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  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  

  
  

  

  
 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  مسئول دفترچه
  ايزدي ليال، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  دسازي و مطابقت با مصوباتمستن

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  محسن اصغري، داوود تالشي، فاطمه غالمي، محمدجواد قورچيان، منتخب از كتاب زرد عمومي  فارسيزبان و ادبيات 

پور،  لي مرتضوي، فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونسابوالفضل تاجيك، مهدي ترابي، بهزاد جهانبخش، حسين رضايي، محمدمهدي رضايي، مسعود محمدي، سيدمحمدع  عربي
 منتخب از كتاب زرد عمومي

  بقا، محمدرضا فرهنگيان، حسن فياض، محمدابراهيم مازني، منتخب از كتاب زرد عمومي پوري، محمد رضايي صالح احصايي، فرهاد حسين  دين و زندگي
  تخب از كتاب زرد عمومينسترن راستگو، علي شكوهي، اميرحسين مراد، من  زبان انگليسي

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

  فريبا رئوفي  ____  محسن اصغري  محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 
  ليال ايزدي  ____ درويشعلي ابراهيمي منصورخاكيفاطمه منصورخاكي فاطمه  عربي

  محدثه پرهيزكار محمدابراهيم مازني ____  بقامحمدرضايي بقامحمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت آناهيتا اصغري ____ 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                        98 دي 20 آزمون -)4( ةپروژ
    

 

 )محمدجواد قورچيان(  »4«ي  گزينه - 1

اي  وه: پرندهعتمكّن: دارايي، توانايي/ ارادت: دوستي از روي اخالص/ عصمت: پاكي/ ص

  اندازة گنجشك كوچك به

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )نمحمدجواد قورچيا(  »4«ي  گزينه - 2

  اند: معناي صحيح واژگاني كه نادرست معنا شده

شرحه: پارة گوشتي كه از درازا بريـده باشـند/ بيغولـه: ويرانـه، گوشـة خانـه/ اعصـار:        

  / شقاوت: بدبختيها/ لجه: ميانة دريا دوره ،روزگاران

  )تركيبيدانشگاهي، لغت،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«ي  گزينه - 3

     )درزي: خياط(درزه: بسته 

  )تركيبي، لغتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )داوود تالشي(  »3«ي  گزينه - 4

  ها: امالي صحيح واژه

غوي: »: 4«ضاللت: گمراهي/ گزينة »: 2«مستور: پوشيده و پنهان/ گزينة »: 1«گزينة 

  گمراه

  )، تركيبيامالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »2«ي  گزينه - 5

در مناظرة خسرو با فرهاد، خسرو مظهر غرور و فرهـاد مظهـر خاكسـاري و پاكبـازي     

  است.

  )، تركيبيتاريخ ادبياتدانشگاهي،  يات فارسي پيشزبان و ادب( 

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

 )محسن اصغري(  »4«ي  گزينه - 6

  ابر: نهاد/ بحر: نهاد

اش بـا مـا برخـورد     بـا مهربـاني  اگر ابر بهار، قطرة ما را از چشم انداخت، بحر بيكـران  

  كند. مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

(يـار) هـر   كمـان  قيد است/ آن ابرو » مسلّماً و حتماً«در معناي » مسلّم: «»1«گزينة 

  صفت جانشين اسم و نهاد است.» كمان  ابرو« شكاري را كه خواهد نواخت 

فك اضافه يا بـدل از كسـره   » را(« …كس به اشك ما نسوخت  هيچ دلِ»: 2«گزينة 

  است.)

  خواهد نواخت. …همچو مادر لطف كردگار، ما يتيمان را به جوي شير »: 3«گزينة 

» مـتمم «مـادر   و بدل از مفعول است/ همچـو: حـرف اضـافه   » يتيمان«مفعول، » ما«

  است.

  )، تركيبيزبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )فاطمه غالمي(  »4«ي  گزينه - 7

   ة چهارجزئي با مفعول و مسند ساخته است.جمل» سازد«، فعل »4«در گزينة 

  او من را آگاه سازد.

  )، تركيبيزبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )فاطمه غالمي(  »2«ي  گزينه - 8

كسـي   گويـد  مي »2«د و گزينة نبه ازلي بودن عشق اشاره دار» 4و  3، 1«هاي  گزينه

باشـد تـا روز قيامـت هشـيار      شده و مست و مدهوش يار را سركشيده عشق جامكه 

   نخواهد شد.

  )8 ةصفحمشابه ، مفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )فاطمه غالمي(  »3«ي  گزينه - 9

كـه ايـن مفهـوم در گزينـة      ،آزاده باشيد در دنيا مفهوم حديث: اگر دين نداريد الاقل

  شود. ديده مي ،است آزاد بودنو  تعلقات و وارستگي توصيه به ترككه » 3«

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

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

 )د تالشيوداو(  »2«ي  گزينه -10

انسان مؤمن خـوب و  «بيانگر اين است كه مرتبط صورت سؤال و ابيات عبارت مفهوم 

  ».داند: پذيرش قضا و قدر بد را تقدير الهي مي

حتـي قضـا و قـدر در اختيـار      ،اي معشـوق مـن  «گويد:  شاعر مي» 2«ولي در گزينة 

  »توست و بيانگر پذيرش تقدير الهي نيست.

  )59، صفحة مفهوم ،دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي ادبيات پيش
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  3: ةصفح   نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي                        98 دي 20 آزمون -)4( ةپروژ
    

 )97-98عمومي  كتاب زرد(  »1«ي  گزينه -11

هايي است كه گاه اشخاص درگـزارش احـوال خـود     حسب حال، خاطرات و يادداشت
  نويسند.   مي

آبـادي،   ميـرزا يحيـي دولـت    از حاج» حيات يحيي«از محمود واصفي، » الوقايع بدايع«
اثــر دكتــر طــه حســين » االيــام«از دكتــر محمــدعلي اســالمي ندوشــن و » روزهــا«

  آيند.  ر از حسب حال به شمار ميهايي مشهو نمونه
  ها:  تشريح سايرگزينه

اي از حسب حال اسـت.   از پاريز تا پاريس: اثر دكتر باستاني پاريزي نمونه»: 2«گزينة 
اي از سـيره و مغـازي اسـت./     خويي، نمونـه   اهللا: اثر دكتر عباس زرياب / سيرت رسول

  كره است. تذ  اي از كتب اثر محمد عوفي نمونه  االلباب: لباب
  نامه و شامل شـرح  اي از زندگي االنبيا: از ابواسحاق نيشابوري، نمونه قصص»: 3«گزينة 

د غزّالـي و نمونـه        حال انبياي الهي اسـت./ غزالـي   اي از  نامـه: شـرح حـال امـام محمـ
اي از  م گـوركي، نمونـه  يهاي من: اثـر ماكسـ   نامه به شيوة نوين است./ دانشگاه زندگي

  تذكره است.   اي از كتب االوليا: اثر عطّار نيشابوري، نمونه تذكرة/  .حسب حال است
اي از حسب حال است./ فرار  شرح زندگاني من: اثر عبداهللا مستوفي نمونه»: 4«گزينة 

هـايي از   كوب و نمونه پلّه تا مالقات خدا: از آثار دكتر عبدالحسين زرين از مدرسه و پلّه
  نامه به شيوة نوين هستند. زندگي

  )55و  54هاي  دانشگاهي، تاريخ ادبيات، صفحه زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4«ي  گزينه -12

تشبيه: سخن گفتن تو همانند سـخن گفـتن شـيرين و زيبـاتر از آن اسـت. (تشـبيه       
) دلپذير، نيكـو  2) معشوقة خسرو 1اع اول) ) / ايهام: شيرين (در مصرمرجحتفضيل يا 

/ ايهام تناسب: شيرين (در مصراع  دهان، خندهاستعاره از » شكر«و جذّاب / استعاره: 
مزة شـيرين كـه بـا شـكر       )2) معشوقة خسرو (معناي مورد نظر و پذيرفتني) 1دوم) 

  تناسب دارد.
  نيز به نوعي قابل توجيه است.» 1«توجه: گزينة 

  )دانشگاهي، آرايه، تركيبي دبيات فارسي پيشزبان و ا( 
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«ي  گزينه -13

فاقـد   تيـ و اسـتعاره / ب  صيتشـخ »: آوردن غنچه شكشيجان پ«و » بستن الله دل«
  اسلوب معادله است.

داشتن دل بـا سـر    يدل بستگ يبرا يواقع ريغ لي: آوردن دلليتعل : حسن»2« ةنيگز
  سوي: زلف، تار، گريزلف معشوق / مراعات نظ

  مجاز از گور» خاك«بو / مجاز:  دني: شنيزيآم : حس»3« ةنيگز
و اسـتعاره:   صي/ تشـخ  ينـاتوان  درداشـتن   يي(پارادوكس): توانـا  : تناقض»4« ةنيگز

  كردن زلف يسرافراز
  )ركيبيدانشگاهي، آرايه، ت زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«ي  گزينه -14

 ارزش شـدن  بيكنايه از  -2 و جاري شدن افتادن -1 نداز ديده بيفتا: هامي: ا (ج) تيب
(الـف):   تيبا در باختن نام و آبرو / ب ينام كيدست آوردن ن به (د): پارادوكس: تي/ ب

بـه   اشـاره : حي(ب) تلمـ  تيدل مجاز از وجود / ب ر،ي) مجاز از تري(نوك ت نكايمجاز: پ
  اتيو آب ح يآب زندگماجراي 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«ي  گزينه -15

وابسـته) / (مـاجرا: هسـته) (اتّفـاقي:      ة(ظرافت: هسته) (طبع: وابسته) (سخنور: وابست
  وابسته) ةوابسته) (كامالً: وابست

خـار   هاي بـي  غنچه«وابسته /  ةدو فرسخ راه نپيموده: فرسخ: مميز، وابست»: 2« ةگزين
  وابسته ندارد.   ةوابست» باغچه
رفيق «وابسته /  ةتوابس» پيرمرد«لب: وابسته، » : هاي لب پيرمرد گوشه»: «3« ةگزين

  وابسته ندارد.   ةوابست» من ةجهانديد
وابسـته /   ة: وابسـته، نسـبتاً : وابسـت   قد  كوتاه» : نوجوان نسبتاً كوتاه قد»: «4« ةگزين

  وابسته ندارد. ةوابست» اي معتبرترين فروشگاه زنجيره«
  )دانشگاهي، زبان فارسي، تركيبي زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )97-98 كتاب زرد عمومي(  »4«ي  گزينه -16

كـردم: ماضـي اسـتمراري / بـزنيم: مضـارع       داشته باشيد: ماضي التزامي / تحصيل مي
  التزامي

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«ي  گزينه -17

هي نداشت و من خودم اسير عشوق به من هيچ توجمعني و مفهوم بيت سؤال: خود م
  و گرفتار نگاه همچون كمند معشوق شدم.

 و گويـد: مـن ميـل    آمده است كه مي »1«مفهوم مقابل ( متضاد ) اين بيت در گزينة 
كشـد و   اي به رفتن به سوي معشوق ندارم و خود معشوق مرا به سوي خود مـي  عالقه

  .كند گرفتارم مي
  )33 ةصفح ،مفهومدانشگاهي،  پيش فارسي ادبياتزبان و ( 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4«ي  گزينه -18

دنيايي و اسير ماديات نشدن از بيت صورت سؤال و ابيـات   هاي وابستگينپرداختن به 
عشق مـاوراي   گويد: ، مي»4«شود؛ اما بيت گزينة  دريافت مي» 3و  2، 1«هاي  گزينه

  هر دو عالم سرگردان است و در انديشة هيچ سر و ساماني نيست.
  )46صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »2«ي  گزينه -19

براي بـذل جـان    آمادگي عاشق»: 2«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت گزينة 
  (جانبازي عاشقانه)   معشوقبه پاي 

  :ها تشريح ساير گزينه
  ارزش دانستن جانِ انساني كه گرفتار تعلّقات باشد.  بي»: 1« ةگزين

  ارزش بودن جان و دلِ عاشق در برابر زيبايي و عظمت يار  بي»: 3«گزينة 
  يار  تالش براي جلب رضايت»: 4«گزينة 

  )30صفحة  ،مفهومدانشگاهي،  شپي فارسي ادبياتزبان و (
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«ي  گزينه -20

  مشهود است. »4و  3،  2«ة نيدر هر سه گز» خام چيحال پخته ه ابديدر ن« مفهوم
  فاني شدن عاشق در وجود معشوق، عين زندگاني است.»: 1«گزينة  مفهوم

  )4صفحة مشابه  ،مفهومدانشگاهي،  پيش فارسي اتبياد زبان و( 
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 )فاطمه منصورخاكي(  »2«ي  گزينه -21

»پروردگارا / »: اللّهم»ام /   سـينه »: صـدري «بـرايم /  »: لـي «گشاده گـردان /  »: اشرح
»: مـن «گره / »: عقدةً«بگشاى / »: احلُلْ«كارم / »: أمري«آسان (ساده) ساز / »: يسرْ«

  زبانم  »:لساني«از / 

  هاي ديگر تشريح گزينه

ر «بعد از فعـل  » لي«نادرست است و » اي گشاده به من بده  سينه»: «1«گزينة  يسـ «
  ترجمه نشده است.

 اند. نادرست» كارها«و » اي گشاده به من بده  سينه»: «3«گزينة 

  اند. نادرست» گرة زبانم«و » كارها»: «4«گزينة 
  )ترجمه(    

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

 )محمدمهدي رضايي(  »3«ي  گزينه -22

»: في الدنيا«آرزوها (جمع) / »: اآلمال«قهرمان / »: البطل«كند /  كوتاه مي»: يقَصر«
كند /  كه شوخي بيهوده مي كسي»: من يهزل«گزيند /  دوري مي»: يجانب«در دنيا / 

  خواب »:النوم«كند /  كشد، ترك مي دست مي»: يهجر«
  )ترجمه(    

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

 (حسين رضايي)  »1«ي  گزينه -23

»): الجيل«(جمع » األجيال«كميابي (نكره) / »: نادرة«(فعل امر): ترك كن / » اُهجر«
  ها نسل

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

 )پور اسماعيل يونس(  »4«ي  گزينه -24

»: الوجيزةالكلمات «رسانند /  ما را مي»: تُوصلنا«ها /  بعضي وقت»: بعض األحيان«
  به حقيقت امور»: االُمور حقيقةإلي «كلمات مختصر / 

  هاي ديگرتشريح گزينه

  صحيح است.» دوستم را از مسخره كردن ديگران باز داشتم!«»: 1« ةگزين
  صحيح است.» كردم و او را كنارم نشاندم! براي دوستم نزد خودم جا باز«»: 2« ةگزين
دست آوردن علوم تشويق  داني چرا اسالم دانشمندان را در به آيا مي«»: 3« ةگزين
  صحيح است.» كند؟! مي

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

 )مسعود محمدي(  »3«ي  گزينه -25

) / بي شك است ن (چنين و چنان بودهعبارت صورت سؤال (هرگز نگو اصل و نَسب م
مفهوم  هم» 3« ةاصل جوان چيزي است كه (خودش) به دست آورده است.) با گزين

  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  در اين گزينه به تواضع و فروتني توصيه شده است. »:1« ةگزين
  است.اين گزينه به مسئوليت انسان نسبت به ساير مخلوقات خدا پرداخته  »:2« ةگزين
در اين گزينه شرط موفقيت در دنيا، كوتاهي و كـم كـردن آرزوهـا بيـان      »:4« ةگزين

  عقل، كوتاهي آرزوست. ةشده است و اين كه نشان
  )درك مطلب و مفهوم(  

 )ابوالفضل تاجيك(  »1«ي  گزينه -26

يكـي  «عندما / »: وقتي«جا)/  تعجب (در اين»: تعجب كردند«الحاضرون/ »: حاضران«
»: مسـخره كـرد  «صـديقه/  »: دوسـتش «أحـد التالميـذ (الطّـالب)/    »: زانآمو از دانش
  ، سخرَ منْبِـ  إستَهزئ

  )تعريب(  
----------------------------------------------  

 (فاطمه منصورخاكي)  »3«ي  گزينه -27

  باشد. براي انسان است و معرفه مي» كه كسي«معني  موصول عام به» من«

 هاي ديگر تشريح گزينه

  باشد و نكره است. اسم استفهام مي» من»: «1« ةگزين
 ةدر عبارت داده شده حرف نافيه است و بحث معرفه و نكـره دربـار  » ما»: «2« ةگزين

  شود. حروف مطرح نمي
  باشد و نكره است. اسم استفهام مي» من»: «4« ةگزين

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

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »2«ي  هگزين -28

به و منصوب با عالمت اصلي  ٌ جا مفعول اسم غيرمنصرفي است كه در اين» أصلب«
  باشد. اعراب (فتحه) مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  غيرمنصرف و مجرور به حرف جرّ با عالمت فرعي فتحه است.» مصابيح« »:1« ةگزين
  جرّ با عالمت فرعي فتحه است. غيرمنصرف و مجرور به حرف» مصرَ« »:3« ةگزين
 غيرمنصرف و مجرور به حرف جرّ با عالمت فرعي فتحه است.» منافع« »:4« ةگزين

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

 )مهدي ترابي(  »4«ي  گزينه -29

يري وجود ندارد، بنابراين اعراب تقد يمنقوص در اين گزينه، هيچ اسم مقصور و
  نداريم.

