
  
  
  

  13991399فروردين فروردين   1515
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  

  
  

  
  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  مسئول دفترچه
  ايزدي ليال، مسئول دفترچه: بنسفاطمه 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

مـقدم، مـريـم شميراني،  مهدي آسمي، حنيف افخـمي ستـوده، حسـين پرهيزگار، اسماعيل تشيعي، مجيد درويش، ابراهيم رضـايي  زبان و ادبيات فارسي
 ، الهام محمدي، حسن وسكريايبخش زماني، اسماعيل گنجهمحسن فدايي، محمدجواد قورچيان، سعيد گنج

خواه، خالد مشيرپناهي، فاطمه درويشعلي ابراهيمي، ابوالفضل تاجيك، حسين رضايي، مسعود محمدي، سيدمحمدعلي مرتضوي، الهه مسيح  عربي
 پورمنصورخاكي، مجيد همايي، اسماعيل يونس

فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، كبير،  مرتضي محسنيه كاغذي،وحيدبقا،محمد رضاييپور،ابوالفضل احدزاده، امين اسديان  دين و زندگي
 سيداحسان هندي

  فر محمدرضا ساالريان، جواد عليزاده، محسن كردافشاري، شهراد محجوبي، شهاب مهران  زبان انگليسي

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

  فريبا رئوفي  ـــــــ  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  زبان و ادبيات فارسي

  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي،

  ليال ايزدي  تودار  هيرش صمدي  پور اسماعيل يونس

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  ـــــــ  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  ، فريبا توكليآناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد



ww
w.
ka
no
on
.ir
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 )درويش مجيد(  »3« ةگزين - 1

  خورده/ چغز: قورباغه بارقه: پرتو، جلوه/ مقهور: مغلوب، شكست
  )تركيبيلغت،  ،دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 

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

 )اسماعيل تشيعي(  »1«گزينة  - 2

  معناي صحيح لغات:
  اعتي، شفگر مردي: خواهشگري، ميانجي پاي»: 2«ة گزين

  ور: بينا، آگاه ديده»: 3«گزينة 
  ثنا: حمد، شكر و سپاس»: 4«گزينة 

  )تركيبي، لغت، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(  »3«گزينة  - 3

كنـد/   مـي  رهـا  :گـذارد  شرمي/ مي يعني بي :وقاحت از اند امالي صحيح كلمات عبارت
  دور از وطن بودن نه نزديكي. :غربت

  )امال، تركيبي، دانشگاهي پيش فارسي ادبيات( 
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 4

  ها: شكل صحيح اماليي ساير گزينه
  مسطورمستور، مستور  مسطور »: 1«گزينة 
  فراق فراغ »: 2«گزينة 
  خوار خار »: 3«گزينة 

  )، امال، تركيبيدانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 5

  .استالطير و مثنوي كامالً صحيح  رد گفته شده در مورد منطقموا» 4«گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  امير خسرو دهلوي مقلد منظومه است، نه بيدل دهلوي.»: 1«گزينة 
  المحجوب ساده و روان است. نثر كتاب كشف»: 2«گزينة 
  انست.توان برابر د در اروپا مي يهاي عاشقانه را با شعر نمايش داستان»: 3«گزينة 

  )، تركيبيتاريخ ادبيات، دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  - 6

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صحيفة سجاديه: ترجمة جواد فاضل است.»: 2«گزينة 
  شرح زندگاني من: از عبداهللا مستوفي است.»: 3«گزينة 

  آبادي است. حيات يحيي: اثر يحيي دولت»: 4«زينة گ
  )، تركيبيتاريخ ادبيات ،دانشگاهي پيشادبيات فارسي ( 

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  - 7

: جناس/ اقيـانوس  )طوفاني و طوالني(و  )دست و هست(طوفاني بودن طالع: استعاره/ 
  وصل: تشبيه/ وصل و هجران: تضاد

  ، آرايه، تركيبي)شگاهيدان پيشفارسي ادبيات (

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

 )حسن وسكري ـ ساري(  »4«گزينة  - 8

  به كار رفته است.» شب و روز«بين » تضاد«، فقط »4«در بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  گرداندور  ـ شعله2ـ اثر كند 1ايهام: درگيرد: » / دل«مجاز از » سينه«مجاز: »: 1«گزينة 
  »نهال، نبات، چمن«ـ » شكر، شيرين«باغ / مجاز: چمن»: 2«گزينة 
نشـانة اغـراق در    ،بار / اغراق: دريـاي خـون   اشكاستعاره: گوهرفشان»: 3«گزينة 

  گريستن است.
  )آرايه، تركيبي ،دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 9

سـخن بـه روزي تشـبيه شـده كـه از       استعاره: بيـت ب: روشـن بـودن سـخن     
منجر بـه   تواند ميآميزي،  هاي آن روشن بودن است (دقت كنيد كه آراية حس ويژگي

  آراية استعاره شود.)
مـا بـه    -2كنـد.   خداوند به ما فكـر مـي   -1الف: خدا هست در انديشة ما:  ايهام: بيت

ايـن معنـا نيـز    » بذكر اهللا تطمـئن القلـوب   اال«كنيم (با توجه به آية  خداوند فكر مي
، (وجـود داشـتن، بـودن)    »اسـت «در حقيقت دومعنايي بودن فعل [ )پذيرفتني است.

  ].منجر به آراية ايهام شده است
ون بيت اسلوب معادله دارد، پس تشبيه نيـز دارد (دقـت كنيـد، بـه     تشبيه: بيت د: چ

علت وجود اختالف نظر در مورد تشبيه بودن يا نبودن اسلوب معادلـه، ابتـدا اسـلوب    
  )، اگر تست قابل حل نبود، اسلوب معادله را تشبيه بگيريد.نگيريدمعادله را تشبيه 

  »ِ-«و مصوت » ب«آرايي: بيت ج: تكرار صامت  واج
  تة مهم درسينك

پذيرفتني نيست، ولي » هزار«در بيت ج، معني عندليب براي » همه«با توجه به واژة 
در معناي عندليب با (بلبل، باغ، نغمه و ترانه) مراعات نظير دارد، لذا اين بيت » هزار«

  آراية ايهام تناسب دارد و نه ايهام.
نـوعي ديـدگاه در بحـث     توجه كنيد كه اين سؤال به علت آشنا شدن شما عزيزان، با

  در آزمون قرار گرفت. طرح شد و هاي ادبي آرايه

  ، آرايه، تركيبي)دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 

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

 )حسين پرهيزگار ـ سبزوار(  »1«گزينة  -10

كـار   بـه » كـه  نياز زما«معناي  و در ساير ابيات به» كه تا زماني«در اين بيت به معناي 
  رفته است.

  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 

 دانشگاهي پيشادبيات فارسي 
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 )الهام محمدي(  »2«گزينة  -11

  فعل» كند مي«مسند/ » رسوا«مفعول/ » پرتو«نهاد/ » آينه«

  »فعل اسنادي«مسند/ سازد » ها نهان از ديده«مفعول/ » تو«نهاد/ » دل روشن«مصراع: 

  )تركيبي، زبان فارسي ،دانشگاهي ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ـ شيراز  محسن فدايي(  »3«گزينة   -12

  ترتيب: به

» پليـد «اليه/ ٌ  صفت مضاف» آن«اليه/ ٌ  صفت مضاف» راستين«اليه/  صفت مضاف» آن«

اليه ٌ صفت مضاف» فرياد بي«اليه/  ٌ صفت مضاف» آن«اليه/  صفت مضاف  

  )تركيبيزبان فارسي، ، دانشگاهي يات فارسي پيشادب(

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

 )مريم شميراني(  »1«گزينة   -13

  بنمايد.) مامتمم (چو ماه روي تو جمال را به » ما«

  هاي ديگر تشريح گزينه

  اليه (عشق گريبان ما به دست كسي نداد) مضاف»: 2«گزينة 

  ليه (دهان ما ز شكوة روزي پر است)ا مضاف»: 3«گزينة 

  اليه (غم و اندوه ما ز باده بيشتر شد) مضاف»: 4«گزينة 

  )تركيبي، زبان فارسي، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 

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

 )اي اسماعيل گنجه(  »1«گزينة  -14

  را فرا گرفته است.عشق سراسر وجود معشوق كند كه  بيان مي» 1«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  هاي معشوق ورزي عاشق و نديدن عيب عشق»: 2«گزينة 

  بيند. يابد و در وجود او عيبي نمي عاشق از عيب معشوق خبري نمي»: 3«گزينة 

براي درك جمال معشوق فقط از ديدگاه عاشق (سعدي) بايد به معشوق »: 4«گزينة 

  نگريست.

  )36صفحة مفهوم،  ،نشگاهيدا پيش (ادبيات فارسي

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

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  -15

يـا  » بـدي جـاي خـوبي را گرفتـه    : «»الـف، ب و ج «هـاي   مفهوم بيت سـؤال و بيـت  

  »فرومايگان برجاي بزرگان«

  ».پس نگران نباش ،بدي ماندگار نيست: «»د«مفهوم بيت 

  »ها را پر كند. تواند جاي ارزش زشتي و پستي نمي«:  »هـ«مفهوم بيت 

  )15صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي  ادبيات ( 

 )اي اسماعيل گنجه(  »2«گزينة  -16

  هاي دنيا است. ها و سختي بودن لذت همراه»: 2«مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  تأثير همنشين بد»: 1«گزينة 

  تني و خاكساري، الزمة وصال است.فرو»: 3«گزينة 

  برد. ها را از بين مي ، دشمنيتواضع و فروتني»: 4«گزينة 

  )46صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي  ادبيات(   

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

 )زماني بخش سعيد گنج(  »3«گزينة  -17

ي بـه ايـن اشـاره دارنـد كـه      همگ» 4و  2، 1« يها مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه

گفتـه  » 3«كـه در گزينـة    در حـالي  ،فراموش كردن معشوق، براي عاشق محال است

  كش است و كشتگان بسياري را به خاطر دارد. شده كه يار، عاشق

  )31مفهوم، صفحة ، دانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

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

 )واد قورچيانمحمدج(  »2«گزينة  -18

پايـان بـودن راه عشـق اسـت، در      بـي » 4و  3، 1«هـاي   مفهوم مشترك ابيات گزينـه 

  .فهمد گويد كه حال عاشق را فقط عاشق مي مي» 2«كه گزينة  حالي

  )25صفحة  ،، مفهومدانشگاهي پيش ادبيات فارسي(

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

 )بريزمهدي آسمي ـ ت(  »1«گزينة  -19

  اشاره دارد به اين كه جسم مادي توان ديدن روح را ندارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه

جان از عالم باال و جسم از عالم خاك است و هر كدام به اصل خويش باز »: 2«گزينة 

  گردد.   مي

  ثمر است.  روح مثل ني، بي يابد و جسم بي جسم از روح ارزش مي»: 3«گزينة 

  ها از هم بالست. ها آسان است ولي جدايي روح جسم يجداي»: 4«گزينة 

  )3 صفحة ،مفهوم ،دانشگاهي ادبيات فارسي پيش( 

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

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -20

هـاي دنيـايي و اميدوارانـه     توجهي بـه سـختي   بي«، »2«مفهوم عبارت سؤال و گزينة 

  است.» زندگي كردن

  )59صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 
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 (فاطمه منصورخاكي)  »2«گزينة    -21

به نيكي/ »: بالبِرِّ«مردم/ »: النّاس«دهيد (فعل مضارع)/  فرمان مي»: تأمرونَ«آيا/ »: أ«
  خودتان را»: أنفُسكم«كنيد (فعل مضارع)/  فراموش مي»: تَنسونَ«

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

  (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  -22

»: تهـوي إلهـك  «كني/  ادعا مي»: تدعي«چگونه/ »: كيف«كنم/  تعجب مي»: أتعجب«
كنـي /   به او توجه نمـي »: ال تتوجه إليه«اما، ولي/ »: ولكن«داري /   خدايت را دوست

  ات نمازهاي روزانه»: اليوميةتك صلوا«اي زياد /   با عالقه»: بحب كثير«
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (مجيد همايي)  »2«گزينة    -23

كه بكشـند/  »: أن يقتلوا«توانند/  مي»: يستطيعونَ«پنداشته بودند/ »: كانوا قد حسبوا«
»ت  «زن مسلمان/ »: المسلمة المرأة«پيامبر/ »: النّبي قطعـاً (بـدون   »: دفاعـاً  …دافَعـ

  ماضي ساده است.)» دافعت(«شك، يقيناً) دفاع كرد 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (ابوالفضل تاجيك)    »2«گزينة    -24

»: الفـارِس «كـه/  »: أنّ«مـرد/  »: الرّجل«احساس كرد/ »: …شعرَ بـ «كه/  وقتي»: لما«
به »: إلي«بازگشت/ »: عاد«درسي/ »: درساً«به او آموخت/ »: علَّمه«سواركار (معرفه)/ 

ن  «متولـد شـدم (ماضـي مـتكلم وحـده)/      »: ولدت«گفت/ »: قال«طرف، به سوي/  مـ
  دوباره، از نو»: جديد

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

  (فاطمه منصورخاكي)   »3«گزينة  -25

»: أن يغـوص «امـروزه، در حـال حاضـر/    »: اليوم«رع)/ تواند (فعل مضا مي»: يستطيع«
، ةوسـيل  بـه »: بواسـطة «اعماق درياها (جمع)/ »: أعماق البحار«غواصي كند، فرو برود/ 

  تجهيزات جديد»: الحديثةات   المعد«توسط/ 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -26

(مالقـات   ببينـي به كار رفته در صورت سؤال (هرگاه كسي را كه دوست داري  مصراع
با هم تناسب مفهومي دارند » 3«رها كن و آن را وابگذار)، و بيت گزينة را ي) دنيا نك

  و هر دو به معناي اين هستند كه در راه عشق و معشوق بايد از همه چيز گذشت.
  هاي ديگر تشريح گزينه

قراري  اي است، زيرا اساس عاشقي بر بي ر راه عشق، كار بيهودهصبوري د»: 1«گزينة 
  بنياد شده است.

  عاشق ابتدا بايد وفادار باشد تا باوفايي معشوق را ببيند.»: 2«گزينة 
  نبايد معنويات را به ماديات فروخت.»: 4«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم(  

  )پور اسماعيل يونس(   »2« ي گزينه»1«گزينة  -27

»: كـنم  كمان نگاه مـي  رنگين ةوقتي به پديد«عند نزول المطر / »: ش بارانهنگام بار«
خداوند را / «الجميلةمع ألوانها »: هاي زيبايش با رنگ«قوس قزح/  ظاهرةإذا أنظُر إلي 

  أشكُر اهللا»: كنم شكر مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اضافي است.» كثيراً«نادرست است و » الجميل»: «2« ةگزين
معنـي   بـه » لونهـا الجميـل  «گيـرد و   نمي» ال«مضاف است و » الظاهرة« »:3« ةگزين

  نادرست است.» رنگ زيبايش«
نيسـت  » هنگام بارش بـاران «تعريب درستي براي » عندما تنزل األمطار»: «4« ةگزين

  در تعريب نيامده است.» وقتي«در ضمن 
  )تعريب(  

  
 مطلب:     ترجمة متن درك

هـاي   گـردد، در كتـاب   هـاي قـديم برمـي    سال در زمان ها به هزاران مفهوم عبادت بت
يابيم، اگر زمان را بـه امـروز    ها را در زمان پيامبران مي هاي عبادت بت مقدس داستان

هـا در همـة اطـراف جهـان      به جلو بياوريم، خواهيم يافت كه نسخة جديد عبادت بت
. اگـر  ه اسـت ل بـود چه در زمان پيامبران (ع) از قبـ  منتشر شده است، بلكه بدتر از آن

هـايي از گـل سـاخته     ها در گذشته ساخته شده از چوب و سنگ بودند، امروز بت بت
در حـالي كـه بـه بشـري مثـل       انـد  هاند؛ بشري مانند من و تو. مردم خود را يافت شده

ند. معموالً افراد مشـهور  نك آورند و تكيه مي چون افراد مشهور، ايمان مي خودشان هم
م، از كوچك تا بزرگ، در حد تقـديس هسـتند، آنـان بـه ايشـان      الگوي برخي از مرد

كنند درحالي كـه   پوشند و مثلشان صحبت مي پس مثلشان لباس مي ،ورزند عشق مي
  زو دارند مثل آنان، ثروتمند شوند!آر

 

 خواه) (الهه مسيح  »2« گزينة  -28

ل، از قـديمي   ايه بت »:2« نةيگزترجمة  د!؛ رين معبودهـا هسـتن  تـ  ساخته شده از گـ
  هاي گلي، بشر است. عبارت نادرستي است، منظور از بت

  هاي ديگر تشريح گزينه
  گردد!   پرستش خدايان، به پيش از ميالد مسيح برمي: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
    !اند تبديل شدهها از اشياء به انسان  برخي بت ة عبارت:ترجم»: 3« نةيگز
  ها در تورات بيابيم!   بت  ر مورد پرستشممكن است اخباري د :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

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

 خواه) (الهه مسيح  »3« گزينة  -29

روي در دوسـت   چـه از زيـاده   آن در پرتـو هـايي   گاهي بـت »: 3«ترجمة عبارت گزينة 
  يند!؛ درست است.آ ، پديد ميافتاده استداشتن اتفاق 

  هاي ديگر ريح گزينهتش
  ها منحصر به جوانان است! عبادت بت ي ازنوع جديد ة عبارت:ترجم»: 1« نةيگز
در گذر دوران، افرادي بودنـد كـه خـداياني غيـر از اهللا را      ة عبارت:ترجم»: 2« نةيگز
  پرستيدند! مي
هـاي قـديمي و عبـادت     در دوران كنوني ما، اثـري از بـت  : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز
 باقي نمانده است! ها آن

  )و مفهوم (درك مطلب  

 3 يعرب
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 خواه) (الهه مسيح  »3« گزينة -30

  خواهد:  صورت سؤال، عنوان مناسب براي متن را مي
  ها بين قديم و عصر كنوني! پرستش بت»: 3«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اي! ترجمة عبارت: خدايان دوره»: 1« نةيگز
  هاي بشري!  بادت بتترجمة عبارت: جاهليت جديد، ع»: 2« نةيگز
 هايي از خدايان باطل! ة عبارت: صورتترجم»: 4« نةيگز

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

 خواه) (الهه مسيح  »3« گزينة  -31

  است. » ثتحد«فعل مزيد ثالثي از باب تفعل و مصدر » يتحدثونَ«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» »مثل«فاعله: «»: 1« نةيگز
  نادرست است.» ثي: حدثَ، مصدره: تَحدهيماض«»: 2« نةيگز
 نادرست است.» »مثل«فاعله: ، »فَعيل«وزن  يمصدره عل«»: 4« نةيگز

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

 خواه) (الهه مسيح  »1« گزينة  -32

ــر جمــع » المشــاهير« اســت. » ش ه ر«و اســم مفعــول از ريشــة » المشــهور«مكس
  از نظر محلّ اعرابي، جار و مجرور است.» كالمشاهير«

  هاي ديگر تشريح گزينه
   نادرست است.» اسم مكان»: «2« نةيگز
   نادرست است. ...»خبر «»: 3« نةيگز
   نادرست است.» اسم مكان»: «4« نةيگز

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

 خواه) (الهه مسيح  »3« گزينة -33

ـ ي زف نامِاألص ةِبادع صصق ةِسدالمقَ بِتُي الكُف دجِنَ«گذاري كامل عبارت:  حركت نِم 
  !»اءاألنبي

  .اليه و مجرور است مضاف» عبادةِ«
  )گذاري حركت(  

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

 )حسين رضايي(   »2«گزينة  -34

است، زيرا نه ماضي است و نه امر. ماضي و » خاف«اي نادرست از فعل  صيغه» خَفوا«
  آمده است.» 1« ةدر گزين» هم و كم«متناسب با ضمير » خاف«امرِ 
  مهم درسي ةنكت

هـاي جمـع مـذكر بـه يـك شـكل        ماضي و امر فعل اجوف (بر وزن يفْعلُ) در صـيغه 
 هستند.

