 molمولHCl مانده باقی  

mol mL[HCl] mol.L
( )mL L

2 2 12 10 1000 4 10400 100 1   

2 1
3 3 4 10[HCl] [H O ] [H O ] mol.L   

2
3 4 10 1 4pH log[H O ] (log log ) /   
   شود. متیل سرخ در محلول اسیدي به رنگ سرخ دیده می

 )75تا  73ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (اسیدها و بازها)   

 علیمحمدي) (موسی خیاط  »4«  ۀگزین - 185

4»: 1«گزینه  3NH NO اسیدي است. نمک  
  شوند. باعث بارش باران اسیدي می 2NOو  2SO»: 2«گزینه 

محلول را کاهش داده، آب اسیدي  OHبراثر آبکافت،  3Fe»:3«گزینه 
  شود. می

  برد. خاك را باال می pHآهک افزوده شده، »: 4«گزینه 
 )90و  89، 83ي  ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (اسیدها و بازها)   

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

 نظر) (حامد پویان  »2«  گزینه - 186

5002 2 23 2 2 2
Ag, CCH OH(g) O (g) H CO(g) H O(g)   

22 2H CO(aq) Ag O(s) HCOOH(aq) Ag(s)   
(a    وسـیلۀ اکسـیژن و در حضـور     براي تهیۀ متانال از اکسـایش متـانول بـه

500به دماي  Agکاتالیزگر  C .نیاز است  
(b کنید، محصول واکـنش (ب) فرمیـک اسـید     طور که مشاهده می همان

(HCOOH(aq))  و فلز جامد نقره(Ag(s)) .است  

(c    در واکنش (الف) در حضور کاتالیزگري مثـل نقـره(Ag(s))   و دمـاي

500 C توان متانول را به متانال تبدیل نمود. می  
(d  باشد. واحد می 2تغییر عدد اکسایش کربن در هر دو واکنش  

 )97تا  95هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)   

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

 اله علیزاده) (روح  »4«  گزینه - 187

کاهش انجـام شـده یـک واکـنش      –هاي گالوانی واکنش اکسایش  در سلول
خودي است و با کاهش سطح انرژي همراه است. (انرژي آزادشـده در   خودبه

  شود.) خودي تبدیل به انرژي الکتریکی می هاي خودبه این واکنش

  ها: بررسی سایر گزینه

4  »:  1«گزینه  4Zn(s) CuSO (aq) ZnSO (aq) Cu(s)   

2یون 
4SO:یون تماشاگر است ،  

2 2Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)   

2Znدر حال تبدیل شدن بهZn(s)با گذشت زمان (aq)   است. بنـابراین
  یابد. کاهش می Znجرم تیغۀ 

     »:2«گزینه 

 باقیمانده
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نقـش کاهنـده را دارد،    دهـد) و  مـی  eاکسید شده ( Niدر این واکنش 

  کاهش یافته و نقش اکسنده را دارد. (II)که یون مس  درحالی
ها از الکترولیت آنـدي بـا عبـور از     هاي گالوانی کاتیون در سلول»: 3«گزینه 

شوند. (کاتیون به سـمت کاتـد) ولـی     دیوارة متخلخل وارد بخش کاتدي می
تدي با عبور از دیـوارة متخلخـل وارد بخـش آنـدي     ها از الکترولیت کا آنیون
  شوند. (آنیون به سمت آند) می

  )118و  104، 100تا  97هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)  

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

 (حامد رواز)  »2«  گزینه - 188

باالتر  Aروشیمیایی گیریم که در سري الکت با توجه به واکنش اول نتیجه می

قرار  Bباالتر از  Cمنفی است. پس  0Eقرار دارد و در واکنش دوم  Cاز 
توانیم بگوییم که  قرار دارد. اما نمی 2Hباالتر از  Cدارد. در واکنش سوم هم 

B  2باالتر ازH آید. تر. در نتیجه دو حالت پیش می قرار دارد یا پایین  
  حالت دوم          حالت اول 

 
2

2

A A
C C
B H
H B

   

 )104تا  99هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 زواره) (رسول عابدینی  »4«  گزینه - 189

0E   براي الکترود استاندارد هیدروژن در هر دمایی برابر صفر درنظر گرفتـه
  نادرست است.» آ«شود. بنابراین مورد  می

» ب«گیري پتانسیل یک الکترود به طور جداگانه ممکن نیست. (مورد  اندازه
  نادرست است.)

