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  13913988ماه ماه   آذرآذر  2929
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  

  
  

  

  
 فاطمه منصورخاكي روهمدير گ

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

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -ابان انقالبآدرس دفتر مركزي: خي

  مرتضي منشاري - الهام محمدي  - مريم شميراني   - كيا طنين زاهدي - اسماعيل تشيعي  - داوود تالشي - حسين پرهيزگار  - امير افضلي  فارسيزبان و ادبيات 
  پور اسماعيل يونس –فاطمه منصورخاكي  - خالد مشيرپناهي  - سيدمحمدعلي مرتضوي - رضايي محمدمهدي –حسين رضايي  - بهزاد جهانبخش - درويشعلي ابراهيمي  عربي

  سيد هادي هاشمي –كبير  مرتضي محسني - محمدرضا فرهنگيان -بقا محمد رضايي - ابوالفضل احدزاده  دين و زندگي
  سين مراداميرح –علي شكوهي  –عبدالرشيد شفيعي  -محمد سهرابي  -ميرحسين زاهدي  زبان انگليسي

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

  فريبا رئوفي  محمدجواد قورچيان  محسن اصغري  كيا طنين زاهدي  كيا طنين زاهدي  فارسيزبان و ادبيات 

  منصورخاكي فاطمه  منصورخاكي فاطمه  عربي
  - حسين رضايي-درويشعلي ابراهيمي

  ليال ايزدي  ____  پور اسماعيل يونس

  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
-بقامحمدرضايي

  مرتضي محسني كبير
  محدثه پرهيزكار  صالح احصائي  سكينه گلشني

  پيشه فاطمه فالحت آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي –عبدالرشيد شفيعي   نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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  2: ةصفح   نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي                        98 آذر 29 آزمون -)3( ةپروژ
    

 

 )داوود تالشي(  »3«ي  گزينه - 1

خدنگ: درختي است كه چوب آن بسيار سخت است كه از چوب آن تير و نيزه و  ب)
  سازند. زين اسب مي

  هـ) بام: بامداد، شبگير، صبح زود
  و) آرنگ: آرنج

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

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

 )مرتضي منشاري(  »3«ي  گزينه - 2

    .تر از باز اي است شكاري كوچك زغن: پرنده
  )نامه دانشگاهي، لغت، واژه زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )اسماعيل تشيعي(  »1«ي  گزينه - 3

  همه درست است.» 1«هاي گزينة  امالي واژه
  نوشته شود. »خواري: ذلت«صورت  بايد به ،خاري»: 2«گزينة 
  نوشته شود. »يپرداز نغمه«صورت  بايد به ،پردازي نقمه»: 3«گزينة 
  نوشته شود.  »حقارت: كوچكي«صورت  بايد به ،حغارت»: 4«گزينة 

  )نامه ، واژهامالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )كيا طنين زاهدي(  »3«ي  گزينه - 4

  ديگر هاي گزينه تشريح
  .است صحيح »عذار«: »1« ةگزين
  .است صحيح »نغز«: »2« ةگزين
  .است صحيح »فراق«: »4« ةگزين

  )تركيبي ،امالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )داوود تالشي(  »4«ي  گزينه - 5

 .جناس تـام نـدارد   ، اماكنايه از خسته شدن) :به جان رسيدنكنايه دارد (» 4«گزينة 
  دو هفته (چهارده روز)/ ماه دو هفته (ماه شب چهارده، استعاره از معشوق)

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مجاز: نگين: مجاز از انگشتر/ كف: مجاز از دست/ ديو و دد: مجاز از همه»: 1«گزينة 

  ه به داستان حضرت سليمانتلميح: اشار
و تشـخيص (اضـافة    / طوق سمن: اضـافة تشـبيهي)  تشبيه (گوشوار مويز»: 2«گزينة 

  )استعاري: گردن سرو، گوش مو (درخت انگور) و استعاره
كند (محال عقل است و تناقض)، از بـاد   ن ميپارادوكس: باد چراغ را روش»: 3«گزينة 

  تشخيص ،بخشي كمك خواستن: جان
  در صورت سؤال يعني يك آرايه غلط است نه هر دو.» بعضي«ور از توجه: منظ

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

 )اسماعيل تشيعي(  »3«ي  گزينه - 6

آميزي ادامه  شوند. با حس حذف مي» 4«و » 1«هاي  كنيم و گزينه با تشبيه شروع مي
  آميزي ندارد). حس »2«گزينة رسيم ( مي» 3«دهيم و به گزينة  مي

  من   همچو    ي پاي بندتشبيه:  »3«هاي بيت  آرايه
  به مشبه   ادات  شبه م  شبه  وجه                                                  

  بلبل فرياد كند: تشخيص -2 خطاب قرار گرفته) مورداي بلبل (بلبل  -1تشخيص: 
  نفس : شيرينيآميز حس

  )ايه، تركيبيآردانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »3«ي  گزينه - 7

  / پارادوكس ندارد.جام و خام جناس: 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پيوسته و  -1استعاره از واسطة فيض الهي/ ايهام: مدام » ساقي«استعاره: »: 1«گزينة 
  شرابنوعي  -2همواره 
  / تناسب: دانه، مرغ، دامه (اضافة تشبيهي): دانة خال، مرغ خردتشبي»: 2«گزينة 
   تضاد: صبح و شب/ تشبيه: خرگاه افق، پردة شام»: 4«گزينة 

  )آرايه، تركيبيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )داوود تالشي(  »2«ي  گزينه - 8

» كشـتن «و مصـراع دوم كنايـه از   » شدننصميمي «ل كنايه از مصراع او»: 2«گزينة 
هرگـاه بـا شـمع و     ،است ولي در بيت ذيل آن، كشتن به معني خاموش كردن اسـت 

  چراغ بيايد.
  است. »عصباني شدن«مصراع دوم هر دو بيت كنايه از »: 1« گزينة

 »اسـت  همه چيـز بـرايم تلـخ و نـاگوار    «مصراع دوم هر دو بيت كنايه از »: 3«گزينة 
  باشد. مي

  است.» كشتن«مصراع دوم بيت اول و مصراع اول بيت دوم كنايه از »: 4«گزينة 
  )43و  42 هاي ، صفحهمفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )مرتضي منشاري(  »3«ي  گزينه - 9

رسـد و عاشـق حقيقـي،     شوق حقيقي نمـي مفهوم بيت سؤال: شخصِ نازپرورده به مع
نيـز  » 4و  2، 1«هـاي   خرد. از گزينه هاي راه عشق را به جان مي ها و گرفتاري سختي

گويد كه هـر مجنـوني اليـق عشـق      مي» 3«شود. در گزينة  همين مفهوم دريافت مي
كنـد و اليـق    ليلي نيست و فقط مجنون حقيقي است كه ناز عشق ليلي را درك مـي 

  عشق اوست.
  )47، صفحة مفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )اسماعيل تشيعي(  »2«ي  گزينه -10

 يـا » كـنم  غم عشق تو را با هيچ معاوضـه نمـي  «(ب، د، هـ): » 2«مفهوم ابيات گزينة 
  »غم تو موجب شادي من است«

  ».كند لطف خدا، غم را از شما دور مي«  »ارزش توكل به لطف خدا«بيت الف: 
قصـة عشـق تكـراري و    « » شـنيدني اسـت  قصة عشق هميشه تـازه و  «بيت ج: 

  ».شود آور نمي مالل
  )45صفحة مشابه ، مفهوم ،دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش(

 3و زبان فارسي 2دانشگاهي و ادبيات ادبيات پيش
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  3: ةصفح   نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي                        98 آذر 29 آزمون -)3( ةپروژ
    

 )حسين پرهيزگار(  »1«ي  گزينه -11

  و غوغا، شوال: خرقه، صولت: حمله، جدار: ديوار صداكومه: كلبه، هرّا: 

  نامه) هژوا، لغت، 2ادبيات فارسي ( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«ي  گزينه -12

  .است» خار«نادرست است، امالي صحيح آن » خوار«

  )، تركيبيامال، 2ادبيات فارسي ( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«ي  گزينه -13

  مذبور و زبح نادرست است و صحيح آن مزبور و ذبح است.

  )، امال، تركيبي2ادبيات فارسي ( 

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

 )امير افضلي(  »2«ي  گزينه -14

  زخم كند: تشبيهفند) از تو دفع چشمهـ) مردم (= مردمك) مثل سپند (=اس

  الف) چشمه و چشم: جناس ناقص

كه انگشت در انتها و كنارة دست و پا قرار گرفته اين است كه از بزرگـي   ج) علّت اين

تعليل (فقـط ايـن بيـت حسـن      يري و لطفي نصيبش نخواهد شد: حسندست و پا خ

  تعليل دارد)

  رادوكس  ب) نيكويي و خوبي كردن سبب بدنامي شود: پا

  د) گهر: استعاره از اشك

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي  ادبيات( 

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

 (الهام محمدي)  »2«ي  گزينه -15

شـدن   حسن تعليل دارد: (شاعر دليل سفيدروي بودن صبح را دست بـه دامـان شـب   

  دانسته است.) / تشبيه ندارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  »معشوق«استعاره از » وحشي غزال«آميزي/  حس خواب سنگين»: 1« ةنگزي

  تشبيه »ابروكمان«و » چون هدف«كنايه/  گردن كشيدن»: 3« ةزينگ

اسـلوب   است مصراع اول معادل و مثالي براي مصراع دوم ذكر شده»: 4« ةگزين

  استعاره معادله/ دست سيل

  )آرايه، تركيبي، 2ادبيات فارسي (

 )امير افضلي(  »4«ي  گزينه -16

  پاسدارخانهدر اين گزينه دو واژة مركب وجود دارد: سرباز و 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  گرداب»: 1«گزينة 

  ينزيرزم»: 2«گزينة 

  سلّانهسلّانه»: 3«گزينة 

  )121 ة، زبان فارسي، صفح3زبان فارسي (   

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

 )مرتضي منشاري ـ اردبيل(  »1«ي  گزينه -17

  است.» ريشه«مشتق،  ةتنها واژ

  )121 ةصفحزبان فارسي، ، 3زبان فارسي ( 

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

 )امير افضلي(  »1«ي  گزينه -18

سـبب  بـار بـودن   پـس بـي   ،درخت بدون بار سزاوار تيغ تبر شده است» 1«در گزينة 

بـار بـودن سـبب آسـودگي،     حاصل و بياست. برعكس سه گزينة ديگر كه بي نابودي

  آزادي و امنيت است.

  )137صفحة مشابه ، مفهوم، 2ادبيات فارسي (

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

 )مريم شميراني(  »3«ي  گزينه -19

  بيت اول: با ياد تو اندوهگينم.

  شوم. شاد مي بيت دوم: با ياد تو جوان و دل

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نااميدي از تغيير اوضاع»: 1« ةگزين

  پيشگيري قبل از وقوع حادثه»: 2« ةگزين

  حاصلي است. سوختن، فرجام بي»: 4« ةگزين

  )137 ة، صفحفهوم، م2ت فارسي ادبيا(

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

 )كيا طنين زاهدي(  »2«ي  گزينه -20

  .كرد بايد وقوع از قبل واقعه عالج: »4 و 3 ،1« هاي گزينه ابيات مفهوم

  تدبير بودن فايده بي و تقدير ،جبر: »2« ةگزين بيت مفهوم

  )139، مفهوم، صفحة 2ادبيات فارسي ( 
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 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (    »4«گزينة  -21

 »:من السماء/ «نازل كرد  »:أنزل/ « (خداوند) كه اهللا»: أنّ اهللا«نديدي / »: لَم ترَ/ «آيا »: أ«
  سبز »: مخضرّة/ «زمين  »:األرض/ «شود  مي »:فتصبح«آبي / »: ماء/ «از آسمان 

  هاي ديگر تشريح گزينه

، نادرست »كه زمين سبز و خرّم گردد براي اين«و » باران«، »همانا« »:1«ة گزين
  هستند.

  نادرست هستند.» پديد آمد«و » زمينِ سرسبز«، »چگونه«، »بيني نمي«  »:2«ة گزين
  اند. نادرست» تا ... سرسبز شود«و » نگري نمي« »:3«ة گزين

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش (  »4«گزينة  -22

  هاي ديگر تشريح گزينه

  درست است. »كانوا توكّلوا«براي فعل » توكل كرده بودند« »:1«ة گزين
» شروع كردند«ترجمه نشده است و نيز » علمائنا الكبار«در » نا«ضمير  »:2«ة گزين

  است. نادرست
» كردند توكل مي«نيز ترجمه نشده است و » علمائنا الكبار«در » نا«ضمير  »:3«ة گزين

  است. نادرست
  )ترجمه(    

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

 )درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة  -23

نااميد است، مـأيوس شـده    »:مأيوس« /دوستم»: صديقي«كه /  گويا، مثل اين»: كأنّ«
ـ «جمـع اسـت.) /   » اُمور(«كارهايش »: اُموره«در / »: في«است /  امـا  »: ي عـازم و لكنّ

كـار (مفـرد) /   »: العمـل «بـر ادامـه دادن /   »: مواصلةعلي / « هستم (ولي) من مصمم
(موصـوف و   دلخواه اي هنتيج»: مطلوبة نتيجة«دست آورم /  به»: أكتسب«تا / »: حتّي«

  صفت نكره)
  )ترجمه(    

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

 )حسين رضايي(  »4«گزينة    -24

دنا (معـادل     «در روزهاي طوالني تحصيلمان / »: الطويلةفي أيام دراستنا « كُنّـا قـد اعتَمـ
تنـافُس  «هـا /   ها، توانـايي  توانمندي»: قُدرات«اعتماد كرده بوديم / »: ماضي بعيد فارسي)

  رقابتي سالم»: سليم
  )ترجمه(    

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

 )مرتضوي سيدمحمدعلي(  »3«گزينة  -25

  صحيح عبارت اين گزينه اين چنين است: ةترجم
چه بسا (شايد) مردم در ماه رمضان، گناه را ناپسند بشمارند و به (درگاه) خداوند «

  »توبه كنند!
  )ترجمه(    

 )درويشعلي ابراهيمي(  »4«گزينة  -26

آيـد؛ در   يها به دست مـ  به اندازة زحمت و تالش، بزرگي  گويد: مي» 4«مصراع گزينة 
حالي كه عبارت مقابل آن در مورد توكل كـردن و تسـليم شـدن در مقابـل محبـوب      

  گويد. (خداوند) سخن مي
  )درك مطلب و مفهوم(  

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

 )محمدمهدي رضايي(  »3«گزينة  -27

»: اش دگي علميزن«نجاح اإلنسان / »: موفقيت انسان«ال شك / »: هيچ شكّي نيست«
  أهم االُمور»: ترين امور مهم«يعتبر / »: آيد به شمار مي/ «العلمية حياته

  نكتة مهم درسي

  نادرست است.» النجاح اإلنسان«بنابراين  ،گيرد نمي» ال«مضاف هرگز 
  )تعريب(  
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »3«گزينة  -28

        
بايد مرفوع » كان«(اسم  االسالميةمفكّرو البلدان »: ديشمندان كشورهاي اسالميان«

»: هاي نخستين در سده«تواند صحيح باشد.) /  مي» …كان مفكّرو «باشد، بنابراين 
دست آورده  به/ « رفيعة علمية مكانة»: جايگاه علمي بلندي«في القرون األولي / 

  بوا (ماضي بعيد)اكتس …كانوا اكتسبوا، كانَ »: بودند

  مهم درسي ةنكت

» كانَ + فعل ماضي«دست آوردن ماضي بعيد فارسي در زبان عربي از تركيب  براي به
 شود. استفاده مي

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

  ترجمة متن درك مطلب
 بـد  يا خوب ،خود خودي به و آن .اوست ارادة تابع انسان هاي (توليدات) ساخته«

 هستند و انسان بـا  خوب خود خودي ها به ساخته ها وقت از بسياري در و نيست،
 كـه  آمـوزد  مـي  انسـان  بـه  ديـن  و .كند مي تبديل را به شر ها آن ي استفاده ازبد

 بهـره  بـه شـكل صـحيح    چگونه از آن استفاده كند و خير راه را در قدرت چگونه
 ديـن  هـا از  آن امـا  كننـد  پيشـرفت  مادي گيزند كه در اند توانسته ها غربي. ببرد

 نگاه. نمانده است ها جرم ارتكاب از مانعي ها براي آندر نتيجه . اند شده دور واقعي
 را گناهـان  بـي  كننـد و چگونـه   ور مـي  شـعله  را هـا  جنگ آتش ها آن چگونه كنيد
  »برند؟! مي سرقت به هاي مستضعف را ملت هاي ثروت و كشند مي

 

 )مه منصورخاكيفاط(  »4«گزينة  -29

  ترين عنوان براي متن است. ها، مناسب هاي آن توليدات انسان و منافع و زيان

  هاي ديگر تشريح گزينه

  » ها به دست بيگانگان! دزدي ثروت»: «1«گزينة 
  » آتش جنگ و نتايج آن!»: «2«گزينة 
  » دين واقعي در جوامع!»: «3«گزينة 
  )و مفهوم درك مطلب(    

 2 عربي
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 )منصورخاكي فاطمه(  »2«گزينة  -30

  دهد. با توجه به متن، دين راه استفاده از قدرت را نشان مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» كند! هايش را به شر تبديل مي انسان هميشه ساخته»: «1«گزينة 
نادرست » هاي انسان به خودي خود خير نيستند! در اكثر اوقات ساخته»: «3«گزينة 
  است.

  نادرست است.» اند! در زندگي مادي و معنوي پيشرفت كرده ها غربي»: «4«گزينة 
  )و مفهوم درك مطلب(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »2«گزينة  -31

 اند. استفادة درستي نكرده ،از قدرت ها غربيبا توجه به ترجمة متن، 

  هاي ديگر تشريح گزينه

گناهان سخني گفته نشده  مورد خضوع انسان در مقابل بيدر متن در »: 1«گزينة 
 است.

از ارتكاب جرم سخني گفته  ها غربيدر متن در مورد انواع موانع براي »: 3«گزينة 
 نشده است.

