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 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

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

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

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

 مستندسازي

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

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

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

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

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 23 آزمون -)5( ةپروژ          
    

 

 )حسين پرهيزگار(  »1« ةگزين - 1

  درستي و شيوايي: فصاحت
  زباني) (بالغت: چيره

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  - 2

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

  نحل: زنبور عسل
  معجر: روسري

  )تركيبي، لغتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  - 3

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

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  - 4

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

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

 )حسن پاسيار(  »3«گزينة  - 5

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

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

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

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

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

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 6

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

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

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

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

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

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 7

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

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

  تماشاي اين جهان»: 1«گزينة 
  

  يك چمن گل»: 2«گزينة 
  

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

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

 )د تالشيوداو(  »2«گزينة  - 8

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

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

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

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

 )ممقد رضاييابراهيم (  »4«گزينة  - 9

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

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

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

 )د تالشيوداو(  »1«گزينة  -10

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

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

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

 دانشگاهي ادبيات پيش
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  3: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 23 آزمون -)5( ةپروژ          
    

  
 

 )د تالشيوداو(  »3«گزينة  -11

  بهره خايب: نااميد، بي
  متصيد: شكارگاه

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

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  -12

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

  
  )تركيبي ،امال، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )ود تالشيودا(  »4«گزينة  -13

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

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

 )عيتشي اسماعيل(  »1«گزينة  -14

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

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

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

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

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

 )حسن پاسيار(  »4«گزينة  -15

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

  ديگر: ابياتتشريح 

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

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

  )96صفحة  ،فارسي زبان، 3 فارسي زبان( 

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -16

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

  اسمي هستند كه نياز به متمم دارند. انس دو

  )109صفحة ، زبان فارسي، 3فارسي   زبان( 

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

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  -17

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

  

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

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

   دشمني ها/ نيروايـهروـيـن

  

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

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

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  -18

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

  )98 ةصفحمشابه   ،مفهوم، 3فارسي  ادبيات( 

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -19

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

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

  )103 ةصفح ،، مفهوم3 ادبيات فارسي(

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

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  -20

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

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

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

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

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

  )تركيبي، مفهوم، 3ادبيات فارسي (
 

 3و زبان فارسي 3ادبيات
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  4: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 23 آزمون -)5( ةپروژ          
    

  
 )هماييمجيد (    »2«گزينة  -21

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

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

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

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

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

 )هماييمجيد (     »4«گزينة  - 22

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

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

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

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

 )حسين رضايي(   »2«گزينة  -23

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

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

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

 )حسين رضايي(   »1«گزينة  -24

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

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

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

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

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

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

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -26

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

  
  )درك مطلب و مفهوم(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »4« ةگزين -27

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

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

  يشجع (ماضي استمراري)
  (تعريب)

  
  ترجمة متن درك مطلب 

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

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

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

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

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

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

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

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

 هاي ديگر تشريح گزينه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 هاي ديگر تشريح گزينه

 !كنندگان ) براي مطالعههاي الكترونيكي كتاب( ها آن امكان ورق زدن :»1« ةگزين

  !ها براي خوانندگان و كاربران فايده و سود در آن :»3« ةگزين
 !از اينترنت هاستفاد نبهتر كرد ها در نقش آن :»4« ةگزين

  )و مفهوم درك مطلب(  

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »1«گزينة  -31

طبق متن، مطالب سودمند عميق و معتبر بهتر است از مطالب غيرسودمند سطحي و 
  نامعتبر!

  )و مفهوم درك مطلب(   

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »1«گزينة  -32

 هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» ثالثي مجرّد: «»2« ةگزين
  اند. نادرست» نائب فاعله ضمير مستتر«و » مجهولمبني لل: «»3« ةگزين
  اند. نادرست» ضمير بارزفاعله  نائب«و » مجهولمبني لل: «»4« ةگزين

  )نحويتحليل صرفي و (  

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

 )مشهد -امير رضائي رنجبر (  »2«گزينة  -33

 هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» و مرفوع »استفادةُ« لمبتدأ خبر: «»1« ةگزين
 .اند نادرست »خبر و مرفوع«و  »»افعلَ« وزن على »اَحسنَ« فعله: «»3« ةگزين

  نادرست است.» تَحسنُمضارعه: ي: «»4« ةگزين
  )نحويتحليل صرفي و (  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -34

  است.» أنْ«مضارع منصوب با حرف » نُحاوِلَ«
  )منصوبات(  

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

 )حسين رضايي(   »4«گزينة  -35

  معناي حصر وجود دارد. ،حذف شود» مستثني منه«كه منفي ة در جمل
) 1لذا معناي حصر وجـود نـدارد:   ،وجود دارد» مستثني منه«»: 2و  1«هاي  گزينهدر 
  ) عملٌ  2نسان  إ

ألّا = أنْ + ال) مركب از حـرف ناصـب و الي نفـي     ثنا وجود ندارد (تاس»: 3«گزينة در 
  است.

  )منصوبات(  

 )هزاد بشير حسين(   »4«گزينة  -36

كامل است و هيچ نقشي حذف نشده است، بنابراين مستثني بايـد  » إلّا«قبل از  ةجمل
  منصوب باشد.

مؤنث سالم بودن، در حالت نصب با عالمـت اعـراب فرعـي      دليل جمع به» المعلّمات«
    آيد.  (كسره) مي

  )منصوبات(  
----------------------------------------------  

 )ي ابراهيميدرويشعل(   »4«گزينة  -37

 منه در آن موجود است (حيوان). كامل باشد، مستثني» إلّا«قبل از  ةهرگاه جمل

  هاي ديگر تشريح گزينه
  منه ندارد. ناقص است، مستثني» إلّا«قبل از  ةچون جمل»: 1« ةگزين
منه در اين عبارت وجـود   مستثني» إلّا«قبل از  ةخاطر ناقص بودن جمل به»: 2« ةگزين

  ندارد.  
لـذا در آن   ،نـاقص و ناتمـام اسـت   » إلّـا «عبارت پـيش از ادات اسـتثناء   »: 3« ةگزين

    منه وجود ندارد.  مستثني
  )منصوبات(  

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

 )حسين رضايي(   »3«گزينة  -38

اسـت  » الف: اعراب فرعي« أخَواي (أخَوانِ  + ي)، مبتدا و مرفوع با »:3«گزينة جواب 
  تواند منادا باشد، نمي و

  است.» أخَوي :أخَوينِ + ي«شكل آن در صورت منادا بودن 
  مبتدا نيز باشند. ،ها، ضمن منادا بودن ممكن است هاي اول ساير گزينه اسم

  )منصوبات(  
----------------------------------------------  

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (   »2«گزينة  -39

كـار  اي پروردگـارم! اگـر خطا  . «استي مضاف و منصوب امناد» رب« :»2« گزينة در
  »، مرا از بخشش خود محروم نساز و مرا از درگاهت مران!هستم

  هاي ديگر تشريح گزينه
پروردگارت همواره در مواجه شـدن بـا   «مبتدا و مرفوع مي باشد. » رب«»: 1«ة گزين

  »توست! مشكالت تو را ياري مي دهد و هركجا كه باشي، همراه
پروردگار شما كسي است كه مـي دانـد   «مبتدا و مرفوع مي باشد. » رب«»: 3«گزينة 

  »آنچه را كه در سينه هايتان است، پس از رحمت وي نااميد نشويد!
پروردگـار مـا كسـي اسـت كـه آفـرينش       «مبتدا و مرفوع اسـت.  » رب« »: 4«گزينة 

  »ده است.هرچيزي را بدان عطا نموده است سپس آن را هدايت كر
  )منصوبات(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »4«گزينة  -40

و بـراي مؤنـث   » أيها«باشد، براي مذكر از » ال«اگر اسم مورد ندا داراي حرف تعريف 
    كنيم (يا أيها المسلمون). استفاده مي» أيتها«از 

  )منصوبات(  
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 )بقا ضاييمحمد ر(    »2«گزينة  -41

جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد  تبيينيكي از اهداف مهم پيامبر اكرم (ص)، 
و مانع اصلي فساد و تباهي  با فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامني ها و تربيت انسان

شمار  هاي اصيل او از عناصر اصلي اين برنامه به بود. احياي منزلت زن و ارزش
تار و رفتار خويش (قول و فعل نبوي) انقالبي عظيم رفت. رسول خدا (ص) با گف مي

  در جايگاه خانواده و زن پديد آورد.
 )85 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

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

، نهد كه در آناي بنا  ود تا جامعهرسول خدا (ص) به رسالت برانگيخته شده ب
جاي حكومت ستمگران و طاغوتيان، واليت الهي حاكميت داشته باشد و نظام  به

باره  اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد. خداوند در اين
در ». يا ايها الّذين آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«فرمايد:  مي
    .پذيرش واليت غيرخدا و اطاعت از تمايالت نفساني و خودسري استقابل با آن، ت

 )84و  83، 80 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سكينه گلشني(    »4«گزينة  -43

زواجاً لتَسكُنوا اليها و جعلَ بينَكُم و من آياته اَن خَلَقَ لَكُم من اَنفُسكُم اَ«آية  در
از آفرينش همسراني  خداوند ،»انَّ في ذلك لĤَيات لقومٍ يتَفَكَّرونَ رحمةًو  مودةً

آورند، به عنوان آيات و  بخش كه مودت و رحمت را به ارمغان مي آرامش
 )82 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   كند. هايش ياد مي نشانه

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -44

م بِالّتي هي هلدو جا الحسنَةِ الموعظَةِو  بِالحكمةِاُدع الي سبيلِ ربك «طبق آية 
بخش دين مبين  پيام رهاييسوي  ، آخرين روش دعوت رسول خدا (ص) به»اَحسنُ
  وگوي منطقي است. مجادله و بحث و گفت اسالم،

هرگز دست از  ]دشمنان[به گفتة قرآن كريم «بنابر فرمايش امام خميني (ره): 
  »دارند مگر اينكه شما را از دينتان برگردانند. مقاتله و ستيز با شما برنمي

 )97و  91، 90 هاي هصفح ،9  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »2«گزينة  -45

د، ودر برخي از ابعاد از مسير توحيد و اطاعت از خداوند خارج ش اي اگر جامعه
  است.» توبة اجتماعي«نيازمند بازگشت به مسير توحيد و اصالح، يعني نيازمند 

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

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

 )كبير مرتضي محسني(     »4«گزينة  -46

الّذين معه اشداء علي الكفّار رحماء  رسول اهللا و محمد«پيامبر اسالم (ص) بنابر آية 
كيشان خود در سراسر جهان پيوند  خواهد كه با هم ، از مسلمانان مي»بينهم

  برادري برقرار كنند و مانند اعضاي يك خانواده از يكديگر دفاع نمايند.
بگو  :…زق من الرّ الطَّيباتو  اهللا التي اخرج لعباده زينةقل من حرم «و آية شريفة 

هاي  ورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و روزييچه كسي حرام كرده ز
 دنيويهاي  نعمت مندي از بهره تعادل نسبت بهمدر مورد ديدگاه » …پاكيزه را 

  است.
  )85و  81 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(    »2«گزينة  -47

»: و من يتَولَّ اهللاَ و رسولَه و الَّذينَ آمنوا فَانَّ حزب اهللاِ هم الغالبونَ«در آية 
هركس ولي خود قرار دهد خدا و رسولش را و كساني كه ايمان آوردند، آنان «

و  دا، رسولخ، رمز پيروزي، پذيرش واليت »همان حزب خدا هستند كه پيروزند
  )90ة صفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   .ايمان است

 )هادي ناصري(    »2«گزينة  -48

ابراز » اَستَغفرُ اهللا«عبارت با مرحلة اول توبه كه همان پشيماني از گناه است، معموالً 
  د.كن به اين مرحله از توبه اشاره مي» يستَغفرِ اهللا«مورد نظر، عبارت  هشود و در آي مي

ها با توبه، در سخن امام علي  يا پيرايش، يعني پاك شدن از آلودگي همفهوم تخلي
ها را پاك  توبه دل: «»تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التّوبة«گونه آمده است:  (ع) اين

  » شويد. كند و گناهان را مي مي
 )71و  70، 66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »4«گزينة  -49

بايد علم را كه ماية «دهند:  گونه تذكر مي مقام معظم رهبري در مورد علم اين
كشوري كه مردم آن از علم  .كنند اقتدار ملي است، همه جدي بگيرند و دنبال

بايد استعدادهاي يك  …بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت  بي
  »كار افتد تا يك ملت به معناي حقيقي كلمه، عالم بشود. ملت به

 )94 ةصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -50

اطاعت از فريب بزرگ شيطان اين است كه لذت گناه را برتر از خوشي و لذت 
  دهد. فرمان الهي جلوه مي

توجهي به عفاف و  بيو دروغ، يك گناه فردي است؛ اما رباخواري، رشوه دادن 
  پاكدامني از گناهان اجتماعي هستند.

 )75و  73هاي  هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا ييمحمد رضا(    »2«گزينة  -51

جا كه مردم نسبت به يازده امام معصوم، قدرناشناسي و ناسپاسي كردند،  از آن
مندي از او،  خداوند آخرين حجت خود را تا آماده شدن جامعة انساني براي بهره

ها  سورة انفال در مورد علت از دست دادن نعمت 53غايب نمود. خداوند در آية 
يغيروا ما  ها علي قومٍ حتّياَنعم نعمةًم يك مغيراً ذلك بِاَنَّ اهللاَ لَ«فرمايد:  مي

 :عليم اَنَّ اهللا سميع هِم وخداوند نعمتي را كه به اين بدان سبب است كه بِانفُس
ها، خود وضع خود را تغيير  كه آن دهد مگر آن قومي ارزاني كرده است، تغيير نمي

يغيروا ما «ها:  پس تغيير رفتار انسان» دهند. همانا كه خداوند شنوا و داناست.
  بهره شدن از نعمت ظهور امام است. ، عامل بي»بِاَنفُسهِم

و  اَئمةًو نَجعلَهم في االرضِ و نُريد اَن نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا «همچنين در آية 
آنان را پيشوايان خواهيم بر مستضعفان زمين، منت نهيم و  نَجعلَهم الوارثينَ: ما مي

هاي خدا بر  به منت» قرار دهيم. ]زمين[قرار دهيم و آنان را وارثان  ]مردم[
  مستضعفان اشاره شده است.

 )117 و 110، 109 هاي هصفح ،10و  9 هاي ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -52

اين بود كه حاكمان  ،مبارزة امامان بزرگوار (ع) با حاكمان زمان خوديكي از علل 
كردند؛ امامان نيز  گذاشتند و به مردم ستم مي پا مي غاصب، قوانين اسالم را زير

وظيفه داشتند كه براساس اصل امر به معروف و نهي از منكر با آنان مقابله كنند و 
  حقوق مردم دفاع نمايند. پا گذاشتن قوانين اسالم شوند و از مانع زير

  )103 ةصفح ،8 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -53

اند كه ايشان از نظرها  ناميده» غايب«بايد توجه كنيم كه امام را از آن جهت 
ها  انسان اينديگر،  كه در جامعه حضور ندارد. به عبارت است، نه اين» غايب«

  .داشته باشدنمردم حضور كه ايشان در بين  ، نه اينبينند نميكه امام را  ندهست
شود و امام  مي» واليت معنوي« بخش اصلي رهبري امام عصر (عج)، مربوط به

ما از اخبار و احوال شما «فرمايد:  باره مي اي به شيخ مفيد در اين عصر (ع) در نامه
اكنون  يعني هم.» ماند نمياز اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي  آگاهيم و هيچ چيز

  نيز امام عصر (ع) سرپرست، حافظ و ياور مسلمانان است.
  )112و  111 هاي هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

سوم دانشگاهي و پيش دين و زندگي
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 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -54
هاي درست مبارزه متناسب با شرايط زمانه، موجب شد تا تفكر اسالم  انتخاب شيوه

سست  تدريج به عباس اميه و بني باقي بماند، بناي ظلم و جور بني و راستين صيلا
  هاي آينده معرفي شود.  شود و روش زندگي امامان به نسل

ها كه در شرايط خطر نسبت به امامان و شيعيان آنان صورت  اي از اين روش نمونه
تا  شودمخفي  گرفت، تقيه بود. به اين معنا كه اقدامات حساس از نظر دشمن مي

كمتر ضربه بخورند و جان شيعيان نيز حفظ  شيعيان در عين ضربه زدن به دشمن،
  )104و  103هاي  هصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي   شود.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -55

اين بود كه توحيد » مهاي آن هست من از شرط«مقصود امام رضا (ع) از عبارت 
تنها يك لفظ و شعار نيست، بلكه بايد در زندگي اجتماعي ظاهر شود و تجلي 

  .استتوحيد در زندگي اجتماعي، با واليت امام كه همان واليت خداست، ميسر 
براي تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي  اناز جمله نتايج حضور فعال امام

رگ در حديث و سيرة ائمة اطهار (ع) در كنار سيرة هاي بز نو، فراهم آمدن كتاب
   پيامبر (ص) و قرآن كريم است.

 )100 ةصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -56
م خود در رهبري جامعة اسالمي محروم مسلّ كه از حقّ امام علي (ع) پس از اين

اند، براي حفظ نظام نوپاي اسالمي سكوت پيشه كرد و هرجا كه از آن حضرت م
 )104 ةصفح ،8  ، درس3(دين و زندگي   نمود. خواستند، آنان را ياري مي كمك مي

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -57

نيست؛ بلكه رهبري حقيقي  دورة غيبت به معناي عدم امامت امام عصر (عج)
هاي عادي  اكنون نيز بر عهدة ايشان است، اما اين رهبري را انسان مسلمانان، هم

ها فوايد خورشيد پشت ابر را  طور كه برخي از انسان كنند؛ همان حس نمي
گاه  كنند. اگر شب، عالم را فراگيرد و خورشيد هيچ يابند و مشاهده نمي درنمي

ت كه نعمت وجود خورشيد پشت ابر نيز بر همگان روشن طلوع نكند آن زمان اس
 )113 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   خواهد شد.

----------------------------------------------  
 )محمدابراهيم مازني(    »3«گزينة  -58

شش روز مانده به درگذشت آخرين نايب خاص، امام عصر (عج) براي ايشان 
 فرمان خداوند، پس از وي جانشيني نيست و مرحلة دوم اي نوشت و فرمود به نامه

  .شده استغيبت (كبري) آغاز  امامت در شكل
عباس نسبت به امام دهم و يازدهم تا حدي شدت يافته  گيري حاكمان بني سخت

بود كه آن بزرگواران را در محاصرة كامل قرار داده بودند؛ زيرا آنان از اخباري كه از 
  اير امامان در مورد قيام مهدي (عج) رسيده بود، مطلع بودند.پيامبر اكرم (ص) و س

 )110و  108هاي  هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(    »1«گزينة  -59
ياران مهدي (عج) «فرمايد:  امام صادق (ع) در توصيف ياران امام عصر (عج) مي

ها  ها هستند؛ اگر به كوه وم، سرشار از يقين به خدا و استوارتر از صخرهمردماني مقا
ايجاد «اين فرمايش در خصوص مسئوليت » كنند. ها را متالشي مي روي آورند، آن

توانند در هنگام ظهور  براي منتظران است و كساني مي» آمادگي در خود و جامعه
قبل از ظهور آن حضرت، تمرين ها باشند كه  سرشار از يقين و استوارتر از صخره

هاي اجتماعي و نبرد دائمي حق و باطل، در جبهة حق  كرده و در صحنة فعاليت
ايستادگي و مقاومت در مقابل شياطين درون و  با حضوري فعال داشته باشند و

هايي چون شجاعت، عزت نفس، بلندهمتي و پاكدامني را در خود  برون، ويژگي
  .ها درست بود) همة گزينه (قسمت اول پرورانده باشند

 )125و  124هاي  هصفح ،10 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -60
هو الَّذي اَرسلَ رسولَه بالهدي و دينِ الحقِّ «ها در آية  غلبة دين حق بر ساير انديشه

  .ذكر شده است» لو كَرِه المشرِكونَ دينِ كُلّه وليظهِرَه علَي ال
، دعا براي ظهور مام علي (ع) مورد تأكيد واقع شدهالزمة انتظار فرج كه در كالم ا

  )125و  118هاي  هصفح ،10 ، درس3(دين و زندگي   امام زمان (عج) است.