  هاي ديگر شريح گزينهت
  امر صحيح است. ةماضي و دومي به صيغ ةفعل اول به صيغ»: 1« ةگزين
  فعل اول مضارع و فعل دوم امر هستند.»: 3« ةگزين
  مضارع صحيح هستند. ةهر دو فعل به صيغ»: 4« ةگزين

  )معتالت(  

  )مسعود محمدي(  »1«گزينة  -35

  شود (لن يخَاف). حذف نمياز حروف ناصبه است، پس حرف عله در اين صيغه » لن«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مضارع از معتل مثال است.» يرثُ»: «2«گزينة 
  مضارع از معتل اجوف است.» لَم تَنَم»: «3«گزينة 
  امر از معتل اجوف است.» تُب»: «4«گزينة 

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

 )ي مرتضويسيدمحمدعل(   »3«گزينة  -36
  دهد. مفعول مطلق نوعي (بياني) است و كيفيت وقوع فعل را توضيح مي» مطالعة«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مفعول مطلق تأكيدي است.» إحساناً»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق تأكيدي است.» إبعاداً»: «2«گزينة 
  لق نداريم.خبر است، در اين گزينه، مفعول مط» مضرٌّ«حال و » ساخناً»: «4«گزينة 

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

 )حسين رضايي(   »4«گزينة  -37
  مفعول مطلق است.» حقّاً«

  هاي ديگر تشريح گزينه
          است. به مفعولٌ »حقّاً« »: 1«گزينة 
  است.» إنّ«اسم مؤخّر  »حقّاً»: «2«گزينة 
  است. به مفعولٌ »اًحقّ« و »تكن«خبر  »يةبتر»: «3«گزينة 

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي(   »4«گزينة  -38
در اين گزينه تابع اسـم اشـاره   » اليوم. «استمفعول فيه » فوق«فقط  »4«گزينة در 

  .استبه ٌ مفعول» هذا«مي باشد و نقش » هذا«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .هستندمفعول فيه » دائماً«و » بين«»: 1«گزينة 
  .هستندمفعول فيه » أمام«و » إذا«»: 2«گزينة 
  مفعول فيه هستند.» قرب«و » أثناء«»: 3«گزينة 

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

 )حسين رضايي(   »3«گزينة    -39
  است. به مفعولٌ» معرفةً«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  حال است.» تعباً»: «1«نة گزي

  حال است.» كسالً»: «2«گزينة 
  حال است.» محزوناً»: «4«گزينة 

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

 )ابوالفضل تاجيك(   »4«گزينة  -40
» صـعبةً « ةبه و غيرمنصرف است كه ذوالحال واقع شده و كلمـ  مفعولٌ» مسائل« ةكلم

 حال است.

  هاي ديگر ريح گزينهتش
  است كه غيرمنصرف نيست.» المؤمن«حال براي » خاشعاً»: «1« ةگزين
  است كه غيرمنصرف نيست.» العدو«حال براي » دياًتعم»: «2« ةگزين
اسـت كـه   » تَقَـدمت «در » هـي «حـال بـراي ضـمير مسـتتر     » جريئـة »: «3« ةگزين

   غيرمنصرف نيست.
  )منصوبات(  
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 )بقا رضاييمحمد (    »1«گزينة  -41

تواند از اختيار  كه ويژگي اختيار در انسان، يك تقدير الهي است و كسي نمي اين
كه خروج از تقديرات الهي (امور مقدر به است از اين نكته مصداقي خود بگريزد، 

  ناپذيرند. تقدير الهي) ناممكن است و تقديرات جهان، استوار و تخلف
 )52و  51 هاي هصفح ،5 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

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

جا كه خداوند، تنها مالك جهان است (توحيد در مالكيت)، تنها ولي و  از آن
  سرپرست جهان نيز هست (توحيد در واليت).

تأكيد شده است، » ليما لَهم من دونه من و«پس عليت واليت الهي كه در آية 
توحيد  آمده است.» و للّه ما في السماوات و ما في االرضِ«مالكيت است كه در آية 

طور  حق تصرف و تغيير بهبه معناي اعتقاد به واليت به عنوان نتيجة حاصله،  در
  انحصاري براي خداست.

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

 ----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -43

تَعبدوا الشَّيطانَ انَّه لَكُم عدو  اَلَم اَعهد اليكُم يا بني آدم اَن ال«طبق آية شريفة 
 اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفته  اَنِمبينٌ و :دوني هذا صراطٌ مستقيماعب

كه مرا بپرستيد  شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ و اينبودم كه 
، پيماني كه خداوند از انسان در نهاد و فطرتش اخذ »اين راه مستقيم است؟ ]كه[

كرده است، نپرستيدن شيطان و پرستش خالصانة خداي يگانه است كه راه درست 
  زندگي است.

 )32و  31 يها هصفح ،4 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

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

ها و تمايالت دنيوي خود را دنبال كنند و تنها  اگر قرار باشد همه فقط خواسته
اجتماعي قرار دهند (خودخواهي) و اهل ايثار و  هاي منافع خود را محور فعاليت

گيرد و  تعاون و خير رساندن به ديگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
   .رود امكان رشد و تعالي از بين مي

 )25 ةصفح ،3  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير ضي محسنيمرت(  »3«گزينة  -45

  امداد دو دسته شدن مردم در برابر دعوت انبيا 
  امالء و امهال پيشگي و عناد با حق  باطل

  امداد ها  فراهم كردن لوازم و امكانات رسيدن به خواسته
  امالء و امهال » …روا انّما نملي لهم و ال يحسبن الذين كف«آية 

 )60و  59، 56 هاي هصفح ،6 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(     »1«گزينة  -46

ز خود را تنظيم رود، اميال و غراي انسان موحد به ميزاني كه در جهت خدا پيش مي
يابد. اين بيان،  هاي برتر در رفتار او ظهور بيشتري مي نمايد و گرايش و كنترل مي

الي اهللاِ و هو  هو من يسلم وجه«ت كه در آية گر بعد فردي توحيد عبادي اس ترسيم
 استَمسك الوثقي: هركس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار  بِالعروةِمحسنٌ فَقَد

  بيان شده است. »شد، قطعاً به ريسمان استواري چنگ زده است.با
  )24و  22 هاي هصفح ،3 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    

 )سيدهادي هاشمي(  »3«گزينة  -47

  »ان تدرك القمر لها ال الشمس ينبغي«قدر الهي  نقشة جهان 
  »هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً«قضاي الهي  ه كردن اجرا و پياد

  )48و  43 هاي هصفح ،5 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(   »3«گزينة  -48

هاي تقويت اخالص  افزايش معرفت نسبت به خداوند، از راه بيت مذكور، بيانگر
هاي الهي است كه در  است. الزمة افزايش معرفت به خدا، تفكر در آيات و نشانه

مورد تأكيد قرار گرفته » ء و ال تفكروا في ذات اهللا تفكّروا في كلّ شي«حديث نبوي 
 )35و  9 هاي هصفح ،4و  1 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي (  است.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -49

هاي امروزي فزوني  زرق و برق و زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در دل انسان
يافته كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با پروردگار باقي 

را به هاي امروزي  انسانكس كه  چه و آننگذارده است. گويي هوي و هوس و آن
  پرستند. ها را مي رساند، بت و معبودشان شده و آن هايشان مي هوس

 )27 ةصفح ،3 درس ،دانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -50

خصوص انسان) قدرت تدبير  ت (بهتوحيد در ربوبيت، بدان معنا نيست كه موجودا
كند، رشد اين  كشد و به پرورش درختان اقدام مي د؛ باغباني كه زحمت مينندار

درختان نتيجة تدبير اوست. بلكه، توحيد در ربوبيت بدين معناست كه اين باغبان 
). باغبان است.همه از آنِ خدا و تحت تدبير اويند (در طول تدبير الهي و تدبيرش، 
اند، مقايسه  د را با ديگران، يعني كساني كه در كشت دخالت نداشتهوقتي خو

بيند كه اين زراعت كار خودش است، اما وقتي رابطة خود را با خدا  كند، مي مي
بيند كه هم خودش و هم نيرو و توانش از آن خداست و هم  كند، مي بررسي مي

اده است. مفهوم درخت و گياه بر اساس استعداد خدادادي رشد كرده و محصول د
  نهفته است.»  …انَّ اهللا ربي و ربكُم «ربوبيت الهي نيز در آية 

 )51و  50، 22، 17 هاي هصفح ،5و  3، 2 درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -51

ن قرار داده كه هر كس هر كدام از دو راه لجاجت و خداوند سنت و قانون خود را بر اي
پذيرش هدايت الهي را برگزيند، بتواند از همين امكاناني كه  يا ايستادگي در برابر حق

خدا در اختيارش قرار داده استفاده كند و در مسيري كه انتخاب كرده به پيش برود 
  ناظر بر همين مفهوم است....»  طاءمن ع هؤُالء و هؤُالء ا نُمدكُل«كه آية شريفة 

 )60و  59 هاي هصفح ،6 درس، دانشگاهي دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة   -52

م آيا مرد :هم لَا يفتَنُونَ آمنَّا و أَحسب النَّاس أَن يترَكُوا أَن يقُولُوا«طبق آية 
، »شوند؟ شوند؛ همين كه گويند ايمان آورديم، و آزمايش نمي پندارند رها مي مي

  پندار آزمايش نشدن مؤمنان، نادرست است.
فقط به اين »: لَهم عذَاب مهِينٌ إِنَّما نُملي لَهم ليزدادوا إِثما و«طبق عبارت قرآني 

زايند، در حالي كه عذابي دهيم كه بر گناهان خود بيف خاطر به آنان مهلت مي
، عذاب خواركننده، نتيجة نامبارك افزايش گناهان »خواركننده براي آنان است.
 )56ة صفح ،6 درسدانشگاهي،  دين و زندگي پيش(  است، نه صرفاً مهلت دادن.

----------------------------------------------  
 )نژاد ـ تبريز فيروز نجف(  »1«گزينة  -53

  ». أَن تَقُوموا للَّه« :قيام براي خداست» اعبدوني« :يق بندگييكي از مصاد
  )31ة صفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

 دانشگاهي پيش دين و زندگي
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 )وحيده كاغذي(  »3«گزينة  -54
بيانگر وجود اختيار در انسان است، يعني ما در » … بِيلَإِنَّا هديناه الس«آية شريفة 

انيم از نوعي قضا و قدر الهي به نوع ديگري تو تعيين سرنوشت خود اختيار داريم و مي
  از قضا و قدر الهي پناه ببريم.

 )50و  49، 42 هاي هصفح ،5 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة   -55
  ء اشاره دارند.و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان يا ابتال» 4«حديث گزينة 

  )59ة صفح ،6 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -56
خداوند، قدرت اختيار و ارادة را به ما عطا كرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، 

هاي كمال برسيم و تا آنجا پيش برويم كه  هريزي كنيم و به قل براي زندگي خود برنامه
ا حكمت خود جهان بداند و اعتقاد به خداي حكيم كه  جز خداوند عظمت آن را نمي

دهد كه همة وقايع و  كند، اين اطمينان را به انسان مي را خلق كرده و اداره مي
ه گيرد و ن دهي شده و غايتمند انجام مي رخدادهاي جهان، تحت يك برنامة سامان

  هدف. اتفاقي  و بي
   مندي از قوة عقل است نه اختيار. دقت شود كه درك قانونمندي جهان، نتيجة بهره

 )48و  47 هاي هصفح ،5 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة   -57
هاي  رسد كه ديگر فريب وسوسه اي مي حلهاگر انسان در اخالص پيش رود، به مر

خورد؛ چرا كه شيطان، خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن  شيطان را نمي
  مؤمنان بااخالص را ندارد.

هاي شيطان نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  مقاومت در برابر دام
گرفتار شود، هم زندگي پاك هايي  هاي اوست. كسي كه در چنين دام خالصانة فرمان

  و با نشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادكامي آخرت را.
  دقت شود كه بازداشتن از بهشت، سوگند شيطان است نه اقرار شيطان.

 )37ة صفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )كبير حسنيممرتضي (  »1«گزينة  -58
گوييم خداوند نور هستي  وقتي كه مي» … األَرضِ و ماواتهللاُ نُور الساَ«براساس آية 

پيدا و  اوسبب به گيرند و  مي از اواست، يعني تمام موجودات (كائنات)، وجود خود را 
به  .گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است آشكار شده و پا به عرصة هستي مي

اي از آيات الهي  همين جهت، هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه
  شود. محسوب مي

نامحدود  دذهن ما توان و گنجايش فهم چيستي و ذات خداوند را ندارد زيرا خداون
را ندارد. زيرا الزمة شناخت هر چيزي احاطه و  آناست و ذهن ما گنجايش درك 

  دسترسي به آن است.
 )12و  11 هاي هصفح ،1 درس دانشگاهي، ندگي پيشدين و ز(

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة   -59

تواند به حقيقت او احاطه پيدا  خداوند حقيقتي نامحدود دارد؛ در نتيجه، ذهن ما نمي
طبق حديث نبوي )، 2و1هاي  كند و ذاتش را شناسايي نمايد. (دليل نادرستي گزينه

توانيم به وجود خدا به عنوان  ، با تفكر دربارة مخلوقات خدا مي»شَيء روا في كُلِّتَفَكَّ«
  آفريدگار جهان پي ببريم.

عميق و واالست كه در نگاه   اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي
خصوص براي جوانان آيد، اما هدفي قابل دسترس است، به  نخست مشكل به نظر مي

  و نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند.
 )9ة صفح ،1 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

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

ستي و به همان صورت كه خداوند فرمان رحسن فعلي بدين معناست كه كار به د
  ود.داده است، انجام ش

  ريا در مقابل اخالص قرار دارد. پس رياكاري، معادل فقدان حسن فاعلي است.
  )33 ةصفح ،4 درس دانشگاهي، دين و زندگي پيش(

  
 

 )كردافشاريمحسن ( »1« ةگزين -61
زيـرا دو   بـود، ها خيلي سخت  دانستند كه وظيفة آن ها مطمئناً مي آن«جمله:  ةترجم

  ».تالش قبلي ناكام مانده بود
  م درسيمه ةنكت

چـون در   جملة اول معلـول و دومـي علـت اسـت و     مفهوم علت و معلول دارد.دو جمله 
ايـن گزينـه   » 2«در گزينة  ”of“دليل حرف اضافة  انتهاي جملة دوم فعل وجود دارد، به

  (گرامر)    باشد. مناسب جاي خالي مي» 1«تنها گزينة  شود پس نيز حذف مي
----------------------------------------------  

 )محمدرضا ساالريان( »4« ةگزين -62
توان صـداي همـه را    اي طراحي شده است كه مي گونه اتاق جلسات به«ترجمة جمله: 

  ».بدون استفاده از ميكروفون شنيد
  نكتة مهم درسي

در ايـن   ”that“توجـه كنيـد. البتـه     such +(a/an)“+ اسـم +   ”thatبه ساختار 
  جمله حذف شده است.

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

)كردافشاريمحسن ( »3« ةگزين -63
سـخنان خـود را بـا     ،جمهـور قبـل از شـروع كنفـرانس خبـري      رئيس«ترجمة جمله: 

   »اطمينان باال آگاهانه منتشر كرد.
  ) زنده ماندن2  ) باعث شدن1
  ) ثبت كردن4  ) منتشر كردن3

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

 )محسن كردافشاري( »2« ةگزين -64
در مسير راننـدگان ديگـر انجـام     اي ادبانه آن رانندة عصبي حركات بي« جمله:ة ترجم

  ».ها داد كشيد داد و با صداي بلند سر آن
  ايما و اشاره، حالت، حركت )2  وضعيت )1
  موضع )4  آينده )3

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

 )ساالريانمحمدرضا ( »2« ةگزين -65
بــا ورزش  تنهــا  نــه اســت كــه ايــنيــك درس بــزرگ از آن دكتــر «ترجمــة جملــه: 

ه همچنين شما قادر خواهيـد بـود   كبل ،كنند عمل مي يطور مؤثر هاي شما به هورمون
  »تان را كم كنيد. بيماري ]ابتال به[خطر 

  طور مؤثر به) 2  محكمطور  به) 1
  طور بد به) 4  طور خاص به) 3

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

 )شهراد محجوبي( »4« ةگزين -66
بسياري از تابلوهاي نقاشي معروف و ارزشمند جهان به دليـل مسـائل   «جمله:  ترجمة

  »شوند. ور محافظت ميول ةهاي ضخيم خاصي در موز امنيتي توسط شيشه
  ، طرحطراحي )2  نتيجه )1
  مسئله، موضوع )4  ارزش   )3

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

 )شهراد محجوبي( »2« ةگزين -67
پوشـند تـا    هاي متفاوت و مخصوصي مـي  درسراسر جهان، مردم لباس« ترجمة جمله:

  »نشان دهند.هاي فرهنگي خود را  هويت هاي سنتي و عقايد فردي، سبك
  منعكس كردن، نشان دادن )2  هدايت كردن )1
  انتظار داشتن) 4  كردن محافظت )3

  (واژگان)  

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي
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  ترجمة متن كلوزتست:
عنوان بزرگترين  انگليسي است. او به ةنويس و هنرپيش نامه شاعر، نمايش "ويليام شكسپير"

 "شاير ارويكو"در  1564در سال  "شكسپير"شود.  زبان قلمداد مي نويسندة انگليسي
وجود شواهد زيادي در مورد اعتقادات  اين  دنيا آمد. با اي كاتوليك به انگلستان در خانواده
شماري است. آثار او اغلب  ها و اشعار بي نويسندة نمايشنامه "شكسپير"ديني او وجود ندارد. 

ي و مربوط به عواطف مختلف انساني مانند عشق، حسادت، طمع، ترديد و ترس است. زيباي
بخش بود. ويژگي ديگر آثار  اند الهام عمق آثار او براي نويسندگان بسياري كه بعد از او زيسته

ها (آثارش) است. تبحر شكسپير در زبان انگليسي چنان كامل بود كه حتي  شكسپير، زبان آن
هايش نياز داشت، ابداع  هاي داستان كلماتي را كه براي توصيف افكار و احساسات شخصيت

ش مشهور و مورد احترام بود، پس از ا رد. هر چند شكسپير در طول مدت زندگيك مي
سالگي  52در  1616بيشتري قرار گرفت. شكسپير در سال  احتراممرگش، مورد توجه و 

 درگذشت.

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة   -68
  ) فرايند  2  ) كاركرد، كاربرد1
  )كلوزتست(  ) باور، اعتقاد4  ) توافق3

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

 )فر شهاب مهران(  »2«گزينة   -69
  ) احساس، عاطفه2  ) تضاد، تناقض1
  )كلوزتست(  ) شرايط، موقعيت4  ) تأثير3

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

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة  -70
 نكتة مهم درسي

اعل عبـارت وصـفي بعـد از خـود را     نقش ف ”who“كه ضمير موصولي با توجه به اين
بدون تغييـر دادن سـاختار جملـه آن را از جملـه حـذف كنـيم (رد        توانيم دارد، نمي

همچنين، اگر بخـواهيم فعـل عبـارت وصـفي را بـا سـاختار       »). 2«و » 1«هاي  گزينه
 ”are“استمراري بياوريم، بايد قبل از آن فعل، با توجه به زمان جمله از فعل كمكي 

  »). 3«استفاده كنيم (رد گزينة  ”were“يا 
  )كلوزتست(  

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

 )فر شهاب مهران(  »1«گزينة   -71
  ) فرض كردن، گمان كردن2  ) اختراع كردن1
  ) ارتباط برقرار كردن4  ) شامل شدن، در بر داشتن3

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

 )فر شهاب مهران(  »3«گزينة   -72
  كه ) درحالي2  كه )  زماني1
  كه  ) از زماني4  ) در طول3ِ

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

  :1ترجمة متن درك مطلب 
ال ؤپاسخ دادن به اين س .ترين زبان براي يادگيري كدام است سختپرسند  مردم اغلب مي

 اول در زبان نظر قرار گيرند. اوالً، زيرا عوامل زيادي وجود دارند كه  بايد مد ،كار راحتي نيست
گيرند، بنابراين  شان را ياد مي طور طبيعي زبان مادري زيرا افراد به ،نيستند مهم ها تفاوت

كه  هنگامي چقدر دشوار است تنهابراي يادگيري زبان يك كه  سؤال در خصوص اين
  كند.  پيدا مي معنارا ياد بگيريم  دوم يك زبان خواهيم مي
نسبت به  پرتغالي را يادگيري زبان اش اسپانيايي باشد، فردي كه زبان بومي مثال، عنوان به

 شبيه بسيار زبان پرتغالي خواهد يافت، زيرا تر آسان بسيار يادگيري گويشور زبان چيني براي
 اول زبان بنابراين است، وتمتفا بسيار چيني زبان كه حالي در است، اسپانيايي زبانبه 
 باشد، ما بيشتر اول و دوم زبان بين تفاوت چه هر. تاثير بگذارد دوم زبان تواند بر يادگيري مي

 زبان چيني كه دهند پاسخ مي مردم از بسياري تر خواهد بود. سخت مايادگيري براي 
 سيستم دگيرييا اين طرز تفكر تحت تأثير احتماالً است، يادگيري براي زبان ترين سخت

بسيار  خارجي آموزان زبان از بسياري براي چيني زبان است و تلفظ چيني نوشتاري زبان
 خطوط چيني از حاضر  حال كه در زبانافراد ژاپني  براي حال، اين با. رسد نظر مي به مشكل

اده هايي كه از الفباي رومي استف در مقايسه با گويشوران زبان ،كنند مي استفاده خود زبان در
  تر دشوار خواهد بود. يادگيري نوشتار كم كنند، مي
انجام اين  كه ديگران حالي در گيرند، مي ياد راحتي را به ها مردم زبان از بعضي رسد مي نظر به

اندازة   به ،شود مي آموخته زبان آن در كه شرايطي ها و معلم. يابند مي دشوار بسيار كار را 
 .كنند مي ايفا مهمي هاي يري، نقشيادگ براي يادگيرنده انگيزة هر

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -73
  »است.» ترين زبان سخت«طور كلي دربارة  اين مقاله به«ترجمة جمله: 

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

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -74
ار است در يادگيري زبـان  اين سؤال كه يادگيري يك زبان چقدر دشو«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »دوم معنا دارد.