  هاي ديگر تشريح گزينه

 اليه و تقديراً مجرور را دارد. اسم منقوص است و نقش مضاف» األغاني« »:1« ةگزين

  اسم مقصور است و نقش مبتدا و تقديراً مرفوع را دارد.» تقوي« »:2« ةگزين
   اليه و تقديراً مجرور را دارد. اسم مقصور است و نقش مضاف» العدي« »:3« ةگزين

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(  »2«ي  گزينه -30

 آيد. نمي» ف« يا» واو«گاه با  وصفيه هيچ ةجمل

  هاي ديگر تشريح گزينه

 .وصفيه است ةجمل» سالحاً« ةبراي اسم نكر» أخذت»: «1« ةگزين

 .وصفيه است ةجمل» صابيحم« ةبراي اسم نكر» ينعكس« »:3« ةگزين

  .وصفيه است ةجمل» رسائل« ةبراي اسم نكر» تتحدث« »:4« ةگزين
  )قواعد اسم(    

 2 عربي
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 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«گزينة  -31

جا) /  (در اين»: كنند وادار مي«همواره / تُلجئُ: »: دائماً«ضرورتها / »: الضّرورات«
فراهم كند / »: ي: تا/ يوفِّرَحتّ«كارهاي سخت / »: الصعبةاألعمال «به / »: إلي«
  معاش خانوادة خود»: معاش أهله«

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است. » فراهم شود -انجام»: «2«گزينة 
  نادرست است.» تحمل كرده -را -به ناچار»: «3«گزينة 
  نادرست است.» مهيا گردد -روزي -نياز»: «4«گزينة 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »2«گزينة  -32

»: توانسته«صورت نكره) /  (به طالبةًطالب، »: موزي است آ دانش«هذا، هذه /  :»اين«
رجات الد»: درجات عالي علمي«مها / معلِّمه، معلِّ»: معلّم خود«استَطاع، استَطاعت / 

  )4و  3(رد گزينة  أن يحصلَ»: كه دست يابد/ « )ها ير گزينهسا(رد  اَلعالية اَلعلمية
  )تعريب(    

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

  درك مطلب: متن ةترجم
هايي از زيبايي و سود و حكمت وجود  در مخلوقات پروردگار مهربانمان، جلوه«

ها گياهان و  در آن شود كه اوقات در وسط صحرا، مناطقي ديده مي دارد. گاهي
هاست؛  هاي متعدد و چاه هاي چشمه ها از آب درختاني وجود دارد كه تغذية آن

  اي چون نخل است.  دهنده ها درختان ميوه از جملة آن
هاي  هاي زيبا بعد از باران و در بعضي از مناطق صحرايي، انواع زيادي از شكوفه

ماند  ش يا هشت هفته پايدار ميها فقط ش شود. البته زندگي آن شديد نمايان مي
شوند تا فقط  هاي اندك نيز يافت مي داراي برگ صحرايي و بعضي از گياهان

  وسيلة تبخير از دست بدهند. هبرا آب مقدار كمي از 
در درون زمين است، در عمق بيش از  شان ريشهو بعضي از گياهان صحرايي، 

مدت زيادي از زمان را زندگي توانند  ها مي پنجاه متر، و به آن وسيله، همة آن
كنند و كشت محصوالت كشاورزي در قسمتي از صحرا مخصوصاً اطراف آن 

 »ها ممكن است! ها و لوله وسيلة قنات هب

 

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«گزينة  -33

كنند؛ بنابراين  ها تغذيه مي با توجه به متن، در صحرا برخي از درختان از آب چشمه
  با توجه به متن درست هستند.  ها مه وجود دارد. ساير گزينهدر صحرا هم گاهي چش

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4«گزينة    -34

با توجه به متن، زندگي درختان صحرايي به آب درون زمين وابسته است. ساير 
اند؛ درخت نخل داراي ميوه و مفيد است، درختان با  ها با توجه به متن نادرست گزينه
توانند در  ها مي ها با احداث لوله شود و انسان هاي زياد هم در بيابان يافت مي برگ
  ها به زراعت بپردازند. بيابان
  )درك مطلب و مفهوم(    

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4«گزينة  -35

ها! ساير  ست، نه دوام بارانها شش تا هشت هفته ا با توجه به متن، دوام شكوفه
  ها در متن آمده است. گزينه
  )درك مطلب و مفهوم(    

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »3«گزينة  -36

  هاي ديگر تشريح گزينه

  است و نه للمخاطَب للغائبة» تَظهرُ«فعل »: 4و  1«هاي  گزينه
  »اَالَزهارِ«است نه » انواع«، »تَظهرُ«فاعل فعل »: 2«گزينة 
  )تحليل صرفي و نحوي(    

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »3«گزينة  -37

  هاي ديگر تشريح گزينه

  »اَثمرَ«فعل متناسب با اين صفت، ثالثي مزيد است: »: 1«گزينة 
  ».النَّخل«است و نه » االَشجار«موصوف اين صفت »: 2«گزينة 
  معرفه نادرست و نكره درست است.»: 4«گزينة 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1«گزينة  -38

  صفت است و بايد به تبعيت از موصوف خود كه فاعل است، مرفوع باشد.»: كثيرة«
  )گذاري حركت(  

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »3«گزينة  -39

هاي اشاره  آمده باشد. هرگاه اسم» مشار اليه«خواهد كه در آن  اي را مي سؤال گزينه
گويند و در اين حالت  دار مشاراليه مي»الـ«دار وارد شوند، به آن اسم »الـ«بر سر اسم 

بعد » الطلّاب«چون » 3«شود. در گزينة  رت مفرد ترجمه ميهمواره اسم اشاره به صو
باشد، مشار اليه است. در ساير  مي» الـ«آمده است و داراي » أولئك«اسم اشاره 

  نيستند.» الـ«هاي بعد اسم اشاره داراي  ها اسم گزينه
  )قواعد اسم(    

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

 )97-98د عمومي كتاب زر(  »1«گزينة  -40

را توصيف كرده » عمالً« ةاي است كه اسم نكرفعليه جمله» تَخافونَ« در اين گزينه،
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  است.» آالماً«صفت مفرد براي » كثيرةً»: «2« گزينة 
  است.» موظّف«صفت مفرد براي » الئقٌ»: «3« گزينة 
  است. »شخصاً«صفت مفرد براي » أكثر»: «4« گزينة 

  )قواعد اسم(  
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 )پوري فرهاد حسين(    »3«گزينة  -41

كه خداوند حق تصرف، واليت و فرمانروايي در جهان را دارد، تابع و نتيجة  اين
كه پيامبر، واسطه و رسانندة فرمان الهي به بندگان  مالكيت خداست و اينپذيرش 

حيد در مالكيت مالكيت است. توتوحيد در است، بيانگر واليت الهي و برخاسته از 
    مطرح شده است.» و للّه ما في السماوات و ما في االرضِ«در آية 

 )17و  15 هاي هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -42

تَعبدوا الشّيطانَ انَّه لَكُم عدو  دم اَن الاَلَم اَعهد اليكُم يا بني آ«طبق آية شريفة 
مبينٌ و اَن اعبدوني هذا صراطٌ مستقيم: اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفته 

كه مرا بپرستيد  و اينبودم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ 
سان، عبوديت و پرستش ، معاهده يا عهد الهي با ان»اين راه مستقيم است؟ ]كه[

    خالصانة خداست كه همان راه راست و درست است.
 )32و  31هاي  هصفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -43

روي جهان بست، آيات الهي را   اگر كسي گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به
  نخواهد يافت و دل به مهر او نخواهد داد.

نيايش و عرض نياز به پيشگاه خداوند و ياري جستن از او براي رسيدن به اخالص، 
  كند. غفلت از خداوند را كم مي

 )35 ةصفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
 ----------------------------------------------  

 )حسن فياض(    »2«گزينة  -44

تنها مانع  چنين است: اعتقاد به قضا و قدر، نه الهي نگرش صحيح از قضا و قدر
ساز آن است. معناي قدر و قضاي  تحرك و عمل انسان نيست، بلكه عامل و زمينه

قاعدة خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن  و نظمالهي اين است كه هر چيزي 
  گيري است. اين قواعد، توسط انسان قابل يافتن و بهرهقواعد بنا شده است و 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تواند از ريختن ديوار بگريزد. انسان با استفاده از اختيار خود، مي»: 1«گزينة 
  زند. هم نمي اعتقاد به قضا و قدر الهي، نظم جهان را بر»: 3«گزينة 
  ن نيست.تقدير چيزي وراي نظم و قانونمندي جها»: 4«گزينة 

 )50و  49 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »2«گزينة  -45

و كسي » با اختيار انجام دهد«گونه تقدير كرده كه انسان كارهايش را  خداوند، اين
طور كلي خروج از تقديرات  كند. به فرار ،تواند از اختيار كه ويژگي ذاتي اوست نمي

ناپذير و  الهي ناممكن است. خداوند، دربارة تقدير الهي و اين قانونمندي تخلف
لَا الشَّمس ينبغي لَها اَن تُدرِك القَمرَ و لَا الّيلُ «فرمايد:  زند و مي استوار، مثالي مي

را سزد كه به ماه برسد و نه شب  خورشيدنه سابِقُ النَّهارِ و كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ: 
  »بر روز پيشي جويد و هريك در مداري درگردشند.

 )52و  51، 43 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »3«گزينة  -46

يفتَنونَ: آيا مردم  ا آمنّا و هم الاَن يقولو يترَكوااَحسب النّاس اَن «طبق آية 
، »شوند؟ كه گويند ايمان آورديم، و آزمايش نمي شوند؛ همين پندارند رها مي مي

  پندار آزمايش نشدن مؤمنان، نادرست است.
انَّما نُملي لَهم ليزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهينٌ: فقط به اين «طبق عبارت قرآني 
كه عذابي  دهيم كه بر گناهان خود بيفزايند، در حالي ت ميخاطر به آنان مهل

، عذاب خواركننده، نتيجة نامبارك افزايش گناهان »خواركننده براي آنان است.
  است، نه صرفاً مهلت دادن.

  )56 ةصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 )محمدابراهيم مازني(    »1«گزينة  -47

د بودن به ديگري نيازمند نيست كه يك موجود، فقط در صورتي براي موجو
خودش ذاتاً موجود باشد. يعني ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد و 

و اهللاُ «شود:  نياز و غني ناميده مي نيستي در او راه نداشته باشد. چنين موجودي بي
ميدالح الغَني وه«.    

  )6و  5 هاي هصفح ،1 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -48

اما واقعيت  ،شود هاي پرستش بت، كمتر در جوامع امروزي ديده مي كه نمونه با اين
تري در جوامع امروز  تر و خطرناك پرستي پيچيده تلخ اين است كه شرك و بت

  شود. مشاهده مي
فراموش كرده و  را اند كه خدا به امور دنيوي سرگرم شده ها چنان بسياري از انسان

  ها جايگاهي ندارد. خداوند در قلب آن
دقت شود كه غفلت از خدا و آخرت، هر دو از نتايج سرگرمي به دنيا هستند، نه از 

  ).3و  1هاي  علل خدافراموشي (نادرستي گزينه
 )27 ةصفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )صالح احصايي(    »3«گزينة  -49

جانبه از خداوند به معناي هماهنگي همة مناسبات سياسي، اقتصادي و  اطاعت همه
  فرهنگي در جهت رضاي خداست. پس به بعد اجتماعي توحيد اشاره دارد.

هاي خود را  يتها و فعال ها و تمايالت دروني و تصميم كوشد كشش انسان موحد مي
  اي سامان دهد كه سمت و سوي خدايي بگيرد (بعد فردي توحيد). گونه به

اگر هريك از افراد جامعه، خواست و تمايالت دنيايي خود را دنبال كنند، تفرقه و 
  اجتماعي). عملي در بعد گيرد (شرك ميفراتضاد جامعه را 

 )25و  24 هاي هصفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »3«گزينة  -50

ها ابتدا  گيريم و براي اين تصميم هايي مي كه هركدام از ما همواره تصميم اين
كنيم) و سپس  سنجيم (سبك و سنگين مي كنيم و جوانب آن را مي انديشه مي

م، از شواهد وجود اختيار در انسان زنيم، بيانگر تفكر و تصمي دست به عمل مي
كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي  اين«است كه در بيت 

  مورد تأكيد واقع شده است. » صنم
قَد جاءكُم «كه تفكر و تصميم در مورد داليل روشن الهي صورت بگيرد، در آية  اين

و هنفسن اَبصرَ فَلكُم فَمبن ررُ مصائليها بفَع يمن عاشاره گرديده است.» م  
 )45و  44، 42هاي  هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (    »4«گزينة  -51

الحقّ: اما هنگامي كه  هم يبغون في االرض بغير فلما انجاهم اذا« ةدر عبارت شريف
سركشي » كنند. ها را رهايي بخشيد، (دوباره) در زمين، بدون حق، ستم مي آن

  شود. انسان در هنگام آرامش، عنوان مي
 )13ة صفح ،1 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (    »4«گزينة  -52

خالقيت و آية در به توحيد » دد پديد نيامده استهاي متع جهان از اصل«عبارت 
    به اصل توحيد اشاره دارد.» و لَم يكُنْ لَه كُفُواً أَحد«شريفة 

  )16و  15 هاي هصفح ،2 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 دانشگاهي پيش دين و زندگي
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 )97-98كتاب زرد عمومي (    »4«گزينة  -53

به توحيد عبادي  ها و تمايالت بر محور اطاعت از خداوند، مربوط ساماندهي كشش
پذيرش توحيد در عقيده و به خصوص توحيد در  ،در بعد فردي است كه الزمة آن

بيند. اين مفهوم در  تدبير همة امور را به دست خدا مي ،ربوبيت است. يعني انسان
  تصريح شده است.» مستَقيم صرَاطٌ هذَاكُم فَاعبدوه رب اللَّه ربِّي و إِنََّ«آية 

  )23ة صفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (    »3«گزينة  -54

مهر رخسار «هاي تقويت اخالص، افزايش معرفت به خداست كه در بيت  يكي از راه
به آن اشاره » چه سود؟تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا  تو مي