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -61
آورنـد؛ در   شـهري پـول بيشـتري درمـي    كارگران كـودك در منـاطق   «جمله:  ةترجم
  ».كه كودكان در مناطق روستايي كمتر كسب درآمد دارند حالي

  مهم درسي ةنكت
حـذف  » 3«بين دو جمله تضاد صريح يا مغايرت وجود دارد كه در ايـن صـورت گزينـة    

روند و بنـابراين   كار مي در اول جمله يا وسط دو جمله به» 2«و  »1«هاي  شود. گزينه مي
كـار رود و جـاي    جاي كلمات ربـط تضـاد بـه    تواند به مي ”however“شوند.  ميحذف 
    گيرد. در وسط جمله بين دو كاما قرار  تواند و ميدر جمله دارد  يشناور

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

)ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -62
افرادي كه در اعماق فضا داخل يك سفينة فضـايي سـفر    -ردانفضانو«ترجمة جمله: 

كـه بتواننـد از خودشـان در     مخصوصي بپوشند تـا ايـن   هاي مجبورند لباس -كنند مي
   »هاي خطرناك محافظت كنند. مقابل اشعه

  نكتة مهم درسي
دهـد   صفت است و نشـان مـي   ”special“كار رفته است.  ساختار هدف به سؤالدر اين 

كنـد   كار رود و جملة دوم كه هدف از پوشيدن لباس را بيان مي آن بايد اسم به كه بعد از
  )گرامر(  شود. به جملة پايه وصل مي ”so that“وسيلة  به

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

 )مهدي محمدي( »1« ةگزين -63
ن با لبخنـدي  مرد جوان تمايلي به شركت در مهماني نداشت و بنابراي«جمله:  ةترجم

  ».آمد گفت داشت به دوستانش خوش اش مصنوعي كه به چهره
  ناگهاني) 2  مصنوعي) 1
  )واژگان(  واقعي) 4  مؤدب) 3

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

 )مهدي محمدي( »3« ةگزين -64
نقـل عمـومي    و حـل بـراي مشـكالت حمـل     جديـد بهتـرين راه   برنامة« جمله:ة ترجم
من مشتاق هستم تـا شخصـي را كـه پيشـگام ايـن ايـدة خالقانـه بـوده را         باشد.  مي

  »بشناسم.
  عضو )2  محقق )1
  (واژگان)  مخترع )4  قدم پيشگام، پيش )3

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

 )مهدي محمدي( »1« ةگزين -65
ما بايـد  شـ  ،خواهيد شغل مناسبي را انتخاب كنيد كه شما مي هنگامي«ترجمة جمله: 

 ]شـغل [مـالي آن   ، اسـاس تـرين ويژگـي   زيادي را در نظـر بگيريـد، امـا مهـم     عوامل
  »باشد. مي
  شارف) 2  پايه، اساس) 1
  (واژگان)  تأثير) 4  هزينه) 3

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

 )محمد سهرابي( »1« ةگزين -66
انجام دهـد،   كار كودكانعليه  رود تا اقدامات جدي از دولت انتظار مي« جمله: ةترجم

ماننـد تجـارت،    ي مختلـف ها هاي استخدامي در زمينه ايجاد فرصت شامل ]اقداماتي[
  »كشاورزي و صنعت.

         پيشرفت ،توسعه )2  استخدام )1
  تشويق )4  بهبود )3

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

 )محمد سهرابي( »3« ةگزين -67
دكترها قاطعانه بر اين باور هستند كه استفاده از اقدامات بازدارنده كه « جمله: ةترجم

كار بـراي   باشد، بهترين راه شامل كاهش وزن، رژيم غذايي متعادل و ورزش منظم مي
  »باشد. هاي مزمن مي غلبه بر بيماري

  حفاظتي) 2  ، ضروريامري، دستوري) 1
  (واژگان)  فعال) 4  بازدارنده) 3

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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  كلوزتست: ترجمة متن
ها چيزهاي زيادي در مورد سيارات، ستارگان و  هاي فضايي، انسان از طريق كاوش

سفينة فضايي به فضا  5000، بيش از 1957اند. از سال  ساير اجرام آسماني آموخته
هاي فضايي با سرنشين،  ها شامل سفينه آوري كنند. آن اند تا اطالعات جمع پرتاب شده

، يك مسافر انساني، 1961شوند. اولين بار در سال  ها مي ارهكاوشگرهاي فضايي و ماهو
پرداخت. در آن سال، يوري گاگارين فضانورد اتحاد شوروي، در يك  فضا به كاوش

، نيل آرمسترانگ و ادوين آلدرين، 1969جوالي  20فضاپيما به دور زمين چرخيد. در 
  .ودندهاي روي كرة ماه ب انسانفضانوردان اياالت متحده، اولين 

جا نرفته است، هنوز قابل  هايي كه هيچ انساني به آن جديد، مكان  خاطر فناوري به
راديويي عمل  ]امواج[كاوش كردن هستند. فضاپيماهاي بدون سرنشين با استفاده از 

 بازگشتي داشته باشند، الزامي به كه كنند. اين كاوشگرهاي فضايي بدون اين مي
  نند.در اعماق فضا سفر ك توانند مي
 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -68
  نقليه وسيلة) 2  جا: اجرام) ء (در اين شي) 1
  (كلوزتست)  ) نقل و انتقال4   ) اتحاديه3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -69
  منظور، تا ) به2  ) هرچند1
  منظور، تا ) به4  جا كه، چون ) از آن3

  نكتة مهم درسي
بايد از كلمات ربط بيـانگر مقصـود و هـدف اسـتفاده كنـيم.       ،وجه به معني جملهبا ت

 ”gather“توانند درست باشند. بـا وجـود فعـل     نمي» 3«و » 1«هاي  بنابراين گزينه
 ”so as to“يـا   ”to” ،“in order to“بعد از جاي خالي، بايـد از كلمـاتي ماننـد    
به جملة كامـل   ”so that“كه بعد از  چرا ،براي بيان مقصود و منظور استفاده كنيم

  .شود حذف مي» 2«نياز داريم، به همين دليل گزينة 
  (كلوزتست)  

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -70
  كاوش كردن )2  ، نجات يافتنزنده ماندن) 1
  (كلوزتست)  بيني كردن پيش) 4  احاطه كردن) 3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -71
  كارگر) 2   مأموريت )1
  (كلوزتست)   فضانورد) 4  آزمايش) 3

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

 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -72
  برآورد كردن) 2  ارزيابي كردن) 1
  (كلوزتست)  كردن نمايي بزرگ) 4  عمل كردن) 3
  

  درك مطلب اول: تنم ترجمة
چاله  . يك سياههستندترين نيروهاي كيهان  ها يكي از اسرارآميزترين و قوي چاله سياه

تواند  قوي شده است كه چيزي دور آن، حتي نور، نمي قدري به هجايي است كه جاذب
جز آن، همة  ها در جرم و چرخش خود با يكديگر تفاوت دارند. به چاله سياه .بگريزد

ها نور را  چرا كه آن ،ها را ببينيم چاله توانيم سياه اند. در واقع ما نمي شبيه ها بسيار آن
ها  دانند كه آن ها، مي اما دانشمندان با رصد نور و اجرام اطراف آن ،كنند منعكس نمي
  وجود دارند.

شان منفجر  هاي بزرگ در انتهاي چرخة زندگي كه ستاره ها هنگامي چاله سياه
نام دارد. اگر آن ستاره جرم كافي  »سوپرنوا«رند. اين انفجار گي شوند، شكل مي مي

واسطة اندازة  پاشد. به مي روداشته باشد، تا اندازة بسيار كوچكي بر روي خودش ف
قوي خواهد شد كه نور را جذب كند و تبديل  اندازي به هكوچك و جرم زيادش، جاذب

مه دادن به جذب نور و اجرام توانند با ادا ها مي چاله چاله شود. سياه به يك سياه
هاي ديگر را نيز  توانند ستاره ها حتي مي آن اي بزرگ شوند. طور باورنكردني دورشان به

العاده عظيمي در  هاي فوق چاله جذب كنند. بسياري از دانشمندان معتقدند كه سياه
  ها وجود دارد. مركز كهكشان

: جان قرن هجدهم پيشنهاد شدابتدا توسط دو دانشمند مختلف در   چاله ايدة سياه
نام جان آركيبالد ويلر  ، يك فيزيكدان به1967سال در . ميشل و پير سيمون الپالس

  را مطرح كرد.» چاله سياه«اصطالح 

 )رضا كياساالر(  »4« ةگزين -73
  »كند؟ پاراگراف دوم عمدتاً دربارة چه چيزي بحث مي«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »آيند؟ وجود مي ها چگونه به چاله سياه«
---------------------------------------------- 

 )رضا كياساالر(  »4« ةگزين -74
انـد، زيـرا    اجتنـاب  هـا غيرقابـل   چالـه  كند كه سياه متن خاطرنشان مي«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »ها خيلي قوي است. كشش جاذبة آن
---------------------------------------------- 

 )رضا كياساالر(  »2« ةگزين -75
زير آن خط كشيده شده به چـه  در پاراگراف اول كه  ”them“كلمة «ترجمة جمله: 

  »كند؟ چيزي اشاره مي
  (درك مطلب)  »ها چاله سياه«

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

 )رضا كياساالر(  »2« ةگزين -76
   »؟نيستيك از جمالت زير درست  كدام«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »گردد. چاله به نيمة دوم قرن بيستم بازمي ة سياهايد«
  :دومدرك مطلب متن ترجمة 

 93حدود  ]خورشيد[آن ترين جسم در منظومة شمسي ماست.  خورشيد داغ
ميليارد سال پيش  4,5ميليون مايل از زمين فاصله دارد. خورشيد ما از زماني كه 

رشيد اين كار را با تبديل هيدروژن به شكل گرفت، گرما و نور توليد كرده است. خو
كشد تا پرتوهاي  دهد. هشت دقيقه طول مي عنصري ديگر به نام هليوم انجام مي
  نور از سطح خورشيد به زمين برسند.

اي گرد و زرد در آسمان است. خورشيد طوري  شبيه دايره ما از زمين، خورشيد
 در حال جوشيدنا در واقع توپي كند. ام وقت تغيير نمي رسد كه انگار هيچ نظر مي به

آهستگي مثل  از گاز است كه همواره در حال تغيير است. گرما از مركز خورشيد به
سرعت  خورشيد همچون قوري آبي است كه به رسد. سطح حباب به سطح آن مي

  فارنهايت است. ةدرج 7000حدود  آنسطح  در در حال جوشيدن است. دما
توانند از سطح خورشيد دچار انفجار شوند.  رند، مينام دا شعلههاي گاز كه  جريان

  كند. و گاهي با جو زمين برخورد مي كنند صعود ميهاي گاز در فضا  اين جريان
نظر  ها به اين دليل تيره به هاي روي خورشيد هستند. آن هاي خورشيدي طوفان لكه
خيلي هستند. البته هر لكة خورشيدي  ]خود[رسند كه سردتر از سطح اطراف  مي

درجة فارنهايت. وقتي گازها از خورشيد به جو زمين  5000حدود  .داغ است
 »شفق قطبي«شوند. اين نورهاي درخشنده را  رسند، موجب درخشش جو مي مي
  شوند كه خورشيد فعال است. هاي قطبي معموالً زماني ديده مي قگويند. شف مي
 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -77

  »تن چيست؟م هدف اصلي«ترجمة جمله: 
   »خوانندگان در مورد خورشيد كردن آگاه«

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -78
از نظـر  ، زير آن خط كشيده شده كه در پاراگراف اول ”beam“ة واژ«ترجمة جمله: 

   ».است ترين ) نزديكاشعه( ”ray“به  معني
  (درك مطلب)  

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

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -79
كشد تا مردم روي زمين متوجـه   طول مي قدر چهاگر خورشيد بسوزد، «ترجمة جمله: 

  »؟شوند
  »دقيقه 8«

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -80
  »؟نيستيك از جمالت زير درست  كدام«له: ترجمة جم

  »دچار انفجار شوند. زمين سطح در توانند مي ها شعله«
  (درك مطلب)  
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – اسفند 23آزمون  - »5«پروژة         

    
  علوم زمین

 

  )96 –سراسري (     »3«گزینۀ  - 81

بین دورة سیلورین که آغاز زندگی در خشکی است و کربونیفر که دورة 
   شود. نخستین خزندگان است، دورة دونین در شکل دیده نمی

  )102تا  100و  98، 84هاي  صفحه، (ترکیبی) (علوم زمین
 --------------------------------------------  

  (محمد چالجور)  »2«گزینۀ  -82

هایی  ریفر است که در طول زمان، گونه شکل موجود در صورت سؤال، اسپی
هاي  ها خود را به مناطق ساحلی یا عمیق دریا کشانده و با محیط از آن

اند. شاید همین قدرت سازگار شدن سبب شده است که  مختلف سازش یافته
  مانده باشد. باقیگانی هنوز بعد از این زمان دراز  مهر نسل چنین بی

  ترین بازوپایان دوران پالئوزوییک است. ریفر از مهم اسپی
  )104و  101هاي  (تحوالت گذشته) (علوم زمین، صفحه  

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

  )92 –(سراسري   »2«گزینۀ  - 83
داري براثر  در هر کجا که سطح شیب 82با توجه به شکل صفحۀ 

گذاري و تخریب به  یع تشکیل شود (دلتاها) یا عمل رسوبگذاري سر رسوب
  آید.  بندي متقاطع پدید می نوبت انجام گیرد چینه

  )82و  81هاي  ها) (علوم زمین، صفحه (شواهدي در سنگ
 --------------------------------------------  

  )95 –(سراسري   »3«گزینۀ  -84

ریزترین رسوبات  داراي که شود در اواخر اردوویسین الیۀ شیلی دیده می
  شوند. نشین می تري ته اي در عمق بیش است و نسبت به رسوبات ماسه

  )98و  81، 80هاي  (ترکیبی) (علوم زمین، صفحه
 --------------------------------------------  

 )مهدي جباري(  »1«  ۀگزین -85

ان، ترتیب شامل ائون، دور شناسی از بزرگ به کوچک به واحدهاي زمانی زمین
  دوره و دور یا عهد هستند.

  )98و  96هاي  ه، صفح علوم زمین) (تحوالت گذشته(
 --------------------------------------------  

  )94 –(سراسري خارج از کشور   »3«گزینۀ  -86

   کتاب علوم زمین: 7-12طبق شکل 

  
  )93، صفحۀ  (علوم زمین ها) (شواهدي در سنگ

 (بهزاد سلطانی)  »4«گزینۀ  - 87
ر طبق اصل انطباق (نیکالس استنو)، در تعیین سـن نسـبی، بـا توجـه بـه      ب

را قطـع نکـرده اسـت، پـس از آن      Aالیـۀ   Eکه تودة نفوذي (دایک)  این
تر است. گسل از نوع معکوس است چون فرادیـواره، بـه بـاال حرکـت      قدیمی

   ها: رستی سایر گزینهکرده است. دلیل ناد
را قطع کرده، پـس از   Dو B ،Cهاي  الیه (E)تودة نفوذي »: 1«گزینۀ 
   تر است. ها جوان همۀ آن
جـایی شـده    عث جابهگسل تودة نفوذي دایک را قطع کرده و با»: 2«گزینۀ 

   تر است. است، پس از آن جوان
از جنس آهک است،  Bتر است ولی چون الیۀ  قدیمی Eاز  B»: 3«گزینۀ 

مرمـر    امکان تشکیل کوارتزیت در آن وجود ندارد. (از دگرگونی سنگ آهک
  (ترکیبی)    شود نه کوارتزیت.) میتشکیل 

  )86و  85، 77هاي  ) (علوم زمین، صفحه102  ۀشناسی، صفح (زمین  
 --------------------------------------------  

  )روزبه اسحاقیان(  »1«گزینۀ  - 88

16
1

16
15

16
16  

16  عمر از سن جاندار گذشته است. نیمه 4
1

8
1

4
1

2
11  

300000000750000004  
  زیسته است. جاندار در سیصد میلیون سال پیش می

  میلیون سال پیش 360تا  286بازة زمانی دورة کربونیفر: 
  )98و  92ي  ها (ترکیبی) (علوم زمین، صفحه 

 --------------------------------------------  
 )92 –(سراسري خارج از کشور   »  3«گزینۀ  - 89

هاي  امبرین بسیار اندك است. ولی از جمله فسیلآثار فسیلی مربوط به پرک
مانند (مشابه  ها یا رسوبات ریف توان استروماتولیت محدود این دوران می

ها هستند.  ها و جلبک تشکیالت مرجانی) را نام برد، که محصول عمل باکتري
هایی متشکل از کربنات کلسیم هستند که توسط  ها توده استروماتولیت
  شوند.  ایجاد میها  سیانوباکتري

هاي کم عمق تشکیل  ها امروزه هم در بعضی از آب تذکر: استروماتولیت
تر  رود که در پرکامبرین، دریاهاي کم عمق بیش شوند. درنتیجه تصور می می

   نقاط روي زمین را پوشانده بودند.
  )100(تحوالت گذشته) (علوم زمین، صفحۀ 

-------------------------------------- ------  
 )بهزاد سلطانی(  »3«  ۀگزین - 90

ترین ضخامت و  شناسی گروه بنگستان، سازند سروك بیش در ستون چینه
مقاومت را در برابر هوازدگی دارد. سازند سورگاه جدیدتر از سازند سروك 

  باشد. می
  )97ۀ ، صفح علوم زمینتحوالت گذشته) ((
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – اسفند 23آزمون  - »5«پروژة         

    
  شناسی زمین

  

 )91 –(سراسري    »  3«گزینۀ  - 91

شده و  هاي آبدار از کانی در فرآیند دگرگونی، افزایش دما باعث خروج آب
   هاي شیمیایی کمک کند. تواند به انجام واکنش می

 )97ۀ شناسی، صفح (زمین  

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

  (بهزاد سلطانی)     »2«گزینۀ  - 92

   ود.ش ها می خوردگی و شکستگی سنگ دار سبب چین فشار جهت
  )97تا  95هاي  شناسی، صفحه (زمین

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

 )زهرا مهرابی(  »3« ۀگزین - 93

دگرگونی) ممکن است فقط چند   دگرگونی مجاورتی (هاله ةمحدود
هاي  ها تا چند صد متر در اطراف باتولیت ها و سیل متر در اطراف دایک سانتی

هاي  گرانیتی کوه الوند در همدان، بر سنگ ةتود بزرگ باشد. (مانند تأثیر
   اطراف خود).

  )99و  98 ،97 هاي        شناسی، صفحه (زمین   

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

 )زهرا مهرابی(  »2« ۀگزین - 94

هاي مختلف  صورت سنگ به ةهاي سازند در طی دگرگونی ممکن است کانی
   تغییر کند:

کنند مانند رشد بلورهاي  تغییر ترکیب شیمیایی رشد میها بدون  کانی - 1
   کوارتز در سنگ.

ها تغییر کند براثر شدت درجات دگرگونی  که ترکیب آن ها بدون آن کانی - 2
 ۀشوند، مانند تبدیل گرافیت به الماس. (تأیید گزین به کانی دیگر تبدیل می

»2(«   
  )101 ۀشناسی، صفح (زمین 

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

  (بهزاد سلطانی)  »4«گزینۀ  - 95

هاي  هاي داغ در حین باال آمدن در بین سنگ سرپانتین در اثر نفوذ محلول
شود.  هایی از قبیل الیوین و پیروکسن تشکیل می اطراف و دگرسانی کانی

کوه  تشکیل سرپانتین حاصل دگرگونی گرمابی (هیدروترمال) در محل رشته
   ها است. وسط اقیانوس

  )99شناسی، صفحۀ  (زمین

 )روزبه اسحاقیان(  »2« ۀگزین - 96

ها،  دار وارد بر سنگ حرارتی تحت تأثیر فشار جهت –در دگرگونی حرکتی 
ها به باال و بعضی  بعضی از سنگ ،درنتیجه .افتد اصطالحاً به جریان می  سنگ

شار و تر بروند، با ف هایی که به اعماق بیش کنند. سنگ به پایین حرکت می
ها با تحمل این فشار حالت  رو خواهند بود. این قبیل سنگ گرماي زیادي روبه

   ها: گیرند. بررسی سایر گزینه دار به خود می الیه
نمایانگر دگرگونی گرمابی »: 3« ۀبیانگر دگرگونی دفنی، گزین  »:1« ۀگزین

   عامل اصلی دگرگونی مجاورتی است.  »:4« ۀ(هیدروترمال) و گزین
  )99تا  97هاي    شناسی، صفحه ین(زم   

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

 (بهزاد سلطانی)  »1« ۀگزین - 97

وجود  ها در درجات متوسط به شیست سنگی است که از دگرگونی شیل
کتاب  8 – 10آید و کانی اساسی آن میکا است. با توجه به شکل  می

ت (که مربوط به درجات باالي شناسی، احتمال وجود کانی سیلیمانی زمین
   باشد. دگرگونی است) در شیست، بعید می

  )103و  102هاي  شناسی، صفحه (زمین   
 --------------------------------------------  

 )لو حمیدرضا میرعالی(  »1« ۀگزین - 98
ها در یک شیل در درجات مختلف دگرگونی از کم به زیاد  ترتیب ظهور کانی

: کلریت، مسکوویت، بیوتیت، گارنت، استارولیت و صورت زیر است به
   سیلیمانیت.