هـاي کاهشـی    هاي الکترودي استاندارد همواره به صـورت پتانسـیل   پتانسیل
  نادرست است.)» پ«شود. (مورد  استاندارد گزارش می

 )102 و 101هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 اله علیزاده) (روح  »1«  گزینه - 190

مربوط به یک سلول  (II)مربوط به یک سلول الکترولیتی و شکل  (I)شکل 
  گالوانی است.

آن رسـاناي   در سلول گالوانی قطب مثبت (کاتـد) الکتـرودي اسـت کـه در    
الکترونی (تیغۀ فلزي) به رساناي یونی (محلول الکترولیت) طی یک واکنش 

  دهد. خودي الکترون می خودبه
  ها: بررسی سایر گزینه

کاهش انجام شده  –) واکنش اکسایش IIدر سلول گالوانی (شکل»: 2«گزینه 
)0اسـت خـودي   با کاهش سطح انرژي همراه است و خودبه G امـا در   (

کاهش انجام شده با افزایش  –) واکنش اکسایش Iسلول الکترولیتی (شکل
)0خودي است  سطح انرژي همراه است و غیر خودبه G ).  

) در واقع به کمک یک ولتاژ بیرونی Iالکترولیتی (شکل  در سلول  »:3«گزینه 
شـود یـک واکـنش     که توسط یـک منبـع جریـان الکتریسـیته تـأمین مـی      

  شود. خودي انجام می غیرخودبه
هاي الکتروشیمیایی (گالوانی و الکترولیتی) جهت حرکت  در سلول»: 4«گزینه 

بـا   تر (آند) به سمت الکترودي الکترون همواره از الکترودي با پتانسیل منفی
  باشد. تر (کاتد) می پتانسیل مثبت

 )105و  104هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 نظر) (حامد پویان  »4«  گزینه - 191

0E از  تـر   هاي کاهشی استاندارد، پایین مثبت باشد یعنی در جدول پتانسیل

تـر از   براي گرفتن الکتـرون بـیش   nMهیدروژن قرار دارد. بنابراین قدرت

H .است  
 )103تا  101هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 کیش) (مرتضی خوش  »3«  گزینه - 192

دلیـل جهـت حرکـت الکتـرون      دهندة سلول گالوانی است که به شکل، نشان
آند است، بنابراین پتانسیل  Aکاتد و الکترود  Bتوان گفت که الکترود  می

که الکترود  باشد. با توجه به این Bتر از الکترود  باید کم Aکاهشی الکترود 
B تر از قلع اسـت،   هاي کاهشی فلزات نیکل و روي کم قلع است و پتانسیل

ترتیب با  تواند فلزات نیکل و روي باشد که به می Aتوان گفت الکترود  پس می
  ترین مقدار خواهد بود. ترین و کم تانسیل سلول بیشفلزات روي و نیکل پ

 )105و  104هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »3«  گزینه - 193

تواند هر فلز به جز فلزهاي نجیـب (طـال، پالتـین و     نادرست. اکسیژن می ●
  خودي اکسید کند. ) را به طور خودبهپاالدیم

A ترتیب کاهندگی: C B

2 ندگیاکسترتیب : 2 2B C A
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تر دچـار   هایی از جنس حلبی در اثر خراش زودتر و آسان نادرست. قوطی ●

  شوند. خوردگی می
دهـد کـه    واکنش کاتدي در جـایی رخ مـی   زدن آهن نیم درست. در زنگ ●

  غلظت اکسیژن زیاد باشد.
  درست. ●

 )108 و 107هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 علیمحمدي) (موسی خیاط  »2«  گزینه - 194

  