  جهاني سخني گفته نشده است. هاي در متن در مورد برپايي جنگ»: 4«گزينة 
  )و مفهوم درك مطلب(    

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة  -32

  هاي ديگر گزينهتشريح 
  ).القُوةَمفعول است و بايد منصوب باشد (» القُوة«

في طَريقِ الخَيرِ  القُوةَم اإلنْسانَ كَيف يستَعملُ الدينُ يعلِّ«اري كامل عبارت: گذ حركت
  »صحيحٍ!و كَيف ينْتَفع منْها بِشَكلٍ 

  )گذاري حركت(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة    -33

  هاي ديگر تشريح گزينه

 اند. سترناد »فاعله ضمير مستتر«و » مبني للمجهول»: «2«گزينة 

  اند. سترناد» متعد«و » للمخاطبينَ»: «3«گزينة 
  رست است.ناد» من باب تفعيل«»: 4«گزينة  

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة  -34

  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» األصليةعراب اإل«و » جمع تكسير»: «2«گزينة 
 اند. نادرست» و مرفوع» إنّ«خبر «و » جامد»: «3«گزينة 

  است.  نادرست» و مرفوع »إنّ«خبر »: «4«گزينة 
  )تحليل صرفي و نحوي(    

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »1«گزينة  -35

  و منصوب به اعراب ظاهري است.» أنَّ«اسم » نجوماً«

  تشريح گزينه هاي ديگر

  .استو محلّا منصوب » كُما«ضمير بارز » نّإ«اسم »: 2«گزينة 
  .استفوع مستتر و محلّا مر »هو«ضمير » كان«اسم  »:3«گزينة 
  .استو محلّاً مرفوع  »كان«اسم » ت«ضمير بارز »: 4«گزينة 
  )انواع جمالت(    

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش (  »2«گزينة  -36

اعراب عالمت صفت براي حالت نصبي است و بايد با » الصالحون«»: 2«گزينة در 
  بيايد.» ي«فرعي 

الء و ؤتـابع بـراي هـ   »: التالميـذ «منصوب /  محالًو  »نَّإ«اسم »: الءؤه«جمله: تركيب 
» يعلمـون » / «ي«اعـراب فرعـي   عالمـت  صفت و منصوب به  »:نيالحالص«منصوب / 

  مرفوع و محالً »إنَّ«خبر 
  )انواع جمالت(  

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

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -37

است كه پس از آن آمده و  » وحيدة«و خبر آن، » ياء«، ضمير بارز »ستكونينَ«اسم 
  بر آن، مقدم نشده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  في باطن: خبر مقدم / قلباً: اسم مؤخّر»: 1«گزينة 
  منّا: خبر مقدم / من: اسم مؤخّر»: 2«گزينة 
  اسم مؤخّر بين تالميذ: خبر مقدم / تلميذٌ:»: 4«گزينة 

  )انواع جمالت(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »2«گزينة  -38

»باشد. بالفعل است و اسم آن منصوب مي مشبهةاز حروف » ليت  
  )انواع جمالت(    

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة  -39

نيز بايد به همين » كانَ«بر متكلّم وحده داللت دارد، بنابراين » إنّني«در  »ي«ضمير 
  )انواع جمالت(  صحيح است.» 1«صيغه بيايد، در نتيجه گزينة 

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

 )درويشعلي ابراهيمي(  »4«گزينة  -40

ي نفي جنس بر »ال. «ي نهي است»ال«، نفي جنس نيست، بلكه »ال«؛ »4«در گزينة 
  آيد. سر اسم مي

  )انواع جمالت(    
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 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -41

همانا خداوند نگه : …ماوات و االرض اَن تزوال اهللا يمسك الس انّ«آية شريفة 
بيانگر اعتقاد به خداوند »  …ها و زمين را از منحرف شدن و  دارد آسمان مي

ه كان انّ«دارد:  صفت خداوند بيان مي دو ن را بادر انتهاي آيه علت آ حكيم است.
    »بردبار آمرزنده.اوست يماً غفوراً: حل

 )47و  42 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -42

برگزيند، خداوند شرايطي براي او  هركس با اراده و اختيار خود، راه حق يا باطل را
پيش رود و سرشت خود را   آورد كه در مسيري كه انتخاب كرده، به فراهم مي

ها و  آشكار كند. يعني خداوند براي هر دو گروه امكانات و لوازم رسيدن به خواسته
كند و اين مطلب، بيانگر سنت امداد الهي است. دعا  هايشان را فراهم مي هدف
ها و مانع بسياري از بالها گردد، البته در صورتي  بب بسياري از خوبيتواند س مي

كه دعا با شرايط واقعي آن انجام شود و چيزي كه انسان از خداوند درخواست 
كند، در نهايت به ضرر او تمام نشود. اين موضوع، بيانگر سنت تأثير نيكي يا  مي

    بدي در سرنوشت است.
 )62تا  59هاي  هصفح ،6 رس، ددانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -43

هاي الهي و درك  سبب آشنايي ما با نشانه  شناخت قوانين جهان خلقت (علت)،
    شود (معلول).  مندي از طبيعت مي ها و نيز بهره عظمت خالق آن

مل ظهور و بروز استعدادهاست و هم مربوط به سنت امتحان و ابتالء، هم عا
  فرايند رشد و تكامل انسان است.و چگونگي 

 )59و  58 هاي هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -44

لتبتغوا مره و ر لتجري الفلك فيه بأر لكم البحسخّاللّه الّذي «با توجه به آية شريفة 
تسخير دريا و حركت كشتي به امر خداوند روزي نتيجه و پيامد  ،»…فضله  من

اشاره » گردشند و همه در مداري دريسبحون:  في فلك كلٌّ«است و عبارت قرآني 
    .به مدار سيارات دارد

 )43 ةصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(     »1«گزينة  -45

شوند مربوط به  موجودات از آن جهت كه با حكم و فرمان و ارادة الهي ايجاد مي
ها و  كاري به عبارت ديگر، نقشة جهان با همة ريزه .قضاي الهي هستند

سيلة خداست. به و هايش از آن خداست و اجرا و پياده كردن آن نيز به مندي قانون
ه در نقشة آن نقص و اشتباهي هست (تقدير) و نه در اجرا و پياده نهمين جهت 

الهي نوشيم، به علت اعتماد به تقدير  آبي كه با ارادة خود مي .كردن آن (قضا)
ها و تقديرها آفريده كه  ها، اندازه دانيم كه خداوند آب را با ويژگي است، يعني مي

    شود. مي انسان  سبب رفع تشنگي
 )48 ةصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(     »2«گزينة  -46

ها با  افزايد و آن گاهي خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امكانات گمراهان مي
روند و قدم به  و ميبيشتر در فساد فر ،استفاده از همين امكانات و با اصرار خود

شود.  سوي هالكت ابدي نزديك مي تدريج به قدم از انسانيت فاصله گرفته و به
» استدراج«سوي عذاب الهي را سنت  ي در حركت بهجچنين حالت تدري

  .خوانند مي
  )61و  60 هاي هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

  

 )ابوالفضل احدزاده(    »4«گزينة  -47

به اين موضوع اشاره دارد كه خداوند تمام » ء خَلقناه بِقَدرٍ شي انّا كُلَّ«آية 
را بر اساس تقدير مشخصي آفريده است و اين بدين معناست كه همة  اتموجود

كه در  موجودات در نظام قانونمند الهي جاي دارند و هيچ موجودي نيست مگر اين
    نظام خلقت جاي داشته باشد.قانونمندي  ةحيط

  )42ة صفح ،5 ، درسدانشگاهي پيشندگي (دين و ز
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(    »3«گزينة  -48

ها در طول عمر خود در معرض  براساس سنت ابتالء و آزمايش الهي، همة انسان
هاي  ها، سبب جدا شدن انسان اند و پيروزي يا شكست در اين آزمايش آزمايش

گردد و اين  ها مي ماندگي آن بد و ساخته شدن و تكامل، يا خسران و عقبخوب از 
آيا يفتنون:  ا ان يقولوا آمنّا و هم الاس ان يتركواَحسب النّ«ة شريفة موضوع در آي

ايمان آورديم و آزمايش  گويندبشوند؛ همين كه  پندارند رها مي مردم مي
  متجلّي است. »شوند؟ نمي

  نه آيه. ،حديث است»  …الميزان  ةكفّ بمنزلة لمؤمناانما «دقت شود عبارت 
 )59و  56 هاي هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -49

هاي انسان و آب هستند و  ويژگياز ترتيب  بههر يك اختيار انسان و مايع بودن آب 
لذا خروج  .شود از دايرة تقديرات خارج شد گاه نمي اند و هيچ و از تقديرات الهيهر د

 )52و  51 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   از آن ناممكن است.
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -50

ايستند كه  ا لجاجت ورزيده و در مقابل حق مياي از مردم در برابر دعوت انبي دسته
گزينند و با حق  اما آنان كه راه باطل را برمي .شوند با سنت امداد الهي مواجه مي

دهد (سنت  ها مهلت و فرصت زندگي مي ورزند، خداوند به آن عناد و دشمني مي
  امالء يا امهال).

م در راه حق گذارند و امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان كه با نيت پاك، قد
» توفيق الهي«سعادت جهان آخرت و رضايت پروردگار را هدف خود قرار دهند، 

  نام دارد.
دنبال تالش و مجاهدت  هاي توفيق الهي، نصرت و هدايت خدا به يكي از جلوه

 )60و  59هاي  هصفح ،6 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   است.
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(    »4«گزينة  -51

و   برد و غل عشق و محبت الهي، افسردگي، خمودي، ترس و جبن را از بين مي
ما احب اهللا من عصاه: «حديث شريف كند و  ها را خالق مي ها را پاك و انديشه غش

 ،دبه پيروي از خداون» او را دوست ندارد ،كند كسي كه از فرمان خدا سرپيچي مي
  دارد. اشاره از آثار محبت به خداوند

 )117و  116ة صفح ،11 ، درس2(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(    »4«گزينة  -52

بلكه شامل  .ها ندارد اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ،آراستگي
شود. استفاده از عطر،  تر، زمان عبادت نيز مي همزمان حضور در خانواده و از آن م

شانه زدن موها، پوشيدن لباس روشن و تميز و پاك بودن تمامي بدن از 
اين  ،روز تكرار دائمي نماز در شبانه اي مهم پيشوايان هنگام عبادت است.ه توصيه

 .سازد كند و زندگي را پاك و باصفا مي آراستگي و پاكي را در طول روز حفظ مي
زيرا چنين لباسي نشانة  ؛نما نپوشيد لباس نازك و بدن«فرمايد:  امام صادق (ع) مي

    »سستي و ضعف دين است.
  )130و  128 هاي هصفح ،12 ، درس2(دين و زندگي 
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 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -53
نَ يضرِبولْ«دارد و آية » وجوب«بايد دقت كنيم كه فعل امر در آيات قرآن اشاره به 

وبِهِنَّرِهنَّ بخُميلي جبه وجوب حجاب اشاره دارد.» ع  
  )135 ةصفح ،13 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -54

لَكُم  قُل ان كُنتم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللاُ و يغفر«طبق آية »: 3«گزينة 
رحيم اهللاُ غفور كُم ومحبت و دوستي مستمر نسبت به خدا و تبعيت از »ذُنوب ،

  شود. مندي از دوستي خدا مي هاي پيامبر، موجب آمرزش الهي و بهره فرمان
  )117و  113هاي  هصفح ،11 هاي ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )فرهنگيان محمدرضا(    »4«گزينة  -55

اند، بايد  توجه در پاسخ به كساني كه به تناسب ميان ظاهر و باطن در آراستگي بي
شود كه كسي حقيقتي را از صميم قلب دوست داشته باشد، اما هر  مگر مي«گفت: 

هرجا رود، عمل   حقيقت اين است كه دل به» روز كاري برخالف آن انجام دهد؟
  رود. جا مي هم به همان
تي حقيقي با خدا، با نافرماني كردن از خدا در تضاد است، بيانگر لزوم اينكه دوس

  پيروي از دستورات خداست.
 )129و  128، 119 هاي هصفح ،12و  11 هاي ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -56

 وفايي ريا و بياز ظلم و استبداد و داقت و وفا و صبستة عدالت و آزادي  دل«كه  اين
شود كسي دوستدار  نمي«كه  ، بيانگر بيزاري از دشمنان خداست و اين»بيزار است

ها باشد و در جهان زشتي و نافرماني و ستم ببيند و در عين  ها و كرامت فضيلت
محبت به  ، بيانگر مبارزه با دشمنان خدا، از آثار»حال بتواند قرار و آرام بگيرد

  خداست.
 )119ة صفح ،11 ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -57

و عمل به احكام دين ضرورتي گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافي است  برخي مي
، درون و باطن چه اهميت دارد آن مال ظاهري و ظاهر انسان مهم نيست،اع .ندارد

فرمايد: اگر مرا  ند ميانسان است. اين توجيه، با كالم خداوند سازگار نيست. خداو
و اگر محبت من در قلب شما قرار گرفته، شايسته است از دستورات  دوست داريد

  ».قُل ان كنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتّبِعوني«من پيروي كنيد: 
  شود. پاسخ داده مي» ن تراود كه در اوستاز كوزه همان برو«اين توجيه با عبارت 

 )129و  117 ،113هاي هصفح ،12و  11 هاي ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -58
  ها، اخالق و روحيات (علت)، ظاهر هركس تجلي انديشه و باور اوست و انديشه

كس كه نظم و  مثالً آن .دهند سازند و شكل مي (معلول) را مياعمال و ظواهر 
دست به  ،ريزي را قبول دارد، اگر واقعاً به آن ايمان و باور داشته باشد برنامه
  .دهد زند و هركاري را در زمان خاص خود انجام مي ريزي مي برنامه

 )129و  128 هاي هصفح ،12 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -59
به كنترل نگاه امر و از نگاه » …قُل للمؤمنينَ يغُضّوا من اَبصارِهم «در آية شريفة 

لذا با حديث پيامبر (ص) كه در مورد حفظ خود از نگاه  .به نامحرم نهي شده است
   باشد. به نامحرم است، در ارتباط مي

 )137و  135 هاي هصفح ،13 ، درس2زندگي (دين و 
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(    »1«گزينة  -60
آنان را هاي مؤثر و مفيد و بدون زيان  ، فعاليتپوشش زنان بنابر فرمودة قرآن كريم

را حفظ برد و حريم و حرمت زن  سازد، سالمت اخالقي جامعه را باال مي ممكن مي
همسر از محارم سببي است و ادامة  دهد. رامش رواني او را افزايش ميكند و آ مي

ذلك ادني ان يعرفن «اين عبارت است: » هنَّبمن جالبي يدنين عليهنّ« ةآية شريف
به عفاف  انشود كه زن كه نزديك ساختن حجاب به خود باعث مي» فال يؤذين
  .ند تا مورد اذيت قرار نگيرندوشناخته ش

  )140تا  138، 136هاي  هصفح ،13 ، درس2(دين و زندگي 

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -61
بـه  بعد از زلزله كافي آرام باشند تا  اندازة توانند به مياندكي افراد فقط «جمله:  ترجمة

  »مجروحان كمك كنند.
  نكتة مهم درسي

زيـرا   ،اسـت  غلـط  »1« ةاسـت. گزينـ   كار رفتـه  هساختار توصيف صفت ب سؤالدر اين 
نيـز   »2« ةخورد. گزينـ  معني جمله نمي م منفي دارد كه بهمفهو “tooˮمصدر بعد از 

 »3« رود. در گزينة كار مي هب و قبل از اسم بعد از صفت “ enoughˮزيرا ،غلط است
  (گرامر)  سازد. اعل حذف شده و جمله را نادرست ميف “thatˮبعد از 

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

 )محمد سهرابي( »2« ةگزين -62
  »تواند يك كتاب به زبان فرانسوي بخواند؟ آيا او مي الف:«ترجمة جمله: 

  »داند كه كتاب بخواند. فرانسوي نميزبان كافي  ةانداز نه، او به ب:«
  نكتة مهم درسي

بنـابراين   اسـت،  آمـده  گيـري  نتيجهبراي و مصدر  “Frenchˮ اسم جاي خاليبعد از 
  (گرامر)    پاسخ صحيح است.» 2«ة نگزي

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

)ميرحسين زاهدي( »2« ةگزين -63
  »فهميديد؟ديشب خبر را آيا شما الف: «ترجمة جمله: 

  .»آن را متوجه نشدمنه، من ب: «
  نكتة مهم درسي

كشف كـردن،  «معني  به “ˮfind outل فعاي است.  در مورد افعال دوكلمه سؤالاين 
يك فعل جداشدني است. پس ضمير مفعولي بايد بين حرف اضافه و فعـل   »فهميدن

شـمارش اسـت و ضـمير     يـك اسـم غيرقابـل    »اخبـار «معني  به “ˮnewsقرار گيرد. 
  )گرامر(    باشد. مي “ itˮمفعولي آن

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

 )محمد سهرابي( »2« ةگزين -64
آن موقـع   ،هاي فردا صحبت كـرديم  در مورد فعاليت مختصرطور  ما به« ترجمه جمله:

  ».به آن راضي نبوديماما  ،كه هوا بهتر شده بود
   طور مختصر    به )2  از لحاظ جسمي )1
  (واژگان)  معموالً )4  از لحاظ عاطفي )3

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

 )محمد سهرابي( »4« ةگزين -65
كـه   قرار دارنـد كنيد كه در مناطقي  را مشاهده ميصدساله هايي  خانه« جمله: ةترجم

  ».افتد ساالنه چندين بار گردباد اتفاق ميدر آن 
  چسبيدن     )2  ياد آوردن به )1
  (واژگان)  اتفاق افتادن )4  جو كردن  و جست )3

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

 )علي شكوهي( »3« ةگزين -66
 احسـاس  شريك يك كه نيست اين از تر مخرب مشاركت در چيز هيچ« جمله: ةترجم
  ».شود مي استفادهسوء او دارد از كه كند

  محتمل) 2  شلوغ، مسكوني) 1
  (واژگان)  ) قوي4  ) مخرب3

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

 )محمد سهرابي( »2« ةگزين -67
 اكنـون  امـا  بـود،  شده مسدود ساعت دو مدت به تصادف از پس جاده«جمله:  ترجمة
  ».است جريان حال آرامي در دوباره به ترافيك

  آرامي ) به2  ) كامال1ً
  (واژگان)  خالصانه) 4  ) قطعا3ً

 دانشگاهي پيشو  3 انگليسي زبان
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  :كلوزتست متن ةترجم
هاي  . وقتي بخشهستند ها يكي از قدرتمندترين رويدادهاي روي زمين لرزه زمين

لرزه رخ  كنند، زمين شكنند و ناگهان حركت مي هاي زيرِزمين مي سنگ وسيعي از
ها  لرزه جلو بلرزد. برخي زمينعقب و سمت  شود كه زمين به دهد. اين سبب مي مي

اگر  .كنند هاي بزرگ چنين مي لرزه شوند، اما زمين آسيب زيادي را سبب نمي
واج بزرگي توليد كند كه تواند ام دهد، مي رخاقيانوس  زيرِ بزرگي درة لرز زمين

هايي بيابند  كنند تا راه سيالب كند. دانشمندان دارند تالش مي ساحل دريا را دچار
زمان پيش از  مردم بتوانندبيني كنند چه زمان زلزله رخ خواهد داد تا  كه پيش

 .ه شوندداد هشداروقوع 

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -68
  ) ناگهان2  تقريباً) 1
  اً) عموم4  ) مخصوصا3ً

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -69
  نكتة مهم درسي

damageˮ“ تـوان   پـس نمـي   شمارش اسـت،  اسم غيرقابل» ، صدمهآسيب«معني  به
آيد، اسـتفاده كـرد (رد    شمارش مي هاي قابل كه پيش از اسم “manyˮقبل از آن از 

 ةنـه قبـل از اسـم (رد گزينـ     ،آيـد  يد است و بعد از فعل مـي ق “a lotˮ). »1« ةگزين
»2« .(soˮ“توان آن را مسـتقيماً بـا اسـم     بريم و نمي كار مي را قبل از صفت يا قيد به
  (كلوزتست)    .)»3« ةكار برد (رد گزين به

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

 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -70
  فرآيندل، ) رِوا2  اقيانوس) 1
  ) منطقه4  ) خطر3

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

 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -71
  كاهش دادن) 2  توليد كردن) 1
  (كلوزتست)    ) ثبت كردن4  ) سيل ايجاد كردن3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -72
  ا) چر2  كجا) 1
  ) چه زمان4  ) چگونه3

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

  ترجمة درك مطلب اول:
مغز قادر به دريافت و ارسال تعداد  ،پوند) 3(حدود  كوچكش ةرغم انداز علي

حسي و سيستم عصبي  اعضاي  ،نخاعاين كار را با كمك  آنهاست.  نامحدودي از پيام
مخچه را  آندهد.  مغز اين وظيفه را با تعيين كردن كارها انجام مي دهد. انجام مي

تنفس و فشار خون را   ،ضربان قلب مغز ةدهد. ساق مسئول تعادل و همكاري قرار مي
احساسات و اعمال   ،افكار مخ و مخ، قشر ،مغز هاي ترين بخش كند و بزرگ تنظيم مي

 .كنند را كنترل مي
مخالف بدن را كنترل  در طرفعضالت  هر نيمه. شود تقسيم مي نيمهبه دو  مخ
 تانخوريد و با پاي راست غذا مي تانبا دست راست  پس اگر شما معموالً ،كنند مي

شود كه تسلط دارد و شما راست  پس طرف چپ مغزتان گفته مي ، زنيد ضربه مي
شما رهبري را بر عهده  زطرف راست مغ  ،باشد درست. وقتي مخالف آن هستيددست 