  )103 ۀشناسی، صفح (زمین   

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

  (روزبه اسحاقیان)  »  3«گزینۀ  - 99

شوند. در  مرمرها عموماً از یک نوع کانی (کلسیت یا دولومیت) تشکیل می
   قندي دارند. لب منظرة دانهاند و اغ یافتگی مشخص نتیجه فاقد جهت

  )102شناسی، صفحۀ  (زمین

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

 )زهرا مهرابی(  »2« ۀگزین - 100

 400شود (تا  با نفوذ آب به اعماق زیاد، آب در چنین اعماقی بسیار داغ می
ن تواند در میا آمدن، می آید و درحین باال صورت بخار درمی درجه) و سپس به

کردن بعضی مواد یا دگرسانی  هاي بین راه نفوذ کند و باعث حل سنگ
ها را به سرپانتین تبدیل  هایی از قبیل الیوین و پیروکسن شود و آن کانی
  کند. 

  )99 ۀشناسی، صفح (زمین   
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  ریاضی عمومی 

 

  )مهدي مالرمضانی(  »2«گزینۀ  - 101

   فاصلۀ نقطه از خط، داریم: با توجه به فرمول

| | ( )( )
d

3 2 1 6 3 2 2 3 2
2 2 2 21 1

   

 )110ۀ ریاضی عمومی، صفحهاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )وحید راحتی(  »1«گزینۀ  - 102

  
x) نسـبی  داراي یـک ماکسـیمم   gه بـه نمـودار، تـابع    با توجـ  و دو  0(

x) نیمم نسبی می ,x )1    است. 1
 )84و  83هاي  ریاضی عمومی، صفحههاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )سین حاجیلوح(  »3«گزینۀ  - 103

1 1 12 2 2 1
1 1 1

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

   

limاز آنجا که  ( )
xx
1 y، پس خط 01 x2 مجانب مایل تـابع   1

yy  داریم: .است x x 102 1
2

   

 )100ۀ ریاضی عمومی، صفحهاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )مهر علی رستمی(     »1«گزینۀ  - 104

   هاي زیر است: نمودار قدرمطلق یک تابع درجۀ دوم به یکی از صورت

   
   .0براي این که تابع فقط یک نقطۀ بحرانی داشته باشد باید  پس

( ) (m )( m ) m m2 20 6 4 1 2 1 0 2 10 0   

m m)یا  2 )( m ) m 52 2 5 0
2

   

 )85و  84 هاي ه، صفحعمومیریاضی هاي مشتق) ( کاربرد(  

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

  )الدین حسینی جمال(  »2«گزینۀ  - 105

f (x) x (x ) x x
2 8 2

23 3 31   

f (x) x x
5 1

8 23 3
3 3

   

fاز  (x)   داریم: 0

x x x x
5 1

8 2 123 3 0 4 1 0
3 3 2

   

fاز طرفی  (x)  درx  هـاي  طولبنابراین مجموعۀ  ،شده استنتعریف  0

}نقاط بحرانی تابع عبارت است از  , , }1 10
2 2

.   

 )85و  84هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  
--------------------------------------- -----  

  )علی پرنیان(  »2«گزینۀ  - 106

  
 )84و  83هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی حاجیان(  »1«گزینۀ  - 107

y x x D [ , ]y
21 1 1   

x x
y x x

x x

2 21 0 1 0 1
2 22 1 1

   

وان     ت  x x2 2 21   
1 2

21 22 22 1
2 1 2

22

x
x x

x

 ق ق

 غ ق ق
   

2(دقت کنید که 
2x  در معادلۀx x21 کند.) صدق نمی  
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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  اسفند 23 آزمون - »5«پروژة         

    

f ( ) min(f )
f ( )

f ( ) ( )

1 1 1
1 1
2 2 2 2 221 22 2 2 2 2

   

 )86تا  84هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی حاجیان(  »2«گزینۀ  - 108

x y
y x x x(x ) x y

x y

0 1
3 24 4 0 4 1 0 1 2

1 2
   

 
 
 
 
  

2ABدقت کنید که  AC  وBC BC، پس 2 AB AC2 2 2 ،
  الزاویه است و مساحت آن برابر است با:  قائم ABCیعنی مثلث 

AH.BC1 1 1 2 1
2 2

   

 )88و  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی تق) (کاربردهاي مش(  

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

  )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  - 109

y    رو است: صورت روبه مشتق دوم این تابع به (a )x a26 2 6   

   باشد: زیر باید مطابق جدول yو تعیین عالمت

  
xپس     در آن منفی است: xاست و ضریب  yریشۀ  1

a
y ( ) (a ) a a a

a
12 21 6 2 6 0 2 0 2   

a a
2 2 0 1   

 )92تا  90هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )محمدرضا میرجلیلی(  »1«گزینۀ  - 110
2 2 22 2 3 2 2 3 2

2 2 2 43 3
x (x ) ( x)(x )( x)y y

(x ) (x )
   

2 2 2 22 3 3 4 2 3 3
2 4 2 33 3

(x )( x x ) ( x )y
(x ) (x )

   

110 423 3 0 1 11
4

A( , )
y x x

B( , )

ــف     نقاط عط

1 12 21 1 24 4AB ( ) ( )  

 )92تا  90هاي  ، صفحهعمومیریاضی کابردهاي مشتق) ((  

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

  )مهر علی رستمی(  »2«گزینۀ  - 111

 هاي مثبت دارد، لـذا مشـتق   نیمم با طول چون تابع یک ماکزیمم و یک می
   مثبت دارد: ۀدو ریش تابع

y x (a )x ( a)2 2 2 14   

ا   ی  (a ) ( a) a a
b (a )S a
a

c aP a
a

20 4 2 4 14 0 5 2
2 20 0 0 21
140 0 0 14

1

   

ــتراك a5 اش 14   

3 دانیم طول نقطۀ عطف تابع درجـۀ سـوم   می 2y ax bx cx d ز ا

bxIرابطۀ  a3
  شود. محاسبه می 

(a )
x a a aI

( )

2 2 5 14 3 2 1213 3

   

 )92تا  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )رویا عاقب(  »1«گزینۀ  - 112

  
نقطـۀ   اسـت،  نسـبی  نـیمم  و می ماکسیممدر یک تابع درجۀ سوم که داراي 

  است.  نیمم نسبی خط واصل ماکسیمم و می پارهعطف وسط  
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max( , ),min( , ) ( ,c) ( , ) c1 1 4 01 4 1 0 0 2

2 2
   

)از طرفی، تابع از نقطۀ  , )1    گذرد، پس: می 0
ــه ) صدق در معادل , ) a b a b (*)1 0 0 2 2   

x    نیمم نسبی تابع است، پس: طول می 1
y ( )y (x) ax b y ( ) a b b a1 023 1 3 0 3   

a(*)
b

1
3   

a.b.c ( )( )( )1 3 2 6   
 )92تا  87هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )علی پرنیان(  »1«گزینۀ  - 113

y x
y | x |

y x
11 yها :مجانب 1 (x )21 2   

 

S 1 2 1 1
2

   

 )100تا  98هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

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

  )عباس اسدي امیرآبادي(     »3«گزینۀ  - 114

x    و ریشۀ مخرج کسر است، پس:قائم منحنی   مجانب 3

x b
b b

x
3 0 9 0 93   

)تابع از نقطۀ از طرفی  , )1   گذرد. پس داریم:  می 1

a a a
211 6 1 7
3 9

   

a b ( )7 9 2   

 )97تا  92هاي  ، صفحهعمومیریاضی کاربردهاي مشتق) ((  

  )محمدي حسام سلطان(  »3«گزینۀ -115

شویم دو خـط   متوجه می ،ها و شیب آن ۀ دو خط داده شدهمعادل با دقت در
)ها  هاي آن ضرب شیب بر هم عمودند (حاصل است) و از طرفـی نقطـۀ    1(

تـوان شـکل فرضـی     پس مـی  ،کند ها صدق نمی داده شده در هیچ یک از آن
   صورت زیر رسم کرد: مطلوب سوال را به

  
y حــل دســتگاه x

A( , )
y x

3 2 66 2 40   

اسـت کـه مختصـات آن برابـر      ABطیل، وسط نقطۀ تقاطع قطرهاي مست
   است با:

A BW ( , )4 7
2

   

 )112و  111هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )جواد کرمانی(  »4«گزینۀ  - 116

L : y x L : y x33 3 0 3  

3فرض کنیم خط 
3y x  بـا جهـت    ،گـذرد  که از مبدأ مختصات مـی

  سازد. داریم:  می ها زاویۀ xمثبت محور 

: tan 3   شیب خط 01503

  

گاه در  سازد. آن می 030زاویۀ  Lق شکل با خط مطاب از طرفی خط 

، و در نتیجه شیب خط  060، برابر Aزاویۀ خارجی  ABCمثلث 

tan( )0120    خواهد بود. 3

x:y (x ) y02 3 3 5   
 )109و  108هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  
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  )محمدي حسام سلطان(  »2«گزینۀ  - 117

صـورت   مختصـاتی بـه   ،دوم و چهارم قرار دارنـد  ربع ساز نقاطی که روي نیم
( ,   . حال باید از رابطۀ فاصلۀ نقطه از خط استفاده کنیم:دارند (

| ( ) ( ) | | |d 3 4 2 3 4 23 359 16
   

| | ,2 15 17 131 2   
ــع  ــاز رب  روي نیمس

 دوم و چهارم
A ( , )
A ( , )

17 171
13 132

   

  کنیم:  حال فاصلۀ دو نقطه از یکدیگر را محاسبه می

A A ( ) ( )2 230 30 30 21 2   
 )110و  109هاي  ، صفحهعمومیاضی ریهاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )یاسر علیلو(  »2«گزینۀ  - 118

2برابر  1Lشیب خط 
3

3برابر  L2، شیب خط 
4

برابـر   L3شیب خـط   و 

3
2

برهم عمودند و مثلث ایجاد شده قطعًا  L3و  L1 بینید که می .است 

  گیرد.  قرار می L2الزاویه خواهد بود و وتر این مثلث بر روي خط  قائم
ارتفاع وارد بر بزرگترین  طول L2 از L3و  L1فاصلۀ محل تالقی  ابراینبن

  ضلع این مثلث خواهد بود. 

  
x y

x , y A( , )
y x
2 3 3 24 3 24 3
2 3 6 13 13 13 13   

)Aفاصلۀ نقطۀ  , )24 3
13 13

   جواب سوال است. L2از خط  

| ( ) ( ) |
AH

24 3 473 4 1 4713 13 13
5 652 23 4

   

 )110تا  108هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )امید عاقب(  »2«گزینۀ  - 119

شده در صـفحۀ   ارائهاند؛ لذا با توجه به رابطۀ  با هم موازي شده دو خط داده

کتاب درسی فاصلۀ این دو خط از همدیگر از رابطۀ  113
2 2

| c c |
d

a b
 

bو  3aآیــد کــه در آن  دســت مــی بــه cو  4 /8 cو  5 /0 5 
   .است

یا خارج از حد فاصل دو خط قرار دارد یا بین دو خط؛ در  Aاز طرفی نقطۀ 
این صورت اگر نقطه خارج از فاصلۀ میان آن دو باشد، به وضوح با توجـه بـه   

  شود:  می L2شکل زیر فاصلۀ آن از خط 

  d d /0 4   
 L2از هم با توجـه بـه شـکل، فاصـلۀ آن از خـط      و اگر میان آن دو باشد، ب

  شود:  می

  d d /0 4   
d / /| / / |

d /
d / / /

1 6 0 4 28 5 0 5 1 6 1 6 0 4 1 22 23 4
   

  
 )113ۀ ، صفحعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  

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

  )نژاد د شیريامی(  »3«گزینۀ  - 120

axدستگاه خطی  by c
a x b y c

شـمار جـواب اسـت کـه      وقتـی داراي بـی   

a b c
a b c

  ، پس: 

1 3 0 3 3 0 3 3
4 1 2
m(x ) (x y) mx m x y (m )x y m
x (m )y

   

a b c m m
a b c m

(*)

3 3
4 1 2

   

(*) (m )(m ) m m23 1 12 2 3 12 0   
m

m m (m )(m )
m

32 2 15 0 5 3 0 5   

mدستگاه فاقد جواب است 2 3 55
4 6 2

   

mشمار جواب است دستگاه داراي بی 6 3 33
4 2 2

   

 )118تا  113هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(  
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  9:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست –اسفند  23آزمون  - »5«پروژة       

    
  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 121
که از طریق زنجیرة انتقال  ATPماده یعنی  در سطح پیش ATPتشکیل 

دار بـه   اضافه شـدن فسـفات از یـک گـروه فسـفات      الکترون تشکیل نشده و
ADP یل ان بوده است. این اتفاق در گام چهارم گلیکولیز و گام باعث تشک

شود. اما با توجه بـه   در مجموع تشکیل می ATP6سوم کربس رخ داده و 
 ATPمولکـول   4در گـام اول گلیکـولیز، بـازده خـالص      ATP2مصـرف  

هاي احتمـالی تشـکیل شـده در زنجیـرة     ATPکنید که خواهد بود. دقت 
ماده به  هاي تشکیل شده در سطح پیشATPانتقال الکترون را نباید جزو 

مولکـول   2شـود   (به ازاي هر مولکول گلوکزي که شکسته مـی حساب آورد. 
ATP شود.) تولید میکربن یم در چرخه طور مستق به   

   ها: بررسی سایر گزینه
هاي آزاد سیتوپالسم  از فسفات گروه 2گلیکولیز در مرحلۀ سوم »: 1«گزینۀ 

به ترکیبـات سـه کربنـی حاصـل از شکسـتن گلـوکز اضـافه شـده و باعـث          
شـوند. بنـابراین در ایـن مرحلـه از تعـداد       دوفسفاته شدن این ترکیبات مـی 

  شود.  توپالسم کاسته میهاي آزاد سی فسفات
هایی بـه صـورت همزیسـت     در روده بزرگ انسان سالم، باکتري»: 2«گزینۀ 

کننـد. بـاکتري فاقــد    زنـدگی کـرده و مـوادي ماننـد ســلولز را تجزیـه مـی      
هاي تنفس سلولی را در سیتوپالسـم و   میتوکندري است و بخشی از واکنش

  دهد.  بخش دیگر را در غشاي سلولی خود انجام می
که یـک   NADHاین گزینه مربوط به تخمیر است که در آن »: 3«زینۀ گ

ترکیب حامل الکترون است، الکترون خـود را بـه یـک پذیرنـده آلـی مثـل       
هاي زنده موجود در رودة بزرگ  دهد. همۀ سلول پیرووات یا اتانول تحویل می

 ژ انرژي در جانداران)(شار  دهند.  انسان سالم لزوما تخمیر انجام نمی
  )201و  200 ،197تا  193 هاي ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 )63، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  شایق) (علی پناهی  »2« ۀگزین - 122

 ATPشود و تولید نمیگلیکولیز انجام  3، گام NAD). در نبوددرستالف (
   شود.نیز متوقف می 4در گام 

ها یک فسفاته و بعضی دیگر دو فسـفاته  ). بعضی از این مولکولنادرستب (
   ها با هم متفاوت است.هستند. پس محتواي انرژي آن

ي گلیگولیز عبارتند از: شش کربنـی دو   هاي دو فسفاتهج (نادرست). ترکیب
هـا فقـط شـش     سفاته. از بین این مولکولدو ف کربنیو سه  ADPفسفاته، 

   شود. تبدیل می دار فسفاتکربنی دو فسفاته به دو مولکول سه کربنی 
توانند در  شوند که می هاي پیرووات تولید مید (درست). در گلیکولیز، مولکول

   به الکتات تبدیل شوند. NADHتخمیر الکتیکی با دریافت الکترون از 
  )(شارش انرژي در جانداران

  )201و  200، 196، 195هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  -123
شود، گام سوم بـوده کـه در آن    تولید می ATPگامی در کربس که در آن 
ها با توجـه   شود. بقیه گزینه تولید می NADHهمانند گام سوم گلیکولیز، 

  ها، نادرست هستند.  شکل چرخه به
 )198تا  195هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )امین ستوده(  »3«گزینۀ  - 124
و تولید  FADچرخۀ کربس است با مصرف  4این مرحله که مربوط به گام 

FADH2  .همراه است 
 )197ۀ ، صفحشناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )امیررضا جوانمرد(  »1«گزینۀ  - 125
   صحیح است.» ب«فقط مورد 

   بررسی سایر موارد:
  یل گیاه نیست. فالف) هر سلول داراي کلرو

  کند.  اکسیژن صدق نمیج) در مورد 
 (شارش انرژي در جانداران)  د) براي میتوکندري صادق نیست. 

 )187و  186، 183، 178هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 126

در  ADP شـود کـه   تولید می ADPچرخه کالوین  4در گام »: 1«گزینۀ 
  شود.  کربس مصرف می 3گام 

  ها:  بررسی سایر گزینه
کربنـی تولیـد    3و قنـد   ADP ،NADPکـالوین   2در گـام  »: 2«گزینۀ 

  شود.  مصرف نمیکربس  گام دوم شود که هیچکدام از این محصوالت در می
کربنی ناپایدار و بالفاصله بعد  6چرخۀ کالوین ترکیب  1در گام »: 3«گزینۀ 

 4کـربس ترکیـب    5و  4، 3شـود در گـام    کربنی تولید می 3از آن ترکیب 
کربنـی مصـرف    3کربنی و  6ها ترکیب  شود که در این گام کربنی تولید می

  گردد.  نمی
کربنـی حاصـل    چرخه کالوین تعدادي از قندهاي سـه  3ر گام د»: 4«گزینۀ 

 رسـند.  ه و ساکارز به مصـرف مـی  هاي آلی مانند نشاست براي ساخت ترکیب
کربنـی و   3یکی از محصوالت گام آخر گلیکولیز پیرووات است که ترکیبـی  

 شود.  تبدیل می Aبدون فسفات است و در میتوکندري به استیل کوآنزیم 
 )197و  196، 185هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 127
کنند  هایشان بسته است فتوسنتز می در طول روز که روزنه CAMگیاهان 

 4اي که ترکیب  کنند. در طی تنفس سلولی در مرحله را تثبیت می CO2و 
تشـکیل   C4شود. ترکیـب   اکسید کربن آزاد نمی شود دي کربنه مصرف می

   شود. اکسید آزاد می شود و کربن دي و طی روز تجزیه می C3شده از 
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  ها:  بررسی سایر گزینه

کننـد   اکسید را در کلروپالست تثبیت می دي همۀ گیاهان کربن»: 1«گزینۀ 
اکسید را از اسید چهار کربنه جـدا   دي کربن CAMو  C4اما فقط گیاهان 

  کنند.  می
آمـاس  کننـد.   س نوري غلبه مـی نفبر ت CAMو  C4گیاهان »: 3«گزینۀ 
 CAMها، در گیاهـان   گهبان روزنه یعنی هنگام باز بودن روزنههاي ن سلول
  ها در شب باز است و در شب فعالیت آنزیم روبیسکو را نداریم.  روزنه

شود در ایـن   فتوسنتز با کارایی باالیی انجام می C4در گیاهان »: 4«گزینۀ 
هـاي میـانبرگ (نـه رگبـرگ) بـه       ذخیره شده در سـلول کربنه  4گیاه اسید 

 شود.  فتوسنتزکننده منتقل میهاي  سلول
 )188تا  186هاي  ه، صفحدانشاگاهی پیش شناسی زیستشارش انرژي در جانداران) ((  

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

  )94سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 128
گروه دیگري از  اي گوگردي سبز، گوگردي ارغوانی وه باکتري»: 1«ي  گزینه

ها از ترکیبات گـوگردي بـه عنـوان منبـع الکتـرون اسـتفاده        شیمیواتوتروف
ي خود را تنهـا در غیـاب اکسـیژن     کنند ولی انرژي زیستی قابل استفاده می
  آورند. دست می به

از  هتروتـروف  هاي هاي غیرگوگردي ارغوانی و باکتري باکتري»: 2«ي  گزینه
 NADکنند اما بازسازي  می ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون استفاده