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

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -75
زير آن خط كشيده شده است، به » 2«كه در پاراگراف   ”who“واژة«ترجمة جمله: 

  »گويشوران ژاپني اشاره دارد.
  )درك مطلب(  

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

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -76
  »بر اساس متن، كدام عبارت درست است؟«ترجمة جمله: 

تر  زبان آسان يك ژاپني زبان ممكن است سيستم نوشتار چيني را از يك فرد اروپايي«
  »تر باشد). بيابد (برايش آسان

  )درك مطلب(  
  

----------------------------------------------  
  :2ترجمة متن درك مطلب 

 لغات فرهنگ بدون كه كنند مي فكر ها آن. لغت عادت ندارند فرهنگ از استفاده آموزان به دانش
 معموالً آموزان توانند به تحصيلشان، كه شامل آموزش يادگيري زبان است، ادامه دهند. دانش مي

 ترجيح ها آن. هستند سنگين ها نآ زيرا اوالً آورند نمي مدرسه به را خود هاي لغت فرهنگ
 تر آسان ها حمل آن زيرا ،كنند استفاده الكترونيك يا جيبي كوچكهاي  لغت فرهنگ از دهند مي

 آموزان غلط دانش ييا تعريف يك تعريف با ارائة تنها معموالً ها لغت فرهنگ اين وجود، اين با. است
 يراهرو دار در قفل ت داشتن قفسةمشكل ممكن اس اين حل براي راه يك. كنند مي گمراه را

فراهم كردن آن براي معلم  و است اداري مسئلة يك اين اما باشد. آموزان مدرسه براي دانش
 در آموزان دانش هاي لغت فرهنگ تمام كرد پيشنهاد من همكاران از يكي. خيلي آسان نيست

ايدة  اين رسد مي نظر به. ها برگردانده شوند به آن بعد روز صبح و شوند آوري جمع روز پايان
 يك اگر اين، بر عالوه. دارد بستگي معلم يك آموزان دانش تعداد دوباره به اما خوبي باشد،

او  صورت اين در دارد، نگه مدرسه در را آن و داشته باشد لغت  فرهنگ يك تنها آموز دانش
  كند. استفاده آن خانه از در تواند نمي

 2000 حداقل هستند، بايد در حال يادگيري واژگان كه نيآموزا دانش گويد ) مي2003نيشن (
 اين، بر عالوه. كنند استفاده راحتي به زبانه يك لغت فرهنگ يك از تا بدانند انگليسي كلمه
 بنابراين،. به اين مهم دست يابند توانند نمي زبان مطالعة سال 5- 6 از تا بعد آموزان دانش
برايشان  ها آن زيرا درك كنند، استفاده زبانه يك هاي تلغ فرهنگ  از خواهند نمي آموزان دانش
 معلمان. است مهم لغت فرهنگ يك انتخاب آموز در دانش سطح كه معتقدم است. من دشوار

 كنند. يك زبانه استفاده لغت فرهنگ از كه شان را مجبور كنند آموزان سطح ابتدايي نبايد دانش

 )جواد عليزاده(  »4«گزينة   -77
» هـا  لغـت   فرهنـگ «به » 1«در پاراگراف  ”them“دار  ضمير زير خط«ترجمة جمله: 

  »اشاره دارد.
  )درك مطلب(  

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

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -78
آمـوزان در   بر اساس متن، نويسنده معتقد است كه يافتن سطح زبـان «ترجمة جمله: 

  »ست.لغت ضروري ا انتخاب يك فرهنگ 
  )درك مطلب(  

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

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -79
  »است.» پيشنهاد«پاراگراف آخر متن، شامل تعدادي «ترجمة جمله: 

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

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -80
  »االت زير است؟ؤيك از س گويي به كدام ر تالش براي پاسخنويسنده د«ترجمة جمله: 

  »كنند؟ چرا يادگيرندگان از فرهنگ لغت استفاده نمي«
  )درك مطلب(  
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 15 آزمون - »6«پروژة         

   
  عمومیریاضی 

 
 )مهدي مالرمضانی(  »1« ۀگزین - 81

1 3 1 3 1 3( , ) f f ( ) f (f ( )) f ( )  
3 1 3 1 1 1( , ) f f ( ) f (f ( ))  

 )66تا  59هاي  ، صفحه3(ریاضی  )54تا  49هاي  ، صفحه2ریاضی تابع) ((   

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

  )حمیدرضا دهقانی(    »4«گزینۀ  -82
1 3 10 5P(n , ) C(n , )   

(n )! n! (n )!
(n )! !(n )! (n )!(n )

1 1104 5 5 5 4   

(n )!n n(n )
(n )!

10 1 4 12120 5   

ــه ــه ب  با توج
ــا n گزینه ه 6   

 )188و  185 هاي ، صفحه2ریاضی ترکیبیات) ((   

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

  )افشین گلستانی(    »3«گزینۀ  - 83
n(S)م یا یک سکه سه بار پشت سرهم داری ،سکه با هم 3در پرتاب  و  8

P(C)نیز  6 3
8 4

 ،P(B) 4 1
8 2

P(A)و   2 1
8 4

.  

  پردازیم:  می ستقل بودن پیشامدهامحال به بررسی 

A  وB اند مستقل  P(A B) P(A) P(B)1
8

   

A  وC 0  مستقل نیستندP(A C) P(A) P(C)   

B  وC اند مستقل  P(B C) P(B) P(C)3
8

   

 )19تا  13هاي  ، صفحه3اضی (ری )11و  10هاي  ، صفحهعمومیریاضی احتمال) ((   

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

  )پویان طهرانیان(    »3«گزینۀ  -84
  ایم. پس خواهیم داشت:  مهرة سیاه اضافه کرده B ،xفرض کنیم به ظرف 

  

x( ) ( )
x x

1 5 3 1 3 2
2 8 5 2 8 5

  احتمال سفید  احتمال سیاه 

x x
x x x

2 2 3 1 1
8 5 5 4 5

   

x x x x5 4 4 3 9 3   
 )14تا  11هاي  ، صفحهعمومیریاضی احتمال) ((   

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

 (محمدرضا چگینی)   »1«گزینۀ  -85
   انتخاب شده است، داریم: هاي بیمار که موش اول از بین موش با فرض آن

: P 4 3 12
1 9 8 72

  هاي دوم و سوم سالم باشند. احتمال آن که موش

: P 5 4 20
2 9 8 72

  هاي دوم و سوم بیمار باشند. احتمال آن که موش

: P P P 12 20 32 4
1 2 72 72 72 9

  احتمال مورد نظر

  )19تا  13هاي  ، صفحه3(ریاضی  )14تا  10هاي  ریاضی عمومی، صفحهاحتمال) ((
 --------------------------------------------  

 (آرش رحیمی)  »1«گزینۀ  -86

y k(x )(x ) y k(x x )27 3 1 7 2 3  

y kx kx k2 2 3 7  

yۀ طول رأس سهمی به معادل ax bx c2برابر است با ،bxS a2
 ،

)  پس: k)xS k
2 1

2
  

  کند، پس: آن صدق می ۀمختصات رأس سهمی در معادل
 y k( )( ) kS 7 1 3 1 1 7 4.  

yۀ طبق فرض سؤال، مختصات رأس سهمی در معادل x   نیمساز ربـع)
ySکند، پس:  دوم و چهارم) نیز صدق می 1. 

k k k7 4 1 4 8 2  
ky kx kx k y x x22 22 3 7 2 4 1  

xها)yتقاطع سهمی با محور  ۀ(عرض نقط y00 10  
  )25تا  20هاي  ریاضی عمومی، صفحهتوابع و معادالت) ((

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

  )سروش موئینی(    »3«گزینۀ  - 87
واحـد بیشـتراند.    2، 1و  1از دو برابر مقـادیر   ،2و  2اعداد 

ش یابنـد. یعنـی   واحد افـزای  2برابر شده و سپس  2ها  خواهیم ریشه پس می
Xد هـاي جدیـ   هسـتند، ریشـه   x2و  x1 هاي اولیـه  اگر ریشه x2 2 

  باشند. 
X X Xx ( ) ( )2 2 22 3 1 0
2 2 2
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 15 آزمون - »6«پروژة         

   
4 2 4 4 6 12 4 0X X X   
X X2 10 12 0   

 )27تا  25هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

  )احسان حبیبی(    »2«گزینۀ  - 88
[x] t t t (t )(t ) t2 5 6 0 1 6 0 1 6   

[x][x] x x [ , )1 6 0 6 0 6   
a]پس اگر نامعادله در بازة  ,b)   برقرار باشد، بیشترین مقـدارb a   برابـر

6است با:  0 6.   
 )32تا  29هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

  (بابک سادات)  »4« ۀینگز - 89
   هاي طبیعی، روابط زیر برقرار است: nي  براي همه

n n (n ) n n (n )3 3 33 3 3 3 3 31 1 1 1  

n n n [ n ] n3 33 31 1 1  

n n n n n2 2 24 4 2 1 4 4 1  
( n) n n ( n )2 2 22 4 2 1 2 1  

( n) n n ( n )2 2 22 4 2 1 2 1  

n n n n [ n n ] n2 22 4 2 1 2 1 4 2 1 2  

[ n ] [ n n ] n n n3 3 21 4 2 1 2 3  
  )32تا  29هاي   صفحهریاضی عمومی، توابع و معادالت) ((

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

  )افشار سپهر حقیقت(    »4«گزینۀ  - 90

  

ـ     | ۀبا توجه به شـکل، بـراي اینکـه معادل x x | m2 6 ریشـه  چهـار   8
yرت دیگــر خــط  عبــا متمــایز داشــته باشــد یــا بــه     m  نمــودار ،

y | x x |2 6 m0    باید: ،را در چهار نقطه قطع کند 8 1   
 )29تا  27هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

  )نیاك کیا مقدس(    »1«گزینۀ  - 91
  نامساوي مثلث داریم: طبق 

x.y | x y | | x | | y |
| x y | | x | | y | :

x.y | x y | | x | | y |
0
0   

ــت  همواره مثب
| x | | x | | x x | ( x )( x )2 2 23 6 4 3 10 3 6 4 0   

x x3 6 0 2   
x [ , )2   

 )29تا  27هاي  ه، صفحعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

  )میثم فالح(    »3«گزینۀ  - 92
x ; x

y
x ; x

4 4 0
4 0

   

  
  )72تا  66هاي  ، صفحه2ریاضی تابع) ((   

 )29تا  27هاي  (توابع و معادالت) (ریاضی عمومی، صفحه
 --------------------------------------------  

  )کاظم اجاللی(    »2«گزینۀ  - 93
(x ) ( ax a) (x )(x ) a(x )f (x)

x x

2 4 3 6 2 2 3 2
2 2

   

(x )(x a) x a
x

2 2 3 3 2
2

   

fبراي اینکه تابع همانی باشد، باید  (x) x  3پس 2 0a   و در نتیجـه
a 2

3
f اریمو د  ( a) a3 3 2.   

 )57ۀ ، صفح2ریاضی تابع) ((   
 --------------------------------------------  

  )سروش موئینی(    »2«گزینۀ  - 94
fتا  کنیم جا می را جابه fهاي  جاي مولفه   : دست آید به 1

f {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}1 1 1 3 2 2 0 0 1   
g {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}1 2 2 1 2 4 0 1  

f g {( , ),( , ) ,( , )}1 1 3 2 4 0 0   
Rمجموع 7 { , , }

f g
3 4 01  

 )43تا  41هاي  هاي صفحه ، صفحه2(ریاضی  )59تا  55هاي  ، صفحه3ریاضی تابع) ((   
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  )رحیم مشتاق نظم(    »2«زینۀ گ - 95

D :x x D [ , )f f1 0 1 1   
D :x Dg [ , )g 0 0   
D {x D | g(x) D }fog g f   

{x [ , ) | | x | [ , )} ( x )0 1 2 1 1 2 1  
xx D [ , ]fogx

21 3 0 4
0 4

   

  )66تا  59هاي  ، صفحه3ریاضی تابع) ((   
 )29تا  27هاي  (توابع و معادالت) (ریاضی عمومی، صفحه

 --------------------------------------------  
 (علیرضا زواره)   »  1«گزینۀ  - 96

f (x) tan( | x |) f ( ) tan1 1 14 4  

(fof )( ) f (f ( )) f ( ) tan1 1 1 0 0
4 4

  
  )66تا  59هاي   ، صفحه3ریاضی تابع) ((

 --------------------------------------------  
  )شهرام والیی(    »1«گزینۀ  - 97

(x)(fog)از  x 1گیریم که  نتیجه میg(x) f (x) :و داریم   
f (x) ax b   

f ( ) b0 4 4   
0 2 2 0 2 4 0 2g( ) f ( ) a a   

f (x) x g(x) x12 4 2
2

   

  
  با توجه به شکل، داریم: 

S 6 4 12
2

   
  )39تا  34هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

 )66تا  59هاي  ، صفحه3(تابع) (ریاضی 
 --------------------------------------------  

  )سروش موئینی(    »3«گزینۀ  - 98
2Sصورت  حسابی به ۀمجموع جمالت دنبال n nn و همیشه  است

Sاست. در این سوال  2nقدرنسبت، دو برابر ضریب  n nn
3 12
2 2

و  

32در نتیجه  3
2

dخواهیم  . اما قدرنسبت جمالت ردیف زوج را می

  که برابر است با: 
2 2 3 6d d ( )  

 )44تا  40هاي  ه، صفحعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

  )زاده طبري محمدمهدي حسن(    »3«گزینۀ  - 99

کمان  nبا افزایش 
n

]که در بازة   , قرار دارد، کـوچکتر شـده و لـذا     0[

cosیابد. از طرفی داریم  کسینوس آن افزایش می
n

1 ، پس دنبالۀ 1

a cosn n
   صعودي و کراندار است. 

   واگرا و غیرکراندار»: 1«گزینۀ 
   نزولی و کراندار»: 2«گزینۀ 
   نه صعودي، نه نزولی و کراندار»: 4«گزینۀ 

 )47تا  45هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

 لویی) (میثم حمزه   »2«گزینۀ  - 100

x که دانیم می xlog logan na

nx و 1 xnlog loga a :پس ،  

y y yx x xlog log log log log log11 1 14 22 2 22 22
  

yxlog log

1
21 2 2  

log21دانیم که می چنین هم yو2 xyxlog log loga a a :پس ،   

y yx xlog log log log log

1 1
2 22 22 2 22 2  

x y x y (*)
1
22 2  

(*)x y x ( x ) x x2 2 2 2 221 2 21 4 21 0  
(x )(x )3 7 0  

(*)x y
x

3 2 3
7

  

x
x ylog log
y

2
2 2 3 33 1 12 3

3 3
  

 شود.)    غیرقابل قبول ، تعریف نمیxlog4(چون به ازاي این مقدار، عبارت   
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 که دانیم می

m mx xlog logan na
   ، پس:

  log log log

1 1
2 13 3 32 31 1 1 23

3
  

 )117تا  110هاي  ه، صفح2) (ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی(   

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

  )سروش موئینی(    »4«گزینۀ  - 101
   از فرم جواب کلی معادلۀ کسینوس داریم:

x kx k x x k
x k x x k kx

3 2 2 2 2
3 2 4 2

2 4

   

)در فاصلۀ  , )0 kاز جواب اول به ازاي  2 ,1 x، مقـادیر  2 , 3
2 2

را  

  یم.دار

ــه ازاي   ــواب دوم ب kاز ج , , ,1 2 3 ــادیر  4 xمق , , ,3 5 7
4 4 4 4

را  

  داریم. 

  ها برابر است با:  مجموع تمام جواب
3 3 5 7 6

2 2 4 4 4 4
   

 )64تا  59هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

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

  )علی شهرابی(    »2«گزینۀ  - 102
( sin x) sin x sin x sin x2 22 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0   

sin x
sin x sin x

sin x

2 1
22 2 2 1 0 12

2
   

sin x x k x k3 32 1 2 2
2 4

   

[ , ] x ,3 70 2
4 4

   

[ , ]x k x k x ,
sin x

[ , ]x k x k x ,

130 22 21 6 12 12 122 5 5 5 172 0 22 2 6 12 12 12

   

   جواب دارد. 6 ،پس معادله در این بازه
  )64ا ت 59هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

 (شاهرخ محمدي)   »1«گزینۀ  - 103

  
xcos)xcos(

xcos)xsin(

xsin)xsin(

2
3

22

  دانیم می :

)sin   پس داریم: x) sin( x) cos( x)32 0
2

  

sin x cosx cosx sin x cosx2 0 2 2 0  
sinاز طرفی x sin xcosx2     شود: اخیر نتیجه می ۀ، لذا از معادل2

  جواب کلی: 
sin xcos x cosx cosx(sin x )2 2 0 2 1 0   

  :کلیواب ج
cosx x k

x k
sinx x k

0 2
21 2

2

  

x هاي توجه: کمان k
2

x هـاي  ، کمان k2
2

را نیـز شـامل    

   شوند. می
  )64تا  59هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((

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

  )ابراهیمی ابراهیم شاه(    »2«گزینۀ  - 104
  ثانیه: 20تا  0ثانیۀ اول یعنی بازة زمانی  20

   r24مساحت کره

)Sدر  ) ( ) r cm t20 4 10 10 0   

)Sدر  ) ( ) r ( / ) cm t220 4 12 10 20 0 1 12 20   

S( ) S( ) ( ) ( )2 220 0 4 12 4 10
20 0 20

  آهنگ متوسط 

4 144 100 44 8 8
20 5

( ) /   

 )130تا  122هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((   

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

  )سامان فرید سلطانی(    »2«گزینۀ  - 105
(x ) x ; x

f (x)
(x ) x ; x

1 2 1 2
1 2 3 2

   

1 2
2 1

1 2
2 3

; x
xf (x)

; x
x

   

 یا
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  7:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 15 آزمون - »6«پروژة         

   
f ( )

f ( )

1 12 22 2 1
1 12 22 3 2

   

   :و داریم 2بنابراین 

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

   

  )71تا  69هاي  ، صفحهعمومیریاضی مشتق توابع) ((   
  )143تا  136هاي  ، صفحه3(مشتق) (ریاضی 

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

  )رضا نیازي غالم(    »3«گزینۀ  - 106
1 1 1

0
f ( x).g( x)L lim

xx
   

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

1 1 1 1
0

  

(f .g)( x) (f .g)( )lim (f .g) ( ) (*)
xx

1 1 1
0

  

(f .g)(x) ( x )(x ) x x (f .g) (x) x x2 3 5 3 4 22 1 2 10 3   
(*)(f .g) ( ) L1 10 3 7 7   

  )73تا  71هاي  ، صفحهعمومیریاضی مشتق توابع) ((   
  )136تا  130هاي  ، صفحه3(مشتق) (ریاضی 

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

 (آرش رحیمی)   »3«گزینۀ  - 107

1 13 3 8 2 13 1223
y(x) f( x ) y (x) f ( x ) y ( ) f ( ) ( )

x
  

222 5 2 1
22 1 2 5

22 55

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

xx
  

22 3 3 432 2
9 9

( ) ( )( )
f ( ) ( )  

1 1 4 11 2 8 2
12 12 9 27

( ),( ) y ( ) f ( )  

  )143تا  136هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((
 --------------------------------------------  

  )آرش رحیمی(    »2«گزینۀ  - 108
sin x cosxcos x ( sin xcos x)sinxy y

cos x cos x

2 2
2 4   

xcos x cos xsin xy m
cos x

3 22 4 3 24   

xمقدار تابع در 
4

برابر است با:  
sin

cos

4 2
2
4

   

xخط مماس بر منحنی در معادلۀ 
4

  برابر است با:  

yy (x ) x 102 3 2
4 4 3

   

