
www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



  
  
  

  13913988ماه ماه   ديدي  2727
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  

  
  

  

  
 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 يميعظفاطمه  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

  اميرمحمد مرادنيا –كاظم كاظمي  - محمدجواد قورچيان  - فاطمه غالمي  – مريم شميراني - مقدم  ابراهيم رضايي –اسماعيل تشيعي  - حسين پرهيزگار - محسن اصغري  فارسيزبان و ادبيات 
  فاطمه منصورخاكي  - خالد مشيرپناهي  –مهرداد مدادي  –رنجبر  علي رضايي –حسين رضايي  - بهزاد جهانبخش - ميدرويشعلي ابراهي - مريم آقاياري   عربي

  سيد هادي هاشمي –كبير  مرتضي محسني - محمدابراهيم مازني  –وحيده كاغذي  -بقا محمد رضايي -پور  امين اسديان –محبوبه ابتسام  -محمد آقاصالح  دين و زندگي
  فر شهاب مهران -اميرحسين مراد -نژاد  ساسان عزيزي –علي شكوهي  -محمد سهرابي  -ميرحسين زاهدي -نسترن راستگو  يزبان انگليس

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

  فريبا رئوفي  ـــــــ  محسن اصغري  محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 

  پور اسماعيل يونس - حسين رضايي  منصورخاكي فاطمه  منصورخاكي فاطمه  عربي
- هيروش صمدي تودار

  فرشته كياني
  ليال ايزدي

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  محمد آقاصالح، سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت  آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

ليدگروه فني و تو
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  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 دي 27 آزمون -)4( ةپروژ          
    

 

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  - 1

 ،كار رفته اسـت  بهبه معناي آيا و به شكل استفهام انكاري  »4«ة در گزين» مگر«واژة 
  آمده است. »باشد كه«و  »شايد«هاي ديگر و بيت سؤال به معني  ولي در گزينه

  )6 ةصفحلغت،  ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و ( 
----------------------------------------------  

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  - 2

 بخدنگ: درختي است با چوبي بسيار سخت و محكم كه از آن نيزه و تير و زين اسـ 
  كنند. درست مي

  )تركيبي ، لغت،دانشگاهي پيشزبان و ادبيات فارسي (  
----------------------------------------------  

 )نمحمدجواد قورچيا(  »1«گزينة  - 3

  ها: معناي صحيح واژه
  ترياق: پادزهر، ضدزهر

  ملهي: آلت لهو، سرگرمي
  گري، شفاعت گري، ميانجيپايمردي: خواهش

  ها ها، سختي محن: رنج
  پشت پاي: روي پا، سينة پا

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  - 4

  فراق غلط است و فَراغ درست است.
  مضايغت غلط است و مضايقت درست است.

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 5

  است.» مند عالقه«شكل صحيح واژه، 
  )دانشگاهي، امال، تركيبي ارسي پيشزبان و ادبيات ف(

----------------------------------------------  
 )ممقد ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  - 6

غـزل راه   ةاز اوايل قرن ششم عرفان و اصطالحات صوفيه با پيشگامي سنايي به حـوز 
 -رسد ال ميموالنا و حافظ به كم ةوسيل آن ـ كه در قرون بعد به  ةيابد و نوع عارفان مي

  محصول اين قرن است. 
   )24و  23هاي  ه، تاريخ ادبيات، صفحدانشگاهي پيش زبان و ادبيات فارسي(

----------------------------------------------  
 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 7

  اسدي توسي مبتكر فن مناظره است.»: 1«گزينة 
  است. شدهتأليف ابومنصوري در قرن چهارم  ةشاهنام»: 2«گزينة 
  المحجوب از جمله نثرهاي دورة ساماني است. كشف»: 4«گزينة 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  - 8

ح زنـدگاني مـن، فـرار از    الشـعرا، شـر   تـذكرة اللّـه،   رسـول   سيرت«پديدآورندگان آثار 
خويي، دولتشاه سمرقندي، عبداللّـه مسـتوفي،    دكتر عباس زرياب«ترتيب  به» مدرسه

  .هستند» كوب دكتر زرين
  )55و  54هاي  صفحه، دانشگاهي، تاريخ ادبيات ادبيات فارسي پيشزبان و (

  

 )مشهد -اميدمحمد مرادنيا(  »1«گزينة  - 9
  تشبيه: تيغ مرگ (اضافة تشبيهي)

  دشمن و دوستتضاد: 
  مجاز: جهان مجاز از مردم جهان

  جناس: دوست / دست (ناقص افزايشي)
  »وابستگي و وفاداري«كنايه از » رها نشدن دست از دامن«كنايه: 

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

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -10
) پرندة 2) دوباره (معناي مورد نظر) 1دو معنا دارد: » باز« ايهام تناسب » ب« بيت

  تناسب دارد.» مرغ، كبك و عقاب و چنگ«شكاري كه با 
  استعاره: ريشة بيداد (اضافة استعاري)» هـ«بيت 
عشـق او بـه آدمـي     نشـانه  حسن تعليل: شاعر شكاف ميان دانة گنـدم را » الف«بيت 
  داند. مي

  باغ و بوستان مجاز: چمن »: د«بيت 
 همسان: بهشتي (منسوب به بهشت)، بهشتي (رها كردي) جناس»: ج«بيت 

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

 )محسن اصغري(  »2«گزينة   -11
  مجاز: زبان مجاز از سخن / ايهام ندارد.

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  كنايه: دست از جهان شستن (ترك تعلقات)/ جناس: دست و هست»: 1«گزينة 
حسن تعليل: براي آواز خواندن پرندگان دليل ادبي و شاعرانه ذكـر شـده   »: 3«گزينة 

  است/ تشخيص: جان دادن سرو و فرياد برآوردن مرغان
ـ  »: تشبيه» / «سخن«استعاره از » مس«استعاره: »: 4«گزينة  قبـول  «و » زر«ه نظـم ب
 تشبيه شده است. » كيميا«به » دولتيان

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

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -12
آمده است و ضـمير  » سوزاند«در هر دو مصراع به معناي » سوخت«در اين بيت فعل 

  كار رفته است: در نقش مفعولي به» آفتابم«و » نقابم بي«هاي  در واژه» ـَ م«
 فروغ آن گل مرا سوزاند، آفتاب مرا سوزاند

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

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -13
  متمم است.» لك سعديك«حرف اضافه است و گروه اسمي » چو«
پـذيرد،   را نمي …هاي نهادي، مفعول، متممي و  قابل حذف است و نقش» همه روز«

  بنابراين گروه قيدي است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  وجود ندارد (انديشة جان: گروه نهادي) …انديشة جان و »: 1«گزينة 
  )ترك مست است (ترك مست: گروه مسندي ]مخمور تو  چشم[»: 2«گزينة 
  از عندليب شيدا پرسشي نكني. (عندليب شيدا: متمم)»: 3«گزينة 

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

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -14
  آمده است)» وجود دارد«در معني  هستعزيز: نهاد (فعل 

  مسند است.» عزيز«قش دستوري هاي ديگر ن در گزينه
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  بايد داشت (مسند) عزيزسخن »: 1«گزينة 
  توان شد: (مسند) نمي عزيز …در دل كسي »: 2«گزينة 
  آورد): (مسند) داند به حساب مي شمارد (مي عزيزمرد وطن را چنان »: 3«گزينة 

  )يبيترك، زبان فارسي، دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي ادبيات پيش
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  3: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 دي 27 آزمون -)4( ةپروژ          
    

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  -15
  ٌاليه مضافٌاليه مضافهسته                         چراغِ    نامِ    تو »: 1« گزينة

  
  ٌاليه مضافٌاليه صفت مضافهسته   مجمر    هر    الله »: 2« گزينة

  
  صفتصفتهسته  خوكرده به دام شكسته پرِمرغِ »: 3« گزينة

  
  هستهمميزصفت شمارشي  صد    خروار    قند»: 4« گزينة

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

----------------------------------------------  
 )حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  -16
  دو جملة چهارجزئي با مفعول و متمم»گماشتن«و » پرسيدن«
  جزئي با مسند جملة سه»شدن«

  جزئي با مفعول سه ةدو جمل»دارد«ل دو فع
  چهارجزئي با مفعول و مسند ةجمل»يافتن«

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

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  -17
بـا خلـق بـودن در    «به مفهوم نهايي حكايت انسان راستين يعنـي  » د«و » ب«يات اب

  .اشاره دارند» عين حال با خدا بودن
  برتربيني نكوهش خود»: الف«مفهوم بيت 

  دل نبستن به ديگران و تنها به خدا دل بستن»: ج«وم بيت همف
  )57صفحة ، مفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -18

عـزّت و ذلّـت يـا    »: 4«مفهوم مشترك مصراع دوم بيت صورت سـؤال و بيـت گزينـة    
ها بـه اراده و خواسـت خداونـد بسـتگي دارد و تحـت اختيـار        سعادت و شقاوت انسان

  اوست. 
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  اعتبار است.  ي ناپايدار و بيقدرت و مقام دنيو»: 1«گزينة 
  عنايت ممدوح موجب عزت و سربلندي است. »: 2«گزينة 
 فروتني و تواضع موجب كمال آدمي است.»: 3«گزينة 

  )6، مفهوم، صفحة دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )فاطمه غالمي(  »3«گزينة  -19
  گردد.) سؤال بازگشت به اصل است. (هر چيزي به اصل خويش باز ميمفهوم عبارت 

  نيز مشهود است. »4و  2 ،1«هاي  اين مفهوم درگزينه
  .كند عشق را رها نميديگر  ،كسي كه عاشق شد (عاشق واقعي) :»3« گزينةمفهوم 

  )2صفحة ، مفهوم، دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  -20
شـود كـه    شدن از زندگي يا نترسيدن از مرگ سبب مـي  اميدنا« :الؤمفهوم عبارت س

  دريافت.» 4« ةتوان از بيت گزين اين مفهوم را مي» .هايش را بگويد شخص تمام حرف
  هاي ديگر تشريح گزينه

  بازي در عشق پاك»: 1«گزينة 
  فاش كردن راز/ داشتن صداقت »:2«گزينة 
  وفاداري در عشق»: 3«گزينة 

  )18صفحة ، مفهوم، دانشگاهي پيشزبان و ادبيات فارسي ( 

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -21
عشـقي نشـانه و موجـب مـرگ و      مفهوم مشترك ابيات مرتبط: عشق ماية حيات و بي