ي الکتـرون و   ي معـدنی) بـه عنـوان پذیرنـده     ي اکسـیژن (مـاده   وسیله را به
  دهند. هیدروژن انجام می

ارغوانی و گروهی از  هاي غیرگوگردي ها، باکتري سیانوباکتري»: 3«ي  گزینه
ــیمیو ــی   اتوتروفش ــتفاده م ــوگردي اس ــات غیرگ ــا از ترکیب ــی   ه ــد، ول کنن

  ها ، در غشاي خود رنگیزه فتوسنتز ندارند. شیمیواتوتروف
ها در  کنند. همه این باکتري ها از آب استفاده می سیانوباکتري»: 4«ي  گزینه

 سازند. می ATPطی گلیکولیز و تخمیر، دائمًا NADپی تولید
 )217و  216، 201، 199، 196هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 129
کند. این ویروس بـر   ها را آلوده می باکتریوفاژ نوعی ویروس است که باکتري
ود را بدون تشکیل وزیکول به سلول روي سطح باکتري قرار گرفته و ژنوم خ

ها فاقد دستگاه غشایی درونـی هسـتند و    کند، چون باکتري میزبان وارد می
توانایی ساخت وزیکول را ندارند. فلج اطفال بیماري است که عامل آن نوعی 

هاي جانوري به روش آندوسیتوز وارد سلول  باشد. ویروس ویروس جانوري می
  که آندوسیتوز با تشکیل وزیکول همراه است.  دانیم شوند. می میزبان می

  ها:  بررسی سایر گزینه
ون بدن فرد یا رد ها به ها سمومی هستند که از باکتري توکسین»: 1«گزینۀ 

شوند. کورینه باکتریوم  غذاي آلوده به باکتري ترشح شده و باعث بیماري می
یدیوم بوتولینم کند اما کلستر دیفتریا توکسین را به درون بدن فرد ترشح می

  کند.  توکسین خود را به درون غذاي آلوده به این باکتري وارد می

هاي هیسـتون پیچیـده    به دور پروتئین DNAها  در یوکاریوت»: 2«گزینۀ 
هـاي همـراه در ناحیـه     به همراه پروتئین DNAها نیز  است. در پروکاریوت

هـا همـراه    ها و هم پروکـاریوت  ئوتیدي قرار دارد. بنابراین هم یوکاریوتنوکل
DNA هـا فاقـد    هایی دارنـد. بایـد توجـه داشـت کـه پروکـاریوت       پروتئین

  هیستون هستند. 
زا در گیاهـان اسـت امـا     باکتري عامـل گـال از عوامـل بیمـاري    »: 3«گزینۀ 
 ها) ها و باکتري (ویروس  ی در گیاهان ندارند. زای ها توانایی بیماري پریون

  )220و  212، 211، 208، 207هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 )21، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 130

ها را  بیوتیک مت به آنتیهاي مقاو دهد تا ژن ها امکان می یوغی به باکتري هم
دانید ژن مقاومت به  طور که می اي به سرده دیگر منتقل کنند. همان از سرده

 بیوتیک در پالزمید قرار دارد.  آنتی
 )213ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 131

  فقط عبارت الف نادرست است.
  ها:  بررسی عبارت
ها پس از آلوده کردن سلول میزبان (وارد شدن به سـلول) وارد   الف) ویروس

ها ژنوم ویروس تکثیر  شوند. در هر دو این چرخه چرخه لیتیک یا لیزوژنی می
هـاي مـورد نیـاز     شود و تفاوت این دو چرخه در ساخته شـدن پـروتئین   می

  شود.  در چرخه لیزوژنی ساخته نمیویروس است که 
ب) با میکروسکوپ الکترونی اجزاي کـوچکتري را نسـبت بـه میکروسـکوپ     

توان مشاهده کرد. بنابراین هر چیزي که بوسیله میکروسکوپ نوري  نوري می
  قابل مشاهده باشد بوسیله میکروسکوپ الکترونی نیز قابل مشاهده است. 

پـروتئین، لیپیـد و گلیکـوپروتئین    ها غشـایی از جـنس    ج) بسیاري ویروس
ها از سلول  شود. این مولکول اطراف کپسید خود دارند که پوشش نامیده می

اند. بنابراین ویروسی کـه تـاکنون میزبـانی نداشـته      میزبان قبلی تامین شده
  باشد.  است فاقد پوشش می
  هومئوستازي ندارند. ها  ها پوشش دارند اما همۀ آن د) بسیاري از ویروس

  )209تا  205هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  
 )16و  15هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )پور فرزاد کرم(     »4«گزینۀ  -132

  کند.  صورت سوال به جملۀ صحیح اشاره می
هایی کـه   و چه آن DNAها  ادة وراثتی آنهایی که م ها چه آن تمام ویروس

   »)4«باشد کپسید دارند. (تایید گزینۀ  RNAها  مادة وراثتی آن
  هاي نادرست:  بررسی گزینه

یع در مایعات بدن (مانند مایع محتواي اسپرم، ما HIVویروس »: 1«گزینۀ 
  شود.  ال و خون) یافت مینواژی

کنـد و   گیاه تنباکو و گیاهان خویشاوند آن را آلوده می TMV»: 2«گزینۀ 
  تواند جانوران را آلوده کند.  نمی
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هــاي متابولیســمی (ماننــد تــنفس  هــا واکــنش درون ویــروس»: 3«گزینــۀ 

 شود.  هوازي) انجام نمی بی
 )211و  207هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( يها و باکتر ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(     »2«گزینۀ  - 133

انـد و بنـابراین از انـرژي نـورانی      هر دو نوع باکتري از انواع فتوسنتز کننـده 
  کنند.  خورشید براي تولید مواد آلی استفاده می

   ها: بررسی سایر گزینه
توانند از آب بـه عنـوان منبـع الکتـرون اسـتفاده       کدام نمی هیچ»: 1«گزینۀ 

هاي گوگردي از ترکیبات گوگردي مثل هیـدروژن سـولفید و    کنند. باکتري
ــاکتري ــیدها و      ب ــل اس ــی مث ــات آل ــوگردي از ترکیب ــوانی غیرگ ــاي ارغ ه

  کنند.  ها به عنوان منبع الکترون استفاده می کربوهیدرات
هـایی بـراي انجـام فتوسـنتز      دو نوع بـاکتري داراي رنگیـزه   هر»: 3«گزینۀ 

باشـد،   هـا مـی   هـا براسـاس نـوع رنگیـزة آن     باشند و از آنجایی که نام آن می
طور ویژه عمل کرده و مخصوص همان  توان گفت که رنگیزة هر کدام، به می

  باشد.  نوع باکتري می
ـ    هـاي گـوگردي ارغـوانی بـی     بـاکتري »: 4«گزینۀ  هـاي   اکتريهـوازي امـا ب

 اند.  غیرگوگردي ارغوانی، هوازي
 )216ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )96سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  -134

   هاي گیاهی هستند. منظور ویروس
اکتریوفاژهـا و بعضـی   : درکتاب درسی، کپسید چند وجهی براي ب1ي  گزینه
   هاي جانوري ذکر شده است. ویروس
هـاي الزم   هاي الزم براي متابولیسم و نیز ساختار ها آنزیم : ویروس2ي  گزینه

سازي را ندارند. بنابراین مجبورند بـه امکانـات سـلول میزبـان      براي پروتئین
   متکی شوند.

   ها وجود ندارد. : پوشش در همه ویروس3ي  گزینه
  هاي مکمل مربوط به جانوران است نه گیاهان. : پروتئین4ي  گزینه

 )208تا  206هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 135
هــا اولــین   باشــند. ســیانوباکتري  صــحیح مــی » ب«و » الــف«مــوارد 

هـوازي زنـدگی    انـد کـه در شـرایط بـی     هاي کرة زمین بـوده  فتوسنتزکننده
ها موجب تشکیل الیۀ اوزون و  اند. تولید اکسیژن توسط سیانوباکتري کرده می

هـا اغلـب بـه یکـدیگر      ها شده است. سیانوباکتري گسترش حیات به خشکی
تواننـد   ها مثل آنابنا می ل هستند (نادرستی ج). بسیاري از سیانوباکتريصمت

 ژن را تثبیت کنند. (نادرستی د)نیترو
 )216و  61، 56هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 (حسین کرمی)    »1« گزینۀ -136
مایکوباکتریوم توبرکلوسیز، باکتري عامل سل، از بافت ریه به عنوان منبع 

رشح کند نه با ت کند و به این شیوه بیماري زایی می غذایی استفاده می
  توکسین.

کورینه باکتریوم دیفتریا، عامل بیماري دیفتري، با ترشح توکسین بر 
گذارد. عامل  هاي ترشح کننده اریتروپویتین یعنی کبد و کلیه اثر می اندام

  گذارد. بیماري بوتولیسم نیز با ترشح توکسین بر دستگاه عصبی تاثیر می
باکتري  عامل بیماري ذات الریه که گریفیت بررسی کرده بود

هاي  اي از سلول استرپتوکوکوس نومونیا است که به صورت اجتماعی رشته
 کند. کروي زیست می

  )220و  219 هاي دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست )ها ها و باکتري ویروس(
  )103، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
  )88، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

------------------------ ----------------------  
  )مهبد علوي(  »2«گزینۀ  - 137

  ها: فقط عبارت دوم صحیح است. بررسی عبارت
زا است ولی ویـروس   عبارت اول) ویروس هرپس تناسلی براي انسان بیماري

  زا نیست.  آبله گاوي براي انسان بیماري
ویـروس هـرپس تناسـلی    عبارت دوم) هر دو ویروس پوشش دارند. کپسـید  

  چندوجهی است ولی کپسید ویروس آبله گاوي بیضوي است. 
 .سازي ندارند ها به دلیل نداشتن ریبوزوم قدرت پروتئین عبارت سوم) ویروس

 شود.  هاي جانوري می عبارت چهارم) این ویروس با آندوسیتوز وارد سلول
 )207و  206، 36هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

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

  )امین ستوده(  »4«گزینۀ  -138

وانزا لها مانند آنف باشد. بسیاري از ویروس نزا میاولتصویر مربوط به ویروس آنف
شود و ویروس را در ورود به سلول یاري  غشایی دارند که پوشش نامیده می

و گلیکوپروتئین ساخته شده است. آبلۀ گاوي نیز  کند و از پروتئین، لیپید می
  باشد.  داراي پوشش می

  ها:  بررسی گزینه
  باشد.  کپسید هرپس تناسلی چندوجهی می»: 1«گزینۀ 
دار است که ساختار آن امکان RNAوانزا نوعی ویروس لآنف»: 2«گزینۀ 

  دار مشاهده شود. Tندارد نوکلئوتید 
شود، سبب  اینترفرونی که در پاسخ به این ویروس ساخته می»: 3«گزینۀ 

 گردد.  ها می مدت در برابر بسیاري از ویروس مقاومت کوتاه
  )207و  206، 36هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 )10، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
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  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 139

هـاي   . در چرخـه کند هاي لیزوژنی صدق می در تمام چرخه »الف«مورد تنها 
میزبان متصل شده و  کروموزومویروس پس از ورود به سلول به  ژنلیزوژنی، 

دلیـل   هاي عصبی چرخه لیزوژنی به در سلولشود.  ویروس تشکیل می –پرو 
 باشـد.  سیم سلولی نمـی هاي عصبی همراه با تق عدم توانایی تقسیم در سلول

ویروس در صـورت تغییـرات محـیط،    -هاي لیزوژنی، پرو در بعضی از ویروس
تواند وارد چرخۀ لیتیک شود (نادرستی د). در چرخۀ لیزوژنـی، ویـروس    می

 شود. (نادرستی ب) ویروس تکثیر می -شود، بلکه پرو تکثیر نمی
 )209و  208هاي  هح، صفدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( ها و باکتري ویروس(  

 --------------------------------------------  
  )91سوال تالیفی سراسري  –کتاب زرد (  »3«گزینۀ  - 140

 ي آمونیاك دارند. گذاري را در چرخه ها هستند که نقش شوره شیمیواتوتروف
  ها) ها و باکتري ویروس(  

 )217و  216هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
--------- -----------------------------------  

  شناسی پایه زیست
  

 (مهدي جباري)   »  4« گزینۀ - 141
هاي پـر پـیچ و خـم     ساز، از این لوله هاي اسپرم ها بعد از تولید در لوله اسپرم

شـود،   دیدیم نامیده مـی  کنند و به لولۀ پر پیچ و خم دیگري که اپی عبور می
کنند هنـوز   ساز را ترك می هاي اسپرم هها، لول شوند. وقتی که اسپرم وارد می

ماننـد،   دیـدیم مـی   قادر به حرکت نیستند، اما پس از مـدتی کـه درون اپـی   
دیدیم عالوه بر نقشـی کـه در    آورند. اپی دست می توانایی حرکت کردن را به

   ها نیز هست. ها دارد، محل ذخیره اسپرم بلوغ اسپرم
  )234و  233هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

---------------------------------------------- 
 (مهرداد محبی)  »   2« گزینۀ - 142
  

 ویانرکنند.  هاي خونی و روده شروع به نمو می رگ  انتهاي هفتۀ سوم
  متر درازا دارد. میلی 2

کنند و اندازة  بازوها و پاها شروع به تشکیل شدن می  هفتۀ چهارم
  رسد. متر می میلی 5به بیش از دو برابر یعنی  ویانر

کنند و  به تشکیل می شروعهاي اصلی  همۀ اندام  انتهاي هفتۀ چهارم
  شود. آغاز می ویانرضربان قلب 

شود. در حفـرة بـدن    مرحلۀ نهایی نمو رویان انجام می  طی ماه دوم
  شوند. هاي اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص می اندام

  گرم وزن دارد. 1و متر طول  میلی 22 رویان  انتهاي ماه دوم
انـد و جنـین داراي    هاي جنسی مشخص شده اندام  انتهاي سه ماهۀ اول

  هاي بدنی قابل تشخیص است. ویژگی
هاي او شـروع   کند و اندام رشد می سرعتجنین به   سه ماهۀ دوم و سوم

کنند. در انتهاي سه ماهۀ سوم، جنـین   به عمل می
  قادر است خارج از بدن مادر زندگی کند.

 

  )247و  246هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  3« گزینۀ -143

هورمون  Bو  Aباشد که در نقاط  دهندة هورمون استروژن می ، نشاننمودار
   یابد. افزایش می پروژسترون

   ها: بررسی سایر گزینه
   شود. دیده نمی LHافزایش شدید غلظت  Dدر لحظه »: 1«گزینۀ 
   باشد. رو به کاهش می LHدر این لحظه، همچنان غلظت هورمون »: 2« گزینۀ

   باشد. تر از استروژن می در این زمان غلظت پروژسترون بیش»: 4«گزینۀ 
  )242و  241هاي  ، صفحه2 هشناسی و آزمایشگا زیست( 

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

  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 144

کنند. خون جنین و مـادر معمـوًال    پرده کوریون به دیوارة رحم مادر نفوذ می
  شود.  مخلوط نمی

  بررسی سایر گزینه ها: 
  ها نیز نیاز دارند.  هاي جنینی براي توسعه به هورمون : پرده»2«گزینۀ 
ار جفـت باعـث انتقـال موادغـذایی بـه جنـین       با تشکیل سـاخت »: 3«گزینۀ 

  شود.  می
 هاي بیرونی بالستوسیست است. حاصل تقسیم و تمایز سلول»: 4«گزینۀ 

 )245ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

 (مهدي جباري)  »  1« گزینۀ - 145

هــاي اصــلی شــروع بــه  امدر انتهـاي هفتــۀ چهــارم بعــد از لقــاح همــۀ انــد 
  شود.  ضربان قلب آغاز می ،کنند شدن می تشکیل

  )246و  245هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )امین ستوده(  »3«گزینۀ  - 146
: Cخـش  : سیاهرگ بند ناف، بBهاي بند ناف، بخش  : سرخرگAبخش 

دهد. سیاهرگ بند ناف  : دیوارة رحم را نشان میDسرخرگ مادري و بخش 
  آورد.  هاي ششی خون روشن را به قلب می همانند سیاهرگ

  ها:  بررسی سایر گزینه
ن توسین با اثر بر دیـوارة رحـم سـبب انقبـاض آ     هورمون اکسی»: 1«گزینۀ 

ها به  شود ولی این هورمون در هیپوتاالموس ساخته شده و توسط آکسون می
  شود.  هیپوفیز پسین آمده و در آنجا ذخیره می

  اورد.  خون تیره را از قلب به جفت می Aبخش »: 2«گزینۀ 
دهد و بخش  پردة کوریون در تعامل با رحم جفت را تشکیل می»: 4«گزینۀ 

D  کوریون آن را در بر نگرفته است. دیوارة رحم است که پردة 
 )245ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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  )امین ستوده(  »4«گزینۀ  - 147

  اند.  درستی بیان نشده به درستی بیان شده است و بقیه به» 4«گزینۀ تنها 
  ها:  بررسی سایر گزینه

پـی   در ند روز پس از لقاح همراه با تقسـیمات پـی  چ»: 2«و » 1« هاي گزینه
رسد  آید، هنگامی که به رحم می سلول تخم، تودة سلولی توخالی بوجود می

  بالستوسیست نام دارد. 
طـور   هاي صاف دیوارة لولۀ فالوپ بـا انقبـاض خـود بـه     ماهیچه»: 3«گزینۀ 

 شود.  متناوب موجب حرکت تخمک به سمت رحم می
 )244و  239هاي  ه، صفح2مایشگاه و آزشناسی  (زیست  

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

  )پور فرزاد کرم(  »2«گزینۀ  - 148

کتاب درسی در اواسط چرخۀ جنسی هورمون اسـتروژن در   به شکل با توجه
حداکثر غلظت خود است در حالی که نزدیـک اواخـر چرخـۀ جنسـی رحـم      

  بیشترین ضخامت را دارد. 
 باشند.  ها صحیح می سایر گزینه

 )242تا  240هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ  - 149

دیـدیم توانـایی حرکـت ندارنـد. یعنـی در       هـاي موجـود در اپـی    همۀ اسپرم
 شود. اگر اسپرمی توانایی حرکـت  دیدیم اسپرم غیرمتحرك نیز یافت می اپی

داشته باشد، انرژي تولید شده در قطعـۀ میـانی را صـرف حرکـت دم خـود      
 دیدیم توانایی حرکت ندارد.  کند ولی نکته اینجاست که هر اسپرم در اپی می

 )236تا  234هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 150
مشخص است که شروع ضـخیم شـدن دیـواره     241ه به شکل صفحۀ با توج

   ها: سایر گزینهافتد. بررسی  رحم پیش از پایان قاعدگی اتفاق می
در خـون پـیش از    FSHنخسـتین کـاهش غلظـت هورمـون     »: 1«گزینۀ 
  گذاري است.  تخمک
پس از شـروع   دومین افزایش غلظت هورمون استروژن در خون»: 2«گزینۀ 

  کاهش غلظت هورمون لوتئینی کننده در خون است. 
حداکثر ضخامت دیوارة رحم پـس از حـداکثر غلظـت هورمـون     »: 3«گزینۀ 

 شود.  پروژسترون در خون دیده می
 )241ۀ ، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 --------------------------------------------  
 شایق) (علی پناهی  »3« ۀگزین -151

قبـل از پـاره شـدن     FSHشروع کاهش هورمون  رو وبهربا توجه به منحنی 
   فولیکول است:

  

  
   است. 94شبیه ساز سراسري این سؤال 

  )242تا  239هاي     ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 152
یابـد، کـه    شروع به افزایش مـی  LHترشح  در اواخر دورة فولیکولی، میزان

مقداري کاهش یافتـه (بخـش    FSH، میزان LHهمزمان با آغاز افزایش 
  یابد.  شده در شکل زیر) و سپس افزایش می مشخص

LH

FSH  
   ها: بررسی سایر گزینه

شود و با توجه  چرخۀ جنسی انجام می 14ري در روز گذا تخمک»: 1«گزینۀ 
گذاري میزان استروژن در حال کـاهش   ، قبل از تخمک241به شکل صفحۀ 

  گذاري وجود ندارد.  باشد و امکان افزایش استروژن همزمان با تخمک می
جسم زرد در دورة لوتئال تشکیل شده و استروژن و پروژسترون »: 3«گزینۀ 

دو هورمون از طریـق مکانیسـم خـودتنظیمی منفـی،      کند که این ترشح می
کنند. این خود تنظیمی  را از هیپوفیز پیشین مهار می FSHو  LHترشح 