 )73و  69تا  65هاي  ، صفحهعمومیریاضی مشتق توابع) ((   
 --------------------------------------------  

 (حسین حاجیلو)   »1« گزینۀ - 109
23 1 6 1y x x y x  

0xمـاس بـر ایـن منحنـی در    خط م شیبپس  x 6، برابـر 10m x  و
1قائم بر آن در این نقطه برابر خطشیب  1

6 10
m

m x
اسـت. چـون    

کـه   است، پـس بـراي آن   1) برابر xyساز ربع اول و سوم(خط نیم شیب
0xقائم بر منحنی تابع در خط x  باشـد با نیمساز ربع اول و سوم موازي ،
  باید:

  11 1 6 1 106 10
m x

x
  

2 1 1 123 1 10 06 3 3 3
x y ( )  

 ۀنقطـ اسـت کـه از    1m بنابراین، خط قائم مـوردنظر، خطـی بـا شـیب    
1 10 03

(x ,y    آن به صورت زیر است:  ۀگذرد، پس معادل می (

  11 10 0 3
y y m (x x ) y (x )  

201(عرض از مبدأ)  1 3
x y  

  )73و  69تا  65هاي  ریاضی عمومی، صفحهمشتق توابع) ((
 --------------------------------------------  

  )سامان فرید سلطانی(    »2«گزینۀ  - 110
   کنیم: تابع را ساده می ۀابتدا ضابط

x ( x )x xf (x)
x

22
2 ( x )2

x ; x 4   

1
1 1 2

22
f (x) x

x
   

3 3
1 1 1 12 2 1
2 2 4 4

f (x) ( x ) x f ( )   
 )143تا  135هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((   
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  8:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – فروردین 15آزمون  - »6«پروژة       

   
  دانشگاهی پیششناسی  زیست

  

  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  - 111
باشد کـه در   نیز rRNAیا  tRNAپلیمراز ممکن است  RNAمحصول 

  سازد.  شود و پروتئینی نمی این صورت به توالی آمینواسیدي ترجمه نمی
  ها:  گزینهبررسی سایر 

 mRNAکه مربوط به  یدر نوروسپوراکراسا (یوکاریوت)، کدون»: 1«گزینۀ 
 tRNAکدون کـه مربـوط بـه     و آنتی IIپلیمراز  RNAباشد، توسط  می
شود ولی در اشریشیاکالي  رونویسی میIIIپلیمراز  RNAباشد توسط  می

ـ     (البتـه  پلیمـراز وجـود دارد.    RNAع وکه پروکاریوت اسـت فقـط یـک ن
DNA     هـا   حلقوي در میتوکندري نوروسپوراکراسـا نیـز ماننـد پروکـاریوت

شـود ولـی در گزینـۀ سـوال      مراز رونویسی مـی  پلی RNAنوع  توسط یک
  طور معمول ذکر شده است.) به

 RNAتوسـط   هـا  باشد که در یوکاریوت می mRNAمنظور »: 3«گزینۀ 
  . شود رونویسی می IIپلیمراز 
در نوروسپوراکراسا که یوکاریوت است این قسمت جـزء اگـزون   »: 4«گزینۀ 

سـمتی از  قها نیز هـیچ   شود و در پروکاریوت حذف نمی mRNAاست و از 
mRNA شود.  حذف نمی  

 )18و  10، 9 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستسازي) ( پروتئین(
- -------------------------------------------  

  )رضا خورسندي(    »1«گزینۀ  - 112
شود که  در فرد داراي بیماري آلکاپتونوریا، هموجنتسیک اسید وارد خون می

ها یا پروتئین  دهد. در فرد دیابتی با تجزیه چربی می افزایشاسیدیته خون را 
بـاز   –تنظیم تعادل اسید یابدو. در نتیجه براي  می افزایشنیز اسیدیته خون 

  شود.  بیشتري ترشح می Hخون، از کلیه، 
  ها:  بررسی سایر گزینه

کنـد. تغییـرات    مشـخص فعالیـت مـی    pHهر آنزیمی در یک »: 2«گزینۀ 
pH ا تاثیرگذار است. ه در اثر هر دو بیماري بر فعالیت آنزیم  

تجزیـه   مبـتال بـه آلکاپتونوریـا   اسـید در افـراد    هموجنتیسـیک »: 3«گزینۀ 
کند. افـراد دیـابتی    بافتی نفوذ می شود و با خروج از سلول به مایع میان نمی

  توانایی تجزیه این ماده را در سلول دارند. 
و در افراد در افراد دیابتی، در ادرار گلوکز مشاهده خواهیم کرد »: 4«گزینۀ 

اسید. این دو ماده در ادرار افراد سـالم مشـاهده    آلکاپتونوري، هموجنتیسیک
  شود.  نمی

  )97و  96هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست )5ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیستترکیبی) ((
 )108و  107هاي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

------------------------------- -------------  
  )رضا خورسندي(    »3«گزینۀ  - 113

  

  ها:  بررسی سایر گزینه
هـاي   هاي آلوده، در نزدیکی بیرمنگهام دو سوم پروانـه  در جنگل»: 1«گزینۀ 
  مانده تیره رنگ هستند. باقی

شایستگی تکاملی و میزان زادآوري افـراد و خزانـه ژنـی    »: 4«و » 2«گزینۀ 
  فظ شده است. دچار تغییر اما تنوع درون جمعیت ح

  )88و  87هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( تغییر و تحول گونه(
 --------------------------------------------  

  )منش رضا آرین(    »1«گزینۀ  - 114
هـاي   جهش و رانش ژن فرایندهایی تصادفی هسـتند. بنـابراین در جمعیـت   

  ها:  ایر گزینهبررسی سآورند.  مختلف نتایج یکسانی به بار نمی
عامل اصلی به وجود آمدن افراد سازگارتر با یک محیط خـاص،  »: 2«گزینۀ 

شود تا صفتی مناسب در فرد بروز کند. انتخاب  باشد که موجب می جهش می
   آورد.).به وجود  اینکه گزیند (نه طبیعی افراد سازگاتر با محیط را برمی

اعث کاهش گوناگونی رانش ژن همانند انتخاب طبیعی همیشه ب»: 3«گزینۀ 
طـور کامـل از    شوند، زیرا ممکـن اسـت هـیچ فنـوتیپی بـه      در جمعیت نمی

  جمعیت حذف نشود. 
جدید در جمعیت و شـارش ژن   هاي تواند با تولید الل جهش می»: 4«گزینۀ 

هـاي جدیـد بـه جمعیـت سـبب افـزایش گونـاگونی در         تواند با ورود الل می
  جمعیت شوند. 

 )99تا  95هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشناسی ش زیستژنتیک جمعیت) ((
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(    »4«گزینۀ -115
شود که بین ژن مقاومت  ، مشاهده می31در صفحۀ  2 – 3با توجه به شکل 

  به تتراسایکلین و جایگاه آغاز همانندسازي، فاصله وجود دارد. 

  
  ها:  بررسی سایر گزینه

اصـلی اسـت، امـا     DNAهمانندسـازي پالزمیـد، مسـتقل از    »: 1«ۀ گزینـ 
  باشد.  پلیمراز و هلیکاز می DNAهاي همانندسازي براي هر دو،  آنزیم

اصلی در اولین مرحلۀ آزمایشـات مهندسـی    DNAپالزمید و »: 2«گزینۀ 
توسط آنزیم محدودکننده بریده شده و سپس در مرحلۀ دوم، آنـزیم   ژنتیک

اصــلی) و DNAلیگـاز بــین دو انتهــاي چسـبندة ژن خــارجی (بخشــی از   
  کند.  استر برقرار می پالزمید، پیوند فسفودي

   مطابق با متن کتاب درسی است.»: 3«گزینۀ 
 )31تا  29هاي  ، صفحهانشگاهید پیششناسی  زیستتکنولوژي زیستی) ((

 --------------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  - 116

  ها:  عبارت دوم و چهارم صحیح است. بررسی عبارت
دانشگاهی کنـام واقعـی دو    کتاب درسی پیش 6-13عبارت اول) طبق شکل 

است رقابت بوجود  هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن گونه در قسمت
  آید. 

هاي دریایی یک منطقه طبیعی را از آن خارج  عبارت دوم) رابرت پاین ستاره
 15هاي دریـایی از   هاي شکار این ستاره کرد. او مشاهده کرد که تعداد گونه

  رسد.  می 8به 
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را حذف کرد و دسترسی  1گونه  2عبارت سوم) در آزمایش اول گوس گونه 

  حدود نشد. این گونه به منابع م
ها  آرتور کنام بنیادي و واقعی همه سسک هاي مک عبارت چهارم) در پژوهش
هاي کانل کنام بنیادي و واقعی گونـه دو یکسـان    متفاوت بود اما در پژوهش

  ها و اجتماعات زیستی) (پویایی جمعیت  بود. 
  )153تا  147هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست( 

----------------------- ---------------------  
  )رضا خورسندي(    »4«گزینۀ  - 117

  زیگوتی است شد.  این تغییرات سبب ایجاد نازایی دورگه که یک سد پس
  ها:  بررسی سایر گزینه

  کند.  جهش به آهستگی عمل می»: 1«گزینۀ 
  دهد.  انتخاب طبیعی در ابتدا کار انجام نمی»: 2«گزینۀ 
  شود.  یشتر میرانش ژن باعث واگرایی ب»: 3«گزینۀ 

 )126و  95هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(    »4«گزینۀ  - 118
f (a) q / p /0 2 0 8   

A Sf(Hb Hb ) pq /2 0 32   
A Af(Hb Hb ) p /2 0 64   
S Sf(Hb Hb ) q /2 0 04   

کند، افراد ناخالص  ها تغییر نمی افرادي که هنگام شیوع ماالریا شایستگی آن
A S(Hb Hb Sو افراد مغلوب هموزیگوس  ( S(Hb Hb   باشند. یعنی:  می (

/ / /0 32 0 04 0 36  
لب هموزیگوس یابد، افراد غا ها کاهش می و افرادي که شایستگی تکاملی آن

A A(Hb Hb 0/باشند. یعنی:  می ( 64   
 )113و  112، 94، 93هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((

 --------------------------------------------  
  (علی کرامت)  »4« ۀگزین - 119

ها رفتارهاي ا، انعکاسی است. انعکاسهداران در برابر محركپاسخ سریع مهره
باشند. ریزي ژنی میشوند، هستند؛ یعنی داراي برنامه غریزي که آموخته نمی

  ها:سایر گزینه
هـاي یـک فـرد بـه طـور مسـتقیم یـا        ). در رفتارهاي مشارکتی بقاي ژن1(

شود. این امر ممکن است با کاهش شانس بقا همراه غیرمستقیم تضمین می
نوان مثال زنبورهاي عسل ماده بـه طـور غیرمسـتقیم بـه بقـاي      نباشد. به ع

  یابد.ها نیز کاهش نمیکنند و شانس بقاي آنهاي خود کمک می ژن
ي سیاه رفتار مشـارکتی دارد امـا    ). به عنوان مثال جنس نر عنکبوت بیوه2(

  دهد. هاي خود را به نسل بعد انتقال می مستقیماً ژن
گـذار   توانند در تعیین قلمـرو نیـز تـأثیر    نه می). صفت و رفتارهاي پر هزی3(

  (رفتارشناسی)  باشند. 
  )174و  173، 168، 166، 159ي  ها دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

  )47و  44، 41ي    ها ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )(امیررضا پاشاپور یگانه  »  1« ۀگزین - 120
ها تنها از یک نوع  یابیم که هریک از آنزیم با توجه به ساختار اپران لک در می

  هاي نادرست: تشریح گزینه اند. پپتیدي ساخته شده رشتۀ پلی
ژنی و چندژنی، طی هر بار رونویسی تنها یک  هاي تک از روي اپران»: 2«  گزینه

mRNA شود. ساخته می  

تواند تحت کنترل  ها، می نیز رونویسی از روي ژن  ها در پروکاریوت»: 3«گزینه 
هـاي اپـران لـک کـه تحـت کنتـرل بخـش         چند توالی قرار گیرد؛ مـثالً ژن 

  گیرند. کننده قرار می کنندة خود و اپران ژن تنظیم تنظیم
یان ب  وارد شده به سیتوسل، تحت تنظیم mRNAممکن است »: 4«گزینه 

  ژن پس از خروج از هسته قرار بگیرد و از روي آن ترجمه صورت نگیرد.
  )23تا  21و  15هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی سازي) (زیست (پروتئین

 --------------------------------------------  
  )وحید قاسمی(    »4«گزینۀ  - 121

  همۀ موارد صحیح هستند. 
همانندسازي قبل از تشکیل اولین هاي خود توجه: ایجاد اولین مولکول

هاي پروتئینی است، دقت کنید که میکروسفر مولکول نیست بلکه  مولکول
   ریزکیسه (وزیکول) است.

 )54تا  52هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستپیدایش و گسترش زندگی) ((
 --------------------------------------------  

  (بهرام میرحبیبی)  »4« ۀگزین - 122
هاي خود را ي سیاه، هر دو آمیزش کرده و ژنشیر رهبر گله و عنکبوت بیوه

  ها:دهند. سایر گزینه به نسل بعد انتقال می
کند و به طـور  شود آمیزش می). شیر نر جوانی که رهبر گله می1ي ( گزینه

  شود.هاي خود میمستقیم باعث بقاي ژن
فع گونه اما رفتار شیر رهبر گله ). رفتار زنبورهاي ماده کارگر به ن2ي (گزینه

  به ضرر گونه است.
تر تولیـدمثل  شود تا خودش بیش). رفتار شیر نر جوان باعث می3ي (گزینه

  کند، نه افراد خویشاوند.
  )166و  165ي  ها دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیسترفتارشناسی) ((

 --------------------------------------------  
  )مهبد علوي(    »2«گزینۀ  -123

  ها:  بررسی گزینه
همـراه   3) اگر جهش حذف یا اضافه با تغییر تعداد نوکلئوتیدها با مضرب 1

  دهد.  باشد، تغییر چارچوب رخ نمی
استر  فسفو دي پیوند 4در جهش حذفی کروموزومی که همراه با شکستن ) 2

  باشد.  است، کروموزوم همتا داراي ژن موردنظر می
تغییـري در محصـول ژن    تـأثیر  بـی جانشـینی از نـوع   ) براي مثال جهش 3

  دهد.  نمی
جایی و مضاعف شـدن دیـده    هاي جابه ) این ویژگی ممکن است در جهش4

  شود. 
 )51تا  48هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستسازي) ( پروتئین(

 --------------------------------------------  
  )رضا خورسندي(    »4«گزینۀ  - 124

هوازي بودند که  جانداران پدید آمده بر روي زمین، هتروتروف و بینخستین 
  کردند.  هاي آلی اقیانوسی تغذیه می از مولکول

 )62و  61، 56هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستپیدایش و گسترش زندگی) ((
 --------------------------------------------  

  (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  4« ۀگزین - 125
هاي  گردد اما از متابولیسم باکتري تبدیل می Aبتاکاروتن در بدن به ویتامین 

  گردد. تولید می Kو  Bهاي  رودة بزرگ ویتامین
  هاي دیگر: در مورد گزینه
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ز گیاهان زراعـی مقـاوم بـه ایـن     ها، انواعی ا کش سازندگان علف»: 1«گزینه 
  اند. ها را تولید کرده کش علف

  ها به درون سلول گیاهی. با واردکردن یک ژن نه ژن»: 2«گزینه 
تـر   انتخاب بذرهاي بهترین گیاه یا باردارکردن گاوهایی که شیر بـیش »: 3«گزینه 

هـاي مهندسـی ژنتیـک نیسـت (مهندسـی ژنتیـک را        کنند، جزو روش تولید می
نوترکیـب   DNAهـا   نامنـد) در ایـن روش   نوترکیب می DNAتولید  فناوري

    شود. تولید نمی
  )63  ، صفحه1و آزمایشگاه   شناسی (زیست

  )41و  38، 30هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی (تکنولوژي زیستی) (زیست 
--------------------------------- -----------  

  )رضا خورسندي(    »2«گزینۀ  - 126
  دهد.  پیوتیک در مرحلۀ غربال کردن رخ می رونویسی از ژن مقاومت به آنتی

  ها:  بررسی سایر گزینه
و  نوترکیــب DNAســاخت آنــزیم محدودکننــده در مرحلــۀ »: 1«گزینــۀ 

ندســازي رخ در مرحلــۀ اســتخراج ژن، همان دارد. کــاربرد  اســتخراج ژن
  دهد.   نمی

تـوان   نوترکیـب، مـی   DNAدر مرحلۀ استخراج ژن و ساختن »: 3«گزینۀ 
  انتهاي چسبنده را مشاهده کرد. حاوي قطعات 
و ژن خارجی هر دو منفی است. بنـابراین   DNAبار الکتریکی »: 4«گزینۀ 

  دهد.  رخ نمیبار الکتریکی  براساس جداسازي
 )32تا  28هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستتکنولوژي زیستی) ((

 --------------------------------------------  
  )امیررضا جوانمرد(    »3«گزینۀ  - 127

ال در ح RNAپلیمراز به هیچ عنوان توانایی ویرایش  RNA»: 1«گزینۀ 
  ساخت را ندارد. 

  کدون پایان داراي فقط یک باز پیریمیدینی هستند.  3هر »: 2«گزینۀ 
  در یک انتهاي خود هستند.  CCAداراي  هاtRNAتمامی »: 3«گزینۀ 
ابل ترجمه باشد. نیز داراي توالی غیرق mRNAممکن است »: 4«گزینۀ 

   .مثل توالی پس از کدون پایان
 )17و  14، 9هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستسازي) ( پروتئین(

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(    »4«گزینۀ  - 128

هاي غالب به مغلوب و نیز نسبت فراوانی  در یک جمعیت متعادل، نسبت آلل
کند. در  پی ثابت است و تغییر نمی در هاي پی لص به ناخالص در نسلافراد خا

ها را تغییر دهد، تعادل جمعیت را بر هم  نتیجه هر عاملی فراوانی نسبی آلل
  زند.  می

  ها:  تشریح سایر گزینه
دهـد   پسندانه رخ مـی  هاي ناهمسان ها آمیزش در برخی جمعیت»: 1«گزینۀ 

  کنند. افراد همانند با هم آمیزش نمیشود که  که در طی آن مشاهده می
در صورتی که ژنوتیپ والد هموزیگوس باشد، تمام افراد حاصـل  »: 2«گزینۀ 

  از خودلقاحی شبیه والد هستند. 
کند؛ بلکـه آلـل غالـب را بـه      گاهی جهش آلل جدید ایجاد نمی»: 3«گزینۀ 

  کند؛ یا بالعکس. مغلوب تبدیل می
 )99تا  95هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((

  (بهرام میرحبیبی)  »1« ۀگزین - 129
   اند. بررسی موارد: ي موارد نادرست همه
گیـري یـا رفتـار     ي سـیاه پـس از جفـت    رفتار جنس نر عنکبوت بیوه –الف 

  دفاعی گاوهاي وحشی قطبی 
اي  گیري که صفات پرهزینه گیر در رفتار جفت مانند وجود صفات چشم –ب 

  هستند.
  ي کارگر رفتار زنبورهاي عسل ماده –ج 

  )174و  173، 168تا  166هاي      دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (رفتارشناسی) (زیست
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(    »4«گزینۀ  - 130
  اند.  همۀ موارد نادرست

  ها:  بررسی عبارت
 DNAاي محدودکننده قطعاتی از ه بیشتر آنزیم»: ج«و » الف«هاي  عبارت

هـا انتهـاي صـاف ایجـاد      کننـد و برخـی از آن   اي ایجاد می رشته کوتاه و تک
  کنند. (عبارت الف) می
پیوندي هیدروژنی و هم فسفو  کنند هم هایی که انتهاي چسبنده ایجاد می آن
کننـد فقـط    لیـد مـی  هایی که انتهاي صاف تو شکنند. ولی آن استر را می دي

  شکنند. (عبارت ج) استر را می پیوند فسفو دي
شـوند ولـی عوامـل     ها سـاخته مـی   ها توسط باکتري این آنزیم»: ب«عبارت 

  ها وجود ندارند.  باشند و در پروکاریوت ها می رونویسی مربوط به یوکاریوت
آنزیم محدودکننده براي برش پالزمید و همچنـین بـراي جـدا    »: د«عبارت 

  شود.  استفاده می» مثًال انسولین«دن ژن موردنظر کر
 )29و  28هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستتکنولوژي زیستی) ((

 --------------------------------------------  
  (مهرداد محبی)  »    3«گزینه  - 131

