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 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون

  (وقف عام) چي علمي آموزشي قلمبنياد 
  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  مقدم، محمدجواد قورچيان حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي  فارسيزبان و ادبيات 

ضايي، سيدمحمدعلي مرتضوي، خالد مشيرپناهي، فاطمه منصورخاكي، پرور، ابوالفضل تاجيك، حسين رضايي، محمدمهدي راكبر ايماندرويشعلي ابراهيمي، علي  عربي
 پوراسماعيل يونس

  كبير، هادي ناصري، سيدهادي هاشمي مرتضي محسنيسكينه گلشني، بقا، محمدرضا فرهنگيان،  محمد رضايي  دين و زندگي
  هي، اميرحسين مرادمحمد دخيليان، نسترن راستگو، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكو  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

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

درويشعلي ابراهيمي، حسين رضـايي،   فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
  ليال ايزدي  ـــــــ  پورهيرش صمدي تودار، اسماعيل يونس

  محدثه پرهيزكار  محمد آقاصالح، صالح احصائي سكينه گلشني بقامحمد رضايي بقامحمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت  اصغري، فريبا توكلي آناهيتا محدثه مرآتي نسترن راستگو نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )حسين پرهيزگار(  »4« ةگزين - 1

  قتيل: مقتول، كشته شده

  فصاحت: درستي و شيوايي

  آوري، بليغ شدن زباني، زبان بالغت: چيره

  ژاژ: كنايه از سخن بيهوده

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 2

  ابا: امتناع، خودداري كردن 

  (عبا: نوعي جامه)

  )تركيبيدانشگاهي، لغت،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  - 3

  ها:   امالي درست واژه

  صواب ثواب 

  مهجور محجور 

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

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  - 4

   هاي ديگر: تشريح گزينه
  است. جا شده جابهنام پديدآورندگان آثار  »:1«گزينة 

شناسـي در   اجتمـاعي و روان  از انقالب مشروطه به بعـد اشـعار سياسـي،   »: 2«گزينة 

  تعليمي قرار گرفت. اشعاررديف 

  الصبيان ابونصر فراهي به شعر است و منثور نيست. نصاب »:3«گزينة 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 5

آميـزي (ببـين چـه     فاقد آراية ايهـام تناسـب و داراي آرايـة حـس     رت سؤالصوبيت 

  گويد) است. مي

   هاي ديگر: تشريح گزينه
  داراي آراية تشخيص است: سخن گفتن زنخدان »:1«گزينة 

  داراي آراية تشبيه است: سيب زنخدان (اضافة تشبيهي)»: 2«گزينة 

  فاقد آراية ايهام است.»: 3«گزينة 

  )دانشگاهي، آرايه، تركيبي ات فارسي پيشزبان و ادبي( 

 )حسن پاسيار(  »1«گزينة  - 6

خواهـد در مقابـل معشـوق     ): علت انحناي فلك اين است كه ميجتعليل: بيت ( حسن

  زمين را ببوسد.

سـيارة مشـتري كـه بـا مـه و زهـره        -2خريـدار   -1ايهام تناسب: بيت (د): مشتري (

  يز، ايهام تناسب در نظر گرفت.توان واژة مهر را ن مراعات نظير دارد)/ مي

  دعا و همتمجاز: بيت (الف): نفس مجاز از 

اسلوب معادله: بيت (ب): مصراع دوم به عنـوان مثـال و مصـداقي بـراي مصـراع اول      

  آورده شده است.

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

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«ة گزين - 7

  منادا است.» مير من«نقش گروه 

   هاي ديگر: تشريح گزينه

  ندهستم: مس مخمورمن »: 1«گزينة 

  بخشد: مفعول مي دردلعل لب »: 2«گزينة 

  : مسند]باد[ دورچشم بد از تو »: 4«گزينة 

  )تركيبي، زبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  - 8

يا به عبارت ديگـر  » اصل پذيرش خداست« ،»4و  3، 1«ابيات مفهوم عبارت سؤال و 

  محبوبيت در بين مردم هيچ ارزشي ندارد.

  : محبوب شدن در بين مردم با بندگي خداوند»2«گزينة مفهوم بيت 

  )69مفهوم، صفحة دانشگاهي،  يشزبان و ادبيات فارسي پ( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 9

اشـاره دارنـد. مفهـوم بيـت گزينـة      » گويي سنجيده«به » 4و  2، 1«هاي  ابيات گزينه

  گويد. اند، سخن نمي انسان خردمند تا زماني كه اطرافيان سكوت نكرده»: 3«

  )66مفهوم، صفحة  دانشگاهي، دبيات فارسي پيشزبان و ا(

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  -10

نشـيني و   توصـيه بـه گوشـه   » 4و  2، 1« هاي هگزينابيات سؤال و  صورت مفهوم بيت

  .ندك تأكيد نمي» تنهايي«بر » 3«اما بيت گزينة  ،آسايش داشتن از آن است

  )66صفحة مشابه ، مفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 هي دانشگاادبيات پيش
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 )د تالشيوداو(  »4«گزينة  -11

  ها:   معاني درست واژه
قسيم: صاحب جمال/ مطاع: صفوت: برگزيده و خالص از هر چيز/ اندام/  جسيم: خوش

  فرمانروا، اطاعت شده/ منت: نيكويي
  )تركيبي، لغت، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -12

  ستايش: ثنا :در بيت اول
  جز وطن است. : منظور بهغربتدر بيت دوم: 
  نسبت داده شده: منسوبدر بيت سوم: 

  است. در بهشت نام درختي سدرهدر بيت چهارم: 

  )، امال، تركيبي3ادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )د تالشيوداو(  »4«گزينة  -13

اند از: تاالر آيينه، زرگر بغدادي  الملك نقاش عبارت آثار محمد غفاري معروف به كمال
  بغدادي گير و شاگردش، ميدان كربال، يهودي فال

هاي ورزيل، توپ، ترس و لـرز،   ن بيل، چوب به دسترااداآثار غالمحسين ساعدي: عز
  كاله ي باكاله و آي بيگور و گهواره، گاو، آ

، شـلغم ميـوة بهشـته،    سـو  قرهآثار علي محمد افغاني: شوهر آهو خانم، شادكامان درة 
  زار بوته

  ف، دهكدة استپانچكوف  وآثار داستايوسكي: خانة اموات، ابله، برادران كاراماز
  )، تركيبيتاريخ ادبيات، 3ادبيات فارسي (

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  -14

اي  گويد بلكه شاعر از بخت واژگون خـود قصـه   بخت واژگون قصه نمي» 4«در گزينة 
 عيسـوي، م جـانبخش  كه يار با داشـتن د  گويد پس تشخيص ندارد، اما اين عجيب مي

  كسي را بكشد، پارادوكس است.
  ها: ساير گزينهتشريح 
اي است (كسي كه روي او چون آينـه اسـت) و    واژه رو: تشبيه درون آيينه»: 1«گزينة 

  تضاد بين برو و بيا
  آميزي و نيز شمع استعاره از معشوق است.  شنيدن بو: حس»: 2«گزينة 
تيره بودن رنگ بنفشـه (گـل) يـا اصـالً روييـدن آن بـراي سـوگ زلـف:         »: 3«گزينة 
اسـت: حسـن    ، همچنين شاعر شكفتن الله را، نشانة داغ دل خود دانستهتعليل حسن
 / سوگوار بودن بنفشه: تشخيصتعليل

  تركيبي) ه،، آراي3 (ادبيات فارسي
----------------------------------------------  

 )تشيعي اسماعيل(  »1«گزينة  -15

َ ت/ را/ مشـتاق/ انـه/   -ِ / وجـود / ظهـور/   -ِ / موعود/ با/ تمـام/  -ها: اي/ داد/ گر/  واژتك
َ -روي/ / ِ -خورشـيد/  ِ / -َ ن/ -ِ/ هست/ ي/ بر/ آمد/ -ا/ تمام/ يم/ و/ هم/ آوا/ بطالب / 

  انتظار در/ ت/ را/ از/ كعبه / 
  تكواژ 37
 يم/را/ مشتاقانه / طالب/ َت/- ِ / وجود / ظهور/-ِ / موعود/ با/ تمام/ -/ دادگر/ ها: اي واژه

را / از / كعبه / در  /َت- ِ / روي/-ِ / خورشيد/ -ِ / هستي/ برآمدن/ -آوا/ با/ تمام/  و/ هم
  / انتظار

  واژه 31
  )15صفحة ، زبان فارسي، 3فارسي  زبان( 

 )ود تالشيودا(  »1«گزينة  -16

  : مثل كوهج: كوهان
  الف: خندان (بن مضارع + ان): صفت فاعلي

  محل استقرار سپاهب: سپاهان: 
  د: سواران: جمع سوار

  )45و  44 هاي ه، زبان فارسي، صفح3زبان فارسي (   
----------------------------------------------  

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »1«گزينة  -17

  ها: تشريح ساير گزينه
  …كه اگر  ]ورمخ سوگند مي[به دوستي »: 2«گزينة 
 ]است/ داري[اي؛ چه خبر  تو را كه بر سنجاب خفته»: 3«گزينة 

 ]است[ما كه رنديم و گدا دير مغان براي ما بس  …»: 4«گزينة 

  )36و  35هاي   صفحه  زبان فارسي،، 3زبان فارسي (
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  -18

» نااميدي از خير مخاطب و تقاضاي شـر نرسـاندن  «، »3«مفهوم بيت سؤال و گزينة 
  .است

  ها: تشريح ساير گزينه
  كند. سوي كمال پيدا مي هي بهانسان كامل، از عيوب خود را»: 1«گزينة 
  تواند سودي به ديگران برساند. كسي كه چيزي نياموخته باشد، نمي»: 2«گزينة 
  شود. گدايي راه عشق موجب سعادت و كامراني مي»: 4«گزينة 

  )48صفحة  ،، مفهوم3 ادبيات فارسي(
----------------------------------------------  

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  -19

تن و سـيمرغ و راز سـپهر،    به سيمرغ و زال، رزم اسفنديار رويين »الف، ب و د«ابيات 
  اند. العاده اي و خارق اشاره دارند كه افسانه

حماسي نيست و ديو سپيد فقط نماد بدي و پليدي است (ديـو سـپيد بـه     »ج«بيت 
  شويم). ما همه رستم مي ،دين بتازد

ي بـه روزگـار نسـبت داده شـده اسـت (روزگـار       تن حماسي نيست و رويين »هـ«بيت 
  شود). ناپذير هم مغلوب آه مي آسيب

  را مورد اشاره قرار داده است. حماسهتوجه كنيد كه سؤال زمينة خرق عادت در 
  )9، مفهوم، صفحة 3ادبيات فارسي (

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

 )د تالشيوداو(  »2«گزينة  -20

 نرسـيدم به هزاران راز دنيا پي بردم ولي به شناخت حقيقت الهي »: 1« مفهوم گزينة
  (عجز و ناتواني در توصيف خدا)

  )در توصيف خدا يابد (عجز و ناتواني اي به او راه نمي هيچ فكر و انديشه»: 3«گزينة 
تواند به ابرو دوست (توصيف خدا و معشوق) برسـد،   فكر و گمان من نمي»: 4«گزينة 

  )در توصيف خدا اند به توصيف خداوند بپردازد (عجز و ناتوانيتو كسي نمي
با وجود مقصر بودنم، يار با لطف و بخشش خود با من «گويد:  مي» 2«شاعر در گزينة 

 .»رفتار كرد

  )4، مفهوم، مشابه صفحة 3ادبيات فارسي ( 

 3و زبان فارسي 3ادبيات
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 )تنكابن -پرور اكبر ايمان علي(    »2«گزينة  -21

»بهبخشد (مضارع) /  خداي من مي»: إلهي ي»كه (صفت) »: الّذي«ديدارش / »: لقاءه
بـا  »: بالهـدي «آورد (مضـارع) /   مرا به سـخن مـي  »: ينْطقُني«آرزوي من / »: أملي/ «

به روشي كه آن »: للَّتي هي أزكي«دهد (مضارع) /  مرا توفيق مي»: يوفِّقُني«هدايت / 
  بهتر (برتر) است

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

 پور) (اسماعيل يونس   »1«گزينة  -22

»جتنْزَعن فعل صديقي«ناراحت شدم (فعل ماضي) / »: اأنّـه «از كار دوستم / »: مل :«
ما كنت «كاري را انجام داده بود (ماضي بعيد) / »: كان قد فَعلَ عمالً«چون (زيرا) او / 

اضي استمراري) / توانستم (م كه نمي»: أستطيع»قهدآن را باور كنم»: أن اُص  
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(   »3«گزينة  -23

بـه تربيـت مـا    »: تهـتم بتربيتنـا  / « ماهري داريم (مدرس) دبير»: قَةٌذحا مدرسةٌلنا «
»: يـدور الكـالم عنهـا   / « بسـيار »: كثيراً/ « كند ورزد، به تربيت ما توجه مي اهتمام مي

» بـين التالميـذ  / « يدر آغاز هر سال»: كلّ عامٍ بدايةفي / « يابد سخن از او جريان مي
  آموزان در ميان دانش

  )ترجمه(  

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

 )ابوالفضل تاجيك(   »4«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه
 درست است.» اجازه ندادند« :»1« ةگزين

  اند. درست» برم مي«و » يابد شفا نمي: «»2« ةگزين
  اند. درست» شا زندگي«و » كرد تالش «و » هايش درس: «»3« ةگزين

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

 )محمدمهدي رضايي(   »2«گزينة  -25

ماضـي اسـتمراري ترجمـه شـود     بايـد بـه صـورت    » كُنـت أخشـي  «، »2«در گزينة 
  نه ماضي بعيد. ،ترسيدم) (مي

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -26

تواضع كردن و فروتنـي   فوايد به» 4و  2، 1«هاي  آية شريفه در صورت سؤال و گزينه
دارد كـه تواضـع نمـودن در هـر جـا و      به اين نكته اشاره » 3«اشاره دارند، اما گزينة 

  موقعيتي صحيح نيست.
  )درك مطلب و مفهوم(  

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   »2« ةگزين -27

(رد گزينة  كلّ يوم»: هر روز) / «4و  3هاي  (رد گزينه أنت و ربك»: تو و پروردگارت«
 سـيانِ تن»: كنيد فراموش مي«تعريب نشده است.) /  1(در گزينة  شيئاً»: چيزي) / «3

 ألطافـه »: الطاف او) / «4و  1هاي  (رد گزينه أخطاءك»: خطاهاي تو) / «3(رد گزينة 
  )4و  3هاي  (رد گزينه

  )تعريب(   
  

  ترجمة متن درك مطلب 
ات چـه هـدفي    در زنـدگي  پسـركم،  يكي از دانشمندان بزرگ از فرزندش پرسـيد: 

شي؟ پس (فرزند) به مرد از مردان بزرگ با  كدام )مانند(خواهي و دوست داري  مي
دوست دارم مانند تو باشم. پس (پدر) گفت: واي بر تـو اي   ،ماو جواب داد: اي پدر

 پسـركم  كه . براي اينخويش را كاستيو همت  حقير كرديخود را همانا  ،پسركم
 بن ابي طالـب  كه مانند (حضرت) علي مكرد برآوردام براي خود  من در آغاز زندگي

آن را كـه بـه جايگـاهي كـه      كردم تا ايـن  و كوشش مي (ع) باشم و همچنان سعي
آنچـه از تفـاوت مقـام    بين من و (حضـرت) علـي (ع)    كه در حاليبيني رسيدم  مي

  .داني مياست كه 
كه نااميدي بر نيرو و شـجاعتت   كنحذر باش و  همتپس اي جويندة دانش! بلند

  !ضعيف تسليم بشويناتوانِ غلبه كند و مانند شخص 
 

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -28

ها (كوچك شمردن  است. ساير گزينه ي نشدهدر مورد زندگي ضعيفان در متن صحبت
  اند. تالش براي هدف) در متن آمده –هدف در زندگي  –نفس 

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »4«گزينة  -29

  نمونه براي رسيدن به اهدافمان احتياج داريم، صحيح نيست.اين كه ما به پدري 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اميد نشود! انسان بايد تالش كند و نا»: 1«گزينة 
  دانشمند فرزندش را از سرفرود آوردن در برابر نااميدي برحذر داشت!»: 2«گزينة 
  ما بايد براي به دست آوردن جايگاه بلند تالش كنيم!»: 3«گزينة 

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

 (فاطمه منصورخاكي)   »3«گزينة  -30

  كند! با توجه به متن، اگر نااميدي بر نفس انسان غلبه كند، او را تسليم مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مطابق با متن، حضرت علي (ع) فقط الگوي دانشمند (پدر) بود.»: 1«گزينة 
كسي كه خودش را كوچك بشمارد، بـه هـدفش   «مطابق با متن، عبارت »: 2«زينة گ

  نادرست است.» رسد! مي
اش تـالش كنـد، بـه طـور كامـل بـه اهـدافش         كسي كه از آغـاز زنـدگي  »: 4«گزينة 

    رسد!؛ صحيح نيست. مي
  )درك مطلب و مفهوم(

 3 عربي
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 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -31

 هاي ديگر تشريح گزينه

    نادرست است.» يتَفَعلُ وزن على »يتَصغَّرُ: «مضارعه« :»1« ةگزين
  اند. نادرست» …فاعله نائب « و » مبني للمجهول« :»2« ةگزين
  نادرست است.» مجرّد ثالثي« :»4« ةگزين

  )تحليل صرفي و نحوي(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -32

 هاي ديگر ينهتشريح گز

  اند. نادرست» مبتدأ و مرفوع«و  »جمع سالم للمذكّر« :»2« ةگزين
  نادرست است.» (علم) معرفة: «»3« ةگزين
    اند. نادرست» مبتدأ و مرفوع«و  »جمع سالم للمذكّر« :»4« ةگزين

  )تحليل صرفي و نحوي(

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

 )منصورخاكي فاطمه(   »1«گزينة  -33

ب أنْ   «گذاري كامل عبارت:  حركت الرِّجـالِ تُحـ ظَماءنْ علٍ مجر تَكـونَ أي  :ه ؟ فَأَجابـ
!ثْلَكأنْ أكونَ م باُح«  

»مبتدا است و به صورت مرفوع صحيح است.» أي    

  )گذاري حركت( 

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

 )لي ابراهيميدرويشع(   »1«گزينة  -34

  اش حذف شده است. باشد كه حرف علّه مي» خان ـُ«متكلم وحده از » خنت«فعل 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  صحيح است.» أنت سرت»: «2« ةگزين
  صحيح است.» لم نَفُزْ»: «3« ةگزين

  )معتالت(  صحيح است.» ال تقولي»: «4« ةگزين

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

 )حسين رضايي(   »2«گزينة  -35

»تُبو » ت و ب« ةاز ريش» ي»دعهر دو معتل اجوف هستند.» ع و د« ةاز ريش» ي  
  هاي ديگر تشريح گزينه

معتـل  » ن ي ل« ةاز ريش» تَنَل«معتل مثال و » و د ع« ةاز ريش» تَدع»: «1« ةگزين
  اجوف است.

  معتل اجوف است.» يسل«معتل مثال و » و ص ف« ةاز ريش» تَصف»: «3« ةگزين
معتـل  » س ي ر« ةاز ريش» سرْ«معتل مثال و » و ق ف« ةاز ريش» قف»: «4« ةگزين

  اجوف است.

  )معتالت(  

 )ابوالفضل تاجيك(   »2«گزينة  -36

دهند ديـر از مدرسـه بازنگردنـد!)،     آموزان قول مي جمله (اين دانش معنايبا توجه به 
باشد و جمع مؤنـث  » ع و د: عاد« ةاز ريشو فعل دوم » و ع د« ةفعل اول بايد از ريش

  است.» يعدنَ و يعدنَ«ها به ترتيب  مضارع آن
  )معتالت(  
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »4«گزينة  -37

، »ن س ي« هاي ناقص هستند و به ترتيب از ريشه» ال أنسي، لم يشف، بكيت«افعال 
  اند. گرفته شده» ب ك ي«و  »ش ف ي«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اجوف است.» قالَ«معتلّ نيست و فعل » سئل«فعل »: 1« ةگزين
  ناقص است.» تسعي«صحيح و فعل » يكثر«اجوف، فعل » ليس«فعل »: 2« ةگزين
  اجوف است.» يشاء«صحيح و فعل » يرزق«فعل »: 3« ةگزين

  )معتالت(  
----------------------------------------------  

 )محمدمهدي رضايي(   »4«گزينة  -38

  است. مضارع معتل اجوف منصوب» تَجود«
 هاي ديگر تشريح گزينه

  صحيح است.» يصفوا»: «1« ةگزين
  صحيح است.» تَهبونَ»: «2« ةگزين
    صحيح است.» تَبِع»: «3« ةگزين

  )معتالت(
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(   »1«گزينة  -39

اعالل بـه حـذف دارد، بنـابراين     ،هاي جمع مؤنّث فعل مضارع اجوف همواره در صيغه
  درست است.» يعشْنَ«

  )معتالت(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -40

  نكتة مهم درسي
ــاقص واوي، صــيغه  ــاي  در مضــارع ن ــات) و » 6و  3«ه ــائبينَ و للغائب » 12و  9«(للغ

  (للمخاطبينَ و للمخاطبات) مشابه هم هستند.
  هاي ديگر تشريح گزينه

صحيح » ترجينَ«شود.  مفرد مؤنث مخاطب حرف عله حذف مي ةدر صيغ»: 2«گزينة 
  است.

  شود). باشد (حرف عله حذف نمي» ترجوان«صورت  بايد به» ترجان»: «3«گزينة 
  صحيح است.» ترجونَ«صورت  به» ترجينَ»: «4«گزينة 

  )معتالت(  
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 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -41

)، حرمت مالك و و عبوديت بود (سرسپردگي اگر بنده مي«جملة امام كاظم (ع): 
، چون تيري بر قلب بشر بن حارث نشست. او كه تا »داشت صاحب خود را نگه مي

، در سلك مردان پرهيزگار و زادگان و عياشان بود آن زمان در زمرة اشراف
  خداپرست درآمد.