  کند.  هاي جدید در مرحلۀ لوتئال جلوگیري می منفی، از ایجاد فولیکول
ابتـد   LHاثـر افـزایش ترشـح     چرخۀ تخمدانی در 14در روز »: 4«گزینۀ 

گـذاري انجـام    کنـد و سـپس تخمـک    را کامـل مـی   Iاووسیت اولیه میـوز  
 افتد.  گیرد. اما تخریب دیوارة رحم در اوایل چرخۀ تخمدانی اتفاق می می

 )242تا  240هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
----- ---------------------------------------  

  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 153
ترتیب به اسپرماتوگونی، اسپرماتوسـیت اولیـه،    هاي الف، ب، ج و د به سلول

اور  اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید اشاره دارند. با توجه به اینکه کراسـینگ 
هاي نوترکیب شود، بنابراین ایـن   د کروموزومتواند باعث ایجا می Iدر میوز 
تواننـد   هاي ثانویه (ج) مـی  یعنی اسپرماتوسیت Iهاي حاصل از میوز  سلول

  هاي نوترکیب داشته باشند.  کروموزوم
  ها:  بررسی سایر گزینه

اسپرماتوسیت اولیه (سلول ب) در اثر میـوز، بـه اسپرماتوسـیت    »: 1«گزینۀ 
  شود.  ثانویه (سلول ج) تبدیل می
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  اسپرماتید (د) و اسپرم، توانایی تقسیم شدن را ندارند. »: 2«گزینۀ 
(تقسیم ب به ج) از نظـر محتـواي    Iهاي حاصل از میوز  سلول»: 4«گزینۀ 

  ژنتیکی متفاوت هستند. 
 )234و  233هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

- -------------------------------------------  
 فرد) (امیرحسین بهروزي  »3« ۀگزین - 154

پروستات یک غده است که در زیر مثانه قرار دارد و مایع قلیایی ترشح شـده  
از آن مواد اسیديِ موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامـت مـاده را خنثـی    

  کند. می
  )237تا  235و  47، 45ي ها    ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست 

 --------------------------------------------  
  )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 155

  هر چهار عبارت نادرست است. 
  ها:  بررسی عبارت

  عبارت اول) سونوگرافی امواج صوتی دارد و نه تصویري.
توان حاملگی را در هفته چهـارم بعـد از لقـاح     عبارت دوم) با سونوگرافی می

  متر درازا دارد.  میلی 2کرد. در انتهاي هفته سوم، رویان حدود  مشخص
  دهد.  عبارت سوم) اندازه ابعاد بدن جنین، به خوبی سن آن را نشان می

  کند.  چهارم) سونوگرافی اشعه یونیزه کننده ندارد و جهش ایجاد نمیعبارت 
 )248تا  245هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

------------ --------------------------------  
  )محمد ساکی(  »2«گزینۀ  - 156

هـاي   ریـزد نـه بـه لولـه     بـه خـون مـی    ها همانند سایر هورمونتستوسترون 
 ساز. اسپرم

 )234تا  232هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 --------------------------------------------  

  )محمد ساکی(  »4«گزینۀ  - 157
  ها: بررسی گزینه

شود و  زایی شروع می تخمک Iشروع میوز  در دوران جنینی با»: 1«گزینۀ 
  تا یائسگی ادامه دارد.

ها در هر کلیـه حـدود    تعداد اووسیت اولیه هر تخمدان و نفرون»: 2«گزینۀ 
  یک میلیون عدد است. 

ول تـرین فضـاي خـالی فولیکـ     بـیش  241طبق شـکل صـفحۀ   »: 3«گزینۀ 
  شود.  گذاري دیده می بالفاصله قبل از تخمک

 هاي هیپوفیزي هستند.  ، هورمونFSHو  LHهاي  هورمون»: 4«گزینۀ 
  )241و  240، 239هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 )104، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )امین ستوده(  »1«گزینۀ  - 158
تواند لقاح داخلی یا خارجی  گذار است که می تصویر مربوط به جانداري تخم
  شود. بدن مادر انجام می شد خارج ازرداشته باشد. در این جانداران 

  ها:  بررسی گزینه
تواند داخلی یا خارجی باشد، براي مثـال در   اح در جانوران میلق»: 2«گزینۀ 

ت و زیگـوت در بـدن مـادر تشـکیل     سـ پرندگان و خزندگان لقـاح داخلـی ا  
  شود.  می

 دوزیسـتان گـذار همـان    زي و تخـم  داران خشـکی  اولـین مهـره  »: 3«گزینۀ 
هـا کـه    باشند و این تصویر ممکن است مربوط به روش تولیدمثلی ماهی می

  ارجی دارند، باشد. لقاح خ
هاي تناسـلی نـر و    جانورانی که لقاح خارجی دارند نیازمند آلت»: 4«گزینۀ 

 ماده نیستند. 
 )231تا  229هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

  )مهبد علوي(  »1«گزینۀ  - 159

  صحیح است. » د«تنها مورد 
  وپالسم تخمک از گویچه قطبی اول بیشتر است. الف) مقدار سیت

  تواند نامشابه باشد.  ها می ب) نوع آلل
  ست. نیگویچه قطبی اول با تخمک نارس برابر  DNAج) مقدار 

تواند تعداد  د) در صورتی که با هم ماندن کروموزومی اتفاق نیفتاده باشد، می

  صورت سوال ذکر شده به صورت طبیعی) (در سانترومرها مشابه باشد.
  کروماتیدي است.  گویچه قطبی اول دو کروماتیدي ولی تخمک تکو) 

تخمک توانایی لقاح و ایجاد زیگوت دارد، اما گویچه قطبی توانایی لقاح ن) 

  ندارد. 

 ه) تخمک ادامه تقسیم میوز ندارد. 
 )239تا  237هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

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

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 160

  باشند.  صحیح می» د«و » ج«جمالت 
   بررسی جمالت:

  اي دارند.  یک نوع کوسه ماهی لقاح داخلی دارد. ماهیان قلب دوحفرهالف) 
دار، جفت و بند ناف و ارتباط خـونی بـا    گذار و کیسه ب) در پستانداران تخم

  دارد. مادر وجود ن
ج) تغذیه جنین تا چند روز پس از تشکیل سـلول تخـم، برعهـدة اندوختـۀ     

  غذایی تخمک بوده که مخلوطی از لیپید و پروتئین است. 
 کند.  در پستانداران، نوزاد از شیر مادر تغذیه مید) 

 )231تا  229هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  (علیرضا یاور)  »4« ۀگزین - 161
صوتی دو انتها باز و  ۀهاي یک لول بین بسامد هماهنگ ۀبا استفاده از رابط
   صوتی، داریم: ۀیک لول گاز درون صوت در انتشار همچنین سرعت

  
RTv
M

n n
nv n RTf f
L L M2 2  

  n f T
f T

1 1
1

  

  T T / T / T f
/ /

f
0 44 1 44 1

1
1 44 1 2  

  f f / f f
:

f f
1 1 1 1

1 1

1 2100   اصلی صوت درصد تغییرات بسامد100

/ f
%

f
1

1

0 2 100 20  

 )124و  123، 119تا  117هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  )بابک اسالمی(    »1« ۀگزین - 162
ه یک صوت توسط گوش انسان شنیده شود، آن صوت باید داراي ک براي این

باشد و  20kHz تا 20Hzموج صوتی بین دو ویژگی باشد. اول بسامد آن 
ي شنوایی گوش در آن بسامد خاص، باالتر باشد. در  دوم شدت آن از آستانه

   این صورت ما قادر به شنیدن آن صوت هستیم.
البته شدت صوت باید کمتر از آستانۀ دردناکی باشد تا گوش انسان بدون 

  احساس درد آن صدا را بشنود. 
بلکه تراز شدت صوت  ؛مستقیم ندارد ۀرابط آنبلندي یک صوت با شدت 

 ۀکند. طبق شکل صفح است که درك انسان را از بلندي یک صوت بیان می
توسط گوش انسان را مشخص  ي قابل شنیدن که محدوده درسی کتاب 131

، هرچه بسامد صوت کمتر 1000Hzاز  رکمت در بسامدهاي کرده است،
  تر است.  باشد، آستانۀ دردناکی گوش انسان بیش

 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  برادران) (امیرحسین  »4« ۀگزین -163

   آوریم: دست می صوت به ۀمتري از چشم 20 ۀابتدا شدت صوت را در فاصل

  P P W
I

A r m2 2 2
60 1

804 4 3 20
  

   تراز شدت صوت داریم: ۀبا توجه به رابط

  
WI
m

WI
m

I
log( ) log( ) log( )

I

1 11280
121210 2

1 10
880 10

  

  log log log ( / ) / B1110 8 11 3 2 11 3 0 3 10 1  
 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(

 (منوچهر مددي)  »3«نۀ گزی - 164

  cm104مجاورش ةیک شکم از گر ۀفاصل  

 چون طول لوله مضرب فرد (مضرب پنجم)
4

صوتی یک   ۀاست، بنابراین لول
   کند. انتها بسته است و هماهنگ پنجم خود را تولید می

  nL ( n ) ( n ) n2 12 1 50 2 1 10 2 1 54
  

 )125تا  121هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ( هاي صوتی) موج(
 --------------------------------------------  

  (اسماعیل امارم)  »1« ۀگزین - 165
   بل داریم: با استفاده از تعریف تراز شدت صوت بر حسب دسی

  
A

A

B
B

Ilog I I ( )
IIlog
II log I I ( )
I

2

4

20 10 10 1
10

40 10 10 2
  

   توان نوشت: حال با توجه به رابطه شدت صوت و توان منبع، می

  A A B

B B A

I P rP P
I ( )

A I P rr
2

24
  

  ( ) , ( ) A A

B B

I P P( )
P PI

21 2 2
4

10 4 1
20 410

  
 )132تا  127هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي صوتی) ( موج(

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

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 166

83فقط در خأل با سرعت الکترومغناطیسیهاي  موج 10 m
s

منتشر  

c ۀها طبق رابط د. در سایر محیطشون می
v

n
)n ضریب شکست محیط

83تر از ها کم شفاف است)، سرعت انتشار آن 10 mc
s

  .است 
 )141تا  135هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(

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

  )محمد اکبري(  »  3« ۀگزین - 167
هاي الکتریکی و مغناطیسی در  هاي میدان در امواج الکترومغناطیسی، مؤلفه

ها همواره بر  چنین این مؤلفه هر لحظه و هر مکان بر هم عمود هستند. هم
میدان مغناطیسی در راستاي راستاي انتشار موج نیز عمود هستند. بنابراین 

 ةخواهد بود. براي تشخیص جهت میدان مغناطیسی از قاعد هاyمحور
کنیم. اگر چهار انگشت دست راست در جهت  دست راست استفاده می

میدان الکتریکی و کف دست در جهت میدان مغناطیسی باشد، انگشت 
د. با ده شست دست راست، جهت انتشار موج الکترومغناطیسی را نشان می

در خالف جهت توجه به این قاعده، در این سؤال، جهت میدان مغناطیسی 
) yمحور  y)  .خواهد بود  

 )141تا  135هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
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  )فرد خسرو ارغوانی(  »2« ۀگزین - 168

 مواج الکترومغناطیسی هستند و بنابراین با سرعتامواج رادیویی جزء طیف ا
83 10 mc

s
 بین سرعت ۀشوند. با استفاده از رابط در خأل منتشر می

   ، طول موج و بسامد این امواج، داریم:انتشار
c

f f Hz MHz
83 10 8 210 103

  

 )144تا  141هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
--- -----------------------------------------  

  )بابک اسالمی(  »3« ۀگزین - 169
نوار روشن مرکزي در  وسط ام ازnنوار روشن ۀفاصل ۀبا استفاده از رابط

   داریم: ،آزمایش یانگ

2120
102110811 33

/
//

nD
xa

a
nDx  

m/m// 590105901020
811 66  

 )149تا  145هاي  ه، صفحدانشگاهی یشپفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  (کاظم شاهملکی)  »1« ۀگزین - 170
ام nدو شکاف به نوار روشن  ۀاختالف زمانی دو پرتویی که از صفح

Tt ۀاز رابط ،رسند می n2 اختالف زمانی دو چنین  آید. هم دست می به 2
 ۀرسند از رابط ام میmدو شکاف به نوار تاریک  ۀپرتویی که از صفح

Tt ( m )2 1    آید. بنابراین داریم: دست می به 2

  
T Tn ( )t

T Tt ( m ) ( )

2 2 5 102 2
92 1 2 5 12 2

  

 )149تا  145هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي الکترومغناطیسی) ( موج(
 --------------------------------------------  

  3یزیک ف
  

  )حسین مخدومی(    »2« گزینۀ - 171
صورت متوالی به دو سر  اهمی را به 5هنگامی که سه مقاومت الکتریکی 

   ، مقاومت معادل مدار برابر است با:کنیم باتري وصل می
5 5 5 15eqR   

   ر است با:بنابراین جریان عبوري از مدار براب

eq

r
Req

I I A
R r

1
15 15 1 16   

اهمی را به صورت موازي به دو سر  5هنگامی که سه مقاومت الکتریکی 
   ، مقاومت معادل برابر است با:کنیم باتري وصل می

5
3eqR   

   در این حالت جریان عبوري از مدار برابر است با:
Req

I I I A
rR req

5
33

51 813

   

   توان نوشت: یجه میدر نت

116
3 6
8

I I
I I

  

 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین مجوزي(  »4«گزینۀ  - 172
نهایت است و با توجه به  رو مقاومت آن بی آل است از این سنج ایده چون ولت

کند و در  جریانی عبور نمی مداردارد، از  که در شاخۀ اصلی مدار قرار این
 را سنج تنها نیروي محرکۀ مولد (اختالف پتانسیل دو سر باتري) نتیجه ولت
   دهد. نشان می ،است 28Vکه برابر با 

 )74تا  64هاي  ، صفحه3(فیزیک 
 --------------------------------------------  

  انی)(مصطفی کی  »1« ۀگزین - 173
شد، توان  وصل می 220Vبه اختالف پتانسیل  220Vو  200Wاگر المپ 

تر  المپ به اختالف پتانسیل کم شد. اما چون  می 200Wمصرفی آن برابر با 

VP ( طبق، توان مصرفی آن نیزاست وصل شده
R

2
شود.  تر می کم) 

کنیم و سپس  صورت زیر حساب می بنابراین ابتدا توان مصرفی المپ را به
   :آوریم دست می انرژي الکتریکی مصرف شده را به

  P W , V VR
V V

P VVP ( )
R P V

2 200 11022 2 1 2
22011 1

  

  P P
( ) P W / kW22 2

2
110 1 50 0 05200 220 200 4  

  t hU P t U / U / kWh12
2 0 05 12 0 6  

 )69تا  66هاي  ، صفحه1(فیزیک  )65ۀ ، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )زهره آقامحمدي(  »2« گزینۀ - 174
صورت ساده شده  ها، مدار را به ابتدا با توجه به متوالی یا موازي بودن مقاومت

را محاسبه  Bو  Aهاي  کنیم و سپس مقاومت معادل بین نقطه رسم می
   کنیم. داریم: می

  

1 22 2
R R R R R RR R
R R R R

   

 است ثابت
 مصرفی
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R RR R R R3 1 2 2 2

   

2eq
R R RR
R R

   

ها، مدار را  در حالت دوم نیز با توجه به متوالی یا موازي بودن مقاومت
 دو نقطۀ کنیم و سپس مقاومت معادل بین صورت ساده شدة زیر رسم می به

A  وC کنیم: را محاسبه می   

  
3

1 22 2 2
R R R RR R R R
R R

   

1 1 1 2 8 3
3 3 8R ReqR R R R Req

   

   بنابراین:

8 42
3 6 3
8

R
Req

RReq
  

 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (
------------------------------------- -------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »2« ۀگزین - 175

  
به شکل سهمی است که رأس آن به ازاي  Iبرحسب  Pاثبات: 

P خروجی I rI2 ،I
r2

  دهد. رخ می 

I
r RP I R r

r2
  خروجی بیشینه است 

I ۀوان خروجی مولد از رابطت rI2
آید که به ازاي،  دست می به Pخروجی

r R رسد. شدت جریان به ازاي بیشینه  به بیشینه مقدار خود می 2
Pگیریم. نمودار  ر میدر نظ Iرا  Pمقدار  I  شود.  می فوقبه شکل سهمی

به  I رسد، شدت جریان از مقادیري کمتر از می 1به  3وقتی مقاومت از 
رسد. یعنی توان خروجی مولد ابتدا افزایش و سپس  می Iمقادیري بیشتر از 

   یابد. کاهش می
برابر با اختالف پتانسیل دو سر مولد است.  Rاختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

I، جریان مدار طبق رابطۀ Rبنابراین با کاهش اندازة مقاومت 
R r

 
vیابد و طبق رابطۀ  افزایش می rI با افزایشI اختالف پتانسیل دو سر ،

 یابد.  مولد کاهش می
 )67تا  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

  )میثم دشتیان(  »3« گزینۀ - 176
مقاومت رئوستا افزایش یافته در مقدار  Aبه سمت نقطۀ  لغزندهبا حرکت 

شود. پس طبق رابطۀ  نتیجه مقاومت معادل مدار نیز زیاد می

eq
I

R r
، جریان عبوري از مولد کاهش خواهد یافت. لذا جریان 

2کاهش یافته و بر اساس رابطۀ  2Lاز المپ  عبوري
2 2P R Iوان ، ت

  نیز کاهش خواهد یافت. 2Lمصرفی و نور المپ 

  
Vبه کاهش جریان عبوري از مدار، طبق رابطۀ  توجهبا  rIk²¼¶ ،

رابطۀ یابد و با توجه به  اختالف پتانسیل دو سر مولد افزایش می
V R I2 اختالف پتانسیل دو سر المپ  با کاهش جریان عبوري از مدار، 2

2L 1طبق رابطۀ  یابد؛ بنابراین کاهش می 2L LV V Vk²¼¶ ITw¼Gn  »  ،

1LV  1حتماً افزایش خواهد یافت و در نتیجه طبق رابطۀ
2

1
1

LV
P

R
 توان ،

   بیشتر خواهد شد. 1Lنور المپ  مصرفی و
 )69تا 67هاي  ، صفحه1(فیزیک  )74تا  67و  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  زاده) (حسن اسحاق  »2« ۀگزین -177

   برابر است با: Bو  A ۀمقاومت معادل بین دو نقط
  eq eq

R RR R R R
R R

2 5
2 3  

که در شاخه تکی قرار  Rترین جریان عبوري از مقاومت  بیش مدار،با توجه به 
   بنابراین توان مصرفی آن بیشینه خواهد بود و داریم: ؛گذرد دارد، می

  P PRR RP RI P WRPReq R

32 185 30 5
3

  

 )74تا  67و  65هاي  ه، صفح3یک فیز(
 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »3« ۀگزین - 178
اهمی و اختالف  3آل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  سنج ایده ولت

صورت متوالی به هم  ه بهاهمی را ک 2سه مقاومت  ۀپتانسیل دو سر مجموع
  دهد. داریم: اند، نشان می متصل شده

  VI I A1 1
12 43 3   

  VI I A2 2
12 22 2 2 6  

  ، داریم:O ةانشعاب کیرشهوف در گر ةاز قاعد استفادهبا 
  I I I I A1 2 4 2 6  
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بپیماییم، قاعدة حلقه چنین  طور ساعتگرد حلقۀ سمت چپ را بهاگر  حال
  شود:  می

  I I I V12 3 2 2 6 3 4 2 6 36  
  

  

  

  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (سیدعلی میرنوري)  »4« ۀگزین -179

را در  هت آنو ج ، جریانB ةدر گر انشعاب کیرشهوف ةدر ابتدا با توجه به قاعد
  یابیم:  می AB ۀشاخ

I I I I IAB CB BD AB  

 
دهد. بنابراین  را نشان می R2آل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  سنج ایده ولت

  داریم: 
V VV RI RI RI V182 18 2 9  

را جمع جبري  پتانسیل دو سر اجزاي مداررویم و تغییرات  می Cبه  Aحال از 
  کنیم.  می

A CV RI RI V2 10 12  

A C A CV V V V V18 10 9 12 7  
 )70تا  68هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  (افشین مینو)  »1« ۀگزین - 180

  کند، داریم: جریانی عبور نمی AB ۀچون از شاخ
  A B A BV ( ) V V V5  

  A B

A B

V I I I V I I I I ( )

V xI I V xI I

1 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2

42 4 4 3 13
8 8

  

  ( ) x I I1
2 2

4 83  

  x 6  
  

  

  

  
  یابیم. داریم: کنیم و جریان شاخه اصلی مدار را می صورت زیر ساده می مدار را به

  
eq

I I / A
R r

12 1 5108 13 121 7
  

  
  داریم: 12 و 9در دو مقاومت موازي 

  I R I
(*)

I R I
1 2 1
2 1 2

12 4
9 3  

  (*)I I I I I / I / I A1 2 1 1 1 1
3 7 61 5 1 54 4 7  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک ( 

 --------------------------------------------  
  (کاظم شاهملکی)  »4« ۀگزین - 181

  کنیم: صورت زیر ساده می ابتدا مدار را به

  
Rاومت معادل که دو مق با توجه به این Rو  12, ,3 دیگر موازي هستند،  با یک 4

 ۀها یکسان است و بنابراین با توجه به رابط اختالف پتانسیل دو سر آن
V IRباال دو برابر جریان الکتریکی  ۀ، جریان الکتریکی عبوري از شاخ

 ۀ(زیرا مقاومت شاخۀ باالیی نصف مقاومت شاخ پایین خواهد بود ۀعبوري از شاخ
. حاال توان الکتریکی مصرفی هر یک از مقاومت ها را حساب پایینی است.)