 .هستيددست  شما چپو گيرد  يم
كمك به شما  در اما طرف چپ مخصوصاً ،كنند دو طرف مغز استفاده مي افراد از هر

با كلمات و اعداد و كمك به شما براي خواندن و حرف زدن خوب است. طرف راست 
جا  طبعي شما آن و حس شوخ  بهتر استمثل موسيقي و هنر براي وظايف خالقانه 

 .يابد توسعه مي
هاي پيشين در پشت پيشاني شما بسياري از  چهار دست لوب دارد. لوب نيمهر ه

هاي جداري  در پشت سر شما درد را حس  هند. لوبد ريزي را انجام مي تفكر و برنامه
هاي  هند. لوبد ديدن مي ةسري در مركز مغز به شما اجاز هاي پس كنند و لوب مي

خيره ذتخيل و لمس را  ،عمط  ،هايتان خاطرات موسيقي گيجگاهي پشت گوش
  .كنند مي

 )مراد اميرحسين(  »3« ةگزين -73
  »؟مسئول تنظيم كردن تنفس استهاي زير  يك از بخش كدام«ترجمة جمله: 

  »ساقة مغز«
  (درك مطلب)  

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -74
 راسـت  نيمـة شود كـه افـرادي بـا مغزهـاي     تواند استنباط  ز متن ميا«ترجمة جمله 

  ».دنويسن با دست چپشان مي ،مسلط
  (درك مطلب)  

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

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -75
» 2«در پـاراگراف   (مسلط بودن، كنترل كـردن)  dominateˮ“ لغت«ترجمة جمله: 

 »؟است معناچه به 
“control” »نكنترل كرد«  

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -76
  »چيست؟اصلي متن  ةايد«ترجمة جمله: 

  ».دهد است كه كارهاي بسياري براي بدن انسان انجام مي كوچك عضومغز يك « 
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
  :دومدرك مطلب ترجمة 

هـا   امـا آيـا آن  و شب داشته باشد،  هاي ورزشي زيادي را در روز  شايد برنامهتلويزيون 
هـاي ورزشـي تلويزيـون     اسـت. برنامـه  » خير«شوند؟ پاسخ صريحاً  باعث سالمتي مي

زده كننـد، امـا شـما بـراي      را هيجـان  توانند نوع خوبي از سرگرمي باشـند و شـما   مي
ه بودن نياز داريد تا روزانه مقداري ورزش كنيد. برخي افراد سالمتي و همچنين آسود

كننـد.   كـردن را فرامـوش مـي    كنند و ورزش هاي ورزشي را انتخاب مي تماشاي برنامه
اين حـال،   با اما !جالب است، اما انجام آن دشوار استگويند تماشاي ورزش  ها مي آن

هـا عمومـاً سـالم و     . آنكننـد  طـور مـنظم ورزش مـي    كنند تا بـه  افراد كمي سعي مي
به پـا يـا    اي ساده ةخود را از صدمات دور نگه دارند. صدماندام هستند، اما بايد  خوش

از حركت، راه رفتن، يا درست ايستادن  را تواند فرد هر قسمت مهم ديگري از بدن مي
باز دارد. بنابراين، فرد هنگام ورزش كردن بايد مراقب باشد. داشتن رژيم غذايي سالم 

كنيد، الزم اسـت   ميورزش طور منظم  مهم ديگر ورزش روزانه است: اگر شما به ةجنب
كنيد، بـدنتان را تقويـت كنيـد.     شما غذاي سالم كافي بخوريد تا زماني كه ورزش مي

ها  ورزش آنغذايي و  ةبرنام زيرادهند،  ها و وزن زيادي از دست مي افراد زيادي عضله
طـور مناسـبي كـار كنـد، الزم      ، براي اين كه بدنتان بهبا يكديگر تطابق ندارد. در آخر
  اري كنيد.دزياد خود ةاست شما از خوردن غذاي آماد

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3« ةگزين -77
ورزشـي تلويزيـون را ببيننـد امـا      هـاي  برنامهافرادي كه دوست دارند «ترجمة جمله: 

  »ر است.دشوا گويند كه انجام دادن ورزش ورزش كردن را دوست ندارند مي
  (درك مطلب)  

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

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3« ةگزين -78
  »است؟ غلطيك از موارد زير طبق متن  كدام«جمله:  ةترجم

  »يابد. راحتي بهبود مي ساده در بخشي مهم از بدن به ةيك صدم«
  (درك مطلب)   
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3« ةگزين -79
  »م ورزش كنند.طور منظّ كنند به طبق متن افراد كمي سعي مي«ترجمة جمله: 

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

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3« ةگزين -80
دارد  يك رژيم غذايي سالم به حمايت كردن از بدن وقتي كـه كسـي  «ترجمة جمله: 

    »كند. كمك مي ،كند ورزش مي
  (درك مطلب)   
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  تشریحیتشریحی  ۀۀنامنام  پاسخپاسخ

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم

  13981398ماه ماه   آذرآذر  2929
 

  
  

  

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم
  

  021-8451تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
  
 »»چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشی قلمآموزشی قلم    ها و درآمدهاي بنیاد علمیها و درآمدهاي بنیاد علمی  تمام داراییتمام دارایی««  
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  لیلی نظیف –پور  سمیرا نجف –زهرا مهرابی  –بهزاد سلطانی  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

  
مهـرداد ملونـدي     –محسـن محمـدکریمی    –مـنش   رسول محسـنی  –امیرحسین کارگر جدي  –حمید علیزاده  –مجید شعبانی عراقی  –رضا ذاکر  –حسین حاجیلو  –حمیدرضا بنیانی 

  زاده سهند ولی –سینا نادري  – وئینیسروش م

  
  مهـرداد محبـی   –هـادي کمشـی    –پـور   فرزاد کرم –علی کرامت  –مهدي فالح  –مهبد علوي  –امیررضا عشوري  –علیرضا رهبر  –مهدي جباري  –رضا خورسندي  –منش  رضا آرین

  زاده پیام هاشم –امیرحسین میرزایی  –بهرام میرحبیبی  –امیررضا مرادي 

  
  غالمرضا محبی    –مصطفی کیانی  –محمدعلی عباسی  –کاظم شاهملکی  –ناصر خوارزمی  –ملیحه جعفري  –محسن پیگان  –ابراهیم بهادري  –نصراهللا افاضل  –محمد اسدي  –زاده  سن اسحاقح

  احسان هادوي –نیما نورزي  –پیام مرادي 

  
موسی خیاط علیمحمدي   –کیش  مرتضی خوش –محمدصادق حمزه  –رضا جعفري فیروزآبادي  –کامران جعفري  –عبدالحمید امینی  –ابی سید سحاب اعر –نژاد  مرتضی ابراهیم –نتاج  اکبر ابراهیم

 عظیمیـان زواره  محمـد   –رسـول عابـدینی زواره    –سـاجد شـیري طـرزم     –حسـین سـلیمی    –سید محمـد سـجادي    –مصطفی ساالري  –حامد رواز  –زاده  مرتضی رضایی –حسن رحمتی کوکنده 
 دانیـال مهرعلـی    –سید طاها مصـطفوي   –جواد گتابی  –سپهر کاظمی  –فرد  فاضل قهرمانی –امیر قاسمی  –علی فرزادتبار  –مهدي فائق  –زاده  حسن عیسی –اله علیزاده  روح –مسعود علوي امامی 

  عبدالرشید یلمه  –زاده  علی نوري –مهال میرزایی  –فرشاد میرزایی 
  

  

  
  اکبري لیدا علی    بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی مینز

  علیرضا رفیعی ساردوئی  –محمدامین روانبخش   مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی
  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته

درضا صدیقی محم –وحید مقیمی  –امیررضا مرادي   مهرداد محبی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست
  اکبري لیدا علی  امیررضا گراوند

  الهه مرزوق  پور مبینا شرافتی –سروش محمودي  –امیرمهدي جعفري   نژاد محمدامین عمودي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک

  پور مبینا شرافتی –محمد وزیري  –مجید بیانلو   کیش مرتضی خوش  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی
  الهه شهبازي  متین هوشیار
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – آذر 29آزمون  - »3«پروژة         

    
  علوم زمین

 

 )98 -داخل کشور نظام قدیم (  »  2«گزینۀ  - 81

اي  هاي انفجاري حاصل فرورانش و همگرایی ورقۀ اقیانوسی با قاره آتشفشان
  باشند.  می

  )69و  68 ،46، 45 ي  ها  (علوم زمین، صفحه   
 --------------------------------------------  

 )96سراسري داخل کشور (   »  1«گزینۀ  -82

دي گرانروي بیشتر و تحرك کمتري نسبت به ماگماهاي بازي هاي اسی ماگما

ها ترکیب بازي  ولی سایر گزینه ترکیب آندزیتی داشتهاي  قاره ۀدارند. پوست

   دارند.

  )64و  25، 24 ي  ها  (علوم زمین، صفحه   

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

  پور) (سمیرا نجف   »3«گزینۀ  - 83

دهد و پس از آن  ي آتشفشانی را بخار آب تشکیل میقسمت اعظم گازها

  دار اهمیت اکسیدکربن، گازهاي گوگردي و گازهاي نیتروژن گازهاي دي

توان گازهاي کلردار، گاز هیدروژن و گاز  تري دارند. در درجۀ بعدي می بیش

   مونواکسیدکربن را نام برد.

  )64، صفحۀ  (علوم زمین
----------------------------- ---------------  

  )95سراسري داخل کشور (   »3«گزینۀ  -84

ها از  هاي اقیانوس اطلس ماگما از نوع بازالتی و در سایر گزینه در محل پشته
  نوع آندزیتی است.

  )68ۀ (علوم زمین، صفح   
 --------------------------------------------  

  (لیلی نظیف)    »1« ۀگزین -85

هاي مهم ایران در نواري  تر آتشفشان ی بیشکتاب درس 5- 9با توجه به شکل 
  شرقی قرار دارند. غربی تا جنوب از شمال

  )71 ۀ، صفح (علوم زمین
 --------------------------------------------  

  رابی)ه(زهرا م  »2« ۀگزین -86

   ها: جغرافیاي آتشفشان
اند و یک ورقه به زیر دیگري  ورقه به هم برخورد کرده 2مناطقی که  - 1

  شود.  کشیده می

آتشین)، کمربندهاي مدیترانه،  ۀمثال: کمربند آتشفشانی اقیانوس آرام (حلق
  اقیانوس اطلس و اقیانوس هند

  شوند. ورقه از هم دور می 2مناطقی که  - 2
  آفریقا ةهاي موجود در اقیانوس اطلس، دریاي سرخ و قار مثال: شکاف

  شوند. میها خارج  ها از وسط ورقه مناطقی که آتشفشان - 3
 هاوایی هاي آتشفشانمثال: 

  )69و  68هاي    ، صفحه (علوم زمین 
 --------------------------------------------  

 )94سراسري خارج از کشور (  »  3«گزینۀ  - 87

  نامند. آتشین را جزایرقوسی نیز می ۀحلق
  )68ۀ (علوم زمین، صفح   

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

 (روزبه اسحاقیان)  »2«زینۀ گ - 88

اند.  شدن تفراها تشکیل شده هم چسبیدن و سخت هاي آذرآواري از به سنگ
هاي آذرین عمدتاً غیرمتبلور هستند و مانند  ها برخالف سایر سنگ این سنگ

  شوند. بندي می هاي رسوبی از روي اندازة ذرّاتشان دسته سنگ
  )65(علوم زمین، صفحۀ  

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

 (بهزاد سلطانی)  »2«گزینۀ  - 89

تفرا شامل آن دسته از مواد آتشفشانی است که به صورت ذرات ریز و درشت 
هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب  جامد یا نسبتاً جامد و بر اثر فعالیت

شوند. اندازه و شکل تفراها متفاوت است (خاکستر، الپیلی، قطعه سنگ و  می
  مب).ب

  ها:  دالیل نادرستی سایر گزینه
تفرا شامل ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد آتشفشانی »: 1«گزینۀ 

  است.
  دهد.  ته نشست تفراها در خشکی یا آب حالت الیه الیه به آنها می»: 3«گزینۀ 

هاي آذر آواري تشکیل شده که  از تجمع تفراها، سنگ»: 4«گزینۀ 

  غیرمتبلورند. 

  ) 65  زمین، صفحۀ(علوم 
 --------------------------------------------  

  )95سراسري خارج از کشور (  »4« ۀگزین - 90

هاي موقت  هاي اسیدي گرانروي بیشتر، تحرك یونی کمتر و پیوند گدازه
   هاي بازي دارند. تري نسبت به گدازه بیش

  )64ۀ (علوم زمین، صفح   
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – آذر 29آزمون  - »3«پروژة         

    
  شناسی زمین

  

  اقیان)(روزبه اسح   »1«گزینۀ  - 91

2در کانسنگ آهن، هماتیت با فرمول  3Fe O  کانه یا کانی ارزشمند است و
   هاي همراه آن باطله هستند. بقیه کانی

  )66شناسی، صفحۀ  (زمین 
 --------------------------------------------  

  )97سراسري خارج از کشور (     »3«گزینۀ  - 92

درصد از  6/46درصد و اکسیژن  7/27سیلیسیم  -5- 1با توجه به شکل 
با توجه به اند.  جامد زمین را به خود اختصاص داده ۀنی عناصر در پوستافراو
» 3«زمان سیلیسیم و اکسیژن نداریم. گزینۀ  هاي دیگر هم که در گزینه این

   درست است.
  )48شناسی، صفحۀ  (زمین

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

  )97سراسري داخل کشور (    »1«گزینۀ  - 93

هاي سازنده،  بعدي است. یعنی در آن، اتم 3جسم متبلور، داراي نظم درونی 
گیرند. در نتیجه، بلور داراي سطوح صاف  مطابق نظم معینی پهلوي هم قرار می

  شود.  ها و سطوح خارجی محدود می است و به یال
  )50 ۀصفح، شناسی زمین(

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

  (مهدي جباري)  »1«گزینۀ  - 94

  2FeS پیریت  سولفات کلسیم (بدون آب)انیدریت

3 دولومیت  فسفات کلسیم آپاتیت 2[(Ca,Mg)(CO ) ]  

3مانیتیت 4Fe O   
  )63تا  61هاي  شناسی، صفحه (زمین 

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

  )روزبه اسحاقیان(  »4«گزینۀ  - 95
2نوعی سولفات و کرندوم با فرمول  4BaSOباریت با فرمول  3Al O  نوعی

باشد. آپاتیت و فیروزه هر دو فسفات، هالیـت و سـیلویت هـر دو  اکسید می
   کلرید و پیریت و گالن نوعی سولفید هستند.

  )62و  61، 56، 55هاي  ه، صفحشناسی زمین( 
 --------------------------------------------  

  )97سراسري داخل کشور (   »4«گزینۀ  - 96
قائمه  ۀغیر قائمه و گالن رخ سه جهتی با زاوی ۀدولومیت رخ سه جهتی با زاوی

  دارد.
  )55ۀ شناسی، صفح (زمین

  (مهدي جباري)  »1«گزینۀ  - 97

علت سختی نسبتاً زیاد در تهیۀ کاغذ سمباده  ها) به انواع کدر گروناها (گارنت
  کاربرد دارد. 

   ها: بررسی سایر گزینه
کار برده  وناها پس از تراش در جواهرسازي بهانواع شفاف گر»: 2«گزینۀ 

  شوند. می
  مربوط به گرافیت.»: 3«گزینۀ 
 مربوط به آزبست.»: 4«گزینۀ 

  )67و  64هاي  شناسی، صفحه زمین( 
 --------------------------------------------  

 )مهدي جباري(   »4«گزینۀ  - 98

  

  

  

  

  

  

  
  )60و  59هاي  شناسی، صفحه (زمین 

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

  )92سراسري داخل کشور (  »4«گزینۀ  - 99

Al صورت ترکیب شیمیایی کائولن به Si O (OH)2 2 5 است و فاقد پتاسیم  4

باشد ولی میکاي سفید، سیلیکات آلومینیم و پتاسیم آبدار است و سـایر  می

   ها مشترك است. ها در آن گزینه

  )62و  60هاي  هشناسی، صفح (زمین

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

  )90سراسري خارج از کشور (     »1«گزینۀ  - 100

شکسته شدن (مانند ضربه خوردن توسط چکش)  ها، به هنگام بعضی از کانی

شوند که به این  در امتداد سطح یا سطوح معینی به سادگی از هم جدا می

  گویند. یها سطح شکست یا رخ م ویژگی کانی

  )55ۀ شناسی، صفح (زمین

  یلیکاتیساختمان س  نام کانی
  چهاروجهی منفرد  الیوین
  حلقوي  بریل

  زنجیري ساده  پیروکسن
  زنجیري مضاعف  آمفیبول
  اي ورقه  میکا

    فلدسپات

  داربستی
  کوارتز
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  ریاضی عمومی 

 

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 101
]در بازة  تابع آهنگ تغییر متوسط , ]0    برابر است با: 1

f ( ) f ( ) (*)1 0 4
1 0

   

  با توجه به ضابطۀ تابع داریم:

f (x) x23 3   
fباید جواب معادله  ( )    وریم:دست آ را به 4

2 23 3 4 3 1   
1 32
3 3   

 )65ۀ ، صفحعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )سینا نادري(  »4«گزینۀ  - 102
   »:1«گزینۀ 
yنمودار  | sin x دهـد ایـن تـابع در  به صورت زیر اسـت کـه نشـان می |
x    پذیر نیست. مشتق 0

  
  »:2«گزینۀ 

مشتق ندارد
lim

xx xlim lim
xx x x lim

xx

1
3 32 0 1 0

3 100 0
30

   

  »:3«گزینۀ 

مشتق ندارد
lim [x]

x[x] xlim lim [x]
lim [x]xx x

x

0
0 0

100 0
0

   

  »:4«گزینۀ 

پذیر است مشتق
lim x[x]

x [x] xlim lim x[x]
lim x[x]xx x

x

02 0 0
000 0

0

   

 )71تا  69هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  

  )حسین حاجیلو(  »4«گزینۀ  - 103

x تابع در ریشۀ سـادة عبـارت داخـل  2x پذیر نیست، پس مشتق 2

xعبارت داخل قدرمطلق به ازاي  قدرمطلق است و    شود: صفر می 2

a( ) ( ) a f (x) | x x |2 22 2 2 0 4 2 4   

x x ; x x
f (x)

x x ; x

22 4 0 2
24 2 0 2

   

fراي محاسبۀ ب ( / )1   باید از ضابطۀ پایینی مشتق بگیریم: 5

f (x) x ; x f ( / )4 4 0 2 1 5 2   
 )71تا  69هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  

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

  )زاده سهند ولی(  »2«گزینۀ  - 104

  
a

A m f (a) a L : y a a(x a)L
a

22 1 22 1
   

B a
a a a

a

0
23 2 2 23 1 2 4 2   

   شیب خط مماس مثبت است، پس: ه به شکل،با توج

m a mL 2 4   

 )69صفحۀ  3مشابه تمرین ، عمومیریاضی (  

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

  )امیرحسین کارگر جدي(  »2«گزینۀ  - 105

x x xy y
x x x

2 3 2 3 1 1   

y x x y ( )x
x

1 3
1 12 22 3 2 3 22

  

m y ( ) 3 51 1
2 2

   

:y (x ) y x5 5 71 1
2 2 2

   معادلۀ خط مماس 

 یا
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    با توجه به شکل داریم:

  
S(OAB) OA.OB /1 1 7 7 49 2 45

2 2 5 2 20
   

 )66و  65هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  )مجید شعبانی عراقی(  »2«گزینۀ  - 106
g (x)f (g(x)) g ( )f (g( ))xh (x) h ( )

f (g(x)) f (g( ))
1 11 1

2 2 1
   

   آوریم: دست می از روي نمودار به را حال مقادیر الزم

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

( )h ( ) 1 2 21 22 2
   

 )73تا  71هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
----------- ---------------------------------  