  نيستي است. 
 ندارد.زندگي بدون عشق لذّت و نشاط »: 1«مفهوم بيت گزينة 

  )3صفحة مشابه ، مفهوم، دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -22
هاي ديگر لزوم وجود غـم و درد   ارزش دل عاشق بيان شده و در گزينه »3«گزينة در 

  در راه عاشقي.
  )25 ةصفحمشابه ، مفهوم، هيدانشگا پيش ادبيات فارسيزبان و ( 

----------------------------------------------  
 )فاطمه غالمي(  »3«گزينة  -23

  ماندگاري سخن و شعر است. »3« ةمفهوم بيت سؤال و گزين
  هاي ديگر تشريح گزينه

  عشق و زيبايي يار انتها ندارد. ةقص»: 1«گزينة 
  شود. نميعشق براي عاشق حقيقي هرگز قديمي »: 2«گزينة 
   توان يار را توصيف كرد. باز هم مي ،بگويم را هر چقدر وصف يار»: 4«گزينة 

  )34صفحة دانشگاهي، مفهوم،  پيشزبان و ادبيات فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  -24
اهكـار اشـاره دارد (رفـتن در    : به آيين ايرانيان براي معلوم كردن فـرد گن »الف«بيت 

  آتش و عبور از آن)
  : اغراق دارد و خالف عادت است كه صداي اسبان به بهرام و كيوان برسد.»ب«بيت 
  كند. : قهرمان داستان سياوش در بيت ايفاي نقش مي»ج«بيت 
  كند. دعوت مي )روايتفردوسي ما را به شنيدن داستان (: »د«بيت 

  )11و  10هاي  ،صفحه مفهومدانشگاهي،  شپيفارسي زبان و ادبيات (   
----------------------------------------------  

 )عياسماعيل تشي(  »1«گزينة  -25
پرهيـز از  « .اسـت » لزوم پرهيز از كار بيهـوده «هر دو » 1« ةو گزينمفهوم بيت سؤال 

  »رو كند كاري كه تو را با مانع روبه
  : غفلت از حوادث»2« گزينة

  نشيني توصيه به عزلت و گوشه :»3«گزينة 
  )ظرفيت هر كس ةآرزو به انداز(خواهي  : پرهيز از فزون»4«گزينة 

  )51 ةصفح مفهوم، دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 
  

 

  
  ) فاطمه منصورخاكي(    »3«گزينة    -26
ماوات / «كه  »:أنّ« 2«هـا (جمـع) (رد گزينـة     ن آسـما  »:السـ» / («زمـين /   »:األرض
پس آن دو را گشـوديم،  »: ناهمافَفَتَقْ«بسته، به هم پيوسته /  »:قاًرتْ«بودند /  »:اكانت«

  »)4و  1«هاي  (رد گزينه پس آن دو را شكافتيم
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
  ) قائمهشر - بهزاد جهانبخش (    »1«گزينة    -27
عمل اليوم «به تاخير نيندازند / »: أن اليؤخّروا« دانش آموزانمان بايد /»: ناابلّعلي ط«

داً  « كار امروز را به فردا /»: إلي الغد خـوبي درك   آن را بـه مـن  »: أنا اُدرك ذلـك جيـ
تـا  »: الفشـل  ايواجهـو حتّـي ال  «شوم /  ها متذكر مي به آنو »: و أتَذَكَّرُ لَهم/ « كنم مي

  )هترجم(  در اهدافشان»: في أهدافهم«شكست نخورند / 
----------------------------------------------  

  ) دهگالن - خالد مشيرپناهي (    »2«گزينة    -28
هـاي   گزينـه  پس ساده است، ماضي فعل كرد، من را بازداشت (اين منع مرا» يمنعن«
شـده كـه    ترجمـه  مجهـول  صورت به »3«گزينة  در چنين هم اند، نادرست» 4و  3«

ركيب وصفي نكره است: نياز شديدي، نيازي شديد ت» شديدة حاجة«نادرست است.) 
(رد » هايشـان  : بيمـاري أمراضـهم «به صورت قيد ترجمه شده است.) » 1«(در گزينة 

  )ترجمه(  »)3و  1«هاي  گزينه

 2 عربي
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 (درويشعلي ابراهيمي)  »4«گزينة  -29
  هاي ديگر تشريح گزينه

  فكر فرو برد!  هاي آب، سكاكي را در  ها توسط قطره ايجاد سوراخ در صخره»: 1«گزينة 
  اي، تكميل كن! چه تاكنون از قواعد آن را خوانده جاهاي خالي را مطابق با آن»: 2«گزينة 
  مردي مؤمن و نه كارگري تالشگر و نه كشاورزي كوشا را مسخره نكن!»: 3«گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
  ) ائمهشرق - بهزاد جهانبخش (    »3«گزينة    -30
را ديد و ما معلّممان ( كه به اشتباه مفعول ترجمه شده است داردنقش فاعل » معلم«

  )ترجمه(  ).او را در كنارمان نشانديم و به او خوش آمد گفتيم
----------------------------------------------  

  ) فاطمه منصورخاكي(    »1«گزينة  -31
(صـدقاتتان را بـا منـت گذاشـتن باطـل      » 1«با توجه به ترجمة آية شريفه در گزينة 

يـابيم بيـت    گذاري براي صدقه اشـاره دارد؛ درمـي   نكنيد)، كه به پرهيز كردن از منت
كند، تناسب  را بيان مي »عادت نكردن به منت گذاشتن ديگران«مقابل آن كه مفهوم 

 ندارد.
  هاي ديگر تشريح گزينه

ري انجام دهد، نتيجة كار خـود را  هركس هر كا«كه  هر دو عبارت به اين»: 2«گزينة 
  اشاره دارند.» بيند مي

اشـاره  » دسـتي  رويي نسبت بـه گشـاده   ارجحيت خوش«هر دو عبارت به »: 3«گزينة 
 دارند.

اشـاره  » هـاي آن  ناپايداري دنيـا و خوشـي و ناخوشـي   «هر دو عبارت به »: 4«گزينة 
  )درك مطلب و مفهوم(    دارند.

----------------------------------------------  
  ) فاطمه منصورخاكي(    »2«گزينة    -32
ابه لّيذاتها، لطالباتها، لتالميذه، لطلتلم»: آموزانش به دانش«، المعلّم / المعلّمة»: معلم«

لفهـم /  »: بـراي فهميـدن  / « سـهلةً طريقاً سهالً، سبيالً سـهالً، طريقـاً   »: راه آساني/ «
  نَهجت نَهج»: داد نشان«دروسهنّ، دروسهم / »: هايشان درس«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» الدروسهم»: «1«گزينة 
  نادرست است.» الدروسهنّ»: «3«گزينة 
  )تعريب(  نادرست است.» السهلةالسبيل »: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
   ) فاطمه منصورخاكي(    »4«گزينة    -33
»: مناطق سرد«إلي / »: به/ « الماضية السنة: في العام الماضي، في »در سال گذشته«

»: سـفر كـردم  «في روسـيا /  »: در روسيه«(موصوف و صفت معرفه)/  الباردةالمناطق 
در «(موصوف و صفت نكره)/  رائعةًمناظر »: هاي جالبي منظره«سافرت (فعل ماضي) / 

»: تر بيش«اهللا /  عظمة»: ي خداوندبزرگ«شاهدت (فعل ماضي) / »: ديدم«فيها / »: آن
  )للغائبةبينت (فعل ماضي »: روشن كرد«لي / »: برايم«أكثر / 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» بين«و » مناظراً رائعاً«، »اُشاهد«، »البارد«، »اُسافرُ»: «1«گزينة 
  اند. نادرست» كثيراً«و » يبين«، »اُشاهد فيه«، »الماضي«، »اُسافرُ»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» كثيراً«و » لباردا«، »الماضية»: «3«گزينة 

  )تعريب(  

  ترجمة متن درك مطلب: 
ترين مسائل  از افراد جامعه از مهم يها نياز دارد و شغل براي هر فرد شغل ةجامعه به هم«

ن و هـاي انسـا   تر باشـد بـا توانـايي    آيد و هرچه اين (شغل) مناسب در زندگي به شمار مي
 چه به آن هر انساني امروزه اما اين بدان معني نيست كه ؛شود موفق ميتر  بيشامكاناتش 

چـرا كـه بسـياري از مـردم محـروم هسـتند از آنچـه         ،كند ) مشتاق است، كار ميكاري(
پس به آنچه اشتياق ندارند!  كارآنهاست به دليل كمبود امكانات يا ناچار شدن به  ةشايست

 ل كسي است كه خودش را بشناسد و با تالش به استفاده از شرايطفرد موفق در يك شغ
بايد مثـال بـزنيم    (به عنوان نمونه) ،ها نيست و دانشگاه تنها راه يادگيري شغل اقدام كند 

ها) را از طريق  است و او اين (تعمير كردن ماشين هاخودرواي  حرفهفردي را كه تعميركار 
بدون اينكـه در دانشـگاه مطالعـه     ر كارش موفق استتجربه فرا گرفته است؛ در حاليكه د

  »كند!

  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »4«گزينة    -34
  با توجه به متن، شرايط در كيفيت ياد دادن و يادگيري تأثير دارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه
 دانشگاه نيست! ،طبق متن، تنها راه يادگيري شغل .فقط  »:إنّما« :»1« ةگزين
طبق متن، ممكن است فردي در خارج از دانشگاه  .امكان ندارد :»يمكن ال« :»2« ةگزين

  اما نگفته است كه اين تنها راه است! ،تعميركار ماهري شود
اما  ،ترين امور زندگي مردم است مهم ازطبق متن، شغل  .ترينمهم»: أهم« :»3« ةگزين

  )درك مطلب و مفهوم(  ترين آن! مهمنگفته است 
----------------------------------------------  

  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »3«گزينة    -35
  هاي ديگر تشريح گزينه

خودش را بـه مكـان واحـدي بـراي     فرد موفق در متن اشاره شده بود كه  :»1« ةگزين
 كند. يادگيري محدود نمي

زياد تـالش  برد و  ت بهره ميااز امكان فرد موفق در متن اشاره شده بود كه :»2« ةگزين
  كند. مي
در زندگي خوب را شناسد و كارهايش طبق متن فرد موفق خود را مي :»4« ةگزين

    دهد. انجام مي
  )درك مطلب و مفهوم(              

----------------------------------------------  
  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »3«گزينة    -36

گرفته است؛ با توجه به عبارت قبل از  گويد: اين را از طريق تجربه ياد آخر متن مي
  اشاره دارد.» تعمير كردن«به » اين«آن، 

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

  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »4«گزينة    -37
  كمبود امكانات يا فراواني آن!