چنان نابينا خواهد ماند  اگر كسي پردة غفلت را كنار نزند، هم ،شده است. بنابراين
  اي نخواهد برد. و از نور روي دوست بهره

  )35ة صفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (    »1«گزينة  -55

جاءكم بصائر من ربكم ... : به راستي آمده است نزد شما  قد« ةشريف ةآي
به سود خودش و هركس  ،رهنمودهايي از پروردگارتان؛ پس هركه بينا گشت

ي را ايگر جبر ة، بيانگر اختيار است و عقيد»كوري پيشه كرد به زيان خودش است
، تحرك، سازندگي و مانند ويروس فلج» گري جبري« ةكند. رواج عقيد نفي مي

  گيرد. نشاط را از جامعه و فرد مي
 )46و  42 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (    »3«گزينة  -56

و به سنت تأثير نيكي يا بدي در سرنوشت اشاره دارد  در دوري از بالها تأثير دعا
من  من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باآلجال و«حديث شريف امام صادق (ع): 

حاكي از اين سنّت است.نيز » باالعمار يعيش باالحسان اكثر ممن يعيش  
 )62و  61 هاي هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )97-98عمومي كتاب زرد (    »3«گزينة  -57

عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين در برآوردن حاجات انسان (مانند 
ها  دادن بيمار) وقتي موجب شرك (ربوبيت) است كه اين توانايي را از خود آن شفا

نيز بيانگر شرك » اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا« ةشريف ةبدانيم. آي
  ت.در ربوبيت اس

 )22و  18، 17هاي  هصفح ،3و  2 هاي ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )97-98كتاب زرد عمومي (    »1«گزينة  -58

اند كه قضا و قدر الهي با اختيار انسان ناسازگار است و تصور  برخي چنين پنداشته
اي تعلق  ي و نظم است كه وقتي به حادثهكنند تقدير چيزي وراي قانونمند مي

كه خواهيم ديد بدون  زند؛ در حالي گرفت، هر قانوني را لغو و هر نظمي را برهم مي
اي براي كار  شود و هيچ زمينه پذيرش قضا و قدر الهي هيچ نظمي برقرار نمي

  آيد. اختياري پديد نمي
 )50و  49 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (    »2«گزينة  -59

گيري درست و  كي از ثمرات اخالص كه سبب رهايي از سرگرداني و تصميمي
هاي محكم و استوار  انسان است، دستيابي به معرفت، حكمت و انديشه ةآگاهان
 )37ة حصف ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    است.

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (    »4«گزينة  -60

گرا خود را با نظام حاكم بر جهان كه نظامي حق است، هماهنگ  اين كه انسان حق
كند، بيانگر سنت توفيق الهي است  كرده و در نتيجه نظام خلقت به او كمك مي

  بيانگر اين مفهوم است..» دوا . . ين جاهو الّذ«ة شريف ةكه آي
  )60و  57 هاي هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

  

  
 

 )اميرحسين مراد( »1« ةگزين -61
اما قادر بودن به انتقـال دادن آن بـه    ،داشتن اطالعات يك چيز است«ترجمة جمله: 

  »كننده است. ديگران بسيار سخت و ناراحت
   ) تجربه كردن  2  ) انتقال دادن1
  (گرامر)  ) واكنش نشان دادن4  ) شامل شدن3

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

 )اميرحسين مراد( »4« ةگزين -62
كـم   غـذايي كيفيت با ارزش  صنعت غذايي از فراهم كردن غذاهاي كم«ترجمة جمله: 

  »كند. خورند پول كسب مي كه مردم زياد مي
  ) مستقيم  2  شخصي، فردي) 1
  (گرامر)  غذايي) 4  ي) قبل3

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

)اميرحسين مراد( »2« ةگزين -63
  ،داشـته باشـد   ارزيابيآموز و مدرسه بايد استانداردها و  قطعاً هر دانش«ترجمة جمله: 
د؟ نويسـ  كنـد و چـه كسـي امتحـان مـي      ن استانداردها را مشخص ميآاما چه كسي 

  ».كند ميمدرسه را كنترل  ،كند ميهركس كه امتحان را كنترل 
  ارزيابي) 2  ) عملكرد     1
  )گرامر(  ) ساختار4  ) ارسال 3

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

 )اميرحسين مراد( »4« ةگزين -64
دسـت كـه    دست هستم و ساده نيسـت كـه گيتارهـاي چـپ     من چپ«ترجمة جمله: 

  »گذاري شده و باكيفيت باشند پيدا كرد. نطقي قيمتطور م به
  ) به طور منظم2  ) با قاطعيت  1
  (واژگان)  طور منطقي ) به4  كامالً) 3

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

 )نسترن راستگو( »3« ةگزين -65
بعضي افراد معتقدند كه خشونت روش مـؤثري بـراي اعتـراض بـراي     « جمله: ةترجم
  ».خواهند است چه كه مي ابي به آندستي

  ضروري )2  عمومي )1
  (واژگان)  پذير انعطاف )4    مؤثر، كارآمد )3

----------------------------------------------  
  كلوزتست: متن ةترجم

ها و  بلكه براي ساير گونه ،آور است تنها براي سالمت انسان زيان آلودگي هوا نه
گازهايي است كه  ازمحافظ  ةما يك الي ر است. جوبا ها نيز خسارت وسيستماك

تواند از طريق منابع طبيعي، مانند زماني  مي ]جو[كنند. اين  زمين ما را احاطه مي
اما  كند، آلوده شود، كند و گازهايي را در هوا پخش مي كه يك آتشفشان فَوران مي

  را آلوده كند.  تواند جو انساني نيز مي هاي فعاليت
آزاد  ،اكسيد دي كشند كربن اري از موجودات زنده وقتي نفس مياگرچه بسي

شود كه با  عنوان يك آالينده در نظر گرفته مي كنند، عموماً اين گاز وقتي به مي
هاي انساني كه مستلزم سوزاندن  ها و ساير فعاليت ، نيروگاهخودروها، هواپيماها

باشد. اين بدان خاطر اند؛ مرتبط  هاي فسيلي مانند بنزين و گاز طبيعي سوخت
اي است كه گرما را در جو  ترين گازهاي گلخانه اكسيد از معمول دي است كه كربن
 كنند و سهمي در تغيير اقليم دارند. محبوس مي

 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -66
  أ) منبع، منش2  ) جو، اتمسفر1
  (كلوزتست)  هوا و ) آب4  ) اقليم3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -67
  ) محبوس كردن2  ) فراهم كردن1
  (كلوزتست)  ) آلوده كردن4  ) سبب شدن3

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -68
  ) خوشبختانه2  طورجهاني ) به1
  (كلوزتست)   ) عموما4ً  آگاهانه) 3

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -69
  ) ايستگاه2  خدمت) 1
  ) ايما و اشاره4  تقابل، تضاد) 3

  نكتة مهم درسي
داري تشكيل اتواند تركيب معن مي ”station“ال فقط با ؤدر اين س ”power“كلمة 

و  ”power station“خـاطر داشـته باشـيد كـه      دهد كه به مفهوم نيروگاه است. به
“power plant”  (كلوزتست)  است. »نيروگاه«به معني  

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

 )علي شكوهي( »3« ةگزين -70
  نكتة مهم درسي

  . توجه كنيد:هستيم وصفي معمولي مواجه ةوار ال با يك جملهؤدر اين س
“Carbon dioxide is the most common of the greenhouse gases. 
The greenhouse gases trap heat in the atmosphere and 
contribute to climate change.” 

صـورت زيـر اسـتفاده     به ”which“براي تركيب اين دو جمله بايد از ضمير موصولي 
  كنيم:

“Carbon dioxide is the most common of the greenhouse gases, 
which trap heat in the atmosphere and contribute to climate 
change.” 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1« ةگزين -71
ايد كـه   ايد، اما فوراً فراموش كرده آيا تا به حال از يك آگهي لذت برده«ترجمة جمله: 

  »براي چه محصولي بوده است؟
  نكتة مهم درسي

اگر كلمة پرسشي در وسط جمله باشد، جمله از حالت پرسشـي   ههاي اسمي در جمله
  )گرامر(    آيد. صورت خبري مي شود و به ارج ميخ

----------------------------------------------  
 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4« ةگزين -72

 نوشـتة  »صعود انسـان «كتاب  از رويكه  يديجد يونيزيتلو ةمجموع«ترجمة جمله: 
  .»ت مورد استقبال قرار گرفتشد به گذاري شد، ي نامبرونوفسك

 هم درسينكتة م

در اين سؤال مفعول فعل قبل از جاي خالي آمـده اسـت، در نتيجـه جملـه مجهـول      
 ”to be“ چنـين مشـتقات    است. در كوتاه كردن جملة وصفي، ضماير موصولي و هم

  (گرامر)    شوند. حذف مي
  درك مطلب اول: ةترجم

زدايي،  جنگل ةمحيطيِ مرتبط با بشر چيز جديدي نيست. مسئل ل زيستئمسا«
ها در سرتاسر تاريخ زمين وجود  زايي، آلودگي آب، تغيير اقليم و نابودي گونه بانبيا

توانند آسيب  وري امروزي، مردم مياهاي علمي و فن داشته است. اما با پيشرفت
بيشتري به طبيعت وارد كنند و اين كار را با سرعت بيشتري انجام دهند. تأثيرات 

ها ترغيب  ه دليل رشد جمعيت، انسانتر است. از طرف ديگر، ب بسيار پيچيده
شوند براي برآورده كردن نيازهاي جمعيت رو به افزايش، بيشتر از هميشه از  مي

دهند بدون  دانند كاري كه انجام مي كه مي منابع طبيعي استفاده كنند؛ با آن
ثير تغييرات أمحيطي نخواهد بود. اما بيشتر از همه، ت پيامدهاي زيست

ه دست بشر صورت گرفته، ديگر محدود به سطح محلي يا محيطي كه ب زيست
  بلكه در كل سياره گسترش يافته است. ،اي نيست منطقه

محيطي كامالً ريشه در فرهنگ بشر دارد. طي صدها سال  هاي زيست دليل آسيب
كنند كه ما  ها با اين فرض عمل مي صنعتي شدن و استفاده از منابع طبيعي، انسان

زمين هستيم. به دليل هوشمنديمان، علم و قدرت و  هاي برتر روي گونه
ايم كه يقيناً به تخريب  زيست از دست داده مان را به محيط گرايي، ما احترام ماده

گرايي  خود ما در دراز مدت منتهي خواهد شد. در دنيايي كه معيارهاي ماده
عي، بيشتر طور ناكارآمدي از منابع طبي شوند به حاكم است، مردم وادار مي ]برآن[

چون از ديدگاه جامعه، ثروت شخصي دارد به معيار نهايي موفقيت  ،استفاده كنند
 »شود. تبديل مي

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1« ةگزين -73
هاي  اند كه به آسيب عنوان عواملي ذكر شده تمام موارد زير در متن به«جمله:  ةترجم

نـابودي حيوانـات و   جـز   شـود بـه   زيسـت منتهـي مـي    بيشتر مرتبط با بشر به محيط
  (درك مطلب)    ».گياهان

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4« ةگزين -74
  »اشاره دارد. »آسيب به طبيعت«به  1در پاراگراف  ”it“ ةواژ«ترجمة جمله: 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4« ةگزين -75
گـرا   تـر مـاده   ها موفق شوند كم شود كه اگر انسان از متن فهميده نمي«ترجمة جمله: 

آسيب محلـي كمتـري بـه محـيط زيسـت وارد       نسبت به آسيب جهاني،ها  باشند، آن
  (درك مطلب)    .»خواهند كرد

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

 )97-98اب زرد عمومي كت(  »1« ةگزين -76
كند كه جامعة بشـري   طور ضمني بيان مي رسد كه به متن به نظر مي«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  » .شود گرايي اداره مي در كل توسط معيارهاي مادهفعلي 
  :دومترجمة درك مطلب 

تالش براي  ةكلي بدن در نتيج ةمعناي از دست دادن تود وزن كم كردن ِارادي به«
اسب اندام و سالمتي يا تغيير دادن شكل ظاهري از طريق الغر شدن است. بهبود تن

تواند خطرات  كاهش وزن در افرادي كه داراي اضافه وزن يا بسيار چاق هستند مي
سالمتي را كاهش و تناسب اندام را افزايش دهد و ممكن است شروع ابتال به ديابت 

حركت را در افرادي كه دچار ورم مفصل تواند درد را كم كند و  خير اندازد. ميأرا به ت
تواند به كاهش فشار خون باال منجر شود،  زانو هستند، افزايش دهد. كاهش وزن مي

دهد،  وابسته به فشار خون را كاهش مي ]هاي[آسيب ] كاهش وزن[كه آيا  اما اين
  روشن نيست.

و ر كار دبيشتري را مقدار انرژي  بدنكه  افتد كاهش وزن وقتي اتفاق مي
اي كه از طريق غذا يا ساير مواد مغذي جذب  مقدار انرژينسبت به ساز،  و سوخت

چربي يا عضله را استفاده  شدة . آن سپس مقادير ذخيرهكند ، صرف ميكند مي
شود. براي ورزشكاراني كه به دنبال بهبود  كند و به تدريج منجر به كاهش وزن مي مي

براي شركت در ورزشي هستند،  بندي وزن الزم طبقه به عملكرد يا رسيدن
آل  غيرمعمول نيست به دنبال كاهش وزن بيشتر باشند، حتي اگر قبالً به وزن ايده

تواند با خطرات سالمتي مثل مشكل در  خود رسيده باشند. اما زير وزن بودن مي
مبارزه با عفونت، ورم مفصل كاهش قدرت عضالني، مشكل در تنظيم دماي بدن و 

  »مرگ همراه باشد.حتي افزايش خطر 
 )97-98كتاب زرد عمومي (  »3« ةگزين -77

   »چه چيزي است؟ ةبار عمدتاً در »1«پاراگراف «ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)    »برخي مزاياي كاهش وزن«

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »1« ةگزين -78
  (درك مطلب)    »به بدن اشاره دارد. »2« در پاراگراف ”It“ ةواژ«ترجمة جمله: 

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4« ةگزين -79
يك از موارد زير به عنوان مشكلي ذكر شده است كه ممكن است از طريق زيـر   كدام«

  » آل بودن ايجاد شود؟ وزن ايده
  (درك مطلب)    »مشكل در تنظيم دماي بدن«

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

 )97-98كتاب زرد عمومي (  »4« ةگزين -80
فـراهم   را يـك از سـؤاالت زيـر    اين متن اطالعات كافي براي پاسـخ دادن بـه كـدام   «

  » كند؟ مي
حتـي اگـر قـبالً بـه وزن      ،چرا برخي ورزشكاران به دنبال كاهش وزن بيشتر هستند«

  (درك مطلب)     »اند؟ آل خود رسيده ايده
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  2:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی –دي  20 – آزمون هدیه             

    
  ریاضی عمومی 

  
 بیرق) (محمدرضا شوکتی  »1« ۀگزین - 81

),(از نقـاط  baxy چون نمودار تـابع  ),( و 21 گـذرد پـس    مـی 4
   کند. تابع صدق می ۀها در معادل مختصات آن

42
212

44
4 x)x(f

ab)(a

bb)(a
b  

ـ 2),( ۀها، چون مختصـات نقطـ   با توجه به گزینه صـدق   fتـابع   ۀدر معادل

),( ۀکند، پس مختصات نقط می ـ  2 صـدق خواهـد کـرد.     1f ۀدر معادل

),( ۀاز نقط 1f بنابراین نمودار تابع    گذرد. می 2
  )43و  39، 38هاي   ، صفحه2(ریاضی   