  کنیم. داریم: می

  

P R I ( I) P I

P R I ( I) P I

P R I I P I

P R I I P I

2 2 22 2 81 1 1 1
2 2 24 2 162 2 2 2
2 2 25 53 3 3 3
2 2 27 74 4 4 4

  

 R2ترین توان الکتریکی توسط مقاومت  شود، بیش همانطور که مشاهده می
شود. پس توان مصرفی این مقاومت به حداکثر مقدار ممکن یعنی  صرف میم

W16 رسد. بنابراین داریم: می   

  T T
T

P PI I I I P W
P I

2 2 2 2
22

8 16 5 7 36 3616 1616
  

ها (متوالی یا موازي) همواره برابر با  اي از مقاومت توجه: توان مصرفی مجموعه
 آن ه شدنبطی به چگونه بستها است و ر مجموع توان مصرفی هر یک از آن

   ندارد. ها مقاومت
 )74تا  70و  68، 67، 65هاي  ه، صفح3فیزیک (
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  (مصطفی کیانی)  »4« ۀگزین - 182

P ۀاز رابط ابتدا RI2کنیم و  حلقه را حساب می ، جریان در مدار تک
مولد  در نهایت توان تولیديآوریم و  دست می را به 1 ۀسپس نیروي محرک

   . داریم:کنیم را محاسبه می 1
  R

P W
P R I I I A92 21

1 1 361
36 9 2  

1به جهت جریان مدار،  توجهبا    توان نوشت: است، بنابراین می 2

  I V
R R R r r

1 2 1
1

1 2 3 1 2

62 369 1 2 1 2
  

   برابر است با: 1مولد توان تولیدي 

  W72تولیديP36 تولیدي2
V

I AI P3611   Pتولیدي2
 )68تا  65هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  الدین صادقی) (جالل  »1« ۀگزین -183

  صورت زیر است: وان خروجی یک مولد برحسب مقاومت معادل مدار بهت ۀرابط

  
I

R r R
P RI P

(R r)

2
2

2  

  dP (R r) R(R r)
dR (R r)

2 2 220 04  

  (R r) R R r R R r2 22 0 2 0  
بنابراین توان خروجی یک مولد زمانی بیشترین مقدار را دارد که مقاومت معادل 

  باشد.  خارجی مدار برابر مقاومت درونی مولد می
   با توجه به نمودار داریم: پس

  R r /1 5  

  P RI / I I Amax
2 224 1 5 4  

 )67تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  فرد) (خسرو ارغوانی  »2« ۀگزین - 184

صورت زیر  دیگر موازي هستند و مدار به با یک 6و  12دو مقاومت 
   :شود ساده می

  R 6 12 46 12  

  
  

   دهد. اصلی مدار را نشان می ۀآل جریان شاخ آمپرسنج ایده
   حلقه را بنویسیم، داریم: ةسمت چپ، اگر قاعد ۀدر حلق

  V I I V I I ( )O O16 4 4 4 11 2 2 1  
   انشعاب کیرشهوف داریم: ةبا توجه به قاعد O ةدر گر

  10 21 2 1 2I I I I I A ( )  
   ) خواهیم داشت:2) و (1زمان معادالت ( با حل هم

  I A , I A1 23 7  
   با استفاده از قانون اهم، داریم: Rبراي مقاومت 

  V I R R R1
1616 3 3 

 )66تا  64هاي  ، صفحه1(فیزیک  )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (محسن پیگان)  »3« ۀگزین - 185
ها  آل داراي مقاومت درونی صفر است و بنابراین دو سر مقاومت آمپرسنج ایده

نج س است و کاهش مقاومت متغیر تأثیري در مدار ندارد. ولت  اتصال کوتاه شده
   دهد. آل نیروي محرکه مولد را نشان می ایده

 ۀآل بسیار زیاد است و چون در شاخ سنج ایده دقت کنید مقاومت درونی ولت
   جریانی از مدار عبور نخواهد کرد. اصلی مدار قرار گرفته است، 

 )74تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  (احسان کرمی)  »2« ۀگزین - 186

ــرفیها، طبق رابطۀ  با توجه به یکسان بودن مقاومت P مص RI2 ، بیشترین
بنابراین  ؛کند توان مصرفی را مقاومتی دارد که بیشترین جریان از آن عبور می

ترین توان مصرفی خواهد  داراي بیش اصلی مدار قرار دارد،  ۀمقاومتی که در شاخ
   خارجی مدار برابر است با:بود. مقاومت معادل 

  
R R R R21   

R RR R
R R
2 2

2 2 3
   

  eq eqR R R R R2 5
3 3  

  eqT T
T

RRP P
P RI P W

P R R
2

5
3 5030  
 )74تا  70و  68، 67، 65هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  بی)انزا (امیر محمودي  »3« ۀگزین - 187
اي است با مقاومت الکتریکی بسیار  آل وسیله سنج ایده که ولت با توجه به این

صورت  کند و مدار الکتریکی به آن عبور نمی ۀزیاد، لذا عمالً جریانی از شاخ
شود. اگر فرض کنیم جریان الکتریکی در شاخه اصلی  شکل زیر ساده می

   باشد، داریم: Iمدار 

 خروجی خروجی
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, , , , , , ,R V V R I R I2 3 2 3 4 5 2 3 2 3 4 5 4 R4,و  5   موازي هستند 5

  , , ,

, , ,

I R I
I R I

2 3 4 5 2 3
4 5 2 3 4 5

9 3
6 2  

  
,, ,

, , ,

I II I

I I I I I

2 32 3 4 5

2 3 4 5 4 5

33
52 2
5

  

  مقاومت معادل مدار نیز داریم: ۀبراي محاسب

  , ,
, , ,

, ,

R R
R /

R R
2 3 4 5

2 3 4 5
2 3 4 5

6 9 3 66 9  

  eq , , ,R R R / /1 2 3 4 5 2 3 6 5 6  
دهد، با نوشتن  ولت را نشان می 20آل عدد  سنج ایده که ولت ه به اینبا توج

   داریم:Bو  Aاختالف پتانسیل دو سر اجزاي مدار بین نقاط 
  A , B A B ,V IR I R V V V IR I R1 4 5 4 1 4 5 4  

  V V V , RA B

R , I I,

20 21
254 4 5 5

  

  I I I I A220 2 5 20 4 55  

توان خروجی (یا همان توان مفید) مولد برابر با توان مصرفی در مقاومت 
   معادل خارجی است، لذا داریم:

  R /eq
eq I AP R I P / P W

5 62 2
5 5 6 5 140  

 )74تا  64هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  (عرفان مختارپور)  »2« ۀگزین - 188

با هم موازي هستند و بنابراین  R5و  R4 مقاومتدو زیر، در مدار شکل 
   داریم:

  
  , ,

R R
R R

R R
4 5

4 5 4 5
4 5

4 4 24 4  

R4,معادل  مقاومت طور متوالی بسته شده است و  به R3با مقاومت  5
   یم:بنابراین دار

  , , , , ,R R R R3 4 5 3 4 5 3 4 56 2 8  
  با هم موازي هستند و بنابراین داریم: R2و  R1 مقاومتدو 

  ,
R R R

R ( )
R R R

1 2
1 2

1 2

4
4  

R1,معادل  مقاومت ,با مقاومت معادل  2 ,R3 4 الی بسته شده طور متو به 5
  برابر است با:  Bو  Aو بنابراین مقاومت معادل بین نقطۀ  است

  eq , , ,
RR R R ( )
R1 2 3 4 5

4 84  

  
R Req

ReqR Req

0 8
8 1212  

  باشد. Bو  A ۀتواند مقاومت معادل بین دو نقط می» 2«بنابراین فقط گزینه 
 )74تا  70و  68، 67هاي  ه، صفح3فیزیک (

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

  زاده) (حسن اسحاق  »2« ۀگزین - 189

   شود. صورت زیر ساده می آل ناچیز است و بنابراین مدار به مقاومت آمپرسنج ایده

  
و  R3با هم موازي هستند؛ همچنین دو مقاومت  R2و  R1مقاومت  ود

R4  هم باهم موازي هستند. مقاومت معادلR با مقاومت معادل  12,
R ,3 بسته شده است. بنابراین مقاومت معادل خارجی صورت متوالی  به 4

  مدار برابر است با: 

  eq eqR R3 6 6 3 43 6 6 3  

  
eq eq

I I A
R r R

24 64  

   از طرفی داریم:
  V V I R I R I I I I1 2 1 1 2 2 1 2 1 23 6 2  

  I II I I A , I A21 21 2 1 26 4 2  
Iترتیب  همینبه  A3 Iو  2 A4  ةبنابراین اگر قاعد ؛آید دست می به 4

بنویسیم، جریان عبوري از آمپرسنج  M ةانشعاب کیرشهوف را براي گر
I)آل  ایده    برابر خواهد بود با:(

  I I I I I A1 3 4 2 2  
 )74تا  67هاي  ه، صفح3فیزیک (

I ,2 3

I ,4 5
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  )نظام قدیم تجربی – 98رج از کشور سراسري خا(  »3« ۀگزین - 190

که دو سر  جا  اند. از آن صورت موازي به یکدیگر بسته شده ها به مقاومت
ها به اختالف پتانسیل ثابتی متصل است، با توجه به رابطۀ توان  مقاومت

مصرفی 
2V

(P )
Req

، بیشینۀ توان مصرفی مربوط به حالتی است که 

  نۀ مقدار را داشته باشد.مقاومت معادل کمی
هاي موازي حداکثر باشد  موازي زمانی که تعداد شاخه هاي مقاومتدر 

  مقاومت معادل کمینه است.

  
288 1441 1 1 1 2

1 2
288 1441 2

R R ,eq eq min
R ,R

R R ,R R R eq eq maxeq
R ,R

   

1 1 1 288 96288 144 3
2881

R ,eq minR ,eq min
R , Req max

  

بیشینۀ توان مربوط به حالتی است که هر دو کلید بسته باشد و  بنابراین
  باز باشد. 2kبسته و کلید  1kی است که کلید کمینۀ توان مربوط به حالت

 

 
2

288 32 96

V
R RP Peq,min eq ,maxmax max

P R Pmin eq ,min minV
Req,max

 

 )74تا  70و  65هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  2یزیک ف
  

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 191
ي  آوریم و سپس از رابطه دست می ب شده توسط بدن را بهابتدا مقدار انرژي کس

   کنیم. داریم: انرژي پتانسیل گرانشی، ارتفاع قائم پیموده شده را حساب می
kJE g / kJ
g

200 6 7 1340  

درصد است، انرژي جذب شده توسط بدن  40بدن شخص  ةچون بازد
  شخص برابر است با:

E kJ J
401340 536 536000100  

m kgE U mgh h
mg
s

h m

50 536000 50 10
10 2

1072

  

 )13تا  11و  6تا  3هاي  ه، صفح1فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )علیرضا گونه(  »2«گزینۀ  - 192

اي از  از آنجاکه کار مؤلفهباشد و  شامل دو نیروي افقی و قائم می Fنیروي 
، بنابراین تنها نیروي اشدب جایی است، صفر می نیرو که عمود بر راستاي جابه

   داریم: دهد. افقی وارد بر جسم، کار انجام می
F F i F j i jx y 6 8   
W F dcos JF xx

W W W JF F Fx yW F dcosF yy

0 6 5 30
30090 0

   

 )80تا  77هاي  ه، صفح2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )سیدابوالفضل خالقی(  »4«گزینۀ  - 193
  کنیم: را مطابق شکل زیر مشخص میابتدا نیروهاي وارد بر جسم 

  
  انرژي جنبشی داریم:  –مطابق قضیۀ کار 

ــرعت کل   حرکت با س کل    ــیرد  ــی گ W ثابت صورت م K K Wf i (K K )f i
0   

0
0

W WN mgW W W W W Wmg N F f f F   
 )84تا  77هاي  ه، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )زاده حسن اسحاق(  »2« ۀگزین - 194

   آوریم: دست می هاي اول و دوم به انیهجایی جسم را در ث ابتدا جابه
h g( n ) v1 2 1 02

  امnجایی در ثانیۀ  : جابه

n h ( ) m
v

n h ( ) m

11 10 2 1 1 510 20
12 10 2 2 1 152 2

  

W)کار نیروي وزن در سقوط آزاد،  ۀاکنون با استفاده از رابط mgh) 
   توان نوشت: می

  W h W
W h W

5 11 1 1
15 32 2 2

  

 )19تا  16هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ) (85و  84هاي  ، صفحه2فیزیک (

maxP P

minP P
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  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 195

  توان نوشت: انرژي جنبشی می ۀبا استفاده از رابط

K mv
K K mv mv

1 2
1 12 22144 1442 1 2 12 2  

mv (v )
s (v ) v

m kg

42 1 1 12 22 4 2 1441 12 22
  

(v ) v (v v )(v v )2 24 144 4 4 1441 1 1 1 1 1  
( v ) v4 2 4 144 8 16 1441 1   

mv v
s

8 128 161 1 

 )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )72 -(سراسري تجربی   »1« ۀگزین - 196

   آوریم: دست می هجسم را ب ۀابتدا انرژي جنبشی اولی
m kgK mv K ( ) Jmv

s

1 182 28 10 4001 1 12 2101
  

، در نتیجه نیروي موردنظر در جهت است جنبشی جسم افزایش یافته انرژي
)KK(وارد شده استحرکت جسم  چون در ابتدا حرکت از طرفی . 12

شود بنابراین کار کل صفر است و برایند نیروهاي  با سرعت ثابت انجام می
 8در طی این مسافت  یند نیروهاا، در نتیجه کار بروارد بر جسم صفر است

که در راستاي حرکت به آن وارد  است F برابر با کار نیروي ثابت متر،
  خواهد شد: 

F f iW W K K Fd K K2 1  
400 12001 2

8 8 1200 400K J , K J
d m F

  
100F N  

 )84تا  77هاي  ، صفحه2فیزیک ( )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )69ابه سراسري ریاضی مش -90 و 73تجربی(سراسري   »3« ۀگزین -197

   داریم: جنبشی کار و انرژي ۀقضی مطابق

W K K W W W m(v v )f i N mg f
1 2 22 12  

W W ,m kgN mg W ( )fkm m mv ,v
h / s s

0
0 600 1 2600 1554 254 15 01 23 6

W J / kJf 67500 67 5  
 )84تا  77هاي  ، صفحه2(فیزیک  )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

 (غالمرضا محبی)  »4«گزینۀ  - 198

  آوریم:  دست می جسم را به ۀابتدا انرژي جنبشی اولی
mv
sK mv K J

m kg

1011 12 2 100 1001 1 12 22
  

مطابق درصد از این انرژي تلف و به گرما تبدیل شده است.  46هنگام برخورد 

) مابقی این انرژي یعنیاصل پایستگی انرژي مکانیکی،  )100 46 درصد  54
شود،  جسم و فنر ذخیره می ۀآن به شکل انرژي پتانسیل کشسانی در مجموع

  این داریم: بنابر

ــانی U کشسـ K J54 54 100 541100 100  

 )88تا  86هاي  ، صفحه2(فیزیک  )7و  6هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )فر فرهنگ فرقانی(  »1« ۀگزین -199
است و در نتیجه انرژي برابر با صفر  B و Aۀ سرعت گلوله در هر دو نقطاندازة 

اي  ترین نقطه مکانیکی آن برابر با انرژي پتانسیل گرانشی گلوله است. اگر پایین

گذرد را مبدأ پتانسیل گرانشی و طول نخ آونگ را  آونگ از آن می ۀکه گلول
   توان نوشت: فرض کنیم، می Lبرابر

L/)/(LcosLLhA 4060153  

L/)/(LcosLLhB 2080137  

2
1

2
1140

20111

1

L/
L/

h
h

mgh
mgh

E
E

E
EE

E
|E|

A

B

A

B

A

B

A

BA

A 

 )88تا  84هاي  ، صفحه2(فیزیک  )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

 (غالمرضا محبی)  »3« ۀگزین - 200

  گیریم، داریم:  در نظر می dرا  ABدار  طول سطح شیب

d
h dsin h

030
2

  

به عنوان مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی،  BCنظر گرفتن سطح افقی  با در
فقط برابر با انرژي پتانسیل گرانشی  A ۀجسم در نقط ۀانرژي مکانیکی اولی

آن است. با توجه به قانون پایستگی انرژي مکانیکی در حضور نیروي 
  اصطکاك، خواهیم داشت: 

 کل

 کل
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0

12 22 4
2

E E W mgh f dC A f kk
dd d mg mg( d)k kdh

  

 )88تا  86و  80تا  77، 68تا  66هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

 (امیرحسین برادران)  »2« ۀگزین - 201

آوریم. چون موتور الکتریکی با  دست می ابتدا توان مفید موتور الکتریکی را به

کار  ةبرابر با انداز کار آن ةکند، بنابراین انداز جا می سرعت ثابت بار را جابه
  توان داریم:  ۀنیروي گرانشی است. با توجه به رابط

ــد ــد مفی W مفی mghW mghP P
t t

   

ــد  مفی
Nm kg,g
kg P W

h m , t s

45 10 45 10 20 180020 5 5   

  کنیم:  موتور را محاسبه می ة، بازد بازده ۀاکنون با استفاده از رابط

90%1002000
  بازده100بازده1800

 )90و  89، 86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )سیاوش فارسی(  »4« ۀگزین - 202

و به اختالف  تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی به شکل مسیر وابسته نیست
  ارتفاع نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر وابسته است. 