 هاي ديگر تشريح گزينه

 !موفقيت در شغل :»1« ةگزين
  !اهميت تالش در يادگيري :»2« ةگزين
         نيست!براي يادگيري تنها  راه  يك دانشگاه :»3« ةگزين

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

  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »3«گزينة    -38
  هاي ديگر تشريح گزينه

 نادرست است.» )أفعل وزن على »أعرف«: ماضيه( يمزيد ثالث« :»1« ةگزين
  اند. نادرست» ضمير مستترفاعله نائب «و » مجهولمبني لل« :»2« ةگزين
  نادرست است.» مخاطبلل« :»4« ةگزين

  )نحويتحليل صرفي و (  
----------------------------------------------  

  ) مشهد - امير رضائي رنجبر (    »1«گزينة  -39
  ديگرهاي  تشريح گزينه

 اند. نادرست» ليس فيه حرف زائد«و » فعل مضارع« :»2« ةگزين

  اند. نادرست» »هذا«فاعله «و » للمخاطب« :»3« ةگزين
  اند. نادرست» للمخاطبة«و » مضارع« :»4« ةگزين

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

  ) دمشه - امير رضائي رنجبر (    »2«گزينة  -40
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» مؤخّر مبتدأ«و  »تكسير أو مكسر جمع« :»1« ةگزين
  نادرست است.» مؤخّر مبتدأ: «»3« ةگزين
  است.  نادرست» )ناجح ماضيه:( مصدر« :»4« ةگزين

  )تحليل صرفي و نحوي(  
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   (فاطمه منصورخاكي)    »1«گزينة  -41
»المتَج(دوم) » عِمرور است.اليه و مج مضاف  

ـ هالم و نِهالم ميعج تاجحي عمتَجالم«گذاري كامل عبارت:  حركت ـ  ةُنَ أَلـ  ي ـ  درْفَ نْم 
  )گذاري حركت(  !»عِمتَجالم رادأفْ

----------------------------------------------  
   )فاطمه منصورخاكي(    »4«گزينة  -42
»به و منصوب است. مفعولٌ» نَفْس  

 نَم ةِفاداإلستبِ قومي و هسفْنَ فرِعن يم ةٍنَهم يف حاجِالنّفَ«ذاري كامل عبارت: گ حركت
  )گذاري حركت(  !»داًهِتَجم روفالظّ

----------------------------------------------  
 (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  -43

  تنها اسم معرفه در اين عبارت است.» القطّة« ةكلم
  هاي ديگرريح گزينهتش

  »هذا -البلبل   -الصقر «اند از:  اسامي معرفه عبارت»: 1« ةگزين
  »ي -التالميذ  -أولئك«اند از:  اسامي معرفه عبارت»: 3« ةگزين
  »هم –أيدي  -الصيادون  -األشراف  -ك«اند از:  اسامي معرفه عبارت»: 4« ةگزين

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

 )مريم آقاياري(  »2«گزينة  -44
باشد كه چون به اسمي نكره اضافه شده است،  مي» معلّم« ةدر اين عبارت، فاعل، كلم

 شود. خود نيز نكره محسوب مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  است.» اعملوا«در فعل » واو«فاعل، ضمير بارز »: 1« ةگزين
  باشد. مي» يكرمون«در  »واو«فاعل، ضمير بارز »: 3« ةگزين
  .باشند مي بار) (دو» واو«و ضمير بارز » الّذين«ها به ترتيب  فاعل»: 4« ةگزين

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

   )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(    »3«گزينة  -45
  به و منصوب به اعراب ظاهري است. مفعولٌ» القاضي«در اين گزينه، 

  هاي ديگر ريح گزينهتش
  است و تقديراً مجرور است.» أب«صفت براي »: 1«گزينة 
  مجرور به حرف جر و تقديراً مجرور است.»: 2«گزينة 
  )قواعد اسم(  اليه و تقديراً مجرور است. مضاف»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 مهرداد حدادي)(  »2«گزينة  -46
به و منصـوب بـا اعـراب ظـاهري اصـلي       منقوص است و نقش آن مفعولٌ اسم» راعياً«

 است.
هاي رفـع و جـر داراي اعـراب     هاي منقوص در حالت دقت داشته باشيد كه اسم نكته:

  (انواع اعراب)  تقديري و در حالت نصب داراي اعراب ظاهري اصلي هستند.
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -47
مجرور به حرف جرّ بـا  » إيرانَ«و » واو«فاعل و مرفوع با عالمت فرعي » المجاهدونَ«

  (انواع اعراب)  عالمت فرعي فتحه است.
----------------------------------------------  

   )فاطمه منصورخاكي(    »1«گزينة  -48
هـاي   ي نكره (رد گزينـه كه در مورد اسم») 2«اي است (رد گزينة  جملة وصفيه جمله

  دهد. توضيح مي») 4و  3«
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
 )درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة  -49

» قـرون «باشد، زيرا » قرون«تواند صفت براي است و نمي» الظّبي«صفت » العاشق« ةكلم
  ت مفرد مؤنّث باشد نه مذكّر.صورجمع مكسر براي غيرعاقل است و صفتش بايد به

  هاي ديگرتشريح گزينه
جمع غيرعاقل است، بنابراين صفت آن بايد مفـرد مؤنـث باشـد    » االيام»: «2« ةگزين

  ).الجميلة(
مفـرد اسـت،   » الرّسول«كه است، در حالي» الكريم«جمع مكسر» الكرام»: «3« ةگزين
  بگيرد (جانب).» الـ« مضاف است و نبايد» الجانب«صحيح است. » الكريم«پس 

مذكّر است و صفتش نبايد مؤنّث باشد، (الجائع) صحيح اسـت.  » الكلب»: «4« ةگزين 
» أل«اسـت و نبايـد   » مـرّةً «اسم مشتقّ است و صفت بـراي  »  االُخري«عالوه بر آن 

  )قواعد اسم(  اُخري). مرَّةًبگيرد (

   )حسين رضايي(    »4«گزينة  -50
  جملة وصفيه است.» تُبعدني عن الكسل«و إليه مضاف» نفسي«در » ي«ضمير 

  هاي ديگرتشريح گزينه
» زينـةٍ «إليـه نيسـت چـون     مضـاف » الكواكـبِ «صفت است، اما » الدنيا»: «1«گزينة 

  پذيرد.). تنوين دارد (مضاف تنوين نمي
  صفت نيست و خبر است.» هالك«اليه است، اما   ٌ  مضاف »ء شي»: «2«گزينة 
  صفت جمله است.» سد عليهاال تُح»: «3«گزينة 

  )قواعد اسم(  
  

 
 )پور امين اسديان(  »4«گزينة    -51

 لَهم نُملي إِنَّمالَا يحسبنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُملي لَهم خَيرٌ لأَنْفُسهِم  و«در آية شريفة 
 »خواركننده يعذاب :مهينٌ عذاب«كُفرپيشگان  به ،»مهِين عذَاب لَهم و إِثْما ليزْدادوا

  )56ة صفح ،6 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  است. داده شده هوعد
----------------------------------------------  

 )آقاصالحمحمد (  »4«گزينة  -52
چنان نابينا خواهد ماند و از نور روي دوست  پردة غفلت را كنار نزند، هماگر كسي 

تابد ز ذرات  مي تومهر رخسار «و اين بيت، شرح حال اوست:  درد باي نخواه بهره
  »جهان / هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود؟

كند و  با خداوند و عرض نياز به پيشگاه او، محبت خداوند را در قلب تقويت مينيايش 
  )35ة صفح ،4 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .زند غفلت را كنار مي

----------------------------------------------  
 )بقا رضاييمحمد (  »2«گزينة  -53

 ياي وجداني و مشهود در انسان است كه به معناي توانايي بر انجام تاختيار، حقيق
قَد جاءكُم بصائر من ربكُم فمن ابصر «آية  دراين مفهوم به است. يك كار ترك 

ت و انسان با تفكر و تصميم كه يكي از اشاره شده اس» فلنفسه و من عمي فعليها
  پردازد. شواهد وجود اختيار در اوست، به انتخاب راه خود مي

 )44، 42هاي  هصفح ،5 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (     
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -54
غيير در آن چيز را دارد. پس حقّ تصرّف هر كس مالك چيزي باشد، حقّ تصرّف و ت

  باشد. د در مالكيت مييتوحيد در واليت است، برخاسته از توح دمؤي براي خدا كه
باشيم خداوند تنها مبدأ و خالق  معتقدالقيت عبارت از اين است كه ختوحيد در 
  جهان است.

ه سوي كند و ب يد در ربوبيت نيز بدين معناست كه خدا جهان را اداره ميتوح
 برد. نمايد و به پيش مي مقصدي كه برايش معين فرموده، هدايت مي

 )17 و 16هاي  صفحه ،2درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (    
----------------------------------------------  

 )كبير محسنيمرتضي (    »2«گزينة  -55
  خالقيتتوحيد در آفرينش

  ربوبيتتوحيد در جهان ةادار
 خالقيتتوحيد در »كند يحيي: زنده مي«

 )43و  17و  16 هاي ، صفحه5و  2هاي  درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -56
گيرند، به  خود را از او مي» وجود«است. يعني تمام موجودات،  ور هستيخداوند، ن

و وجودشان به وجود او وابسته است. به همين جهت،  شوند ميسبب او پيدا و آشكار 
 شود. اي از آيات الهي محسوب مي هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه

  )8و  5 يها صفحه ، 1درس ، دانشگاهي پيشدين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -57
حسن فعلي بدين معناست كه كار به درستي و به همان صورت كه خداوند فرمان 

  داده است، انجام شود.
  فاعلي است.  ن حسناريا در مقابل اخالص قرار دارد. پس رياكاري، معادل فقد

 )33 ةصفح ،4درس ، دانشگاهي پيشي دين و زندگ(    

 دانشگاهي  پيش دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -58

 متفاوتيهاي  خواند و راه خدا فرا ميشناخت عميق دربارة  معرفتقرآن كريم ما را به 
  دهد. را براي درك حضور خدا و نيز شناخت صفات و افعال او به ما نشان مي

  )6ة صفح ،1 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (    
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -59

آيد، اما هدفي  معرفت برتر و عميق نسبت به خدا، در قدم نخست مشكل به نظر مي
براي جوانان؛ زيرا بستر اصلي حركت به خصوص  پذير و قابل دسترسي است، به امكان

لب جوانان و نوجوانان وجود دارد. سوي اين هدف، پاكي و صفاي قلب است كه در اغ
وند نيز اش گذاريم و با عزم و تصميم راه افتيم. به يقين خديكافي است قدم به پ

 و«كمك خواهد كرد و لذت اين معرفت را به ما خواهد چشانيد. اين مفهوم در آية 
خاص يا توفيق الهي است، كه بيانگر امداد  »... الَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا

    نهفته است.
 )57و  9 هاي صفحه ،6و  1هاي  درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -60

تواند به حقيقت او احاطه پيدا  خداوند حقيقتي نامحدود دارد؛ در نتيجه، ذهن ما نمي
). ما طبق حديث 2و  1هاي  ش را شناسايي نمايد. (دليل نادرستي گزينهكند و ذات

توانيم به وجود خدا  با تفكر دربارة مخلوفات خدا مي، »... تَفَكَّروا في كُلِّ شَيء« :نبوي
  به عنوان آفريدگار جهان پي ببريم.