  منظور از انقالب عليه خود، قيام خود عالي عليه خود داني است.
 )68و  67 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -42

گردانان از من  اي داود، اگر روي«فرمود: خداي متعال به حضرت داود (ع) 
هايشان  چگونگي انتظارم براي آنان، مدارايم با آنان و اشتياق مرا به ترك معصيت

دادند و بندبند  سوي من جان مي دانستند، بدون شك از شوق آمدن به مي
  »گسست. هم ميمحبت من از وجودشان از 

يري است كه چندي به غلط هاي جديد گاه براي بازگشت (عدول) از مس تصميم
نام  »توبه«ها  گونه تصميم باري بر جاي گذاشته است. اين پيموده شده و آثار زيان

 )65 ةصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   دارد.

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -43

پس از شود كه  گاه آشكار مي اش آن دا به بندهمهرباني و آمرزندگي خ ،اوج عطوفت
 الّا من تاب و آمنَ و عملَ«كند:  ها تبديل مي را به نيكي او حتي گناهانتوبة انسان 

  .»…صالحاً فَاُولئك يبدلُ اهللاُ سيئاتهِم حسنات  عمالً
التّائب منَ « فرمايد: ايش دل از گناه ميرپي و رسول خدا (ص) دربارة اين تخليه

  ».ال ذَنب لَه كَمنالذَّنبِ 
 )70و  66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -44

هاي اولية اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي خود اصالح شوند تا  انحراف
  و ماندگار نشوند. گسترش نيابند

اگر مردم در انجام وظيفة امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي كنند و اقدامات 
انحراف از حق ريشه بدواند، اصالح آن مشكل  تدريج به جايي نرسد و دلسوزان به

  طلبد. هاي ايثارگرانه مي هاي بزرگ و فعاليت شود و تالش مي
 )73 ةصفح ،7  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )سكينه گلشني(     »3«گزينة  -45

 فَمن تاب من بعد ظُلمه و اَصلَح فَانَّ اهللاَ يتوب عليه انّ اهللا غفور«طبق آية شريفة 
از  اين پذيرش ، پذيرش توبه از سوي خدا، مولود توبه و اصالح گناه است و»رحيم

    گيرد.  اريت و رحمانيت خدا سرچشمه ميغف
 )70و  66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(     »2«گزينة  -46

تر  تر و جبران گذشته راحت بهترين زمان براي توبه، دوراني است كه توبه آسان
  است.

كه به صاحبان حق دسترسي ندارد،  اس بر عهدة اوست، در صورتيالن فردي كه حق
  بايد در حق آنان صدقه دهد و برايشان دعاي خير نمايد.

  )74و  72 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -47

هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت  به آن، از پرتگاه» عادت«گناه و » توجيه«
  است.

تر از  بايد توجه كنيم كه مردم بر يكديگر حقوق معنوي هم دارند كه بسيار مهم
     حقوق مادي است.

  )72و  69 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -48

هاي  ها و انحراف خدا، از جمله بيماريپذيري و اطاعت از غير ظلم كردن و ظلم
  اجتماعي است.
  ظرف زمان توبه است. ،تمام طول عمر

 )74و  73 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -49

از «ي درخواست كرد، فرمود: ا حضرت علي (ع) در پاسخ به شخصي كه از او موعظه
دل به آخرت بسته و به واسطة آرزوي طوالني، توبه  ،كساني مباش كه بدون عمل

را به تأخير انداخته است؛ دربارة دنيا زاهدانه سخن گويد، اما همچون دنيادوستان 
    .»…عمل كند 

 )74 ةصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -50

» اَستَغفرُ اهللاَ«هايي مانند  اولين مرحلة توبه، پشيماني از گذشته است كه با عبارت
به آن » و من يعمل سوءا اَو يظلم نَفسه ثُم يستَغفرِ اهللا«شود و در آية  ابراز مي

من بعد ظُلمه و اَصلَح فَانّ اهللاَ يتوب عليه فَمن تاب «اشاره شده است. طبق آية 
ميان توبة انسان و پذيرش توبه، جبران و اصالح گذشته الزم است. با دو  ،» …

توبه، يعني پشيماني از گذشته و تصميم بر تكرار نكردن گناه،  و دوم مرحلة اول
    رود. عادت به گناه از بين مي

 )72و  71، 66هاي  هصفح ،7 رس، ددانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(    »3«گزينة  -51

 قَلَذي خَالّ«كه خداوند مخلوقات مختلف را مورد هدايت قرار دهد، از آيات  اين
 گيري به دليل راه بهانهشود. مسدود بودن  برداشت مي »ديهفَ ردذي قَي و الّوسفَ

مبشِّرين و  رسالً«يق ارسال رسوالن، در آية اتمام حجت خداوند با بندگان از طر
     تبيين گرديده است.» …بعد الرُّسلِ  حجةٌيكونَ للنّاسِ علَي اهللاِ  منذرينَ لئلّا

 )10و  9 هاي هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(    »2«گزينة  -52

دارد كه منشأ اصلي اختالف و چندديني، آن دسته از رهبران  قرآن كريم بيان مي
ديني بودند كه براي حفظ مقام و موقعيت و منافع خود در برابر دعوت پيامبر 

شدن   جديد ايستادند و پيامبري او را انكار كردند و سبب اختالف و چند دسته
انَّ الدينَ عند اهللاِ االسالم و ما اختلَف «امبران شدند. اين مفهوم در آية پيروان پي

  بيان گرديده است.»  …ما جاءهم العلم بغياً بينَهم  من بعدالّا لَّذينَ اُوتوا الكتاب ا
  )27و  22 هاي هصفح ،2 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -53

عقل و اختيار در وجود انسان، سبب تمايز بنيادين او از ساير موجودات  هاي ويژگي
و منهم من يستمعونَ الَيك اَفَانت تُسمع الصم و «شده است. سرماية عقل در آية 

انّا اَنزلنا «خاب در آية تأكيد شده است و قدرت اختيار و انت» لو كانوا ال يعقلونَ
» …لَّ فَانَّما يضلُّ علَيها علَيك الكتاب للنّاسِ بِالحقِّ فَمنِ اهتَدي فَلنفسه و من ضَ

  مؤكد واقع شده است.
  )17و  14، 10 هاي هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي   

سوم دانشگاهي و پيش دين و زندگي
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 )هادي ناصري(    »1«گزينة  -54
گويي به نيازهاي زمانه در دين  سخهاي پا بيني راه يكي از علل ختم نبوت، پيش

اسالم است. اختيارات حاكم اسالمي در مواردي همچون صنعت بيمه و بانكداري 
كه از نيازهاي زندگي روزمره است، موجب اجراي قوانين اسالم در چارچوب مورد 

  شود. رضايت خدا مي
تغير او نيز جا كه اسالم، عالوه بر توجه به نيازهاي ثابت بشر، به نيازهاي م از آن

توانند از درون آن  اي است كه متخصصان دين مي گونه توجه دارد، معارف اسالم به
وجود آمده در جامعه، قوانين مورد نياز جامعه دربارة  با توجه به نيازهاي جديد به

هاي جديد را استخراج كنند و در  بانكداري، اسكناس، خريد و استفاده از سالح
  )33 تا 31هاي  هصفح ،2  ، درس3(دين و زندگي   اختيار مردم قرار دهند.

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

توانست  اگر معجزة پيامبر اكرم (ص) از نوع كتاب و علم و فرهنگ نبود، نمي
 .)ها شاهدي حاضر و دائمي بر نبوت ايشان باشد (درستي قسمت اول همة گزينه

تر شدن قرآن و شادابي بيشتر اين كتاب آسماني در گذر زمان، نشان از  درخشنده
  اين كتاب ارزنده و اعجاز محتوايي آن دارد. دائمي تازگي و شادابي

 )43و  40 هاي هصفح ،3  ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(    »4«گزينة  -56
داد كه  در صورتي رخ مي ،واقعيت پيوستن احتمال انحراف در تعاليم الهيبه 

 يهاي الهي معصوم نبود و با انجام دادن كارهاي پيامبر در هنگام اجراي فرمان
گرفتند و به گمراهي و انحراف مبتال  مخالف دستورات الهي، مردم از او سرمشق مي

  شدند. مي
سوي گناه  گاه به ن و تقوا را دارند كه هيچاي از ايما پيامبران الهي چنان مرتبه

چنين از چنان بينش عميقي برخوردارند كه گرفتار خطا و اشتباه  روند. هم نمي
 )30 ةصفح ،2  ، درس3(دين و زندگي   شوند. نمي

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »4«گزينة  -57

، »لوا و لَن تَفعلوا: و اگر نتوانستند و نخواهند توانستفَان لَم تَفع«در عبارت قرآني 
  آوردن مانند قرآن تأكيد شده است. بر ناتواني ابدي افراد در

 )37 ةصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -58
گاه كه  عوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد؛ آناي مؤمنان، د«با توجه به ترجمة آيه: 

، از شرايط زندگي »بخشد. خواند كه زندگي و حياتتان مي شما را به چيزي فرا مي
هاست و اين عمل،  مؤمنان، پذيرش و اجابت فرمان خدا و رسول و اطاعت از آن

اما صرف فراخواندن خدا  ،شود بخشي به روح انسان و زندگي نيكو مي موجب حيات
  ها عمل نمود. شود؛ بلكه بايد به فرمان آن بخشي نمي رسول موجب حيات و

 )5 ةصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -59
اي «فرمايد:  بن حكم مي امام كاظم (ع) خطاب به شاگرد برجستة خود، هشام

كه اين بندگان در  سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن النش را بههشام، خداوند رسو
، نسبت به اند) (افضل آنان كه در تعقل و تفكر برترند …پيام الهي تعقل كنند. 

  »اند.) هاي الهي داناترند (اعلم فرمان
 )14 ةصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -60

اثر شدن ترديد شكاكان  نخوانده) بودن پيامبر (ص) موجب برطرف و بي اُمي (درس
در آية  »نخوانده بودن پيامبر درس«در الهي بودن قرآن گرديد. مفهوم  كجروانو 
»بطالم ذًا لَارتابا كمينال تَخُطُّه بِي تابٍ ون كم هن قَبلتَتلو م ما كُنت لونَ: و و

نوشتي كه در آن  خواندي و با دست خود آن را نمي اي نمي هيچ نوشته ،پيش از آن
نگار من كه به مكتب نرفت و خط «و در بيت » افتادند. صورت، كجروان به شك مي

  ، تأكيد شده است.»آموز صد مدرس شد ننوشت/ به غمزه مسئله
  )38 و 36هاي  هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 

  
 

 )محمد سهرابي( »4« ةگزين -61
گـاه چيـز جـالبي     هـيچ او كننـده اسـت،    ديويد يـك كمـدين خسـته   «جمله:  ةترجم
  .»گويد نمي
  مهم درسي ةنكت

(گرامر)  در هر دو جاي خالي به صفت فاعلي احتياج داريم.
---------------------------------------------- 

 )محمد دخيليان( »2« ةگزين -62
كه كاهش آن بـدون ورزش يـا    ن بسيار آسان است، درحاليافزايش وز«جمله:  ةترجم

  »سخت است. ،منظم رژيم غذايي
  نكتة مهم درسي
 lose“دو طرف جاي خالي داراي دو كلمـة متضـاد    در كه دو عبارت با توجه به اين

weight”  و“gain weight” چنين  و هم“easy”  و“difficult” باشـد، در   مـي
  را نشان دهد، پاسخ درست است.يم كه تضاد مستق ”whereas“نتيجه 

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

)نسترن راستگو( »4« ةگزين -63
و از  سـت ا  گروه در مقابل مسئلة طالق موضـع مخـالف اتخـاذ كـرده    « جمله:ة ترجم

   ».كند سازش امتناع مي
  ) دليل2  ) تجارت1
  )واژگان(  ئله) مس4  ) نتيجه3

---------------------------------------------- 
 )ميرحسين زاهدي( »3« ةگزين -64

كه چه كسـي واقعـاً دارد    رسد مقداري سردرگمي دربارة اين نظر مي به« جمله:ة ترجم
  »افتد. جا مي ن داند دارد چه اتفاقي آ كند، وجود دارد. كسي نمي صحبت مي

  توجه )2  ، اختراعابداع )1
  (واژگان)  آموزش )4  گيجي ،سردرگمي )3

---------------------------------------------- 
 )محمد سهرابي( »3« ةگزين -65

او بـه   اش از ورود بـه نيـروي دريـايي نااميـد شـد،      وقتـي اميـد اوليـه   «ترجمة جمله: 
 پيشـرفت انداز كمـي از   چون چشماما  .اش درآمد شاگردي يك داروساز در شهر بومي

  »زودي به ژنو نقل مكان كرد. به حرفه ديد،آن  در
  سازوكار) 2  دانشمند) 1
  (واژگان)  كارفرما) 4  ، كارآموزشاگرد) 3

---------------------------------------------- 
 )علي شكوهي( »1« ةگزين -66

، هسـتند  ايل به كمكخوريم، اولين كساني كه م وقتي به مشكل برمي« جمله: ةترجم
  .»ا هستندماعضاي خانوادة 

         اضافي، زيادي )2  مايل، مشتاق )1
  (واژگان)  مستقيم، راست )4  جهاني )3

---------------------------------------------- 
 )نسترن راستگو( »2« ةگزين -67

مشـابه   آوري تعجـب طور  هاي به افراد داراي نام هآيا تاكنون در اخبار ب« جمله: ةترجم
  »؟ايد كردهتوجه 

  آور تعجبطور  به) 2  ور خالصهط به) 1
  (واژگان)  طور مؤثر به) 4  با سرعت) 3

---------------------------------------------- 
  ترجمة متن كلوزتست:
ترين موضوعات  كنند و آن يكي از مهم ها رياضي تدريس مي امروزه، تمام دبيرستان

رستاني رياضي بخوانند آموزان دبي شود. الزم است كه دانش درسي در نظر گرفته مي
هاي  داند كه انسان كس دقيقاً نمي . تاكنون، هيچنهباشند يا  شده جذبخواه به آن 

اوليه چه زماني كار با رياضي را آغاز كردند. امروزه رياضي پيشرفت كرده است. رياضي 
هاي مختلفي از  ديگر صرفاً اعداد، محاسبات ساده و شكل نيست. رياضي به شاخه

تدريج اضافه  ها به شود؛ ساير شاخه ، هندسه، جبر و مثلثات تقسيم ميقبيل حساب
لطف   هاي بزرگ در رياضي است. به اختراع رايانة الكترونيكي يكي از موفقيت .اند شده
    جويي كنيم. توانيم هنگام حل مسائل، زمان زيادي را صرفه ها، ما مي رايانه وجود

 دانشگاهي پيش و 3 زبان انگليسي
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 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -68
  نكتة مهم درسي

، مطـابق دسـتور بايـد از صـفت در ايـن جملـه       ”are“با توجه به وجود فعل ربطـي  
زيـرا صـفت    ،شـوند  راحتي حذف مي به» 3«و  »2«هاي  استفاده كنيم؛ بنابراين گزينه

با توجه به معني جمله، مشخص است كه بايـد از صـفت مفعـولي     جانيستند. در اين 
  (كلوزتست)  دار).”ing“فت نه صفت فاعلي (ص ،دار) استفاده كنيم”ed“(صفت 

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

 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -69
  طور خاص به )2  دقيقاً) 1
  (كلوزتست)  طور جدي به) 4  عاديطور  به) 3

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

 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -70
  الزم داشتن) 2  آماده كردن )1
  (كلوزتست)   ثبت كردن) 4  پيشرفت كردن) 3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -71
  حال ) تا به2  زماني كه ) تا1
  (كلوزتست)  ) از قبيل4  ها قبل ) مدت3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -72
  تاوردموفقيت، دس) 2  هدف) 1
  (كلوزتست)  روال، روش) 4  مقدار) 3
  

  درك مطلب اول: متن ترجمة
شد.  هاي آسياي شرقي توليد مي كاغذ تنها در چين و ديگر بخش ،تا قرن هشتم

راحتي  به ةيك ماد ،اپيروسپفريقا مجبور بودند با آميانه و خاور ،دانشمندان در اروپا
اي بسيار نازك كه از  صفحه  ،ستييا كاغذ پو ،شد شكننده كه فقط در مصر ساخته مي

سر كنند. نوشتن روي پاپيروس و كاغذ پوستي سخت  ،شد پوست حيوانات ساخته مي
  شكننده و گران بودند.  ،بود. صفحات كلفت

تر چيزي بسيار مفيدتر كشف كرده  در چين دانشمندان زمان زيادي قبل ،با اين حال
و  شد شده آماده مي ردهصفحات نازكي كه از خمير چوب خشك و فش :بودند
حكومت اسالمي  ةدر طول دور 700ة شد. در صد عنوان كاغذ شناخته مي چنين به هم

هاي مسلمانان با امپراتوري  ارتش  ،شد شناخته مي »طاليي اسالم ةدور«عنوان  كه به
عرب  ةهاي خليف ارتش  ،پس از ميالد 751چين وارد رابطه شدند. در جنگ تلس در 

  ندان چيني تانگ را شكست دادند و اسالم را به مرز چين آوردند.عباسي قواي خا
است كه دو كاغذساز چيني در طول جنگ اسير شده و به سمرقند  ]ها[ در افسانه

ها فرمان داده شد تا يك مركز توليد كاغذ در قلب  جايي كه به آن  ،آورده شدند
 ،يا نه بود ميرست د كامالً ]افسانه[سيس كنند. خواه اين أامپراتوري اسالمي ت

هايشان با چين  محتمل است كه جنگجويان مسلمان با كاغذسازي در طول جنگ
 فناوريبرگشتند تا  وطنبه   ،مفيد بودن آن را ديدند  كه فوراً جا برخورد كردند. از آن

را با كاتبان خود شريك شوند. كتاب مقدس مسلمانان قرآن است. از مسلمانان 
هايي از آن را حفظ كنند تا در طول مراسمات ديني  ت كه بخشرف دار انتظار مي دين

  خوانده شود. 
كاغذ در  ةيك كارخان  ،تا پايان قرن هشتم .سرعت گسترش يافت استفاده از كاغذ به

شمال  ، به سوريه فناورياين  ،اندازي شده بود. در طول دويست سال بعدي بغداد راه
حكومت  1492تا  711 سال توسط مسلمانان ازاي  فريقا و حتي اسپانيا كه تا اندازهآ

  گسترش يافت. ،شد مي
 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -73

   »چيست؟ متن عمدتاً در مورد«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »گسترش كاغذ«

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -74
دهـد كـه پـاپيروس شـكننده و كاغـذ       در متن، نويسنده توضـيح مـي  «ترجمة جمله: 

  »توان گرفت؟ اي مي براساس اين شواهد، چه نتيجه ف بود.پوستي خيلي ظري
  (درك مطلب)   »شد روي پاپيروس و كاغذ پوستي نوشت. سختي مي به«

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -75
در پـاراگراف  مواجه شـدن)   ،(برخورد كردن ”encountered“لغت «ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  ».است ترين نزديك unexpectedly” “metبه از لحاظ معني  »3«
----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -76
چـه كـار    فريقا قبل از قـرن هشـتم  آميانه و خاور  ،دانشمندان در اروپا«ترجمة جمله: 

  »كردند؟ مي
 (درك مطلب)  »نوشتند. يروي كاغذ پوستي و پاپيروس مها  آن«

  :دومدرك مطلب متن ترجمة 
داري،  كه مردم دخيل در تجارت جهاني كاكائو به تدريج به برده پس از اين

هاي كاكائو پي بردند، شروع به  بدرفتاري با كودكان و شرايط ناامن مزرعه
المللي ظاهر شد تا به كنترل  درخواست تغيير نمودند. مجموعه قوانين ملي و بين

ار و تجارت ديگر محصوالت همچون قهوه و چاي كمك كند. كاكائو به ليست ك
باشند. تجارت منصفانه » تجارت منصفانه«توانستند  محصوالتي اضافه شد كه مي

شود، كه  لفظي است كه ارجاع دارد به هر چيزي كه كاشته، ساخته يا تجارت مي
به جوامع بزرگتر با تجارت معموالً از جوامع كوچك در كشورهاي درحال توسعه 

  اقتصادهاي جهان اولي است.
هايي همچون  هدف جنبش تجارت منصفانه، اصالح سناريوهاي زشت در مكان

مزارع كاكائو است: كار سخت و زياد، عدم دسترسي به دارو، كمبود غذا و البته 
حقوق غيرمنصفانه. يك مزرعه براي اينكه محصول تجارت منصفانه شناخته شود، 

داري بايد  هاي مزرعه سري قوانين مهم را رعايت كند. اول از همه، فعاليتبايد يك 
اي نتواند با زمين رفتار خوب داشته باشد، با  براي زمين مناسب باشند. اگر مزرعه
  كارگرانش نيز بدرفتاري خواهد كرد.