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

 (محمدرضا چگینی)  »2« ۀگزین -82

22
1

x sin(x x)f (x) Ln e
x

  

sin(x x).f (x) ( x ) .cos(x x).ex( x)
x

23 1 22 12 21
1

  

.f ( )
3 1 3 11 1 1 1 114 2 2

2

  

  )79تا  75هاي   (ریاضی عمومی، صفحه

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

  )غالمرضا حلی(  »2« ۀگزین - 83

10 0 00 01
x

y f (x x) f (x )
x /

  

/
/ /
1 1 1 1 01 1

1 0 01 1 1 01 101
  

  )124ۀ صفح ،3ریاضی ( 

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

  )غالمرضا حلی(  »3« ۀگزین -84

   یابیم: برخورد منحنی را با نیمساز ربع اول می ۀابتدا نقط

  x yیا  0 x x x x
y x

2 2 1  

x کنیم زیـرا خـط ممـاس بـر منحنـی در ایـن نقطـه، بـا          را قبول نمی0
   سازد. محورهاي مختصات مثلث نمی

T( , )1 xتماس ۀ: نقط1 y ( )21 1 1  

m T xy ۀحنی در نقطن: شیب خط مماس بر م2 x y x 12 2  
y y m(x x ) y (x )T T 1 2   خط مماس مورد نظر ۀ: معادل 1

x y A( , )

y x B( , )

0 1 0 1
1 10 0
2 2

  

S(OA B) OA.OB1 1 1 11
2 2 2 4

  

  )66ۀ صفح ریاضی عمومی،(  
 --------------------------------------------  

 (غالمرضا حلی)  »2« ۀگزین -85

D {x D | f (x) D }gof f g  

f (x) x D : xf
g(x) x D : xg

1 2 1
5 5

  

D {x | x , x }gof
( )

1 1 2 5  

)ۀ راي حل نامعادلب   داریم: (
x x1 2 5 1 3  

x x1 9 10  

aبنابراین:
D {x | x , x } [ , ] a bgof b

11 10 1 10 1110  

  )65تا  62هاي  ، صفحه3(ریاضی 
 --------------------------------------------  

 (غالمرضا حلی)  »1« ۀگزین -86

e ln [ln ]
log [log ]

1 2 0 2 1 2 0
10 20 100 1 20 2 20 1

  

2 20 1[ln ] [log ]  
  )32تا  29ي    ها (ریاضی عمومی، صفحه  

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

 (یوسف میرسعیدقاضی)  »2« ۀگزین - 87

P(X ) P(X ) P(X ) P(X )2 0 1 2  

( )( ) ( )
4 4 4 1 1 114 1 4 60 1 2 2 16 16  

  )15و  14ي  ها ، صفحه2(ریاضی  

 2طرفین به توان 
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی –دي  20 – آزمون هدیه             

    
 (غالمرضا حلی)  »3« ۀگزین - 88

| y | | x | | x y |5 2 2 30x y  
( y) ( x) ( y x) y x5 2 3 2 4 3 7 

  )29تا  27 هاي  (ریاضی عمومی، صفحه

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

 منصوریان) (کورش شاه   »3« ۀگزین - 89

n a a
n a a
n a a

17 517 16
19 519 18
20 520 19

  

a a a a 1520 18 17   : جمع سه رابطه16
  )40ریاضی عمومی، صفحۀ (  

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

 (غالمرضا حلی)  »3« ۀگزین - 90

42 4 2 0 4
1

( )x x  

2 2 24 2 0 4 2 0 4 2x x  
2 5 4 2 5 2 4 2 2( )  

  )27تا  25هاي   (ریاضی عمومی، صفحه  

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

 (سیدحمیدرضا میرمطهري)  »4« ۀگزین - 91

2y ۀدوم به معادل ۀمحور تقارن تابع درج ۀنکته: معادل ax bx c به ،

 صورت
2

bx
a

   است، پس: 

1 1 3 6 32 3 12 a a
(a )

  

32 23 5 6 2ay (a )x x a y x x  
(y ) x x0 26 2 0  

ـ   هریشـ  x2و x1از طرفی اگـر  axدوم ۀدرجـ  ۀهـاي معادل bx c2 0 

cx باشند، آنگاه .x
a1    ، پس:2

  2 1
6 3

 ها ضرب ریشه حاصل 

  )26تا  20هاي     (ریاضی عمومی، صفحه  

 )فرهاد حامی(     »3« ۀگزین - 92

y | x x | x y | x(x ) | x2 1  
  
  
  
 

x : y (x x) x y x

x ا xی : y (x x) x x x y (x )

2 20 1
2 2 20 1 2 1 1

   

y ي نمودار رسم شده، منحنی به معادلـه مطابق  | x x | x2  ۀاز ناحیـ 
   گذرد. سوم نمی

  )29تا  27هاي   (ریاضی عمومی، صفحه  

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

  منصوریان) (کورش شاه  »1« ۀینگز - 93

| x ( x) | , x
| x | x || ( x)y

| x | | x x | , x
x

0

0
  

x , x, x
y yx

, x, x

2 2 00
0 00 0

  

ــابعحــال اگــر نمود ,ارهــاي دو ت x
y

, x
2 0
0 yو  0 | x را در یــک  |

 ۀکنید که این دو تابع تنها در نقط دستگاه مختصات رسم کنید، مالحظه می
( , )2    مشترك هستند. 2

  )29تا  27هاي   صفحه(ریاضی عمومی،   

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

  (غالمرضا حلی)    »1« ۀینگز - 94
  

  
  

                 
  

  
  
  
  

  
  
  

  )29تا  27 ي ها صفحه(ریاضی عمومی، 

  هاxتقاطع با محور 

y

x1

-1
y x=- 2

y x=( -1) -12

y x2  

y (x )21 1  

1  

1  

y f(x)=

y

x11  

y f(x )= -1

y

x22  

y f(x )1  

y |f(x )|= -1

y

x
22  

y | f (x ) |1  
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی –دي  20 – آزمون هدیه             

    
 (مهرداد ملوندي)  »1«گزینۀ  - 95

1
;2 2 1 4 1 2

1
;2 2 1 1 2

x ( x ) x x
f (x)

x ( x ) x
  

1 ،با توجه به شکل
2

[ , ) 

ه تابع اي است ک بزرگترین بازه
f پذیر است،  آن وارون در

   داریم:
14 1  
2

f : y x ; x  

1 4 2 4 1 1 1 112
x x x y D [ , )

f
  

1 4 1  1f : x y ; x  
11   1

4
xf (x) ; x  

  )38تا  35هاي  (ریاضی عمومی، صفحه )46تا  41 هاي ، صفحه2(ریاضی 
----------------- ---------------------------  

  هاي کنکور سوال –ریاضی عمومی 
 

 )نظام قدیم - 98سراسري تجربی (  »3«گزینۀ  - 96

   گل داریم: شاخه 8شاخه از  6شاخه یا  5شاخه یا  4با انتخاب 
8 8 88 8 8

4 5 6 8 4 4 8 5 5 8 6 6
! ! !

( )! ! ( )! ! ( )! !   

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

70 56 28 154  
  )190تا  186ي ها ، صفحه2(ریاضی 

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

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  - 97

ها را یکسان کرده و سـپس نماهـا را برابـر     براي حل معادلۀ نمایی، ابتدا پایه
  دهیم: قرار می

22 24 2 1 30 4 102 1 5125 2 50 4 8 5 2

xx x/
x( / )   

2 22 11 3 2 1 35 5 5 5
2 2 2 2

x x x x
   

   هاي دو طرف تساوي داریم: ي پایهبا توجه به برابر
2 22 1 3 3 2 1 0x x x x   

11 2
2

12 4 12 36 1
xx , x
x

   

9دست آوردن حاصل  براي به 18xlog :داریم   
1 23

3
9 1 4 2 21 8 28 2
9 1 1 82 88

1 2 2
3 3 3

1

( )

( )

x log log log log

x log log ¡ ¡ ù
 

  )56تا  50هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »2« گزینۀ - 98

و اکیـدًا   د به سمت چپ انتقال پیدا کـرده با توجه به نمودار، نمودار یک واح
   نزولی است.

x)11گذاري یبا جا ها، با توجه به گزینه   داریم: U(x)جاي  به (
1

1 1
2

1 1 1 1
2 2 2
(x ) (x ) (x ) (x )y log log log log   

ق موارد بیان شده برقرار است. همچنین بـا رسـم تـابع فـوق بـه      در تابع فو
 رسیم: نمودار صورت سؤال می

   
  

 

  )56تا  50هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  - 99

   با توجه به اطالعات داده شده داریم:
0 7: P(A)   احتمال موفقیت در آزمون اول /
0 6: P(B)   احتمال موفقیت در آزمون دوم /

0 8P(B | A) /   
   با توجه به فرمول احتمال شرطی داریم:

0 8P(A B)P(B | A) /
P(A)

   

0 8 0 560 7
P(A B) / P(A B) //   

   ن موفق شود، برابر است با:احتمال اینکه الاقل در یکی از دو آزمو
P(A B) P(A) P(B) P(A B)   

0 7 0 6 0 56 0 74/ / / /
  )11تا  4هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 

xy log1
2

xy log1
2

1

x x 1
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  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی –دي  20 – آزمون هدیه             

    
 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  - 100

x x x x
xf (x) | x | | x | x x

x x x x

2 2 1 2 1
2 12 1 2 1 3
1 2 1 2 1

   

)تابع در بازة  , )ابع در بـازة  اکیداً نزولی است. همچنین ت 2( , )2 1 
)ثابت و در بازة  ,   اکیدًا صعودي است.  1(

  )33و  32، 29تا  27هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی  
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »4«گزینۀ  - 101

ــا  ــهب ــط:   توج ــه رواب sinب sin cos2 2 ،sin( ) sin  و

sin( ) cos3
    داریم: 2

sinxsin( x)34 12  

12 2 1 2 2 1 2 2( sin x( cosx)) sin x sin x   

sin x sin( ) sin( )2 6 6  

k x
x k x k

k x

x k ( ) x k

111 122 2 236 12 2 12
2 2 6 2 12

   

k x
x k

k x

707 12
1912 1 12

  

0,ها در بازة  مجموع جواب   برابر است با: 2
11 23 7 6019 512 12 12 12 12 

  )64تا  59هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم – 98 خارج از کشور سراسري تجربی(  »3«گزینۀ  - 102

fدانیم  می (x h) f (x )lim f (x )
hh

0 0 00
  ، بنابراین:

  
f ( h) f ( )

lim f ( )
hh

1 1
14 4
40

   

  گیري از تابع داده شده داریم: با مشتق

  
( )( x ) ( )( x )

x xf (x) f (x)
x ( x )

11 11 2
2   

  
xx

xf (x)
x

1
2   

xگذاري  با جاي 1
4

   داریم: 

  f ( )

5
1 1 5 34

1 2 1 2 4 4 31 1 14
4 4 4

 

  )72تا  65هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
------------------------------------------- -  

 )نظام قدیم – 98 خارج از کشور سراسري تجربی(  »3«گزینۀ  - 103
fکه  به این توجهبا  ( xموجود است، تابع در نقطۀ  2( پیوسته بـوده و   2

  مشتق چپ و راست در این نقطه با یکدیگر برابر هستند. 
  پیوستگی: شرط

  
lim f(x) lim

ax b a bx x

f ( ) lim f (x) lim ( x x)
x x

8 8
22 2
32 6 4

2 2

   

  a b (*)
a b

8 4 2 2
2

  

  
a , x

(ax b)f (x)

x , x

8 22
23 6 2

   

  
(*)a a

f ( ) a
( a b) ( )

8 82 22 22 2
   

  f ( )2 12 6 6   
xپذیري در  مشتق شرط 2:  

  f ( ) f ( )2 2   
  a a , b2 6 3 4 

  )74تا  65هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
- -------------------------------------------  

 )97سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  - 104

y sin x cos x4 4   
y sin x(cosx) cos x(sinx)3 34 4  

sinxcosx(sin x cos x)2 24   
x

sin x( cos x) sin x sin
8

2 2 2 4 12   

cos  توجه داشته باشید: x cos x sin x2 22 ،sin x sinxcosx2 2 
  )74تا  65هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       ریاضی –دي  20 – آزمون هدیه             

    
 )97سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  - 105

x , x
f (x) , x

x , x

2 5 2
1 2 3
2 5 3

   

)در بازة  fتابع  , fاکیداً نزولی بوده و ضـابطۀ آن   2[ (x) x2 5 
  است. طبق فرض داریم: 

f (x) g(x) x x x x x2 22 10 2 5 2 15 0   

 غ ق ق
 ق ق

x ( , ]
( x )(x )

x

5 22 5 3 0 2
3

   

  نقطۀ مشترك دارند.  1این دو نمودار، در بازة موردنظر فقط 
  )33و  32، 29تا  27هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 

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

 )97سراسري تجربی (  »2«گزینۀ  - 106
باله، از تفاضل کوچکترین کمترین مقدار تفاضل کران پایین از کران باالي دن
   آید: دست می کران باالي دنباله و بزرگترین کران پایین دنباله به

n nUn
n

2
23 1

   

n nlim U lim , U ,U , ...n nn n

2 61 2 11 22 3 2 113 1
   

شویم که دنباله  اول و عدد همگرایی دنباله، متوجه می ۀجمل چند با مقایسۀ

1نزولی بوده و از مقادیر بیشتر از 
1به  3

   شود. بنابراین: نزدیک می 3

  کوچکترین کران باالي دنباله 1
1 21 3 31

 بزرگترین کران پایین دنباله 3
  )47تا  45هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 

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

 )97سراسري تجربی (  »3«گزینۀ  - 107
   داریم: واحد کار 40براي تکمیل 

f (t) 40   
t te e0 25 0 2560 50 40 20 50/ /   

te 20 25
5

/  

ln t lne
12 0 255 /   

(ماه)
ln ln

t t
2 5

915 2 0 91 0 25
25/ /   

tماه (یا           )روز 19ماه و  3( (3 64/  
  )57تا  52هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 

 )97سراسري تجربی (  »4«گزینۀ  - 108

tan x cot x tan( x)
tan x

13
2

   

kx k ( x) x k x3 4
2 2 4 8

   

  )64تا  59هاي  ، صفحهعمومییاضی (ر 
 --------------------------------------------  

 )97سراسري خارج از کشور تجربی (  »1«گزینۀ  - 109

  g(x) (x ) x(fog)(x) f (g(x))
g(x) x x
2 1 2 4 1 2 7

2 4 2 6
   

  x(gof )(x) g(f (x)) f (x)
x
2 14 42

   

  x x x
x x

2 1 4 8 6 7
2 2

  

  x x(fog)(x) (gof )(x)
x x

2 7 6 7
6 2

   

  x x x x x x2 22 4 7 14 6 7 36 42   

  x x24 32 28 0   

  .
.

x
x x

x
12 8 7 0 7

¡ ¡
¡ ¡ 

  )35و  34هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
 --------------------------------------------  

 )97سراسري خارج از کشور تجربی (  »1«گزینۀ  - 110

  که معادلۀ درجه دوم داراي دو ریشه حقیقی مثبت باشد، داریم:  براي آن

  S
P

0
0
0

   

  x (m )x m2 2 1 0   

  : (m ) ( )(m )20 2 4 1 1 0   

  m m m m m2 24 4 4 4 0 8 0  

)1(             m m0 8              

)2(  (m )S : m m20 0 2 0 21
   

)3(  mP : m10 0 11   

  ( ) ( ) ( ) m1 2 3 1 0 
  )26تا  20هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی 
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

 (مهدي جباري)     »3«گزینه  - 111

   ها: بررسی سایر گزینه
   گیرد. قرار نمی Aکدون در جایگاه  در مرحلۀ پایان ترجمه، آنتی»: 1«گزینه
   شود. هیچ پیوند پپتیدي در مرحله پایان برقرار نمی»: 2«گزینه
  کند.  ریبوزوم را ترك می Pه ، جایگاtRNAآخرین »: 4«گزینه

  )17و  15، 9هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی (زیست
 ----------------------------------------------  

  (خلیل زمانی)        »    3«گزینه  - 112
نوترکیب، نوبت به کلون شدن ژن می رسد که الزم است  DNAپس از تولید 

را  ها آن ها قرار دهند تا باکتري را در مجاورت باکتري ترکیب نو DNAدر ابتدا 
  جذب کنند.