  )حمید علیزاده(  »2«گزینۀ  - 107

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

2 2 1 2 1 1
1 3 1 31 1

   

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

1 111 31
   

f ( )(f ( ) ) f ( )( )1 11 1 1 1 2 1
3 3

   

f ( ) f ( )1 13 1 1
3 9

   

( )( )f ( x) f ( )xy y
f( x) f ( x) f ( ) ( )

121 2 1 2 2 1 10 9
2 2 21 2 181 2 1 2

   

 )73تا  71هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
------------------ --------------------------  

  )حمیدرضا بنیانی(  »3«گزینۀ  - 108
(f .g f ) (f .g g .f f )   

   داریم: gو  f ،fنیاز به محاسبه  سپ

f (x) x x f ( )312 4 1 16   

g (x) g ( )
x

1 1 12  

f (x) x f ( )236 4 1 40   
fهمچنین  ( )1 )gو  4 )1   پس داریم: .1

(f g g f f )( ) ( )( ) ( )( )1 16 1 1 4 40 28   
 )73تا  71هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  

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

  )حسین حاجیلو(    »1«گزینۀ  - 109

f (x) x x (x x )3 4 12 21 4 3
9 3 3

   

x
f (x) x x

x

4 28
1 220 4 3 0

4 28
2 2

   

)یعنی تابع در بازة  , )4 28 4 28
2 نزولی است و بنابراین بیشـترین  2

bمقدار  a :برابر است با   

( ) ( )4 28 4 28 28 2 72 2   

 )68و  67هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
--------------------------------- -----------  

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 110
   گیریم: مشتق می xاز طرفین تساوي نسبت به 

ytan(x e ) Ln(cos x)  
sinxy y( y e )( tan (x e ))
cosx

21 1  

x y ( y )( ) y y 10 1 1 0 0 1 0  

y  به ازايx y و 0 )شیب خط مماس بر منحنـی در نقطـۀ  0 , )0 0 
   .است، پس شیب خط قائم برابر است با 

 )81تا  79هاي  ، صفحهعمومیریاضی (  
 --------------------------------------------  

  هندسه
  

  )شمن رسول محسنی(  »1«گزینۀ  - 111
هاي نظیـر در  هاي دو مثلث متناسبند، پس دو مثلث متشابهند و زاویه ضلع
در مثلث بزرگ بـا زاویـۀ  cروي ضلع  ها با هم برابر است. پس زاویۀ روبه آن
/روي ضلع  روبه c0   در مثلث کوچک با هم برابرند، پس: 5

( )0 0 0 0180 51 33 96   
 )89ۀ ، صفح1هندسه ) (تشابه(  
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  )حسین حاجیلو(  »3«گزینۀ  - 112

  
  کنیم. داریم: را رسم می ACمطابق شکل، قطر 

AP PE xPE||DCACD x
AD CD

1 7
3 7 3   

AP AE EC EC
PD EC AE AC

2 2
1 3

   

EQ EC yEQ||ABA BC y
AB AC

2 8
4 3 3  

PQ x y 7 8 15 5
3 3 3

   

 )80تا  78هاي  ، صفحه1هندسه تشابه) ((  

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

  )محسن محمدکریمی(  »3«گزینۀ  - 113
و  cبرابر  ترتیب به را BCو  ABو اندازة اضالع  xاگر ضلع لوزي را برابر 

a خواهیم داشت: گاه ، آندرنظر بگیریم   

  
a:
c

3
2

  فرض 

21
2

S x.x.sinB x x( )( )
S c aABC AB.BC.sinB

  

   داریم: ،ABCبا دو بار استفاده از قضیۀ تالس در مثلث 

x c x x a xPQ || BC
a c c x c c
x a x a x a aRQ || AB
c a x c x

3 3
2 5
3 5
2 2

  

3 2 122 0 485 5 25
S

/
SABC

  

 )80تا  78هاي  ، صفحه1هندسه تشابه) ((  

  )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  - 114

aبراي اینکه  b باید نسبت تشابه حداکثر باشد. پس ضلع  ،ماکسیمم شود

از مثلث دوم را متناظر کوچکترین ضلع مثلث اول (یعنی ضلع با  4به طول 

   گیریم و داریم: میدر نظر ) 2طول 

K 4 2
2

   

a bK a b2 8 10 18
4 5

   

 )85تا  83هاي  ، صفحه1هندسه تشابه) ((  

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

  )رضا ذاکر(  »3«گزینۀ -115
متشابهند. پـس اضـالع  ها ي زاویهتساوبه حالت ABCو  ADEدو مثلث 

  هاي برابر دو مثلث متناسبند: به زاویه يرو روبه
x x x x x x x
x x

1 2 24 3 5 3
5 3

   

Kپس  1
2

Kنسبت تشابه دو مثلث و   12
4

دو  هاي نسـبت مسـاحت 

  :است، مطابق شکل داریممثلث 

  
S SEDCB
S S SABC

3 3
3 4   

 )100ۀ ، صفح1هندسه تشابه) ((  

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

  )منش رسول محسنی(  »3«گزینۀ  - 116
a آندرنظـر بگیـریم، قطـر  aاگر ضـلع قاعـده را  خواهـد بـود، پـس  2

aHB OH 2
   داریم: OHBالزاویۀ  ئم، پس در مثلث قا2

  

 تالس

 تالس

 لوزي

 لوزي
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تالس

a aOHB :OB OH HB OB a
2 22 2 2
2 2

   

 060اند، یعنی زاویـۀ مطلـوب  االضالع هاي متساوي مثلث ،پس وجوه جانبی

   است.

 )133تا  129هاي  ، صفحه1هندسه هاي فضایی) ( شکل(  

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

  )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  - 117

هـا  مخروط ةدر قاعده اسـت. شـعاع قاعـد مشترك دو مخروط ،حاصل شکل

  است و داریم: 5BCها  آن هاي ارتفاع مجموعو  xبرابر 

  

V .x ( ) .x x x1 5 202 2 25 4 2
3 3 3

   

  
  الزاویه داریم: ائماز روابط مثلث ق با استفاده حال

AB.AC BC.AH   (الف 10

2 2 2 2 2 25
10

AB AC BC (AB AC) AB.AC ب)  

(AB AC) AB AC2 45 3 5   

 )134ۀ ، صفح1هندسه هاي فضایی) ( شکل(  

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

  )مهرداد ملوندي(  »2«گزینۀ  - 118

صل از دوران مربع و دایـره حـول هاي حا در واقع منظور سؤال، تفاضل حجم

AB  است. از دوران مربع حولAB یک استوانۀ قـائم بـه شـعاع قاعـدة ،

r hو ارتفاع  1 ، یک کره بـه ABو همچنین از دوران دایره حول  2

Rشعاع     آید. پدید می 1

 حجـــــــــم اســـــــــتوانه قـــــــــائم

 حجم کره

:V r h

:V R

2 21
4 432 3 3

   

V: حجم مورد نظـــــــــر V 2
1 2 3

   

 )141و  125هاي  ، صفحه1هندسه هاي فضایی) ( شکل(  

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

  )88 - سراسري تجربی(  »1«گزینۀ  - 119

  
  : h SO SO OO 6 4   ارتفاع مخروط جدا شده 2

  O A SO r h rO A || OA
OA SO R H

2
3 6  

r 1  

  v r h ( ) ( )2 21 1 21 23 3   حجم مخروط جدا شده: 3

 )134ۀ ، صفح1هندسه هاي فضایی) ( شکل(  

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

  )حسین حاجیلو(  »4«گزینۀ  - 120

ـــثاز آن ـــه مثل ـــا ک ـــه قائم DBCج ي  الزاوی
  است، داریم: 6الساقین به طول وتر  متساوي

  
  

BD CD BC x x2 2 2 2 2 36   

x x2 18 3 2   
  ي فیثاغورس داریم: بنا به قضیه ABDدر مثلث 

AB AD BD AB

AB

2 2 2 2 16 18 34
34

   

، طول ارتفاع ABCدا کردن مساحت مثلث براي پی
  کنیم. را حساب می BCوارد بر

  
  

ABH AH AB BH2 2 34 9 5   

S(ABC)  بنابراین: AH BC1 1 5 6 152 2    

 )120تا  117هاي  ، صفحه1هندسه هاي فضایی) ( شکل(  

فیثاغورس
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )امیرحسین میرزایی(  »1«گزینۀ  - 121
در رفتار حل مسئله،جانور بـا قـرار گـرفتن در مـوقعیتی جدیـد بـه کمـک 

دهد.  تجربیات گذشته خود استدالل کرده و رفتار مناسبی را از خود بروز می
گیرد، در هنگام  در شرطی شدن فعال نیز، جانور پس از کسب تجربه یاد می

ه شدن با همان موقعیت رفتار مشخصی را با توجه به نتیجه رفتار قبلی مواج
   خود بروز دهد.

   ها: بررسی سایر گزینه
آزمون و خطا مخصوص رفتار شـرطی شـدن فعـال اسـت و در »: 2«گزینۀ 

   شرطی شدن کالسیک کاربردي ندارد.
ل در رفتار حل مسئله، جانور در موقعیت قرار گرفته بـا اسـتدال»: 3«گزینۀ 

دهد. اما در شرطی شدن فعـال  رفتار مناسب (نه مشخص) از خود نشان می
  توان به جانور یادداد که در موقعیتی خاص، رفتار مشخصی انجام دهد. می

در شرطی شدن کالسیک، نوع رفتار و پاسخ جانور همان ترشح »: 4«گزینۀ 
هـا  آن هـایی کـه بـا شدن بزاق است. نوع رفتار جانور به دنبال تغییر محرك

  کند. شود، تغییري نمی مواجه می
 )163تا  159هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  

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

  )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 122
  ها:  بررسی گزینه

  کمی همپوشانی دارند. 2و  1کنام واقعی گونه »: 1«گزینۀ 
  در بیرون آب سازگاري بیشتري دارد. 2خالف بر 1گونۀ »: 2«گزینۀ 
  پائین تخته سنگ است. 2کنام واقعی و بنیادي گونه  :»3«گزینۀ 
تر  همواره مناطق عمیـق 1در حضور یا عدم حضور گونۀ  2گونۀ »: 4«گزینۀ 

  دهد. را ترجیح می
 )150و  149هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها و اجتماعات زیستی) ( پویایی جمعیت(  

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

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  -123
  ها: بررسی گزینه

در الگوي رشد لجستیک سرعت رشد افراد متناسب با گنجایش »: 1«گزینۀ 
  محیط است.

الگوي نمایی رشد، همانند الگوي رشد لجستیک به تنـوع افـراد »: 2«گزینۀ 
  جمعیت توجهی ندارد.

داران (جمعیـت تعـادلی)،  طور معمول در جمعیت اغلب مهره به»: 3«ۀ گزین
  منظور زیستن بین افراد رقابت شدیدي وجود دارد. به

پایین بودن تراکم در جمعیـت اسـترپتوکوکوس نومونیـا سـبب »: 4«گزینۀ 
ها داراي تولیـد مثـل  شود، زیرا باکتري کاهش آهنگ تولید مثل در آن نمی

  غیرجنسی هستند.
 )135تا  132هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها و اجتماعات زیستی) ( ویایی جمعیتپ(  

  )رضا خورسندي(  »3«گزینۀ  - 124
   ها: گزینه سایر بررسی
هاي جمعیت است کـه بـه تعـداد افـراد  پراکنش یکی از ویژگی»: 1«گزینۀ 

   وابسته نیست.
راد وابسـته آهنگ رشد ذاتی جمعیت به تعداد مرگ و تولـد افـ»: 2«گزینۀ 

   است و ارتباطی به مهاجرت ندارد.
در تولید مثلی مانند خودلقاحی، کاهش تراکم تاثیر در کـاهش »: 4«گزینۀ 

  آهنگ تولید مثل ندارد.
 )130و  129هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها و اجتماعات زیستی) ( پویایی جمعیت(  

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

 )مهرداد محبی(  »3« گزینۀ - 125
   نادرست است. بررسی موارد:» ج«فقط مورد 

برد و گونۀ دیگر نه سود  الف) در رابطۀ همسفرگی یک گونه از رابطه سود می
  برد و نه زیان!  می

   وجود آورده است. هاي همزیست را به ب) روابط درازمدت، گونه
و انـدازة جمعیـت آن را شود  باعث کشته شدن میزبان نمی معموالًج) انگل 
   دهد. تغییر نمی

د) روابط همزیستی ازجمله رابطۀ همیاري، ناشی از رابطـۀ نزدیـک بـین دو 
گونه در درازمدت هستند؛ لذا این دو گونه تکامل همراه نیز دارند و هماهنگ 

   یابند. با یکدیگر تغییر و تحول می
  ها و اجتماعات زیستی) یایی جمعیت(پو

  )144تا  142هاي  دانشگاهی، صفحه ششناسی پی (زیست 
----------------------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »2«گزینۀ  - 126
ریزي ژنی هستند، رفتار وراثتی یا  ها و داراي برنامه رفتارهایی که متاثر از ژن

   شوند. غریزي نامیده می
   ها: بررسی سایر گزینه

صی از یادگیري است که در آن تغییر رفتار پذیري شکل خا نقش»: 1«گزینۀ 
   قابل مشاهده نیست.

محرك خارجی، در صورتی که در بـدن جـانور گیرنـده داشـته »: 3«گزینۀ 

شود تا زمانی که محرکی وجود نداشـته  باشد، منجر به بروز رفتار در آن می

   باشد (درونی و بیرونی)، عمًال رفتاري بروز نخواهد کرد.

ها، براي برقراري ارتباط جانور  هاي آن هاي حسی و گیرنده ماندا»: 4«گزینۀ 

هاي حسـی  هـاي درونـی، بـدون تحریـک انـدام با محـیط هسـتند، محرك

   توانند منجر به بروز رفتار شوند. می

 )168و  163، 156هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
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  )امیررضا مرادي(  »4«گزینۀ  - 127

اي کـه تنـوع گیـاهی  یلمن و همکارانش، در هر منطقـهدر آزمایش دیوید ت
  بیشتر بود به همان نسبت نیتروژن جذب شده از زمین بیشتر بود.

  ها: بررسی سایر گزینه
  هاي دریایی است. یش بر روي ستارهعبارت مربوط به آزما این»: 1«گزینۀ 
یابـد  ها مقاومت در برابر خشکی افزایش می گونه نوعبا افزایش ت»: 2«گزینۀ 

  ها. نه با افزایش تعداد افراد گونه
 این آزمایش ارتباطی با حذف رقابتی نداشت.»: 3«گزینۀ 

 )153و  152هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
 --------------------------------------------  

 (هادي کمشی)  »3« ۀگزین - 128
گلی است که بین جانـدارانی انواع همزیستی شامل همیاري، همسفرگی و ان

شود. تکامل همراه شکل گرفته است، یعنی هر دو  که این روابط مشاهده می

   ها: اند. رد سایر گزینه گونه هماهنگ با یکدیگر دستخوش تغییر و تحول شده

   براي انگل صادق نیست.»: 1«گزینه 

  کند.  حداقل در ارتباط با رابطۀ انگلی صدق نمی»: 2«گزینه 

با کاهش شانس بقاي میزبان خود، بر روي رقابت  تواند می انگل»: 4«گزینه 

  اشد.بافراد جمعیت گونه میزبان تأثیرگذار 

  ها و اجتماعات زیستی) (پویایی جمعیت

  )144تا  142هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 

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

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 129

کننـد، امـا همـۀ  هاي متفـاوتی بـروز می تارهاي جانوري به شـکلاگرچه رف

هاي مصرفی و افـزایش سـود خـالص، انتخـاب  ها در جهت کاهش هزینه آن

    اند. شده

   ها: بررسی سایر گزینه

بـرد امـا در  رفتار عنکبوت بیوه سیاه بقـاي جـانور را از بـین می»: 1«گزینۀ 

   کند. نسل بعد عمل می جهت انتقال ژن به

توان شایستگی تکاملی گونـه را  نمیرفتار عنکبوت بیوه سیاه  در »:2«ینۀ گز

  مورد بحث قرار داد.

رفتارهاي جانوري هم داراي بخـش ژنـی و هـم بخـش  معموالً»: 4«گزینۀ 

   باشند. یادگیري می

 )170تا  166هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (رفتارشناسی(  

  )امیررضا مرادي(  »1«گزینۀ  - 130

  صحیح است.» د«ا عبارت تنه

  هاي نر است. الف) الگوي تابش خاص، مربوط به کرم

اي براي  ب) بسیاري از حشرات، دوزیستان و پرندگان صداها یا آوازهاي ویژه

  کنند. کنند. دوزیستان اوره دفع می جلب جفت تولید می

داران مشـاهده شـده  مهرگان و مهره رفتار انتخاب جفت در بسیاري از بیج) 

  ت. اس

اي اسـت کـه  ترین عامل در تعیین راهبردهاي تولیـد مثلـی، هزینـه د) مهم

  والدین براي تولید مثل و نگهداري از فرزندان باید بپردازند.

  )173و  172دانشگاهی، صفحۀ  پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
 )103، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )بهرام میرحبیبی(  »4« ۀگزین - 131

در هیچ یک از این دو الگو به تنوع افراد توجهی نشده است. به عبارت دیگـر 

در هر دو الگو، تنوع ژنوتیپی جمعیت، ثابت و رشد جمعیت نیـز پیوسـته در 

شـود. همچنـین در هـیچ یـک از ایـن دو الگـو بـه سـرعت نظر گرفته مـی

. گنجایش محـیط فقـط مربـوط بـه الگـوي شودجایگزینی منابع توجه نمی

  لجیستیک است.

  ها و اجتماعات زیستی) (پویایی جمعیت  

  )135تا  132و  130هاي     ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(
 ----------------------------------------------  

  )رضا خورسندي(  »4«گزینۀ  -132
   طلب جمعیت فرصت مورد الف 

   جمعیت تعادلی مورد ب 

  طلب هاي فرصت جمعیت  هاي تعادلی جمعیت  عوامل
تا حدودي ثابت یا قابل   آب و هواي محیط

  بینی پیش
متغیر و غیرقابل 

  بینی پیش
دار، وابسته  معموالً هدف  و میر مرگ

  به تراکم
معموالً تصادفی، مستقل 

  از تراکم
تقریباً ثابت، تعادلی،   تاندازة جمعی

نزدیک به گنجایش 
محیط، محیط اشباع 

  شده

متغیر با زمان، 
غیرتعادلی، معموًال خیلی 

تر از گنجایش  پایین
محیط، محیط اشباع 

  شدهن
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  اغلب وجود ندارد.  عمومًا شدید  رقابت

هاي مطلوب در  ویژگی
  انتخاب طبیعی

  رشد و نمو آهسته -1

  هاي رقابتی باال قابلیت -2

افراد دیر به سن  -3

  رسند. تولیدمثل می

  جثۀ بزرگ -4

معموالً هر فرد چند  -5

  کند. بار تولید مثل می

تعداد کمی زادة  -6

  آورند. بزرگ به وجود می

  رشد و نمو سریع -1
  تولید مثل سریع -2
افراد زود به سن  -3

  رسند. تولید مثل می
  جثۀ کوچک -4

معموالً هر فرد یک  -5
ل بار فرصت تولید مث

  دارد.
تعداد زیادي زادة  -6

کوچک به وجود 
  آورند. می

نسبتاً طوالنی، عموماً   طول عمر

  بیشتر از یک سال

نسبتاً کوتاه، اغلب کمتر 
  از یک سال

  زادآوري سریع  سازگاري بیشتر با محیط  نتیجه

  
  ها و اجتماعات زیستی)  پویایی جمعیت(  

 )138تا  136هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(

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

 )مهدي فالح(    »2« گزینۀ - 133

شود، بـه طـور کامـل تـا  در الگوي عمل ثابت رفتار با یک محرك شروع می

   گیرد. رود و همیشه به یک شکل انجام می پایان پیش می

   ها: بررسی سایر گزینه

در غازهـاي نـر صـورت  براي مثال رفتار برگرداندن تخم به النه»: 1«گزینۀ 

   گیرد. نمی

   نیازي به وجود محرك اولیه در طول بروز رفتار نیست.»: 3«گزینۀ 

   محرك نشانه اغلب یک عالمت حسی ساده است.»: 4«گزینۀ 

  )رفتارشناسی(

  )158و  157 هاي دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 

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

  )امیرحسین میرزایی(  »4«گزینۀ  -134

  طبق متن کتاب این جمله کامالً صحیح است.