  B A B A B AU U U mgh mgh mg(h h )   

  U ( ) U J4 10 5 10 200  
 )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )امیرحسین برادران(  »3« ۀگزین -203

برایند نیروهاي وارد بر جسم برابر با  کار ،جنبشی طبق قضیۀ کار و انرژي
تغییر انرژي جنبشی جسم است. به جسم دو نیروي شخص و نیروي وزن آن 

  شود. د میوار

  mgW KشخصW   

  mgW mv21
Kشخص 2 K K

K W0
00

   

  W mgh , m g / kgmg
N mg , h m , v
kg s

500 0 5

10 2 10
   

  / /21 0 5 10 0 5 10   Wشخص 22

  J25 10   Wشخص 35
 )86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )شادمان ویسی(  »2« ۀگزین - 204

ابتـدا شــکل مناســبی از گلولــه رســم  

دسـت   را بـه  و انرژي اولیۀ آن کنیم می
    آوریم: می

  E K U mgh mgL( cos )1 1 1 10 1   

صرف غلبه بر مقاومت هوا شده است،  انرژي اولیه 20با توجه به صورت سؤال %
   شود. آن صرف باال بردن گلوله در طرف دیگر می 80پس %

  mgL( cos ) mgL( cos )80 1 1100   
  

  cos cos /
060 08 1 1 0 6 5310 2

   
 )88تا  84هاي  ، صفحه2(فیزیک  )13تا  11هاي  ه، صفح1فیزیک (

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

  )محسن جعفري(  »2« ۀگزین - 205

   داریم: جنبشی طبق قضیۀ کار و انرژي

  f iK KاصطکاكN mg FK W W W W کلW   

  W
FK KK W K

0
2 2

اصطکاك 
Ki

FW WN mg
W W0

0  

 )84تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )امیرحسین برادران(  »2« ۀگزین - 206

ــت ــاالبر ســرعت ثاب ل   بـ ک  W K W WmgK
00   

ــاالبر W بـ W ( mgh) mghmg  

  mgh kJ600 10 50 300000     Wباالبر300

  توان مفید
  توان مصرفی

Lcos 060  

ww اصطکاك
w.
ka
no
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.ir
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W
kW

t
300     Pمفید 560

  kW
/
5 100 Pمصرفی 5

P
1 5100   بازده 2

  )90و  89، 86تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )پور اله علی روح(  »1« ۀگزین - 207

طبق اصل  ، بنابراینو اتالف انرژي نداریم جسم در ابتدا و انتها ساکن است

  :پایستگی انرژي مکانیکی داریم

  E K U
K KE E U U1 2 1 201 2

   

Mg(hکشسانی   L) U   

  / / L /0 2 10 10 0 2 10 20 8   

  L / L / m cm2 0 8 0 4 40   

  
 )14تا  11هاي  ، صفحه1(فیزیک  )88تا  84هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  پور) اله علی روح(  »2« ۀگزین - 208

0g(Uگیریم  را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر می سطح زمین . به (

2دلیل وجود اصطکاك در مسیر حرکت جسم،  1 fkE E W :است، داریم  

  2 2 1 1 fk(U K ) (U K ) W   

  2 2
2 1

1 10 2 2 fk( mv ) (mgh mv ) W  

 2 21 10 2 10 3 0 2 10 12 5 0 2 102 2fkW / ( ) ( / / / )   

  30 25 10 5fkW ( ) J  

   )13تا  11و  7، 6هاي  ه، صفح1فیزیک (

 )88تا  86هاي  ، صفحه2(فیزیک 

  )محسن قندچلر(  »3« گزینۀ - 209

انرژي  تغییراتکار نیروي اصطکاك برابر با طبق قضیۀ کار و انرژي جنبشی 

  مکانیکی جسم است. بنابراین:

f B A f B B A AW E E W K U K U   

BK
f B A A mg AW U U mv W mv0 2 21 1

2 2   

2152 4 8 1802f fW W J   

  توان نوشت: از طرفی با توجه به تعریف کار نیروي ثابت، می

180 180 12 1 15fW fdcos f f N  

کمتر است، کار  Aاز ارتفاع نقطۀ  Bبا توجه به اینکه ارتفاع نقطۀ نکته: 

  مثبت است.  Bتا  Aجایی از  نیروي وزن در طول جابه

 )88تا  80هاي  ه، صفح2فیزیک (

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

  )زهره آقامحمدي(  »2«گزینۀ  - 210

   در حالت اول انرژي مکانیکی جسم پایسته است، پس داریم:

2 1E E   

ــانی U کشسـ mv J1 2 6422
   

   توان نوشت: است و می J9در حالت دوم کار نیروي اصطکاك برابر با 

ــانی W کشسـ E E U Kf 92 1 12
   

ــانی U کشسـ m v1 1 29 2 42
  

ــانی  کشسـ
mv J

U

1 2 64 12 9 6442
   

ــانی U کشسـ J7
2

  

   بنابراین:

ــانی ــانی کشسـ ــنر کشسـ W ف U U U J7
2 1

  

 )14و  13هاي  ، صفحه1(فیزیک  )88تا  85هاي  ه، صفح2فیزیک (

 باالبر

  توان مفید
 مصرفی توان مصرفی
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 زاده) (علی نوري     »2« ۀگزین - 211

رنـگ صـورتی اسـت.     بـه  ،و در خاك بازي آبی ،گل ادریسی در خاك اسیدي
اند و با ورود به محیط زیست،  فلزهاي واسطه  هاي صنعتی شامل یون فاضالب

pH دهند. را کاهش می   
2 3Al O شـود،   تر است بهتر حـل مـی   است و در محلولی که اسیدي ترآمفو

2pH 3تر از  اسیديpH .است   
 2 22O (aq) H O(l) OH (aq)  

  اسید برونستد  باز برونستد
  اول و چهارم درست است. هاي جملهپس فقط 

  )63تا  59ي   ها صفحه دانشگاهی، شیمی پیشها و بازها) ( اسید(  
 --------------------------------------------  

 نظر) (حامد پویان  »4»  گزینۀ - 212
   ها: بررسی گزینه

2در این واکنش، »: 1«ي  گزینه 4H PO  3باز مزدوج 4H PO باشد. می   
3NHبراثر واکنش میان »: 2«ي  گزینه (g)  وHCl(g)    جامـد سـفیدرنگی

برونستد قابـل بررسـی    –ي لوري  شود که این واکنش طبق نظریه ایجاد می
   است.
برونستد قرار ندارد،  -  ي اسید و باز لوري این واکنش در دسته»: 3«ي  گزینه

   گیرد. زیرا انتقال پروتون صورت نمی
باشد که بیـانگر   مشابه واکنش خودیونش آب می ،واکنشاین »: 4«ي   گزینه

   خاصیت آمفوتري آمونیاك است.
  )63و  62ي   ها دانشگاهی، صفحه شیمی پیشاسیدها و بازها) ((  

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

 زواره) عظیمیان (محمد  »1« ۀگزین -213

3K برابر ،که ثابت یونش آب به آن توجهبا  [H O ][OH ]w  و بـا   اسـت
3Hهاي  غلظت یون ،افزایش دما O  وOH بنابراین مقدار  ،یابد افزایش می

Kw ــد. بــه نیــز افــزایش مــی ــزایش دمــا یاب ضــرب  حاصــل ،عبــارتی بــا اف
3[OH ][H O   ها: کند. بررسی سایر گزینه است تغییر می Kwکه همان  [
H]3 ،همواره براي آب خـالص »: 2« ي گزینه O ] [OH] Kw.   مـثًال

)25براي آب خالص در دماي اتاق  C):   
   14103K [H O ][OH ]w  

14 710 103[H O ] [OH ]  
2  خودیونش آب:»: 3« ۀزینگ 2 3H O(l) H O (aq) OH (aq)  

25که در دماي  با توجه به آن C، 1410Kw سمت  این تعادل در ،است
شده و مقدار  هاي آب یونیده  یعنی مقدار بسیار کمی از مولکول ،داردچپ قرار 

3Hهاي  بسیار کمی یون O  وOH اند. را تولید نموده   

با افزایش  ؛ بنابراینچون خودیونش آب فرایندي گرماگیر است»: 4« ي گزینه

یابد و در تمام دماها نسبت افزایش می Kwدما 
3

[OH ]

[H O ]
  برابر یک است.

 )76و  69، 68، 63 هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیش( اسیدها و بازها)( 
 --------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 214
pH  2محلولBa(OH)توانیم، ، براي ما مشخص است. با استفاده از آن می  

یک باز قوي دو ظرفیتی   ،2Ba(OH)م. غلظت مولی محلول را مشخص کنی
  است. 1و  2nبنابراین   است،

14 13 5 14 0 5pH pOH / pOH pOH /  
0 5 1 0 5 1 0 510 10 10 10 10pOH / / /[OH ]  

1 110 3 0 3/ mol.L  
0 3 2 1[OH ] M n / M  

0 3 10 152
/M / mol.L  

 7محلـول نهـایی، برابـر     pH که پس از مخلوط شدن دو محلـول،  براي این
توانیم  طور کامل خنثی کنند، بنابراین می دیگر را به شود، باید دو محلول یک

  کنیم. ي زیر استفاده  از رابطه
21 1 1 2 2 2[M V n ] [M V n ]Ba(OH) HCl  

2 12 1 2Ba(OH) n ,HCl n  
0محلول 15 2 0 2 300 1 2001 1 2/ V / V mL Ba(OH)  

  صورت زیر است: شده به ي واکنش انجام معادله
2 22 2 2Ba(OH) (aq) HCl(aq) BaCl (aq) H O(l)  

توانیم تعداد مول نمک تولیدشده، یعنـی   ، میHClبا استفاده از تعداد مول 
2BaCl دست آوریم. را به   

10 2 2
1000 2

molBaCl/ molHCl
mLHCl molHCl

molBaCl?3002محلول mLHCl  
0 03 2/ molBaCl  

 200 300 500 0 51 2V V mL / Lحجم محلول نهایی  
 2BaCl2موالریتهBaCl  

0 03 10 060 5
/ mol / mol.L

/ L
  

  )82و  81، 76تا  74هاي   حه، صفدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) (( 
 --------------------------------------------  

 (امیر میرزانژاد)     »2« ۀگزین - 215
) 1ي ( هاي حل شده در آب خالص، محلـول شـماره   با توجه به آبکافت نمک

) بازي خواهد بود. بر اسـاس ایـن   3ي ( ) اسیدي و شماره2ي ( خنثی، شماره
رنگ  ست است. فنول فتالئین در محلول اسیدي بی) نادر1ي ( گزینه  اطالعات،

) 3) صـحیح و ( 2ي ( است و در محلول بازي، ارغـوانی اسـت (یعنـی گزینـه    
نادرست است). متیل سرخ نیز در محلول اسیدي، سرخ و در بازي، زردرنگ 

   ) نادرست است).4ي ( است (یعنی گزینه
  )85ا ت 83ي  ها ، صفحهدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) ((

  تعداد مول       
 حجم محلول نهایی برحسب لیتر

 محلول

ww
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 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 216

توانیم با  رسیده است. می 1به  2محلول از  HBr ،pHگرم  aبر اثر افزودن 

H]3محلول در هر نقطه  pHاستفاده از  O دست آوریم. با  را در آن نقطه به [

H]3ضرب حجم محلول (برحسب لیتر) در  O 3H، تعداد مول [ O  در آن

3Hشود. اگر تعداد مول  نقطه مشخص می O  را از تعداد  1در نقطه

3Hمول O 3کم کنیم، تعداد مول  2ي  در نقطهH O  الزم براي رسیدن از

   آوریم: دست می را به 1ي  ، به نقطه2ي  نقطه

  1 11 10 103 pHpH [H O ] mol.L  
2 12 10 103 pHpH [H O ] mol.L  

1 2 2 110 10 9 10: mol.L 3(اختالف[H O   )2pHو 1pHدر [
29 10 3
1

molH O
L

:2محلول Lي جرم  (محاسبهHBr شده) اضافه  

1 81 14 5811 3

molHBr gHBr / gHBr a
molHBrmolH O

  

، 3pHو  2pHي  ، باید بین دو نقطهbي مقدار  محاسبه براي

   :ي قبل را انجام دهیم محاسبات مرحله

 3 13 10 103 pHpH [H O ] mol.L  
2 12 10 103 pHpH [H O ] mol.L  

2 3 3 110 10 9 10: mol.L 3(اختالف[H O   )3pHو  2pHدر  [
39 10 3
1

molH O
L

:2محلول Lي جرم  (محاسبهHBr (اضافه شده  

1 81 1 46 14 58 1 46 16 0411 3

molHBr gHBr / gHBr b a b / / / g
molHBrmolH O

  

  )75و  74هاي   ، صفحهدانشگاهی پیششیمی اسیدها و بازها) ((
 --------------------------------------------  

 (میرحسن حسینی)  »2« ۀنگزی - 217

شـد، حـاوي بلورهـاي بسـیار ریـز       عکاسی که در گذشته اسـتفاده مـی   فیلم
که این فیلم در برابر تابش نور قرار گیرد،  برمید در ژالتین است. هنگامی نقره

مـان انجـام    طـور همـز   هـاي زیـر بـه    واکنش شود. در این پدیده نیم سیاه می
   شود. می

2 2 2

2 22

Ag (s) e Ag(s)

Br (s) Br (g) e
  

 )94 ۀدانشگاهی، صفح شیمی پیشالکتروشیمی) ((

 اهللا علیزاده) (روح  »4« ۀگزین - 218
ها، واکـنش داده شـده را موازنـه     ي تغییر عدد اکسایش گونه ابتدا با محاسبه

  کنیم: می

  
  ها: بررسی سایر گزینه

  »: 1«ي  گزینه
  هاي مبادله شده تعداد الکترونزیروندضریبعدد اکسایش تغییر

5  شده برابر است با: هاي مبادلهeتعداد  بنابراین 2 10  
واحد  5در این واکنش، عدد اکسایش منگنز در یون پرمنگنات »: 2« ي گزینه

چنین عدد اکسایش نیتروژن در  ه نقش اکسنده دارد. همکاهش یافته و در نتیج
  واحد افزایش یافته و در نتیجه نقش کاهنده دارد. 2یون نیتریت 

و مجموع ضرایب  13ها برابر دهنده مجموع ضرایب واکنش»: 3« ي  گزینه
13  باشد. می10ها برابر فراورده 10 3  
2یون نیتریت است  ي کاهنده گونه»: 4« ي  گزینه 3

3 5
(NO NO که تغییر  (

  + است.2عدد اکسایش آن برابر 
اما به جز متانوئیک اسید در تمام کربوکسیلیک اسیدها، عدد اکسایش کربن گروه 

  + است. 3عاملی کربوکسیل برابر 
 )97تا  93ي   ها نشگاهی، صفحهدا شیمی پیشالکتروشیمی) (( 

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

 (علی مؤیدي)  »4« ۀگزین - 219
دهنـده،   شود. زیـرا هـر دو واکـنش    انجام نمی» 1«واکنش موجود در گزینه 

  کنند و تمایل به گرفتن الکترون دارند.  نقش کاتد را ایفا می
  ها: بررسی سایر گزینه

4 22 0 15 1 36 1 21 02Sn (aq) Cl (aq) Sn (aq) Cl (g),E / / /
2 42 2 0 8 0 15 0 65 0Ag (aq) Sn (aq) Ag(s) Sn (aq),E / / /

2 2 1 36 0 14 1 5 02Cl (g) Sn(s) Sn (aq) Cl (aq),E / ( / ) /  
 )104تا  102هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشالکتروشیمی) ((

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

 پور) (سهند راحمی  »3« ۀگزین - 220

   ها: بررسی سایر گزینه
وژن آند و الکترود پالتین چون در این سلول الکترود هیدر»: 1«ي  گزینه

کاتد است، پس الکترود هیدروژن قطب منفی و الکترود پالتین قطب مثبت 
ي مثبت متصل شود،  سلول است. پس اگر الکترود هیدروژن به پایانه

1سنج عدد  ولت 2/ V دهد. را نمایش می   
در  SHEبراي  0Eکتاب درسی،  102ي  با توجه به صفحه»: 2«ي  گزینه

   شود. هر دمایی برابر صفر درنظر گرفته می

 محلول

 لمحلو

  کاهش
 اکسایش
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   »:4«  ي گزینه

Ptبراساس واکنش  (aq) H (g) Pt(s) H (aq)2 تـوان   مـی  22
   گفت:

 1 1 19526 72 58 52 22 4 1 12 2
molH molPt gPt?gPt / LH / gPt
/ LH molH molPt

  
 )103تا  99هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشالکتروشیمی) ((

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

  3شیمی   
  

 ساري) (محمدرضا وسگري  »3« ۀگزین - 221
   ي نادرست:ها بررسی عبارتدرست هستند. » ث«و » پ«، »الف«هاي  عبارت
ها یکسان نیست و توزیع  کنش ها و بر هم : موقعیت مولکول»ب« عبارت

   انرژي متفاوت است.
   است. Bتر از  بیش Aي  : دماي سامانه»ت« عبارت

  )50تا  48و  42تا  40هاي   ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »3« ۀگزین - 222

462 5
gC H OH

mol
  

1 1 46862 5 115500 0 69 1
J mL g J/
C mL / g mol mol. C

  ظرفیت گرمایی مولی
  )43تا  41هاي   ، صفحه3ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی (

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

 (حامد رواز)  »1« ۀگزین - 223

q)01دهد  ظرف مسی گرما از دست می و آب همان مقدار گرما را جذب  (
q)02کند  می   ند. بنابراین داریم:دما شو که هم  تا جایی (

1 2 2 2400 8 30 200 140Cu Cuq q c (T ) c (T )

2 36 47T / C  
  )43تا  41هاي    ، صفحه3(شیمی  

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

 آبادي) (مصطفی رستم  »2« ۀگزین - 224

ي گرما با محیط باید داشته باشد  ابتدا دمایی را که سامانه بدون مبادله
گلیکول با گرماي  گرماي داده شده توسط اتیلن ؛ بنابراینکنیم حساب می

   :گرفته شده توسط آب برابر است
20 2 4 60 80 4 2 202 21 2q q / (T ) / (T )  

20 2 4 60 80 4 2 20 252 2 2/ ( T ) / (T ) T C  
30که دماي سامانه برابر  با توجه به این C  25شده و از C تر است،  بیش

گرما از محیط به سامانه داده شده و  بنابراین سامانه بسته بوده و در نتیجه،
   عالمت گرما مثبت است.

  )45تا  41ي   ها ، صفحه3(شیمی    

 فیروزآبادي) (رضا جعفري  »3« ۀگزین - 225
مول گازهاي دو  5/3مول نیتروگلیسرین،  2ي  از تجزیهبراساس واکنش زیر، 

   شود. تولید می 2Oو  2Nاتمی 
C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)4 12 10 63 5 3 3 2 2 2 2   

  )56تا  53هاي   ، صفحه3(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »3« ۀگزین - 226
دانیم شکستن پیوند گرماگیر وتشکیل پیوند  واکنش مورد نظر باید گرماده باشد و می

  رماده است. گ
Cمول پیوند  4): 3در واکنش ( Cl ي  اندازه تشکیل شده است و این واکنش به

4 330( 13203Hکند. یعنی  کیلوژول گرما تولید می 1320یا  ( kJ  
  )57 ۀ، صفح3(شیمی  

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

 ساري) (محمدرضا وسگري    »4« ۀگزین - 227
   درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت

  ها:  بررسی عبارت
تري دارد، در  ي بیش اي که ظرفیت گرمایی ویژه ماده :»الف« عبارت
 رود.  تر باال می هاي مساوي با گرفتن گرماي یکسان دماي آن کم جرم

   ظرفیت گرمایی). تغییر دما شده بادله(گرماي م :»ب« عبارت
دلیل  پردازد بلکه به ترمودینامیک به چگونگی انجام واکنش نمی :»پ« عبارت

  پردازد.  انجام شدن یا نشدن می
Cچون تعداد پیوندهاي  :»ت« عبارت H ارد.تري د بیش   

  )55و  44تا  41ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »3« ۀگزین - 228
توان دریافت که  بوتان و پنتان می  با توجه به فرمول ساختاري اتان، پروپان،

است. پس  2CHتفاوت ساختاري این چهار آلکان، در یک یا چند گروه 
اگر گرماي سوختن مولی اتان را از گرماي سوختن مولی پروپان یا گرماي 
سوختن مولی پروپان را از گرماي سوختن مولی بوتان کم کنیم، گرماي 

  آید. دست می به 2CHسوختن مولی یک گروه 
2220 1560 660( ) kJن و اتانتفاوت آنتالپی سوختن پروپا  

2877 2220 657( ) kJ تفاوت آنتالپی سوختن بوتان و پروپان  
12877 660 3537kJ.molآنتالپی سوختن پنتان  

کیلوژول گرما آزاد  7/353مول پنتان تقریباً  1/0بنابراین از سوختن 
   شود. می

  )55ي     ، صفحه3(شیمی  
---------------------------------------- ----  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 229
2Iي تشکیل  معادله (g) 2ي تصعید همان معادلهI (s) .است  

2I (g)2گرماI (s)  
2 2H H I (g) H I (s)  واکنش تصعید تشکیل 
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  ها:  سایر گزینه یبررس

  »: 1«گزینۀ 
H CH H CO H H O0 0 024 2 2   

H CH0 4  
2 :»3«ي  گزینه 2H Na(s) H Na O(s) .است  

تر از  بیش 4CHمول  2سوختن  Hمقدار :»4«ي  در مورد گزینه
H  2یک مول 6C H  .است  

 )57تا  54ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (محمدرضا پورجاوید)  »1« ۀگزین -230
ها در  ي واکنش گیري گرماي همه حالت استاندارد ترمودینامیکی براي اندازه

   شرایط یکسان تعریف شده است.
  )54و  53، 46ي    ها ، صفحه3(شیمی  

 --------------------------------------------  
 (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین -231

1    شده: واکنش موازنه
22Mg(s) O (g) MgO(s)  

کند و هم به تشکیل  واکنش باال هم به سوختن یک مول منیزیم اشاره می
یک مول منیزیم اکسید، پس گرماي آزادشده در این واکنش برابر با آنتالپی 

د سوختن منیزیم و در عین حال برابر با آنتالپی استاندارد تشکیل استاندار
  منیزیم اکسید جامد است.