پس ايدة تجارت منصفانه نيازمند شرايط زندگي و كاري براي كارگران است كه 
كرد كه به كساني كه كار  ييد ميأهستند. تجارت منصفانه عملياتي را تامن و پاك 

هاي تجارت منصفانه  دهد. سازمان دهند، نويد زندگي بهتري مي را انجام مي
كند و عليه تجارت برده مبارزه  همچنين استفاده از كار كودكان را ممنوع مي

است كه گاهي نمايد. مورد تاييد تجارت منصفانه قرار گرفتن فرايندي  مي
گيرد،  ييد تجارت منصفانه قرار ميأقيمت است. البته وقتي يك عمليات مورد ت گران

كنند، چون محصوالتشان با قيمت بيشتري به  كشاورزان پول بيشتري كسب مي
  يابد. رسد. با افزايش سود، شرايط كار نيز بهبود مي فروش مي

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -77
   »چيست؟ اصلي متن دربارةموضوع «ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  » توسعة تجارت منصفانة كاكائو«
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -78
    »رساند؟ چه چيزي را ميپاراگراف اول « ترجمة جمله:

  مطلب)(درك   »داري يا كار كودكان در مزارع كاكائو نبودند. كه مردم موافق برده«
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -79
چـه  اي كـه در پـاراگراف سـوم زيـر آن خـط كشـيده شـده، بـه          واژه« ترجمة جمله:

  »معناست؟
»“forbid” (منع كردن)«  (درك مطلب)  

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

 )راداميرحسين م(  »3« ةگزين -80
  »؟نيستدرست » تجارت منصفانه«كدام جمله، در مورد «ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  ».قيمت است تجارت منصفانه، آسان و ارزان ةييديأگرفتن ت«
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – بهمن 25آزمون  - »5«پروژة         

    
  علوم زمین

 

 )93سراسري داخل کشور (  »  1«گزینۀ  - 81

 باالتر ای ترنییپا و شوند خارج یافق حالت از یرسوب يهاهیال از یقسمت اگر
  .ندیگو بیشتک را نیچ رند،یگ قرار یاصل سطح از

  ) 75   علوم زمین، صفحه) (زایی هاي تکتونیکی و کوه ساخت(   
 ------------------------------------- -------  

  (مهرنوش خالقی)  »2« ۀگزین -82
ها  زندگی آن تر باشد که دورة جانداران ساده راهنما باید متعلق به سنگوارة

  کوتاه است. 
  )88 ۀعلوم زمین، صفحها) ( شواهدي در سنگ(   

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

  )مهدي جباري(  »3«گزینۀ  - 83
هاي کششی قرار دارند،  حت تأثیر تنشهایی از پوستۀ زمین که ت در بخش

هاي عادي موازي هم ایجاد شوند و به این ترتیب،  ممکن است تعدادي گسل
افتادگی) را  هایی از پوسته پایین بیفتد و ساختی به نام گرابن (پایین بخش

  هایی باال رود و ساختی به نام هورست (باالراندگی) را بسازد. بسازد و بخش
  )78ۀ علوم زمین، صفحزایی) ( کی و کوههاي تکتونی ساخت( 

 --------------------------------------------  
 )96سراسري داخل کشور (  »  1«گزینۀ  -84

ها (کنگلومراي  ترین الیه قدیمی ،یک چین را نشان می دهد که در آن شکل
  ، پس چین یک تاقدیس است.کامبرین) در مرکز چین قرار دارند،

  )88 ۀعلوم زمین، صفح( ها) شواهدي در سنگ(   
 --------------------------------------------  

 )پور سمیرا نجف(  »3«ینۀ گز -85

ترین  جوان 3 ۀترین الیه و الی قدیمی 1 ۀبا توجه به فرض صورت سؤال، الی
گیرند و  تر در مرکز چین قرار می هاي قدیمی ها، الیه الیه است. در تاقدیس

  شوند. تر می ها جوان یهترتیب ال سمت اطراف به به

    )75 ۀ، صفح علوم زمینزایی) ( هاي تکتونیکی و کوه ساخت(  
 --------------------------------------------  

 )91سراسري خارج از کشور (  »  1«گزینۀ  -86
هاي نیروکنند. این  به سمت هم عمل میهاي خارجی در تنش فشاري: نیرو

شوند.در شکل  هاي سنگی می یی اليخوردگی یا جابجا باعث چینخارجی 
خوردگی شده و سپس گسل  هاي سنگی ابتدا دچار چین صورت سؤال، الیه

کند. در اثر تنش فشاري،  ها را جابجا می  خوردگی عادي (تنش کششی) آن
   خوردگی خواهند شد. الیه ها مجدداً دچار چین

  ) 77و  74، 73 ي  ها  علوم زمین، صفحهزایی) ( هاي تکتونیکی و کوه ساخت(   

  (محمد چالجور)  »3« ۀگزین - 87

شود.  دار) دیده می ناپیوستگی دگرشیب (زاویه Bو Cهاي  در شکل، بین الیه
گذاري اتفاق افتاده است و  ، وقفه در رسوبCي  بنابراین پس از تشکیل الیه

ي راهنما شده  نیروي فرسایشی ممکن است سبب از بین رفتن سنگواره
   باشد.

  )88و  84ي   ها ، صفحه علوم زمینها) ( گشواهدي در سن( 

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

  )92سراسري خارج از کشور (  »2« ۀگزین - 88

ــؤال از   ــورت س ــود در ص ــکل موج در ش
گــذاري اولیــه  رســوب Bتــا  Aقســمت 

طوري که ابتـدا ذرات   گیرد. به صورت می
با پیشروي دریـا،   نشین شده و درشت ته
  اند. ریز رسوب کرده نهذرات دا

دهد و  زایی رخ می خشکی روي دریا، پدیدة ). سپس با پسBو  A(مراحل 
گیرند  عوامل موجود در زیر سطح آب، در معرض عوامل فرسایش قرار می

با عالئمی از فرسایش  Cي  صورت الیه طوري که تأثیر این فرسایش به به

  ست.) مشخص اCي  دار بودن سطح باالیی الیه (دندانه
  ) 85و 84، 81 ي  ها  علوم زمین، صفحهها) ( شواهدي در سنگ(   

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

 )مهرنوش خالقی(   »  1« ۀگزین - 89

 14، به نیتروژن با از دست دادن الکترون  14پس از مرگ جاندار، کربن 
  شود. تبدیل می

  )93 ۀعلوم زمین، صفح( ها) شواهدي در سنگ(   
 --------------------------------------------  

 )96سراسري خارج کشور (  »  4«گزینۀ  - 90

  ها: بررسی شکل
  الف: ناپیوستگی آذرین پی

  ب: ناپیوستگی دگرشیب
  شیب ج: ناپیوستگی هم
  شیب د: ناپیوستگی هم

  تري دارند. شباهت بیش» د«و » ج«هاي  لذا شکل
  )85و  84 ي  ها  علوم زمین، صفحهها) ( گشواهدي در سن(   
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – بهمن 25آزمون  - »5«پروژة         

    
  شناسی زمین

  

  (زهرا مهرابی)  »2«گزینۀ  - 91

  شوند. ها بر سطح زمین ظاهر می هاي رسوبی، باتولیت گاهی براثر فرسایش الیه
  ) 69شناسی، صفحۀ  (زمین 

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

  )95سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  - 92

ها  وده و یونشدن خیلی زیاد باشد تعداد مراکز تبلور زیاد ب اگر سرعت سرد
اي ایجاد  به مراکز تبلور را نداشته و بافت شیشه فرصت کافی براي مهاجرت

  شود. می
  )76و  75هاي  شناسی، صفحه (زمین

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

 راد) (محمدرضا صفایی  »2« ۀگزین - 93

شوند (در مراحل پایانی  تري تشکیل می ایی که در دما، فشار و عمق کمه سنگ
شوند. (زودتر  تري نیز، ذوب می ي حرارت کم سري واکنشی بوون)، در درجه

  تر) (سریعشوند.) ذوب می
  )75تا  73 هاي  شناسی، صفحه (زمین  

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

 )92شور سراسري داخل ک(  »1« ۀگزین - 94

ي ذوب متفاوتی دارند. بنابراین در فرآیند تشکیل  هاي مختلف، نقطه کانی
هاي دیرگداز در تشکیل ماگما  هاي زودگداز زودتر ذوب شده و کانی ماگما کانی
گویند که سبب اختالف در  شوند. این قبیل ذوب را ذوب ناقص می وارد نمی

   شود. ترکیب ماگماها می
  ) 74تا  71 هاي شناسی، صفحه (زمین

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

 )94سراسري داخل کشور (  »2« ۀگزین - 95

یک ماده مذاب ممکن است دراعماق یا در سطح زمین سرد شود. در این 
آید که از نظر شیمیایی و کانی شناسی شبیه  حالت دو نوع سنگ بوجود می

  د.هم هستند ولی از نظر بافت با هم تفاوت دارن
  )77تا  75هاي  شناسی، صفحه (زمین

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

 (روزبه اسحاقیان)  »3« ۀگزین - 96

آمفیبول سومین کانی تشکیل شده در سري واکنشی بوون (در سمت چپ) 
را   مانده، بیوتیت (میکاي سیاه) است و پس از واکنش با مایع مذاب باقی

اه (بیوتیت)، سیلیکات آهن، منیزیم و پتاسیم آبدار دهد. میکاي سی تشکیل می

شود و  ورقه می اي، به آسانی ورقه دلیل داشتن ساختمان اتمی ورقه است و به
هاي آذرین اسیدي  داراي رخ یک جهتی است. بیوتیت را فقط در ترکیب سنگ

هاي  توان مشاهده کرد. از میکاي سفید در تولید محصوالت نسوز و عایق می
    شود. استفاده می حرارتی

 )77و  74، 60، 59ي  ها شناسی، صفحه (ترکیبی) (زمین
 --------------------------------------------  

 )96سراسري خارج از کشور (  »3« ۀگزین - 97

کانی الیوین، پیروکسن  3طور کلی از نظر درصد حجمی، از  سنگ پریدوتیت به
  دار تشکیل شده است. و فلدسپات کلسیم

  ) 77  شناسی، صفحه (زمین

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

  )روزبه اسحاقیان(  »1«گزینۀ  - 98

است. این مقدار  48هاي صورت سؤال میزان سیلیس متوسط برابر % طبق داده

گیرد.  بازي قرار می آذرین هاي سیلیس در گروه سنگ

45 522% SiO % .  
ها تقریبًا  ها پایین و دماي ذوب آن درجه غلظت نسبی این سنگ

1000 1200 C توان به  ها می است. از عناصر مهم دیگر آنAl ،Ca ،Fe 
  اشاره کرد.  Mgو 

 )72شناسی، صفحۀ  ) (زمینهاي آذرین (ماگماتیسم و سنگ

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

  )مهدي جباري(  »4«گزینۀ  - 99
هـاي بـازي هسـتند     درصد حجمی پیروکسن در گابرو و بازالـت کـه سـنگ   

  تر است. بیش
   )77ۀ حشناسی، صف (زمین

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

  )96کشور سراسري خارج از (  »4«گزینۀ  - 100
SiO)هاي رویی پوسـته غنـی از سـیلیس     بخش Al)و آلـومین   2( O )2 3 

علـت وفـور کـواتز (سـیلیس) و      هاي آذرین بـه  سنگ ها است و در این بخش

بنابراین از ماگمایی بـا ترکیـب سـنگ هـاي      فلدسپات ظاهري روشن دارند.
ریولیت و گرانیـت  هاي ایسپدین ،  شکیل سنگ، احتمال ترویی پوستۀ زمین

  تر است. بیش
  )24(علوم زمین صفحه  )74تا  71هاي  شناسی، صفحه (زمین
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  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - بهمن  25 آزمون - »5«پروژة         

    
  ریاضی عمومی 

 

  )یاشار امید(  »1«گزینۀ  - 101
   یابیم: هاي قائم و افقی تابع را می مجانب

c
: x c x c

ax ax a
: lim lim a

x c xx x

2 0 4 82
3 6 122 2 2

   

c a ( )8 12 4   

 )98تا  94 هاي ه، صفحعمومیریاضی (  

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

  )کاظم اجاللی(  »1«گزینۀ  - 102
   توجه کنید. f به نمودار تابع

  
xدر  fاگر تابع  با توجه به نمودار، نیمم نسبی داشـته باشـد ولـی     می 0

k0باید  ، آنگاهنیمم مطلق نداشته باشد می 4.   

kدقت کنید که اگر  xدر  fگاه تابع  ، آن0 نیمم مطلـق دارد و   می 0

kاگر  xدر  fگاه تابع  ، آن4    ماکزیمم نسبی دارد. 0

 )88تا  83هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  

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

  )شهرام والیی(  »1«گزینۀ  - 103
1نمودار را در بازة  2[ ,   کنیم:  رسم می [

1 0x y sin x   
x y0 1 0   

x y sin x1 2   
x y2 0   

  توجه به نمودار، داریم: با 

x 1
2

   نسبی ماکزیمم: 

x 1
2

   نیمم نسبی : هم ماکزیمم نسبی و هم می

x 3
2

  نیمم نسبی : می

 )88تا  83هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )الدین حسینی جمال(  »4«ۀ گزین - 104
x

f (x) ax x f (x) a
x

21
21

   

f ( ) a a f (x) x x

1
1 3 3 220 0 12 3 33

2

   

f ( )1 3 1 3 2 3
2 3 2 2 3   

 )86تا  83هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )مهر علی رستمی(  »2«گزینۀ  - 105

y x bx2 6   
   خواهیم داشت: ،ن عالمت مشتقیجدول تعی با توجه به

  
1 (2x  نسبی است.  ماکزیممطول  

y ( ) ( ) b( ) b b22 0 2 2 6 0 4 2 6 0 5   
2 (x a نسبی است. نیمم یطول م   

y x x (x )(x ) a2 5 6 3 2 3   
   کند. طول و عرض اکسترمم نسبی در خود تابع صدق می

f (x) x x x1 5 13 2 6
3 2 2

   

f( ) ( ) ( ) ( )1 5 13 23 3 3 6 3 43 2 2
  نسبی نیمم می: عرض نقطۀ 

 )88و  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )سروش موئینی(  »2«گزینۀ  - 106
xf (x)

(x )21
   

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

21 1 2 1 1 1 2 1
4 4 31 1 1

   

 مجانب قائم

 افقیمجانب 
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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - بهمن  25 آزمون - »5«پروژة         

    
   جدول تغییرات را ببینید:

  
xنیمم نسبی است و نقطۀ  می 1نقطه با طول  در دامنه نیست، پس  1

  نیمم با طول منفی داریم.  فقط یک می
 )88و  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  

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

  )سهند فرهنگی(  »2«گزینۀ  - 107

xex xf (x) e f (x) .e
x x

11 1
1
2 2   

1 1
11 2 22 2 1

4 4

x x( .e )(x ) ( x)(e ) xe ( x )xf (x)
x x

   

  نقطۀ عطف این تابع باشد، داریم: Iاگر 

f (x ) x xI I I
10 2 1 0
2

   

y e e a Lna Lna Lne ( )I

1
1

2 2 22 2 2 2 2 4   
 )92تا  90هاي  ، صفحهعمومی ریاضی(  

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

  )سهند فرهنگی(  »2«گزینۀ  - 108

fابتدا نمودار تابع  (x) x x3   کنیم.  را رسم می 23
f (x)f (x) x x x , x023 6 0 0 2   

  شکل تقریبی: 
  

  
  

yبراي اینکه خط پس  a  در سه نقطه نمودارf قطع کند، باید: را   

a4 0   
 )95تا  92هاي  ، صفحهعمومی ریاضی(  

  )محمدرضا میرجلیلی(  »4«گزینۀ  - 109
اي  صورت دو ضـابطه  ، تابع را بهقدرمطلق با تعیین عالمت عبارت داخل ابتدا
  نویسیم:  می

  
x x; x ;x

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

x x x

5 2 5 2
2 3 2 3 2 3

5 2 5 2
2 3 2 3 5 2 3

   

x x
:

x x

2 0 2
25 2 0
5

  هاي قائم مجانب 

xlim y lim y
xx x

:
xlim y lim y
xx x

5 5 5

5 1 1
5

  هاي افقی مجانب 

   کنیم. هاي تابع را رسم می حال مجانب
شکل حاصل یک مستطیل است که 

  مساحت آن برابر است با: 

( ) ( ) /22 1 5 9 6
5

   
  

 )98تا  94هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )رهنگیسهند ف(  »3«گزینۀ  - 110
  است و داریم: 2 سایه خوردهمساحت مستطیل 

ــتطیل x مسـ c , S c2 xهاي قائم :مجانب 1 c2 0   

c c2 1 2 1   
fاز طرفی معادلۀ  (x)   باید ریشه داشته باشد، پس:ن 0

f (x) ax b a0 0 0   
  از طرفی داریم: 

bf( )
c

00 1 1   

b b c b
c c

11 1 1   

b c a2 2 1 1 0 3   
 )97مشابه مثال صفحۀ ، عمومیریاضی (  
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  7:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - بهمن  25 آزمون - »5«پروژة         

    
  ریاضی پایه

  

  )شهرام والیی(  »1«گزینۀ  - 111

  حد مورد نظر برابر است با: 

(cos x)(cos x ) (cos x)( sin x)lim lim
x xsin x sin x

2 2 2 21
2 20 0

   

lim ( cos x)
x

2 1
0

  

 )92تا  90و  83، 82هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )حسین حاجیلو(  »3«گزینۀ  - 112
x xlim f(x) lim ( [x] ) lim ( )

| x | xx x x
2 0 1

0 0 0
   

x xlim f(x) lim ( [x] ) lim ( )
| x | xx x x

2 2 1
0 0 0

   

lim f(x)
x

1
0

   

 )78تا  75هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )احسان حبیبی(  »4«گزینۀ  - 113

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

1 1 1 1
1 1

   

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

1 2 2
1

xو   f (x)1 1  

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

2 1 1
1 1

   

 )77تا  67هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )اپیم ایمان کوه(  »2«گزینۀ  - 114

)با داشتن دو نقطۀ  , )0 )و  2 , )2 0
3

y خطی روي تابع  f (x)   معادلـۀ آن

صـورت   است، پس معادلۀ خـط بـه   2عرض از مبدأ خط برابر  ،نویسیم را می

y ax )خواهد بود که با جایگذاري نقطۀ  2 , )2 0
3

   در آن داریم: 

( , )
y ax a( ) a

2 0 232 0 2 3
3

   

f (x) x f ( x) x3 2 3 2   
   پس:

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

2 2 3 2 3 2
2 22 24 4

   

x(مبهم) x xlim lim :
x xx x

6 4 3 2 3 6 0
2 2 02 24 4

   

(x )lim
(x )(x )x

3 2 3
2 2 42

   

 )92تا  90هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )حسین حاجیلو(  »4«گزینۀ -115

(logx) ( logx)( logx) ( logx)( log x)f(x)
log( / x) log / logx logx

21 1 1 1 1
0 1 0 1 1   

( log x) ; x1 10   

  بنابراین نمودار تابع به شکل زیر است:

  اریم:دبا توجه به نمودار 

  
 )77تا  67 هاي ، صفحه3ریاضی (  

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

  )نخستینایمان (  »2«گزینۀ  - 116

x x (x ) xlim lim
x x (x ) xx x

2 21 1 1 1
2 21 1 1 11 1

   

xاز  گیریم، حـد مـوردنظر برابـر     در صورت و مخرج کسر فاکتور می 1

   است با:

 رفع ابهام

lim f(x)
x

2
10
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  8:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - بهمن  25 آزمون - »5«پروژة         

    
x ((x ) x ) (x ) x

lim lim
x ( x x ) x xx x

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1

   

1
2

   

 )94تا  90هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )محمدرضا میرجلیلی(  »1«گزینۀ  - 117

1 2 3 4 2 6 2
3 3 4 3 3 4 3 3 4

x x x
x x (x )( x ) (x )( x )

   

  پس حد مورد نظر برابر است با: 

xlim ( ) lim
x (x )( x ) (x )( x )x x
100 2 100

2 3 3 4 3 3 42 2
   

100 2
50

  

 )92تا  90هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )(آرش رحیمی  »4«گزینۀ  - 118

xمخرج کسر، یعنـی   شده است،  آنجا که حاصل حداز  ax b2 2 

xمضاعف   اید ریشۀب x)داشته باشد، یعنی به فرم  3   باشد.  23(
a a

x ax b (x ) x x
b
2 6 32 2 22 3 6 9 9   

a b 12   

 )103تا  94هاي  ، صفحه3ریاضی (  

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

  )طلبسجاد داو(  »1«گزینۀ  - 119

x x x
lim lim lim

ax | x |x x xax x ax x

2
2 25

   

xlim
ax xx

   

xlim a a
x(a ) ax

2 1 2 32 2 51 5 1 5 2   

limحاصل اکنون  f(x)
x 2

  . کنیم را از دو روش حساب می 

  روش اول:
x HOPlim : lim xx xx x

x

2 0 1
3 23 022 25 22 22 5

   

/1 1 1 6 1 23 2 3 2 9 4 5
2 2 3 69

   

  روش دوم: 

x xxlim
x x x x x

3 2 52 2
3 32 22 5 52 2

   

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

x xx x x

3 32 22 5 5 22 2
9 52 2 22 25 54 4

   

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

x x(x )

3 22 5 22
5 22 244

( x x )

(x )

3 2 52
5 24 (x )2

  

/
( )

3 9 6 1 25 544

   

 )114و  94تا  92هاي  ، صفحه3ریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )لویی میثم حمزه(  »3«گزینۀ  - 120
xباید تابع در    پیوسته باشد: 0

cos x ( cosx)( cosx cos x)lim f(x) lim lim
x x xx x

3 21 1 1
2 20 0 0

   

)uارزي  حال از هم cosu)
u

2
1 20

  کنیم:  استفاده می 

x ( cosx cos x)
lim f (x) lim ( )
x x x

2 21 1 32 1 1 12 2 20 0
   

توجه کنید 
0

lim f(x)
x

   توان حساب کرد: صورت زیر هم می را به 

x( sin )( cosx cos x)( cosx)( cosx cos x)lim lim
x xx x

2 22 121 1 2
2 20 0

   

xsin
lim ( ) ( cosx cos x)xx

2 2 32 2 22 1 1 3
4 4 20

2

   

a  پس باید: 3
2

   

 )120تا  115و  90تا  87هاي  ، صفحه3ریاضی (  
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  9:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – بهمن 25آزمون  - »5«پروژة       

    
  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  (دانیال شاکري)  »2«گزینۀ  - 121
شود ولی  مصرف و تثبیت می CO2نادرست. در چرخۀ کالوین »: 1«گزینۀ 

  شود.  تولید نمی
شود که در هر  مصرف می ATPکالوین  4و  2در گام درست. »: 2«گزینۀ 

شوند و در گام  کربنه تولید می قندهاي سه 2دارد، در گام دو گام قند حضور 
   شوند. تعدادي از قندها مصرف می 4

شـود   در اسید سه کربنی تثبیت می CO2، 2نادرست. در گام »: 3«گزینۀ 
  شود.  تولید می NADPشود و  مصرف می NADPHکه در این گام 

شود ولی روبیسـکو   مصرف می 2کربنه در گام  3نادرست. اسید »: 4«گزینۀ 
 شود.  فعال می 1در گام 

 )185ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 122
کربنـه   6ه چرخه کالوین در گام اول یـک ترکیـب   وارد ب CO2به ازاي هر 

ترکیب سه کربنه پایدار تبـدیل   2شود که در گام دوم به  ناپایدار ساخته می
  شود.  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
کتاب درسی  178و فرمول صفحۀ  182با توجه به شکل صفحۀ »: 1«گزینۀ 

به ازاي مصرف هر مولکول آب یک اتم اکسیژن و به ازاي مصرف دو مولکول 
  شود.  ک مولکول اکسیژن تولید میآب ی

شـود. در ایـن    در گام دوم چرخه کالوین تولید مـی  NADP»: 2«گزینۀ 
فسفاته به یک قند سـه کربنـه تـک فسـفاته      گام یک ترکیب سه کربنه تک

  شود.  تبدیل می
کتاب درسی بـه ازاي مصـرف هـر     182با توجه به شکل صفحۀ »: 3«گزینۀ 
  شود.  ل آب دو الکترون آزاد شده وارد زنجیره انتقال الکترون میمولکو

کتاب درسی مربـوط بـه سـه بـار      185توجه: اعداد موجود در شکل صفحۀ 
دست آوردن اعداد مربوط به هر بار انجام  انجام چرخه کالوین است و براي به

 تقسیم کرد.  3چرخه باید این اعداد را بر 
 )187و  185، 182 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(  »4«گزینۀ  -123

مرحلـه تـاریکی فتوسـنتز     3فتوسنتز مراحل نـوري و مرحلـۀ    2و  1مرحلۀ 
  هستند. 