 )10و  9 هاي صفحه ،1درس ، دانشگاهي پيشدين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(    »2«گزينة  -61

گيري انسان  جا آن است كه تصور كنيم حركت و تغيير مكان و تصميم برداشت نابه
  فايده است. براساس دستور عقل بي

  تقدير خاص آن ديوار، يعني كجي آن است. و قضا (فرو ريختن ديوار كج) متناسب با ويژگي
  )50و  49هاي  هصفح ،5 درس، دانشگاهي دين و زندگي پيش(    

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -62

  ةهاي خوب از بد، سنت امتحان و ابتالي الهي است كه در آي علت جدا شدن انسان
»نَّا وقُولُوا آمتْرَكُوا أَنْ يأَنْ ي النَّاس بسأَح لَا ي مجلوه يافته است. شرايط و  »فْتَنُونَه

از نيكوكار و بدكار، بتواند سرشت خود را آشكار كند، بيانگر  ماعامكاناتي كه هر فرد، 
تجلي ...»  ؤُالء منْ عطاء ربِّكالء و ههؤُ كُلًّا نُمد« ةاست كه در آي الهيسنت امداد 
     يافته است.

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

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -63

دن و شفابخشي پيامبر (ص)، حتي پس از مرگ ايشان نيز وجود دارد. اد توانايي حاجت
  زنده است.نيز زيرا اين توانايي از بعد روحاني و معنوي ايشان است كه حتي پس از مرگ 

 )18 ةصفح ،2درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(    
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -64

د وو تنها منافع خ را دنبال كنندتمايالت دنيوي خود  ها و خواستافراد جامعه  هريك ازاگر 
يثار و تعاون و خيررساندن به و اهل ارا محور فعاليت اجتماعي قرار دهند (خودخواهي) 

رود. در  بين مي تعالي از و  گيرد و امكان رشد ديگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
بيشتري پيدا  اجتماعي و سياسي قدرت و مستكبر هاي ستمگر انسان اي، چنين جامعه

    گيرند. را در خدمت اميال خود به كار مي هاي ديگر انسانكنند و  مي
  )25 ةصفح ،3درس ، دانشگاهي پيش ن و زندگيدي(

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(    »3«گزينة  -65

اي فرزندان آدم «فرمايد:  مي در اين باره خداوند ومنظور از عهد، پيمان فطري است 
آشكار آيا از شما پيمان فطري نگرفته بودم كه شيطان را نپرستيد؟ چون او دشمن 

     »شما است و اينكه مرا بپرستيد كه اين راه مستقيم است؟
  )31ة صفح ،4 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (    

 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -66

هاي جهان در  مندي است و پديده براساس تقدير الهي، جهان خلقت داراي قانون
پيمايند يا بر يكديگر تأثير  كنند و مسير تكاملي را مي دايرة قوانين خاصي حركت مي

  . گذارند مي
هاي الهي و درك عظمت خالق  شناخت قوانين جهان خلقت سبب آشنايي ما با نشانه

  شود. مندي از طبيعت مي ها و نيز بهره آن
د خَلَت منْ قَبلكُم قَ«هاي الهي در آية  سفارش قرآن كريم به آشنايي با قوانين و سنت

 مطرح گرديده است. »الْمكَذّبِينَ عاقبةُالْأَرضِ فَانْظُرُوا كَيف كَانَ  فَسيرُوا في سنَنٌ
 )58و  56هاي  صفحة ،6درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(    »4«گزينة  -67

هاي عالي  وقت كه راه گنجد، مگر آن هاي اخالص در ذهن ما نمي برخي از ميوه
 مباره، پيامبر اكر ناشدني را بچينيم. در اين هاي وصف بندگي را بپيماييم و آن ميوه

آدم انَا اقُولُ  بنيا ي«دهد:  گونه ندا مي د: خداوند فرزندان آدم (ع) را اين (ص) فرمو
 »يء كُنْ فَيكُونُمرتُك اجعلْك تَقُولُ للشَّكُن فَيكُونُ اطعني فيما اَ ءللشي

 )38صفحة  ،4درس  دانشگاهي، (دين و زندگي پيش
----------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(    »3«گزينة  -68

و منْ يسلم وجهه إِلَى اللَّه و هو محسنٌ فَقَد «سورة مباركة لقمان:  22مطابق با آية 
 كستَمةِبِاسرْوثْق الْعتسليم خدا كند و نيكوكار باشد، قطعاً به  را ي: هر كس خودالْو

تمسك به ريسمان استوار، معلول و نتيجة تسليم  ،»استواري چنگ زده است ريسمان
 بودن در برابر خداوند و نيكوكاري است.

 )22  صفحة ،3درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -69

ترين اعتقاد ديني و پايه و اساس دين اسالم، توحيد (اعتقاد به خداي يگانه)  مهم
هو  و«در عبارت قرآني » الواحد«حقيقت توحيد با كليدواژة و  . موضوع اصلاست

الْقَه داحالْواست.، تبيين گرديده »؛ و او يكتاي مقتدر استار    
  )15و  14هاي  صفحة ،2درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -70

عبوديت و اخالص،  تقويتهاي بسيار مؤثر براي  يكي از راه :روز حسابو ياد معاد 
در پيش داريم كه كيفيت و  اي همة ما حيات جاودانه كه است توجه به اين حقيقت

  شود. همين جهان و به دست خود ما تعيين ميچگونگي آن در 
ايم و به خود  همة ما بايد به طور مداوم بنگريم كه چه چيزي براي فردا آماده كرده

يكسان نيستند و فقط ياران » ياران بهشت«با » ساكنان آتش«كنيم كه  يادآوري 
آور است آن زماني كه  انگيز و شادي ه قدر هيجانيابند. چ بهشت هستند كه نجات مي

اي نفس به آرامش رسيده، «انساني مخاطب خداوند قرار گيرد و به او گفته شود: 
و در  ازگرد، در ميان بندگان خودم درآيخشنود و خداپسند به سوي پروردگارت ب

    »بهشت خودم داخل شو.
 )36صفحه  ،4درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -71

اند كه خدا را فراموش  هاي امروزي، چنان به امور دنيوي سرگرم شده بسياري از انسان
  ها جايگاهي ندارد. كرده و خداوند در قلب آن

 هذَا م فَاعبدوهكُرب وإِنَّ اللَّه ربِّي « ةتوحيد، محور و روح زندگي ديني است كه در آي
 به آن اشاره شده است.» قيممّستَ صرَاطُ

 )27و  22 ،14 هاي صفحه ،3 و 2هاي  درس، دانشگاهي پيش دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(    »1«گزينة  -72

اشاره به قضاي الهي   ،پياده كردن آن هي دارد و اجرا ونقشة جهان، اشاره به قدر ال
  .دارد

  اي از تقدير الهي اشاره دارد. به نمونه» …الْأَرض  ماوات وإِنَّ اللَّه يمسك الس«آية شريفة 
  )48و  42 هاي هصفح ،5 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (    
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 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -73
 الْأَرضِ و ماءالس منَ برَكَات علَيهِم لَفَتَحنَا اتَّقَوا و آمنُواالْقُرَى لَو أَنَّ أَهلَ  و« ةطبق آي
به خاطر رها كردن ايمان و  ،، گرفتار شدن»انُوا يكْسبونَكَ بِما فَأَخَذْنَاهم كَذَّبوا ولَكنْ

ير نيكي يا (تأث »تأثير اعمال انسان در زندگي او«تقواي اجتماعي، مربوط به سنت 
 نوبمنْ يموت بالذُّ«صورت  بدي در سرنوشت) است كه در حديث امام صادق (ع) به

     توصيف شده است. »...
 )61و  57هاي  صفحة ،6درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )محمدابراهيم مازني(    »1«گزينة  -74

تفكر در آن، موجب فالح و رستگاري است. از و  »اله الّا اهللا ال« توجه به عبارت
تا  ن كلمه را در طول روز تكرار كنيماند كه اي رو، پيشوايان ما توصيه كرده همين

  د.بدر وجود ما نفوذ يا حقيقت آن
ها و  عبارت از دو بخش تشكيل يافته، يكي نفي معبودهاي ساختگي و طاغوتاين 

رو  نوان تنها كسي كه سزاوار پرستش و اطاعت است؛ از اينع ديگري اثبات خدا به
  پيامبر (ص) فرمود: 

    »كند. اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفظ مي«
 )26  صفحة ،3درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )ركبي مرتضي محسني(    »4«گزينة  -75

چگونگي و فرايند رشد و تكامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهاي انسان، 
گونه  سنت امتحان و ابتالي الهي است كه در حديث امام صادق (ع) اينمربوط به 

    »ئهبالايمانه في الميزانِ كُلَّما زيد في  كَفّة بِمنزلَةِانّما المؤمنُ « توصيف شده است:
  )59  صفحة ،6درس ، دانشگاهي پيش دين و زندگي(

  
  

 )نژاد ساسان عزيزي( »2« ةگزين -76
  »يك حيوان عجيب ديديم. ،شديم كه از ميان جنگل رد مي ما هنگامي«ترجمة جمله: 
  نكتة مهم درسي