انداز)  کننده براي آغاز رونویسی (شناسایی راه ها، آنزیم رونویسی در یوکاریوت
 ها: باشند. بررسی سایر گزینه ازمند حضور عوامل رونویسی مینی
 باشد. در محل ژن، تنها یکی از دو رشته، الگو می DNA) هنگام رونویسی از 1
مراز از یک نوع، در حال رونویسی  پلی RNA) در ساختار پرمانند، چندین2

  باشند. از ژن می
) دقت کنید رونویسی از ژن، همواره از ابتداي آن (جایگاه آغاز رونویسـی)  4

  گیرد. مراز صورت می پلی RNAتوسط آنزیم 
  )24و  11تا  9هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی سازي) (زیست (پروتئین

 --------------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  -132

شود که البتـه   لنده، عمالً جمعیت گونه به دو گروه تقسیم میدر انتخاب گس
این دو گروه توانایی آمیزش با هم را دارند. از آمیزش افراد ایـن دو گـروه در   

هـا فنوتیـپ حـد واسـط را      طی دوره کوتاه یا طوالنی، احتماالً برخی از زاده
  شوند.  رقابت حذف می ازدارند و لذا 

  ها:  بررسی سایر گزینه
دار جاندارانی که در یکی از دو انتهـاي نمـودار    در انتخاب جهت»: 1«نۀ گزی

گیرند و ابتـدا فراوانـی کمـی     توزیع طبیعی (دور از مقدار متوسط) جاي می
شوند و پس از مدتی، نمودار توزیـع در جهـت افـزایش یـا      دارند، انتخاب می

ا مغلوبی شود و ربطی به الل غالب ی جا می کاهش مقدار صفت موردنظر جابه
  ندارد. 
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کتاب درسی سـال چهـارم در انتخـاب     5 – 8با توجه به شکل »: 3«گزینۀ 

هـا حــذف   پایدارکننـده پـس از مــدت زمـان طـوالنی هیچکــداماز فنوتیـپ     
  شوند.  نمی

هـا در   دار پس از یک دورة کوتاه تنوع فنوتیـپ  در انتخاب جهت»: 4«گزینۀ 
  کتاب درسی) 5-5یابد. (شکل  جمعیت افزایش می

 )108تا  103هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((
 --------------------------------------------  

  )رضا خورسندي(    »3«گزینۀ  - 133
هاي پروتئینی یوکاریوتی توسـط   هاي مربوط به آنزیم تمامی ژن»: 3«گزینۀ 
  ها:  شود. بررسی سایر گزینه رونویسی می IIپلیمراز  RNAآنزیم 
  اند.  داران بوده هاي کوچک و فاقد آرواره اولین مهره ماهی»: 1«گزینۀ 
اند که دوزیستان  ها و دوزیستان قبل از انقراض دوم زیسته ماهی»: 2«گزینۀ 

  کنند.  حفره گلویی خود را فقط تا قبل از بلوغ حفظ می
پنجمین انقراض گروهی همۀ دایناسورها براي همیشه  در ضمن»: 4«گزینۀ 

  ناپدید شدند. 
 )59و  58هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستترکیبی) ((

 --------------------------------------------  
  کهنگی) (هادي کمشی  »1« ۀگزین -134

هـاي  از نـوع پرسـش  » علت وجود یک رفتار چیست؟«هایی از قبیل پرسش
  ها:شوند. سایر گزینهند و به تکامل رفتار مربوط میچرایی هست

  ). معموالً هر رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیري دارد. 2(
  دهند!). حداقل قبول دارید که غازهاي نر این رفتار را بروز نمی3(
شود. بنابراین  ). هر رفتار ثابت فقط با یک نوع محرك نشانه انجام می4(

  شود. عث عدم انجام الگوي عمل ثابت میتغییر محرك نشانه با
  )164و  158تا  156 ي ها دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیسترفتارشناسی) ((

 --------------------------------------------  
  )نظام قدیم تجربی 98سراسري خارج از کشور (    »3«گزینۀ  - 135

ند در آزمایش ویلموت، سلول تخـم حاصـل از ادغـام سـلول پسـتان گوسـف      
(سلول پیکري) و سلول تخمک بدون هسته بود. پـس سـلول حاصـل داراي    

   هاي همتاي سلول تمایزیافته پیکري بود. تمام کروموزوم
اي آن  سلول جنسی ادغام شده فاقد هسته بود. پس ژنوم هسته»: 1«گزینۀ 

   در سلول حاصل وجود نداشت.
ایش ویلمـوت در  سلول پیکري غده پستانی در مراحل اولیه آزم»: 2«گزینۀ 

   کنندة چرخه سلولی قرار گرفت. محیط متوقف
   تقسیمات ابتدایی توده سلولی در آزمایشگاه انجام شد.»: 4«گزینۀ 

 )44و  43هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستتکنولوژي زیستی) (( 
 --------------------------------------------  

  )امیررضا جوانمرد(    »4«گزینۀ  -136
هــر عــاملی کــه مــانع آمیــزش دو گونــه شــود قطعــاً جــدایی »: 4«گزینــۀ 
  ها:  زیگوتی است. بررسی گزینه پیش

تواننـد بـا هـم     هایی که با هم جدایی زمانی دارنـد، مـی   قورباغه»: 1«گزینۀ 
  آمیزش انجام دهند. (نازیستایی دورگه)

هـاي مختلـف یـک منطقـه نـه منطقـه مختلـف یـک          زیستگاه»: 2«گزینۀ 
  اه!!زیستگ
  تواند مربوط به جدایی زمانی باشد. (دو گونه راسو) می»: 3«گزینۀ 

 )124تا  119هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((

  (علی پناهی شایق)  »4« ۀگزین - 137
یابی کـم  ها پایین است، احتمال جفتهاي کوچکی که تراکم آندر جمعیت

حی باشد، توان تولیـدمثلی کـاهش   است؛ بنابراین اگر آمیزش از نوع دگرلقا
یابد اما اگر آمیزش از نوع خودلقـاحی باشـد، تـوان تولیـدمثلی کـاهش      می

  تواند توان تولیدمثلی باالیی داشته باشد. نخواهد یافت و جمعیت می
  ها:بررسی سایر گزینه

شـدن جمعیـت و    در پی افزایش آهنگ مرگ، امکان کوچـک »: 1«ي  گزینه
ارد مثل جمعیت چیتاهاي افریقایی کـه هماننـدي و   وقوع رانش ژن وجود د

  ها وجود دارد. شباهت زیادي در جمعیت آن
هـاي غیرتصـادفی از نـوع درون    به عنوان مثـال اگـر آمیـزش   »: 2« ي گزینه

  شود.آمیزي باشند، باعث کاهش تنوع ژنی و کاهش توان بقاي جمعیت می
مختلـف اسـت و    هـاي اي از جمعیتاجتماع زیستی مجموعه»: 3«ي  گزینه

  ها در حال تغییر هستند.همۀ جمعیت
  ها و اجتماعات زیستی) پویایی جمعیت(  

  )135و  130تا  128، 99هاي     دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیست(
 --------------------------------------------  

  )کهنگی (هادي کمشی  »4« ۀگزین -138
بخش مشخص شده، تغییرات دهد و  اي را نشان می شکل الگوي تعادل نقطه

دهد. در این نقاط وقایعی مانند انفجارهـاي آتشفشـانی،    ناگهانی را نشان می
هاي یخبندان باعث تغییرات ناگهانی و  ها و دوره اثرات برخورد خرده سیارك

اند. چنین تغییراتی باعث انقـراض بسـیاري از جانـداران     شدید در اقلیم شده
انـد،   هایی که زمـانی زیسـتگاه جانـداران بـوده     اند. در نتیجه، محیط نیز شده

هـایی   اند. در چنین شرایطی فرصت براي جایگزینی گونـه  باره خالی شده یک
  شود که با شرایط جدید سازگار هستند. فراهم می

  )85و  84هاي   دانشگاهی، صفحه شناسی پیش ها) (زیست (تغییر و تحول گونه
------------------------------------- -------  

  )امیررضا مرادي(    »4«گزینۀ  - 139
الف) شته در تعیین ترکیب شیرة پرورده کاربرد دارد. شته از شـیرة پـرورده   

  کند.  کند و با گیاهان رابطۀ انگلی برقرار می گیاهان تغذیه می
براي دفاع از خود، روغن خردل که نوعی ترکیب بـا   بو گیاهان تیرة شبب) 

  سازد.  بو و مزة تند است، می
تنان اسـت و   ماهی گردش خون ساده دارد. شقایق دریایی از کیسه ج) دلقک

  دستگاه عصبی مرکزي ندارد. 
زیستی است. میزبـان انگـل در ایـن رابطـه      اي از هم د) رابطۀ انگلی نوع ویژه

هاي انگل به میزبانـان جدیـد    تر است. میزبان باعث انتقال زاده معموال بزرگ
  شود.  می
 )145تا  142هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست) (اجتماعات زیستیپویایی جمعیت و (

 --------------------------------------------  
  )محمدرضا صدیقی(    »3«گزینۀ  - 140

  باشد.  صحیح می 4 – 9با توجه به شکل 
  ها:  سایر گزینه

  و یا نقش جزئی دارد.  وستیجیال فاقد نقش شناخته شده است»: 1«گزینۀ 
  هاي همولوگ همگی وستیجیال نیستند.  اندام»: 2«ۀ گزین

  هاست.  ها تاییدي بر نظریۀ تغییر تدریجی گونه وجود آن»: 4«گزینۀ 
 )82و  81هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستها) ( تغییر و تحول گونه(
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  )زاده پيام هاشم(    »1«گزينة  -141

mRNA ر موردنظ   
  AUG UGC UUU CGG UAG AUA UCC   

قرار  Pدر جايگاه  UUU، كدون Aكدون به جايگاه  با ورود اين آنتي
باشد كه اين  د در اين جايگاه ميآالنين دار اي كه فنيلtRNAگيرد و  مي

  شود.  منتقل مي Aآمينواسيد همراه ساير آمينواسيدها به جايگاه 
  ها:  بررسي ساير گزينه

 UAGاصال وجود ندارد، زيرا مكمل آن  AUCكدون  آنتي»: 2«گزينة 
  اي براي آن وجود ندارد. tRNAكدون پايان است و شود كه  مي

 (UAG)كدون پس از كدون پايان  كدون مربوط به اين آنتي»: 3«گزينة 
  شود.  كدون وارد ريبوزوم نمي قرار گرفته است و اين آنتي

 UACكدون  به ريبوزوم، آنتي AAAكدون  پس از ورود آنتي»: 4«گزينة 
  شود.  از ريبوزوم خارج مي AUGيا كدون 

 )17تا  15و  12هاي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيستسازي) ( پروتئين(
 --------------------------------------------  

  )هزاد پيام هاشم(    »3«گزينة  -142
آيد كه تفاوت ميـان آهنـگ تولـد و     دست مي ترين الگوي رشد وقتي به ساده

مرگ را محاسبه كنيم (آهنگ رشد ذاتي) و طبق جملة كتاب آهنـگ رشـد   
بينـي انـدازه جمعيـت را در هـر واحـد       ذاتي جمعيت امكان محاسبه و پيش

  دهد.  زماني به ما مي
  ها:  بررسي ساير گزينه

َود كه رشد جمعيت پيوسته اسـت   تيك فرض ميدر الگوي لجس»: 1«گزينة 
  شود.  و افزايش تعداد افراد بالفاصله موجب كاهش آهنگ رشد مي

الگــوي رشــد نمــايي اســت كــه ايــن الگــوي رشــد در مــورد   »: 2«گزينــة 
ها رقابتي وجود نـدارد يـا رقابـت انـدك      هايي صادق است كه در آن جمعيت

  است. 
هاي مختلـف در نظـر    هاي گونه كنشبر هم  ي لجستيكالگو در»: 4«گزينة 

ترين عامل محدودكننـده جمعيـت در بسـياري از     گرفته نشده است و اصلي
  ها شكار شدن توسط گونه ديگر است.  گونه

 )135تا  132هاي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيستپويايي جمعيت و اجتماعات زيستي) ((
 --------------------------------------------  

  )زاده پيام هاشم(    »1«ينة گز - 143
كنـد و در   ها تغيير مي بر اثر انتخاب طبيعي فراواني نسبي صفات در جمعيت

  شوند.  هاي جديد پديدار مي نهايت گونه
  ها:  بررسي ساير گزينه

ها تحت تاثير انتخاب طبيعي دچار  گونهبر اساس نظرية داروين، »: 2«گزينة 
  اند.  تغييرات تدريجي شده

هـا در پاسـخ بـه محـيط تغييـر       ه جمعيتداروين، فرايندي را ك»: 3«گزينة 
  كند نه فرد) كنند، انتخاب طبيعي ناميد. (جمعيت تغيير مي مي

تواند الل  دهد ولي نمي ها را تغيير مي انتخاب طبيعي فراواني الل»: 4«گزينة 
  تواند الل جديد بوجود آورد.) جديد بوجود آورد. (جهش مي

 )75تا  72هاي  ، صفحهانشگاهيد پيششناسي  زيستها) ( تغيير و تحول گونه(

  )سروش صفا(    »1«گزينة  -144
درسـت اسـت. رفتارهـاي فداكارانـه موجـب حفـظ گونـه        » ب«فقط عبارت 

گيري در عنكبوت بيوة سياه كه منجر بـه نـابودي    شوند. مثل رفتار جفت مي
تواند سبب مـرگ   شود، دفاع از كندو در زنبورهاي كارگر كه مي جنس نر مي

ليد مثل و مراقبت و تغذيه از فرزندان ملكه در زنبورهـاي  زنبور شود، عدم تو
  ماده و تشكيل حلقة دفاعي در نوعي گاو وحشي ساكن قطب.

 )169تا  165هاي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست) (رفتارشناسي(
 --------------------------------------------  

  )زاده پيام هاشم(    »4«گزينة  -145
ها را در  كنند بيشترين تعداد زاده لب افراد سعي ميط هاي فرصت در جمعيت

هـاي مختلفـي    هاي مختلف سازگاري ترين زمان بوجود آورند در محيط كوتاه
هـا   طلب وجود ندارد در ايـن جمعيـت   مورد نياز است كه در جمعيت فرصت

  بيني است.  محيط متغير و غيرقابل پيش
  ها:  بررسي ساير گزينه

شرايط محيط براي جانـداران نـه كـامال پايـدار       رد،در اغلب موا»: 1«گزينة 
طلب يا تعـادل دو طيـف آسـتانه     است و نه به شدت بحراني. جمعيت فرصت

  هستند. 
تعادلي كه محيط نسبتا پايدار است مرگ و مير  ايه در جمعيت»: 2«گزينة 

  معموال وابسته به تراكم است. 
ديد وجود دارد. جمعيت هاي تعادلي عموماً رقابت ش در جمعيت»: 3«گزينة 

داران در طول زمـان كوتـاه تغييـر     ها، مانند اغلب مهره طبيعي برخي از گونه
هـا نسـبتاً پايـدار اسـت و      كند. شرايط محيط زيست ايـن گونـه   چنداني نمي

هـاي   ها را جمعيـت  دهد. اين جمعيت حوادث ناگهاني در آن به ندرت رخ مي
  نامند.  تعادلي مي

 )139تا  136هاي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيستماعات زيستي) (پويايي جمعيت و اجت(
 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(    »1«گزينة  -146
  ها:  بررسي گزينه

ها و تشكيل سلول تخم به معني قطعي بودن اختالط  لقاح گامت»: 2«گزينة 
اطالعـات ژنتيكـي   هـا نيسـت، چـون بـه علـت ناسـازگاري در        ژنتيكي گونه

هاي دو گونه مختلف ممكن اسـت جنـين درد مراحـل اوليـه نمـو       كروموزوم
  بميرد.
هاي نسل اول زيستا و زايـا   در ناپايداري دودمان دو رگه، دو رگه»: 3«گزينة 

  هاي نازيستا و نازا است.  ها، زاده هستند اما حاصل آميزش آن
ي مطرح است كـه در يـك   هاي شناختي در مورد گونه جدايي بوم»: 4«گزينة 

  كنند.  هاي متفاوت زندگي مي منطقه اما در زيستگاه
 )123تا  119هاي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيستژنتيك جمعيت) ((

 --------------------------------------------  
  )اميرحسين ميرزايي(    »1«گزينة  -147

قرار هستند؛ زيـرا  انواع انتخاب طبيعي تنها در مورد صفات پيوسته (كمي) بر
دانيم كـه   توان رسم كرد؛ مي طبيعي را براي صفات پيوسته مي زيعنمودار تو

تواند تحت تاثير انتخاب مصـنوعي دسـتخوش    ساقه گياه براسيكا اولراسه مي
تغيير شده و كلم بروكسل را پديد آورد. چرا كه طول ساقه اين گياه صـفتي  

دانيم كـه تنهـا دو حالـت     گي ميكمي است؛ اما در مورد ساقه گياه نخودفرن
شوند. پس انتخاب  غالب و مغلوب دارد كه به صورت بلند و كوتاه ظاهري مي

  كار گرفت.  توان براي آن به مصنوعي را نمي
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  ها:  تشریح سایر گزینه

منظور از این انتخاب طبیعی، انتخاب گسلنده اسـت کـه در آن   »: 2«گزینۀ 
  اي است.  شرایط به نفع هر دو فنوتیپ آستانه

تـوان دیـد کـه در برخـی      با توجه به شـکل کتـاب درسـی مـی    »: 3«گزینۀ 
ها از قبـل کمتـر    دلیل نوترکیبی) گاهًا مقدار روغن دانه ها (به هاي ذرت نسل
  شود.  می

هاي امـروز (اکوئـوس) در جهـت     دار در مورد اسب انتخاب جهت»: 4«گزینۀ 
کند؛ در شکل کتاب درسـی دیـده    پایدار کردن شرایط حاصل شده عمل می

شود که پس از گذشت مدت زمان طوالنی فلش در وسـط منحنـی قـرار     می
  گرفته است. 

 )108و  105، 104، 74هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستژنتیک جمعیت) ((
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(    »3«گزینۀ  - 148
  درست هستند. » ج«و » ب«، »الف«موارد 

  درست: بررسی مورد نا
ــورنز ــادگیري   د) تعقیــب کــردن ل ــوعی رفتــار ی ــا ن و توســط جوجــه غازه

  پذیري) است.  (نقش
 )163و  156هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیسترفتارشناسی) ((

 --------------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(    »3«گزینۀ  - 149

Hدر آزمایش استانلی میلر  O2  نشدند.و نوکلوئتیدها تشکیل  
  ها:  بررسی سایر گزینه

هاي پیچیده تازه تشـکیل شـده را وارد    باران بسیاري از مولکول»: 1«گزینۀ 
  کند.  اقیانوس می

هـاي آلـی سـاده درون     در الگوي حباب، محل تشکیل مولکـول »: 2«گزینۀ 
درون اتمسـفر   هاي آلی پیچیده حباب (در اقیانوس) و محل تشکیل مولکول

  بود. 
  در جو اولیه زمین گاز اکسیژن وجود نداشته است.»: 4«گزینۀ 

 )52تا  49هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستپیدایش و گسترش زندگی) ((
 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(    »4«گزینۀ  - 150
  دن فعال نیست. هاي شرطی ش هیچکدام از موارد مطرح شده از ویژگی

  ها:  بررسی عبارت
  عبارت اول) شرطی شدن فعال نیاز به آزمون و خطا دارد. 

  در شرطی شدن فعال، استدالل جانور وجود ندارد. عبارت دوم) 
  شود.  عبارت سوم) این حالت در شرایطی است که جانور با تنبیه مواجه می

  است.  نعبارت چهارم) این مورد ویژگی عادي شد
 )162تا  159هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیستشناسی) (رفتار(

 --------------------------------------------  
  (بهرام میرحبیبی)  »3« ۀگزین-151

کننـده اسـت و جهـش در     کننده مربوط به ژن تنظـیم  تولید پروتئین تنظیم
و  کننده ندارد، بنابراین تولیـد ایـن پـروتئین    اپران لک تأثیري در ژن تنظیم
  شود. اتصالش به اپراتور مختل نمی

  ها: بررسی سایر گزینه
 .نـدارد   3کننده (آلوالکتوز) ربطـی بـه ژن    تولید عامل تنظیم»: 1«ي  گزینه

  گیرد.  پس از ورود الکتوز به باکتري صورت می

لک بـه فعالیـت خـود ادامـه      ي اپران2و  1هاي ساختاري  ژن»: 2«ي  گزینه
  افتد. طور کلی از کار نمی یسم الکتوز بهدهند. بنابراین متابول می

کننده (مهارکننده)، ربطی به اپران لـک   تولید پروتئین تنظیم»: 4«ي  گزینه
  کننده قرار دارد. دیگري به نام ژن تنظیم  ندارد و رمزهاي آن روي ژن

  )26و  25، 22،23هاي   دانشگاهی، صفحه شناسی پیش سازي) (زیست (پروتئین 
--------------- -----------------------------  

  (علی کرامت)  »1« ۀگزین - 152
اسـتر را بـراي    ژن سـاختاري دارد. تعـداد پیونـدهاي فسـفودي     3اپران لک 

کنیم و سـپس   جایگزین کردن یک ژن در این کروموزوم کمکی محاسبه می
  کنیم. برابر می 3عدد حاصل را 

استر  پیوند فسفودي 2ژن ابتدا باید  1کردن  براي جایگزین  مطابق شکل زیر،
  را شکست.