  )33تا  29هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی (زیست 
 ----------------------------------------------  

  )امیررضا پاشاپور یگانه(       »3«گزینه  - 113
با  DNAخطی، دو قطعه  DNA در عملکرد آنزیم محدودکننده، روي هر
   یک انتهاي چسبنده حاصل خواهد شد.

  
بـا یـک انتهـاي چسـبنده      DNAحلقـوي، قطعـۀ    DNAاما در اثر برش یک
  حاصل نخواهد شد.

    
18طی داشتیم، پس خ DNAتا  5پس در ابتدا  5 13 DNA  حلقوي

   وجود داشته است.
  )31و  30 هاي دانشگاهی، صفحه پیش شناسی زیست(

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

 )مهرداد محبی(           »4«گزینه  - 114

  اندازه ادغام شدند.   توسط شوك الکتریکی، غشاي دو سلول غیر هم
  ها: بررسی سایر گزینه

هـاي حاصـل از    کتاب درسی، سلول 44صفحه  2- 7با توجه به شکل »: 1«گزینه 
  شده اولیه، کاهش حجم پیدا کردند. تقسیمات متوالی سلول ادغام

اي، مشابه گوسـفند دهنـدة سـلول     در فرایند تولید دالی، ژنوم هسته»: 2«گزینه 
   پستانی بود.

هـاي پسـتانی اسـتخراج شـدند و در محـیط کشـت        هاي غده سلول»: 3« گزینه
  شدند.  کند، قرار داده اي که چرخۀ سلولی را متوقف می ویژه

  )44  و 43هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی زیست(
 ----------------------------------------------  

 (مسعود حدادي)     »1«گزینه  -115

، نوکلئوتیدهاي مکمل در برابر یکی از  ها وکاریوترونویسی در پر 3در مرحلۀ 
مراز با  پلیRNAکمک گیرند (تشکیل پیوند هیدروژنی) و به ها قرار می رشته

  شوند. هم متصل می پیوند فسفودي استر به
  ها: بررسی سایرگزینه

نی بـین  پیوندهاي هیدروژ 3و  2در رونویسی، در هر دو مرحلۀ »: 2«گزینه 
  شود. شکسته می DNAدو رشتۀ

از جایگـاه   tRNAدر مراحل ادامه و پایان ترجمه، با جداشدن »: 3«گزینه 
Pشود. کدون شکسته می ، پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی  

قبـل از   ،Aدر مرحلۀ ادامه، اولـین پیونـد پپتیـدي در جایگـاه    »: 4«گزینه 
  گیرد. شکل می mRNAجایی ریبوزوم بر روي اولین جابه

  )17تا  15و  10، 9هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی  (زیست
 ----------------------------------------------  

  (علی کرامت)  »2«گزینۀ  - 116
  اند. موارد سوم و چهارم صحیح

ها و بسیاري از حشرات که انواع  ده داریم اما خفاشگونه پرن 9000مورد اول: 
  متعددي هستند، هم توانایی پرواز دارند.

هـا،   اما عالوه بر آن هزار گونۀ گیاهی داریم، در حال حاضر دویستمورد دوم: 
  انند فتوسنتز کنند. ها و برخی آغازیان هم ممکن است بتو باکتري

  یی درست است.هاي بارانی استوا مورد سوم: در مورد جنگل
مورد چهارم: دو قارة آمریکاي جنوبی و استرالیا در ابتدا پیوسته بودند و بعدًا 

  جدا شدند، هر دو قاره شامل این حیوانات هستند.
  )65و  59  هاي دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست  

----------------------------------------------  
  ی)(مهرداد محب        »    4«گزینه  - 117

هاي جنسی، خود فردي را که در او جهش رخ داده  در انسان جهش در سلول
 DNAکند. در ضمن جهش به هر گونه تغییر در سـاختار   است، متأثر نمی

  ها: شود. بررسی سایر گزینه گفته می

ر مورد اي در بیان ژن تأثیر ندارند. براي مثال د هاي نقطه گاهی جهش»: 1«گزینه 
ها ممکن است بعد از جهش  آمینواسیدهاي چند رمزي، توالی آمینواسیدي پروتئین

نامند. در نتیجه، در هر  را جهش میDNA تغییر نکند. هرگونه تغییر در ساختار 
   شود. اولیه دچار تغییر می RNAنوع جهش در ژن ساختاري، توالی 
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اگر سلول پیکري ها باشد. RNAممکن است جهش در ژن سایر »: 2«گزینه 

هاي حاصل از  تواند در  سلول مورد نظر، قدرت تقسیم داشته باشد، جهش می
  تقسیم نیز مشاهده شود.

دهـد، ممکـن   هاي جنسـی افـراد روي مـی   جهشی که در سلول»: 3«گزینه 
) به زاده ها منتقل شود. همانطور کـه گفتـه شـد، اگـر سـلول      است (نه الزاماً

هـاي   تواند در سـلول  یم داشته باشد، جهش میپیکري مورد نظر، قدرت تقس
  یافته مشاهده شود. حاصل از تقسیم سلول جهش

  )26و  25، 12هاي دانشگاهی، صفحه پیش شناسی (زیست
  )143تا  141و  127، 126هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی (زیست 

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

  )یبیبهرام میرحب(  »4« ۀگزین - 118
هاي شکار ي دریایی و انواعی از گونه الف (درست). پژوهش پاین روي ستاره

هاي باریک و پهن بود که در مناطق جزر و مدي دریا زندگی آن یعنی صدف

  کردند.می
ي  گونه 24تا  1ي تیلمن شامل  ي مورد مطالعه ب (نادرست). هر منطقه

  ود داشته باشد.توانست فقط یک گونه وجخاص و بومی بود. یعنی می

خوار است. بنابراین حشرات را شکار اي حشرهج (درست). سسک پرنده
گیري است:  کند. دو ویژگی کنام جانوران شکارچی به راحتی قابل اندازه می

  ي شکار و دیگري محل زندگی.  یکی اندازه

د (نادرست). کنام را اغلب از نظر تأثیري که هر جاندار بر سیر انرژي 
  کنند.گذارد، توصیف میمیاکوسیستم 

بنابراین موارد (الف و ج) مانند هم درست هستند. موارد (ب و د) مانند هم 

  اند.نادرست
  )152و  148، 147هاي     ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 (توحید بابایی)  »1« گزینه - 119

دهنـدة تغییـرات جانـدار در گذشـته هسـتند و       انهاي وسـتیجیال کـه نشـ    اندام
هاي همولوگ ساختار اصلی آن در نیاي مشترك وجود داشـته اسـت بیـانگر     اندام

  ها: ها هستند. رد سایر گزینه قرابت و خویشاوندي گونه
هـاي لگـن و ران    اسـتخوان   هاي لگن و ران مار که بازمانـدة  استخوان»: 2«گزینه 

شوند ولی اندامی وسـتیجیال   ها محسوب می وگ آنسایر خزندگان هستند، همول
  آورند. وجود می را به

   هاي همولوگ صادق نیست. براي اندام»: 3«گزینه 

هر دو اندام وستیجیال و همولوگ شواهدي را در ارتبـاط بـا مراحـل    »: 4«گزینه 
اي  نقطـه صـورت تعـادل    یـر تـدریجی و چـه بـه    صورت تغی ن چه بهتکوین جاندارا

  دهند. ان مینش ها  گونه
  ) 84و  82، 81هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

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

 (علی کرامت)  »2« گزینه - 120

که رفتار ماهی نر نسـبت بـه    تجربه در ارتباط با رفتارهاي یادگیري است، درحالی

  دارد.  هاي غیرواقعی رفتاري غریزي است و تجربه در آن دخالت ن مدل
  ها: رد سایر گزینه

پذیري است که ارتباط  رفتار جوجه غازهاي مورد آزمایش لورنز، نقش»: 1«گزینه 

  تنگاتنگی با رفتار غریزي دارد.
که به همراه محرك طبیعی به جـانور عرضـه    اثر درصورتی محرك بی»: 3«گزینه 

  تواند موجب بروز رفتار شرطی شدن کالسیک شود. شود، می

رخ یـا بـا یـادگیري    طور غریزي  تغذیه از جمله رفتارهایی است که به »:4«گزینه 
  وراثت در آن نقش دارد. که در هر دو حالتدهد  می

  ) 169و  163، 160تا  157هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست
 --------------------------------------------  

 رضا پاشاپور یگانه) (امیر   » 3« گزینۀ - 121

بزرگ و کوچک درخـت بلـوط، از نـوع      ار جداکننده در دو گونه وزغساز و ک

جدایی مکانیکی و ساز و کار جداکننده در میـان دو گونـۀ چکـاوك، از نـوع     
زیگـوتی هسـتند.    جدایی رفتاري است که هر دو نوع جـدایی، از نـوع پـیش   

  ها: بررسی سایر گزینه

شـناختی   ی بـوم جدایی مارهاي غیرسمی آمریکاي شمالی به خاطر جدای  )1
  باشد. است که از نوع سد پیش زیگوتی می

باشد  گیاه گل مغربی، از نوع نازایی دورگه می 4nو  2n) جدایی دو گونۀ 2

  باشد. که سد پس زیگوتی می
تاب، از طریق جدایی رفتاري است کـه نـوعی    ) جدایی دو گونه حشرة شب4

  باشد. سد پیش زیگوتی می
  )126و  123تا  119هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

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

  )اهللا امرایی روح(  »2« ۀگزین - 122

مورد (الف) نادرست است؛ عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند، 
  انداز را فعال کنند. توانند عوامل رونویسی متصل به راه می
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هاي دیگري  انداز، معموالً توالی ها عالوه بر راه مورد (ب) نادرست است؛ در یوکاریوت

ها نیـز متصـل    ه آننیز در رونویسی دخالت دارند که عوامل رونویسی ب DNAاز 
اي از عوامل رونویسی به آن  توالی افزاینده که هنگام رونویسی دسته شوند. مثالً می

عوامل رونویسی متصل به  شود تا اي تشکیل می شود. در این هنگام حلقه متصل می
انـداز قـرار گیرنـد. امـا ایـن وقـایع        متصل بـه راه   در کنار عوامل رونویسی افزاینده

   همیشگی نیست.
هاي متعددي  مورد (ج) درست است؛ عوامل رونویسی متعددند، پس توسط ژن

   شوند. هم رمز می
 RNAها، آنزیم  ها، برخالف پروکاریوت یوکاریوت مورد (د) درست است؛ در

   انداز را شناسایی کند. تواند راه مراز به تنهایی نمی پلی
  )24و  23هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

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

 )93 -(سراسري   »  2« ۀگزین -123

 نیا البته که کند می میتقس گروه دو به را گونه تیجمع عمالً گسلنده انتخاب
 احتماال گروه، دو نیا افراد زشیآم از. دارند را باهم را زشیآم ییتوانا گروه دو
 اگر. شوند می حذف رقابت در لذا و دارند را حدواسط پیفنوت ها زاده از یبرخ
 زشیآم خود گروه هم افراد با صرفاً ، یکیژنت رییتغ کی خاطر به افراد یبعض

 لـذا  و خواهندداشت را يا آستانه پیفنوت همان ها آن يها زاده ي مهه کنند،
 با زشیآم یعنی یژگیو نیا یاپیپ يها نسل یط در. شوند می انتخاب بقا يبرا

 گذشت با بیترت نیا به. شود می متداول تیجمع ياعضا انیم در همسان افراد
 يبـرا  نهیزم و شود جدا هم از کامالً گروه دو یژني  خزانه است ممکن زمان

  .شود فراهم ها گونه اشتقاق
  )108و  107هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش  (زیست

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

 فرد) (امیرحسین بهروزي   » 1« گزینۀ - 124

دانشگاهی  شناسی پیش کتاب زیست 124در صفحۀ  5-21با توجه به شکل 
زایی هم میهنی و دگرمیهنی، رانش ژن  شود که در هر دو گونه مشاهده می

  ها: شود. رد سایر گزینه هاي ژنی جدا شده می باعث واگرایی بین خزانه
زایی دگرمیهنی، شارش ژن میان دو جمعیت متوقف یا کند  ) در گونه2
  ود.ش می
هایی که منجر به جدایی تولید مثلی و  زایی دگرمیهنی تفاوت ) در گونه3

 باشد. شود و مربوط به یک نسل نمی تدریج زیاد می شود، به زایی می گونه

دهد که اعضاي یک جمعیت  میهنی هنگامی روي می زایی هم ) گونه4
  . شوند (نه دو جمعیت) متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی می

  )126تا  123هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

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

 ) 95 –(سراسري     » 2« گزینۀ - 125

هاي متفاوتی  هاي همتا، حامل الل شونده بین کروموزوم اگر قطعات مبادله
صورت گامت نوترکیب تولید  انجامد در غیر این باشند، به نوترکیبی می

  شود. مین
  هاي دیگر: بررسی گزینه

یافته ناخالص باشند، از  ها دیپلوئید هستند لذا اگر براي صفت جهش ) ملخ1

ها در کروموزوم جنسی ملخ  شود. جهش ها منتقل می والدین به نیمی از زاده
  شود. نر به فرزندان نر آن ملخ منتقل نمی

که ممکن  اینها است. ضمن  ) جهش جانشینی تغییر در نوع نوکلئوتید3

  است جهش درون ژن نباشد.
  ) هر سلولی توانایی تولید گامت ندارد.4

  )111تا  109و  75، 25هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

  )125، صفحۀ 2شناسی و آزماشگاه  (زیست

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

  هاي کنکور سوال – دانشگاهی شناسی پیش زیست
  

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  4« ۀزینگ - 126

واینبرگ، آمیزش تصادفی بدون  -یکی از شروط به هم نخوردن تعادل هاردي 

  باشد. توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ می
  بررسی سایر گزینه ها: 

زنندة تعادل هاردي واینبرگ هستند.  شارش و رانش عوامل بر هم»: 1«گزینۀ 

  پس باید متوقف شوند. 
Aهاي  اگر تعداد جهش»: 2« گزینۀ a  برابرa A  باشد، سبب ثابت

  باشد. تعادل می ها و در نتیجه ماندن فراوانی الل

شانس بقا و تولیدمثل یکسان (عدم تأثیر انتخـاب طبیعـی کـه    »: 3«گزینۀ 
  اینبرگ الزم است.و -است) براي حفظ تعادل هاردي   زنندة تعادل برهم

  )101تا  94هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

ww
w.
ka
no
on
.ir



 
  10:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست –دي 20 – آزمون هدیه         

    
 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  4« ۀگزین - 127

شود اما  رفتار غریزي در اعضاي گونه جانوري به صورت یکسان انجام می
شد مثالً رفتار برگرداندن تخم به درون النه  لزوماً در همۀ اعضا دیده نمی

  شود.  رها دیده نمیتوسط غاز ماده در ن
  دانشگاهی  پیش شناسی  کتاب زیست 165متن صفحۀ »: 1«گزینۀ 
  همان یادگیري است.» 2«گزینۀ 
هاي مصرفی و افزایش سود خالص  همگی در جهت کاهش هزینه» 3«گزینۀ 

  هستند. 
  )168و  165، 159، 157هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )97سراسري تجربی (  »  2« ۀگزین - 128

باشد، این امر به معناي عدم اختالط  از آنجا که جاندار دورگه نازیستا می
   انجامد. باشد که به جدا ماندن خزانه هاي ژنی می ژنتیکی بین گونه ها می
  بررسی سایر گزینه ها: 

اي نسل اول زیستا و ه در ناپایداري دودمان دورگه زاده»: 4و1«هاي  گزینه
  زایا هستند اما زاده هاي نسل دوم زاده هاي نازیستا و نازا هستند. 