   ها: تشریح سایر گزینه
در عنکبوت بیوه سیاه، رفتار فداکارانه جـانور نـر توسـط نظریـه »: 1«گزینۀ 

بـه  )زنبورهاي عسـلرفتارهاي فداکارانه (در  انتخاب فرد قابل توجیه نیست.
هاي خود فرد مستقیماً به نسل بعد منتقـل شـود، جـانور بـه  جاي اینکه ژن

  رند. هاي بیشتري به وجود آو کند تا زاده افراد خویشاوند خود کمک می
رفتارشناسان، رفتارهاي متنوع جانوران را براساس نقشی که در »: 2«گزینۀ 

کننـد بـه چنـد دسـته تقسـیم  ور دارند و هـدفی کـه دنبـال میزندگی جان
که همه این رفتارها به هدف موفقیت در حفظ بقا و  کنند، مشخص است می

   گیرند. تولید مثل انجام می
رایـی چي ها خ بـه پرسـشفهم و درك انتخاب طبیعـی در پاسـ»: 3«گزینۀ 

  کند. کمک می
  رفتارشناسی) (  

 )169و  166 ،165 ،159، 156هاي  صفحه، دانشگاهی پیش شناسی زیست(

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

  )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  - 135

 نامند. کند، کنام واقعی آن می بخشی از کنام بنیادي که هر گونه اشغال می

  ها و اجتماعات زیستی)  پویایی جمیعت(  

 )148و  147هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(

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

  )رضا خورسندي(  »2«گزینۀ  -136

یابد اما  در صورت تنبیه شدن جانور، تعداد بروز رفتار کاهش می»: 2«گزینۀ 

  شود. قطع نمی

  ها: بررسی سایر گزینه

شرطی شدن بر دو نوع است: شرطی شدن فعال و شرطی شدن »: 1«گزینۀ 

کالسیک محـرك غیرشـرطی بـدون نیـاز بـه  کالسیک که در شرطی شدن

  شود. محرك شرطی موجب بروز رفتار می

پذیري است کـه مربـوط  اي از رفتار نقش ماهی آزاد جوان نمونه»: 3«گزینۀ 

  (فعالیت کتاب درسی) به تشخیص و شناسایی مادر نیست.

کنـد. مـثال  در عادي شدن نوع پاسخ جانور به محرك تغییر می»: 4«گزینۀ 

اند،  راي بار اول از زمین کشاورزي کـه در آن یـک مترسـک گذاشـتهپرنده ب

ک تغییر نکند وجود مترسک براي او عادي سکند اما اگر جاي متر دوري می

 شود.  و بنابراین بدون ترس وارد آن زمین می

 )163و  161تا  159هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
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  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 137

، اسـکینر و ایـوان ترتیب مربوط بـه کنـراد لـورنز به» 3«و » 2«، »1«موارد 

  باشند. پاولوف می

  )163و  160، 159هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  -138
اي بـراي آگـاه کـردن افـراد دیگـر از  هها عالیم صوتی ویژ بسیاري از نخستی

ها، میمون بـا  کتاب درسی ارتباط بین نخستی 7-11شکارچی دارند. (شکل 

فرستد.). بسیاري از حشـرات  ها می جیغ کشیدن، عالیمی را به دیگر میمون

  کنند. اي براي جلب جفت تولید می نیز، صداها و یا آوازهاي ویژه

  ها: بررسی سایر گزینه

چنگ انداختن چیتاي جوان روي تنـه درختـان نـوعی تعیـین »: 1«گزینۀ 
  قلمرو است.

دم بلند مرغ جوالي نر در فصل تولید مثـل هماننـد انشـعابات »: 3«گزینۀ 

شاخ در گوزن نوعی انتخاب جنسی است. این رفتارها گـاهی اوقـات شـانس 

  دهد. بقاي جانور را کاهش می

کننـد، رفتـار  نـدگی میافراد نوعی گاو وحشـی کـه در قطـب ز»: 4«گزینۀ 

ها کـه  دهند. این گاوهـا بـا دیـدن شـکارچی دفاعی خاصی از خود نشان می

دهند کـه  ترها تشکیل می اي دفاعی به دور جوان معموال گرگ هستند حلقه

دهد اما رفتار عروس دریایی در برابر حرکات  شانس بقاي گونه را افزایش می

 تاثیر است. ونه بیدي شدن است که در شانس بقاي گامداوم آب ع

 )174تا  168 و 159 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »2«گزینۀ  - 139
  نادرست هستند.» د«و » ج«، »الف«هاي  عبارت

  ها: بررسی عبارت
دارد. با توجه به شکل اشاره  2الف) عبارت مطرح شده به کشتی چسب گونه 

تر  کنام بنیادي کوچک 1کتاب درسی، این گونه نسبت به گونۀ  150صفحۀ 
  تري دارد. و جثه بزرگ

مقاومت بیشتري نسبت به مواد دفعی  2ب) در پژوهش گوس پارامسی گونۀ 
کتاب درسی، جمعیت ایـن  151ها دارد، اما با توجه به شکل صفحۀ  باکتري

کاهش منـابع  توان یابد. علت این امر را می هش میگونه نیز پس از مدتی کا
  اي مورد نیاز جاندار عنوان کرد. انرژي و تغذیه

ج) پژوهش گوس شامل دو مرحله بود و در مرحلۀ دوم آن همانند پـژوهش 

نـابع بـین مکانل تقسـیم منـابع و کـاهش رقابـت مشـاهده شـد. (تقسـیم 

  )3و گونه  1هاي گونه  پارامسی

ستفاده در پژوهش کانل کشتی چسب است و این جاندار در د) جاندار مورد ا
کند امـا پـس از مـدتی بـه  صورت آزادانه در آب زندگی می دوران نوزادي به

کنـد.  ها چسبیده و ادامه زندگی خود را به این صورت سپري می تخته سنگ
توان گفت کنام بنیادي کشتی چسب در دوران نوزادي و پس از آن  پس می

  اوت داشته و ثابت نیست.با یکدیگر تف
  )152تا  149هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها و اجتماعات زیستی) ( پویایی جمعیت(  

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

  )94سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 140
دانشـگاهی مراجعـه  شناسی پیش کتاب زیست 169ي  صفحه 7-10به شکل 

  کنید.

)، 3ي  ) و رفتار عنکبوت نر بیوه سیاه (گزینـه1ي  کشتن بچه شیرها (گزینه
شود، حفظ بقـا و  ) که باعث مرگ آن می4ي  نیش زدن زنبور کارگر (گزینه

  اندازد. رد را به خطر میفتولیدمثل 
 )169و  166، 165هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  

----------------------- ---------------------  
  شناسی پایه زیست

  

  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 141
دایره  حرکت مایع درون مجراهاي نیم شود  جا می وقتی که شخص جابه

 تولیـد پیـام عصـبی  دار  هاي مژك هاي سلول خم شدن مژك 

   ارسال به مغز

 )73و  67، 66هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیستحواس) ((  

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

  )(علیرضا رهبر  »4«گزینۀ  - 142
هــاي  و پیام شـوند اي در نـور کــم بیشـتر تحریــک می ههاي اســتوان گیرنـده

ها به وسیلۀ عصب بینایی بـه مغـز فرسـتاده  عصبی تولید شده در این سلول
  شود.  می

   ها: بررسی سایر گزینه
هاي مخروطـی  کتـاب درسـی، سـلول 58براساس شکل صفحۀ »: 1«گزینۀ 

   تري دارند. آکسون طوالنی
ایـن  از شوند. اي بیشتر تحریک می وانههاي است در نور کم سلول»: 2«گزینۀ 

هاي مخروطـی نیـز در نـور کـم تحریـک  شود که سـلول جمله مشخص می
   شوند. می
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هاي مخروطـی  لکه زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد و سلول»: 3«گزینۀ 

هـا  دهند و در نتیجه تحریک آن نیز به مان توانایی دیدن جزئیات اشیا را می
هاي مخروطی در لکـه زرد  شود. بنابراین تراکم سلول تصاویر دقیق تولید می

 اي است. هاي استوانه بیشتر از سلول
 )60تا  58هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی زیستحواس) ((  

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

  )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  -143

م در هنگـام توسین در انسان سـبب افـزایش انقباضـات رحـ هورمون اکسی
هاي هیپوتاالموس ساخته  . این هورمون توسط برخی از سلولشود زایمان می

هـاي هیپوتاالموسـی کـه در داخـل  شود و در انتهاي آکسون ایـن نورون می
شود. این هورمون در مواقع لزوم به داخـل  هیپوفیز پسین هستند ذخیره می

راري نیـز ماننـد شود. فرایند تولید و ترشح هورمـون ضـد ادا خون ترشح می
  هورمون اکسی توسین است.

 )90تا  88هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (هورمون(  

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

  )مهبد علوي(  »2«گزینۀ  - 144

   منظور بخش قشري غده فوق کلیه است.
   فقط عبارت اول صحیح است.

   ها: بررسی عبارت
ها توسـط کـورتیزول یـا افـزایش سـدیم  جزیه پروتئینعبارت اول) منظور ت

   توسط آلدوسترون است.
تواند باعث سرکوب سیستم ایمنی شود که  عبارت دوم) ترشح کورتیزول می

   در جلوگیري از رد پیوند عضو موثر است.
عبارت سوم) منظور آلدوسترون است که ترشـح آن باعـث کـاهش پتاسـیم 

  شود نه افزایش پتاسیم. می
 )94و  93هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستورمون) (ه(  

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

  )مهدي جباري(  »4«گزینۀ  - 145
شـکل، براسـاس موقعیـت جـانور و ایـن کـه کـدام قسـمت  در چشم جامی

ها شدت نـور و جهـت آن را  هاي گیرنده، نور دریافت کنند، این سلول سلول
  کنند. تعیین می

  ها:  بررسی سایر گزینه
  هایی به نام رنگیزه بینایی دارند. هاي گیرنده نور، مولکول سلول»: 1«گزینۀ 
  هاست.  مربوط به خط جانبی ماهی»: 2«گزینۀ 
  کند. مغز دستور فرار را صادر می»: 3«گزینۀ 

 )74و  73هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((  

  )95شور سراسري داخل ک(  »1«گزینۀ  - 146
هاي پوششی هستند کـه در بـین  ي بینی سلول هاي سقف حفره اغلب سلول

هاي  ها دربـاره گیرنـده ي گزینـه هاي بویایی وجـود دارد. بقیـه ها گیرنده آن

  بویایی هستند.

 )70تا  68هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »4«ۀ گزین - 147
باشد. تجزیه گلیکـوژن  ریز می ریز و برون غده پانکراس داراي دو بخش درون

  افتد. هاي کبدي اتفاق می در سلول گلوکاگونتوسط 

  ها: بررسی سایر گزینه
 هیپوتـاالموسهاي موجـود در هیپـوفیز توسـط  برخی هورمون»: 1«گزینۀ 

اي بر بخـش قشـري فـوق  نجیرههاي ز اند، هیپوفیز طی واکنش ساخته شده

کلیه اثر گذاشته و با ترشح شدن آلدوسترون و افزایش سـدیم خـون فشـار 

   یابد. خون افزایش می

هاي  بخش اعظم غده تیروئید در دو طرف ناي قرار دارد. هورمون»: 2«گزینۀ 

کنند و نیز رشد طبیعی  تیروئیدي میزان سوخت و ساز را در بدن تنظیم می

  دهند. ها را طی دوران کودکی افزایش می ها و ماهیچه مغز، استخوان

ار روحی جسمی هورمون آزادکننده شهیپوتاالموس تحت تاثیر ف»: 3«گزینۀ 

توسـین توسـط هیپوتـاالموس  کند. هورمـون ضـد ادراري و اکسی ترشح می

ساخته شده و توسط سلولی عصبی در هیپوفیز پسین قرار گرفتـه و از آنجـا 

  شود. وارد خون می

 )95و  91تا  89هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست هورمون) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »4«گزینۀ  - 148
شـود،  توسـین ترشـح می ادراري و اکسیضـداز هیپوفیز پسین دو هورمـون 

ین توسـ ها و هورمـون اکسی ضد ادراري بر عضالت صاف دیواره رگهورمون 

  گذارد. بر عضالت صاف رحم اثر می

   ها: بررسی سایر گزینه
هاي پاراتیروئیدي از ناحیـه  هاي غده تیروئید و هورمون هورمون»: 1«گزینۀ 

هاي پاراتیروئیدي کلسـیم خـون را افـزایش  شوند، هورمون گردن ترشح می
   دهند. می

داراي سـاختار آمینواسـیدي هسـتند و در  T4و  T3هورمون »: 2«گزینۀ 

   هسته گیرنده دارند.
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دهـد همچنـین  هورمون ضد ادراري بـاز جـذب را افـزایش می»: 3«گزینۀ 

هورمون آلدوسـترون در پـی بازجـذب سـدیم باعـث افـزایش بازجـذب آب 
شــود. هورمــون آلدوســترون از بخــش قشــري غــده فــوق کلیــه ترشــح  می
   شود. می

 )94تا  91هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستهورمون) ((  
 --------------------------------------------  

  )94 -سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 149

پانکراس افزایش  ریز بدن مانند در هیپرتیروئیدیسم فعالیت بعضی غدد درون
یش یابد، در ضـمن قندخون افزا ند وتري تولید ک ابد تا گلوکاگون بیشی می

  یابد. سوخت و ساز افزایش و در نتیجه ذخیره گلیکوژن کاهش می

   یابند. هر دو افزیش می»: 2« ۀگزین

نتیجـه  هاي تیروئیدي سـبب افـزایش متابولیسـم و در هورمون»: 3« ۀگزین

 CO2شده و باعث افزایش ترکیب  CO2افزایش مصرف اکسیژن و تولید 

ــوبین می ــا هموگل ــه کلســی ب ــوط ب تونین اســت  شــوند. کلســیم خــون مرب

   تونین اثر ندارد). (هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسیم بر میزان کلسی

  یابد. خشکی پوست کاهش می»: 4« ۀگزین
 )92تا  90هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (هورمون(  

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

  )امیررضا مرادي(  »2«گزینۀ  - 150
نفرین همگی در تنظیم میـزان قنـد  نفرین و نوراپی انسولین، گلوکاگون، اپی

   ها) نقش دارند. خون (میزان انرژي در دسترس سلول

هاي موجود در خـون مسـتقیماً نقـش  کورتیزول در تنظیم یون»: 1«گزینۀ 
   ندارد.

   در کلیه گیرنده ندارد. تونین کلسی»: 3«گزینۀ 

  آلدوسترون در تنظیم میزان قند خون نقشی ندارد.»: 4«گزینۀ 

 )95تا  91هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (هورمون(  
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »1«گزینۀ -151
  تمامی موارد نادرست است.

مخطط زبان نیز  ماهیچه هاي نده چشایی زبان، سلولهاي گیر عالوه بر سلول

توانند پس از تحریک شدن فعالیت غشایی خود را تغییر دهند، هیچ یک  می

هاي ماهیچـه مخطـط صـادق نیسـت.  از موارد ارائـه شـده در مـورد سـلول

هاي حرکتـی (جهـت انتقـال پیـام) نیـز  هاي ماهیچه توسط آکسـون سلول

 هاي درد و گرما و سرما نیز وجود دارند. دهدر زبان گیرن شوند. می تحریک

 )69و  68هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((  

  )امیرحسین میرزایی(  »1«گزینۀ  - 152

شـوند، در همـین  اي چشم بیشتر تحریک می هاي استوانه گیرنده  در نورکم،

هنگام باید تحت تاثیر بخش سمپاتیک دستگاه خودمختار سـوراخ مردمـک 

شود تا نور بیشتري به چشم وارد شود. گشاد شدن سوراخ مردمـک  گشادتر

   هاي شعاعی عنبیه قابل مشاهده خواهد بود. به دنبال انقباض ماهیچه

  ها: تشریح سایر گزینه

هاي درد نیـز  هاي چشایی، گیرنده در اندام زبان عالوه بر گیرنده»: 2«گزینۀ 

ي به اتصال مواد محلـول هاي درد نیاز قابل مشاهده هستند. تحریک گیرنده

  ها ندارد. در بزاق به آن

هاي مکانیکی گوش شامل دو دسـته شـنوایی و تعـادلی  گیرنده»: 3«گزینۀ 

دایره گـوش  هاي حاصل از گیرنده تعادلی موجود در مجاري نیم هستند. پیام

به لوب گیجگـاهی کـه مرکـز پـردازش اطالعـات شـنوایی هسـتند ارسـال 

  شود. نمی

هاي درد ممکن است به دلیل سرما یا گرماي شدیدي که  ندهگیر»: 4«گزینۀ 

 احتمال آسیب بافتی را نیز فراهم کند تحریک شوند.

 )71و  69تا  65، 62، 60، 55هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((  

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

  (علی کرامت)  »2« ۀگزین - 153

چنین ساکن و  به تشخیص اجسام زنده و غیرزنده و هم مکانیکی قادر ةگیرند

ماهی قادر بـه تشـخیص اشـیاي  باشد اما گیرنده الکتریکی گربه متحرك می

   غیرزنده نیست.

  (حواس) 

  )77و  76، 73، 72هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه   (زیست

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

  )شمن رضا آرین(  »1«گزینۀ  - 154
تونین) بـرخالف افـزایش  ش کلسیم خـون (توسـط کلسـیهکا»: 1«گزینۀ 

) وابسـته بـه T4و  T3هـاي  هوشیاري در افراد بزرگسال (توسـط هورمون

   هیپوتاالموس نیست.

ن) وهاي سـازنده ادرار (توسـط آلدوسـتر بازجذب سدیم از لولـه»: 2«گزینۀ 

وابسـته بـه  )توسـط هورمـون پاراتیروئیـديرخالف افزایش کلسیم خون (ب

   هیپوتاالموس است.
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) T4و  T3هـاي  افزایش سوخت و ساز بـدن (توسـط هورمون»: 3«گزینۀ 

هاي صــاف رحــم در هنگــام زایمــان (توســط  هماننــد انقباضــات ماهیچــه

  ابسته به هیپوتاالموس است.توسین) و اکسی

هاي پستانی مادر (توسط پروالکتین)  تحریک تولید شیر در غده»: 4«گزینۀ 

توسـین)  ستانی مـادر (توسـط اکسیهاي پ نند تسهیل خروج شیر از غدههما

  وابسته به هیپوتاالموس است.

  )  هورمون(  

  )94و  91، 90هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست(

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

  )با اندکی تغییر 87 – سراسري(   »2« ۀگزین - 155

گیرندة موجود روي شاخک نوعی پروانۀ ابریشم نر از نوع گیرنـدة شـیمیایی 

   ها از نوع مکانیکی هستند. ها گیرنده است و در سایر گزینه

  (حواس)  

  )118 ۀ، صفح1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 )73و  72، 56، 55ي  ها ، صفحه2زمایشگاه شناسی و آ (زیست

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

  )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 156

   هستند. صحیح »ج«و » ب«موارد 
   ها: بررسی عبارت

 بـه نمـک خـوراکی گواترهاي ناشی از کمبود ید بـا اضـافه شـدن یـدالف) 
   شوند. پیشگیري می

ت. افزایش ترشح هورمـون آزاد ب) مرکز تنظیم دماي بدن هیپوتاالموس اس

تواند باعث افزایش ترشح هورمـون محـرك فـوق  کننده از هیپوتاالموس می

کلیه از هیپوفیز پیشین و به دنبال آن افـزایش ترشـح کـورتیزول از بخـش 

تیزول افـزایش قنـد روقشري غده فوق کلیه شود. یکی از اثرات هورمـون کـ

   خون است.