  
کردن ژن خارجی مورد نظر (یـک ژن خـارجی) مطـابق     حال براي جایگزین

   استر تشکیل شود. پیوند فسفودي 4شکل زیر باید 

  
پیونـد   4اسـتر شکسـته و    پیونـد فسـفودي   2ازاي هـر ژن خـارجی،    پس به

پیونـد شکسـته و تشـکیل     6شـود. در مجمـوع    استر تشـکیل مـی   فسفودي
پیونـد شکسـته و تشـکیل     18ژن خارجی، مجموعـًا   3ازاي  شود. پس به می
   شود. می

  )31و  30،  22هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (تکنولوژي زیستی) (زیست  
 --------------------------------------------  

 شایق) (علی پناهی  »1«گزینۀ  - 153
 1گونـۀ   ، پارامسـی شد جانداري که در آزمایش گوس بر اثر رقابت حذف می

کردند که تنفس هوازي داشتند  هایی تغذیه می ها از باکتري بود، این پارامسی
   بودند. 2FADHو قادر به تولید 

 دار براي خروج آب از سلول نقش دارد.  دقت شود که تنها واکوئل ضربان
  )ترکیبی(

  )197و  194، 152، 151ي  ها  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست
 --------------------------------------------  

 فر) (امیرحسین حقانی  »1«گزینۀ  - 154
هـاي) کوچـک    هـاي (نـه یوکـاریوت    هایی که با پروکـاریوت  پیش یوکاریوت

وجـود   ي همزیستی برقرار کردند، یوکاریوت اولیه را بـه  فتوسنتزکننده رابطه
کندري و کلروپالست را دریافت کردند، هایی که میتو آوردند. بعدها یوکاریوت

   هاي گیاهی شدند. ها و سلول خاستگاه جلبک
   ها: رد سایر گزینه

   هتروتروف، جلبک اتوتروف است.  قارچ  »:2«  ي گزینه
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   هاست. سلولی این عبارت به معناي تک»: 3«ي  گزینه
  زیرنویس شکل کتاب.»: 4«  ي گزینه

  )103 ۀ، صفح1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 )62و  59تا  57ي  ها  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (پیدایش و گسترش زندگی) (زیست

 --------------------------------------------  
  (علی کرامت)   »3«گزینۀ  - 155

ي غالـب و مغلـوبی    براي چهار الل ژن خودناسازگار در گیاه شبدر بـا رابطـه  
A,Bخواهیم داشت:  ,D ,C  

ها ژنوتیپ
6

1 4 3 62 2
n(n ) ( ) AB, AC, AD,BC,BD ,CD

ــپ  ژنوتیــ
  

Aها فنوتیپ , A , A,B ,B ,C
  فنوتیــــــپ3

  
  

  )159و  158 هاي  ، صفحه2شناسی آزمایشگاه (زیست 
  )97ۀ دانشگاهی، صفح شناسی پیش (زیست  (ژنتیک جمعیت)

 --------------------------------------------  
 )کهنگی (هادي کمشی   » 1« گزینۀ - 156

تغییر رفتاري است که حاصل تجربـه باشـد، پـس در تمـام انـواع      یادگیري، 
  ها: ها، تجربه نقش دارد. بررسی سایر گزینه یادگیري

  شود. شدن کالسیک دیده می تنها در شرطی»: 2«گزینۀ 
  کند. الگوي عمل ثابت مربوط به نوعی رفتار غریزي است که تغییر نمی»: 3«گزینۀ 
هـاي   منظور دادن پاسخ مناسب به محـرك  تواند به یادگیري می»: 4«گزینۀ 

   درونی نیز باشد.
  )159دانشگاهی، صفحۀ  پیش شناسی زیست(شناسی)  (رفتار

----------------------------------------------  
 (مهرداد محبی)    » 3« گزینۀ - 157

بـه   مراز پلی RNAکنید، اتصال  مشاهده می 1-10طور که در شکل  همان
انـداز   کننده بـه عوامـل رونویسـی متصـل بـه راه      انداز، قبل از اتصال فعال راه

   ها: گیرد. بررسی سایر گزینه صورت می
کنیـد، آغـاز تولیـد     مشـاهده مـی   1-3طور که در شـکل   همان»: 1«گزینۀ 

RNA تواند قبل از شروع حرکت  میRNA مراز بـر روي ژن صـورت    پلی
  گیرد. می

 RNAکنید، اتصال  مشاهده می 1-10طور که در شکل  همان»: 2«گزینۀ 
انـداز   انداز قبل از فعال شدن عوامـل رونویسـی متصـل بـه راه     مراز به راه پلی

  گیرد. صورت 
وسط آنزیم که رونویسی ژن ت در یک ساختار پر مانند، قبل از آن»: 4«گزینۀ 

RNA مراز متصل به آن به پایان برسد، آنزیم  پلیRNA مراز بعـدي   پلی
  کند. انداز را باز می در محل راه DNAانداز ژن متصل شده و دو رشتۀ  به راه

  )24و  11تا  9هاي  صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(سازي)  (پروتئین
----------------------------------------------  

 (علی کرامت)  » 1« گزینۀ - 158
وقوع پیوست که بعد از  میلیون سال پیش به 360انقراض گروهی دوم حدود 

میلیون سال پیش خزندگان از تحـول دوزیسـتان ایجـاد     350آن در حدود 
  ها: شدند. بررسی سایر گزینه

میلیون سال بعد از پیدایش  50: شواهد حاکی است که در طول »2«گزینۀ 
  خزندگان، یک دورة خشکی وسیع حاکم شده است.

میلیون سال پـیش)، اولـین    440پیش از انقراض گروهی اول (»: 3«  گزینۀ
میلیـون   500هاي کوچک و فاقد آرواره بودند در حدود  داران که ماهی مهره

  آمدند. وجود ها به سال پیش در اقیانوس
درصد از  76میلیون سال پیش)،  65در آخرین انقراض گروهی (»: 4«گزینۀ 
  هاي ساکن خشکی (نه آبزي) از بین رفتند. گونه

  )64تا  62و  59، 58هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (گسترش و پیدایش زندگی) (زیست
----------------------------------------------  

 شایق) پناهی (علی    » 2« گزینۀ - 159

هـاي   اي از جمعیـت  اند. اجتماع زیستی مجموعـه  صحیح» د«و » الف«موارد 
دیگر ارتباط دارنـد.   کنند و با یک مختلف است که در یک محیط زندگی می

  بررسی موارد:
کننـد،   الف) وقتی دو گونه در یک زیستگاه از منابع مشـترکی اسـتفاده مـی   

یکدیگر هستند. به نقش، زیستگاه و  گویند این دو گونه در حال رقابت با می
  گویند. هایی که موجود زنده در یک اکوسیستم دارد، کنام می تعامل

هاي مختلف ممکن است، ساختار بدن و رفتـار افـراد    ب) در روابط بین گونه
آهنگ شده باشد، در حالی که در رقابـت ممکـن    ها هم هر گونه با دیگر گونه

  مستقیم با یکدیگر نداشته باشند.است دو جاندار هیچ گونه رابطۀ 
  کنند. ج) بعضی از جانداران رقیب هرگز با یکدیگر برخورد نمی
در رقابـت بـین   » 1«د) مانند آزمایش گوس که منجر به حذف رقابتی گونۀ 

   شد.  »2و  1«دو گونۀ 
  ها و اجتماعات زیستی)  پویایی جمعیت(  

  )147و  146 ،142، 128هاي  صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی (زیست  
----------------------------------------------  

  رسول گالبچی) (محمد  »4« ۀگزین - 160
   برابر افراد مغلوب باشد: 8اگر فراوانی افراد غالب 

p pq q q q q q ,p2 2 2 2 2 1 22 8 8 1 9 1 3 3  

pqنسبت هتروزیگوت اولیه ( ) ( )1 2 42 2 3 3 9  

3نسبت هتروزیگوت ثانویه
4 1 4
9 722

  

4ها مقدار اضافه شده به هموزیگوس 4 28 28
9 72 72 72  

نسبت افراد هتروزیگوس اولیه به هموزیگوس در نسل سوم 
4

89
5 28 17
9 72

  

  )158 ۀ، صفح2شناسی آزمایشگاه (زیست
  )97و 96، 94، 93هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (ژنتیک جمعیت) (زیست
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  (فاروق مردانی)  »4«گزینۀ  - 161
زمان در  –سرعت در هر لحظه، برابر با شیب خط مماس بر نمودار  مکان 

 –آن لحظه و شتاب در هر لحظه، برابر با شیب خط مماس بر نمودار سرعت 
در آن لحظه است. در نمودارهاي (الف، ب و ج) بردار سرعت متحرك  زمان

  است.  xو بردار شتاب آن در جهت محور xدر خالف جهت محور 
و شتاب متحرك در خالف  xدر نمودار (د) سرعت متحرك در جهت محور 

   است. xجهت محور 
 )15تا  2 هاي ه، صفحشگاهیدان پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 

 --------------------------------------------  
  )فاروق مردانی(  »1«گزینۀ  - 162

، بردار مکان، برداري است که مبدأ مکان را به محل جسم وصل تعریفطبق 
هاي مثبت قرار دارد، بردار مکان  که جسم در مکان کند بنابراین زمانی می

هاي منفی قرار دارد، بردار  م در مکانکه جس ها و زمانیxدرجهت محور 
  ها خواهد بود.xمکان درخالف جهت محور 

tاز لحظۀ  tتا  0 s10  بردار مکان در جهت محورx  زمانیو در بازة 
t s10  تاt s12 بردار مکان در خالف جهت محور ،x .است  

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
 --------------------------------------------  

  )محمد اکبري(  »3«گزینۀ  -163
حظات بردار سرعت متحرك را در ل ،هاي صورت سؤال با توجه به داده

1 2t s  2و 6t s کنیم: مشخص می  
  2 12 4 mt s v i ( )

s
   

  2 26 8 mt s v i( )
s

   
   جه به رابطۀ شتاب متوسط داریم:واکنون با ت

  2
8 4 36 2av av

v i ( i ) ma a i( )
t s

   
 )9تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 

 --------------------------------------------  
  )زاده مرتضی رحمان(  »3«گزینۀ  - 164
tثانیۀ سوم حرکت یعنی بازة زمانی  2 s1 tتا  4 s2 6.   

رك را در لحظات زمان، سرعت متح –ابتدا با استفاده از معادلۀ سرعت 
1 4t s  2و 6t s آوریم: دست می به   

1 14 2 4 4 4mt s v
s

  

2 26 2 6 4 8mt s v
s

  
   اکنون با استفاده از رابطۀ مستقل از شتاب در حرکت با شتاب ثابت، داریم:

4 81 21 2
22

12 12

m mv , v
s s
t s

v v x
t

x m | x | m

  

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ی در دو بعد) (شناس حرکت( 

  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 165
 Bنسبت به متحرك  Aدو متحرك یکسان است و متحرك  تنديچون 

ك تري به مبدأ مکان قرار دارد، بنابراین متحر در مبدأ زمان در فاصلۀ نزدیک
A رسد. تر به مبدأ مکان می سریع  

x ,x mA A
A A A Ax v t x v t0 3000 0 30  

030 30vA
A A

t t (I)
v | v |

  

t t /
B B B Bx mB

x v t x v (t / )2 5
0 600

0 2 5 60  

Bv ) (II)مثبت است 
B

t / (
| v |
602 5   

  را از هم کم کنیم داریم: IIو  Iرابطۀ  دواگر 
|v | |v |B A

B A
/

| v | | v |
60 302 5  

12 30
12 12 60

A
A B

B

x tm
| v | | v |

x ts
  

Aکنند  که دو متحرك از کنار هم عبور می اي لحظهدر  Bx x :است. داریم  
t t t / s9012 30 12 60 3 75

24
  

 )15تا  2هاي  ه، صفحشگاهیدان پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »2«گزینۀ  - 166
در حرکت با شتاب ثابت یا نوع حرکت متحرك پیوسته تندشونده است که در 

 متحركجهت هستند و یا  بردار سرعت اولیه و شتاب با یکدیگر هم صورتاین 
کرده است. یا نوع حرکت ابتدا کندشونده و حال سکون شروع به حرکت  از

 خالفسپس تندشونده است که در این صورت بردار سرعت اولیه و شتاب 
نوع  هثانی 4ثانیۀ ابتداي حرکت،  12جا که در  جهت همدیگر هستند. از آن

نوع حرکت متحرك  حرکتثانیۀ ابتداي  8حرکت تندشونده است، بنابراین 
8tکندشونده است و در لحظۀ  s  شود.  متحرك عوض می حرکتجهت

   زیر است. شکلزمان مطابق  –بنابراین نمودار مکان 
12tو  0tهاي  بنابراین سرعت متحرك در لحظه s :برابر است با   

8
0 0 8t sv at v v a   

800 1212 12 8 4v a
(t s)t s

v at v v a a a  

  
   اکنون با استفاده از رابطۀ مستقل از شتاب در حرکت با شتاب ثابت داریم:
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70 10 601 2

12 8 41 0 2 122
x m

t s , v v a, v v at s

v v x
t

  

2
8 4 60 5
2 12 2

a a ma
s

  
10 80 10 8 20

t s, v av at v v a a a  
5

22 5 5
ma
s m mv v

s s
  

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
---- ----------------------------------------  

  )70 -(سراسري تجربی  »2«گزینۀ  - 167
جایی در دو ثانیۀ اول با داشتن معادلۀ حرکت  روش اول: براي یافتن جابه

tو  t1کافی است با جایگزینی  s2 2 ،x1  2وx دست آوریم و  را به
xاز رابطۀ  x x2   جایی را حساب کنیم، بنابراین داریم: ، جابه1

1 1
3 3

2 2

0 2
2 6 2 2 2 2 6 2 2

26

t x m

x t t t s x ( ) ( )
m

  

x x x ( ) m2 1 26 2 28 

32: در تابع دومروش  6 2x t t) 0) همان - 2، مقدار ثابت تابع یعنیx  است
32ثانیۀ اول از رابطۀ  tجایی در  و جابه 6x t t .قابل محاسبه خواهد بود  

23 32 6 2 2 6 2 28t sx t t x ( ) ( ) m  
2tدقت کنید اگر صرفاً مقدار تابع را به ازاي  s دست آورده باشید در  به

2tۀ واقع شما مکان متحرك در لحظ s  26یعنیx m  را حساب
  رسید. می» 3«جایی را. در این صورت به گزینۀ اشتباه  کردید نه جابه

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
 --------------------------------------------  

  )92 –اسري تجربی (سر  »1«گزینۀ  - 168

  
خواهیم شتاب متوسط در بازة زمانی  زمان می -با توجه به نمودار سرعت

t s1 tتا  2 s2 را بیابیم. بدیهی است که باید از رابطۀ  12

av
v vva

t t t
2 1
2 1

 s12و  s2استفاده کنیم.  اما سرعت در لحظات  

از  1vطور صریح داده نشده است. بنابراین براي یافتن  به 2vو  1vیعنی 
  کنیم و داریم: تشابه دو مثلث سمت چپ که رنگی شده استفاده می

  1 1
2 4

10 5
v mv

s
  

   از تشابه دو مثلث رنگی سمت راست داریم: 2vو براي یافتن 
2 2

2 5
10 4
v mv

s
  

 در نهایت داریم:
m mv , v
s s

av t s , t s
v vva

t t t

5 42 12 1
12 22 12 1

  

2
5 4 1
12 2 10av

ma
s

  
 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 

 --------------------------------------------  
  )89-(سراسري ریاضی   »4«ینۀ گز - 169

  
کند. با توجه به  متر را طی می 80مطابق شکل، متحرك با شتاب ثابت 

یابیم و  را می Avهاي سؤال، ابتدا با استفاده از معادلۀ مستقل از شتاب  داده
  کنیم؛ بنابراین داریم: را حساب می aسپس 

  
80 15 8

2

mx m , v , t sBA B sv vx t   

  1580 8 15 20 5
2

A
A A

v mv v
s

   
  براي محاسبۀ شتاب داریم:

  B Av vv ma
t t s2

15 5 10 5
8 8 4  

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
 --------------------------------------------  

  )88 -(سراسري تجربی  »4«گزینۀ  - 170
2tخواستۀ سؤال، سرعت در لحظۀ  s هاي  است. از روي نمودار کمیت

t ،0v  وx  قابل استخراج هستند. بنابراین  با استفاده از رابطۀ مستقل

0از شتاب 
2

v vx tمماس بر کنیم. چون خط  ، مسئله را حل می
افقی است، بنابراین  0tزمان متحرك در لحظۀ –نمودار مکان 

0 0v :خواهد بود. در نتیجه خواهیم داشت   
0 2 80 0

2
v , t s , x mv vx t  

v mv
s

08 2 8
2

  

  
  

 )15تا  2هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت( 
 --------------------------------------------  

  )89 -(سراسري ریاضی   »2«گزینۀ  - 171
   با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

1 2 3netF ma F F F ma  
36 272 1 3 36 27 5 4 3F F i j F i j ( i j)  

2 2
3 316 12 16 12 20F i j F N  

 )37تا  32هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ) (دینامیک( 
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  )سيده محمدصادق مام(  »3«گزينة  -172

شود كه آن نيرو را وارد كرده است.  واكنش هر نيرو به جسمي وارد مي
شود و چون در حالت دوم از  بنابراين واكنش نيروي وزن به زمين وارد مي

، درخت و زمين به طناب نيرو وارد شده است، پس طناب نيز شخصطرف 
   كند. العمل وارد مي سه نيروي عكس طبق قانون سوم نيوتون به هر

 )37تا  32هاي  ه، صفحدانشگاهي پيشفيزيك ديناميك) (( 
 --------------------------------------------  

  )سيده محمدصادق مام(  »4«گزينة  -173
با رسم نيروهاي وارد بر جسم و اعمال قانون دوم نيوتون، شتاب حركت را 

   آوريم. دست مي به

 
شود  امتداد قائم شتاب ندارد، از قانون دوم نيوتون نتيجه مي چون جسم در

   كه نيروي خالص وارد بر جسم در راستاي قائم صفر است:
F mg N N F mg N        2 20 8 5 3  
k kf N / / N    0 5 3 1 5  

  جايي در ثانية اول حركت برابر است با: بنابراين جابه

2
6 1 5 90 5

netF / ma
m / s


    

2
0

1
2x at v t    

21 9 1 0 1 4 52x ( ) ( ) ( ) x / m          
 )37تا  32هاي  ه، صفحدانشگاهي پيشفيزيك ديناميك) (( 

 --------------------------------------------  
  )سيده محمدصادق مام(  »4«گزينة  -174

دهيم. ابتدا معادله حركت  نمايش مي Mو جرم سطل را با  mجرم جسم را با 
آوريم؛ دقت كنيد  دست مي نويسيم و اندازة كشش طناب را به مجموعه را مي

كنيم. با  ت را مثبت فرض ميجهت حركت سطل به سمت باال است و اين جه
كه حركت مجموعه به صورت كندشونده است، جهت شتاب در  توجه به اين

  خالف جهت حركت مجموعه يعني به سمت پايين است. پس داريم:
 

T (M m)g (M m)a     
1 0 5 10 1 0 5 2
12

T ( / ) ( / )( )
T N
     

 
 

 
  

  شته و داريم:را نو mاكنون معادلة حركت جسم 
N mg ma

N / / ( ) N N
 

      0 5 10 0 5 2 4  

 
 

 
 )37تا  32هاي  ه، صفحدانشگاهي پيشفيزيك ديناميك) (( 

  )86 -(سراسري خارج از كشور رياضي  »1«گزينة  - 175
(N)گاه  ترازوي فنري، نيروي عمودي تكيه


را نشان  

   دهد، بنابراين داريم: مي
netF ma N mg ma     

N mg ma    
mg N , N N 600 480   

2480 600 60 60 120 2 /a a a m s         
دست آمد، بنابراين جهت شتاب رو به پايين است (چون  چون شتاب منفي به

mرا رو به باال گرفتيم)؛ پس شتاب  yجهت مثبت 
s2

هتي رو به با ج 2
  پايين خواهد بود.