  (گرامر)  شود. استفاده مي ”as“زمان از حرف ربط  براي بيان انجام دو كار هم
---------------------------------------------- 

 )نژاد ساسان عزيزي( »3« ةگزين -77
  »كاربردي نبودند. ،تر پيشنهاداتي كه در جلسه داده شد بيش«ترجمة جمله: 
  نكتة مهم درسي

  شكل زير بوده است: وصفي به ةوار اصل جمله
  Most of the suggestions which /that were made …   
 to“به همراه فعل ضمير موصولي ي، وصفي به گروه وصف ةوار جمله براي كوتاه كردن

be” صورت  هشود و فعل ب حذف مي“p.p.” (گرامر)  ماند. باقي مي  
---------------------------------------------- 

 (ميرحسين زاهدي) »4« ةگزين -78
توانم خواندن  هاي جذابي هستند كه من نمي داستان چنان ها اين«ترجمة جمله: 

  »ها را متوقف كنم. آن
  كتة مهم درسين

 به ساختار زير توجه كنيد:
such + (صفت) + شمارش جمع اسم قابل  + that … 

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

 (محمد سهرابي) »2« ةگزين -79
آموزان بيش از حد سخت بود كه آن را  براي دانش وجه مجهولدرس «جمله:  ةترجم

  »معلم خواستند آن را دوباره توضيح دهد. متوجه شوند، بنابراين از
  مهم درسي ةنكت

درست است و يـا   »2« ةجايي كه بعد از جاي خالي مصدر نتيجه داريم، يا گزين از آن
كـه   دقت كنيـد كنيم.  را انتخاب مي »2« ةگزين ،مفهوم جمله به با توجه ؛»4« ةگزين

“too”  گرامر(    .كرده استمفهوم جمله را منفي(  

 )محمد سهرابي( »1« ةگزين -80
براي تو است.  ]قطار[كند، بهترين  حركت مي 9:30قطاري كه ساعت «جمله:  ةترجم

  »دهي. پس عجله كن، وگرنه آن را از دست مي
  مهم درسي ةنكت

  عمل حركت كردن است، بنابراين: ةدهند قطار فاعل و انجام
“which/that leaves”   “leaving” 

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

 )محمد سهرابي( »1« ةگزين -81
 واژگان بسياري از افراد جوان توسط هاي ذهنها بر اين باورند كه  آن«ترجمة جمله: 

  »شود. ها آلوده مي برخي مجالت و روزنامه
  آماده كردن) 2  وده كردنآل) 1
  )گرامر(  اجرا كردن) 4  بيني كردن پيش) 3

----------------------------------------------  
 نژاد) (ساسان عزيزي »4« ةگزين -82

كارهايمان وابسته كردن  سازماندهيها براي  اين روزها، ما به رايانه«ترجمة جمله: 
  »هستيم.

  انداختنبه زحمت  ،) اذيت كردن2  ق شدنح) مل1
  )(واژگان  متكي بودن ،) وابسته بودن4  ) خالصه كردن3

----------------------------------------------  
 )نژاد ساسان عزيزي( »4« ةگزين -83

را حل كند، او سعي  ة سختلئمس آنخواست   بهترين دوستموقتي «ترجمة جمله: 
  »كرد كه ذهنش را روي آن متمركز كند.

  ، خلق كردنجاد كردن) اي2  كردن ) تأكيد1
  شدن متمركز ،) تمركز داشتن4  العمل نشان دادن ) عكس3

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

 )علي شكوهي( »2« ةگزين -84
برخي  ]آن ةدربار[ كه بدانيمكافي  ةانداز به گرمايش زميندر مورد بايد ما «ترجمة جمله: 

  »انجام بدهيم. ات رااقدام
  گرفتن) 2  ) دادن1
  نظر رسيدن به ،) نگاه كردن4  ) درست كردن3

  نكتة مهم درسي
  )واژگان(  است.» اقدام كردن«به معناي  ”take an action“عبارت 

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »2« ةگزين -85

  »در برد). هزنده ماند (جان سالم ب او تنها عضو خانواده بود كه در آن زلزله«: جمله ةترجم
  ) زنده ماندن2  ترشح شدن ) آزاد كردن،1
  )واژگان(  ) فراهم كردن4  ، ذخيره كردن) نجات دادن3

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

 )محمد سهرابي( »4« ةگزين -86
ي مكنند، اگر ك ميتالش دو نفري كه براي رسيدن به توافق «جمله:  ةترجم

  »تر به هدفشان برسند. توانند ساده مي ،پذير باشند انعطاف
  عاطفه ) بي2  ) ذهني1
  )واژگان(  پذير ) انعطاف4  موفق) 3

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

 )محمد سهرابي( »4« ةگزين -87
ات نداري، ممكن است  اگر پول كافي براي خريد ماشين رويايي«جمله:  ةترجم

  »كه انتظاراتت را پايين بياوري. مجبور باشي
  ) افزايش دادن2  ) حواس كسي را پرت كردن1
  )واژگان(  ) پايين آوردن4  بسط دادن، كشيدن) 3

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 دي 27 آزمون -)4( ةپروژ          
    

  ترجمة متن كلوزتست:
تان در حال حاضر چه  ايد كه بفهميد دوستان قديمي حال تالش كرده آيا تا به

ستان قديمي سايتي است كه براي دو ب  و ”Friends Reunited“كنند؟  مي
سايت در  كند. اين وب مدرسه و دانشگاه، فرصت پيدا كردن يكديگر را فراهم مي

هرست تصميم گرفت تا با كمك  ، زماني طراحي شد كه جولي پنك1999سال 
سايت،  اش را پيدا كند. براي پيوستن به اين وب همسرش بعضي از دوستان مدرسه

رس ايميل خود را به يك ليست اضافه بايد هزينة اندكي بپردازيد و سپس نام و آد
وجو، اين ليست بر اساس مدرسه  كنيد. براي كمك به كاركرد بهتر سيستم جست

و سال مرتب شده است. تاكنون، هزاران تجديد ديدار در سراسر بريتانيا اتفاق 
افتاده است و اين ايده اكنون در بسياري از كشورهاي ديگر خيلي محبوب است. 

بهترين دوستان  ،سال داشتيد 8دنبال كساني هستيد كه وقتي  پس اگر شما به
توانيد چيزي  شايد جايي باشد كه در آن مي ”Friends Reunited“شما بودند، 
تان اكنون در سوي ديگري از  ها پيدا كنيد، حتي اگر دوستان قديمي دربارة آن

 كنند. جهان زندگي مي

 )فر شهاب مهران(  »4« ةگزين -88
  ) وابسته بودن، بستگي داشتن     2  آماده شدن ) آماده كردن، 1
  ) فراهم كردن، در اختيار قرار دادن4  ) بهبود بخشيدن، بهبود يافتن 3

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

 )فر مهران  شهاب(  »3« ةگزين -89
  نكتة مهم درسي

كنندة ساختار  ل اول تعيينكه در يك جمله، دو فعل پشت سر هم بيايند، فع زماني
 باشد.   ”to“صورت مصدر با  ، فعل دوم بايد به”decide“فعل دوم است. بعد از فعل 

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

  )فر مهران  شهاب(  »1« ةگزين   -90
  نكتة مهم درسي

م استفاده كنيم (رد چون فاعل جمله، قبل از فعل آمده است، بايد از ساختار معلو
 thousands of“كه فاعل جمله يعني  با توجه به اين»). 4«و » 3«هاي  گزينه

reunions”  يك عبارت اسمي جمع است، بايد از فعل جمع استفاده كنيم (رد
  »). 2«گزينة 

حال، تا اين لحظه)  (تا به ”so far“معناي كلي جمله و وجود عبارت قيدي  همچنين،
كند كه از زمان گذشته تا زمان حال  ه جمله دربارة چيزي صحبت ميدهد ك مي نشان 

نكته، بهترين ساختار فعلي ممكن، ساختار حال كامل يا  يافته است. با توجه به اين  هادام
“present perfect” .(كلوزتست)     است  

---------------------------------------------- 
 )فر مهران  شهاب(  »2« ةگزين -91
  راقبت كردن از، نگهداري كردن از) م1
  دنبال كسي يا چيزي گشتن ) به2
  ) مراقبت كردن از، توجه داشتن به3
  (كلوزتست)    ) دست كشيدن، ترك كردن، رها كردن4

---------------------------------------------- 
 )فر مهران  شهاب(  »3« ةگزين -92

  نكتة مهم درسي
كه يك اسم  ”the place“اين جمله به كلمة  چون ضمير موصولي مورد استفاده در

استفاده كنيم (رد  ”whom“و  ”who“توانيم از  غيرانسان است، اشاره دارد، نمي
قبل از جاي خالي،  ”in“با توجه به وجود حرف اضافة »). 2«و » 1«هاي  گزينه
توجه داشته باشيد كه »). 4«استفاده كنيم (رد گزينة  ”where“توانيم از  نمي
و  ”where“تواند جايگزين  است و مي» كه در آن«معناي  به ”in which“رت عبا

  شود.  ”when“يا حتي 
  (كلوزتست)  

  ترجمة متن درك مطلب اول:
داريد؟ فضاهاي باز گذشته با نبراي رفتن  جاييايد چون  آيا شما در خانه مانده

دسترس  قابل براي نوجوانان ترين انواع مناطق اند. بيش شده اشغالها  ساختمان
  ،روها گذشته كه كودكان آزاد بودند در پيادهنقدر زمان زيادي  نيستند. آن

آموزان  بازي كنند. دانش ،هاي شهر پارك وهاي خالي  زمين ،ها كوچه ،ها خيابان
  نياز دارند.  جا آزاد باشند بروند و دوستان را ببينند آندر هنوز به آن مكاني كه 

گويد:  منيت شخصي اهميت دارد. آنجال ميا ،باشد رسدر دست مكانكه  حتي زماني
من در يك آپارتمان زندگي  ،تر بيرون بازي كنم توانستم بيش آرزو دارم مي«

كند كه رفتن خودمان  اما مادرم فكر نمي ،هست پايين خيابانكنم. پاركي در  مي
داند  مي اوگويد  مي ،يك متخصص فعاليت  ،ري پيكا ».تنهايي امن باشد. جا به آنبه 