  براي قاطر صادق نیست.»: 3«گزینۀ 
  )123و  122هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  3« ۀگزین - 129

قبل از مندل بود و از آزمایشات او اطالع نداشت. موارد (ب)، (ج) و  داروین
  باشند.  (د) صحیح می

  )74و  71تا  69هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
 ----------------------------------------------  

 )97سراسري تجربی (  »  2« ۀگزین - 130

  ها:بررسی گزینه
میلیون سال قبل و چهارمین  500اران دآفرینش اولین مهره»: 1«گزینۀ 

  میلیون سال پیش رخ داده است.  210انقراض گروهی 
میلیارد سال پیش و شروع فتوسنتز  5/3ترین سنگواره قدیمی»: 2«گزینۀ 

  میلیارد سال پیش رخ داده است.  2,5ها سیانوباکتري
پیش و میلیارد سال  3,5ها احتماالً  پیدایش اولین پروکاریوت»: 3«گزینۀ 

  میلیون سال پیش رخ داده است.  65انقراض گروهی پنجم 
میلیون  600ها بین یک میلیارد و  پیدایش نخستین پرسلولی»: 4«گزینۀ 

میلیون سال پیش  370داران در خشکی  سال پیش و پیدایش نخستین مهره
  رخ داده است.

  )65تا  61و  59، 58هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  2« ۀگزین - 131

 داران ساکن خشکی (دوزیستان)  پیدایش نخستین مهره
  میلیون سال قبل= 370 

  بعد سال 20                           
  میلیون سال پیش 350  خزندگانپیدایش 

                                                            
  گذاري در خشکی براي اولین بار توانایی تخم

  داران داده شد (گروهی از جانوران) به مهره
  ها:  بررسی سایر گزینه

  خزندگان  دوزیستان  هاي هوایی مرطوب  اولین کیسه»: 1«گزینۀ 
  میلیون سال پیش محو شدند.  65»: 3«گزینۀ 

  میلیون سال قبل 300دورة خشکی وسیع »: 4«گزینۀ 
  )65تا  61و  59، 58هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )97سراسري تجربی (  »  2« ۀگزین -132

شود و ع غذایی به صورت نامحدود فرض میدر الگوي رشد نمایی، مناب
شود. اما همین دلیل، رشد جمعیت، پیوسته با افزایش اندازه آن، بیشتر می به

یابد، به در الگوي رشد لجستیک، پس از مدتی که اندازه جمعیت افزایش می
علت کمبود منابع از آهنگ رشد جمعیت کاسته، سپس رشد جمعیت 

   شود. متوقف می
  )135تا  132هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست

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

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  2« ۀگزین - 133

شود  رانش برخالف جهش باعث تغییر مادة ژنتیکی یک فرد نمی»: 1«گزینۀ 
   شود. ها از جمعیت می بلکه باعث حذف گروهی از ژن

ها را از جمعیت حذف  صورت اتفاقی یک سري از ژن هرانش ژن ب»: 2«گزینۀ 
  پذیري افراد جمعیت ندارد. کند و تاثیري در سازش می

هاي  شارش و رانش از عوامل تغییر دهندة ساختار ژنی جمعیت»: 3«گزینۀ 
  هستند. 
آمیزش غیرتصادفی براساس فنوتیپ و ژنوتیپ افراد صورت »: 4«گزینۀ 

صادفی است و ارتباطی با ژنوتیپ و فنوتیپ گیرد اما رانش یک پدیدة ت می
 افراد ندارد.

  )101تا  94هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
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  11:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست –دي 20 – آزمون هدیه         

    
 )97سراسري تجربی (  »  3« ۀگزین -134

تواند با ایجاد تغییر در ماده ژنتیکی افراد جمعیت تنوع جمعیت را جهش می
ه گذارد، بلکافزایش دهد، ولی شارش ژن بر افراد جمعیت تاثیري نمی

  دهد. محتواي ژنتیکی خزانه ژنی جمعیت را تغییر می
   شود.رانش سبب تغییر محتواي ژنتیکی جمعیت ( نه فرد) می

  )99تا  94هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  1« ۀگزین - 135

یر یک ژن با مهندسی ژنتیک شناسایی توالی در نخستین مرحله در تکث

DNA .براي برش است   
  )30و  29هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »  4« ۀگزین -136

به صورت  mRNAز از مرا پلی RNAبراي ساخت هر پروتئینی اعم از 
  شود. به صورت غیرمستقیم استفاده می DNAمستقیم و از 

  بررسی سایر گزینه ها: 

هاي مربوط به تجزیۀ الکتوز در اپران لک لزوماً  ژن هر کدام از »:1«گزینۀ 
بخش  1تا ژن  3اند.  کنندة مجزا قرار نگرفته تحت کنترل یک بخش تنظیم

  کننده  تنظیم

ها به علت نبود غشاي هسته، پدیدة رونویسی و  ريدر باکت»: 2«گزینۀ 
  گیرد.  ترجمه به صورت همزمان و در یک محل صورت می

هاي یوکاریوتی  عوامل رونویسی متعدد تنها مربوط به سلول»: 3«گزینۀ 

 دقت کنید]» هر«است. [به قید 

  )24تا  21و  8هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست

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

 )تجربی 97خارج از کشور (  »  2« ۀگزین - 137

معموالً هر رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیري دارد، البته سهم هر 

کند. تشخیص  گیري رفتارهاي مختلف فرق می کدام از این دو در شکل
ش حاصل یادگیري است، بخش غریزي و کدام بخ که در یک رفتار کدام این

  . دشوار است

   ها: بررسی سایر گزینه
در علم رفتارشناسی فقط از اطالعات حاصل از روش علمی در » 1«گزینۀ 

  شود.  مورد رفتار جانداران، صحبت می
اند که فهم و درك  هاي چرایی به تکامل رفتار مربوط پرسش»: 3«گزینۀ 

  ها نقش دارد.  انتخاب طبیعی در پاسخ به این پرسش
رفتارشناسان همۀ رفتارها به هدف موفقیت در براساس نظر »: 4«گزینۀ 

  گیرد. حفظ بقا و تولیدمثل انجام می

  )165و  164، 159، 156هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
 ----------------------------------------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري تجربی (  »  4« ۀگزین -138

هاي دیپلوئید که کروموزوم همتا دارند از  متدر گونۀ تتراپلوئید گل مغربی گا
  شوند.  تقسیم میوز معمول حاصل می

  بررسی سایر گزینه ها: 
   کننده انتخاب متوازن»: 1«گزینۀ 
   ها ها مؤثرند نه الل بر فراوانی ژنوتیپ»: 2«گزینۀ 
  انتخاب وابسته به فراوانی»: 3«گزینۀ 

  )126و  116 تا 114هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
 ----------------------------------------------  

 )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (    »2« ۀگزین - 139

  توانند مستقل از ژنوم میزبان خود تکثیر شوند.  همۀ پالزمیدها می
  ها:  بررسی سایر گزینه

جایگاه تشخیص براي آنزیم  2[نه همه] داراي  Tiپالزمید »: 1«گزینۀ 
  ه است. محدودکنند

هستۀ هاي داراي  اي و حلقوي در سلول پالزمیدهاي دو رشته»: 3«گزینۀ 
  شوند.  دیده نمی یافته مشخص و سازمان

  ها یوکاریوت      
 هاي پالزمید و کروموزوم اصلی با هم تفاوت دارند. ژن»: 4«گزینۀ 

  )31و  30هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست
------------------------- ---------------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري تجربی (  »  3« ۀگزین - 140

شود  دار که یک آستانه ترجیح داده می شود انتخاب جهت محیط متغیر می
شود و  شود گسلنده که دو آستانه ترجیح داده می اما محیط ناهمگن می
  شود.  می ها آن ها و اشتقاق باعث جدا شدن فنوتیپ

  )105و  104هاي  ، صفحهدانشگاهی یشپشناسی  (زیست
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  12:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    
   دانشگاهی فیزیک پیش

  

  )سیدعلی میرنوري(  »3«گزینۀ  - 141
، همواره مسافت پیموده شده بزرگتر Bتا نقطۀ  Aجایی از نقطۀ  در جابه

جایی به مسیر  جایی متحرك است. دقت کنید جابه یا مساوي با اندازة جابه
فت طی شده به مسیر حرکت بستگی دارد. حرکت بستگی ندارد، ولی مسا

  اي است. جایی کمیتی برداري و مسافت طی شده کمیتی نرده همچنین جابه
 )9تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (

 -------------------------------------------- 
  )ملیحه جعفري(  »1« ۀگزین - 142

st ۀبه نمودار، متحرك در لحظ توجهبا   وکند،  از مکان اولیه عبور می 10
stي  سرعت متحرك در لحظه (مینیمم سهمی) برابر با صفر خواهد  5

   توان نوشت: بود. در نتیجه می

ا   ت  
v v v mx t v(t t s) s

00 00 50 5 200 5 02 2  

mv at v a ( ) a
s

0 5 20 45 5 0 2  

st ۀسرعت متحرك در لحظ اکنون   کنیم: را حساب می 2

)(vvatv
st,

s

ma

s
mv

20242
2224

20
22  

s
mv 122  

توان  چون حرکت با شتاب ثابت در مسیري مستقیم است، می نتیجهدر 
   نوشت:

ا   ت  
m mv , vv v s sv v(t t s)

mv
s

20 120 2 12 202 00 2 2 2
16

  

 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )کاظم شاهملکی(  »2« ۀگزین -143

   کند. ثانیه طی می 4را در مدت ABشکل زیر، جسم طول مسیر مطابق

  

s)(ttt ACABAC 242
1

2
1  

s
mvvvgtv AAAACC 20210  

  نویسیم:  میACي مستقل از زمان را براي قسمت حال معادله

mH

H)H(gvv AC

80
4
1102204

12 2222
  

 )19تا  16هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )نصراهللا افاضل(  »2« ۀگزین - 144
ها حرکت xکه متحرك در جهت منفی محور2tزمانی صفر تا ةبازدر 
کند (شیب خط مماس بر نمودار منفی است)، جهت سرعت نیز منفی  می

v) شیب خط مماس برابر با صفر است 2tي است و در لحظه و در دو  0(
) پاسخ صحیح 2( ۀشود. بنابراین گزین ، جهت حرکت عوض میآنطرف 
   است.

 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )سعید شرق(  »1«گزینۀ  - 145
زمان  –زمان، نمودار سرعت  –جه به سرعت اولیه و نمودار شتاب با تو

  متحرك مطابق شکل زیر است:

  
1 1 1 0 14 4 4 12 mv a t v v

s
   

2 2 2 1 26 2 12 0v a t v v   

3 3 3 2 32 4 0 8 mv a t v v
s

   
ایی متحرك ج زمان و محور زمان برابر با جابه –مساحت بین نمودار سرعت 

1  است. بنابراین: 2 3x S S S   

1 4 5 12 4 8 442 2 2x m   
 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (

 -------------------------------------------- 
  )سیدعلی میرنوري(  »1«گزینۀ   - 146

در این آزمایش که به آزمایش گالیله معروف است، چون سطح صیقلی و 
، نیروي خالص وارد B ون اصطکاك است، در لحظۀ عبور گلوله از نقطۀبد

 در بر گلوله صفر است و جسم در امتداد سطح افقی با همان سرعتی که
   دهد. ، به حرکت خود ادامه میدارد B مکان

 )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
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  13:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    
  )بیتا خورشید(  »2« ۀگزین - 147

  ثانیۀ ابتدایی حرکت، داریم: 6یعنی در  F1قبل از حذف نیروي 

  
10 20 5 10net N NyF F F mg F   

30NF N

2 2net x k x k N xxF ma F f ma F F ma   

20 30 5 1 0 5k k /   
6tلحظۀ جسم در  سرعت s :برابر است با  

6 0 6 61 6 0 6 mv at v v v
s

   

6tیعنی از لحظۀ  1Fحذف نیروي  ازبعد  s توان نوشت: به بعد، می  

  
0 5 10 50net N NyF F mg F N   

2 20 0 5 50 5net x k x xxF ma F f ma / a   

21x    صحیح است.» 4« گزینۀ
m

a
s

  

طرف چپ  طرف راست است و شتاب آن به متحرك در حال حرکت به
ایستد.  باشد، بنابراین حرکت متحرك کندشونده است و بعد از مدتی می می

   داریم:
2 2 2

6 2 0 6 2 1 18v v a x x x m   
   صحیح است.» 1«گزینۀ 

6 0 1 6 6v a t v t t s   
   صحیح است.» 3«گزینۀ 

 )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )غالمرضا محبی(  »1« ۀگزین - 148
زمان بیانگر نیروي وارد شده به  -دانید شیب نمودار تکانه می طورکههمان 

ثانیه، شیب نمودار  6ا ت 2ي زمانی  که در بازه جسم است. با توجه به این
نیرو و در نتیجه شتاب جسم در این بازه نیز مقداري مقدار ثابتی است، 

stي دست آوردن شتاب در لحظه براي به سپثابت خواهند بود.  5 
دست  به ثانیه 6تا  2زمانی  ةکافی است شتاب متوسط جسم را در باز

   آوریم:

2205
1126

4
s
m/

m
|F|aaN||

t
|P||F|  

 )41تا  38هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )حسین مخدومی(  »3«گزینۀ   - 149

   ها ناشی از نیروي گرانش است. مرکزگراي وارد بر ماهواره نیروي
2 2 2

2
e

net e
mMv vF m G m rv GM

r rr
   

eGM پس: ثابت است، مقداري   
1

2 2 2 22 1
2

A Br r
A A B B B A B Br v r v r v r v   

2 2 22 2
B

A B
A

v
v v (*)

v
   

22   از طرفی: 2 A B
A B A A B B

B A

m v
p p m v m v

m v
   

m m(*) A A
m mB B

22 22  

 )51تا  42هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )نسب عبدالرضا امینی(  »4«گزینۀ   - 150

دهد و طول  خطی حرکت هماهنگ ساده انجام می وي پارهبر ر نوسانگر
  خط دو برابر دامنه است. پاره

2 10 2 5L A A A cm   
خط را طی کند، یک نوسان کامل انجام داده  هرگاه نوسانگر، دو بار طول پاره

   م:دهد و داری نوسان کامل انجام می 5s ،10است. بنابراین در مدت 
5 1
10 2T s   

2 4 rad
T s

   

4 800 5
k k Nk
m / m

   

21از طرفی انرژي مکانیکی نوسانگر از رابطۀ 
2E kA آید: دست می به  

21 580 0 12 100E E / J  

 )70تا  57هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
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  14:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    
  )پروینمحمدحسین (  »3« ۀگزین-151

  هاي سرعت و نیرو در حرکت نوسانی ساده، داریم: با توجه به رابطه

cos
v

v)cos(vv
max

max  

sin
F

F)sin(FF
max

max  

122122
)

F
F()

v
v(

maxmax

cossin  

  صورت سؤال، داریم: از طرفی با توجه به

NF,
v

v
max

max
233

1  

  بنابراین:

  NF)F()F()( 49
8

23
1

233
1 222  

 )69تا  67هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )بروجنی سعید طاهري(  »2«گزینۀ   - 152

  آید: دست می یک آونگ ساده از رابطۀ زیر به تناوب دورة

2 2
1 1

2 T LL
T

g T L
   

2 1
2

1 3 22 2
1 1

1 3 1 69T / T L T
/ /

L T
   

2  :بنابراین

1 1
100 1 100LL:

L L
  گدرصد تغییرات طول آون 

  1 69 1 100 69/ %  
  درصد افزایش یابد.  69طول آونگ باید 

 )73تا  71هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

  )محمدحسین پروین(  »1« ۀگزین - 153
  براي سرعت انتشار امواج عرضی در سیم کشیده شده، داریم:

F F Fv
A D

v D FF A B Av
D v D FB A B

4
2

2  

2222
2
2
1

B

A

B

B

A

A

B

A

BFAF

BDAD

v
v

F
F

D
D

v
v  

 )85و  84هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (

  )زهره آقامحمدي(  »3«گزینۀ   - 154

با توجه به جهت حرکت موج و این نکته که هر ذره براي نوسان ساده در 
در  Aتوان دریافت که ذرة  کند، می جهت مکان ذرة قبل از خود حرکت می

در حال نزدیک شدن به  Bدرة موج (پاستیغ) و ذرة  حال نزدیک شدن به
  نقطۀ تعادل است.