طور كلي اگر جهت شتاب رو به پايين باشد، جهت حركت چه رو به  دقت كنيد به
كمتر خواهد بود كه در دو حالت حركت  mgاز  Nباال و چه رو به پايين باشد 

  شود. كندشونده رو به باال، مشاهده ميصورت تندشونده رو به پايين يا  آسانسور به
 )64تا  62هاي  ه، صفح2فيزيك ديناميك) (( 

 --------------------------------------------  
  )89-(سراسري رياضي   »4«گزينة  -176

كه سرعت جسم كم نشود بايستي شـتاب  براي آن
حركت مثبت بماند (در اين صورت سرعت افزايش 

ود. (در ايـن صـورت   يابد.) يا حـداقل صـفر شـ    مي
  ماند.) در اين حالت داريم: سرعت ثابت مي

N mg N
k kf N    40   

 1 40 104kf N    
 0 0 10net k kF F f F f N        

   برابر است با: Fپس حداكثر تغييرات
 40 10 30F N     

 )37تا  32هاي  ه، صفحنشگاهيدا پيشفيزيك ديناميك) (( 
 --------------------------------------------  

  )96 -(سراسري رياضي  »3«گزينة  -177
2گرانشي در سطح هر سياره از رابطة   شتاب

GMg
R

 آيد كه  دست مي به
M  جرم سياره وR آن است. بنابراين داريم: شعاع  

1
2 24

1
2

1 2 14
M Mee

e e eR Re

Rg M g( ) ( )
g M R g




       

 )61تا  59هاي  ه، صفح2فيزيك ديناميك) (( 
 --------------------------------------------  

  )نسب عبدالرضا اميني(  »4«گزينة  -178

pKصورت  رابطة اندازة تكانه با انرژي جنبشي به
m

2

2 يم:است، بنابراين دار  

2 21 1 22 4
A A B A A
B B A B B

K p m p p( ) ( )
K p m p p

        

 )40تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهي پيشفيزيك ) (ديناميك( 

m

T

Mg

mg

حر�ت جهت

y FN

mg

N


F

x

mg�W

fk

FNN
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  )زهره آقامحمدي(  »4«گزینۀ  -179

eGM طبق رابطۀ نیروي گرانشی بین زمین و ماهواره داریم: m
F

r2
  

r h RA A B e
B B A

W m r
( )

W m r
2  

222 2 9 3
3 3 4 2

e eA
B e e

R RW
( )

W R R
  

 )61تا  59هاي  ه، صفح2زیک فی) (دینامیک( 
 --------------------------------------------  

  )پیمان محمدعلی راست(  »3«گزینۀ  - 180
در حالت اول جسم در راستاي قائم شتاب ندارد، از قانون دوم نیوتون  چون

  شود که برایند نیروهاي وارد بر جسم در راستاي قائم صفر است. نتیجه می
  0eF mg   

  Fe kx mg kx   
20 0 2 0 2
5

x cm / m mg / k
k mg

 
 

 
   در حالت دوم طبق قانون دوم نیوتون داریم:

  
net e kF ma F f ma  

f N ,F kxk k e
kF mgN

kx mg ma  

mk mg ,a
s

kx cm / m
mg / mg m

5 4 2
16 0 16 5 0 16 4  

Ng
kg

k k/ /
10 40 8 0 4

10
 

 )71تا  62هاي  ه، صفح2فیزیک دینامیک) (( 
 --------------------------------------------  

  )87 -(سراسري خارج از کشور ریاضی  »4«گزینۀ  - 181
maxvبیشینۀ تندي نوسانگر باید از رابطۀ  آوردنبراي به دست  A  استفاده

kاز رابطۀ  مجهول است، به جاي  کنیم، اما چون 
m

کنیم.  استفاده می 

Nبرحسب  kg ،kبر حسب  mدر این روابط باید 
m

   باشد. mبر حسب  Aو  
k
m

max max
kv A v A
m

  

32 4 0 04
3 220 20 10 2 10

Nk , A cm / m
m

m g kg kg
  

2
320 04 0 04 1600

2 10maxv / /  

0 04 40 1 6max max
mv / v /
s

  

 )67تا  61هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) (( 

  )علیرضا گونه(  »2«گزینۀ  - 182

  
حداقل زمان الزم مربوط به حالتی است که نوسانگر بدون تغییر جهت از 

مکان 
2
Ax به مکان

2
Ax ترین زمان  برود. با توجه به شکل، کم

الزم براي رسیدن نوسانگر از زمان 
2
A  به مکان

2
A  برابر

2 2 0 1 1
12 12 60
T / s .است   

 )66تا  61هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) (( 
-------- ------------------------------------  

  )بیتا خورشید(  »2«گزینۀ  -183

maxنوسانگر  سرعتحداکثر با توجه به نمودار، 
mv /
s

0 است و در  6
  ست. ا 300Jو انرژي پتانسیل  20J، انرژي جنبشی vسرعت 

300 20 320E U K E J  

max

mvK v / m( ) v /
E / smv

2
2

2

1
20 0 62 0 151 320 0 6 4

2

  

 )70تا  61هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) (( 
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »2«گزینۀ  - 184
  نگ است.انرژي جنبشی آونگ هنگام عبور از وضع تعادل برابر با انرژي مکانیکی آو

22 2

1
2
3

1 1
2 2

a Amax
maxF mamax max

(F ) (F )max A max Bmax AA A
E EA BB max B B

E mA E F A

(F )E A
E (F ) A

  

13 62
A A
B B

A A
A A

  

  اکنون با توجه به رابطۀ شتاب بیشینه داریم:
2 2max A A A

max
max B B B

(a ) A
a A ( )

(a ) A
  

g
max A A B
max B B A

(a ) A
( )

(a ) A
  

1
2

6
16 32

B
max AA

A AA B max B

(a )
(a )

  

 )73تا  61هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) (( 
----------- ---------------------------------  

  )پیمان کامیار(  »2« ۀگزین - 185
xmF ۀبنابر رابط مبدأ خط راستی گذرا از x، نمودار نیرو برحسب2
بنابراین با توجه  است. A تا A ۀاست که داراي دامن 2m با شیب

m/A شکل به    است و داریم: 10
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  2 26 4x A F m A /  

2 2 2 21 0 1 6 4 64 8 rad/ /
s

  

2
2 8 4

f
f f Hz  

 )69تا  61هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) (( 
 --------------------------------------------  

  )صطفی کیانیم(  »  2« ۀگزین - 186
گیریم و مدت زمان سقوط گلوله را به  ابتدا، جهت پایین را مثبت در نظر می

 حسابآونگ طول آن را  ةدور ۀ، سپس با استفاده از رابطآوریم میدست 
   کنیم. می

  451 12 245 10 0 302 2
y m

y gt v t t t s  
33 13

t nT T s
n

  
2 10 122 1 2 1 410 10 4

L L LT L m
g

  

25L cm  
 )73تا  71و  19تا  16هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک ترکیبی) (( 

 --------------------------------------------  
  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 187

کنیم و سپس مدت  ابتدا سرعت انتشار موج عرضی در تار را حساب می
  آوریم: کند به دست می زمانی که موج، طول تار را طی می

3 6 2 18 10 6 10 48 103
kg ,A m ,F N

F mv
.A

  

148 10 103 68 10 6 10
m

v v
s

  

0 6 0 6 10 0 06x L / mx v t / t t / s  
 )88تا  83هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج( 

 --------------------------------------------  
  )پیمان کامیار(  »2« ۀگزین - 188

تی حال باشند، در نقطه که در فاز مخالف می بین دو ۀترین فاصل دانیم کم می
 ۀباشد و با استفاده از رابط  است که اختالف فاز دو نقطه از هم برابر

xk توان نوشت: می   
  50 8 4

rad
k x k / k

m
  

   توان نوشت: می kv ۀاکنون با استفاده از رابط
2

2 2 2
5 404

T
kv kv T

T kv
  

0 04 40T / s T ms  
  )96تا  89هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج( 

 --------------------------------------------  
  )89سراسري تجربی (  »4« ۀگزین - 189

دانیم در انتشار موج در محیط، هر ذره تمایل به تکرار وضعیت ذرة ماقبل  می
بوده است  M، باالتر از ذرة M خود را دارد. با توجه به این که ذرة ماقبل

 –جایی  کند. با توجه نمودار جابه در نتیجه موج به سمت چپ حرکت می
مکان شکل زیر، وقتی نوسانگر بدون تغییر جهت از نقطۀ تعادل تا مکان 

A 4رود، زمان حرکت آن  می
T  و چونT آن  جایی جابهاست،  ارز  هم

2تا  Aجایی از  شود. در جابه می 4برابر 
A  6برابر  حرکتزمان

T  و

2از  جایی جابهخواهد بود و در  6جایی آن برابر  جابه
A  0تاx زمان ،

12جایی برابر  جابه
T ا توجه به شکل است. بنابراین ب 12جایی آن برابر  و جابه

0بینیم  می 5 12   برابر است با:  صورت  است در این /2

  

0 5

0 54 6 12 2 12 2
/

/  

1 1 5 6
2 2 12 2 12 5m  

 )96تا  89هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک هاي مکانیکی) ( موج( 
--------------------------------- -----------  

  )88سراسري تجربی خارج از کشور (  »3« ۀگزین - 190

tبا توجه به شکل زیر، موج در مدت  t t2 پیشروي  2به اندازة  1

)ارز  هم نموده است. با توجه به این که  T) T  ،استT
t 2 

  باشد. البته به صورت زیر هم می توان به این نتیجه رسید. می

  

  
x Tx v. t t t

Tv
T

2
2 2  

Tدانیم  از طرف دیگر می
f
   است. بنابراین داریم: 1

T f HzfT ft t
f

1
50

1
1

2 2 2  

t t s s21 1 102 50 100
 

 )96تا  89هاي  هصفح دانشگاهی، پیشیک فیزهاي مکانیکی) ( موج( 
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  دانشگاهی پیششیمی   

  

 زواره) (محمد عظیمیان  »2« ۀگزین - 191
   ها: بررسی گزینه

واکنش کلی  c و a، b ها و تغییرات غلظت ) با توجه به شیب نمودار1
b   رو است: صورت روبه به c a2 2  
ها در هر لحظه  سرعت آن b و a) به دلیل یکسان بودن ضرایب استوکیومتري 2

1aبا هم یکسان بوده و بنابراین 
b

R
R

   باشد. می 
ها با سرعت واکنش را نشان  دهنده ) قانون سرعت ارتباط بین غلظت واکنش3

m دهد، یعنی: می nR k b c  
تولید  a ، مقدار مولb و aیکسان بودن ضرایب استوکیومتري  ) به دلیل4

   مصرف شده برابر است. b شده با مقدار مول
 )13و  12، 9، 8ي  ها   دانشگاهی، صفحه شیمیایی) (شیمی پیش  (سینتیک 

----------------- ---------------------------  
 نظر) (حامد پویان  »2« ۀگزین - 192

2
0 04 0 02 0 0

0 04 0 02

OH(g) CO(g) CO (g) H(g)
/ /

x x x x

/ x / x x x

  

21به COکه غلظت با توجه به این 5    موالر کاهش یافته است:/10
2 2 2 12 10 1 5 10 0 5 10x / x / mol.L  

  برابر است با: OHدست آمده غلظت  به xدر این لحظه با توجه به 
[OH] / x / / mol.L2 2 2 10 04 4 10 0 5 10 3 5 10  

Rکه واکنش بنیادي است،  با توجه به این k[OH][CO]  بنابراین سرعت
  واکنش در این لحظه برابر است با:

7 2 2 3 1 12 10 3 5 10 1 5 10 10 5 10R / / / mol.L .s  
 )13و  12ي  ها   دانشگاهی، صفحه می پیششیمیایی) (شی  (سینتیک  

 --------------------------------------------  
 آبادي) (مصطفی رستم  »2« ۀگزین - 193

  هاي اول و دوم صحیح هستند. عبارت
شود، یعنـی تشـکیل    در دماي باالي موتور خودرو تشکیل میNO(g)ي آالینده

  رماده است.ي آن گ آن گرماگیر و تجزیه
2 22 181NO(g) N (g) O (g) H kJ  

 و رودیـم  (Pd)، پـاالدیم (Pt)هاي کاتالیستی از فلزهاي پالتـین  در مبدل
(Rh) شود. (نماد شیمیایی رودیـم در عبـارت چهـارم درسـت      استفاده می
 )27تا  25ي  ها   دانشگاهی، صفحه یی) (شیمی پیششیمیا  (سینتیک    نیست.)

 --------------------------------------------  
 (علی فرزادتبار)  »3« ۀگزین - 194

Nاوالً نمودار داده شده مربوط به O2 باشـد. ثانیـًا    است، زیـرا نزولـی مـی    5
 ي دي نیتـــــروژن پنتوکســـــید بـــــه صـــــورت واکـــــنش تجزیـــــه

)g(O)g(NO)g(ON 2252 است که سرعت تولید گاز اکسـیژن   42
  شده است، یعنی: ثانیه به ما داده  10تا  5ي زمانی  در فاصله

1115022 252 min.L.mol/RR OON 

113
4
1

1
60

5152

min.L.nmol

Lmin
s

s
moln

min.L
mol

t
nR ON

 

3
131 1212 nn)nn(  

12باید nn برابر
3
ها را امتحان کنیم،  تک گزینه تک ناچاریمشود. پس  1

  باشد.  ) می3( ي اي که درست است، گزینه تنها گزینه
  )9تا  3هاي دانشگاهی، صفحه شیمی پیشسینتیک شیمیایی) ((

 ----------------------------------------------  
 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 195

ابتدا با استفاده از 
2ClR اسـتوکیومتري   هاي و نسبت ضریبHClR  15را در 

    آوریم: دست می ي اول واکنش به ثانیه

2

4
2

HCl

Cl

R
R

  

2
2 2 1 12 2 1 5 10 3 10HCl ClR R / mol.L .s

توانیم تغییرات  ي اول واکنش، می ثانیه 15در  HClRداشتن  اکنون با در دست 
  ي زمانی تعیین کنیم: ین بازهغلظت این ماده را در ا

23 10 15HCl
[HCl] [HCl]R

t
  

10 45[HCl] / mol.L  
0 15 0 5 5 10 10 15[HCl] [HCl] [HCl] [HCl]  

/ ( / ) ( / ) [HCl]10 150 45 0 25 0 15  
1

10 15 0 05[HCl] / mol.L  
صورت  هاي جدول ي اول و داده ثانیه 15در  HClبا استفاده از تغییرات غلظت 

دست  ثانیه به 15تا  10ي  را در بازه HClسؤال، توانستیم تغییرات غلظت 
     را در این بازه حساب کنیم: HClRتوانیم  آوریم، حال می

HCl
[HCl]R

t
  

1 1 10 05 0 01 0 015
( / ) / mol.L .s / M.s  

 )9تا  3ي    ها دانشگاهی، صفحه یش(سینتیک شیمیایی) (شیمی پ  
 ----------------------------------------------  

 (علی مؤیدي)  »3« ۀگزین - 196
، سرعت آغازین واکـنش  [D]برابر کردن  5/1در واکنش رفت با دو برابر و 

21و22ترتیب  به صورت  برابر شده است. پس شکل کلی قانون سرعت به /5
2Rزیر است:  k[D]1هاي  ي آزمایش . در واکنش برگشت و در مقایسه 

، سـرعت نیـز   [C]برابر شدن  و سه [B]شود، با ثابت ماندن  معلوم می 2و 
، با ثابت ماندن 2و  3هاي  ي آزمایش چنین در مقایسه همبرابر شده است.  سه

[C]  و دوبرابر شدن[B]   سرعت نیز دو برابر شده است. پس شـکل کلـی ،
R  صورت زیر است:   قانون سرعت به k [C].[B]  

و  (k)ابت سرعت واکنش رفتداده شده، مقادیر ث هاي با توجه به جدول
k) برگشت    آید. دست می به (

2 2 0 030 03 0 2 0 750 04
/R k[D] / k[ / ] k /
/
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/R k [C].[B] / k [ / ][ / ] k /
/

0 0080 008 0 1 0 1 0 80 01
0 75 0 940 8

k / /
k /

  
 )13و  12ي    ها دانشگاهی، صفحه (سینتیک شیمیایی) (شیمی پیش

 ----------------- -----------------------------  
 (حسن ذاکري)  »3« ۀگزین -197

  موارد: بررسی
  باشد. می درست  )1
، COکاتالیستی سبب کاهش  باشد: مبدل می نادرست) 2

NO  وx yC H شود. می  
 باشد: واکنش  ) درست می3

2 2 2 0N O NO H  
برگشــت  Eaرفــت از  Eaگرمــاگیر اســت و 

% از 20تـر اســت. بنـابراین بـا کــاهش     بـیش 
ــرژي فعالســازي   ــت، ان ــرژي فعالســازي رف ان

  یابد. % کاهش می20برگشت بیش از 
جـود در هـوا   دي اکسید با آب و اکسـیژن مو  باشد: گاز گوگرد می درست) 4

  شود. اسید تبدیل می دهد و در نهایت به سولفوریک واکنش می
  )26تا  21هاي      دانشگاهی، صفحه (سینتیک شیمیایی) (شیمی پیش 

 ----------------------------------------------  
 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 198

  صورت زیر است: واکنش تجزیه کلسیم کربنات به
3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  

دسـت   را بـه 2COباشـد. ابتـدا مقـدار نظـري گـاز       مـی 2COکه گاز تولید شده
  آوریم: می

1 13 225 0 252 3 2100 13 3
molCaCO molCO

?molCO gCaCO / molCO
gCaCO molCaCO

  
  کنیم: را محاسبه می2COبا توجه به بازده واکنش، مقدار عملی 

80 0 25 0 2 2100
/ mol / molCO2مقدار عملیCO  

2
0 2 42 6 7 105 60

/ molCO molR /CO ( )s s
  

یکسان است، بنابراین سـرعت متوسـط   3CaCOو 2COضریب استوکیومتري 
46 نیز 3CaCOمصرف  7 10 mol/

s
   (ترکیبی)   .باشد می 

  )9تا  3ي  ها   دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
 )33و  32ي  ها ، صفحه3(شیمی  

 ----------------------------------------------  
 فیروزآبادي) (رضا جعفري  »3« ۀگزین -199

    آوریم: دست می را بهHAي  مرتبه 2و  1هاي  با مقایسه ردیف
44 101 3 2 2
2 12 102 3 1

npH H O CM HAR
HA nR HApH H O CM

  

1 21 23 10 10 110 1002 4 21 23 10 10

n/ ( ) n( ) nn/ ( )
  

    آوریم. دست می را بهBOHي  ، مرتبه3و 2هاي با مقایسه ردیف

141012 212 10 102 3 1210
141013 113 10 103 3 1310

pH H O OH
BOH

pH H O OH

  

1 1123 10 103 3 100 10 21 22 1 23 10 102

m mBOHR ( ) m( ) mm mR / ( )BOH
  

1 22k HA BOHواکنشR  
  )70و  13، 12ي  ها   دانشگاهی، صفحه یش(شیمی پ (ترکیبی)

 ----------------------------------------------  
 زاده) (علی نوري  »1« ۀگزین - 200

ــفحه    ــرین ص ــق تم ــت) طب ــت اس ــارت اول: (نادرس ــیمی   13ي  عب ــاب ش کت
2دانشگاهی، در واکنش تجزیـه   پیش 42 5 2 2N O NO O ي قـانون   ، رابطـه

2سرعت به صورت  5R k N O    است. در این صـورت یکـايk    بـه صـورت
1s.است  

اغلب کاتالیزگرهاي جامد با گذشت زمان با برخی عبارت دوم: (نادرست است) 
هاي  دهند. مبدل مواد شیمیایی گوگرددار و فسفردار کارایی خود را از دست می

  اي تعویض شوند.  صورت دوره یستی بایستی بهکاتال
هـا از   عبارت سوم: (درست است) واکنش بنیادي، واکنشی است که در آن فراورده

شـوند، بنـابراین ایـن واکـنش      دهنده تولید مـی  هاي واکنش برخورد مستقیم ذره
  بنیادي است.