یعـی مغـز در دوران کـودکی را افـزایش هاي تیروئیدي رشد طب ج) هورمون
مغزي و اثرگذاري بـر مغـز را  –دهند. بنابراین توانایی عبور از سد خونی  می

   باشند. دارا می
نیـز در  2، یک بیماري خود ایمنی ارثی است و دیابت نـوع 1د) دیابت نوع 

  دهد. ارثی دارند رخ می هافراد مسن، چاق و کم تحرکی که زمین

 )97و  94، 92، 91هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  ستزیهورمون) ((  

  )امیررضا عشوري(  »4«گزینۀ  - 157

  کند.  کلیه اندام هدف آلدوسترون است که اریتروپویتین ترشح می

   ها: بررسی سایر گزینه

   ماهیچه اندام هدف گلوکاگون نیست.»: 1«گزینۀ 

   شود نه تولید آن. توسین باعث ترشح شیر می اکسی»: 2«گزینۀ 
  روده اندام هدف هورمون پاراتیروئیدي نیست.»: 3«گزینۀ 

  )94و  92تا  90، 88هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (هورمون(  
  )88، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 158
   ها: بررسی گزینه

ــ»: 1«گزینــۀ  ــ هــاي جــانوري ه هورمونهم از غشــاي ســلول  ترشــح رايب
  گذارند.  شان می سازنده
  باشند.  ها می تونین در استخوان هاي هورمون کلسی گیرنده»: 2«گزینۀ 
اي  هاي ماهیچـه هاي کبدي برخالف سـلول گلوکاگون در سلول»: 3«گزینۀ 

   گیرنده دارد.
  ورتیزول یک هورمون استروئیدي است.ک»: 4«گزینۀ 

  )94و  92 ،87 ،86، 85هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستورمون) (ه(  

 )88، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )بهرام میرحبیبی(  »4« ۀگزین - 159

یابد. عدسی یکـی  در آب مروارید عدسی کدر شده و شفافیت آن کاهش می

  ها: باشد. رد سایر گزینه ة نور میاز ساختارهاي همگراکنند

  تواند دراثر اختالل در کار عدسی نیز رخ دهد. بینی می نزدیک»: 1« ۀگزین

  شود. هاي همگرا استفاده می در اصالح دوربینی از عدسی»: 2« ۀگزین

در آستیگماتیسم عدم یکنواختی در انحناي قرنیه یا عدسـی رخ »: 3« ۀگزین

  یکی از مایعات شفاف چشم. داده است نه غیریکنواخت بودن

  )63و  60ي ها      صفحه ،2و آزمایشگاه شناسی  (زیست(حواس) 
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  - 160
دهد تا فشار آن در دو  شیپوراستاش هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می

 درستی مرتعش شود. طرف پردة صماخ یکسان و پردة صماخ به

 )66و  65هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((  
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

 (محسن پیگان)   »  2« ۀگزین - 161

بُعد، شتاب،  ةدر دو انتهاي مسیر نوسان، انداز
ترین مقدار را دارد.  نیرو و انرژي پتانسیل بیش

rad3 بُعد در فاز ةبراي دومین بار، انداز
2

 

  بیشینه خواهد شد. بنابراین داریم: 
  

sttt 20
3102

3  

 )66تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک ت نوسانی) (حرک(

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

  (پیام مرادي)  »4« ۀینگز - 162
   کنیم. داریم: هاي این نوسانگر را محاسبه می حرکت نوسان ةابتدا دور

T s
T T
2 2 140 20

  

A که متحرك در هر دوره مسافت با توجه به این m4 4 2 را طی 8
متر را طی کند، باید  128که متحرك مسافت  کند، بنابراین براي این می

128تعداد  168
 16نوسان کامل انجام دهد. مدت زمان الزم براي انجام  

   نوسان کامل برابر است با:

  t T s1 416 16 20 5
  

 )66تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((
 --------------------------------------------  

  (غالمرضا محبی)  »2« ۀینگز -163

  آوریم: دست می را بهمکان نوسانگر  ۀسرعت نوسانگر، معادل ۀبا توجه به معادل

v cos( t)50
3

  

rad
sv A A A / mmax mvmax s

50
503 0 063

  

x Asin( t) x / sin( t)500 06 3
  

ترین مقدار است،  عادل بیشچون سرعت نوسانگر در اطراف وضعیت ت
ترین  معین، سرعت متوسط نیز در این محدوده بیش ةبنابراین در یک باز

جایی  مقدار خواهد بود. با توجه به تعریف سرعت متوسط، براي تعیین جابه

t ، مکان متحرك را در زمانt متحرك در مدت
2

بعد از شروع حرکت  

   کنیم. داریم: حاسبه کرده و دو برابر میم
t / s

x / sin( / ) x / m
0 01 502 0 06 0 01 0 031 13  

x / mv vmax maxt / s
0 03 2 30 02

  

 )69تا  67هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  (محسن پیگان)  »3« ۀینگز - 164
  کنیم. داریم: اي حرکت نوسانی ساده را حساب می ابتدا بسامد زاویه

k rad
m s

200 102  

مستقل از زمان در حرکت نوسانی ساده بین بُعد و سرعت  ۀبا استفاده از رابط

  توان نوشت: نوسانگر، می

cmv A x
s

2 2 2 210 5 4 30  

 )69تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  )احسان هادوي(  »2« ۀگزین - 165

نیروي وارد بر نوسانگر  ۀبیشین ةبا استفاده از تعریف انرژي مکانیکی و انداز

  هماهنگ ساده، داریم:

E m A EF F Nmax maxA
F mAmax

1 2 2 2 2 602 30014 102
  

 )70و  69هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  )ما نوروزينی(  »2« ۀگزین - 166

زمانی که نوسانگر در حال نزدیک شدن به مرکز نوسان باشد، سرعت و 
باشد و زمانی که  جهت است و بنابراین حرکتش تندشونده می شتاب آن هم

در حال دور شدن از مرکز نوسان است، حرکتش کندشونده خواهد بود. 
نده و زمانی مشخص شده ابتدا تندشو ةبنابراین حرکت این نوسانگر در باز

   سپس کندشونده خواهد بود.
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توان گفت هر چه نوسانگر به  در مورد انرژي پتانسیل کشسانی نوسانگر می

تر  دو انتهاي مسیر نوسان نزدیک شود، انرژي پتانسیل کشسانی آن بیش

شده و در مرکز نوسان انرژي پتانسیل کشسانی آن صفر است، پس انرژي 

ر حال کاهش و سپس در حال افزایش پتانسیل کشسانی این نوسانگر ابتدا د

  است.

 )69تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  (ابراهیم بهادري)  »2« ۀینگز - 167

a در مرکز نوسان | و 0 v   بیشینه است. |

mv v vmax max max s
2 20 100 100 10  

v در انتهاي مسیر نوسان | و 0 a   بیشینه است. |

ma amax max
s

2 100 10 2  

vv A maxmax a A mmax A Aa Amax

2 10010 10
2

  

 )69تا  64هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

 (کاظم شاهملکی)   »4«گزینۀ  - 168

A2 ۀاي که در فاصل  بتدا فاز نوسانگر را در لحظها
از مرکز نوسان قرار  2

  آوریم، داریم:  دست می دارد، به

x A radx
sin sin rad

A

2 022 2
2 4

  

  انرژي جنبشی و مکانیکی نوسانگر، داریم:  ۀحال طبق رابط

mvK A cos ( t) cos ( t)
E Amvmax

t rad K K
cos ( )

E E

1 2 2 2 2 22
1 2 22
2

124
4 2

  

 )70تا  64هاي  هدانشگاهی، صفح پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

  )88 -سراسري خارج از کشور ریاضی(  »1« ۀینگز - 169

دانیم انرژي پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده هنگامی بیشینه است که  می

دانیم که در انتهاي مسیر،  نوسانگر در انتهاي مسیرش قرار داشته باشد و می

  د.مکان، شتاب و نیرو، بیشینه و سرعت و انرژي جنبشی صفر هستن ةانداز

 )70و  69هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  (نصراهللا افاضل)  »3« ۀینگز - 170

   آوریم: دست می حرکت را به ةابتدا دور

T / s
T
220 20 0 1  

tۀ در لحظ تر  نبشی آن بیشکند و انرژي ج ، ذره از مبدأ مکان عبور می0

rad4 اش است. اگر متحرك در فاز از انرژي پتانسیل کشسانی
قرار گیرد،  

rad4اش برابر است و از فاز  انرژي جنبشی و پتانسیل
rad3 تا 

4
، انرژي 

   تر از انرژي جنبشی آن است. پتانسیل کشسانی آن بیش

  

T هاي ا مربوط به لحظهاین فازه
8

T3 ات 
8

   است، بنابراین داریم: 

T s t s, t s1 1 3
1 210 80 80

   

 )70تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  (ملیحه جعفري)  »3« ۀینگز - 171

انرژي جنبشی برابر با انرژي مکانیکی  ۀیندر حرکت نوسانی ساده، بیش

نوسانگر است. از طرفی با استفاده از تعریف بُعد و انرژي جنبشی نوسانگر 

   داریم:

x
x Asin( t) sin( t) ( )

A
1  
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K mv mA cos ( t) Ecos ( t)

K
cos ( t) ( )

E

1 12 2 2 2 2
2 2

2 2
  

x( ) , ( ) ( ) ( ) E J
A E E

3 101 2 2 21 1 402  

 )70تا  61هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  )محمدعلی عباسی(  »2« ۀگزین - 172

Meg ۀشتاب گرانش در سطح زمین از رابط G
Re
دیگر  ةو در سطح سیار 2

Mg ۀاز رابط G
R    آید. دست می به 2

  Mg Re ( ) ( )
g M Re

12 24 44  

lT ۀز رابطآونگ ساده ا ۀهاي کم دامن نوسان ةاز طرفی دور
g

2 

   آید و مستقل از جرم آونگ است. دست می به

  T l g
T l g

4 4 4 

 )73تا  71 هاي دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

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

  (محسن پیگان)  »2« ۀینگز - 173

بین دو نقطه از محیط انتشار یک موج،  اختالف فاز ۀبا استفاده از رابط

   داریم:

k x x x x m
v

3 6 32 12
  

 )96تا  86هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  )89 -(سراسري خارج از کشور تجربی  »2« ۀینگز - 174

Fۀ با استفاده از رابط
vتوان نوشت: می   

v F F N
v F Fm mv ,v

s s

160 1281281 1 1
2002 2 2160 2001 2

  

F N F N
F
128 16 200 200 128 722252

  

 )85و  84هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 175

  بین سرعت، طول موج و بسامد یک موج، داریم: ۀبا توجه به رابط

  2 2 1 2 3 2 6
1 1 2 1

v fv
f v f

  

 )88و  87هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  )کاظم شاهملکی(  »2« ۀگزین - 176

  رادیان است. اختالف فاز نقاط در فاز مخالف همواره مضرب فردي از 

 )88تا  85هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  (ناصر خوارزمی)  »2« ۀینگز -177

فاز متوالی از محیط انتشار موج برابر با طول موج است،  هم ۀدو نقط ۀفاصل

n) فاز متوالی برابر با هم ۀنقط nۀ بنابراین فاصل   خواهد بود. داریم: 1(

/ / m3 1 2 0 4  
   سرعت موج مکانیکی، داریم: ۀبراي محاسب

mx / mx vt / v / v
st / s

1 2 1 2 0 15 8
0 15

  

   بسامد موج، داریم: ۀبراي محاسب

v f / f f Hz8 0 4 20  
 )88تا  86هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک (هاي مکانیکی)  موج(

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

  )88 -(سراسري خارج از کشور تجربی  »3« ۀینگز - 178

 ةموج در این مدت به انداز
2

پیشروي کرده است که این فاصله را در  

Tمدت
2

   کند.طی می 
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Tx v t . t t

T2 2
 

1
1 1 2102 2 2 50

TT ft t s
f

  

 )96تا  89هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  )محمد اسدي(  »2« ۀگزین -179

  نوسان چشمه و سرعت انتشار موج، داریم: ۀبا توجه به معادل

radk k
v m

80 420
  

  یابد، داریم: ها انتشار میxچون موج در خالف جهت محور

u Asin( t kx)  

u sin( t ( ))124 10 80 4 10
  

u sin( t )224 10 80 5
  

 )96تا  89هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج(

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

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 180

نوسان  ۀدر وسط دامنMة ، ذرt1ۀ با توجه به جهت انتشار موج در لحظ
مثبت و سرعت آن منفی است (در  آن مکانخود قرار دارد و در این لحظه 

+ 2که براي اولین بار به مکان  فرضی مرجع). بنابراین براي این ةربع دوم دایر

5 ةمتر برسد، با توجه به شکل زیر باید به انداز سانتی
3

ان تغییر فاز رادی

  بدهد. داریم:

  

tچون این تغییر فاز در مدت  s1
60

  توان نوشت: شود، می انجام می 

rad, t s
. t

rad
s

5 1
3 60

5 1 1003 60

  

 )96تا  89هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک ) (هاي مکانیکی موج(

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

  2و  1یزیک ف
  

  )غالمرضا محبی(  »4« ۀگزین - 181

را (A)با توجه به توضیحات کتاب درسی، تبدیل مستقیم بخار آب به یخ

نامیم. از طرفی  را تصعید می(B)چگالش و تبدیل مستقیم یخ به بخار آب

را میعان (C)را ذوب و تبدیل بخار آب به آب (D)تبدیل یخ به آب

  نامیم. می

 )127 ۀ، صفح2فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 182

  کنیم: ابتدا توان مفید آبگرمکن را حساب می

WP
P

P

P
Ra

Ra

WP 24003000100
80

مفید
مفید

100
80

کل3000
کل

  مفید

دسـت  قدار گرمـاي گرفتـه شـده توسـط مخـزن مسـی و آب را بهم پسس
  آوریم: می

آبمسآبآبمسمس cmcmQQQQ  

Ckg

Jc,kg/m

Ckg

Jc,kgm

مس51مس400

آب1آب4200
  

Q / Q J1 4200 20 1 5 400 20 96000  

   کنیم. صورت زیر مدت زمان را حساب می و در آخر به

st
tt

QP
JQ

WP 40960002400
96000

مفید2400
 مفید

 )126تا  122هاي  ، صفحه2فیزیک (
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  )غالمرضا محبی(  »3« ۀگزین -183

دهد و اگر فرض  گیرد و فلز گرما از دست می در این مسأله آب گرما می

  گرماي تلف شده است، داریم: Q کنیم

Q)mc()mc(QQQ   آبفلزآبفلز

0 5 4200 14 10 0 1 450 14 214
600

/ ( ) / ( ) Q
Q J

  

   گرما تلف شده است. 600Jبنابراین 

 )126تا  122هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  (مصطفی کیانی)  »4« ۀینگز - 184

LL)(ۀ از رابطبا استفاده     توان نوشت: می 112

mm/)LL(LL
mm/LL

BBBAAA

BA

120
120

1111
22  

C
B,

C
A,mmBLAL 1610816101615011

  

1201081501501016150150 66 /  

12010121024 44 /  

C10010121012 24  

CC 100100 22112  

  )140تا  136 يها صفحه ،2فیزیک (
----------------------------------------- ---  

  (نیما نوروزي)  »3« ۀینگز - 185

تبخیر سطحی، مایع گرماي نهان تبخیر خود را از دست  ةدر اثر پدید
هاي درستی  ها عبارت گزینه ۀآید. بقی دهد و در نتیجه دماي آن پایین می می

   کنند. تبخیر سطحی را توصیف می ةهستند که پدید
 )133و  132هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  زاده) (حسن اسحاق  »1« ۀینگز - 186

  سلسیوس برابر است با: ۀحجم گلوله در دماي صفر درج

4 43 3 3 33 10 4 101 13 3V R cm  

برابر ضریب انبساط  5/1دانیم ضریب انبساط حجمی یک جسم جامد،  می

  سطحی آن است.

  5 5 11 5 5 10 7 5 10/ / K  

   بنابراین افزایش حجم برابر است با:

5 3 37 5 10 4 10 250 751V V V / cm  

 )142تا  136هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  (محسن پیگان)  »3« ۀینگز - 187

  رسانش در جامدات داریم: ۀبا استفاده از رابط

KAt QLQ t s
L KA

11200 8 10 324 2120 25 10 10
  

 )146تا  144هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  )زاده حسن اسحاق(  »2« ۀگزین - 188

  شود برابر است با: گرمایی که صرف تبخیر آب می

Q mL (J)V 2 22681  

برسد. C0100 بهدهد تا دمایش از این مقدار گرما را آهن از دست می

  بنابراین:

)(mcQ 100420103022682 3
  آهن

C460  

 )133و  132، 126تا  122هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  )90 -(سراسري ریاضی  »2« ۀینگز - 189

توان نوشت: (فوالد:  آهنگ شارش گرما در دو میله یکسان است، بنابراین می

  ) 2و مس:  1
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K A K AQ Q( ) ( )

t t L L
1 1 2 21 2 1 2

  

( ) ( )
L cm

L
50 100 20 400 20 0 20210 2

  

 )146تا  144هاي  صفحه، 2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 190

Qدهد برابر با مقدار گرمایی که بخار آب از دست می mLV V و مقدار

Qگیرد برابر گرمایی که یخ براي ذوب شدن می m LF F  است. چون

  توان نوشت: ابرند، میاین گرماها با هم بر

Jm g , LV gQ Q mL m LV F V F JLF g

34 2200

340
  

m m m g34 220034 2200 340 220
340

  

 )136تا  127هاي  ، صفحه2فیزیک (

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

  3یزیک ف
  

   )محسن پیگان(  »3« ۀگزین - 191

شـود، در  به مـدار اضـافه می صورت موازي به R، مقاومتk با بستن کلید

یابد،  نتیجه مقاومت معادل مدار کاهش یافته و شدت جریان آن افزایش می

افزایش خواهد یافت و طبق قانون (A)مدار ۀبنابراین شار عبوري از سیملول

خودالقایی مانند یک مولد ضـدمحرکه در خـالف جهـت  ۀلنز، نیروي محرک

کـه بـا بسـتن  کند. از طرفـی بـا توجـه بـه این عمل میمولد  ۀنیروي محرک

یابـد،  افـزایش می (B)مـدار ۀ، شار مغناطیسی عبـوري از سـیملولkکلید

بنابراین طبق قانون لنز، جریان القایی در جهتی خواهد بود که بـا تغییـرات 

پـایینی  ۀریـان در شـاخشار مغناطیسی مخالفت کنـد و بنـابراین جهـت ج

   خواهد بود. CبهDاز(B)مدار

  
 )119تا  117هاي  ، صفحه3فیزیک (

   )محسن پیگان(  »1« ۀگزین - 192

  توان نوشت: با استفاده از قانون القاي الکترومغناطیسی فارادي می

d dNN [( t t ) ]
dt dt

11 2 38 104
  

t s( t ) ( )
t

1 4 4 443 310 102 2 2  

0  
 )115تا  112هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

 (غالمرضا محبی)  »2« ۀگزین - 193

گرد و بنابراین جهت میدان مغناطیسی  جهت جریان در قاب مربعی ساعت

این که جریان در  ه بهباشد. با توج سو می ناشی از آن در درون حلقه، درون

آن در حال افزایش است، لذا میدان مغناطیسی درون آن در حال افزایش 

 ةداخلی با افزایش انداز ۀاست. از طرفی میدان مغناطیسی عبوري از حلق

مربعی در حال افزایش است، که منجر به افزایش شار عبوري از  ۀمیدان حلق

   شود. آن می

  
  