240 8 24 16029 6 1
/ kJ gMg kJ.mol H (Mg)(s) H (MgO)(s)

/ gMg mol
  

  )55تا  53ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 232
  »: 1«ي  گزینه

  :Bي گرم ماده 5/2گرمایی  ظرفیت
0 03 2 2 5 8C / J / g. C / g J / C  

  :Aي گرم ماده 3 گرماییظرفیت 
0 02 86 3 8 58C / J / g. C g / J / C  

 3تر از ظرفیت گرمایی  کم، Bي  گرم ماده 5/2ظرفیت گرمایی   بنابراین،
  باشد.  می Aي  گرم ماده
ژه    ي  با توجه به رابطه»: 2«ي  گزینه وی  C c m  در جرم یکسان، هرچه

تر خواهد بود،  تر باشد، مقدار ظرفیت گرمایی بیش بیش  ظرفیت گرمایی ویژه
 Cشده، در مقادیر یکسان جرم، ترکیب بنابراین در بین سه ترکیب داده

  باشد.  را دارا می ترین ظرفیت گرمایی  بیش
  : Aبراي ترکیب »: 3«ي  گزینه

  

  : B ترکیببراي 

  
از سایر ترکیبات  Cي  ي ماده چون ظرفیت گرمایی ویژه»: 4« ي گزینه
بنابراین با دادن گرماي برابر به مقدار یکسان از سه ماده،  ، استتر  بیش

  رود.  باال می ،تر دمایش کم Cترکیب 
  )43تا  41هاي      ، صفحه3(شیمی   

 --------------------------------------------  
 رواز)(حامد   »2« ۀگزین - 233

  نادرست هستند. » د«و  »ب«هاي  عبارت
  هاي نادرست:  بررسی عبارت

دهیم، انرژي داده شده صرف  که به یک جسم گرما می : هنگامی»ب« عبارت
   شود. چرخشی و ارتعاشی ذرات آن می  ،انتقالیهاي نامنظم  حرکت
هاي  شود بر سرعت حرکت که یک جسم گرم می : هنگامی»د« عبارت

   شود. ي جسم افزوده می دهنده هاي تشکیل ذره منظمناپیوسته و 
  )49و  45 ،41، 40هاي      ، صفحه3(شیمی 

 --------------------------------------------  
 ساري) (محمدرضا وسگري  »1« ۀگزین - 234

تر و  ها پایین دهنده در یک واکنش گرماده، هر چه سطح آنتالپی واکنش
  شود. تري آزاد می گرماي کم باشد،ها باالتر  سطح آنتالپی فراورده

تر از حالت گازي آن  دهنده، سطح آنتالپی الکل مایع پایین در سمت واکنش
سطح آنتالپی آب در حالت گازي باالتر از آب در  ،است و در سمت فراورده

بنابراین تفاوت در  ،یکسان است  سایر شرایط هم براي همه ،حالت مایع است
   تر است. ) کم1(ي  بین دو سطح، در گزینه

  )54و 51ي       ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 235
باشد و در نتیجه براي افزایش دما مقدار  تر می بیش 2مقدار ماده در ظرف 

   ها: تري نیاز دارد. بررسی سایر گزینه گرماي بیش
تر و در نتیجه ظرفیت گرمایی آن  بیش 2ي ظرف  همقدار ماد»: 1«ي  گزینه
  تر است.  بیش
ها  دماي دو ظرف و در نتیجه میانگین سرعت حرکت مولکول»: 2«ي  گزینه

   در دو ظرف یکسان است.
  باشد.  میتر  بیش 2انرژي درونی ظرف »: 4«ي  گزینه

  )54و  42تا  40هاي    ، صفحه3(شیمی 
------------------------------ --------------  

 آبادي) (مصطفی رستم  »4« ۀگزین - 236
بسـتگی دارد.   Vو آن هـم بـه بزرگـی     wبه بزرگی  Hو  Eتفاوت 

تـر   هـا بـیش   ها و فـراورده  هاي گازي واکنش دهنده هرچه تفاوت تعداد مول
  ها: بررسی گزینه تر است. هم بیش Hو  Eباشد، مقدار تفاوت 

2  »:1«ي  گزینه 24 2 2 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  
ها برابر  ها و فراورده دهنده هاي گازي واکنش در این واکنش تفاوت تعداد مول

  تقریباً برابرند. Hو  Eصفر است و 

13 2 23 73 6C / J / g. C g.mol / J / mol. Cمولی 

12 86 46 131 56C / J / g. C g.mol / J / mol. Cمولی 

 سوختن تشکیل

 سوختن

 تشکیل سوختن

 تشکیل سوختن

 تشکیل

 تشکیل

ww
w.
ka
no
on
.ir



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

    
2  »:2«ي  گزینه 7 4 62 6 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

هـاي گـازي برابـر یـک مـول       اگر دو مول اتان بسـوزد تفـاوت تعـداد مـول    
10 9 1( هـاي   مول اتان تفـاوت تعـداد مـول    3خواهد بود و از سوختن  (

  شود. مول می 5/1گازي برابر 
3  »:  3«ي  گزینه 2 22 4 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

  هاي گازي در دو طرف معادله برابرند. تعداد مول

2  »:4«ي  گزینه 3 2 43 2 2 2CH OH(l) O (g) CO (g) H O(g)  
ي  دهنـده  واکـنش هاي  مولي سوختن دو مول متانول مایع تفاوت  در نتیجه

   .استمول  3هاي گازي برابر  گازي و فراورده
  ) 50تا  48، 6ي   ها صفحه، 3(شیمی   

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

  سیما) (مهیار خوش  »2« ۀگزین - 237
آنتالپی استاندارد تشکیل برابر تغییر آنتالپی واکنشی اسـت کـه در آن یـک    

اش که همگی در حالت استاندارد قـرار   دهنده مول ماده از عنصرهاي تشکیل
  است.  s(Cصورت (گرافیت و  اندارد کربن بهدارند، تشکیل شود. حالت است

  )55و  54هاي    ، صفحه3 (شیمی 
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین - 238

 مطابق واکنش ترمیت چند Alگرم  108ابتدا باید حساب کنیم از واکنش 
  شود. کیلوژول گرما آزاد می

mol Al kJgAl kJ
g Al mol Al

1 820108 164027   گرم آلومینیم108گرماي حاصل از 2

شود که براي تصعید یک مول  هاي اول و دوم معلوم می با توجه به واکنش
H)2یخ O(s)) 50kJ :گرما الزم است، بنابراین   

molH O gH O kg?kgH O(s) kJ / kg H O(s)
kJ molH O g

1 18 12 21640 0 59042 250 1 10002
  

  )57و  56، 24ي   ها ، صفحه3(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 239
   رو است: ي سوختن پروپان به صورت روبه معادله

  5 3 43 8 2 2 2C H O CO H O  
ي  دهنده ن واکنشمول اکسیژن، پروپا 5مول پروپان با  5/0ضمن سوختن 

مول پروپان را حساب  5/0محدودکننده است. پس گرماي حاصل از سوختن 
   کنیم. می

20800 5 1040 10400003 8 1 3 8
kJQ / molC H kJ J

molC H
  

11000آب 21 8 آب100 1 18
molH Ogmol / kg mol

kg g
  

C ) Tظرفیت گرمایی مولی آبQ (n  
10400001040000 100 75 4 12460 5220000[( / ) ( )] T T C  

  )43تا  41و  32تا  28هاي   ، صفحه3ی (شیم   
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2« ۀگزین - 240
   صورت زیر است: واکنش انجام شده به

4 22 2 2 2MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)  
7070 0 4 25 7 210q mc T m / m gCl  

180 2
100 87 2

molMnOg
g gMnO

17ناخالص 4 2/ gMnOمقدار نظري  
1 712 2 11 36 21 12 2
molCl gCl

/ gCl
molMnO molCl

  
7100 100 %61 611 36 /
/

  درصدي   بازده
  

  )43تا  41و  33، 32، 24، 23 هاي  ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

  2شیمی   
  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 241

 ،Cاند. در وضعیت  بر نیروهاي دافعه غالب  هاي جاذبهنیرو B  در وضعیت
نیروهاي دافعه بر نیروهاي جاذبه  ،Dو در وضعیت  برابرنداین نیروها با هم 

  انرژي پیوند عددي مثبت است.  برتري دارند.
 )69و  68ي   ها ، صفحه2(شیمی 

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

 (محمدصادق حمزه)  »3« ۀگزین - 242

از  Brاست، پـس شـعاع اتمـی     Clتر از  پایین Brچون در جدول تناوبی 
Cl شـود کـه طـول پیونـد      باشـد و همـین مطلـب باعـث مـی      تر می بزرگ

H Br H Cl ي عکـس   شود از طرفی طول پیوند با انرژي پیوند رابطه
Hپس انرژي پیوند  ،دارد Cl تر خواهد شد. بیش  

  )69و  68هاي     ، صفحه2(شیمی    
 --------------------------------------------  

 زواره) یمیان(محمد عظ  »4« ۀگزین - 243
   ها: بررسی گزینه

الکترون  براي تشکیل پیوند داتیو: آ) وجود دست کم یک جفت » : 1«گزینه 
ها و ب) وجود دست کم یک اوربیتال خالی در اتم  ناپیوندي در یکی از اتم

   دیگر الزم است.
هر کدام داراي یک پیوند داتیو  3NOو  4NHهاي  یون»: 2«گزینه 

   باشند. می

 گرماسنج

  خالص
 ناخالص

  مقدار عملی
 مقدار نظري
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H

H

|
H N H

|
  

تشکیل شده است و  Clو  4NHهاي  آمونیوم کلرید از یون»: 3«گزینه 

   نام دیگر آن نشادر است.

داراي یک پیوند  4NHبا توجه به ساختار لوویس یون آمونیوم، »: 4«گزینه 
وجود آمده است و پس از تشکیل  به Hبا  3NHداتیو است که از واکنش 

پیوند داتیو، این پیوند از سایر پیوندهاي کوواالنسی آن قابل تشخیص نبوده 
   و هر چهار پیوند آن یکسان است.

H H| |
H N : H H N H

| |
H H

  

 )79تا  72و  59ي   ها ، صفحه2(شیمی   

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

 (سیدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 244
  ي هاي پیوندي و ناپیوند مجموع الکترونهاي ظرفیتی مجموع الکترونبار الکتریکی

28 2 7 6 2 6x ( ) ( ) x  
 جدول تناوبی 16الکترون ظرفیتی است و مربوط به گروه  6داراي  Eعنصر 
  باشد. می

  )74تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی   
 --------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان     »1« ۀگزین - 245
   ها: بررسی گزینه

86تفاوت برابر    »:1«گزینه  1 53
4 1 34

NO x x

NH x x
  

هاي ناپیوندي در  الکترون با توجه به ساختار لوویس، شمار جفت»: 2«گزینه 
 12هاي ناپیوندي در یون سولفات یکسان و برابر  الکترون آن با شمار جفت

   می باشد.
2.. ..

:Cl: :O:
| |.. .. .. ..

: Cl Si Cl : : O S O :.. .. .. ..| |
:Cl: :O:.. ..

  

؛ دارند  دادن الکترون زها تمایل به از دستکه فل به دلیل آن»: 3«گزینه 
   ها در ترکیب همواره مثبت است. عدد اکسایش آن بنابراین
4   »:4«گزینه  0 44SF x x  

4 0 42SO x x  
  )82تا  80و  78تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی  

 (علی فرزاد)  »3« ۀگزین - 246

O)3 مولکول اوزون داراي ساختار خمیده است که براي آن دو ساختار  (
احتمال برابري دارند و طول  ،گیرند که هر دو ساختار رزونانسی در نظر می

   پیوندهاي آن برابر است:

 
 )79و  78ي   ها ، صفحه2(شیمی  

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

  )فرشید عطایی(  »1« ۀگزین - 247
  ها تعلق دارد. ناپیوندي فقط به یکی از اتم  کترونجفت ال ●
توانند  ي پیوند کوواالنسی نمی دهنده هاي تشکیل طبق کتاب درسی، اتم ●

اختالف الکترونگاتیوي باالیی داشته باشند، چون پیوند خصلت یونی پیدا 
  کند. می
طور یکسان توزیع  هاي پیوندي بین دو اتم به در پیوند ناقطبی، الکترون ●

  شده است.
  )74تا  70هاي   ، صفحه2شیمی(  

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

 (حامد رواز)  »4« ۀگزین - 248

ي دو اتم برم  ي بین هسته تر از فاصله ي دو اتم کلر کم ي بین هسته چون فاصله
Cl؛ بنابراین انرژي پیوند است Cl  بیشتر ازBr Br ،پس نمودار  بوده

Cl(ب) مربوط به کلر است و اختالف انرژي پیوندي بین دو اتم  Cl  و
Br Br  خواهد بود. از طرفی طول پیوند  40برابرCl Br  برابر با

2
A B(    است. (

 
  )69و  68هاي   ، صفحه2می (شی

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

 محمدطاها مصطفوي)(  »3« ۀگزین - 249

  
  

  
  

3SO :

4BF :  رزونانسی ندارد.

ww ها بین هستهاصلۀ ف )طول پیوند(
w.
ka
no
on
.ir
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3ساختار 
4PO که باشد: با رعایت حالت اکتت به این شکل می

 رزونانس ندارد. 

  
  

  )79تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی 

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

 (علی فرزادتبار)  »1« ۀگزین - 250

Sکلرید، داراي فرمول  گوگرد دي دي Cl2 است و عدد اکسایش گوگرد در  2

   آن برابر است با:

2 2 2 2 1 0 1S Cl : (S) ( ) S  
   ت.کلرید اس (I)کلرید، گوگرد گوگرد دي بنابراین نام دیگردي

2اکسید، داراي فرمول  (VII)کلر 7Cl O بنابراین نام دیگر آن  ،است

4کلرهپتااکسید است. تترافسفرهگزا اکسید، داراي فرمول  دي 6P O  است و عدد

   اکسایش فسفر در آن برابر است با:

4 6 4 6 2 0 3P O : (P) ( ) P  
   اکسید است. (III)بنابراین نام دیگر تترافسفرهگزا اکسید، فسفر 

Nاکسید، داراي فرمول  (III)نیتروژن  O2 نیتروژن  صورت دي است و به 3

  . شود اکسید نیز خوانده می تري
 )82تا  80ي   ها ، صفحه2شیمی (

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

 (محمدطاها مصطفوي)  »1« ۀگزین - 251

3

2

3 2 1 5
1

2 2 1 5
VO V ( ) V

:
VO V ( ) V

  

2
2
4

2 2 0 4
2

4 2 2 6
CrO Cr ( ) Cr

:
CrO Cr ( ) Cr

  

3
2
4

3 2 0 6
3

4 2 2 6
SO ( ) S S

:
SO S ( ) S

  

3

2

3 2 1 5
4

2 2 1 3
NO N ( ) N

:
NO N ( ) N

  

 Bي  به گونه Aي ، تبدیل گونه2با توجه به محاسبات انجام شده در مورد 
   هاي مرکزي همراه است. با افزایش عدد اکسایش اتم

  )81و  80ي   ها ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 252

دوم جدول  ي شعاع اتمی در دوره از نظر بزرگی Xکه عنصر  با توجه به این
)7 اتم نیتروژن Xتوان دریافت که  ي پنجم را دارد، می رتبه  تناوبی، N) 

  است، زیرا:
  تناوب دوم  :شعاع اتمی عنصرهاي

3 4 5 6 7 8 9 10Li Be B C N O F Ne  

  ي پنجم رتبه           
، نخستین Yدرپی عنصر  هاي یونش پی که در انرژي ینضمناً با توجه به ا
 17در گروه  Yگیریم که  دهد، نتیجه می رخ می 8IEجهش بزرگ روي 

اتم  ت، بنابرایناس جدول تناوبی سوم دورةمربوط به  Yاتم است و چون 
Y 17، کلر( Cl) باشد.  می  

  با ساختار زیر تشکیل دهد: 3ClFتواند  اتم کلر با فلوئور می
  

   
 

  )79تا  72و   46تا  43ي   ها ، صفحه2(شیمی 
------------------------------------------ --  

 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 253
ساختار لوویس کامل مولکول داده 

   شده به صورت زیر است:
کنید،  همان طور که مالحظه می

جفت  13پیوند کوواالنسی و  22
الکترون ناپیوندي در این ترکیب 

  وجود دارد.
  )75و  74هاي    ، صفحه2(شیمی

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

 (عبدالحمید امینی)  »4« ۀگزین - 254
جدول تناوبی جاي  )VA() در گروه پانزدهمAs33(آرسنیک، A33عنصر

 lmهم گروه است و در اتم آن مجموع )P15(فسفر، X15دارد و با عنصر
3210  ها برابر صفر است. الکترون

1833 443 ps/d]Ar:[As  
lمجموع0
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به  )VA(15دانید انرژي نخستین یونش عنصرهاي گروه  طور که می همان

هم  )VIA(16دلیل پایدارتر  بودن آرایش الکترونی، از عنصرهاي گروه 
 3AsF تواند ترکیبی با فرمول تر است. آرسنیک با فلوئور می شان بیش دوره

  تشکیل دهد.
 )79تا  74و 46، 45، 33، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی  

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

  )93 -(سراسري تجربی    »4« ۀگزین -255

  : از عبارتند ها گونه از کی هر لوویس ساختار

a(   b(   

        7 1 4
5

/            8 2
4

       

c (  d ( 

           9 4 5
2

/                    6 1
6

  

 )78تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی 

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

 زاده) (مرتضی رضایی  »3« ۀگزین - 256
هاي جدا از هم  تر از سطح انرژي اتم هیدروژن پایین  سطح انرژي مولکول

هاي هیدروژن جدا از  هیدروژن پایدارتر از اتم  هیدروژن است.بنابراین مولکول
  هم است. 

  )71تا  66هاي   ، صفحه2(شیمی 
--------------------- -----------------------  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 257
SH2 درست  »4«ي  اما ساختار آن در گزینه ،هیدروژن سولفید نام دارد

  باشد:  ها به صورت زیر می ي گونه رسم شده است. ساختار صحیح همه

                     
  )80تا  72هاي   ، صفحه2(شیمی 

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

 (علی مؤیدي)  »1« ۀگزین - 258

 وفاقد جفت الکترون ناپیوندي  ،کربن به عنوان اتم مرکزي و هیدروژن
اغلب داراي سه جفت الکترون ناپیوندي  ،ها به عنوان اتم کناري هالوژن
چهار ، شش جفت الکترون ناپیوندي و 22ClCHپس در ساختار هستند.

   جفت الکترون پیوندي وجود دارد.
  )79تا  72ي   ها ، صفحه2(شیمی 

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 259
  توان نوشت:  هاي یونش پی در پی می مقادیر انرژي بهبا توجه 

  یکان شماره گروه هر عنصرشماره نخستین جهش بزرگ آن - 1
 Aیکان شماره گروه  A415: 14گروه 

  Bیکان شماره گروه  B718: 17گروه 
 Cیکان شماره گروه  C516: 15گروه 

  Dیکان شماره گروه  D617: 16گروه 
ي این عنصرها در تناوب سوم  از طرفی طبق اطالعات موجود در سؤال، همه

ترین  و کم - 1) برابر 17(گروه  Bترین عدد اکسایش  د. کمجدول تناوبی جاي دارن
  .31است و  - 3) برابر 15(گروه  Cعدد اکسایش 

  ها:  گزینه سایربررسی 
  جدول تناوبی، نافلز گازي شکل وجود ندارد.  14در گروه »: 1« ي گزینه
شود، بنابراین  ختم می 33pبه Cآرایش الکترونی اتم عنصر »: 2«ي  گزینه

2و 3n،1l ،1lmالکترونی با
1

sm  .ندارد  

است. پس در پیوند میان این دو  Dتر از  بیش Bالکترونگاتیوي »: 3«ي  گزینه
  دهد. میقطب منفی پیوند را تشکیل  Bعنصر، اتم 

 )82و  81، 70، 46،  45، 33، 32، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 260

  
  بار یون ها  مجموع یکان گروه –ها  کل الکترون

62131631 16گروه  x)(])(x[  
است. پس در الیه ظرفیتی آن دو  X،42npnsت عنصر آرایش الیه ظرفی

   وجود دارد.اوربیتال تک الکترونی و دو اوربیتال جفت الکترونی 
42 ps  

کناري پیوند یگانه داشته باشد، از نوع داتیو است، مگر آن که بار منفی  Oاگر 
  داتیو دارد.  داشته باشد. پس یون داده شده، یک پیوند

HOX

O

O
|

  

  است.  X ،4عدد اکسایش 
412313 x)(xHXO  

انرژي  ،ي قبل و بعد از خود ، نسبت به عناصر هم دوره16در گروه  Xاتم 
   تري دارد. نخستین یونش کم

 )82تا 72و  45، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2(شیمی   
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