دماي اتاق مثبت بـوده و غیـر   این واکنش در Gعبارت چهارم: (نادرست است)
  (ترکیبی)  خودي است. به خود

 )26و  21، 15تا  12ي  ها   دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  )72تا  70ي  ها   ، صفحه3(شیمی  
 ----------------------------------------------  

 نظر) (حامد پویان  »2« ۀگزین - 201
3Hسبب کاهش OHافزودن»: 1«ي  گزینه Oگردد و در نتیجـه تعـادل    می

  شود.  جا می راست جابه به
مقدار ثابت تعادل، فقط تابع دما است و تغییر غلظت یکـی از مـواد   »: 2«ي  گزینه

    شود. نمی Kدر دماي ثابت، باعث تغییر مقدار 
سـمت   باشد بنابراین با کاهش دما تعادل به زا می اتعادل مذکور گرم»: 3«ي  گزینه

چنـین   گـردد. هـم   هـا مـی   شود که باعث افزایش غلظت فراورده جا می راست جابه
هـا و فـراورده    ه دهنـد  کاهش حجم در این واکنش سبب افزایش غلظـت واکـنش  

   گردد. می
سمت چـپ   جایی تعادل به کاهش فشار (افزایش حجم) سبب جابه»: 4«ي  گزینه

یابـد   هاي موجود در ظرف واکـنش افـزایش مـی    گردد درنتیجه تعداد مولکول یم
   باشد.) ها می تر از فراورده ها بزرگ دهنده (ضریب استوکیومتري واکنش

 )52تا  46ي  ها   دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش
 ----------------------------------------------  

 ) مصطفوي طاها (سید  »2« ۀگزین - 202
22 2

3 6 3
3 3 3 2

H S(g) I (g) HI(g) S(s)

x x x
   

  آوریم: دست می ثابت تعادل را در تعادل اولیه به مقدارابتدا 
2 23 1

6 3 22 2
HI

K
I H S

  
از واکنش تعادلی طبق اصل لوشاتلیه تعادل براي تعدیل اثـر  2Iبا خروج نیمی از 

شـود. بـا توجـه بـه ثابـت       جا مـی  ) جابه2Iتحمیل شده در جهت برگشت (تولید
  در تعادل اولیه و جدید یکسان و برابر خواهد بود.Kماندن دما مقدار

 اولیهها در تعادل  تغلظ
 ها در تعادل جدید غلظت
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2 23 2 1 3 2 2

3 3 2 3 22 2
HI ( x) ( x)K

( x)( x) xI H S
  

3باید توجه کرد که در تعادل جدید 2HI x 32وI x    اسـت پـس

3درحقیقت عبارت 2
3

x( )
x

همان نسبت 
2

HI
I

2می باشـد کـه حاصـلش    
2

 
 )48تا  44و  41تا  38ي  ها   دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش  باشد.  می

------------------------------------------ ----  
 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین -203

شود. بـا تشـکیل جـدول زیـر      شروع می2Oمول از  aو 2SOمول  4واکنش با 
   کنیم: را تعیین می2Oو مول اولیه2SOمول تعادلی

2 22 2 3SO O SO    
0  a  4  مول اولیه  
2x  x  2x  تغییر مول  
2x  a x  4 2x  مول تعادلی  

2است، پس 3در هنگام تعادل برابر  3SOچون تعداد مول  3x  بوده و مقـدار
x  است. بنابراین در هنگام تعادل مقدار مول هر یک از مواد عبارتند از: 5/1برابر    

3 4 3 1 13 2 2molSO mol ,molSO mol ,molO mol  
   کنیم: را تعیین می در تعادل، مقدار اولیه آن2Oهاي اکنون با استفاده از مول

1 5 1 2 5a / a / mol  
3 2

12 181 12
2 2

( )
K L.mol

( ) ( )
  

 )41تا  38ي  ها   دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش 
------------- ---------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 204
در تمام مدت زمان انجام واکنش، از شروع تا پایان، قانون پایستگی جرم در 

و  2CO ،CaOیک واکنش برقرار است. در حین تعـادل مجمـوع جـرم    
3CaCO  گرم است، بنابراین:  2/0برابر  

3 2
0 2CaCO CaO COm m m / g  

2
30 2 0 156 44 10COm / g / g g  

  آوریم: دست می را به Ca(OH)2و مول و غلظت CaO، مول2COاکنون از جرم
2 2CaO(s) H O(l) Ca(OH) (aq)  

3 2
2 2

2 2

1 144 10 44 1
molCO molCaO?molCa(OH) gCO

gCO molCO  
32

2
1 101
molCa(OH)

molCa(OH)
molCaO

  
3

3 110 2 100 5
mol mol.L

/ L
  2Ca(OH)غلظت 

[OH ] mol.L3 3 12 10 2 4 10  
14 310 4 103 3k [H O ][OH ] [H O ] ( )w  

[H O ] / 12
3 2 5 10  

/ /
122 5 10 106 25 1034 10

  نسبت خواسته شده 

 )82و  81  ،70، 37هاي      دانشگاهی، صفحه ش(ترکیبی) (شیمی پی 

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 205
  ) نادرست. مثًال تعادل زیر یک تعادل ناهمگن است. 1

2 3 4 23 4 4Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)   
2) نادرست. کاتالیزگر 2 5V O  2است نه 5N O.  
شود اما  جا نمی جابه تعادل  فشار (کاهش حجم ظرف)) درست. با افزایش 3

  یابد. هاي موجود در این تعادل افزایش می غلظت گونه
 3NH) نادرست. طبق اصل لوشاتلیه با افزایش فشار تعادل در جهت تولید 4

  یابد. هاي گازي کاهش می جا شده اما تعداد مولکول جابه
 )50و  49، 37،  32هاي      دانشگاهی، صفحه یمی پیش(تعادل شیمیایی) (ش

 ----------------------------------------------  
 زاده) (علی نوري  »4« ۀگزین - 206

تر از  ، بیشBکه غلظت  برابرند براي این Bو  Aدر شروع واکنش غلظت 
A جا شود تا به تعادل برسد. شود باید واکنش در جهت برگشت جابه  

2 2
0 5 0 5 0 5

0 5 0 5 2 0 5 2

A B C
/ / /

/ x / x / x

  

0 5 21 2 1 20 5
[B] / x: / /
[A] / x

  طبق فرض تست

0 5 2 0 6 1 2/ x / / x  
0 8 0 1 0 125/ x / x /  

  شده: برگشت خواسته  براي واکنش Kتوجه کنید که 
[A][B] / ( / )

K / /
[C] ( / )

2 2

2 2
0 625 0 75 0 625 9 5 625

0 25
  

 )41تا  38هاي      دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش
 ----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 207
  در حل سوال باید به دو نکته توجه کنیم:

3در واکنش - 1 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) فقط یک ،
دهنده داریم که آن هم یک جامد خالص است، غلظت این ماده ثابت  واکنش

دهنده است،  باشد، از این رو سرعت واکنش رفت که تابع غلظت واکنش می
  کند. ثابت بوده و تغییر نمی

2Kدر عبارت ثابت تعادل واکنش فقط یک ماده وجود دارد - 2 CO، 
در تعادل جدید با تعادل اولیه برابر است، Kدلیل ثابت بودن دما، مقدار به

در تعادل اولیه با تعادل جدید یکسان بوده و سرعت 2COبنابراین غلطت
یابد، اما پس  یاست ابتدا افزایش م 2COواکنش برگشت هم که تابع غلظت

، غلظت این 2COهاي سمت چپ و کاهش تعداد مول تعادل به جایی جابهاز 
  شود. ماده در تعادل جدید با تعادل اولیه برابر می

  اند. درستی رعایت شده ي ذکر شده به  ، دو نکته»2«هاي ردیف سنج در سرعت
  )49و  33ي    ها صفحهدانشگاهی،  پیش (تعادل شیمیایی) (شیمی  

 ----------------------------------------------  
 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 208

را Kتوانیم مقدار هر یک از گازها را در تعادل اولیه داریم، پس می مولتعداد 
هر  که حجم ظرف برابر یک لیتر است، غلظت مولی تعیین کنیم. با توجه به این
  باشد. گاز با تعداد مول آن برابر می

2 2
2

6 2 0 64 5
CO H ( )( )

K K /
( )( )CO H O

  
  

 غلظت در ابتدا:

 تعادل غلظت در:
2x 2xx
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شود، از این رو در نخستین  نوشته میKوQدر مخرج عبارتCOغلظت
، تعادل به هم خورد و به ظرف واکنشCOاضافه شدن ي لحظه

Q Kشود. حین این افزایش غلظت میCOماند، پس  ، دما ثابت می
Qکند چون تغییر نمیKمقدار Kجا  شده است، تعادل در جهت رفت جابه
Qتر شده و در نهایت بزرگQتدریج مقدار بهشود تا از این راه  می K شده و

جایی تعادل در جهت رفت، تغییر غلظت  دلیل جابه دوباره به تعادل برسیم. به
باشد.  ها مثبت می ها، منفی و تغییر غلظت فراورده واکنش دهنده

  کنیم: مول فرض میaاضافه شده راCOمقدار
2 2 2CO H O CO H  

2  6  5  4 a  مول اولیه  
x  x  x  x  تغییر مول  

2 x  6 x  5 x  4 a x  مول تعادلی  
2 210 10nCO nH ها در تعادل جدید فراورده مولمجموع تعداد  

6 2 10 1( x) ( x) x mol  
2 2

2
6 1 2 10 6

5 1 4 1
5 75

CO H ( )( )K /
( )( a )CO H O

a / mol

  

 )46تا  44و  41تا  38ي     ها دانشگاهی، صفحه پیش یمیایی) (شیمی(تعادل ش   
 ----------------------------------------------  

 (حامد رواز)  »1« ۀگزین - 209
تر  هابر هرچه دما افزایش یابد، واکنش از لحاظ سینتیکی مساعد  در فرایند

  ند.ده است به همین علت این فرایند را در دماهاي باال انجام می
 ) 62ي     ، صفحه3(شیمی 

 )57تا  54ي ها   دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش  
 ----------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان  »    1« ۀگزین - 210
فاز است (دو فاز جامد و یک فاز  3تعداد فازها در مخلوط تعادلی شامل 

جایی  دماي ثابت، طبق اصل لوشاتلیه باعث جابهگازي). افزایش فشار در 
2Iهاي کاهش، تعداد مولکول S(s)شود. مقدار  سمت چپ می به تعادل (s) 

  یابد. هاي گازي) کاهش می هاي گازي (مولکول افزایش و تعداد مول
  )50و  49، 37 ي ها ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی(تعادل شیمیایی) 

 ----------------------------------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »     4« ۀگزین - 211

  نمودار داده شده: مطابق
 Bو  Aهاي  غلظت گونه 2tشروع شده و در زمان  0tواکنش در زمان 

هم  Bو Aهاي  تر شده است. گونه بیش Dو  Cهاي  تر و غلظت گونه کم
شوند ولی براي حالتی که در شکل نشان داده  با سرعت یکسان مصرف می

وجود تفاوت   تر بوده است. با این بیش Bاز  Aقدار اولیه شده است م
اند و در  کاهش یافته Bو  Aغلظت  2tها یکسان است. در زمان  غلظت آن

 3tباشد. در زمان  تر می کم 0tها از زمان  سرعت تغییر غلظتاین زمان 
تغییر غلظت هر گونه برابر با صفر است. زیرا با همان سرعتی که تولید 

 –شوند. صفربودن شیب نمودار (غلظت  شوند با همان سرعت مصرف می می
  وپی است نه میکروسکوپی.زمان) از دیدگاه ماکروسک

  )34تا  32هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی(تعادل شیمیایی) 
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی    »3« ۀگزین - 212
   کنیم: را حساب می Qابتدا مقدار 

0 2 0 2
0 012 3 2 2 0 050 4 0 25

2

/ mol / mol( )( )[Cl ][PCl ] /L LQ // mol[PCl ] /( )
L

  

10K بنابراین
Q

است و واکنش براي  Qتر از  بزرگ Kبوده و مقدار  
جا شود. پس واکنش رفت در مقایسه  رسیدن به تعادل باید در جهت رفت جابه

  شود. تري انجام می با واکنش برگشت با سرعت بیش
  )46تا  44هاي   ، صفحهانشگاهید پیش (شیمی(تعادل شیمیایی) 

 ----------------------------------------------  
 (مسعود جعفري)  »     4« ۀگزین -213

 
3 4NH HOBr NH OBr(aq) (aq) (aq) (aq)

  
  ها: بررسی سایر گزینه

 »:1«ي  گزینه
2 2O H O OH OH(aq) (l) (aq) (aq)

  
H)در این واکنش انتقال پروتون   »:2«ي  گزینه صورت نگرفته است.  (

  برونستد مشخص کرد. –  توان نقش مواد را با استفاده از مدل لوري بنابراین نمی
منتقل شده  24HPOبه  4NHاز  Hدر این واکنش، یک »: 3«ي  گزینه

) و Hي  برونستد (دهنده –، نقش اسید لوري 4NHرو،  است، از این
24HPO ي  برونستد (گیرنده –، نقش باز لوريH.را دارد (  

  )63و  62هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی(اسیدها و بازها) 
------------ ----------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »     4« ۀگزین - 214
شود و با مدل آرنیوس  این واکنش در فاز گازي انجام میي اول:  بررسی گزینه

  را بررسی کرد. توان آن نمی
2ي دوم: اکسیدهاي  بررسی گزینه 5N O  3وSO  نافلزي و محلول در اکسید

آب بوده و اکسید اسیدي یا اسید آرنیوس هستند ولی از انحالل یک مول از 
   ها تولید نخواهد شد. ها در آب تعداد مول یکسانی از یون آن

هاي هیدروکسید  یون اکسید در آب به سرعت به یون  ي سوم: بررسی گزینه
2شود.  تبدیل می 22(O (aq) H O(l) OH )(aq)   
برونستد را دارد. (چون یون  - واکنش یون اکسید نقش باز لوري در این

  دریافت کرده است.) Hهیدروژن یا 
2ي چهارم: آلومینیم اکسید  بررسی گزینه 3(Al O ناپذیر است  در آب انحالل (

  دهد. فازي تشکیل می 2و با آب مخلوط ناهمگن 
دلیل آمفوتر بودن طی واکنش با اسیدها و بازها محلولی همگن و  هکه ب در حالی

  شود. ها حل می دهد یعنی هم در اسیدها و هم در باز شفاف تشکیل می
  )63تا  61هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی(اسیدها و بازها) 

 ----------------------------------------------  
 )(عبدالحمید امینی  »    1« ۀگزین - 215

  پردازیم: هاي داده شده می به بررسی عبارت
  آ) درست است.

3Hب) نادرست است. سرعت واکنش فلزات با اسیدها با غلظت یون  O (aq) 
  ي مستقیم دارد. رابطه

تر دارد. با توجه به این توضیح  بیشHپ) نادرست است: اسید مزدوج یک
2یون

2 6Cu(H O) (aq) 2اسید مزدوج 5Cu(H O) OH (aq) .است  
کتاب درسی  67ي  ت) نادرست است. اتفاقاً با توجه به جدول صفحه

  دانشگاهی، ترتیب ارائه شده کامًال درست است! پیش
  )67و 64تا  62هاي   ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی(اسیدها و بازها) 

  برونستد –اسید لوري  برونستد –باز لوري 
 

  برونستد –اسید لوري 
 

 برونستد –باز لوري 
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  24:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شیمی   -  فروردین 15آزمون  - »6«پروژة         

    
 اده)اهللا علیز (روح  »2« ۀگزین - 216

  »: 1«ي  گزینه
pH[H O ]

/ / /

/

pH /

[H O ]

[H O ] (Log / )

3 10

2 7 3 0 3 3 0 3
3

3 0 3
3

2 7
10 10 10 10
2 10 2 0 3 2 10

  

3»: 2«ي  گزینه 3
1[H O ] ([OH ] [H O ] )

[OH ]
   

14فقط در دماي 
3 10 25[OH ][H O ] : C  

  »: 3«ي  گزینه

[H O ] M. [H O ]

[H O ]

2
3 3

4
3

28 10 100
16 10

  

4 4 4
3 16 10 2 10pH log[H O ] pH log (log log )  

4 0 3 4 2 8( / ) /  
  کتاب درسی (قسمت ب) درست است. 76ي  حهطبق فکر کنید صف»: 4«  ي گزینه

 )76و  75، 70تا  68ي  ها   ، صفحهدانشگاهی پیش(شیمی  (اسیدها و بازها)    
 ----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »4« ۀگزین - 217
OH]توانیم ابتدا  ي ثابت یونش آب، می ، با استفاده از رابطهKOHدر محلول  ] 

  دست آوریم. را تعیین کرده و سپس با استفاده از آن، غلظت مولی محلول را به
14 11 1410 2 5 10 103[H O ][OH ] ( / [OH ])[OH ]

10 02[OH ] / mol.L  
10 02 1 1 0 02[OH ] M n / M M / mol.L  

راحتی   داده شده است، پس به 2HNOو درصد یونش محلول pHمقدار
  را مشخص کنیم. 2HNOتوانیم غلظت مولی  می

3 1
33 10 10pHpH [H O ] mol.L  

2% 4 4 10100 100
( )(   ي یونش درجه(

3 210 4 103[H O ] M M ( )  
2 12 5 10M / mol.L  

طور کامل  ، یکدیگر را به2HNOو  KOHل که دو محلو با توجه به این
  ي زیر استفاده کنیم: توانیم از رابطه اند، می خنثی کرده

21 1 1 2 2 2KOH HNO[M V n ] [M V n ]  
1 2 21 1KOH n , HNO n  

2
20 02 25 1 2 5 10 1/ ( / ) V  

2محلول( 220V mL(HNO  
 )76تا  74 ،69، 68 هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش (اسیدها و بازها) 

 ----------------------------------------------  
 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 218

 ،6nکه آخرین الکترون اتم فلـز داراي اعـداد کوانتـومی     با توجه به این
0l  1و

2sm توان نتیجه گرفت که آرایش الکترونی آن بـه   است، می
26s شود و از فلزهاي قلیایی خاکی است. بنابراین هیدروکسید آن  ختم می
بـاز،   pHاسـتفاده از   و دو ظرفیتی اسـت، حـال بـا    2M(OH)صورت  به

  کنیم. را محاسبه می غلظت مولی آن 

14 11 3 14 2 7pH pOH / pOH pOH /  
2 7 2 710 10 2 1 10pOH / /[OH ] M.n. M

3 0 3 3 3 12 10 10 2 2 10 10/M M M mol.L
a  توان نوشت: حال می a a b b bM n V M n V  

32 0 5 10 2a bn / V  
و اسید دو ظرفیتی است (یعنی دو  2برابر  anلیتر باشد،1000برابر bVاگر 

 (ترکیبی) ي یونش دارد). مرحله
 )27تا  25هاي      ، صفحه2(شیمی  )75و  74هاي      دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

---------------------------------- ------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »4« ۀگزین - 219

3Hو OHغلظت»: 1«ي  گزینه Oهـاي آب بـه    حاصل از خودیونش مولکول
  دما بستگی دارد.  

چـــــون واکـــــنش خودیـــــونش تعـــــادلی اســـــت و  »: 2«ي  گزینـــــه
14 2 21 10K mol .Lwتعــداد بســیار کمــی از  باشــد، پیداســت کــه مــی

و OHهـاي   هاي آب بر اثر خود یـونش، مقـادیر بسـیار کمـی از یـون      مولکول
3H O3مـول  1مول آب تولید  2توان گفت  نمایند و نمی را تولید میH O  و

  ماید.ن می OHمول 1
3Hي دماها در آب خالص، در همه»: 3«ي  گزینه O OH .است  
25در دمايKwبا توجه به »: 4«ي  گزینه C:  

141 103
17 14 74 10 1 10 104

K H O OHw

OH OH
  

1 710 14
7 164 103

OH

H O
  

  )69و  68ي  ها   ، صفحهیدانشگاه پیش(شیمی  (اسیدها و بازها) 
 ----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 220
2 3 3 0 7 3 0 72 3 10 10 10 103

3 1 0 75 10 5 0 7 10 5

/ / /pH / H O

/mol .L (log / )
  

3 2 3 3CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)
(a x) x x  

  
3 15 103 3[H O ] [CH COO ] x mol.L  

3 23 3 5 1052 10
3

CH COO H O (x)(x) ( )Ka a aCH COOH
  

(غلظت اولیه استیک اسید) 
625 10 11 2552 10

a / mol .L  
توانیم با اسـتفاده از حجـم محلـول و جـرم مـولی اسـید، جـرم اسـید          اکنون می

  کنیم. شده در محلول را محاسبه  حل
1 25 603 3

1000 1 3
/ molCH COOH gCH COOH

mL molCH COOH
gCH?5003محلول COOH mL  

37 5 3/ gCH COOH  
  )75 و 35 يها  ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی (اسیدها و بازها)  

 درصد یونش

  محلول

 اولیه فته       غلظتیا یونشتولید شده           تولید شده   