ها گفته شده كه  كه بسياري از كودكان بعدازظهرها در خانه تنها هستند و به آن
  كنند. هاي آنالين سرگرم مي ها خود را فقط با بازي آن ،خانه را ترك نكنند

ست كه اطمينان حاصل كنيد ا پس يك شخص بايد چه كار كند؟ يك جواب اين
تواند كمك كند.  يك تلفن همراه ميتر بداند چگونه شما را بيابد.  كه يك بزرگ

 ]افراد[به «گويد:  تر را دخيل كنيد. كلمنتس مي ست كه يك بزرگا ديگر اين ةايد
كه جايي  ،يك پارك محليبراي رفتن به خود و شايد يك يا دو پدر و مادر ة محل

ها و فضاهاي تفريحي  . اكثر جوامع فعاليت»اعتماد كنيد ،فضاي كافي وجود دارد
  اند.  كرده سازماندهي ،دهد ميخاطر  آسودگيكه به والدين ده را ش نظارت

حتي براي بزرگساالن. صرف زمان و هيچ كار مهمي نكردن  ،بازي كردن مهم است
دهد احساس آزادي و خالقيت  و به ما اجازه مي كند كم مياوقات استرس را  گاهي
بيرون  بزرگ خوب است. فقط در معرض فضاي خصوصاًمبيرون بازي كردن  .كنيم

نور بيرون براي سيستم ايمني حياتي «  گويد: كند. پيكا مي ها مي قرار گرفتن معجزه
 .»بيشتر احساس شادي كنيمشود  سبب مي سادگياست و به 

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -93
عنوان مشكل اصلي براي كودكاني كه امروزه  چيزي را به نويسنده چه«ترجمة جمله: 
  »كند؟ ند، توصيف ميكن بيرون بازي مي

   »بازي كنند. ]در آن[دسترس يا ناامن هستند كه  بسياري از مناطق براي كودكان غيرقابل«
  (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -94

راي كه كودكان بايد فقط ب اين جز به ،هستندتمام جمالت زير درست «ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »وقت داشته باشند. ]از خانه[هاي بيرون  فعاليت

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -95

  »در پاراگراف آخر به چه معنا است؟(حياتي)  ”vital“ لغت«ترجمة جمله: 
»“necessary” (الزم، ضروري)«    (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -96

  »كند؟ نويسنده در متن عمدتاً چه چيزي را بحث مي«ترجمة جمله: 
هاي زيادي براي لذت  بيرون بازي كردن براي جسم و ذهن شما مفيد است و راه«

  (درك مطلب)    »بردن از بيرون وجود دارد.
  ترجمة متن درك مطلب دوم:

يك ليوان آب از سينك  احتمال زياد، به؟ دكني چه مي دهستي وقتي تشنه
يك  كار را بكند. در واقع، تقريباً تواند اين . هركسي نميدداري ميظرفشويي بر

  ميليارد نفر در سراسر دنيا آب آشاميدني تميز ندارند.
 هاي امدادرساني جهاني است. اين تحقيق گروهة يك گزارش توسط اين يافت
ها مجبورند هر  را بررسي كرد. خيلي زمينيط زندگي مردم سرتاسر شرا (مطالعه)

. آن آب اغلب براي بياورندها آب  پياده راه بروند تا از رودخانه ها روز ساعت
  آشاميدن سالم نيست، چون كثيف است.

 رفتن  امني براي دستشويي هايميليارد نفر جا 6/2حدود : «گويد اين گزارش مي
در هند بزرگ شد. براي مدتي طوالني،  نشينستايي فقيرلكشمي در رو .»ندارند
هاي بيرون  هايش مجبور بودند از بوته كالسي او دستشويي نداشت. او و هم ةمدرس

  استفاده كنند.
 يمهم است كه بهداشت يا نظافت خوب اين براي كودكان گويند رهبران جهان مي

از استفاده از بعد  ي خودها داشته باشند. نوشيدن آب تميز و شستن دست
  ها كمك كند. تواند به جلوگيري از بيماري دستشويي مي
اند.  كرده ميكمك  ]به رفع اين مشكل[دنيا  سراسركشي در  لوله نصب امدادگران با

چنين به مردم ياد  ه است. امدادگران همدادهايشان آب  ها به مردم در خانه اين لوله
كار  اند. اين ها حتي دستشويي ساخته . آناند چطور آب باران را تصفيه كنند داده مي

  .»ام توالت دارد حاال مدرسه«براي لكشمي تفاوت ايجاد كرده است. او گفت: 
، كارهاي زيادي مانده كه انجام شود ،هنوز: «گويد رست ميهامدادگر كالريسا براكل 

ما بايد مثل يك اجتماع واحد عمل كنيم تا آب و بهداشت خوب را براي همه 
 .»كنيم. تأمين

 378 حدود طور متوسط، هر آمريكايي در روز ؟ زياد! بهدكني چقدر آب استفاده مي
كافي  آشاميدني آب ليوان 600/1كند. اين مقدار براي پر كردن آب مصرف مي ليتر

 است.

 
 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -97

  »ها چيست؟ طبق متن، يك راه براي جلوگيري از بيماري«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)    »ي خودها ستشستن د«

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -98

آب تميز براي  افراد بسياريپردازد كه  متن به توصيف اين مشكل مي«ترجمة جمله: 
است،   شده ارائهحل كه براي اين مشكل در اين متن  راهيك ندارند.  نوشيدن
  »چيست؟

  (درك مطلب)   »براي آشاميدن سالم شودتا دن آب باران تصفيه كر«
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -99
را ها آب زيادي  شود كه خيلي از آمريكايي طور برداشت مي از متن اين«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)     »دهند. هدر مي
---------------------------------------------- 

  )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -100
متن توصيف كردن اين حقيقت است كه خيلي از  ة اينهدف اولي«ترجمه جمله: 

 (درك مطلب)     »دنيا آب تميز ندارند.در مردم 
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  2:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – دي 27آزمون  - »4«پروژة         

    
  علوم زمین

 

 )98 -داخل کشور نظام قدیم (    »1«گزینۀ  - 101
براساس نظریۀ خورشید مرکزي (کوپرنیک) مدار گردش سیارات به دور 

باشد. کپلر با مطالعات دقیق خود ابراز داشت که مدار  اي می خورشید دایره
   سیارات بیضی شکل است نه دایره مانند.

  )9ۀ علوم زمین، صفح) (جایگاه زمین در فضا(   
 --------------------------------------------  

 (زهرا مهرابی)  »4«گزینۀ  - 102
 5/23آینـد. انحـراف    وجـود مـی   شب و روز بر اثر حرکت وضـعی زمـین بـه   

اي محور زمین نسبت به سطح مدار گـردش زمـین بـه دور خورشـید،      درجه
هاي جغرافیایی مختلـف   سبب ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض

شود. به طوري که در مناطق استوایی، طول مـدت روز و شـب در تمـام     می
ساعت شب) است و بـا افـزایش    12ساعت روز و  12مدت سال با هم برابر (

   شود. عرض جغرافیایی، این اختالف بیشتر می
  ) 12  (علوم زمین، صفحۀ (جایگاه زمین در فضا)  

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

 )93سراسري خارج از کشور (  »3«ینۀ گز - 103

شودکه  کیلومتر (زیر منطقه تغییر فاز) فشردگی موجب می 670در زیر عمق 
هسته افزایش  -سرعت امواج زلزله به آهستگی و به طور منظم تا مرز گوشته

   یابد.
  )26ۀ علوم زمین، صفحساختمان درونی زمین) ((   

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

 (زهرا مهرابی)  »2«گزینۀ  - 104
شود و بـه   اي، ورقۀ اقیانوسی خم می در همگرایی ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره

شود که این فرایند را  رود و به تدریج در گوشته هضم می می اي ورقه قاره زیر
گویند. در این حال، مقداري از رسوبات را نیـز همـراه    اصطالحاً فرورانش می

کشاند. وقتی این مواد به عمقی در حدود یک صد کیلومتر  یخود به پایین م
شـوند کـه حاصـل آن، ایجـاد ماگمـایی بـا        رسند، دچار ذوب بخشی می می

  ترکیب بازالتی و آندزیتی است. 
  ) 45  اي) (علوم زمین، صفحۀ ساخت ورقه (زمین

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

 )93کشور  سراسري خارج از(  »2«گزینۀ  - 105
اي مشابه ترکیب آندزیت است. و تقریبًا  ترکیب شیمیایی متوسط پوسته قاره

درصد پیروکسـن   10درصد آمفیبول و  25درصد پالژیوکالز کلسیم دار، 63
   دارد.

  )24و  23ي   ها  علوم زمین، صفحهساختمان درونی زمین) ((   
  )77تا  72هاي  شناسی، صفحه (زمین

 انی)(بهزاد سلط  »4«گزینۀ  - 106

هاي هم لرزه، محلی با حداکثر خسارات مشخص خواهد شـد کـه    در منحنی
هـاي آن   همان مرکز سطحی زمین لرزه اسـت و مقیاسـی از میـزان خرابـی    

گویند. سـایر مـوارد از    آید که به آن شدت زمین لرزه می دست می منطقه به

  آیند.  دست می هاي حاصل از دستگاه لرزه نگار به داده
  ) 56  لرزه) (علوم زمین، صفحۀ (زمین

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

 )95سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 107

کرده اسـت کـه    فاصلۀ دو قارة لورازیا و گندوانا را دریایی به نام تتیس پر می
ند. دان هاي آن می امروزه دریاهاي مدیترانه، خزر (مازندران) و سیاه را بازمانده

نشان میلیون سال  200با قدمت حدود   هایی از رسوبات قدیمی نمونه جودو
اقیانوسـی درسـت شـده     ۀقسمتی از بستر این دریاچـه از پوسـت  دهد که  می

   است.
  )35ۀ علوم زمین، صفحاي) ( زمین ساخت ورقه(   

 --------------------------------------------  
 (زهرا مهرابی)  »4«گزینۀ  - 108

خیز یا  هاي کرة زمین در نواحی مشخصی که به مناطق لرزه مین لرزهاغلب ز
ترین ایـن کمربنـدها    دهند. مهم اند، روي می کمربندهاي زمین لرزه معروف

هاي  هیمالیا که بر کوه –هاي اقیانوس آرام و کمربند آلپ  اند از حاشیه عبارت
  د. ان جوان کرة زمین مانند آلپ، البرز، زاگرس و هیمالیا منطبق