کندشونده است  Aبنابراین سرعت هر دو ذره منفی است ولی حرکت ذرة 
انرژي  تندشونده. از طرف دیگر مقدار متوسط آهنگ انتقال Bو حرکت ذرة 

و  2Aدر یک موج سینوسی براي همۀ انواع امواج مکانیکی با مربع دامنه 

هاي  متناسب است و چون دامنه و بسامد براي نوسان 2fمربع بسامد 

س مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژي از یکسان است، پ Bو  Aهاي  ذره
   برابر است. Bو  Aهاي  نقطه

 )99و  98هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 -------------------------------------------- 

 (کاظم شاهملکی)  »2« ۀگزین - 155

سـتند. نقـاط بـین دو گـره متـوالی      هاي (الف)، (ت) و (ث) نادرست ه گزاره
هاي متفاوتی دارند موقـع عبـور از وضـع تعـادل      فازند و از آنجا که دامنه هم

maxv ۀطبق رابط A،   هـاي   سرعت متفاوتی دارند و در نتیجـه انـرژي
 متفاوتی دارند. 

 )109تا  102هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
---------------------- ---------------------- 

  هاي کنکور سوال – دانشگاهی فیزیک پیش
  

  )97 -سراسري تجربی داخل کشور (  »1«گزینۀ  - 156

به  را حین برخورد با زمین با استفاده از معادلۀ مستقل از زمان، سرعت گلوله
   آوریم. دست می

   با در نظر گرفتن جهت مثبت حرکت به سمت باال داریم:
y mv v g y m mv ,g

s s

1202 2 20
10 100 2

   

mv ( ) v
s

2 22 10 120 10 2500 50   

   اکنون با استفاده از رابطۀ سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت داریم:
m mv , vv v ms sv v

s

50 100 10 500 20
2 2

   

mv
s

20  

 )19تا  16هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
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  15:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    
  )97 -سراسري تجربی داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 157

جا که بزرگی شتاب  کنیم. از آن ن متحرك را رسم میزما -سرعت نمودار
شونده با هم برابر است، بنابراین مدت زمان این دو  شونده و کند حرکت تند

tبا یکدیگر برابر است؛ یعنی حرکت t s2 251 2.  
vv at v v tma ,t t
s

00 50 1
5 12

   

  
ثانیه به  25توجه به رابطۀ سرعت متوسط جابجایی متحرك را در مدت  با

  آوریم:  دست می
mvx sv x m

t st

20
20 25 50025   

  زمان و محور زمان برابر جابجایی است. -مساحت محصور بین نمودار سرعت
t (t ) S x mS t (t )
5 25 5001 2 200 251 22   

t ( t )
t t

2 225 25 22 2200 625 400 2251 22 2
  

  t s152  
 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 

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

  )97سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 158

ها برابر  چون دو قطار به سمت هم در حال حرکت هستند بنابراین فاصلۀ آن
هاي محصور بین نمودار سرعت ـ زمان دو قطار و  با مجموع اندازة مساحت

  محور زمان است. 

  
  v mv

s
16 10 1540 16

   

  x S mB
15 40 10 2751 2

   

  d ( x | x |)B A| x | S mA
30 10 5001502 2

   

  d ( ) m500 275 150 75  
 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 

  )نظام قدیم –تجربی  98سراسري خارج از کشور (  »3«گزینۀ  - 159
tزمان سرعت متحرك را در لحظات  –نمودار شتاب  روياز  s101  و

t s152 زمان، حرکت  –آوریم. با توجه به نمودار شتاب  دست می به
tمتحرك در بازة زمانی  s101  تاt s152  یکنواخت و در بازة زمانی

t s152  تاt s303 ست آوردن سرعت د با شتاب ثابت است. براي به
  دست آوریم. جایی متحرك را در این دو بازة زمانی به متوسط ابتدا باید جابه

زمان و محور زمان برابر با  –مساحت محصور بین نمودار شتاب  کهجا  از آن
  تغییرات سرعت است، داریم:

  

  
mv S
sv v v( s) (t s) mv

s

2 10 201
0 10 10 0

300
   

  mv v(t s) (t s) s
20 30 1010 10  

جایی متحرك را  جایی در حرکت یکنواخت، ابتدا جابه ابهبه رابطۀ ج توجهبا 
tدر بازة زمانی  s101  تاt s152 کنیم. محاسبه می  

  t sx v t x mmv v(t s) s

15 10 5 501 1
1010

  

tجایی متحرك در بازة زمانی  دست آوردن جابه به براي s152  تا
t s303  زمان در حرکت با شتاب ثابت داریم: –با استفاده از رابطۀ مکان  

  
mv v v(t s) (t s) sx at v t mt s,a

s

100 15 101 22 02 30 15 15 2 2
  

  x m1 22 15 10 15 225 150 3752 2
  

  توجه به رابطۀ سرعت متوسط داریم: با

  x xx m
v v /av avt t t s

50 3751 2 21 25201 2
  

 )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
---------------------- ---------------------- 

  )97سراسري داخل تجربی (  »2«گزینۀ  - 160
   آوریم:  دار به دست می ابتدا شتاب جسم را حین باال رفتن از سطح شیب

m
( )

s
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  16:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    

  
f N mgsin mg cos mak k k 

mg ,
sa g(sin cos )k

10 302   

mka ( )
s

3110 22 2  

   ثابت داریم:با استفاده از رابطۀ مستقل از زمان در حرکت با شتاب 
mv ,v , x m
sv v a x ma ( )k

s

0 4 102 2 20
5 3 1 2

   

( )k k
6 320 4 10 1 3 510 3

  

 )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 

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

  )97سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 161

که  تواند داشته باشد به شرط آن که کامیون می را ابتدا بیشینۀ شتابی
   آوریم: دست می به نلغزد صندوق

  

  f mgs,max sf mas,max   

  s m
| a | g | a | /max s maxm sg

s

1
4 2 5 210 2

   

اکنون مطابق معادلۀ مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت، حداقل 
دست  بهکند  که کامیون به شرط نلغزیدن جعبه طی می را اي فاصله
  آوریم:  می

  
ma a /max
sv v a x mv , v
s

2 5 22 2 20
0 150

   

  / x x m215 2 2 5 45  
 )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 

  )نظام قدیم – 98سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 162

  نیروي گرانش وارد بر جسم از طرف زمین و ماه برابر است با:

    
  21

GM m

R
¸Ã¶p Fزمین به جسم  

  22

GM m

R
½I¶ Fماه به جسم  

   1
2 2 2 2 21 2 181 2

81 1 9F F
M M

RMM
RR R R R

¸Ã¶p ½I¶#
¸Ã¶p ½I¶#

½I¶¸Ã¶p    

 )61تا  59هاي  ، صفحه2فیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )نظام قدیم – 98سراسري تجربی (  »1«گزینۀ  -163
چون جسم با سرعت ثابت در حال حرکت است مطابق قانون اول نیوتون 

روهاي وارد بر آن برابر صفر است. با نوشتن برایند نیروهاي وارد بر برایند نی
  داریم: yو  xجسم در دو راستاي 

  

  
F F mg Ny N0 50

   
  F k xeF F f f k xx e k k0 0   

  f Fk k N /k k
55 10 200 0 2
100

  

 )37تا  32هاي  حه، صفدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )97سراسري داخل کشور تجربی (  »4«گزینۀ  - 164

cmvmaxبا توجه به نمودار  s
؛ اکنون با استفاده از معادلۀ انرژي 4

  مکانیکی و انرژي جنبشی بیشینه داریم:
m g / kgE K mvmax max cm mvmax s s

1 100 0 12
2 24 4 10

  

E / J / mJ1 2 4 2 5 20 1 16 10 8 10 0 082
  

 )70تا  67هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )97سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 165
  t   

  T radTt

2

2
4

   

m
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  17:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       فیزیک   - دي  20 – آزمون هدیه        

    
در جایی مربوط به زمانی است که در ابتداي بازة زمانی و  ترین جابه بیش

  انتهاي بازة زمانی متحرك در فاصلۀ یکسانی از مرکز نوسان قرار داشته باشد. 

    

  
A cm , sin

x x AsinA B d xA

24 4 2
24   

  d cm
22 4 4 22

  

 )66تا  58هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )نظام قدیم – 98سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 166
اي که انرژي جنبشی و  با توجه به رابطۀ انرژي مکانیکی نوسانگر، در لحظه

شود، سرعت نوسانگر را بر حسب سرعت  پتانسیل نوسانگر با یکدیگر برابر می
   آوریم: دست می بیشینۀ آن به

K U,K mv
E K U mv mv mvmax

E K mvmax max

1 2
1 1 12 2 22

1 2 2 22
2

  

  v vmax
2 22   

  v vmax
2
2  

  A Av Amax v
T T

T

2 2 2
2 2  

  
T s cmv
A cm s

1
10 50 25  

 )70تا  67هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )97سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 167
دست  اي و دامنۀ نوسان را به زمان بسامد زاویه از روي نمودار شتاب ـ 

   :آوریم می

  T radTs T s
s

2
1 1 2

2 2
   

  
rad

sa Amax cm ma /max
s s

22
2 28 0 082 2

   

  / A A / m2 20 08 4 0 02  

   اکنون با توجه به معادلۀ انرژي جنبشی داریم:
  v A cos tK mv K mA cos t1 12 2 2 2

2 2
   

  m g / kg K / / cos trad , A / m
s

200 0 2 2 2 20 1 0 02 4 2
2 0 02

   

  cos t5 2 216 10 2  

  
t s

K cos ( )

7
75 2 26 16 10 2
6

   

  K J / mJ15 2 5 2 216 10 4 10 0 044
  

 )70تا  67هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )97سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 168
ها یکسان  سرعت انتشار آن ،شوند چون هر دو موج در یک محیط منتشر می

  است. 
  آوریم:  را به دست می ها با توجه به نقش دو موج نسبت طول موج

  B B( )A B A B A
33 3 22 2

   

  Tv v A AA Bv f
T TB B

   

  TAB A
TB

12
2  

 )87تا  81هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )نظام قدیم –تجربی  98سراسري خارج از کشور (  »3«گزینۀ  - 169
   آوریم: دست می ة تناوب موج را بهابتدا دور

  
f cmTv f v T scmT v

s

1
5 15
20 420

  

را  A4هر کدام از ذرات طناب در هر دورة تناوب مسافتی برابر با 
 A2پیماید؛ بنابراین مسافت طی شده در نصف دورة تناوب برابر با  می

t  جا که است. از آن
T

1
18

1 2
4

مسافت طی شده توسط یک ذره از طناب  ،

s1در مدت 
8

l    برابر است با:  A cm2 2 2 4  

 )94تا  81هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
 -------------------------------------------- 

  )نظام قدیم – 98جربی سراسري داخل کشور ت(  »4«گزینۀ  - 170
اي و دورة  در یک موج عرضی در حال انتشار در یک طناب بسامد زاویه

   نوسان تمام ذرات طناب یکسان است.
 )89تا  81هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ( 
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  18:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       شیمی   –دي  20 – آزمون هدیه        

    
  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 (مسعود جعفري)  »  1« ۀگزین - 171

nCRC ي با توجه به رابطـه  t
 Cبـریم کـه    بـه ایـن نکتـه پـی مـی      

 باشد، چون براي محاسـبه سـرعت متوسـط آن، کنـار     ي واکنش می فراورده
n  .عالمت منفی وجود ندارد  

1 1 1
2 2 2

C A
A C

C

n R
R R

t R
  

، دو Cرسیم که ضریب استوکیومتري  به کمک تساوي باال به این نتیجه می

0ي باشد. در رابطه می Aبرابر ضریب استوکیومتري  25 B
A

nR /
t

، با 

Bnکمیتی مثبت است، بنابراین ARدانیم توجه به این که می
t

هم  

Bnهم فراورده این واکنش و Bباشد، پس  ثبت میم
t

نشان  

  است.  BRي دهنده
10 25 0 25 4

B A
A B

B

n R
R / / R

t R
  

باشـد.   مـی  A، چهـار برابـر ضـریب اسـتوکیومتري    Bضریب استوکیومتري 
ش واکـن  Aفـراورده واکـنش هسـتند، پـس      Cو  Bدانیم که  چنین می هم

 Cو  Bي اولیـه باشـد،    تواند بدون ماده باشد. (توجه: واکنش نمی دهنده می
  .واکنش دهنده این واکنش است) Aاند. پس حتمًا  فراورده

ضریب و  Aضریب استوکیومتري ، دو برابر Cضریب استوکیومتري 
ضریب است، پس اگر  Aضریب استوکیومتري چهار برابر  Bاستوکیومتري 
 2، برابر با Cضریب استوکیومتري در نظر بگیریم،  را یک Aاستوکیومتري 

باشد. با توجه به این توضیحات  می 4برابر با  Bضریب استوکیومتري و 
4ي واکنش انجام شده در ظرف به صورت معادله 2A B C  .است  

1 4 2
CA B RR R

R  

  )9تا  3هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی
----- ---------------------------------------  

 (عبدالرشید یلمه)  »3« ۀگزین - 172
   شود. افزایش غلظت محلول باعث افزایش سرعت می

   ها: بررسی سایر گزینه
   چون گاز نداریم تغییر حجم تأثیري ندارد.»: 1«ي  گزینه
   شود. افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش می»: 2«ي  گزینه
تر است، پس باعث کاهش  ي براده از گرد ریز بزرگ ندازها»: 4«ي  گزینه

  )12تا  10ي  ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   شود. سرعت می

  (سیدرضا عمادي)    »1« ۀگزین - 173

2 5 2 22 4N O (g) NO (g) O (g)  
2 5

2 5 2 5
2 5

121 6 0 2108
molN O

/ gN O / molN O
gN O

  

N O
N O

R
R R R M.min2 5

2 5
12 2 2 4

2
  

2 5
2 5

0 2
0 54N O

/
| [N O ]| /R

t t
  

0 4 600 1 6
4 1
/ st min / min s

min
  

  )13و  12 ،9تا  3 هاي  صفحه دانشگاهی، پیش شیمی(
 --------------------------------------------  

 (محمد جواد فوالدي)  »1«ۀ گزین - 174
دهنـده اسـت،    که سرعت واکنش، مستقل از غلظت اولیه واکنش به دلیل این

  باشد. واکنش از مرتبه صفر می
2 3 1 1

1
3 10 6 10

5
`R mol.L .s  

2 3 1 1
2

6 10 6 10
10

`R mol.L .s  

3 1 16 10 `R k k mol.L .s  
  )13و  12هاي   دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 (حسن ذاکري)  »4«ي  گزینه - 175
  )g(C)g(B)g(A 2  

mol2 در آغاز :  
xxx      تعداد مول : تغییرات 2
xxx   ثانیه 10: پس از  22

50322 /xxxx  

105010
50 s.mol//

t
n

R C
C   

   ها: بررسی سایر گزینه
   ي تعادل داریم: در لحظه»: 1«ي  گزینه

 STHSTHG  
ش تعادلی است باشد و واکن (عامل مساعد) می Sچون»: 2«ي  گزینه

   باشد. و واکنش گرماگیر (عامل نامساعد) می Hدر نتیجه 
 Aدو برابر اندازه تغییر مول  Bدر هر لحظه اندازه تغییر مول »: 3«ي  گزینه
   است.