 مصـرف  3گیـاه در گـام    مورد نیـاز  قندهاي الزم براي ساخت ترکیبات آلی
  نقش دارد.  4و  2است که در گام  ATPژي د، مولکول حامل انرنشو می

  ها:  بررسی سایر گزینه
  هاي وابسته به نور. زنجیرة انتقال الکترون مربوط است به واکنش»: 1«گزینۀ 
هاي خود را وارد زنجیرة انتقـال الکتـرون    الکترون 1فتوسیستم »: 2«گزینۀ 

را وارد زنجیـرة انتقـال الکتـرون اول    هاي خود  الکترون 2دوم و فتوسیستم 
  کند.  می

افتـد   هاي تاریکی که در چرخۀ کـالوین اتفـاق مـی    طی واکنش»: 3«گزینۀ 
ATP  وNADPH شوند.  مصرف می 

 )185و  184، 183، 182 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 124
  ها:  باشند. بررسی عبارت نادرست می» ج«و » الف«موارد 

هـاي   عبارت اول) پمپ غشـاي تیالکوئیـد بـراي فعالیـت خـود از الکتـرون      
   .ATPگیرد نه از  برانگیخته انرژي می

هاي آب تراکم یون هیدروژن درون تیالکوئیـد   عبارت دوم) با تجزیۀ مولکول
ستروما افزایش یافته در نتیجه شیب غلظت هیدروژن سبب انتشار نسبت به ا

هـایی کانـالی    شود و این خروج توسط پروتئین آن به بیرون از تیالکوئید می
  گیرد یعنی انتشار تسهیل شده. که در غشاي تیالکوئید قرار دارند صورت می

 عبارت سوم) با تجزیه یک مولکول آب توسط آنزیم تجزیه کننده، یـک اتـم  
شود و براي تولید یک مولکول اکسیژن الزم است کـه دو   اکسیژن تولید می

  شود.  مولکول آب تجزیه می
سازي که در غشاي تیالکوئیـد  ATPعبارت چهارم) پروتئین داراي فعالیت 

هـاي هیـدروژن در بخـش کانـال خـود بـا        دادن یون رقرار دارد، هنگام عبو
 کند.  را تولید می ATPمولکول پرانرژي  ADP افزودن فسفات به

 )185تا  182 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )93سراسري (  »2«گزینۀ  - 125
   .اشدب می CAM اهانیگ به مربوط یژگیو نیا .است نادرست -الف
 در سـاز  نیکـوت  يهـا میآنز داشتن با یروپوست يها سلول .است حیصح -ب

   .سازند می کولیکوت ، خود صاف یآندوپالسم يشبکه
   .است C4 اهانیگ به مربوط یژگیو نیا. است نادرست -ج
بـه روبیسـکو    CO2هاي نگهبان روزنه براي تثبیت  سلول ،است حیصح -د

  نیاز دارند. 
  )196و  195، 189تا  187 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 )95، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(    »1«گزینۀ  - 126
   بررسی موارد:همۀ موارد صحیح هستند. 

هاي برانگیخته و  به تیالکوئید با مصرف انرژي الکترون Hمورد الف) ورود 
   خروج آن براساس اانتشار است.

  اند.  صحیح 183موارد ب و ج) براساس شکل صفحۀ 
  خواه است.  نوعی واکنش سنتزي بوده و انرژي ATPمورد د) فرایند تولید 

 Hهـاي   ساز، ایـن انـرژي را از انـرژي حرکتـی یـون     ATPنکته: کانال 
  آورد. دست می به

 )184و  183 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )96سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 127
وسنتر در گیاهان بیابانی، ماننـد کـاکتوس   نوعی دیگر از اختصاصی شدن فت

 CAMاي یـا   وجود دارد. این نوع فتوسنتز را متابولیسم اسـید کراسوالسـه  
هاي  نامند. این نوع فتوسنتز، سازشی مهم براي گیاهان ساکن اکوسیستم می

ي هاي بسیار خشک است. این گیاهان قادر به حفظ بقا خشک، یا در وضعیت
کننـد. در طـی روز    خود در گرماي شدیدند، اما معموال به کندي رشـد مـی  

   .گیرد کالوین صورت می
   CAMگیاهان 

  روزر د  شبر د  
  بسته  باز  ها روزنه

لی آصورت اسید  به(دارد   اکسید کربن ديیت تثب
تثبیت و سپس در واکوئل 

  )کنند. ذخیره می

  )کالوین(دارد 

  ندارد  اردد  تعرق
اکسید  شدن ديآزاد   ندارد  کالوینچرخه 

کربن از اسیدهاي آلی و 
انتشار آن به 

کلروپالست و شروع 
  چرخه کالوین
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  10:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – بهمن 25آزمون  - »5«پروژة       

    

  
  ها: بررسی سایر گزینه

  شود. اکسید کربن وارد گیاه می : در طی شب روزنه باز است دي1ي  گزینه
کربن  اکسید اند، در روز دي در شب تشکیل شدههاي آلی که  : اسید3ي  گزینه

یابـد و وارد   کربن به درون کلروپالسـت انتشـار مـی    اکسید کنند. دي آزاد می
هـاي پـر انـرژي مـورد نیـاز خـود را از        شود که مولکول ي کالوین می چرخه
  هاي نوري فتوسنتز گرفته است. واکنش
هـاي آلـی    صورت اسـید  کربن را به اکسید : این گیاهان در شب دي4ي  گزینه

  کنند. تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره می
 )184تا  182 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 128

در  Hهنگام فتوسنتز با فعالیت آنـزیم تجزیـه کننـدة آب از تجزیـۀ آب     
  یابد.  افزایش می Hشود و غلظت  فضاي تیالکوئیدي تولید می

مستقیما از شـیب غلظـت    ATPتوضیح مورد سوم) انرژي الزم براي سنتز 
H شود.  تامین می 

 )184تا  182 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )94سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 129
هـاي  ها یـون پمپ Iبه فتوسیستم IIبا حرکت الکترون از فتوسیستم»: 1«گزینه 

هـا  کنند که انرژي این هیدروژنهیدروژن را از بستره به درون تیالکوئید پمپ می
  شود.نالی میتوسط پروتئین کا ATPصرف ساخت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي پمـپ  مورد استفاده Iانرژي الکترون خارج شده از فتوسیستم»: 2«گزینه 
  گیرد.غشایی قرار نمی

هاي هیدروژن را از ، پروتئین کانالی یونATPبراي سنتز نوري »: 3«گزینه 
  سازد.درون تیالکوئید خارج می

الکوئید آب را تجزیه ي آب در فضاي درون تیآنزیم تجزیه کننده»: 4«گزینه 
 کند.استفاده می P680هاي آن براي احیاي کلروفیل و از الکترون

 )184تا  180 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 130
صـورت   اکسـید را بـه   کـربن دي  CAMگیاهـان   189طبق پاورقی صفحۀ 

کنند. همچنـین براسـاس مـتن کتـاب درسـی کـه        مالیک اسید ذخیره می
را بـه صـورت اسـیدهاي آلـی      CO2در شـب   CAMگیاهـان  «گوید  می

فت که اسـید  توان نتیجه گر می» کنند. تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره می
  شود.  مالیک ابتدا ساخته شده و سپس در واکوئل ذخیره می

  ها:  بررسی سایر گزینه
را در دو مرحلـه تثبیـت    CO2است که  C4نیشکر یک گیاه »: 2«گزینۀ 

 4یب و یـک اسـید   ککربنه تر 3با یک اسید  CO2کند. در مرحله اول  می
از این ترکیب جدا شـده و وارد   CO2شود. در مرحلۀ دوم  کربنه حاصل می
شود. باید توجه داشت کـه در تمـام گیاهـان اولـین مـاده       چرخه کالوین می

  کربنه است. 3پایدار تولید شده در چرخه کالوین ترکیبی 
فتوسنتز چرخه کـالوین اسـت. در گیاهـان     هاي تاریکی واکنش»: 3«گزینۀ 

CAM   مثل کاکتوس نیز تثبیـتCO2    گیـرد.   در دو مرحلـه انجـام مـی
شـود امـا    کربنه است در شب انجـام مـی   4مرحله اول آن که تشکیل اسید 

  . گیرد مرحله دوم که شامل چرخه کالوین است در روز انجام می
هستند که  NADPHو  ATPمرحله دوم فتوسنتز  لمحصو»: 4«گزینۀ 

چرخـه کـالوین در    C4شـوند. در گیاهـان    در چرخۀ کـالوین مصـرف مـی   
هـا از   همـین سـلول  نیـز در   CO2شـود.   هاي غالف آوندي انجام می سلول

 شود.  کربنه جدا می 4ترکیب 
 )189تا  187و  184، 180 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 131

  ها:  بررسی عبارت
تواننـد وجـود    کننـد نیـز مـی    هایی که فتوسنتز نمی ها در سلول الف) رنگیزه

  هاي موجود در چشم انسان. اشته باشند. مثل رنگیزهد
درون تیالکوئید به معناي اسیدي شدن این فضا و کاهش  Hب) افزایش 

pH  آن است. ورودH    به درون تیالکوئید در اثر فعالیت پمـپ غشـایی
از آن  IIد. این پمپ با عبور الکترون خروجی از فتوسیسـتم  گیر صورت می
شود. اما باید در نظر داشت که آنزیم تجزیه کننده آب نیز با تجزیه  فعال می

  شود.  در فضاي درونی تیالکوئید می Hآب سبب افزایش 
دار  در جانـداران کلروفیـل   CO2بیـت  ترین روش تث ج) چرخه کالوین رایج

  است. 
د) در گام دوم چرخۀ کالوین از یک اسید سه کربنه، یـک قنـد سـه کربنـه     

 شود.  ساخته می
 )185و  184، 181 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
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  11:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – بهمن 25آزمون  - »5«پروژة       

    
  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  -132

باعث تجمـع یـون هیـدروژن در     اي که بین دو فتوسیستم قرار دارد، زنجیره
  شود. فضاي درون تیالکوئیدها می

  ها: بررسی سایر گزینه
)، 1تـري دارد (بعـد از فتوسیسـتم     اي کـه اجـزاي کـم    زنجیـره »: 1«نۀ گزی

  رساند.  می NADPها را به مولکول  الکترون
ل الکتـرون در  هـاي انتقـا   دهندة زنجیره بعضی از اجزاي تشکیل»: 2«گزینۀ 

  اند.  غشاي تیالکوئید در دو الیه غشا قرار گرفته
)، 1و  2اي که اجـزاي بیشـتري دارد (بـین فتوسیسـتم      زنجیره»: 3»  گزینۀ

شیبی از غلظت یون هیدروژن از فضاي درون تیالکوئیدها به سمت استروما 
 کند.  ایجاد می

 )184و  183 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
---- ----------------------------------------  

  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 133
و گل ناز و کـاکتوس مثـالی از گیاهـان     C4نیشکر و ذرت مثالی ازگیاهان 

CAM باشند.  می  
  ها:  بررسی گزینه

 مـانع از اي  هاي ویژه سازگاري CAMهمانند  C4در گیاهان »: 1«گزینۀ 
  شوند.  تنفس نوري می

نادرست. در گیاه کاکتوس همانند گیـاه نیشـکر، بـراي تثبیـت     »: 2«گزینۀ 
CO2 شود.  اي استفاده می ازمسیري دو مرحله  
کاکتوس، محل انجام چرخه  درست. در گیاه ذرت برخالف گیاه»: 3«گزینۀ 

  هاي غالف آوندي است.  کالوین، یاخته
درست. در گیاه نیشکر همانند گیاه گل ناز، اولـین مـاده پایـدار    »: 4«گزینۀ 

  حاصل از تثبیت کربن، ترکیب چهار کربنی است. 
 )189تا  187 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  -134
  باشند.  صحیح می» د«و » ج«جمالت 

  بررسی جمالت:
ابتدا میزان فتوسنتز افزایش یافته اما به تـدریج و بـا    الف) در اثر افزایش دما،

  یابد. فتوسنتز کاهش می و میزان شدت  افزایش بیشتر دما،
افـزایش  ب) در اثر افزایش شدت نور تا یـک حـد معـین، میـزان فتوسـنتز      

میـزان   شـود، امـا   یابد اما با افزایش بیشتر نور، شدت فتوسـنتز کـم مـی    می
جو نیز صـادق   CO2یابد. چنین حالتی براي افزایش  کاهش نمی فتوسنتز

دا شدت فتوسنتز افزایش یافته، امـا  ت، ابCO2است. یعنی با افزایش غلظت 
هاي کالوین، شدت فتوسنتز کاهش  دتی به دلیل اشباع شدن چرخهپس از م

  یابد.  می
  یابد.  ج) در اثر افزایش اکسیژن، میزان فتوسنتز کاهش می

 C4باشد و هم گیاهـان   C3تواند مربوط به گیاهان  د) این نمودار هم می
ترین کارایی را دارند. در هر دو گیاه افزایش شدت نور که در دماهاي باال، به

هـا و کـاهش شـدت فتوسـنتز      از یک حد معین، موجب بسته شـدن روزنـه  
بیشـتر از گیاهـان    C3فتوسنتز در گیاهـان   شدت شود که این کاهش می

C4 191، صفحۀ 2یت باشد. (مراجعه شود به نمودار فعال می(  
 نکته: توجه کنید که منوظ از شدت فتوسنتز، شیب نمودار است. 

 )191 و 187 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

 )فاضل شمس(    »1« گزینۀ - 135
ر غشایی تیالکوئید که در زنجیرة انتقال الکترون بین دو فتوسیستم قرا  پمپ

کننده آب عواملی هستند که باعث افزایش یون هیدروژن  دارد و آنزیم تجزیه
شوند. هر دو عامل با ایجاد یک شیب غلظت بـراي یـون    درون تیالکوئید می

  کنند. کمک می ATPهیدروژن به ساخته شدن نوري 
باشد  سازي میATPمنظور پروتئین داراي فعالیت »: 4«و » 2«هاي  گزینه

این  (انرژي غیرزیستی) هاي هیدروژن که با مصرف انرژي حاصل از عبور یون
  دهد و این پروتئین عمل آنزیمی نیز دارد. کار را انجام می

هم آنزیم تجزیه کنندة آب و هم پمـپ غشـایی سـبب افـزایش     »: 3«گزینۀ 
   شود. هاي هیدروژن درون تیالکوئید می تراکم یون

  )184تا  182هاي  صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(
----------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  -136
  باشند.  صحیح می» د«و » الف«جمالت 

   بررسی سایر جمالت:
تولیـد   کـالوین کربنه و داراي فسـفات در گـام دوم چرخـۀ     3الف) محصول 

   شود. می مصرف ATPله، شود و در این مرح می
هاي نوري  که هر دو محصول واکنش NADPHو  ATPب) در گام دوم، 
  ، دوفسفاته نیست. قند حاصل این گامشوند اما  یهستند، مصرف م

شود،  تولید می ADPمصرف شده و  ATPهاي دوم و چهارم،  ج) در گام
اما فقط قبل از گام چهارم یعنی گام سوم، یک مولکـول قنـد سـه کربنـه از     

  شود.  چرخه خارج می
ــوزبیس 1د) در گــام  ــا دي چرخــۀ کــالوین، ریبول ــربن  فســفات ب اکســید ک

 شود.  شده و ترکیبی شش کربنی و ناپایدار تولید می ترکیب
 )185ۀ ، صفحدانشگاهی یشپشناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
 اله امرایی) (روح    »4« گزینۀ - 137

فتوسنتز با استفاده از یک درصد انرژي نور خورشید  –نادرست »: 1«گزینۀ 
دهد (نه یک درصد از کل انرژي خورشید). در  ، رخ میرسد به زمین میکه 

  دهند. فتوسنتز با استفاده از نور خورشید رخ می 2و  1ضمن مراحل 
در  2COترین روش تثبیت  نادرست. چرخۀ کالوین رایج»: 2«گزینۀ 

جانداران کلروفیل دار است، پس این امکان وجود دارد که جاندارانی 
  ند.فتوسنتزکننده، از این روش براي تولید قند و ترکیبات آلی استفاده نکن

هاي فتوسنتزکننده درست  این مورد براي باکتري –نادرست »: 3«گزینۀ 
هاي فتوسنتزکننده کلروپالست ندارند، در حالی که در  نیست. باکتري

   .وجود داردهاي فتوسنتزکننده گیاهان، کلروپالست  سلول
فتوسنتزکنندگان از امواج مرئی نور خورشید (امواج  –درست »: 4«گزینۀ 

400طیس) در محدوده الکترومغنا که نوعی NADPHنانومتر براي تولید  700
 شود. با دریافت الکترون احیا می NADPکنند.  ناقل الکترون است، استفاده می

  )180تا  178هاي  صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی زیست( 
  )75، صفحۀ 2ایشگاه شناسی و آزم (زیست
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  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  -138

را تثبیـت کننـد و کـارایی     CO2تواننـد   در طی شب می CAMگیاهان 
  فتوسنتزي در این گیاهان چندان باال نیست. 

  ها:  بررسی سایر گزینه
در طی شب باز است و این گیاهـان   CAMهاي گیاهان  روزنه»: 1«گزینۀ 
CO2  کنند. هاي خود ذخیره می کربنی در واکوئل 4را به صورت اسید   
در شدت روشنایی زیاد و دماهاي باال رشد خـوبی   C4گیاهان »: 2«گزینۀ 

   به کنند.توانند برتنفس نوري غل دارند و این گیاهان می
فقــط در کــالوین دي اکســید کــربن را تثبیــت  C3گیاهــان »: 3«گزینـۀ  

در ایـن گیاهـان،    CO2حاصل از تثبیـت   پایدار کنند و اولین محصول می
 کربنی است.  3اسید 

 )189و  187 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
------------------ --------------------------  

 )97سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 139
دارد که  گردان دو فتوسیستم یک و دو وجوددر غشاي تیالکوئید گیاه آفتاب

وجود دارد که حداکثر جذب  aدر هر دو فتوسیستم نوع خاصی از کلروفیل 
 680 ،نانومتر و در فتوسیستم دو 700 ،در فتوسیستم یک aنوري کلروفیل 

  گویند.میP680و  P700 هانانومتر است. به همین دلیل به این کلروفیل
همزمـان  انرژي نوري که به این تیالکوئیدها برخورد کرده است بـا فعالیـت   

و a P700هاي کلروفیل هاي دیگر، جذب، متمرکز و بهها و رنگیزهکلروفیل
P680 بـرد و  ها را بـه تـراز بـاالتر مـی    شوند. این انرژي، الکترونمنتقل می
و P700هـاي برانگیختـه  دهـد. الکتـرون  هاي برانگیخته را شکل میالکترون
P680 کنند.ها را ترك می فتوسیستم  

  ها:هبررسی گزین
کلروفیـل   و فتوسیسـتم دو  P700فتوسیسـتم یـک کلروفیـل    »: 1« ۀگزین

P680.را دارد    
هاي خارج شده  الکترون کمبود الکترونی فتوسیستم یک توسط»: 2« ۀگزین

  هاي حاصل از تجزیه آب)شود. ( نه الکتروناز فتوسیستم دو جبران می
پمپ غشایی عبـور   هاي خارج شده از فتوسیستم یک ازالکترون»: 4« ۀگزین
   کنند.نمی

  )183و  182هاي  صفحهدانشگاهی،  شناسی پیش زیست(
 --------------------------------------------  

  )بهرام میرحبیبی(  »4« ۀگزین - 140

بنابراین  ،کند عمل میATPتیالکوئید بدون مصرفغشاي در  H پمپ
   دهد. و افزایش یون فسفات رخ نمی ATP هیدرولیز

شود.  به استروما می Hها: پروتئین کانالی موجب ورود  بررسی سایر گزینه
را به  ADPبا مصرف انرژي  H) پروتئین کانالی ضمن عبور 1(درستی 

ATP و پمپ موجب کاهش 2کند (درستی  تبدیل می (H  در استروما
  )3شود. (درستی  می

  )184تا  181و  74هاي  دانشگاهی،صفحه (زیست پیش

  شناسی پایه زیست
  

  زاده) یام هاشم(پ  »1«گزینۀ  - 141
بکرزایی نوعی تولید مثل جنسی است که فرد از تخمک لقاح نیافته رشـد و  

  یابد.  نمو می
  ها:  بررسی سایر گزینه

در صورتی که سلول مادر دیپلوئید نباشد انجام تقسیم میـوز بـا   »: 2«گزینۀ 
  تولید سلول هاپلوئید همراه نیست. 