  ) 58  لرزه) (علوم زمین، صفحۀ (زمین
 --------------------------------------------  

  )93 –(سراسري   »4«گزینۀ  - 109
هاي انفجاري بر نوع آب و هواي جهانی هم  گازها و خاکسترهاي آتشفشان

سال بعد از فوران آتشفشان،  4گذارند. چنین موادي، گاهی تا  تأثیر می
مانند. این مواد قسمتی از نور خورشید را دوباره به  اقی میچنان در اتمسفر ب هم

  کاهند. رسند می کنند و از مقدار تشعشعاتی که به زمین می فضا منعکس می
  )70و  69علوم زمین، صفحۀ هاي آتشفشانی) ( ها و فرایند آتشفشان(

 --------------------------------------------  
  (روزبه اسحاقیان)  »1«گزینۀ  - 110

براثر همگرایی و برخورد دو ورقۀ تکتونیکی و فرورانش ورقۀ بازالتی به زیر ورقۀ 
شود. این ماگما  گیرد و ماگماي آندزیتی ایجاد می دیگر ذوب بخشی صورت می

ها یا داخل  هایی را روي قاره آید و آتشفشان از قسمت سست ورقۀ دیگر باال می
   دهد. ها (جزایر قوسی) تشکیل می اقیانوس

  )69و  68 هاي هعلوم زمین، صفحها و فرایندهاي آتشفشانی) ( تشفشانآ(
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  ریاضی عمومی 

 
  )علی مرشد(    »2«گزینۀ  - 111

برابر بـا   عضوي n مجموعۀ یک عضوي kهاي  دانیم تعداد زیرمجموعه می
n
k  :است، پس  

!
!( )!
6 4 5 66 203 3 6 3 6   

 )188 ۀ، صفح2ریاضی ) (ترکیبیات(  

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

  )شادمان ویسی(  »1«گزینۀ  - 112
)حالت: 1 , )2 1 1   

)حالت:  2 , ),( , )11 5 6 6 5   

n(A) 1 2 3   
n(A)P(A)
n(S)

3 1
36 12  

 )11تا  6هاي  ، صفحه3ریاضی احتمال) ((  

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

  )منش رسول محسنی(  »2«گزینۀ  - 113

P(A پس مستقل هستند، Bو  Aچون  | B ) P(A) /0 ؛ با فرض 3

P(B) x از فرمول اجتماع پیشامدها داریم: و استفاده   

P(A B) P(A) P(B) P(A B)   

/ / x x ( / ) x x100 7 0 3 0 3 7 3 10 3   

x x P(B)4 47 4
7 7

   

  ، پس:اند هم مستقل Bو  Aکه مستقل باشند،  Bو  Aنکته: 

P(B A ) P(B) P(A ) 4 7 4
7 10 10

  

  )11تا  7هاي  ، صفحهعمومیریاضی هاي تصادفی و احتمال) ( پدیده(  

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

  )سامان فریدسلطانی(     »2«گزینۀ  - 114

4بار اول، احتمال قرمز بودن هر مهـرة خروجـی   ر د 2
6 3

اسـت، پـس بـا     
   اي، داریم: توزیع دوجمله استفاده از

2 22 2 4 1 84 1 61 2 3 3 9 9 27P   

هاي مطلوب برابر  و تعداد حالت 64ها برابر با  در بار دوم، تعداد کل حالت

   ، پس:42است با 

   
4 2 42 2 2 6 2

2 6 6 15 54 4
P  

2
272 5 1 358 201

27

P /
P

  

 )19تا  15و  3 هاي ، صفحهیعمومریاضی هاي تصادفی و احتمال) ( پدیده(  

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

  )سروش موئینی(  »1«گزینۀ -115

)هـا   مجموع مربعـات ریشـه   ) S P2 2 2 22 2 1 

)هـا   است و اختالف ریشـه  ) ( ) S P2 2 24 4 
   .است

cPدر این معادله 
a

1
18

2 16
   است. پس داریم: 

S P S P 2 92 22 1 1 2 1
16 8

   

S P ( ) S P9 1 7 7 7 142 24 4 48 16 8 8 42 2
  

 )27تا  25هاي  ، صفحهعمومیریاضی تابع) ((  

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

  )پور خان سهیل حسن(  »1«گزینۀ  - 116

  کنیم: را تعیین عالمت می عبارت داخل قدرمطلقابتدا 

xx x x x x

x x x x x

10 2 2 4 4 43 3
1 10 2 2 4 4
3 3

   

x x (I)
x

x x (II)
x

12 120011 11

12 12 00

   

 اشتراك

 با
 اشتراك

 با
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b

(I) (II) x b a
a

1212 12 14412 121111 11 1112
  

 )29تا  27هاي  ، صفحهعمومیریاضی تابع) ((  

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

  )مرتضی امیدوار(  »2«گزینۀ  - 117

3 3y | x | y | x ــت|  واحد در جهت مثب
    محور طول ها

ــی  واحد در جهت منف
y محور عرض ها | x |4 3 4   

y | x |0 3 4   ها محل برخورد نمودار با محور طول 0
x x

| x |
x x

3 4 73 4 3 4 1  

x y | | y0 0 3 4   ها محل برخورد نمودار با محور عرض 1

S 8 4 16
2

   

  

S 1 1 1
2 2

   

S S S   

/1 3116 15 5
2 2

  

 )61تا  59 هاي ، صفحه2)(ریاضی 29تا  27 هاي ، صفحهعمومیریاضی ) (ادالتتوابع و مع(  

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

  )حسین حاجیلو(  »1«گزینۀ  - 118

x( x ) x x x x2 22 7 6 2 7 6 2 7 6 0   

( x )(x ) x32 3 2 0 2
2

   

x x / [ x]

x x / | x | x

32 1 1 0 5 1 12
92 2 2 24 3 1 1 25 1 1
4

   

[ x] | x | x2 21 1 2  
 )32تا  27هاي  ، صفحهعمومیریاضی ابع) (ت(  

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

  )پیما ایمان کوه(  »4«گزینۀ  - 119
fابتدا نمودار تابع  (x) کنیم: را رسم می  

  

  

   
fبنابراین نمودار تابع  (x)  با خطy   شمار نقطه مشترك است.  در بی 2

 )63تا  59هاي  ، صفحه2ریاضی ) (نامعادله و تعیین عالمت -توابع خاص(  

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

  )نژادیان مهدي حاجی(  »4«گزینۀ  - 120

fو  xهـا   قابـل قبـول اسـت کـه در آن     زیـر هـایی از نمـودار    قسـمت  (x) 
fعالمت باشند یا مقدار  هم (x).صفر باشد ،  

  

D [ , ] ( , ] { }y 5 4 0 1 3   

 )54تا  51هاي  ، صفحه3ریاضی تابع) ((  

  مثلث کوچک

  مطلوب  بزرگمثلث   مثلث کوچک

  بزرگمثلث 
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  )سروش موئینی(  »2«گزینۀ  - 121
   ها برابر باشند. ها و ضابطه دامنه دبای

  د: ها یکسان نیستن ضابطه» 1«در گزینۀ 
cos x | sin x | sin x21   

  ها یکسان نیستند:  دامنه» 3«در گزینۀ 
f (x) | x |,D R3   

xg (x) | x |, D R { }
| x |

2
03   

   ها فرق دارند: نیز دامنه» 4«در گزینۀ 

g (x) x x : D R ( , )2 0 14   
f (x) x x : D [ , )1 14   

  ار است.هر دو شرط برقر» 2«اما در گزینۀ 
 )54تا  51هاي  ، صفحه3ریاضی تابع) ((   

 --------------------------------------------  
 )سروش موئینی(  »  1«گزینۀ  - 122

  0 21 1
12 0

1 2 1 2 1 2 0( , ) f
( , ) f

( , ) g g( ) f (g( )) f ( )   

  )65تا  59 هاي ، صفحه3ریاضی تابع) ((   
----------------------------------------------  

  )سروش موئینی(  »4«گزینۀ  -123

3g(xسوال به ما  x) داده و براي رسیدن به  راg( xبایـد   2( در  را 1
   قرار دهیم: تابع

xg(x x) x g( )13 2 2 2 3   
)(fog)حاال     برابر است با: 2(

32 2 3 3 3 30(fog)( ) f (g( )) f ( )  
 )65تا  59هاي  ، صفحه3ریاضی ابع) (ت(  

 --------------------------------------------  
 )اصغري عزیزاهللا علی(  »  1«گزینۀ  - 124

  
22 11 2 2 1 2 1

2
( y)y x x y x ( y) x   

  
2 1 21 1 1

2 2
(y ) f (x) (x )   

1fچون  f
R D  باید بردf :را بیابیم  

  2 0 2 0 1 2 1x x x   
  11 1f f

R ( , ] D ( , ]   

  )38تا  35 هاي ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((   

  )افشار سپهر حقیقت(  »4«گزینۀ  - 125
  صورت زیر است: توابع ذکر شده به از شکل هر کدام

   »:1«گزینۀ 

        y
x
1  

xتابع در اطراف  نـه   ،یکنوایی خود را از دست داده است. (نه صـعودي  0
   نزولی)
   »:2«گزینۀ 

               y x | x |  

   اکیدًا صعودي است.
   »:3«گزینۀ 

                  y [x] x  

xتابع در اطراف  Z  خود را از دست داده است. (نه صعودي، نـه  یکنوایی
   نزولی)
  »: 4«گزینۀ 

                   y [x]   

  کنید این تابع نزولی است. طور که مالحظه می همان
 )33و  32 هاي ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((  

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

  )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  - 126
   هندسی داریم: ۀطبق شرط دنبال

x ( )( ) x2 5 1 5 1 5 1 4 2   

2 5 1 2 5 1x ,  غیرنزولی   ,
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5جملۀ اول این دنباله  qو قدرنسبت آن  1 5 1

  است. داریم: 2

a
S

q
5 1 5 11 21 5 1 5 11 2 2

  

 )44تا  40هاي  ، صفحهعمومییاضی رتوابع و معادالت) ((  

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

  )محمد زریون(  »1«گزینۀ  - 127
k ke e10 10400 100 4   

ــداد در  تع
ــداد در  تع

kt A.e k ke (e )kt A.e

3 33535 15 10 2 242020   

34 64 8  

 )50تا  48هاي  ، صفحهعمومیریاضی ) (توابع و معادالت(  

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

  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »4«گزینۀ  - 128
1yاول تابع  log(x) کنیم. باید نمودار  را رسم میlog x  را یک واحد