23
23

13 011 10 0 5
6 022 10

mole/ e / mole
/ e

   

10 5 0 25
2
molNi/ mole / mol Ni
mole

   

20 5 0 5
2
molAg/ mole / molAg
mole

   

0شود) (از جرم تیغه کم می 25 58 14 5Ni / mol / g   
0 5 108 54Ag / mol g   

2054شود.) به جرم تیغه اضافه می( 10 8
100

g / g  

10 8 14 5 3 7/ / / gتغییرات جرم تیغه   
3بنابراین    شود. گرم از جرم تیغه کم می/7

 )100تا  97هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 اله علیزاده) (روح  »4«  گزینه - 195

  ها: بررسی تمام گزینه
در فرایند هال براي تولید آلـومینیم از روش برقکافـت محلـول    »: 1«گزینه 

  شود. آلومیناي خالص در کریولیت مذاب استفاده می

دهندة آند گرافیتی و آلـومینیم   انترتیب نش در شکل به BوA »:2«گزینه 
  باشند. مذاب می

هاي داخلی سلول کـه از جـنس    ها و جداره در این سلول دیواره»: 3«گزینه 
اند و نقش کاتد را  گرافیت هستند به قطب منفی منبع جریان برق متصل شده

  قطب منفی منبع جریان برق است. Dدارند. بنابراین 

اند که از جـنس   هاي باالي سلول که در الکترولیت فرورفته که تیغه حالیدر 
اند و نقش آند را  گرافیت هستند به قطب مثبت منبع جریان برق متصل شده

  قطب مثبت منبع جریان برق است. Cدارند. بنابراین 
ــه  ــه صــورت       »: 4«گزین ــلول ب ــن س ــام شــده در ای ــی انج ــنش کل واک

2 3 22 3 4 3Al O (s) C(s) Al(l) CO (g) هاي  واکنش باشد. نیم می
  اکسایش و کاهش نیز به صورت زیر است:

3  واکنش کاهش: نیم 3Al e Al(l)   

واکنش اکسایش: نیم
  

2
2

2 2
2

2

2 4

2 4

O O (g) e
O (g) C(s) CO (g)

O C(s) CO (g) e

   

 )113دانشگاهی، صفحۀ  (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 کیش) (مرتضی خوش  »1«  گزینه - 196

  صحیح است.» پ«عبارت 
  ها: بررسی عبارت

بر روي سطح آهن، محلول باید حاوي کاتیون فلز  Xبراي آبکاري فلز »: الف«
X 3توان از محلول باشد نه فلز آهن، بنابراین نمی 3Fe(NO   استفاده کرد.(
تر  شود باید پتانسیل کاهشی آن بیش فلزي که براي آبکاري استفاده می»: ب«

توان  تر از آب است، نمی از آب باشد، بنابراین چون پتانسیل کاهشی منگنز کم
  منگنز را بر روي آهن آبکاري کرد. 

  ماند. در آبکاري، غلظت محلول تقریبًا ثابت می»: پ«
کردن  تر است، بنابراین با قطع ن پتانسیل کاهشی نقره از آهن بیشچو»: ت«

بر  Agهاي  چنان کاتیون جریان برق در آبکاري نقره بر روي سطح آهن، هم
  شوند. روي سطح آهن کاهیده می

 )114و  113هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 علیمحمدي) (موسی خیاط  »3«  گزینه -197

را پایین   به سدیم کلرید، دماي ذوب آن 2CaClافزودن مقداري »: 1«گزینه 
  آورد. می

  شود. تر در باالي سلول جمع می دلیل چگالی کم سدیم به»: 2«گزینه 
  درست است.»: 3«گزینه 

22 2NaCl Na Cl   
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  24:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شیمی   -  اردیبهشت 26آزمون  - »7«پروژة         

    
2 22 2

2
1 710 5 17 752 1
molCl gCl

?gCl / molNa / gCl
molNa molCl

   

  دهد. سدیم تولیدشده اگر داخل آب قرار گیرد با آن واکنش می»: 4«گزینه 
  )112و  111هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 اله علیزاده) (روح  »4«  گزینه - 198