ن القایی باید طوري باشد که با افزایش این شار طبق قانون لنز، جهت جریا

شود  اي ایجاد می دایره ۀگردي در حلق مخالفت کند، بنابراین جریان پادساعت

که میدان مغناطیسی آن با افزایش میدان مغناطیسی قاب مربعی مخالفت 

   کند. می

 )119تا  117هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

   )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 194

القایی  ۀابتدا با استفاده از قانون القاي الکترومغناطیسی فارادي، نیروي محرک
، مقاومت الکتریکی RI ۀکنیم و سپس با استفاده از رابط را حساب می

  آوریم. داریم: دست می حلقه را به
d dBd Acos dB| | | N | | | NAcos | |
dt dt

  

dB T , A / m
dt s /

N , cos

2250 0 02
1 0 02 1 250

1 1
  

V5  
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I / ARI R / R0 05 5 0 05 100  

 )116تا  112هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )ناصر خوارزمی(  »1« ۀگزین - 195

آل عدد  که آمپرسنج ایده با توجه به جهت جریان ناشی از مولد، شرط آن
/برابر با ACتاژ دو سر سیمصفر را نشان دهد این است که ول V0 و  4

  باشد، بنابراین داریم: AبهCجهت جریان القایی آن از 

 القــــــــــــــــایی
 القــــــــــــــــایی

/ V
Bvl / / v /

B / T,l / m
m

v
s

0 4
0 4 0 5 0 80 5 0 8

1
   

باشد، بنابراین میدان مغناطیسی  AبهCچون جهت جریان القایی باید از
سو و مخالف میدان مغناطیسی  القایی ناشی از آن در داخل قاب برون

خارجی خواهد بود؛ بنابراین طبق قانون لنز، جهت حرکت سیم باید در 
جهتی باشد که شار مغناطیسی عبوري از حلقه در حال افزایش باشد تا 

تغییرات مخالفت کند، در نتیجه  جریان القایی با اثرات خود با این
  حرکت کند. راستطرف  باید به ACسیم

 )117تا  112هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(  »3«ۀگزین - 196

  یم:آور دست می القایی را به ۀ، نیروي محرکIRۀ ابتدا از رابط
I / A , RIR / / V0 03 6 0 03 6 0 18  

dۀ اکنون با استفاده از رابط
| | | |

dt
، آهنگ تغییر مساحت حلقه را 

   آوریم: دست می به
d d dAABcos| | | | | | | (AB) | | | B | |
dt dt dt0

  

dA dA m/ V , B / T / / | | | | /
dt dt s

20 18 0 6 0 18 0 6 0 3  
 )116تا  112هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

   )حه جعفريملی(  »3« ۀگزین -197

کنیم،  تناوب حرکت پیچه را محاسبه می ةابتدا با استفاده از نمودار، دور
  داریم:

T / T s3 2 25 34
  

  القایی، داریم: ۀنیروي محرک ۀبیشین ۀاز طرفی با استفاده از رابط

ABmaxNAB Nmax max max  
Vدور , Nmax maxradT s

T s
/ Wbmax

210 150 10 150 32 23 3
0 1

  

   توان نوشت: در نتیجه می

cos( t) / cos( t)max
20 1 3

  

 )128تا  125هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )محسن پیگان(  »1« ۀگزین - 198

   توان نوشت: فارادي می یبا استفاده از قانون القاي الکترومغناطیس
I| | | N | | L | N | | L | I |

t t
  

/| | | | / Wb0 5 80 0 022000
  

 )120تا  118هاي  ، صفحه3فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین -199

  کنیم. ابتدا شدت جریان عبوري از سیملوله را حساب می

  U / J,L / HU LI / / I I A1 10 1 0 22 20 1 0 2 12 2
  

دست آید و  جریان به ۀگیریم تا معادل بار الکتریکی مشتق می ۀاکنون از معادل
  دهیم: ار میقر A1 را برابر جریان  ۀسپس معادل

dq q t t I AI I t t t s
dt

2 12 1 1 2 1 1  

 )124و  123هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )96 -سراسري ریاضی (  »4« ۀگزین - 200

Nدر مبدل آرمانی رابطۀ  V
N V
2 2
1 1

   برقرار است بنابراین داریم: 

N V
K KA AN V

N V
K KB BN V

4000002 2 40100001 1
5000 12 2
400000 801 1

   

 K KA A
K KB B

40 32001
80

   

 )129ۀ ، صفح3فیزیک (
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
  )حامد رواز(  »4«گزینۀ  - 201

مـول یـون تولیـد  3در آب،  BaOاز انحالل هر مـول »: 4«بررسی گزینۀ 

مول یون  3متر از کدر آب  SO3هر مول  شود، در حالی که از انحالل می

   شود. تولید می

 )69تا  61هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  

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

  )ه علیزادهال روح(  »3«گزینۀ  - 202

  ها: بررسی پرسش

  تر است که:  (آ): در دما و غلظت یکسان اسیدي قوي پرسش

1- aK یشتر باشد. یونش آن در آب بدرجۀ  -2تري داشته باشد.  بزرگ  

نسبت به سایر  PO34اسید غلظت  (ب): در مراحل یونش فسفریک پرسش

   غلظت بازهاي مزدوج: ۀمقایس .کمتر استها  نهوگ

  [H PO ] [HPO ] [PO ]2 32 4 4 4   

   (پ): پرسش

  2 3 600 100 51140 60 0 12001140 60 60

H O HA H O A
:( )
:

%  اولیـــــــــــه%
 تعـــــــــــادل

   

Hذرة  nو  Aذرة  nیونیده شود،  HAمولکول  nدقت کنید اگر  O3 

Hو  Aذره  60شود. چون  تولید می O3 مولکول  60پس  ،تولید شده

HA ــده ــده ش ــت یونی ــداد مولکول ؛اس ــاي  بنــابراین تع  اولیــه HAه

1140 60 1200(    باشد. می (

 )68تا  62هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  

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

  )ه علیزادهروح ال(  »2«گزینۀ  -203

ــــه صــــورت »: 1« نــــۀیگز ــــونش آب ب ــــۀ واکــــنش خــــود ی معادل

H O(l) q H O (aq) OH (aq)2 2 ــنش  3 ــن واک ــت، در ای اس

H]یی تعـادل بـه سـمت راسـت شـده و جا باعث جابه دما  افزایش O ]3 ،

[OH   دهد.  را افزایش می wKو در نتیجه  [

 کــاهشاگــر دمــاي آب خــالص را کــاهش دهــیم، بــه دلیــل »: 2« نــۀیگز

[H O ]3 ،pH یابد. می افزایش   

یک اسید قـوي یـک  HCl(aq)دانیم هیدروکلریک اسید  می »:3« نۀیگز

  بنابراین: .ظرفیتی است

  [H O ] [HCl] / mol.L 10 43   

ــاق  ــاي ات ــی در دم H]از طرف O ][OH ] ــت؛  14103 ــابراین اس بن
  توان نتیجه گرفت که:  می

  [OH ] / mol.L
/[H O ]

14 1410 10 13 10 25 10
0 43

   

  [H O ] / /
[OH ] /

0 4 133 1 6 10130 25 10
   

است. از طرفی  1410برابر  C25 ،Kwدانیم در دماي  می»: 4« نۀیگز

بنابراین بـراي آب خـالص  ؛شود می wK مقدار افزایش دما موجب افزایش

) 1310(مـثًال  1410تـر از  تواند عددي بزرگ می wKدر حال جوش، 

  باشد. 

 )76و  70تا  68، 63هاي  ه، صفحدانشگاهی پیش شیمی(  

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

  )محمد عظیمیان زواره(  »1«گزینۀ  - 204

تقریبی یک محلول را  pHتوان  کمک شناساگرها میبه  »:1«بررسی گزینۀ 
  محلول را آشکار کرد.  pHاندازه گرفت یا تغییرات 

 )73، صفحۀ دانشگاهی پیششیمی (  

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

  )زاده حسن عیسی(  »3«گزینۀ  - 205

چـون توان گفت که غلظت اولیه دو اسید یکسان است،  با توجه به شکل می

HY  به مقدار بیشتري تفکیک شده است؛ بنابراین نسبت بـهHX  اسـید

تـر اسـت.  کم Xنسـبت بـه  Yتري است و در مقابل قدرت بازي  قوي

تعادل موردنظر به  HYو  X ،Y ،HX حال به هنگام مخلوط کردن

در سـمت راسـت قـرار  تر شود. یعنی اسید و باز قـوي جا می سمت چپ جابه

بـه سـمت اسـید و بـاز  تر بـاز قـوي دارند و تعادل همیشه از سمت اسـید و

   شود. جا می جابه تر ضعیف

 )67تا  61هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  
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  )زاده حسن عیسی(  »2«گزینۀ  - 206

H]مقـــدار  pH1و  pH2هــاي ســـؤال از طریــق  مطــابق داده در  [

  آوریم: دست می را به HAو  HB هاي محلول

  /pH / [H O ]HA
2 3 32 3 10 5 101 3   

  /pH / [H O ]HB
5 4 65 4 10 4 102 3  

  [H O ] MHA HA M MHA HB

3 35 10 5 10
3 1 1 2   

  [H O ] MHB HB MHB

64 10
3 2 2   

  MHB

MHB

35 10
32 5 101 6256 62 4 10 8 10

   

 )76تا  70هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  

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

  )حامد رواز(  »4«گزینۀ  - 207

  M ( / ) /K K /a a ( / ) /

2 23 0 2 3 0 04 0 151 1 0 2 0 8   

 )76و  75، 67تا  64هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  

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

  )عبدالرشید یلمه(  »2«گزینۀ  - 208

)ابتدا درجۀ یونش     کنیم. را حساب می (

  M /K / /a
2 20 22 210 2 0 1 0 1 0

1 1
   

   کنیم: استفاده می از روش  براي تعیین 

 ق ق   
 غ ق ق

// / / / /
/

0 20 1 0 01 0 8 0 1 0 9
0 254 4   

   [H O ] M [H O ] / / /0 2 0 2 0 043 3   

   pH log[H O ] log( )24 103   

   pH /1 4   

 )76و  75هاي  ، صفحهیدانشگاه شیمی پیش(   

  )ه علیزادهال روح(  »2«گزینۀ  - 209

   ها: گزینهبررسی 

یـک اسـید قـوي  (HCl(aq))دانیم هیـدروکلریک اسـید  : می»1«گزینۀ 

   برابر است: اسیدآن غلظت یون هیدرونیوم با غلظت  محلول در پس ،است

  [H O ] [HCl] / 31 6 103   

یک اسید ضعیف است کـه در  )HCN(aq)(اسید از طرفی هیدروسیانیک 

   آن:

  [H O ] [HCN] [H O ] 2 48 10 2 103 3   

/ mol.L5 11 6 10   

H]بنابراین نسبت  O برابر است  HCNبه محلول  HClدر محلول  3[

/  با: 

/

31 6 10 10051 6 10
   

pH: بــا اســتفاده از رابطــۀ »2«گزینــۀ  log[H O ]3 ،pH  هــر دو

   کنیم: محلول را محاسبه می

pH  محلولHCl:   pH log / /31 6 10 2 8   

pH  محلولHCN:   pH log / /51 6 10 4 8  

  است.  HClمحلول  pHواحد بیشتر از  HCN ،2محلول  pHبنابراین 

بـه  ،آن رابطۀ عکـس دارد pH: میزان اسیدي بودن یک اسید با »3«گزینۀ 

میزان اسیدي بودن آن بیشـتر اسـت.  ،تر باشد کوچک pHکه هر چه  طوري

اسـت. از  HCNبیشتر از محلول  HClبنابراین میزان اسیدي بودن محلول 

  یک اسید ضعیف است.  HCNکه  ، اسیدي قوي است در حالیHClطرفی 

  : »4«گزینۀ 

  [H O ] M.n. / mol.L5 11 6 103   

  / mol.L L
VM

5 1 31 6 10 200 Hهاي شمار مول10 O3   

/ mol63 2 10  

Hهاي یون  ، با شمار مولCNهاي یون  دانیم شمار مول می O3  برابـر

/   است: 63 2    CNهاي  شمار مول10

 )76و  75هاي  ، صفحهدانشگاهی شیمی پیش(  
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  )فرد فاضل قهرمانی(  »1«گزینۀ  - 210

   باشد. فقط عبارت چهارم درست می
   ها: بررسی عبارت

H](کاهش  pHافزایش  - کند، در  جا می تعادل را در جهت رفت جابه) [

   شود. نتیجه غلظت کرومات افزایش یافته و رنگ محلول زردتر می

 پـس کنـد، جا می افزایش سدیم کرومات تعادل را در جهت برگشت جابـه -

   یابد. یش میافزا pHکاهش و  Hغلظت 

  تولید یا آزاد نکرده است.  OHیون دي کرومات در آب،  نیو -

تعادل در جهـت رفـت  بنابراین را خنثی کرده، NaOH ،Hافزایش  -
   شود. جا شده و رنگ محلول زردتر می جابه

 )71و  70، 64تا  61هاي  ، صفحههیدانشگا شیمی پیش(  

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

  2شیمی   
  

  )علی فرزادتبار(  »3«گزینۀ  - 211

ــت پالســتیک توانــد راه مناســبی بــراي کــاهش مشــکالت  ها می بازیاف

راه حـل  ،پذیر تخریب پلیمرهـاي زیسـت دمحیطی باشد؛ هر چند تولی زیست

   تري است. مناسب

 )107و  106، 102هاي  ، صفحه2شیمی (  

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

  )اکبر ابراهیم نتاج(  »4«گزینۀ  - 212

   ها: بررسی گزینه
Cآن  شیمیایی فرمول»: 1« نۀیگز H O N16 21   است.  3

21پـس  ،متصلند  Nو  O هاي اتم به Hاتم  4»: 2« نۀیگز 4 17( اتـم  (

H  دیگر به اتـمC  پیونـد  17متصـل بـوده وC H  در سـاختار ایـن

   دارد.مولکول وجود 

یک اتـم  هستند.ناپیوندي  الکترون جفت 6اتم اکسیژن داراي  3»: 3« نۀیگز

 7پـس مجموعـًا ناپیونـدي اسـت.  الکتـرون م داراي یـک جفـتنیتروژن ه

  الکترون ناپیوندي در این ساختار وجود دارد.  جفت

باشـند،  می اتم کربن و یک اتم اکسیژن داراي پیوند دوگانه 11»: 4« نۀیگز

  اتم داراي سه قلمرو الکترونی هستند.  12پس در مجموع 

 )107و  104، 98، 97هاي  ، صفحه2شیمی (  

  )رضا جعفري فیروزآبادي(  »4«ینۀ گز -213

یکسان و برابر  CH2و  CH3هاي  گروه شمار ،متیل هگزان -3ترکیب  در
   باشد. گروه می 3با 

  CH CH CH CH CH
|

CH
|

CH

3 2 2 3

2

3

   

 )101تا  98هاي  ، صفحه2شیمی (  

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

  )سپهر کاظمی(  »1«گزینۀ  - 214
شـود کـه  زگر واکنش داده و اتانول تولیـد میالیاتن با آب در حضور کاتگاز 

  باشد.  داراي گروه عاملی هیدروکسیل می
   ها: بررسی سایر گزینه

سیانواتن  شود، تهیه می پتوي آکریلیک ي که از آنمونومر پلیمر»: 2« نۀیگز
   وجود دارد.اتم کربن  ترکیب سهدر هر مولکول این  .نام دارد

CH    سیانواتن: CH
|

CN

2   

   باشد. فراوردة واکنش بیان شده، کلرواتان می»: 3« نۀیگز

بندي مـواد غـذایی  پروپن که در تولید طناب، فرش و بسـته پلی»: 4«گزینۀ 

   آید. دست می رود، از گرما دادن پروپن به کار می به

 )102 و 101اي ه ، صفحه2شیمی (  

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

  )محمدصادق حمزه(  »2«گزینۀ  - 215
 ایـن مولکـولساختار  .است موجود در آن اتیل بوتانوات ناشی از آناناس مزة
  : باشد می زیر صورت به

  
| | | || | |

| | | | |

H H H O H H

H C C C C O C C H

H H H H H

   

( استر یعاملگروه که در آن 
|| |

|

O

C O C( گروهو داراي دو  وجود دارد 

متیل 
|

|

H

(C H)

H

  است.  

 )106، صفحۀ 2شیمی (  
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  )نژاد مرتضی ابراهیم(  »4«گزینۀ  - 216

فردریک ولر با گرم کردن کربن و آلیـاژي از روي و کلسـیم  1862در سال 

CaC) موفق شد که کلسیم کاربید سیم کاربید کل ،را کشف کند. سپس 2(

   را تهیه کرد. )استیلن( اتینرا با آب واکنش داد و به این ترتیب 

 )95و  94هاي  ه، صفح2شیمی (  

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

  )کیش مرتضی خوش(  »2«گزینۀ  - 217

  سوم درست هستند. و هاي اول عبارت

  هاي نادرست:  بررسی عبارت

و در  بـوده یهسـاختار چهـاروج داراي المـاسهاي کربن در  دوم: اتم عبارت

در حـالی کـه در  باشـد، میدرجـه  5/109حـدود  پیونـدي آن ۀنتیجه زاوی

پیونـدي آن  ۀداشته و در نتیجـه زاویـ یها ساختار مسطح مثلث اتم ،گرافیت

  باشد.  میدرجه  120

دهند و در  هاي کربن پیوند بیشتري تشکیل می چهارم: در الماس اتم عبارت

  بیشتري دارد. تر بوده و نقطۀ ذوب  مستحکم نتیجه

 )97تا  95هاي  ه، صفح2شیمی (  

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

  )کیش مرتضی خوش(  »2«گزینۀ  - 218

هاي اتیل و متیل قرار گیرد ترکیب  گروهاگر به جاي دو هیدروژن یک کربن، 

  شود:  زیر حاصل می

   بوتن: – 1 – متیل 2
CH CH C CH

|
CH

4 3 2 13 2 2

3
   

 )100، صفحۀ 2شیمی (  

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

  )محمد عظیمیان زواره(  »4«گزینۀ  - 219

  ها:  بررسی گزینه

بـا فرمـول مولکـولی ترین آلدهیـد فرمالدهیـد (متانـال)  سـاده»: 1« نۀیگز

CH O2 باشد.  می  

هاي پیوندي به ناپیوندي در ایـن دو  جفت الکترون نسبت تعداد»: 2« نۀیگز

  باشد. می 2ترکیب یکسان و برابر با 

  باشد:  ز آلدهید میبندر بادام  وجودآلی م ةماد»: 3« نۀیگز

  

شـمار با توجه به ساختار لوویس هر دو ترکیب (یا یکسان بودن »: 4« نۀیگز

ها برابـر  یوندي آنهاي ناپ الکتروندر هر دو ترکیب) تعداد جفت  Oهاي  اتم

  است. 

  بوتانوآت:  اتیل

H H H H H

H H H H H

| | | || | |

| | | | |

: :O

H C C C C O C C H   

  اسید:  فرمیک
||

: :O

H C O H   

 )106 تا 104هاي  ، صفحه2 شیمی(  
 --------------------------------------------  

  )قاسمی امیر(  »3«گزینۀ  - 220

کنیم کـه  انتخـاب مـیدار، زنجیر اصلی را طـوري  هاي شاخه در هیدروکربن

  بیشترین شاخۀ جانبی به وجود آید. 