  ) و 34و  31، 9تا  3ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
  )71ي  ، صفحه3(شیمی 

 Aضریب استوکیومتري 
 Cضریب استوکیومتري 

 Aضریب استوکیومتري 
 Bضریب استوکیومتري 

 واکنش

 واکنش واکنش
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 )(زهره صفایی  »2« ۀگزین - 176

21»:الف«واکنش 
41
21

)L.mol(
)L.mol(

)L.mol(  

  1L.mol»:ب«واکنش 

11»:ج«واکنش 
31
21

)L.mol(
)L.mol(

)L.mol(  

1»:د«واکنش 
1
21

L.mol
)L.mol(

)L.mol(  

باشد، بنابراین  می» ب«و » د«هاي  عکس یکاي واکنش» ج«یکاي واکنش 

  پاسخ صحیح است.» 2«ي  گزینه
 )38تا  35ي ها   دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 (علی فرزادتبار)  »3« ۀگزین -177

  ها:  علت نادرستی سایر گزینه

تعادل در مقیاس مولکولی پویاست یعنی تبدیل مواد به »: 1«ي  گزینه
  دیگر دائماً در حال انجام شدن است.  یک

فشار  ،انه به تعادل برسدوقتی سام» مایع -بخار«در تعادل »: 2«ي  گزینه
  ماند.  بخار با گذشت زمان ثابت می

  !تعادل میان آب و بخار آن تعادل فیزیکی است نه شیمیایی»: 4«ي  گزینه
  )33تا  30هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 زاده) (مرتضی رضایی  »1« ۀگزین - 178

1molکه  ثابت تعادل یکاياز  .L  1یا
1

mol.L
شود که  است مشخص می

هاي گازي در مخرج کسر عبارت ثابت تعادل یعنی در سمت چپ  تعداد مول
تر است، بنابراین افزایش فشار (کاهش حجم ظرف)  واکنش تعادلی بیش

   کند. جا می جابه  تري دارد، سمت راست که تعداد مول گازي کم تعادل را به
  )50و  49، 41هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 (عبدالحمید امینی)     »1« ۀگزین -179

3تعادل:  2q CaCO (s) CaO(s) CO (g) گرماگیر است. با توجه به ،
افزایش  2COو  CaOدیر کاهش ولی مقا 3CaCO مقدارشکل به مرور 

دما است. در این  افزایش یابد که خود معرف آن است که اثر اعمال شده می
2Kصورت  ي تعادل به واکنش رابطه [CO دلیل افزایش  است که به [

2COمقدار (g)مقدار ،K .نیز در حال افزایش است   
   ندارد. Kتغییر حجم یا فشار تأثیري بر مقدار  توجه:

  )52تا  49دانشگاهی،  (شیمی پیش

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

 (عبدالحمید امینی)  »3« ۀگزین - 180

   پردازیم: ه میهاي داده شد عبارت  بررسی  به
   الف) درست است.

تر از آن است که با یک  سازي واکنش بزرگ ب) نادرست است: انرژي فعال
   تأمین شود.  جرقه

Nپ) نادرست است: فرایند هابر:  (g) H (g) NH (g) q3 22 2 گرماده  3

هاي گازي همراه است. براي افزایش مقدار  بوده و با کاهش تعداد مول
NH (g)3  باید دما را کاهش و فشار را افزایش داد. یعنی درصد مولی

   ي عکس دارد. ي مستقیم و با دما رابطه آمونیاك با فشار رابطه

و حضور کاتالیزگر  atm200و فشار  C550در دماي   ت) نادرست است:

Fe،  دهد. درصد مخلوط تعادلی را آمونیاك تشکیل می 28تنها   
  )56ي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 )نظر حامد پویان(  »3« ۀگزین - 181

   فقط مورد (د) صحیح است.

   بررسی موارد:
یکی و ي خود را به هنگام پژوهش بر روي رسانایی الکتر الف) آرنیوس نظریه

   هاي محلول در آب ارائه داد. برقکافت ترکیب

) به آن آهک pHب) جهت کاهش میزان اسیدي بودن خاك (افزایش 
هاي فلزهاي  هاي صنعتی با داشتن یون چنین فاضالب کنند. هم اضافه می

   دهند. محیط را کاهش می pH  واسطه

2اثر حل شدن ج) بر  5N O (g) ،در آب  H (aq)  3وNO (aq)  ایجاد
   شود. می

2پذیري  د) انحالل 3Al O یابد. با افزایش باز یا اسید افزایش می   
 )62تا  60ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
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 )نظر حامد پویان(  »1« ۀگزین - 182

   ها: بررسی گزینه
   باشد. ) در واکنش اول آب در نقش باز می1
   باشد. ) در واکنش دوم آب در نقش اسید می2

   باشد. ) در واکنش سوم آب در نقش اسید می3
   باشد. چهارم آب در نقش اسید می  ) در واکنش4

 )63و  62ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 )اهللا علیزاده روح(  »1« ۀگزین -183

   :1ي  ها: گزینه بررسی گزینه
2اکسیدهاي نافلزي اسید آرنیوس هستند  3 2 5)(...,CO ,SO ,N O   

2اغلب اکسیدهاي فلزي باز آرنیوس هستند  2(...,K O,Li O,BaO)   
   کتاب درسی62ي  : صفحه2ي  گزینه

NH)3: اسید و باز مزدوج3ي  گزینه با یکدیگر تفاوت دارند.  Hدر یک  (

   تر دارد. بیش Hاسید یک 

2اسید 3 4
H HNH NH NH باز  

  کتاب درسی 63ي  : صفحه4ي  گزینه
 )63تا  61ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 )زاده حسن عیسی(  »2« ۀگزین - 184

ها  شده آن توانیم از مقدار تفکیک است. نمی زیادي تفکیک اسیدها  چون درجه

  .آوریم دست می را به 2aKو  1aKر دیبنابراین مقا ،نظر کنیم صرف

1

2 2 30 2 0 1 2 10
1 1 0 1 0 9a
M / ( / )(HA)K

/ /
  

2

2 2 30 1 0 2 4 10
1 1 0 2 0 8a
M / ( / )(HB)K

/ /
  

1

2

3

3

2 10
80 9 0 44184 10

0 8

a

a

K / /
K

/

 

  )66ي      دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

 اهللا علیزاده) (روح  »2«  ۀگزین - 185

  ها: بررسی گزینه
دهند و گاز هیدروژن  اغلب فلزها با محلول اسیدها واکنش می»: 1«ي  گزینه

که فلز موردنظر یکسان باشد، سرعت این  تیکنند. در صور تولید می
3Hهاي  ها به غلظت یون واکنش O  موجود در محلول بستگی دارد. هر

H]3چه  O   تر (سرعت) بیش Rتر بیش [
  3R(HCl Mg) R(CH COOH Mg)  

کتاب درسی این گزینه صحیح  67ي  با توجه به جدول صفحه  »:2«ي  گزینه
  است.
را دارد و آنیون تولیدي   Kaترین  ي سوم یونش کم مرحله»: 3«ي  گزینه
  تواند داشته باشد.  فقط نقش بازي می 34POیعنی
کتاب درسی غلظت مولی یون  70ي  ر صفحهبا توجه به نمودا»: 4«ي  گزینه

تر از غلظت مولی یون هیدروکسید در محلول  هیدرونیوم در آب گازدار کم
   آمونیاك است.

 )70تا  67و  65، 61ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
 ----------------------------------------------  

  هاي کنکور سوال – دانشگاهی شیمی پیش  
  
 )نظام قدیم – 98سراسري داخل کشور (  »2« ۀگزین - 186

کنیم و سپس با توجه به نمودار  (ثابت تعادل) واکنش را محاسبه می Kابتدا
  کنیم:  دما را محاسبه می

mol NH
?molNH g NH mol NH

gNH
1 385 53 3 317 3

  

molM M mol.L
L

5 11
5

  

NH3  H2  N2    

  غلظت اولیه  1  2  0

1  /1 5  /0   تغییرات  5

1  /0 5  /0   غلظت نهایی  5

[NH ] ( )K
[N ][H ] ( / )( / )

2 213 163 30 5 0 52 2
  

  باشد. می C040باشد، دما 16برابر با Kبا توجه به نمودار هنگامی که
 )56تا  54 و 41 تا 38 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم – 98سراسري داخل کشور (  »1« ۀگزین - 187

PCl (g) NH (g) P(NH ) (g) HCl3 33 3 2 3  
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HCl  P(NH )2 3  NH3  PCl3    

0  0  /0 2  /0   غلظت اولیه  25

/0 15  /0 05  /0 15  /0   تغییرات   05

/0 15  /0 05  /0 05  /0   غلظت نهایی  2

[P(NH ) ][HCl] ( / )( / )K /
[PCl ][NH ] ( / )( / )

3 30 05 0 152 3 6 753 30 2 0 053 3
  

/ g PCl
?g PCl / mol PCl

mol PCl
137 5 30 43 3 1 3

  

g PCl55 3  
 )41تا  38 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم – 98سراسري داخل کشور (  »1« ۀگزین - 188

و » 2« يهـا  نـه یمانـد. (رد گز  یثابت، ثابت تعادل واکنش ثابت م يدر دما

از  یکـ یثابت، غلظت  يواکنش به حالت تعادل در دما کیهر گاه در ») 3«

IÀ½jn»AoÎ
IÀ½k¹Àjy¹¨H»،    کاهش 

ــزایش SÎnواکنش در جهت  ابد،ی  اف
SÎn   شیتا آنجـا پـ 

   برسد. يرود که به ثابت تعادل آغاز یم
 )48تا  44 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی  

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »1« ۀگزین - 189
 

Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)3 4 42 3 4   ردیف  2
molR(Fe) /

s
32 22 10 1 5 10
4

  1  

molR(Fe O )
min

1 602 12 10 3 103 4 4 1
  2  

R(H O) R(H ) mol.s2 12 102 2  3  

3 4 3 41
R(Fe O )

R R(Fe O )y¹¨H»  4  

 )9تا  3 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 
 --------------------------------------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (    »4« ۀگزین - 190
در معادلۀ سرعت  Xیابیم که غلظت  ) در می2) و (1هاي ( آزمایش سۀمقایبا 

توان فهمید  ) می3) و (1هاي ( چنین با توجه به آزمایش تأثیري ندارد؛ هم
R [A]2 تواند صحیح باشد.  می» 4«باشد، پس تنها گزینۀ  می  

  توان نوشت: ) می1با توجه به آزمایش (

  R k[A] k( ) k /2 4 2 25 10 2 10 1 25  
 )13و  12 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »3« ۀگزین - 191

  H E E kJa a 381 561 180   

   شود. مصرف می NOگرم  1ر کیلومتر، ه در

  g NO molNO kJ?kJ km kJ
km g NO molNO

1 1 180100 3001 30 2  

 )27تا  23و  19تا  17 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )جربینظام قدیم ت – 98سراسري خارج از کشور (  »4« ۀگزین - 192

D2  A2  AD    
0  0  a  اولیهظت غل  
x  x  a x2  غلظت تغییر  

x  x  /0   نهاییت غلظ  02

  [A ][D ] xK x
[AD] ( / )

22 2 22500 32 20 02
   

  mol / mol12 aاولیه 04 / mol.L 16 02  

 )41تا  38 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »3« ۀگزین - 193

هرچه دما و غلظت بیشتر باشد، سرعت واکنش بیشتر است. بنابراین در 

 که سرعت بیشترین است، باید دما و غلظت نیز بیشترین باشد.  Bنمودار 

 )12تا  10 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »4« ۀگزین - 194

  )C mol.L mol molNaOH NaOH
11 1 2  

  mol mol
OH

2   
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  )pH [OH ] mol / mol

OH
12 13 10 0 2   

  mol / mol
OH

1 8   

  Al(s) H O(l) OH Al(OH) H2 6 2 2 32 4 2   

  mL L molRH s mL L
1 1502 1000 25   

  mol.s R mol.s
OH

23 1 3 12 10 2 103
   

  n / x s
t x

1 8 1350  

 )72تا  70و  9تا  3 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »2« ۀگزین - 195

  SO (g) O (g) SO (g) q2 22 2 3  

شود. افزودن  جا می نش در جهت رفت جابهبا افزایش فشار و کاهش دما، واک

کند و  جا می ها، واکنش را در جهت رفت جابه دهنده مقداري از واکنش

  کاتالیزگر اثري در تعادل ندارد.

 )57و  56، 52تا  44 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »4« ۀگزین - 196

Nمول  5/2از  20اگر % O2 مول از آن  2و  از آن مصرف 5/0تجزیه شود،  5

  ماند. باقی می

  N O (g) NO (g) O (g)2 42 5 2 2   

mol0 mol0 / mol2  اولیه 5

/0  تغییر - 5/0 +1 25

 (mol)تعادلی  2 1 25/0

  
/

NO O
K mol .L

N O

41 0 254 5 52 2 4 3 35 102 222 5
5

   

با افزودن مقدار مساوي از مواد در تعادل، با توجه به این که ضرایب 

  شود. جا می ها بیشتر است، تعادل درجهت برگشت جابه فراورده

 )48تا  46و  41تا  38 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »2« ۀگزین -197

  C K [A][X ] [X ] [X ]
C C

0 4 2100 102 2 20 0100 100
   

mol.L2 110 

  C K [A][X ] [X ] [X ]
CC

0 1 2300 102 2 2 00 300300
   

mol.L1 110  

  
[X ]

C /
[X ]

C

12 0 10 3300 10 10 10 31 6
42 0 10100

  

 )53تا  50و  41تا  38 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )تجربی 97خارج از کشور  يسراسر(  »4« ۀگزین - 198

است. پس  0sو  0Hصحیح هستند. در این واکنش  مواردهمۀ 

  خودي است.  همیشه خودبه

یابد و با  ، سرعت واکنش افزایش میKIدما و افزودن کاتالیزگر  فزایشابا 

 دهنده ها پایدارتر از واکنش دهاست؛ فراور 0Hکه  توجه به این

   باشند. می

 )24و  23، 19تا  17 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )تجربی 97سراسري خارج از کشور (  »4« ۀگزین -199

هاي کناري همگی  دهنده، زمانی اثر ندارد که اتم هاي واکنش گیري ذره جهت

  شود.  مشاهده می» 4«یکسان باشند که این شرایط فقط در گزینۀ 

 )17تا  14 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

 --------------------------------------------  
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 )تجربی 97سراسري خارج از کشور (  »3« ۀینگز - 200

توان با کمک نظریه اسید باز لوري  هاي اول، سوم و چهارم را می واکنش

جا  جابه Hبرونستد یا آرنیوس توجیه کرد. در مورد واکنش دوم چون 

توان آن را با کمک نظریه لوري  تولید نشده نمی OHیا  Hنشده و یا 

  برونستد یا آرنیوس توجیه کرد. 

 )64تا  62 ي   ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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