ا شبیه والد خود هستند امـا در  ه در تولید مثل غیر جنسی زاده»: 3«گزینۀ 
  ها وجود دارد.  صورت رخ دادن جهش امکان تنوع ژنتیکی در بدن زاده

هاي تولید مثلی  بسیاري از جانداران، بنابر شرایط محیطی، روش»: 4«گزینۀ 
گزینند. مثالً اسپیروژیر عالوه بر قطعه قطعه شدن در شرایط  متفاوتی را برمی

یابد. هیدر عـالوه بـر جوانـه     ثل جنسی تکثیر مینامساعد محیطی با تولید م
 زدن، تولید مثل جنسی نیز دارد. 

 )145و  144 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستمیوز و تولیدمثل جنسی) ((  
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 142
اسـت، پـس    Bو  Aهاي  ژن چون یکی از فرزندان پسري زال و فاقد آنتی

زن و مرد از نظر زالی ناقل و از نظر گروه خونی ناخالص هستند. چون فرزند 
انـد.   منفی است، پس پدر و مادر در این مورد نیـز ناخـالص   RHها  دوم آن

ل متولد شده است، پس ژنوتیـپ زن سـالم بـه    چون از زن سالم پسر هموفی
Hصورت  hX X  است. چون مردها یکX   دارند پس براي صفات وابسـته

توانند ناقل باشند. پس احتمال تولیـد پسـري ناقـل هموفیـل      به جنس نمی
 وجود ندارد. 

 )175و  170، 169 هاي ، صفحه2زمایشگاه و آشناسی  زیست(ژنتیک و خاستگاه آن) (  
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(    »2«گزینۀ  -143
اند، پس صفت رنگ بال صـفتی   تنها نرها داراي بال سیاه خالدار شده F1در 

  .هاي آن است ی بین اللنتوا وابسته به جنس و داراي رابطۀ هم
اند، در نتیجه صفت انـدازة منقـار    ها داراي منقار کوتاه شده تمام زاده F1در 

  صفتی اتوزوم است و الل کوتاهی بر الل بلندي غالب است. 
B B FP :Z Z LL Z Wll   

B f BF : Z Z Ll Z WLl1 1
1 2 2

  نسل 

B f B B B B BZ Z Z W Z Z Z Z ZW Z W
F:

Ll Ll LL Ll ll

1 1 1 1
4 4 4 4

1 1 1
4 2 4

  نسل 

: 1
2

  ند.اد ه بال خالدار میکنسبتی از نرها  

: 1
4

  احتمال منقار بلند بودن 

1 1 1
2 4 8

  

 )169ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((  
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  )ساکی محمد(  »3«گزینۀ  - 144

تواند اتـوزومی غالـب    بیماري میاگر والدین بیمار فرزند سالم داشته باشند، 
باشد و در صورتیکه مرد بیمار، مادر بیمار داشته باشد و همه دخترانش نیـز  

  غالب باشد. Xتواند وابسته به  بیمار باشند بیماري می
  ها:  بررسی گزینه

فـرد  اگر دودمانه مربوط به هانتینگتون و اتوزومی غالب باشـد،  »: 1«گزینۀ 
دریافت کرده  2یا از فرد شمارة  1هایش را از فرد شمارة  یکی از الل 5شمارة 

   است.
باشـد   که بیمار می 7اگر دودمانه، هانتینگتون باشد، فرد شمارة »: 2«گزینۀ 

  دریافت کرده است. 2یا شمارة  1هایش از فرد شمارة  نیز یکی از الل
باشـد، فـرد    Xلب وابسته بـه  اگر دودمانه مربوط به بیماري غا»: 3«گزینۀ 
هاي بیماري را از پدر بیمار خود و او نیز الـل بیمـاري را    یکی از الل 6شمارة 

  دریافت کرده است.  4از مادر خود یعنی فرد شمارة 
د، فـرد  باشـ  Xاگر دودمانه مربوط به بیماري غالب وابسته بـه  »: 4«گزینۀ 
و الل بیماري را  4یا شمارة  3هاي خود را از فرد شمارة  یکی از الل 8شمارة 

 از پدر خود دریافت کرده است. 
 )175تا  172 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (ژنتیک و خاستگاه آن(  

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

  )پور فرزاد کرم(  »2«گزینۀ  - 145
  هاي نادرست: زینهبررسی گ

هاي همتا برخالف جدا شدن  باهم ماندن یا جدا شدن کروموزوم»: 1«گزینۀ 
  پیوندد. میوز به وقوع می Iکروماتیدهاي خواهري در مرحلۀ آنافاز

به عنوان مثال انسان جانـداري اسـت کـه حاصـل تولیـد مثـل       »: 3«گزینۀ 
  کند. می دگامت تولیجنسی است ولی از طریق میوز 

دهنـد. بنـابراین    هاي انسان بالغ تقسیم میتوز انجام نمـی  نورون»: 4«گزینۀ 
 کنند.  ها نیز همانندسازي نمی هاي آن سانتریول
 )144تا  140 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستمیوز و تولیدمثل جنسی) ((  

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

  )پور فرزاد کرم(  »2«گزینۀ  - 146
  باشند.  صحیح می» ج«و » الف«موارد 

  بررسی موارد:
هـا   تعـداد کرومـوزوم   Iهمانند میتـوز و بـرخالف میـوز     IIالف) در میوز 
  کند. تغییري نمی

ود نـه  ش منجر به نشانگان داون می 21هاي شمارة  ب) جدا نشدن کروموزوم
  هر کروموزومی.

ج) هر سلولی که توانایی میوز داشته باشد و بخواهد میوز انجام دهد مراحل 
  کند. میتوز سپري می اینترفاز اینترفاز را مانند

شـود. اسـپرم تمایزنیافتـه فقـط      مـی  IIد) اسپرماتوسیت ثانویه وارد میوز 
  تواند به اسپرم تمایز یافته تبدیل شود. می

 )233و  144تا  140 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستمیوز و تولیدمثل جنسی) ((  

  )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  - 147
مـانع از ورود سـلول بـه مرحلـۀ      2Gمرحلـۀ   پایان متوقف شدن سلول در

تقسیم هسته شده و در نتیجه اتفاقاتی مانند ناپدیـد شـدن پوشـش هسـته     
هاي دوك که مربوط بـه مرحلـۀ    ها تشکیل رشته ل رویت شدن کروموزومقاب

 دهند.  باشند رخ نمی تقسیم می
 )134و  130، 129 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میتوز) ( کروموزوم(   

 --------------------------------------------  
  (علی کرامت)  »1« ۀگزین - 148

جایی است. بنابراین براي وقوع این و جابه مضاعف شدن، ترکیبی از حذف
  ها:سایر گزینهبررسی جهش، ابتدا باید حذف صورت گیرد. 

  شود. هر نوع جهشی منجر به مرگ سلول نمیوقوع »: 2«ي  گزینه
اي شکسته و به صورت در هر کروموزوم ممکن است قطعه»: 3«ي  گزینه

  به جاي اول خود متصل گردد. معکوس
و  Xگر جاندار دو نوع کروموزوم جنسی متفاوت مانند ا»: 4«ي  گزینه

Yشود.جایی محسوب میها نیز جابهداشته باشد، تبادل قطعه بین آن  
  )126ي     ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیستها و میتوز)  (کروموزوم

 ----------------------------------------------  
  )محمد ساکی(  »3«گزینۀ  - 149

  کنیم. ه روش تجزیه صفات حل میاین پرسش را ب
): H  ،الل هانتنگتونd: x  ،الل تحلیل عضالنی دوشن: Z (الل زالی  

راي ایـن صـفت   دارند پس ب Rhبوده و دختري  Rhچون هر دو والد 
، چون پدر زال نیست و فرزند زال دارد پس (Rr)باشند  هر دو ناخالص می

باشد، چون والدین هیچ کدام تحلیل عضالنی دوشن  می (Zx)ژنوتیپ پدر 
د نداند ولی پسري مبتال به این بیماري دارند پس مادر الل این بیماري را دار

D d(X x ، چون پدر هانتینگتون است ولـی فرزنـد سـالم دارد، پـس پـدر      (
ناخالص است. (در این مسائل وقتی از بیماري خاصی براي اشـخاص بحثـی   

  شود یعنی از نظر آن بیماري سالم است.) نمی
Dمادر D d: RrZzX yHh RrzzX X hh   پدر :

RR Rr rr / Zz zz1 2 1 1 1
4 4 4 2 2

   

D D D d D d/ X X X X X y X y / Hh hh1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 2 2

  

1چون صفت وابسته به جنس داریم، احتمـال  »: 1«گزینۀ 
2

پسـر بـودن را    

3  کنیم:  ضرب می 1 1 1 3
4 2 4 2 64

   
  »: 2«گزینۀ 

3و فقط مبتال به زالی:  Rhیعنی دختري  1 2 1 3
4 2 4 2 64

   

  :Rhو یا فقط هانتینگتون و Rhیعنی پسر یا فقط زال و »: 3«نۀ گزی
( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 2 4 2 4 2 4 2 32

   
دقت شود که در این خانواده، به دنیا آمدن دختر مبتال به »: 4«گزینۀ 

 ل است. تحلیل عضالنی دوشن غیرممکن است! چون پدر سالم و مادر ناق
 )176و  175 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((  
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  )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 150

اگر دودمانه داده شده متعلق به بیماري وابسته به جنس غالب باشد، ژنوتیپ 

Rصورت  به 17شخص شمارة  rX X   ي خواهد بود. اگر این شخص بـا فـرد

r(Xسالم  Y) صورت زیر خواهد بود: ها به ازدواج کند، ژنوتیپ زاده  

1
2

ها سالم هستند.  زاده 
R rX X
RX Y

   

rX Y
r rX X

   

  ها:  بررسی سایر گزینه
مـاري اتـوزوم غالـب باشـد،     اگر دودمانه داده شده متعلق بـه بی »: 1«گزینۀ 

خواهد بود. اگر این شخص بـا فـرد    aaصورت  به 10ژنوتیپ شخص شمارة 
هـاي   ازدواج کنـد نیمـی از زاده   (Aa)بیمار که ژنوتیپ هتروزیگـوس دارد  

شـته باشـد   ها بیمار خواهند بود اما اگر فرد بیمار ژنوتیپ هوموزیگوس دا آن
(AA) کار رفـتن قیـد    ها بیمار خواهند بود. بنابراین به علت به تمامی زاده

  تواند جواب باشد.  در صورت سوال، این گزینه نمی» قطعاً«
در بیماري اتوزوم مغلوب امکان نـدارد از پـدر و مـادري بیمـار،     »: 2«گزینۀ 

، ایـن دودمانـه   13د فـرد شـمارة   فرزندي سالم متولد شود. بـه علـت وجـو   
  خونی داسی شکل باشد.  تواند مربوط به بیماري کم نمی

در بیماري وابسته به جنس مغلوب امکان ندارد از پدري سـالم،  »: 4«گزینۀ 
واند ت ، این دودمانه نمی8دختري بیمار متولد شود. به علت وجود فرد شمارة 

 مربوط به بیماري هموفیلی باشد. 
 )176تا  172و  158 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستخاستگاه آن) (ژنتیک و (  

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

  )دوالبی علیرضا نجف(  »4«گزینۀ -151

دهـد. غشـاي سـلولی     رخ مـی  DNAتقسیم دوتایی پس از همانندسـازي  
هاي متصل به غشـا را بـا نفـوذ بـه      همزمان با ساخته شدن دیوارة کروموزوم

 کنند.  داخل از هم جدا می
 )120و  119 هاي ، صفحه 2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میتوز) ( کروموزوم(  

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

  )امیررضا عشوري(  »4«گزینۀ  - 152

  تایی میکروتوبول ساخته شده است.  هر سانتریول از نه دستۀ سه
  ها:  بررسی سایر گزینه

  د. نآی تا میان سلول میبسیاري »: 1«گزینۀ 
  ها نیز همانندسازي دارند.  اندامک»: 2«گزینۀ 
 هاي گیاهی دوك دارند.  سلول»: 3«گزینۀ 

 )130و  129 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میتوز) ( کروموزوم(  

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 153

دسـت   هیبریدي به در نتیجۀ آمیزش دي ها قل ژنجورشدن مستفقط قانون 
  آید.  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
  کتاب درسی. 152ك مطابق پاراگراف آخر صفحۀ »1«گزینۀ 
  کتاب درسی 155مطابق شکل صفحۀ »: 2«گزینۀ 
تـوان   ها را می بسیاري از صفات جانداران مختلف و نه تمامی آن»: 3«گزینۀ 

 بینی کرد.  شهاي مندل پی براساس فرضیه
 )161و  154 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((  

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

  (سید حسن میرزایی)  »3« ۀگزین - 154
 24 تواند می شود،تتراد تشکیل می 12تقسیم آن  I سلولی که در پروفاز

2ین سلول ممکن است ا شته باشد و نیزکروموزوم دا 25n   باشد و در این
  ها:سایر گزینهبررسی شود.  تتراد تشکیل می 12حال هم 

  مربوط باشد. IIممکن است به تلوفاز میوز  »:1«ي  گزینه

هاي یوکاریوتی دیگري نیز که دیوارة به جز گیاهان سلول»: 2«ي  گزینه
  دهند.سیتوکینز انجام میسلولی  ي سخت دارند از طریق ایجاد صفحه

، با جداشدن IIدر هر سلول مگس سرکه در آنافاز میوز»: 4«ي  گزینه
  شود. کروماتیدي تشکیل می کروموزوم تک 8کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر، 

  (میوز و تولیدمثل جنسی) 
  )141و  140، 125هاي     ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست

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

  فرد) (امیرحسین بهروزي  »2«گزینۀ  - 155
  با توجه به اطالعات صورت سوال خواهیم داشت:

H B h H A B
d d DX Y Zz I i X X Zz I I  

hژنوتیپ پسر A
dX Y I i  

بـه احتمـال   Bاحتمال تولد دختري فقط مبتال به زالی و داراي پادتن ضد

در سـطح  Bژن تولد پسري فقط مبتال به دوشن و هموفیلی و داراي آنتـی 
   گلبول قرمز برابر است با:

  

1 1 1 1
14 4 4 64

1 3 3 9 9
4 4 4 64

H H A
d D
h B
d

X X zz I i
X Y Z I

  
  اند. هاي وابسته به جنس مغلوب نظیر دوشن در انسان، زنان : ناقل بیماري1ۀ نکت
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در Bژن در پالسماي خود قطعًا فاقد آنتیBضد: فرد داراي پادتن 2ي  نکته

سطح گلبول قرمز خود است. پس با توجه به اطالعات مسـئله ژنوتیـپ ایـن    

AI فرد i .است  
  )39ي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((

  )177 تا 173و  170، 169، 165هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
  )90ي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 156

باشـد و بـراي    ل ناخالص میگگیاه مورد سوال براي صفت رنگ دانه و رنگ 
، Aبراي صفات فوق به ترتیب از حروف صفت صافی دانه، مغلوب است. اگر 

B  وD :استفاده کنیم، ژنوتیپ این گیاه به شکل مقابل است  
  AabbDd   

AabbDd AabbDd   

Dd DD Dd dd1 1 1
4 2 4

 ،bb bb1
1

 ،Aa AA Aa aa1 1 1
4 2 4

   

aabbdd  صفت 3افراد مغلوب در هر  

aa bb dd1 1 1 1
4 1 4 16

   

aa)1احتمال خالص بودن براي صفت اول :
4

)یا  AA1
4

  

bb1مال خالص بودن براي صفت دوم :احت
1

   

dd)1احتمال خالص بودن براي صفت سوم :
4

)یا  DD1
4

   

dd)1
4

(aaیا   bb ( DD1 1 1
4 1 4

)یا  AA1
4

  فتص 3افراد خالص در هر  

(
1 1
4 4 ) (

1 1 1
1 4 4

1
2

)
1
4

1
2

  

1
4 116

1 16 4
4

  

 )164و  154 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((  
 --------------------------------------------  

  )منش رضا آرین(  »1«گزینۀ  - 157
  رار گرفته است. خوار، سنگدان بعد از معده ق الف) نادرست. در پرندگان دانه

ب) نادرست. در انسان و ملخ که دیپلوئید هستند؛ جهش کروموزومی از نوع 
  تواند رخ بدهد.  مضاعف شدن می

ج) نادرست. در حشرات مانند ملخ، تبادل گازها مستقل از دسـتگاه گـردش   
  شود.  مواد انجام می

بـه  ها یک طرفـه و از عقـب    د) نادرست. در پرندگان، جریان هوا درون شش
 باشد.  سوي جلو می

  )68و  67، 55 هاي ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  زیست) (ترکیبی(  
 )126و  125هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 158
، پسر الل مربـوط بـه آن صـفت را از    Xبراي یک بیماري وراثتی وابسته به 

  ).Xکند (از طریق کروموزوم  مادر خود دریافت می
  ها: بررسی سایر گزینه

  ، مرد ناقل وجود ندارد. Xهاي وابسته به  در بیماري»: 1«گزینۀ 
) مغلوب، پدر و مـادر  هاي مستقل از جنس (اتوزومی در بیماري»: 3«گزینۀ 

  داشته باشند.  (aa)توانند فرزند بیمار  می (Aa)سالم ناخالص 
هاي مستقل از جنس (اتوزومی) غالـب، پـدر و مـادر     در بیماري»: 4«گزینۀ 

 داشته باشند.  (aa)فرزند سالم  دتوانن می (Aa)بیمار ناخالص 
 )174و  173 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((  

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

  )95 –سراسري(  »2«گزینۀ  - 159
   ها: بررسی گزینه

  ، ناخالص است.8 همانند 13ي  ) فرد شماره1
  توانند باشند. غالب یا هتروزیگوت میهموزیگوت  18و  15افراد ) 2
  .اي پسر سالم خواهند بود (نه همه)ه ) نیمی از زاده3
مادري باید در این صورت  12 ةولی فرد شمار ،صحیح است ۀ) عبارت گزین4

لذا این گزینه نادرست است یعنی غیـر   .طور نیست بیمار داشته باشد که این
  ه به جنس غالب نسبت دهیم.ممکن است که دودمانه را به بیماري وابست

  )175تا  172و  165هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((
 --------------------------------------------  

  )دانیال شاکري(  »3«گزینۀ  - 160

هاي ریز پروتئینی به نام میکروتوبول  تایی از لوله 3دستۀ  9هر سانتریول از 
 Sو  G1و همانطور که گفته بودیم هر سلول در مراحل تشکیل شده است 

مضـاعف   G2داراي یک جفت سانتریول عمود بر هم است کـه در مرحلـۀ   
جا  ل است. از آنسلول داراي دو جفت سانتریو G2شوند، پس در مرحلۀ  می

9کــه هـــر ســـانتریول شــامل    3 میکروتوبـــول اســـت، تعـــداد  27
  برابر است با:  G2و  G1هاي سانتریولی هر سلول در مرحلۀ  میکروتوبول

  تعداد سانتریول

2هاي سانتریولی تعداد میکروتوبول 27   G1در مرحلۀ  54
4هاي سانتریولی تعداد میکروتوبول 27   G2در مرحلۀ  108

 تعداد سانتریول
 )130و  129 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میتوز) ( کروموزوم(  

 صفت 3نسبت افراد مغلوب در هر 
ww صفت 3در هر  خالصنسبت افراد 
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  (علیرضا یاور)  »1« ۀگزین - 161

نیاز محیط مادي  براي انتشار بهصوت یک موج مکانیکی است و بنابراین 
، سرعت انتشار تر باشد ماده متراکمشود. هر چه  پس در خأل منتشر نمی دارد.