  ها: رتبررسی تمام عبا
  گالوانی دارد.  سلول سوختی ساختاري همانند سلول»: آ«عبارت 
در هر دو روش اتالف انرژي به شکل گرما وجـود دارد ولـی در   »: ب«عبارت 

  تر است. هاي سوختی این اتالف انرژي بسیار کم روش سلول
 –سوختی هیدروژن   هاي اکسایش و کاهش در سلول واکنش نیم»: پ«عبارت 

  ورت زیر است:اکسیژن به ص

2  واکنش اکسایش در آند: نیم 2 2H (g) H (aq) e   

2  واکنش کاهش در کاتد: نیم 24 4 2O (g) H (aq) e H O(l)   
سوختی متان و سلول سوختی هیـدروژن بـا غشـاي      در سلول»: ت«عبارت 
  باشد: واکنش کاهش به صورت زیر می کنندة پروتون، نیم مبادله

2 24 4 2O (g) H (aq) e H O(l)   
 )117تا  114هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)    

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

 پور) (سهند راحمی  »2«  گزینه -199

شـود داراي بـار منفـی و     تولید مـی  2Hبا توجه به شکل، قطبی که در آن 

شود داراي بار مثبت و آنـد   تولید می 2Clآن باشد و قطبی که در  کاتد می

   باشد. می

   ها: بررسی گزینه

شـدن   شـود. پـس از کـم    از سیستم خارج می b ،NaOHدر »: 1«گزینه 

ب بـه جـاي آن اکسـایش    هـاي آ  به حدي مشـخص، مولکـول   Clغلظت 

   یابد. می

افزوده شده در  OHدر کاتد به علت وقوع واکنش زیر بر مقدار »: 2«گزینه 
   یابد. افزایش می pHکند و  نتیجه محیط خاصیت بازي پیدا می

2 22 2 2H O(l) e H (g) OH (aq)   

براي محلول غلیظ نمک Clکه واکنش اکسایش با توجه به این»: 3«گزینه 

هاي  به حدي مشخص، مولکول Clشدن غلظت  خوراکی است، پس از کم
  یابد. آب به جاي آن اکسایش می

هاي  هاي آب بر یون در رقابت براي کاهش یافتن در کاتد، مولکول»: 4«گزینه 

Na شوند. پیروز می  
  )112دانشگاهی، صفحۀ  (شیمی پیش (الکتروشیمی)   

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

 اله علیزاده) (روح  »4«  گزینه - 200

  ابتدا واکنش متان با بخار آب: – 1

4 2 23CH (g) H O(g) CO(g) H (g)   
  :سپس باید محدودکنندة واکنش را مشخص کنیم – 2

22 2
2

2 2
2

44 4
4

4 4
4

100036 1
1 200018

1875 2000100030
1

1 187516

gH O
H O : kgH O

kgH O
molH O

molH O
gH O

gCHCH : kgCH
kgCH

molCH molCH
gCH

   

  محدودکننده است. 4CHپس 
دست  (محدودکننده) به 4CHتوانیم با استفاده از مول  را می 2Hمول – 3

  آوریم:
22 4 2
4

330000 64 360016 1 100
molH

?molH molCH molH
molCH

   

2(اکسایش) یعنی واکنش آندي  با بررسی نیم – 4 2 2H (g) H (aq) e   

  رسیم: به نتایج زیر می
  دو برابر مول گاز هیدروژنکنندة پروتون شده از غشاي مبادله تعداد مول پروتون مبادله

2 3600 7200molHتعداد مول پروتون  
  واکنش کاتدي استفاده کنیم: ید از نیمدست آوردن کیلوگرم اکسیژن، با براي به – 5

2 24 4 2O (g) H (aq) e H O(l)   
22

17200
4
molO

?gO molH
molH

  

2 2
2

32 57600 57 61
gO

g / kgO
molO

  

  )117تا  114هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (الکتروشیمی)  
  )33تا  28هاي  ، صفحه3(شیمی 
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