     
  متیل هگزان  -2-اتیل  -3  

 )100تا  98هاي  ه، صفح2شیمی (  

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

  )ندهحسن رحمتی کوک(  »3«گزینۀ  - 221

  ها: نام درست سایر گزینه

  متیل پنتان  -2 - اتیل -3»: 1« نۀیگز

  هپتن -3 - دي متیل -6 ،4 – اتیل -5»: 2« نۀیگز

  هپتن -3 - دي متیل -6 ،6 – اتیل -3»: 4« نۀیگز

 )101تا  98هاي  ، صفحه2شیمی (  
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  )زاده رضاییمرتضی (  »1«گزینۀ  - 222

mol H /?mol H / gH /
g H

mol C /?mol C / gC /
g C

mol O /?mol O [ ( / / )]g O /
g O

1 1 85 4 5 4 3
1
1 1 865 4 5 4 3
12

1 1 8100 5 4 65 4 1 8 1
16

   

Cفرمول تجربی   H O3 3  

C)اسید  فرمول تجربی هگزانوییک H O )6 12 Cبه صورت  2 H O3 بوده و  6
   کربن در فرمول تجربی خود دارد. 3همانند ترکیب داده شده 

 )107تا  105هاي  ه، صفح2شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )حسین سلیمی(  »2«گزینۀ  - 223
  هاي اول و سوم نادرست هستند. عبارت

   رست:هاي ناد بررسی عبارت

نیرویی بین مولکـولی اسـت و » ب«موجود در ترکیب  Bاول: پیوند  عبارت

آسا درنظر گرفـت و  توان مولکولی غول استحکام چندانی ندارد. الماس را می

  آسا درنظر گرفت.  هاي غول اي از مولکول توان مجموعه گرافیت را نیز می

یلیاردها اتم کربن اي از م توان مجموعه م: هر مولکول الماس را میسو عبارت

  درنظر گرفت. 

 )97تا  95هاي  ، صفحه2شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )رضا جعفري فیروزآبادي(  »1«گزینۀ  - 224
فرمول ساختاري اتانول و دي متیل اتر به صورت زیر است. در هر دو ترکیب 

  وجود دارد.  جفت الکترون ناپیوندي 2و  پیوند کوواالنسی 8

  
| |

| |

H H

H C O C H

H H

و            
| |

| |

H H

H C C O H

H H

    

  اتانول                        دي متیل اتر                                    
  ها: سایر گزینهبررسی 

و بـه  مشـابه »هگـزن -2«و » سـیکلو هگـزان«فرمول تجربی »: 2« نۀیگز
  باشد.  می »CH2«صورت 

که تعداد پیونـدهاي آن بـا مولکـول  ن استترین آلکن، ات ساده»: 3« نۀیگز
  داده شده یکسان است.

  اتن    

 24فرمول ساختاري مولکول نفتالن به صورت زیر است و در آن »: 4«گزینۀ 

  جفت الکترون پیوندي وجود دارد. 

  C H10 8        

 )107تا  97هاي  ه، صفح2شیمی (  

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

  )کیش مرتضی خوش(  »2«گزینۀ  - 225

   ساختار و نام صحیح هر چهار ترکیب به صورت زیر است:

  متیل هگزان  -3-اتیل  -3»: 1« نۀیگز

    
   تترا متیل هپتان -6 ،5 ،3 ،2»: 2« نۀیگز

    
  دي متیل اوکتان  -4 ،3-اتیل  -6»: 3« نۀیگز

    
  تري متیل هگزان  -5 ،3 ،2»: 4« نۀیگز

    
 )100تا  98هاي  ، صفحه2شیمی (  

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

  )اکبر ابراهیم نتاج(  »1«گزینۀ  - 226
  هاي نادرست:  بررسی گزینه

  . اسیدي و استري دارد گروه عاملی ارايدآسپرین »: 2« نۀیگز
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ها) به دلیـل  جات و گل طعم و بوي خوش آناناس (نه همۀ میوه: »3« نۀیگز

  بوتانوات در آن است. وجود اتیل

  . دارد آمیدي آمینی نداشته و گروه کوالر گروه»: 4« نۀیگز

 )108تا  106هاي  ، صفحه2شیمی (  

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

  )رضا جعفري فیروزآبادي(  »4«گزینۀ  - 227

  HCl(g) C H (g) C H Cl2 2 2 3   

C)با اتین  (HCl) گاز هیدروژن کلریداز واکنش  H )2 ترکیب کلرواتن  2

  آید که مولکولی قطبی و سیر نشده است.  یا وینیل کلرید به دست می

CHوینیل کلرید (کلرو اتن)     CH
|

Cl

2   

 )104تا  101هاي  هصفح، 2شیمی (  

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

  )رضا جعفري فیروزآبادي(  »2«گزینۀ  - 228

  به صورت زیر است: داده شده ترکیب ساختار

CH  :کتاناودي متیل  -6، 3 CH CH CH CH CH
| |

CH CH
| |

CH CH

3 2 2 3

2 2

3 3

   

هـاي  این مولکول از دو بخش مشابه تشکیل شده اسـت؛ در آن شـمار گروه

CH3  وCH2  هاي هیدروژن  در این ترکیب اتم .است 4 با برابریکسان و

قلمـروي الکترونـی  4کنند و هر اتـم کـربن  تایی پیروي نمی هشت قاعدةاز 

Cدارد. فرمول مولکولی آن  H10 -3«ترکیـب  ر سـاختاريایزوماست و  22

  باشد.  نمی »پنتان اتیل

 )100تا  98هاي  ه، صفح2شیمی (  

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

  )فرشاد میرزایی(    »1«گزینۀ  - 229

  هاي عاملی ترکیب:  گروه

    
 )108تا  105هاي  ، صفحه2شیمی (  

  )مسعود علوي امامی(  »3«گزینۀ  -230

ترتیب چهاروجهی  هاي کربن در الماس و گرافیت به شکل هندسی اطراف اتم

  باشد. ضلعی مسطح می و سه

 )96و  95هاي  ، صفحه2شیمی (  

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

  3شیمی   
  

  )کامران جعفري(  »1«گزینۀ  -231

  یا آسکوربیک اسید به صورت زیر است: Cساختار ویتامین 

    

C آن فرمول مولکولی H O6 8 Cجربی آن فرمول ت و 6 H O3 4 در  .است 3

   شود. کند و در آب حل می ساختار آن بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می

 )80، صفحۀ 3شیمی (  

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

 (سید محمد سجادي)  »  2« گزینۀ - 232

هـا در آب  زانحالل کلسیم کلرید، پتاسیم هیدروکسید، لیتـیم سـولفات و گا

گرماده و انحالل آمونیوم نیترات، پتاسیم نیترات، پتاسـیم کلریـد و سـاکارز 

  گرماگیر است.

 )85 تا 81 هاي ، صفحه3(شیمی 

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

  )محمد عظیمیان زواره(  »4«گزینۀ  - 233

  هاي نادرست: بررسی گزینه

HCl  پذیري:  انحالل »:1« نۀیگز NH CO3 2   

Cl  پذیري:  انحالل »:2« نۀیگز H S CO2 2 2   

CO  پذیري:  انحالل»: 3« نۀیگز O N2 2 2   

 )87و  86هاي  ، صفحه3شیمی (  
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  )مصطفی ساالري(  »3«گزینۀ  - 234

  mol KOHmL KOH
mLKOH

1030 1000   

  mol K PO
/ mol K PO

mol KOH
1 3 4 0 1 3 43  

mL?mL حجم محـلـــــــول نـهـــــــایی مــحــلــوــلــ   / mol K PO
mol K PO

10000 1 3 4 2 3 4
   

  mL50 محلـــــــــول نهـــــــــایی  

  کنیم:  ب تولید شده را محاسبه میآحال حجم 

  mol H O
?mL H O / mol K PO

mol K PO
3 20 12 3 4 1 3 4

   

  g H O mL H O
/ mL H O

mol H O g H O
18 12 2 5 4 21 12 2

  

  / / mL50 30 5 4 14 Hحجم محلول6 PO3 4  

 )92تا  89هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )تابیگجواد (  »3«گزینۀ  - 235

   ها: بررسی سایر گزینه

مانند بنزن و ید داراي یـک فـاز هسـتند و  ل: مخلوط آب و اتانو»1«گزینۀ 

  کنش آب و اتانول از نوع دو قطبی ـ دوقطبی است.  هم بر

: مخلوط پتاسیم کلرید و هگـزان بـرخالف نفتـالن و »4«و  »2« هاي هگزین

  دوقطبی القایی دارند.  - کنش از نوع یون هم د و برندو فاز هست بنزن داري

 )79تا  73هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )خیاط علیمحمديموسی (  »3«گزینۀ  - 236

  ب) هیدروژنی  الف) یون ـ دوقطبی 
  دوقطبی القایی (لوندون) –دوقطبی القایی ) پ

 يتفـاوت بسـیار چشـمگیر هـا که اختالف جرم و حجـم مولکول در صورتی
  توان نوشت: نداشته باشد، می

  یون ـ دوقطبی هیدروژنی  لوندون 

 )79تا  73هاي  ه، صفح3شیمی (  

  )ساجد شیري طرزم(  »1«گزینۀ  - 237

شود، پس  ده بر کیلوگرم حالل بیان میونل حل شوغلظت موالل برحسب م

   داریم:

  
mol NaClg NaCl

mol/ g NaCl /kg H O kgg H O
g H O

140 58 5 6 841 2100 2 1000 2

  یتهلموال 

 )92و  88 تا 85 هاي ، صفحه3شیمی (  

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

  )دانیال مهرعلی(  »3«گزینۀ  - 238

  ها: بررسی عبارت

هـاي  اسـت کـه از جملـۀ حالل فـراررنـگ و  اسـتون مـایعی بی عبارت اول:

  است.  در آزمایشگاهپرکاربرد 

ایزومر ساختاري دي متیل اتر اتانول اسـت کـه در تولیـد مـواد  عبارت دوم:

  یی و آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. دارو

شود، نه  محلول آبی گفته می آب باشد، آن که حالل یبه محلول عبارت سوم:

  هاي غیرآلی.  تمامی حالل

  خام در آب محلول است.  منظور استون است که برخالف نفت عبارت چهارم:

 )77تا  73هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )زاده علی نوري(  »4«گزینۀ  - 239

 بـااگر دماي آب تغییر نکند یعنی گرماي آزاد شده از انحالل کلسیم کلریـد 

توان  ؛ بنابراین میگرماي جذب شده توسط انحالل آمونیوم نیترات برابر است

   نوشت:

  kJ/ mol CaCl / kJ
molCaCl

840 1 8 42 1 2
   

  mol NH NO gNH NO
/ kJ g NH NO

kJ mol NH NO
1 804 3 4 38 4 32 4 321 1 4 3

   

 )83تا  81اي ه ، صفحه3شیمی (  
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  )سیدطاها مصطفوي(  »2«گزینۀ  - 240

د. بـه علـت دهـ اري کلوئیدها را نشان میشکل نشان داده شده، ویژگی پاید

کننـد کـه ایـن پدیـده باعـث  دیگر را دفع می نام، یک دافعه بین بارهاي هم

  شود.  نشینی ذرات کلوئیدي می پایداري یا همان عدم ته

را بیـان اپایـداري ذرات کلوئیـدي ، ن»2«  نشان داده شـده در گزینـۀعکس 

افـزودن  بـا .شـود اثر افزودن یک الکترولیت به آن ایجـاد می درکه  کند می

هاي کلوئیدي قرار گرفته و باعث کاهش  الکترولیت، ذرات باردار آن بین ذره

تر شـدن ذرات  شوند. این کاهش دافعه منجر به نزدیـک ها می دافعۀ بین آن

  شود.  ها می نشین شدن آن تیجه، تهکلوئیدي به یکدیگر و در ن

) تشکیل امولسیون 1یندال و شکل (ت) اثر 4شکل ( ،) حرکت براونی3شکل (

  دهد.  رات روغن پخش شده در آب را نشان میذ

 )103تا  97هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )عبدالحمید امینی(  »3«گزینۀ  - 241

  H S(aq) AgNO (aq) Ag S(s) HNO (aq)2 22 3 2 3   

Hاکنون باید ببینیم چند گرم  S2 :در واکنش شرکت کرده است  

  mol Ag S mol H S
?g H S / g Ag S

g Ag S mol Ag S
1 12 28 172 2 248 12 2

   

  34 2 1 12 21 2
g H S

/ g H S
mol H S

  

Hگرم  12/1گرم آب،  400پس در  S2  .محاسـبۀ  بـرايحـل شـده اسـت

Hپذیري گاز  انحالل S2  در دمايC35  و فشارatm1  کافی است بدانیم

  شود:  گرم آب، چند گرم از آن حل می 100در 

  
2

400 1 12
100 0 28 2

H S
/

x x / g H S

 گرم آب گـــرـــمـــ
   

 )89تا  85هاي  ه، صفح3شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )سیدسحاب اعرابی(  »2«نۀ گزی - 242

  درست هستند.» ت«و » پ«هاي  عبارت

  :ها عبارتبررسی 
ها  دهندة سوسپانسیون هاي مولکولی بزرگ از ذرات تشکیل الف) تودهعبارت 

  .هاد نه کلوئیدنباش می
ب) مسیر عبور نور از میان کلوئیدها قابل دیـدن اسـت کـه بـه ایـن عبارت 

  شود.  پدیده اثر تیندال گفته می
تـوان بـا  حتـی نمی 98هاي سازندة کلوئیدها را طبق صفحۀ  ذره عبارت پ)

  دیگر جدا کرد.  صافی هم از یک
ل مـایع ویروسـآمـه یـک کتاب درسـی،  99ت) طبق جدول صفحۀ عبارت 

  باشد.  می
 )100تا  98هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )ی زوارهرسول عابدین(  »1«گزینۀ  - 243
  Mg(OH) (s) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)2 22 2 2   

  mol Mg(OH) mol HClg Mg(OH)
g Mg(OH) mol Mg(OH)

1 23 229 10 2 58 12 2
   

  / g HCl / g HCl
mol HCl

36 5 0 03651   

 جرم حل شـــــــــونده  
 جرم محلول

/ppm ppm0 03656 610 10 100365   

 )92تا  87هاي  ، صفحه3شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )مهدي فائق(  »3«گزینۀ  - 244

   ها: ایر عبارتفقط عبارت دوم درست است. بررسی س
  فصل مشترك است.  یکفاز و  2داراي  مخلوط حاصلاول:  عبارت
  مایع با کاهش آنتروپی همراه است.  حالل در هاسوم: انحالل گاز عبارت
ــاز کننــده، چربــی از پخشفــچهــارم: در شــویندگی صــابون، آب  عبــارت  ف
  کننده است.  ونیسمولاشونده و صابون  پخش

 )103تا  97و  87تا  83، 75هاي  ، صفحه3شیمی (  

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

  )سید محمد سجادي(  »4«گزینۀ  - 245

   آوریم: درست می را به CaBr2ابتدا غلظت موالل محلول 
   :CaBr2محاسبۀ جرم 

gCaBr
molCaBr gCaBr

molCaBr
2005 50022 26 1 32

   

gلی با توجه به اینکه چگا
mL

دست  است، بنابراین جرم حالل را به 1

   آوریم: می
  جرم حالل جرم محلول  شونده  جرم حل

kg5
6

gحالل  g500 50001000
3 6

   

www.konkur.in

forum.konkur.in
fmoeini.ir @success100

براي دانلود تمامی آزمون هاي آزمایشی کانال ما را در تلگرام دنبال کنید



 
  31:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       شیمی   - آذر 29آزمون  - »3«پروژة         

    

  
mol

kg

5
6 15
6

kg حــالــلــ غلظت مـــــــــــــــوالل مول حل شـــــــــــــونده 
   

میزان افزایش نقطۀ جوش محلول کلسیم برمید را به  ،حال با نسبت تناسب

  آوریم:  دست می

    افزایش نقطۀ جوش  ها غلظت موالل یون
3/0  / C0 15   CaCl2  

3  x  CaBr2  
  101 5/ C 1نقطۀ جوش محلول 5 2x / C CaBr   

 )97تا  95و  92تا  87هاي  ه، صفح3شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )مهال میرزایی(  »1«گزینۀ  - 246

  است.  OHمول یون  2/0 و Ca2مول یون  1/0محلول اولیه داراي 
  ها: بررسی گزینه

  »: 1« نۀیگز
  FeCl (s) Ca(OH) (aq) Fe(OH) (s) CaCl (aq)2 3 2 33 2 3 2   

  1 0 230 2 333
molFe(OH) /

/ molOH molFe(OH)
molOH

    ـرـسـوـب

mol مــحــلــوــلــ   Fe4 3
30

  

   :نهایی محلول باقی مانده در هاي یون

  mol Fe / mol Cl / mol Ca mol4 253 20 6 0 1
30 30

   

   »:2«گزینۀ 
  Ca(OH) (aq) H SO (aq) CaSO (s) H O22 2 4 4 2   

1 2 40 1 0 12 2 41 2
mol H SO

/ molCa(OH) / molH SO
molCa(OH)

   

  ماند.  هیچ یونی باقی نمیبنابراین 
  »: 3«گزینۀ 

  Na PO (aq) Ca(OH) (aq)2 33 4 2   
  Ca (PO ) (s) NaOH(aq)63 4 2  

  mol PO // mol Ca mol PO
molCa

32 0 22 340 1 42 33
   

mol مــحــلــوــلــ   PO1 3430
   

  :نهایی محلول مانده در باقی هاي یون

  mol PO / mol Na / mol OH mol1 163 0 3 0 2430 30
   

  »: 4« نۀیگز
  Ca(OH) (aq) HCl(g) CaCl (aq) H O(l)2 22 2 2   

mol HCl/ molCa(OH) / mol HCl
molCa(OH)
20 1 0 22 1 2

   

0/بنابراین در محلول نهایی فقط    ماند. در محلول باقی می CaCl2مول  1
  :نهایی محلول باقی مانده در هاي یون

  / mol Ca / mol Cl / mol20 1 0 2 0 3   
  )94تا  87هاي  ، صفحه3شیمی (  

 --------------------------------------------  
  )سید محمد سجاري(  »2«گزینۀ  - 247

   هستند. نادرست» پ«و » الف« هاي عبارت
   نادرست: هاي عبارتبررسی 

  الف) انحالل جامد در مایع اغلب با افزایش آنتروپی همراه است. 
شونده  مول حل 1موالر،  1زیرا در محلول  ،تر است موالر غلیظ 1) محلول پ

شونده در  مول حل 1موالل،  1در یک لیتر محلول وجود دارد اما در محلول 
  حجم بیشتري از محلول موجود است. 
 )95و  92تا  86، 83 هاي ، صفحه3شیمی (  

 --------------------------------------------  
  )رسول عابدینی زواره(  »1«گزینۀ  - 248

Cا فرمـول بنول) تی(ر Aاین ترکیب ویتامین  H O20  کـه در آب اسـت 30
پیوند دوگانه وجـود  5هاي کربن  بین اتم . در این مولکول،باشد نامحلول می

براي تبدیل هـر مـول از ایـن هیدروژن  مول گاز 5، پس حداقل نیاز به دارد
قلمـرو  3داراي  اتم 10باشد. در این ترکیب  میسیر شده  ترکیب به ترکیبی

   .دنباش قلمرو الکترونی می 4اتم داراي  11ونی و الکتر
 )80، صفحۀ 3شیمی (  

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

  )موسی خیاط علیمحمدي(    »2«گزینۀ  - 249
  N O (g) H O(l) HNO (aq)22 5 2 3   

mol N O mol HNO
/ L N O / molHNO

/ L N O molN O
1 22 5 31 12 0 12 5 322 4 12 5 2 5

  

HNO mol.L / L / mol HNO

HNO / mol / mol / mol

12 0 1 0 23 3

0 1 0 2 0 33
   

/ mol[HNO ] mol.L
/ L

0 3 133 0 1   

 )92تا  87هاي  ه، صفح3شیمی (  
 --------------------------------------------  

  )ساجد شیري طرزم(  »1«گزینۀ  - 250
، تر نسبت به محلـول ها و کلویید به دلیل داشتن ذرات درشت سوسپانسیون

  کنند.  نور را پخش می
 )98و  87، 85، 77هاي  ، صفحه3شیمی (  

 مقدار مول اولیه

 هاي مقدار کل مول

 کل
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براي دانلود تمامی آزمون هاي آزمایشی کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
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