تري  صوت در آن بیشتر است، بنابراین در جامدات صوت با سرعت بیش
   شود. منتشر می (مایعات و گازها) یگرنسبت به دو محیط د

 )117ۀ ، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ( 

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

  سوق) (آرمین سعیدي  »4« ۀگزین - 162
  صوت در گازها داریم: انتشار سرعت ۀبا استفاده از رابط

  v TRT
v

M v T
2 2
1 1

  

  T v
v

273 2 2
1 1

273
273  

  v v
17 1 12 1
32 1 1 1

17 273 17 2733 9273 273  

  ( ) C1 1 19 273 17 273 273  
  T K1 1 273 273 273 546  

 )119تا  117هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (مصطفی کیانی)  »2« ۀگزین -163

RT(v ۀ سرعت انتشار صوت در گازهابا استفاده از رابط )
M

و با توجه  
  توان نوشت: اند، می ثابت Mو   ،R که به این

  T T / T / T
mv (v )
s

v T v / T
v T v T

0 44 1 442 2 1 12 1 1 1
701 1 1 12 1

70 1 44  

  v
/ / v v / v

v
1

1 1 1
1

70 1 2 1 2 70 0 2 70  

  m
v

s1 350  

 )119تا  117هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (حامد چوقادي)  »3« ۀگزین - 164

v  طبق رابطه
f

) موج صوتی با طول موج 1، دیاپازون (
v

/ m
f1
1

360 0 ) موج صوتی با طول موج 2و دیاپازون ( 8450

v
/ m

f2
1

360 0 یري پیستون به کند. نوع قرارگ تولید می 6600

 ۀجدا از هم داریم و در هر لول ۀصوتی یک انتها بست ۀاي است که دو لول گونه

صوتی یک انتها بسته، زمانی تشدید رخ می دهد که طول لوله مضرب فردي 

  باشد. 4از 
طول قسمت   دهد، اي که در هر دو قسمت تشدید رخ می بنابراین در لحظه

cm2مضرب فردي از  ستونپی راست و طول قسمت سمت چپ  154

cm1مضرب فردي از پیستون    است: 204

  
L ( n )
L ( k )

1
2

2 1 20
2 1 15  

  L L cm ( n ) ( k )1351 2 2 1 20 2 1 15 135  
  ( n ) ( k )2 1 4 2 1 3 27  

  
n

n k
k

24 3 17 3  

 )122و  121ي ها ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (مهدي براتی)  »3« ۀگزین - 165
   آید: دست می زیر به ۀاختالف تراز شدت دو صوت (برحسب بل) از رابط

I
I I I

log log log( )II I
I

2
2 1 02 1 2 1 10 0

0

   

I
log( )

I
22 1
1

   

I
II

log log log log
I

2 3 5
2 12 1 2 1
1

3 5 3 5  

  log log log log
1
2 13 5 3 52  

  log log log (log log )
1 10 13 3 10 22 2 2  

  / / / B
1 10 5 1 0 3 0 852 2  

/بنابراین تراز شدت صوت  B0   یابد. افزایش می 85
 )132تا  127هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  )سیدعلی میرنوري(     »2« گزینۀ - 166

، اختالف بسامد دو هماهنگ بازدو انتهاي  لۀ صوتی بالودانیم که در  می
1nمتوالی  nf f  1برابر باf  4است، بنابراین براي بسامد بیشتر که 
  دارد، هماهنگ سوم آن تولید شده و براي بسامد هماهنگ سوم داریم: شکم

3 13f f   
  ت که براي تولید بسامد هماهنگ دیگر (هماهنگ کمتر) داریم:بدیهی اس

2 1 22 2 130 260f f f Hz   
 )124تا  121هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
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  )سیدعلی میرنوري(  »3«گزینۀ  - 167

 ،شود تولید می ،صوتهنگام تشدید ، که در لوله را موجی در ابتدا طول
   یابیم: می

330 2 200
165

v m cm
f

   

   

حال براي اینکه اولین بار بسامد دیاپازون تشدید شود، باید طول این لولۀ 
یک انتها بسته برابر 

4
  باشد. بنابراین داریم: 

504
8

50 8 6 25
cm

cmv
s

v t t t / s
·¼TvÃQ

·¼TvÃQ   

 )122و  121هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
--------------- -----------------------------  

  )سیدعلی میرنوري(  »3«گزینۀ  - 168

هاي مجاور از هم برابر با  هاي صوتی، فاصلۀ گره در لوله
2

گره هر و فاصلۀ  

هاي مجاور برابر با  از شکم
4

جایی که طول این لولۀ صوتی  است. از آن 

3برابر با 
2

زیرا نخستین هماهنگ  ،باشد» یک انتها بسته«تواند  است، نمی 

لولۀ صوتی یک انتها بسته داراي طولی معادل 
4

است که در مدهاي بعدي  

طولی معادل 
2

یر شود. بنابراین این لوله مطابق شکل ز به آن افزوده می 
گره) را تولید کرده است،  3است و هماهنگ سوم خود (داراي » دو انتها باز«

   داریم:
n

nL n L /1 52   

  
  )125تا  121هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (

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

 (بابک اسالمی)  »2« ۀگزین - 169

یابد.  اهش دماي مطلق گاز کامل درون لوله، سرعت صوت در آن کاهش میبا ک
   داریم:

  T T / T / TRT v T v
v /

M v T v
0 51 0 49 0 49  

  v / (*)
v

0 7  

   براي بسامد صوت اصلی لوله دو انتها باز، داریم:

  (*)
n

f fnv v vf f /
L L f v f

1 1
1

1 1
0 72 2  

 )125تا  123و  119تا  117هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  )زاده مهدي میراب(  »3« ۀگزین - 170
کنیم.  ابتدا شدت صوت را محاسبه میبا استفاده از رابطۀ تراز شدت صوت، 

  داریم: 

  120
10 90 10

10
I Ilog log
I

   

  9 9 3
12 12 210 10 10

10 10
I I Wlog log I

m
   

  با استفاده از تعریف شدت صوت، داریم: 
  PI

r r
3

2 2
27010

4 4 3
   

  2 90000 150
4

r r m  

 )132تا  127هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  3یزیک ف
  

 )(سیدعلی میرنوري   »3« گزینۀ - 171
کم کنیم و به  xاندازه، به اندازة  نام و هم اگر از یکی از دو بار الکتریکی ناهم

|دیگري اضافه کنیم، اندازة بار هر دو برابر با  q | x شود. می   

  
21 2

2 2
12

| q || q | kqF k F
r d

  

  
21 2

2 2
12

| q | | q | k(| q | x)F k F
r d

  

  21 1 1
16 16 4

F | q | x | q | x
( )

F | q | | q |
  

  
x

x | q | / | q |
| q |

3 3 0 754 4  

 )4تا  2هاي  ، صفحه3فیزیک (
--------------------- -----------------------  

  )شادمان ویسی(  »1« گزینۀ - 172

k
k | q || q |

F
r

1
41 2 0

2   

4
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1 2 1 2

02 20
1 1

4 4
q q q q

F
r Fr

   

22 2 4
0 02 32

2

A.sC A .s
mN.m kg.mkg .m
s

  

 )4تا  2هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »3«گزینۀ  - 173
دست  به 3qرا از بار  2qفاصلۀ بار  هاي مثلثاتی، تبا استفاده از نسب ابتدا
  آوریم. داریم: می

37 637
37

AC sin
tan

BC BCcos
   

0 6 6 80 8
/

BC cm
/ BC

   

  
   حال با استفاده از قانون کولن، داریم:

6 61 3 913 132 2213

32 10 1 109 10 80
6 10

q q
| F | k | F | N

r
   

q q
| F | k | F | N

r

6 6
2 3 923 232 2223

128 10 1 1039 10 60
8 10

   

T, T,| F | F F | F | N2 2 2 23 313 23 80 60 100   

 )10تا  2هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

 )(سیدعلی میرنوري   »1«گزینۀ  - 174
شود. بنابراین براي  طرف زمین بر بادکنک وارد می نیروي وزن همواره به

اندازه با  معلق قرار گیرد، باید نیروي الکتریکی هماینکه بادکنک به حالت 
طرف باال بر آن وارد شود و چون بار الکترون منفی است  نیروي وزن و به

  طرف پایین باشد. بنابراین جهت میدان الکتریکی باید به

  
mg mg

mg E | q | E
| q | ne

  

  
3 6

12 19
32 10 10 10

2 10 1 6 10
N

E E
C/

  

 )49تا  47هاي  ، صفحه1ک (فیزی )18و  17هاي  ، صفحه3فیزیک (

  )سیدعلی میرنوري(  »3« ۀگزین - 175
جا میدان الکتریکی برایند حاصل از بارها صفر  که در آن را اي در ابتدا نقطه

1یابیم. شرط صفر شدن میدان برایند این است که  شود می می 2E E 
  باشد، یعنی داریم:

  
k | q | k | q |

E E
r r

1 21 2 2 2
1 2

   

  1
2

1
2 24 1 21 2

1 4 1 2|q | C
|q | C r rr r

   

  r r cm r cm
r r

r cm
2 1 60 1

2 1
2

20
2 40   

   حال با توجه به شکل داریم:

  
تا  Oکاهش، سپس از نقطۀ  Oتا نقطۀ  Aپس بزرگی میدان از نقطۀ 

   یابد. می افزایش Bنقطۀ 
 )17تا  11هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  (سعید نصیري)  »4« ۀگزین - 176
  کنیم: اي استفاده می صورت مقایسه چگالی سطحی بار الکتریکی، به ۀاز رابط

  
(A r )

q A q rq | | | | ( )
A q A q r

21 1 2 1 21 2
242 2 1 2 1

1  

  r R
r R

q r q
| | ( ) | |
q r q

32 21 1 11
22 2 2

3 9  

 )28 و 27هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

 )سیدعلی میرنوري(  »3« ۀگزین -177
بار هر کره را  با استفاده از رابطۀ چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا، در ابتدا

  یابیم. بعد از اتصال می

  
2 20 014

2 0 01 34

C/
A r m

r / m ,
q q
A r

   

  6
20 01 12 10 12

4 3 0 01
q/ q C C
( / )

   

اندازة  ها، بعد از اتصال آن نام هستند و ناهم q2و  q1از آنجا که بارهاي 
مثبت شده  در حالت جدید بار هر دو کره و است نکردهیکی از آنها تغییر 
شویم که اندازة بار کرة منفی قبل و بعد ازاتصال ثابت مانده  است، متوجه می

  است، داریم:
  1 2 1 2q q q q   
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  1 2

2 2
12

1 112 12 12 12 36q q C
q q C

q q C   

  
 )28و  27هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

 (امیرحسین برادران)  »  1« ۀگزین - 178
میدان  ن الکتریکی، پتانسیل الکتریکی نقاطمیدا وطچون با حرکت در جهت خط

Vیابد،  کاهش می VB A ۀچنین، چون در نقط است. هم A هاي میدان  خط
E، ترند و فشرده تر دیگر نزدیک الکتریکی به یک EA B .است   

 )23تا  21و  17تا  15هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  (نصراله افاضل)  »1« ۀگزین -179
  E EU W | q | Edcos  

  dcos / m U ( ) ( )0 3 3 2 32 10 10 10  

U / J0 06  
 )20تا  17هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )سیدعلی میرنوري(  »2« ۀگزین - 180
 در حال تعادل است. Aذره در نقطۀ  یابیم. در ابتدا بار ذرة باردار را می

ل این است که نیروي الکتریکی وارد بر ذره از طرف میدان شرط تعاد
   داریم: پس ؛الکتریکی، وزن آنرا خنثی کند

  E | q | mg    
NE
C

m kg
( ) | q | ( )( )

410 4 3
310 10

10 10 10 10  

  | q | C510    
از طرفی چون نیروي الکتریکی در خالف جهت میدان است، بار ذره منفی 

q   :است C510   
، انرژي شده استجا  هاي میدان جابه چون بار منفی در خالف جهت خط
براي تعیین چگونگی تغییر انرژي یابد.  پتانسیل الکتریکی آن کاهش می

  پتانسیل الکتریکی ذره داریم:
  5 410 10 0 1| U | | q V | | qEd | / J   

  0 01 0 01| U | / J U / J  
  )20تا  17هاي  ، صفحه3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (کاظم شاهملکی)  »3« ۀگزین - 181

با ترکیب دو رابطه اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و هم چنین کوانتیده 
   بودن بار الکتریکی، داریم:

  W kWh (W) (s) / J3 632 32 10 3600 32 3 6 10  

  
WV W Wq V n

ne e. V
q ne

  

Wالکترون   /n /
e. V / ( )

6
25

19
32 3 6 10 3 6 10

1 6 10 20
  

   دقت کنید پتانسیل الکتریکی زمین صفر است.
 )49تا  47هاي  ، صفحه1(فیزیک  )24تا  21هاي  ، صفحه3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (بابک اسالمی)  »4« ۀگزین - 182

 Qو  q ، شرط تعادلQو  qنام بودن بارهاي  مطابق شکل و با توجه به ناهم
  داریم: qآوریم. براي تعادل بار  دست می را به

  qF k
a

2
31 22

  

  | q || Q |F F k
a21 41 2  

  ,
| q || Q |F F F k

a21 41 21 22 2  

  q | q || Q | QF F k k | |
qa a

2
31 2 2

22 42
  

   داریم: Qبراي تعادل بار 

  
2

42 22
QF k
a

  

  | q || Q |F F k
a12 32 2  

  | q || Q |F F k
a2 2  

  Q | q || Q | QF F k k | |
qa a

2
42 2 2 2 2 2

2
  

  
  این مجموعه در حال تعادل باشد. امکان نداردبنابراین 

 )10 تا 2هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »4« گزینۀ -183
ود و اگر ذره ش هاي میدان الکتریکی وارد می ، نیرویی در جهت خطمثبتبه بار 

 ،الکتریکی باشد تنها نیروي موثر واقع بر آن نیرويو  در ابتدا ساکن باشد
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 .یابد ي جنبشی ذرة باردار افزایش میو در نتیجه انرژ اندازة سرعترفته  رفته

  یابد. می کاهشبنابراین انرژي پتانسیل الکتریکی آن 
  یابد. دقت کنید در حرکت خود به خودي، همواره انرژي پتانسیل کاهش می

 )20تا  17هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )علی بگلو(  »2« گزینۀ - 184

  
ت معلق قرار دارد، بنابراین مطابق شکل براي خنثی کردن نیروي ذره به حال

، جهت نیروي الکتریکی باید به سمت باال باشد و چون جهت )gm(گرانش
باید  qمیدان الکتریکی بین دو صفحه به سمت پایین است، پس عالمت بار

  بر این اساس داریم: .منفی باشد

E
V mgd

F mg E | q | mg | q | mg | q |
d V

  
3 2 61 10 10 2 10 0 4 10 0 4500

( ) ( )
| q | / C / C  

0 4q / C  
 )23تا  21و  18، 17هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  (امیرحسین برادران)  »1« ۀگزین - 185
صورت زیـر   شود و مدار به یاتصال کوتاه م C4با توجه به شکل مدار، خازن 

  شود: ساده می

  

  ,
eq

,

C C
C F

C C
1 2 3
1 2 3

5 10 10
5 10 3  

  V V
T eq T

C Feq
q C V q C24

10
3

1024 803  

  
q q CT

C F
q ( )U U
C

2 6 28011
1 1 6511

80 10
2 2 5 10

  

  U J J6
1 640 10 640  

 )44تا  37هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (سیدابوالفضل خالقی)  »2« ۀگزین - 186
ابتدا نقاطی را که داراي یک پتانسیل الکتریکی هستند روي شکل مشخص 

   کنیم. داریم: کرده و سپس شکل را ساده می

  
 )44تا  39هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  امیرحسین برادران)(  »2«گزینۀ  - 187
گرفتن جهت مثبت حرکت به  با درنظر

سمت باال، نیروي میدان الکتریکی وارد بر 
   آوریم: دست می را به qبار 
  

F F mgnet E
net EF ma F mg ma  

m mg ,a
s s

E m g kg

E

F m(g a)

F / N

10 402 2
34 4 10

34 10 50 0 2

 

EFاکنون با توجه به رابطۀ  E | q ، بزرگی میدان بین صفحات خازن را |
   آوریم: ت میدس به

0 2
1136 3 6 10

1 11 1112 10 3 6 10 1018

F / NE
E q pC / C

F E | q |

NE / E
C

  

  اکنون با توجه به رابطۀ بار ذخیره شده در خازن خواهیم داشت:

  0 1
0 0

AC
d

V Ed
AQ CV Q Ed Q AE
d

   

C

N.m
NA cm m ,E
C

Q

Q C C

2129 100 2 12 4 11
12 4 2 113 3 10 1018

6

19 10 3 10 1018

15 10 15

  

 )35تا  28و  11هاي    ه، صفح3(فیزیک 
 --------------------------------------------  

  )یحسین مخدوم(  »4« گزینۀ - 188
برایند  اندازةصورت افقی است،  برایند در مرکز مربع به الکتریکیمیدان  چون
هاي  برایند میدان اندازة با 3qو  1qهاي الکتریکی ناشی از بارهاي  میدان

. یکسان باشددر مرکز مربع باید  4qو  2qالکتریکی ناشی از بارهاي 
  بنابراین داریم:

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

k q k q k q k q
E E E E

r r r r
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1 1 13 2 4 3 3q q q C   

  
باید منفی باشد تا جهت میدان الکتریکی آن با  1qدقت کنید عالمت بار 

   یکسان باشد. 3qجهت میدان الکتریکی ناشی از بار 
 )15تا  11هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )پور حمید سلیم(  »4«گزینۀ  - 189
   ظرفیت خازن ثابت است، بنابراین داریم:

q q q qqC q q
V V V V V

1 2 2 2 2 2
1 2 1 1

42 4 4 424   

q nC2 56  
 )30ۀ ، صفح3فیزیک (

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

  )علیرضا گونه(  »2« گزینۀ - 190
   ابتدا با استفاده از رابطۀ ظرفیت خازن تخت، داریم:

2 2 20
1 1 1

1
9

C CAC
d C C

   

2 2
2 2 2 2 2

1 1 1
1 112 9 120

U C V V
U CV

U C V
   

2 360V V   
360 120 2402 1V V V V   

 )38تا  30هاي  ، صفحه3فیزیک (
----------------- ---------------------------  

  1یزیک ف
  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 191
طرف چپ  به10cmرود، تصویر آن طرف راست می به10cmقتی جسمو

جا  طرف راست جابه به10cmتخت ۀکند. از طرف دیگر وقتی آین حرکت می
جا خواهد  طرف راست جابه در همان جهت و به20cmصویر جسمشود، ت می

طرف  به 10cm اش شد، بنابراین در کل تصویر جسم نسبت به مکان اولیه
   جا خواهد شد. راست جابه

 
 )85تا  83هاي  ، صفحه1فیزیک (

  )اصغر اسداللهی(  »3« ۀگزین - 192
سازند، در ساعات مختلف  توهاي خورشید با سطح زمین میاي که پر زاویه

  فرض کنیم، داریم: lکند. اگر ارتفاع درخت را روز تغییر می
  
  
  
  
  

  
l l lt : tan x

lx
x

ll l l x
t : tan x

x

40371 1 3 431
164 1 3

33 90 2532 2 44 42
3

 

 )80و  79هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 193
هـاي   از جمله آینـه  بازتابندة نور هاي بازتاب نور در مورد تمامی سطوح انونق

کروي صادق است. بنابراین اگر از مرکز آینه به محل برخورد پرتو تـابش بـه   
بـر سـطح آینـه در محـل      سطح آینه خطی رسم کنیم (همـان خـط عمـود   

زیـرا   ب باشـد. بازتا ۀتابش برابر با زاوی ۀ)، باید زاویبرخورد پرتو تابش با آینه
کند، در نقطۀ تـابش بـر سـطح آینـه      خطی که از مرکز آینۀ کروي عبور می

  .کند نمیصدق » 3« ۀبینیم این قاعده در مورد شکل گزین می عمود است.
 )90تا  86و  83تا  81هاي  ، صفحه1فیزیک (

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

  )ناصر خوارزمی(  »1« ۀگزین - 194
و  M2 ۀآینـ  بین پرتـو تابشـی بـر    ۀتوان فهمید که زاوی به شکل زیر می هتوجبا 

ــر  امتــداد  ــاب شــده از آن براب ــو بازت )پرت )180 90 40 اســت و  50
 ۀو در نتیجـه زاویـ   25هر کدام از این دو پرتو با سطح آینه برابـر   ۀبنابراین زاوی

90برابر  M2 آینۀ تابش نور بر سطح 25     است. 65

  
 )83تا  81هاي  ، صفحه1فیزیک (

 ۀدر لحظ

 ۀدر لحظ
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  )غالمرضا محبی(  »2« ۀگزین - 195

v ةدرصورتی که جسم به انداز t ةزجا شود، تصویر به انـدا  جابه v t  ولـی در 
 ةشـود و در صـورتی کـه آینـه بـه انـداز       جـا مـی   خالف جهت حرکت جسم جابه

/ v t0 v ةانداز جا شود، تصویر در همان جهت و به جابه 5 t شود: جا می جابه  

  
 ةبین جسم و تصویر به انـداز  ۀشود، ولی فاصل جا نمی شود تصویر جابه مالحظه می

v t کند. تغییر می   
 )85تا  83هاي  ، صفحه1فیزیک (

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

  )بابک اسالمی(  »3« ۀگزین - 196
بیننـد از   هاي تند جاده که رانندگان تصـویر قسـمت مقابـل را نمـی     در پیچ
 ۀهـا داراي دامنـ   کنند. این آینـه  هاي کروي محدب و یا کوژ استفاده می آینه

هاي تخت هستند و همـواره یـک نـوع تصـویر      تري نسبت به آینه دید بزرگ
  دهند. تر، مستقیم و مجازي) تشکیل می (کوچک
هاي کوچک کـروي   دندان از آینه هاي روي لکهپزشکی، براي دیدن  در دندان

 پشت دنـدان کنند. براي این منظور آینه را طوري  مقعر و یا کاو استفاده می
قرار گیرد و در نتیجه تصویري  هنیکانونی آ ۀدهند که دندان در فاصل ر میقرا

شود که کار تشخیص را بـراي   تر، مستقیم و مجازي از دندان دیده می بزرگ
  کند. تر می پزشک راحت دندان

 )102و  95، 93هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )ین برادرانامیرحس(  »2« ۀگزین -197

  
  اند. داریم: شابهتمطابق شکل، دو مثلث هاشور خورده، با یکدیگر م

t L Lt d
d L L

   

Lبا نزدیک شدن قرص کدر به چشمۀ نور 
L

اي نیابد، بنابراین په افزایش می 
 نور یابد. از طرفی با نزدیک شدن قرص کدر به چشمۀ سایه افزایش می نیم

   قطر سایه نیز افزایش خواهد یافت.
 )102و  95، 93هاي  ، صفحه1فیزیک (

  )ناصر خوارزمی(  »4« ۀگزین - 198
منطبق بر خودش بازتاب یابد، الزم اسـت بـه صـورت    SIکه پرتوي براي آن

مجموع زوایاي داخلی هر مثلثـی   با توجه به اینکه ؛تخت بتابد ۀعمود بر آین
301809060  توان نوشت: است، می180برابر ÔÔ  

 Ôکـــــه بنـــــابراین بـــــراي آن
کاهش یابد، الزم است 30به70از

 ۀآینه را حول محور عمود بر صـفح 
ة بـه انـداز   ،O ۀکاغذ گذرا از نقطـ 

پادسـاعتگرد دوران  به صورت  40
  دهیم.

  )83تا  81هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین -199
تصویر تا  ۀجسم تا آینه برابر فاصل ۀهاي تخت فاصل که در آینه با توجه به این

OAو  OABهـاي   تشـابه مثلـث   از  آینه است و با توجه به شکل زیر، B 
   دست آورد. المپ تا آینه را به ۀتوان فاصل می

  

OAB O A B ( )2   

x x( ) x x x m
x x

400 3 20 32 20 24 8 264 8
   

 )83تا  79هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »2« ۀگزین - 200
 بـین راسـتاي جسـم و    ۀتخـت، زاویـ   ۀآینـ  تصویر در هاي با توجه به ویژگی

اي است که راستاي جسـم بـا    تخت، دو برابر زاویه ۀتصویر آن در آین راستاي
سازد، بنابراین با توجه به شـکل زیـر و در نظـر     تخت می ۀراستاي سطح آین

داخلی  ۀخارجی با مجموع دو زاوی ۀزاوی گرفتن این نکته که در هر مثلث، هر
   توان نوشت: دیگر برابر است، می

  

  سقف تا تصویر المپ ۀفاصل
 تصویر المپ تا آینه ۀفاصل

  روشن ۀمساحت لک
 ت آینهمساح
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cmfr

cmf
ffqp

322

161
20
1

80
1111

104050 ˆˆ   

201022 ˆˆˆ  
 )85تا  83هاي  ، صفحه1فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )انزابی امیر محمودي(  »3« ۀگزین - 201

بین جسـم و تصـویر برابـر     ۀجایی جسم و آینه، فاصل ش از جابهدر ابتدا و پی
دیگـر   یـک  بـه  cm15است. اگر جسم و آینه هر کـدام  cm120602با

بــین آینــه و جســم در حالــت جدیــد برابــر       ۀنزدیــک شــوند، فاصــل  
)(cmبا م و تصـویر  بین جس ۀخواهد بود، در نتیجه فاصل 3015260

  برابر خواهد شد با:
  در آینۀ تخت جسم از تصویر ۀفاصل2ۀ تختجسم از آین ۀفاصل

cm60302  

  
 )85تا  83هاي  ، صفحه1فیزیک ( 

 --------------------------------------------  
  )نصراهللا افاضل(  »3« ۀگزین - 202

مقعـر قـرار دارد و تصـویر     ۀز، در مقابل یک آینجسم ابتدا بین کانون و مرک
طـرف جسـم    . اگـر آینـه را بـه   شود میحقیقی آن در خارج از مرکز تشکیل 

طـرف   شود، بنابراین تصـویر آن بـه   حرکت دهیم، جسم به کانون نزدیک می
اش  بین جسم و تصـویر حقیقـی   ۀکند و در نتیجه فاصل نهایت حرکت می بی

  یابد. افزایش می
گیرد و  کانونی قرار می ۀتر آینه به جسم، جسم در فاصل دیک کردن بیشبا نز

بین جسم و تصویر مجازي  ۀفاصل با کاهش فاصلۀ آینه و جسم از این به بعد
  یابد. آن کاهش می

 )91تا  88هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )88-سراسري تجربی (  »4« ۀگزین -203
نیوتـون در   ۀي جسم تا کانون آینـه داده شـده، لـذا از رابطـ     جا فاصله ایندر 
جسـم از کـانون    ۀفاصـل aکنـیم (  صورت زیر استفاده مـی  هاي کروي به آینه

  است.):
cmfmaf

cma

m 60302
30

2  

  cmrfr 1202  
 )99تا  94و  91تا  86هاي  ، صفحه1فیزیک (

-------- ------------------------------------  
  )بابک اسالمی(  »4« ۀگزین - 204

ي مقعر  ي نور از جمله آینه قوانین بازتاب نور در مورد تمامی سطوح بازتابنده
ي کروي عبور کنـد در   دانیم خطی که از مرکز آینه برقرار است. از طرفی می

توهـاي  پـس مطـابق شـکل زیـر، پر     .ي تابش بر سطح آینه عمود است نقطه

پاسـخ  » 4«ي  در نتیجه گزینه .باشند ي مقعر همگرا می بازتاب از سطح آینه
  این سؤال است.

 
  )90تا  87هاي  ، صفحه1فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )زاده حسن اسحاق(  »4« ۀگزین - 205

تر از طول جسـم باشـد، آن تصـویر     مقعر، وقتی طول تصویر کوچک ۀدر آین
   ، بنابراین داریم:است qpهد بود و همچنینحقیقی خوا

2 5 1 1 410 4 4
A B / qm p q
AB p

  

460 4 60 20 80p qp q cm q q q cm,p cm  
   کروي، داریم: هاي آینه ۀبا استفاده از رابط

  
  
  

 )99تا  94و  91تا  86هاي  ، صفحه1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  المی)(بابک اس  »3« ۀگزین - 206
که قوانین بازتاب نور در تمامی سطوح  هاي زیر و با توجه به این مطابق شکل

مقعر برقرار است و در نظر گرفتن این نکته که خطی که  ۀاز جمله سطح آین
بر سـطح آن عمـود اسـت،     ، در نقطۀ تابشکند کروي عبور می ۀاز مرکز آین

مرکز آن، پرتوهاي بازتاب اي از رأس آینه تا  بنابراین با حرکت منبع نور نقطه
  از سطح آینه ابتدا واگرا، سپس موازي و در نهایت همگرا خواهند شد.

  
 )90تا  86و  83تا  81هاي  ، صفحه1فیزیک (

A  

A  S  

S  

A  S  
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  (مصطفی کیانی)  »2« ۀگزین - 207

pجسم تا آینه برابر  ۀمطابق شکل زیر، فاصل ( f )cm9   است. بنـابراین
تصویر تا آینـه را   ۀکنیم و سپس فاصل جسم تا آینه را حساب می ۀابتدا فاصل

  آوریم.  دست می به
  p f f ( p)cm9 9  

  
mf p

m
p f p p

1
3 1 9

3 9  

  p p27 3 9 18 3  

  p cm6  

  
m

p cm
q q

m
p

1
3

6
1
3 6  

  q cm2  

 )99تا  93هاي  صفحه ،1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (سعید گودرزي)  »2« ۀگزین - 208
  :شود روي به صورت زیر نوشته میک هاي معادلۀ آینهکوژ (محدب)   در آینه

  q mp (m )
p q f p mp f mp f
1 1 1 1 1 1 1 1  

ff mf mp f (p f )m m
p f

  

  توان نوشت: بنابراین می

  p cm
rf cm

fm m m
p f

2011 1 1101 2

10 1
20 10 3  

  (A B ) (A B )
m (A B ) cm

AB
1 1

1 1
1 23 6  

  p cm
f cm

fm m m
p f

20 10 3022 2 2102

10 1
30 10 4  

  (A B ) (A B )
m (A B ) / cm

AB
2 2

2 2
1 1 54 6  

  (A B ) (A B ) / / cm2 1 1 5 2 0 5  

0بنابراین طول تصویر،  5/ cm یابد. کاهش می  
 )99تا  93هاي  ، صفحه1فیزیک (

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

  )ناصر خوارزمی(  »1« ۀینگز - 209
ي  شـود، بنـابراین بـا توجـه بـه رابطـه       می 2نمایی برابر  در حالت اول بزرگ

هاي کاو در حالتی که تصویر حقیقی است و با توجه به اطالعات مسـأله   آینه

   داریم:

f)f(ffqp pq

)cm(fp 1
522

1
52

1111
121

521
11

  

cmf)f(f
f)f(

1052231
522

12  

  توان نوشت: می و براي حالت دوم، با توجه به حقیقی بودن تصویر

cmq
q

qfqp
)cm(fp

3
50

50
3

50
25

25
1

10
11

10
11

5102
1111

2
2

2
522

22  

    توان نوشت: هاي کروي می نمایی در آینه بزرگ ۀو با توجه به رابط

q A Bm
p AB

50
22 32 25 32

  

 )99تا  94و  91تا  86هاي  ، صفحه1فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 210

اش منتقل شـود، تصـویر    جسم به جاي تصویر حقیقیهاي مقعر، اگر  در آینه
نمـایی   شـود و در نتیجـه در ایـن حالـت بـزرگ      به جاي جسـم منتقـل مـی   

به1mاز
1

2
1

m
m توان نوشت: تغییر خواهد کرد. بنابراین می  

12
1
2

1
2

9
1

9
1

9
1 mm

m
m

)BA(
)BA( AB

BAm
  

391
9
11

1
2
1

1
1

19
1

2

1
2 mm

m
m

m
m

mm
  

جسـم تـا تصـویر     ۀکـانونی و فاصـل   ۀنمایی، فاصـل  گاز طرف دیگر، بین بزر

  زیر برقرار است. بنابراین داریم: ۀرابط)d(حقیقی

3 803 801 1 302 9 111

m d m ,d cmf f f cm
| m |

  

   در نهایت شعاع آینه برابر است با:

2 2 30 60r f r cm  

 )99تا  94و  91تا  86هاي  ، صفحه1فیزیک (
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 (سید طاها مصطفوي)  »4« ۀگزین - 211

کنند. پس هرچه  گیرنده هستند و قدرت اسیدي را زیاد می ها الکترون هالوژن
   شود. تر می تر باشد قدرت اسیدي بیش ها بیش تعداد هالوژن

گیرندگی آن  تر باشد تأثیر الکترون هرچه هالوژن به عامل کربوکسیل نزدیک
ي  هاي آلکیلی (زنجیره کند. گروه تر می رت اسیدي را بیشتر شده و قد بیش

دلیل افزایش تراکم  دهنده هستند و قدرت اسیدي را به هیدروکربنی) الکترون

  دهد. ابرالکترونی بر روي اتم اکسیژن کاهش می
سمت  شدن ابرالکترونی اتم اکسیژن به گیرنده باعث کشیده هاي الکترون گروه

شود که اکسـیژن بـا کمبـود الکتـرون      موجب می شوند و این عامل خود می

سمت خـود   تري الکترون پیوندي با هیدروژن را به مواجه شود و با میل بیش

تر شـده و قـدرت اسـیدي     بیش H  بکشد، بنابراین احتمال آزادشدن یون
   یابد. افزایش می

 )78تا  76ي     ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  

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

 )زواره عظیمیان (محمد  »1« ۀگزین - 212

  :(HBr)براي محلول هیدروبرمیک اسید
2 12 10 103 pHpH [H O ] mol.L  

  :(KOH)هیدروکسید موالر پتاسیم 02/0براي محلول 
2 1 13 12 10 5 103M [OH ] mol.L [H O ] mol.L  

3Hبت غلظت نس  O  در محلولHBr  به محلولKOH:  
210 11 100 2 10 2 10135 10

/  

 )82و  81، 76تا  74 يها    ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )زواره انعظیمی (محمد  »4« ۀگزین - 213

025دماي در  C 14103ي باتوجه به رابطه[H O ][OH ]   

92که  و این 5 10 3[OH ] / [H O ]:  
  9 142 5 10 103 3[H O ] [H O ] /  

[H O ] [H O ] mol.L2 6 3 14 10 2 103 3  

32 10 2 73pH log[H O ] pH log /   
  لیتر محلول آن: میلی200هاي اسید موجود در  ي تعداد مول و اما براي محاسبه

32 103[H O ] M ,n M.V  
3 42 10 0 2 4 10 0 0004n / / molHI  

 )76تا  74 يها    ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )مسعود جعفري(  »3« ۀگزین - 214

لظت مولی اسید و غ Mصورت زیر است.  ، بهHAي یونش اسید  معادله

2  ي یونش است. ، درجه 3HA(aq) H O(l) H O (aq) A (aq)  
M               M                    M M  

  

  
را در محلول داریم که داراي غلظت  HAهاي  قبل از یونش، فقط مولکول

3 112 10 mol.L 3هاي  باشند. پس از یونش، عالوه بر یون میH OوA که

اند هم در  نشده  که وارد فرایند یونش HAهاي  مولکول  شوند، براثر یونش تولید می

  محلول وجود دارند.
  :هاي موجود در محلول، پس از یونش مجموع غلظت گونه

H]3مانده باقی O ] [A ] [HA]  

M M (M M ) M M  

1M M
M

  

1 1 04 0 04/ /  
3 5 112 10 0 04 48 103[H O ] M ( ) / mol.L

5 548 10 48 103pH log[H O ] log( ) (log log )
42 3 5(log( ) ( ))  

4 2 3 5 4 0 3 0 5 5 3 3( log log ( )) (( / ) ( / ) ( )) /  

  )76و  75هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )اهللا علیزاده روح(  »2« ۀگزین - 215

  بررسی موارد:
  مورد (الف) درست است:

  غلظت
 اولیه

  یونش
 هیافت

  تولید
 هشد

  تولید
 هشد

  ها پس از یونش گونه  مجموع غلظت
  ها قبل از یونش گونه  مجموع غلظت
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اسید دو عاملی  اوییک اسید):  اتان دياسید ( اگزالیک
  دهد.  (که باز یک عاملی است) واکنش می NaOHاست و با دو مول 

0 1 20 2(M V mol / mol)   

7است. بنزوییک اسید: نادرستمورد (ب)  6 2C H O  
متیل آمین است.  از ديتري  اتیل آمین باز قوي است. دي نادرست(پ)  مورد

  )80ي  (جدول صفحه

  )83ي  مورد (ت) درست است. (با توجه به جدول صفحه
  )83و  82،  80  ،78، 77 يها  ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 )امیر میرزانژاد(  »2« ۀگزین - 216

) 1ي ( حلول شمارههاي حل شده در آب خالص، م با توجه به آبکافت نمک
) بازي خواهد بود. 3ي ( شمارهمحلول ) اسیدي و 2ي ( شمارهمحلول خنثی، 

) نادرست است. فنول فتالئین در محلول 1ي ( گزینه  بر اساس این اطالعات،
) 2ي ( رنگ است و در محلول بازي، ارغوانی است (یعنی گزینه اسیدي بی
سرخ و در ) نادرست است). متیل سرخ نیز در محلول اسیدي، 3صحیح و (

  ) نادرست است).4ي ( بازي، زردرنگ است (یعنی گزینه
  )85تا  83 و 74 ي ها ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 (عبدالحمید امینی)  »1« ۀگزین - 217

آمین، در اتانول  خالف بوتیلسین بر نادرست است.گلی» ب«مورد  فقط
   نامحلول است.

  )83و  82هاي    ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی   
 --------------------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »1« ۀگزین - 218

  ها: بررسی گزینه
  »:1«ي  گزینه

  

و باز مزدوج آن، در دو پروتون  3HCOاسید مزدوج یون »: 2«ي  گزینه

(H   تالف دارند.با هم اخ (
برابر  10دار  که غلظت محلول اسید قوي تک پروتون  زمانی»: 3«ي  گزینه

  یابد. آن یک واحد کاهش می pHشود، 
  ، نادرست است.90ي  طبق فکر کنید صفحه»: 4«ي  گزینه

  )90و  89، 84، 75، 74، 67، 63، 62 ،60 هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی 

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

 (امیر میرزانژاد)  »3« ۀگزین - 219

گل ادریسی در خاك اسیدي به رنگ آبی (و در خاك بازي به رنگ صورتی) 
که نمک خاصیت اسیدي داشته باشد، باید جزء  روید. براي این می

ي اسیدي آن مربوط به یک اسید قوي و بخش بازي آن  دهنده تشکیل
  یک باز ضعیف باشد.مربوط به 

NaOH (aq) H CO (aq) NaHCO (aq) H O(l)2 3 3 2

2NaOH(aq) HCl (aq) NaCl(aq) H O(l)  

3 4NH (g) HCl (g) NH Cl(s)  

2 2 2NaOH(aq) HOOCCOOH(aq) NaOOCCOONa(aq) H O(l)

ضعیف است و   قوي و باز سازنده  فقط در مورد آمونیوم کلرید، اسید سازنده
  نمک حاصل خاصیت اسیدي خواهد داشت.

  )90و  84، 77هاي  ، صفحهیدانشگاه پیش(شیمی   
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 220

دار از اسید بدون هالوژن  هر سه اسید تعداد کربن برابري دارند. اسید هالوژن
تر باشد، قدرت  تر است و هر چه الکترونگاتیوي هالوژن بیش کربن قوي هم

  تري دارد. تر باز مزدوج ضعیف من اسید قويتر است. در ض اسیدي بیش
2 2 3:CH FCOOH CH ClCOOH CH COOHقدرت اسیدي  

3 2 2:CH COO CH ClCOO CH FCOOقدرت بازي  
   ها: بررسی سایر گزینه

تر باشد، قدرت  هرچه هالوژن موجود در اسید آلی فعال»: 1«ي  گزینه
   تر است. اسیدي اسید مورد نظر بیش

2 2 2 2 3 2CH ClCH COOH CH BrCH COOH CH CH COOHقدرت اسیدي:  
آنیون پایدار، آنیونی است که باز ضعیفی بوده و اسید مزدوج »: 3«ي  گزینه

2  قوي دارد. 2 3CHCl COOH CH FCOOH CH COOHقدرت اسیدي:  

 اسید ضعیف باز قوي

 اسید قوي باز قوي

 باز ضعیف اسید قوي

 باز قوي اسید ضعیف
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2 2 3:CHCl COO CH FCOO CH COOقدرت بازي  

2 2 3:CHCl COO CH FCOO CH COOترتیب پایداري  
   تري دارد. باز ضعیف اسید مزدوج قوي»: 4«ي  گزینه

3 2 3 2 2 3 2 3: (CH ) NH CH CH NH CH NH NHقدرت بازي  

3 2 2 3 2 3 3 3 4: (CH ) NH CH CH NH CH NH NHقدرت اسیدي  
  )80و  78 ،77ي     ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  

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

  3شیمی   
  

 (مصطفی ساالري)  »3« ۀگزین - 221

بریلیم تنها عنصر قلیایی خاکی است که با آب یا بخار آب داغ واکنش 

0600تر از  دهد و پایین نمی C یابد. در هوا نیز اکسایش نمی  
  )23و  10، 7، 5هاي   ، صفحه 3(شیمی  

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

 زاده) (بهزاد تقی  »2« ۀگزین - 222

  باشد. نماد به کار رفته شده بر روي فلش، مربوط به فلز سرب می
 )4ي  ، صفحه 3(شیمی  

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

 (مصطفی ساالري)  »3« ۀگزین - 223

4 2 4 2 22II) KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)  
  ها: بررسی سایر گزینه اکسید جامد است. (IV)، منگنز Aي  ماده

3 »: 1«ي  گزینه 3I)NaCN(aq) AgNO (aq) AgCN(s) NaNO (aq) 

3   »:2«ي  گزینه 22III)CH OH(g) CO(g) H (g)    

  است. 3ها برابر  وع ضرایب فراوردهمجم
3»: 4«ي  گزینه 2 2 32 2IV)Pb(NO ) (aq) KI(aq) PbI (s) KNO (aq)                    

  رسوب زردرنگ                                  
 )11تا  3هاي   ، صفحه 3(شیمی  

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

  (محمدرضا پورجاوید)  »4« ۀگزین - 224

   جام شده و نسبت ضرایب خواسته شده عبارتند از:هاي ان واکنش

4 2 2 7 2 3 2 2
64 6
1

(NH ) Cr O Cr O N H O ( )

3 2 2 2
94 2 2 5 4KNO K O N O ( )  

2 3 2 2
53 2 3 4Fe O H Fe H O ( )  

2 2 2 2
44 2 5MnO HCl MnCl Cl H O( )

  
  )5تا  3هاي   ، صفحه 3(شیمی 

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

 (مصطفی ساالري)  »3« ۀگزین - 225

8 1 100 4 5%
9 12 8 1 16 4

9در آسپرین Hدرصد جرمی / 8 4(C H O )  

  ها:  تشریح سایر گزینه

3  :»1« ۀگزین 8 3C H O3:فرمول تجربی 8 3C H Oگلیسرین:  

3CH O2:فرمول تجربی 6 2C H Oاتیلن گلیکول:  
2CHفرمول تجربی» : 2« ۀگزین O  گرم بر مول است پس جرم  30داراي جرم

   گرم بر مول باشد. 60تواند  فرمول مولکولی می
3CH» : 4« ۀگزین OH.الکل چوب نام دارد ،   

  )16تا  14هاي   ، صفحه3(شیمی  

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

 نتاج) (اکبر ابراهیم  »3« ۀگزین - 226

پروپن است  شکلی که در صورت سؤال آمده است، مربوط به ساختار پلیمر پلی
  شود. که در تولید ریسمان استفاده می

  )7ي       ، صفحه3(شیمی   

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »4« ۀگزین - 227

اسید  تیل سالیسیالت از واکنش متانول و سالیسیلیکم»: 1«ي  گزینه
  آید.  دست می به

  هاي نمادي زیر نادرست است.  با توجه به معادله»: 2«ي  گزینه

3 2 22 2KNO (s) KNO (s) O (g)

3 22 2 3KClO (s) KCl(s) O (g)  

   نماید. هیدروکسید می اکسید با آب فقط تولید پتاسیم پتاسیم»: 3«  ي گزینه

2 2 2K O(s) H O(l) KOH(aq)  

نماید و واکنش  می COو2Hي متانول تولید گازهاي تجزیه»: 4«ي  گزینه

   نماید. می 2Hسدیم با آب نیز تولید 
  )22و  10، 8، 7هاي      ، صفحه3(شیمی   

  ها یب فراوردهامجموع ضر
 ها یب واکنش دهندهامجموع ضر

  ها یب فراوردهامجموع ضر
 ها یب واکنش دهندهاضرمجموع 

  ها ضرایب فراوردهمجموع 
 ها یب واکنش دهندهاضرمجموع  

  ها یب فراوردهاضرمجموع 
 ها یب واکنش دهندهاضرمجموع 
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 آبادي) ستم(مصطفی ر  »4« ۀگزین - 228

/
M

6 1265 4   جرمی کربندرصد  100

gMمولی ترکیبم جر
mol

110  
(( ) ( ))110 6 12 6 1   جرم اکسیژن موجود در ترکیب 32

% /32 100 29 1
110

  درصد جرمی اکسیژن 
  )15تا  12هاي       ، صفحه3(شیمی 

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

 (مصطفی ساالري)  »2« ۀگزین - 229
molX /?molX / gx molX
agX a

1 22 522 5  

molY /?molY / gY molY
bgY b

1 77 577 5  

/
molX b /a //molY a /

b

22 5
1 1 1 77 5 1 1577 53 3 3 22 5

 

  )16تا  14هاي    ، صفحه3شیمی ( 
 --------------------------------------------  

 (مهدي فائق)  »2« ۀگزین -230

  
231مولکول2O) نادرست( 5055 10/  

3 )درست( 0 3758   مورد دوم:                        /
  
 

C)) نادرست( H O )8 8   مورد سوم    :                             3
  
  
  

  کتاب درسی این جمله صحیح است. :مورد چهارم 15ي  ي صفحه طبق حاشیه
  )22و  15، 13، 12هاي       ، صفحه3(شیمی 

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

 عود جعفري)(مس  »2«  ۀگزین -231

ها است، بنابراین تعداد  ها، همان نسبت تعداد مول نسبت تعداد مولکول
   آوریم. دست می را به Yو  Xهاي هر یک از دو ترکیب  مول

1
4 4
molY a?molY agY molY
MgY M

  

1 22 molX a?molX agX molX
MgX M

  

14
2 8

a
molY M

amolX
M

  

  )14تا  12ي  ها ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2«  ۀگزین - 232

   صورت زیر است: واکنش انجام شده به
5 2 32 3 2 2 2M S (s) O (g) MO (s) SO (g)  

2فرض کنیم در ظرف واکنش، در ابتدا یک مول  3M S (s) مول  2ان، داریم و در پای
2MO (s)  در ظرف واکنش وجود دارد که تفاوت جرم این دو، کاهش جرم را

2جرم یک مول2MOمول 2جرم   کند: مشخص می 3M Sکاهش جرم  
2 3 32 2 2 16 2 96 2 64 32M ( ) (M ( )) M M g  

7012 8 4100 / g 2جرم 3M S خالص  

   توان نوشت: در ادامه می
M)(g)رم ج    (g)کاهش جرم  S )2 3   

2 96 32
8 4 0 6
M

/ /  
448 96 11762M g.mol  

 )24و  23، 21، 20ي    ها ، صفحه3(شیمی  

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

 زاده) عیسی (حسن  »4« ۀگزین - 233

  هاي انجام شده عبارتند از: ي واکنش معادله
 M H O M(OH) H2 2 2 2  

2 22 2 2M(OH) HBr MBr H O  
: molMBr molM(OH) molM2   ها واکنش مطابق2
/ gmolMBr / /M M g.mol

/ g M MmolM
M

5 94
2 5 94 2 74160 11372 74 160

  

  )22تا  18هاي  ، صفحه3شیمی (
 --------------------------------------------  

 (مصطفی ساالري)  »1« ۀنگزی - 234
1x g.mol جرم مولیM  

142(x )g.mol3جرم مولیMN  
117(x )g.molجرم مولیMOH  

1 2 5931 7 3 17 13 3
molNH ( x )g/ gNH

gNH molNH
?ي جامد  ماده g  

232 مولکول 22
2 2

1 6 022 108 32 1
molO / O

gO
gO molO

  :مورد اول

  کربن  تعداد اتم
 هیدروژن  تعداد اتم

32 8 42 96 4480 6
/M

/

 ي جامد ماده
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2ي جامد ماده 59 10 510

x / g  

12 59 105 23x x g.mol  
 )22تا  11 ي  ها ، صفحه3(شیمی  

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

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 235

 2Hگـاز   پسسـ نویسـیم و   هاي مـورد نظـر را مـی    هاي واکنش  ابتدا معادله
    کنیم. حاصل از واکنش اول را حساب می

Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)2 2 2  
Na(s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 2 22 2  

19(ناخالص) 2/ gMg2گازHحاصل از واکنش منیزیم ناخالص  
molHgMg molMg / molH

gMg gMg molMg
150 1 2 0 4 2100 24 1  

چنـد گـرم    2Hمول گاز  4/0دست آوردن  ب کنیم براي بهاکنون باید حسا
  ي دوم مصرف شود. فلز سدیم باید مطابق معادله

2 230 4 18 42 1 12
molNa gNa? gNa / molH / gNa
molH molNa

 

  )24تا  9 ي ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

 (علی مؤیدي)  »3« ۀگزین - 236

هاي استوکیومتري و جرم مـولی فـراورده هـا، کـربن دي      توجه به ضریب با
  تري دارد.  اکسید تولید شده، جرم بیش

mol
molCO

g
mol

4
12

227
1 ?g/gCOنیتروگلیسرین2 2722  

2
2
2 3211

44 gCO/
molCO

gCO  

  )22تا  20ي  ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (مصطفی ساالري)  »1« ۀزینگ - 237
3 4 23 4 2
3 4 2

150
310
molCa (PO )

gCa (PO )
gCa (PO )

  O? هاي اتم

اتم
3 4 2

8 1 29
1 1

A
A

N OmolO
/ N O

molCa (PO ) molO
 

AmolC H N HmolH
gC H

gC H molC H molH
4 104 10
4 10 4 10

1 1075 58 1 1
  ? H هاي اتم

/Aاتم N H12 93  
1 29 0 1
12 93

A
A

/ NO /
H / N

  

  )14تا 12هاي   ، صفحه3(شیمی 

 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 238

   جایی یگانه است. در عبارت چهارم، نوع واکنش، جابه
  عبارت دوم: 

4 2 4 2 2
24 2

4

2
10 2 0 1

2

KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)
molO

/ molKMnO / molO
molKMnO

  

3عبارت سوم: فرمول مولکولی گلیسرین،  8 3C H Oباشد. می  
3 12 4 5
8

/  

  )24و  19، 18، 16، 15، 3هاي   ، صفحه 3(شیمی 
------------------------ --------------------  

 (علی مؤیدي)  »3« ۀگزین - 239

4 هاي موازنه شده: واکنش 2 2 2
2 6 2 2 2

2 2
2 7 4 6
CH (g) O (g) CO (g) H O(l)
C H (g) O (g) CO (g) H O(l)

 

شمار مول گاز اکسیژن مصرف شده در سوختن کامل اتان را  ،در آغاز
   آوریم: دست می به

molC H molO
?molO gC H molO

gC H molC H
2 6 22 2 6 2
2 6 2 6

1 760 7
30 2

  

  کنیم: به میسوزد محاس اکنون جرم گاز متان را که در این مقدار اکسیژن می

4 44 2 4
2 4

1 167 56
2 1
molCH gCH

?molCH molO g CH
molO molCH

  

  )22تا  18هاي   ، صفحه 3(شیمی 

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

 (سیدطاها مصطفوي)  »2« ۀگزین - 240

کربنات  گرم کلسیم x باشد یعنی گرم می100کنیم جرم مخلوط  فرض می
)و x)100 .گرم کربن 

3 2 2 2
100

CaCO CaO CO , C O CO
x ( x)

  

  کنیم: تولید شده از هر ماده را محاسبه می2COحال مقدار 
3 2 2

3
3 3 2

1 1 44
100 1 1
mol CaCO molCO gCO

xgCaCO A
gCaCO molCaCO molCO

  

0 44A / x  
2 2

2

1 441100 12 1 1
3 67 100

molCO gCOmolC( x)gC B
gC molC molCO

B / ( x)
  

تولیدي برابر جرم مخلوط 2COیعنی جرم کل Bو Aکه مجموع جایی از آن
A)100 اولیه است، پس در نتیجه B   یعنی:(

0 44 3 67 100 100
0 44 367 3 67 100 82 7

/ x / ( x)
/ x / x x / g

  

 (خالص)
 (ناخالص)

 نیتروگلیسرین
نیتروگلیسرین نیتروگلیسرین

 اتم

 اتم

 هاي اتم
 هاي اتم

  جرم کربن
  جرم هیدروژن
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/ g17 /جرم3 g, C82 3xجرم 3CaCOجرم7 CaCO  

82 7 100 82 7%
100

/   در مخلوط اولیه3CaCOدرصد جرمی/

  )22تا  18و  7هاي   ، صفحه 3(شیمی 

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

  2شیمی   
  

 (عبدالحمید امینی)  »4« ۀگزین - 241

ي طال) مشاهده نمود که تعداد بسیار  آزمایش دوم خود (آزمایش ورقه دررادرفورد 

1هاي آلفا (حدود اندکی از ذره
از مسیر اولیه  90از اي بیش ) با زاویه20000

اي بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد  منحرف شدند و نتیجه گرفت که اتم طال هسته

ي آلفا  توضیح است که تابش هر ذرهالزم به » 2«ي  در مورد گزینه دارد.
4 2
2( He  را واحد از عدد جرمی اتم مورد نظر 4واحد از عدد اتمی و  2 (
واحد از عدد  8واحد از عدد اتمی و  4ي آلفا،  دهد. پس با تابش دو ذره کاهش می

  شود: جرمی کاسته می
2232 224

90 86M M  
 )13تا  11و 9، 8، 6، 5 ،3ي ها   ، صفحه2(شیمی 

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

 (عبدالرشید یلمه)  »2« ۀگزین - 242

هاي یک عنصر  باشند و ایزوتوپ هاي نشري خطی مربوط به الکترون می طیف
  هاي یکسانی دارند.  الکترون

  ها:  بررسی سایر گزینه

  ود. ش استفاده می 131-ید   ایزوتوپرادیواز »: 1«ي  گزینه
  را کشف کرد.  رتوزاییپي  بکرل پدیده»: 3«ي  گزینه
  دهند.  مواد فلوئورسانس، نور با طول موج بلندتري را  نشر می»: 4«ي  گزینه

 ) 16و  15، 12، 7، 4هاي     ، صفحه2(شیمی 

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

 (محسن خوشدل)  »1« ۀگزین - 243

ها به ترتیب افزایش جرم  صورت سؤال، درصد فراوانی ایزوتوپ با توجه به اطالعات
x ،y  وz ي زیر درصد فراوانی هر یک از  زمان سه معادله باشند با حل هم می

   آید. ها به دست می ایزوتوپ

4
100

12 13 14 12 8100

x y
x y z

x y z /  

100پاسخ معادله فوق: 
3z ،200

15y 800و
15x بنابراین فراوانی ،

  باشد.  % می3/33تر تقریباً برابر  ایزوتوپ سنگین
 )14تا  12ي ها    ، صفحه2(شیمی  

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

  )محمدجواد فوالدي(  »1« ۀگزین - 244

2 1 5 1
7

(M ) (M   جرم اتمی میانگین(

2 2 5 5 7 3 3
7 7 7

M M M M  

  )14تا  12ي  ها ، صفحه2شیمی(

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

  )علی فرزادتبار(  »4« ۀگزین - 245

، پرتو بنفش است که داراي 2nبه 6nپرتوي حاصل از انتقال الکترونی
  داراست.پرتو  4در میان این ترین فرکانس را  ن بیشترین طول موج است. بنابرای کم

  )19تا  17هاي  ، صفحه2شیمی(

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

 (مصطفی ساالري)  »4« ۀگزین - 246

اي بنیادي  دانان براي توجیه مشاهدات خود از برقکافت، براي الکتریسیته ذره فیزیک
  نام الکترون پیشنهاد کردند. به 

  )4ي   ، صفحه2(شیمی   
 ----------------------------------------------  

 (مصطفی ساالري)  »2« ۀگزین - 247

16 1282 2 94 47 35824

n e
n p

n p n n ,p
n p

p e
  

تر یا  ناپایدار شود باید نسبت نوترون به پروتون بیش Xي اتم  که هسته براي این
1مساوي با    باشد پس: /5

 47 1 5 47 1 5 35 52 5 47n / n / n /
p

  

5 5 6minn / n  
 )14و  12هاي   ، صفحه2(شیمی 
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 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 248

تري دارند  کتاب درسی نقاطی که درخشندگی بیش 9ي  صفحه 2طبق شکل 
هاي بدون انحراف نیز حاکی از  ي آلفا هستند و ذره نشده هاي منحرف گر ذره بیان

  دهد. تر حجم اتم را فضاي خالی تشکیل می این واقعیت هستند که بیش
ي  ي سربی براي کنترل بهتر تابش ماده رادرفورد از محفظه»: 2«ي  گزینهمورد در 

  پرتوزا استفاده کرد.
  .SnSاست نه  ZnSروي سولفید داراي فرمول »: 3«ي  گزینهمورد در 

  )9و  4ي  ها ، صفحه2(شیمی  

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

 (فرشاد میرزایی)  »4« ۀگزین - 249

هاي مثبت دارد که جرم  باشد که جریانی از ذره ي پرتوي آلفا می دهنده آ) نشان
  ها چهار برابر جرم اتم هیدروژن است. آن

ي پرتوي بتا هستند که همانند پرتوي کاتدي جریانی از  دهنده ب و پ) نشان
ترین انحراف را بین  ی بیشباشد و در میدان الکتریک هاي پرانرژي می الکترون

  پرتوهاي آلفا، بتا و گاما دارد.
که ولتاژ قوي بین دو الکترود اعمال کنیم پرتویی از الکترود منفی  ت) هنگامی
پرتوي کاتدي   آن  که به یابد لکترود مثبت (آند) جریان میسمت ا (کاتد) به

  هاي پر انرژي است. گویند. پرتوي کاتدي جریانی از الکترون می
  )8و  4هاي   ، صفحه2(شیمی  

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

 (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین - 250

ترین طول موج آن مربوط به رنگ بنفش  مربوط به نور مرئی است که کم 2قسمت 
    است.

 )15ي   ، صفحه2(شیمی 

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

 دق حمزه)(محمدصا  »3« ۀگزین - 251

     عبارتند از:nmها برحسب  مرئی) طول موج  در طیف نشري خطی هیدروژن (بخش

656 486 434 410   

ي عکس دارد. بنابراین پرتو با طول  دانیم که طول موج با انرژي رابطه از طرفی می

   باشد. ترین انرژي می (بنفش) داراي بیش 410nmموج 

  )17 ۀ، صفح2(شیمی  

 زاده) (حسن عیسی  »4« ۀگزین - 252

شده هستند،  ها جفت هاي آن هایی که تمامی الکترون طور کلی در اتم به

1هاي با  تعداد الکترون
2sm 1هاي با  با تعداد الکترون

2sm 

نشده نیز دارند، تعداد  هاي جفت که الکترون هایی برابرند اما در اتم

1هاي با  الکترون
2sm نشده با  هاي جفت تر است، چون الکترون بیش

1اسپین 
2

  شوند. وارد اوربیتال می 

  )24و  23هاي    ، صفحه2(شیمی  

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

 (امیر میرزانژاد)  »1« ۀگزین - 253

  داریم: (II)براي یون آهن

  
برابر و  lmو  lفقط یک الکترون با دو عدد کوانتومی  با توجه به آرایش الکترونی، 

  عالمت وجود دارد. هم
  )26تا  20ي    ، صفحه2شیمی (  

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

 (سیدرضا عمادي)  »2« ۀگزین - 254

رخ داده است، عنصر مورد نظر داراي  33IEکه آخرین جهش روي  با توجه به این
34الکترون بوده و عدد اتمی آن  34 34( Se) ا رسم آرایش الکترونی است. ب

 18ي سوم آن  الکترون و در الیه 6ي چهارم آن  شود که در الیه مشخص می
  الکترون وجود دارد.

2 2 6 2 6 10 2 434 1 2 2 3 3 3 4 4Z s / s p / s p d / s p  
  ها: بررسی سایر گزینه

  الکترون وجود دارد. 6ي ظرفیت آن   در الیه»: 1«ي  گزینه
  شده است.زیرالیه در آن از الکترون اشغال  8»: 3«ي  گزینه
  در آن وجود دارد. 0lmالکترون با  15»: 4«ي  گزینه

  )26تا  20هاي    ، صفحه2(شیمی  
 ----------------------------------------------  

 (فرشاد میرزایی)  »4»  ي گزینه - 255

5با توجه به آرایش اتم،  23 425Mn :[Ar] d s ،5  2 باالکترونl ،3n 
2  آن وجود دارد.در  2 6 2 6 101 2 2 3 3 329Cu : s s p s p d  

6 02 3 4

2 1 0 1 2

l d s
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13د کوانتومی اعداالکترون با  9 2n ,ms   

2 2 6 2 6 5 11 2 2 3 3 3 424Cr : s s p s p d s  
13د کوانتومی اعداا الکترون ب 4 2n ,ms   

2 2 6 2 6 7 21 2 2 3 3 3 427Co : s s p s p d s  
13د کوانتومی اعداالکترون با  6 2n ,ms   

2 2 2 6 2 6 61 2 2 3 3 326Fe : s s p s p d  
13د کوانتومی اعداالکترون با  5 2n ,ms   

 )28تا  20هاي     ، صفحه2(شیمی 
 --------------- -------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »4«  ۀگزین - 256
  :ها بررسی گزینه

  درست است زیرا:» 1«ي  گزینه
2 2 6 2 6 5 11 2 2 3 3 3 424Cr : s / s p / s p d / s  

1اوربیتال تمام پر  9دارد و   زیرالیه 7 2 3 2 3
63

( s, s, s p, p)  

  درست است زیرا:» 2«ي  گزینه
  14sآخرین زیرالیه

  14sي الکترونی آخرین الیه
  درست است زیرا:» 3«ي  گزینه

6 62 3 1
0

p , p l
ml

  

  
  
2  نادرست است زیرا:» 4«ي  گزینه  6 5 13 3 3 4 13 1 12s p d / s  

  
 )28تا  20هاي     ، صفحه2(شیمی 

 ----------------------------------------------  
 (فرشاد میرزایی)  »2«  ۀگزین - 257

تواند مربوط به یک گاز نجیب  ختم شده است، می np6که به  اي آرایش الکترونی
  است.  که به آرایش گاز نجیب رسیده یا آنیون و کاتیون پایداري باشد

 )41و  28تا  25و  20هاي     ، صفحه2(شیمی   
------------------------------- ---------------  

  )امیر میرزانژاد(  »2« ۀگزین - 258

84
2 2

n p
n p n p

  

2 2 84 41p p  
2 داریم:2Xرايب 3436X [ Kr] d  

چنین دو  و هم 4sو  1s ،2s، 3sهاي  موجود در اوربیتال هاي الکترون
و  2p ،3p ،4pهاي  هاي موجود در هر یک از زیرالیه الکترون از الکترون

3d 0، دارايml  شود. الکترون می 16هستند که در مجموع برابر 

 4d ،0mlي ظرفیت این یون، فقط یک الکترون در اوربیتال  در الیه
 دارد. 

  )27تا  20و  12، 11ي ها  ، صفحه2شیمی(
---------------------------------------- ------  

  )روح اهللا علیزاده(  »3« ۀگزین - 259

  ها: بررسی گزینه
ترتیب کروي و  به pو  sهاي  هاي موجود در زیرالیه شکل اوربیتال»: 1«ي  گزینه

  دمبلی است.
ا حرکت اسپینی الکترون (یعنی حرکت الکترون به دور خود) آن ر»: 2«ي  گزینه

  کند. تبدیل به یک آهنرباي ریز می
  درست است. »:3«ي  گزینه
 یک الکترون در 2ها با حضور  توجیه برخی خواص فیزیکی اتم»: 4«ي  گزینه

(عدد کوانتومی  msپذیر بود و این مطلب منجر به کشف  اوربیتال امکان
   مغناطیسی اسپین) شد.

 )26تا  21هاي  ، صفحه2شیمی(  
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »4« ۀگزین - 260

  به صورت زیر است:  Clآرایش الکترونی اتم 
1 1

     2 2 6 2 5
17 1 2 2 3 3Cl : s s p s p  

  سیزدهمین   هفدهمین                               
دارند و هفدهمین  1lو 3nاین دو الکترون اعداد کوانتومی

1الکترون
2sm ،0lm  1و سیزدهمین الکترون

2sm 

  دارد.  1lmو
  ها:  بررسی سایر گزینه

تر باشد الکترون موجود در آن  چه شماره تراز انرژي بیشهر »: 1«ي  گزینه
تري دارد و براي کندن الکترون موجود در تراز آخر انرژي  تراز، انرژي بیش

  تري نیاز است.  کم
هایی است که الکترون جفت نشده  این وضعیت تنها در اتم»: 2«ي  گزینه

   ندارند، مانند گازهاي نجیب.
 2تواند فقط  می lمقدار  2lmو 4nی بابراي الکترون»: 3«ي  گزینه

   .f4و  d4هاي  باشد، یعنی زیرالیه 3یا 
 )27تا  20، 18ي    ها ، صفحه2یمی (ش

 الکترون 12
   0mlي پر وجود دارد که در هر کدام دو الکترون با  پنج زیرالیه              

پر وجود دارد که در هرکدام یک الکترون  نیم ي چنین دو زیرالیه وجود دارد. هم
 الکترون 12وجود دارد. 0mlبا 

ي  الیه
 ماقبل آخر

ي  یهال
 آخر
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