1yپایین ببریم. توجه کنید کـه   log(x)  درx هـا را  xمحـور   10
xکند، زیرا به ازاي  قطع می    مقدار آن صفر است. 10

 
  )28و  27هاي  ، صفحهعمومیریاضی توابع و معادالت) ((  

 )109تا  103هاي  ، صفحه2(ریاضی 

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

  )علی حاجیان(    »2«گزینۀ  - 129

log(x x ) log(x ) log( x )2 6 8 2 2 10   

x xlog log( x )
x

2 6 8 2 10
2

   

(x )(x )log log( x )
x
2 4 2 10

2
   

x log(x ) log( x )2 4 2 10  

x ق ق x x log log234 2 10 6 6 2 12 2  

 )116ۀ ، صفح2ریاضی ) (یتوابع نمایی و لگاریتم(  

  )میالد منصوري(  »3«گزینۀ  - 130

( )log ( ) log ( ) log log
22 3 2 32 3 2 32 2 2 2 12 3

   

log ( ) log ( )4 3 4 3 7 482 2   
6  اما: 48 7 13 7 48 14 8 7 48 16   

log log log8 7 48 162 22
3 4

   

7  بنابراین: 48 32[log ( )]   
  )31تا  29هاي  ، صفحهعمومیریاضی ) (توابع و معادالت(  

 )115تا  110هاي  ، صفحه2(ریاضی 
 --------------------------------------------  

  )علی حاجیان(  »4«گزینۀ  - 131
x x x x xlog ( ) x 3 24 15 3 4 15 2 2 8 2 15 02   

x t t t (t )(t )2 2 8 15 0 5 3 0   
xt x log
xt x log

515 2 51 1 2
323 2 32 2 2

   

x x log log log5 3 151 2 2 2 2  
 )116تا  110هاي  ، صفحه2ریاضی ) (یتوابع نمایی و لگاریتم(  

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

  )غالمرضا حلی(     »4«گزینۀ  -132

0فرض کنید 
2

cosو   1
5

  ، از طرفی طبق فرض داریم:

cos x cosx x k125 1
5

   

]پس معادله چهار جواب در بازة  , ]0   ها برابر است با: دارد که مجموع آن 2
( ) ( ) ( )2 4  

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

  )سینا نادري(  »3«گزینۀ  - 133

دانیم  می
2

sin( x) cos x :بنابراین  

cos x sin x cos x sin x cos x cos x
sin x

4 4 2 4 21 1
1

   

cos x cos x cos x(cos x )4 2 2 20 1 0   

cosx x k

cosx x k

0 2
1
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   دایرة مثلثاتی داریم: بر روي با رسم زوایا

  
2نقاط 

2
x k .ها  به ازاي آن چون در دامنه قرار ندارندsinx  و 1

 ۀالزاویـ  شـکل ایجـاد شـده، مثلـث قـائم     د. بنـابراین  شو صفر می کسر مخرج
  الساقین است. متساوي

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

 )محمدجواد محسنی(    »2«گزینۀ  -134

  
1 1

1 1 11 1x x

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

   

زاویۀ  اگر در تابع خطی،  .مشتق همان شیب خط مماس بر منحنی است
   :ریم، داها باشدxخط با جهت مثبت محور 

  3150 30 3tan( ) tanشیب خطtan  

  3 31 13 3f ( ) f ( )  
  )65ۀ ، صفحعمومیریاضی مشتق) ((   

----------------------------------------------  
  )لویی میثم حمزه(    »2«گزینۀ  - 135

6 6
2 3 13 2

9 4 5 5
  آهنگ متوسط 

xتابع در  تغییر اي هنگ لحظهبراي محاسبه آ a   باید اول از تابع مشـتق
  بگیریم:

( )
xf (x) f (x)

x x x( x )

10 66 32
2   

a a
xاي در  آهنگ لحظه 3 a   

7آهنگ متوسط 
40

   راین:است، بناب اي لحظهبیشتر از آهنگ  

( )
a a a a

1 3 7 3 7 1 7 8 15 3
5 40 40 5 40 40 40 8   

a a a8 4  
 )142و  131تا  122هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((  

 --------------------------------------------  
  )لویی میثم حمزه(  »1«گزینۀ  -136

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

x ( x )

3 22 3 1 12 1 2 3 123 23 1 3 1
   

( ) ( )
f ( ) ( ) ( ) ( )

32 2 22 5 152 41 3 3
2 4 8 8

  

 )73تا  71هاي  ، صفحهمومیعریاضی مشتق) ((  
 --------------------------------------------  

  )بهزاد کرمانی(  »2«گزینۀ  - 137
fعبـارت   .g g .f   برابـر بـا (f .g)    اسـت. لـذا(f .g) ( را حســاب  3(

  کنیم.
(x )f (x) f .g

x (x )(x ) (x )

21 1 3 1
2 2 1 2 12 3 2 3

   

(f .g) (f .g) ( )
(x )

1 1 132 2 4 82 1
  

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

  )سروش موئینی(  »4«گزینۀ  -138
4از مماس بودن خط  3y x  بر منحنیf  درx   شود: نتیجه می 2

4 2 3 fعرض نقطه 5 ( )2   
fشیب خط مماس 4 ( )2  

g(x)حاال مشتق  f ( x)2   برابر است با: 2
g (x) ( f ( x))f ( x) f ( x)f ( x)2 2 2 2 4 2 2   

x g ( ) f ( )f ( )1 1 4 2 2 4 4 5 80 
 )73تا  65هاي  ، صفحهمومیعریاضی مشتق) ((  

 --------------------------------------------  
  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »3«گزینۀ  - 139

)اگــر  , ) ( ,f ( را نقطــۀ تمــاس درنظــر بگیــریم، در     3((
fصورت شیب خط مماس برابر  این ( ) 23 است. حاال بـا داشـتن    1

   نویسیم: لۀ خط مماس را میمعاد ،یک نقطه و شیب
y y m(x x ) y f ( ) f ( )(x )0 0   

y ( ) ( )(x )3 23 1   
)چون در سؤال گفته خط مماس از نقطۀ  , )1 گذرد پـس مختصـات    می 5

و به  1عدد  xنقطه باید در معادلۀ خط مماس صدق کند. یعنی به جاي 
  گذاریم: را می 5عدد  yجاي 

( ) ( )( )3 2 3 25 3 1 1 2 3 4 0   
 معادلۀ باال برقرار است. 2به ازاي  ،»3«در گزینۀ 

 )73تا  65هاي  ، صفحهعمومیریاضی مشتق) ((  
------------- -------------------------------  

  )امیر زراندوز(  »2«گزینۀ  - 140
)0در بازة  , در این بـازه بـاالي    fصعودي است، پس نمودار  fتابع  (
)در بازة  هاست.xمحور  , در  fنزولی است، پس نمـودار   fتابع  0(

با توجه به این توضیحات، فقط نمودار گزینۀ  هاست.xاین بازه پایین محور 
  تواند درست باشد. می »2«

 )68و  67هاي  ، صفحهعمومیریاضی مشتق) ((  
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )امیرحسین میرزایی(    »1«گزینۀ  - 141
   ها: تشریح گزینه

انتهاي چسبنده حداقل از دو نوکلئوتید ساخته شده است و بین »: 1«گزینۀ 
استر برقرار است؛ پـس در انتهـاي چسـبنده     دي نوکلئوتیدها نیز پیوند فسفو

   است. استر قابل مشاهده قطعًا پیوند فسفو دي
ــۀ ــدة  »2« گزینـ ــزیم محدودکننـ ــخیص آنـ ــاه تشـ ، ECORI: جایگـ

GAATTC
CTTAAG پیوند هیـدروژنی اسـت (بـین     14باشد که داراي  میA  و

T  ــین ــد و ب ــد) Gو  Cدو پیون ــد   ســه پیون و در مجمــوع هشــت پیون
  شود.  مشاهده می Tو  Aهیدروژنی میان بازهاي 

باز آلی یوراسـیل   است، DNAکه توالی از در انتهاي چسبنده »: 3«گزینۀ 
   قابل مشاهده نیست.

 قطعـاً تعداد نوکلئوتیدهاي موجود در هر رشته جایگاه تشخیص  »:4«گزینۀ 
  زوج است. زیرا باید نوکلئوتیدها در هر رشته دو به دو مکمل باشند.

 )31و  30 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستتکنولوژي زیستی) ((  
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(    »2«گزینۀ  - 142
هاي جدید سهره در جزایر گاالپـاگوس   طبق استدالل داروین، پیدایش گونه

شـوند، براسـاس تغییـر تـدریجی      خوار نیز مـی  هاي کاکتوس که شامل سهره
ها و در نتیجه الگوي تعادل تدریجی قابل توجیه است. نیاکان اولیه این  گونه
مهـاجرت   هاي دور از آمریکاي جنوبی به ایـن جزیـره   ها که در گذشته سهره

   خوار) بودند. خوار (گوشت حشره ،کرده بودند
   ها: تشریح سایر گزینه

ه کند، بلکـ  یط صفت جدیدي ایجاد نمیطبق نظریۀ داروین، مح»: 1«گزینۀ 
طوري کـه   نماید. به ها را با توجه به شرایط مشخص می جهت تغییر جمعیت

تطابق بیشتري هاي فیزیکی و رفتاري با محیط خود  افرادي که از نظر ویژگی
   دارند، شانس بقا و تولید مثل بیشتري دارند.

دانیم که گیاهان مختلفی که حاصل انتخاب مصنوعی از گیاه  می»: 3«گزینۀ 
اند؛ پس پیدایش این کلم  براسیکااولراسه هستند، همگی متعلق به یک گونه

   شود. بروکسل، اشتقاق گونه محسوب نمی
ن، بـه حـذف افـراد ناسـازگار در محـیط      المارك برخالف داروی»: 4«گزینۀ 

ها در نتیجـه اسـتفاده یـا     اعتقادي نداشت، وي فقط بیان داشت: تغییر گونه
  هاي بدن خود است. عدم استفاده فیزیکی افراد یک گونه از اندام

 )85و  84، 74تا  72، 70، 69هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستها) ( تغییر و تحول گونه(  
---------- ----------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »3«گزینۀ  -143
رابطه بین دلقک ماهی و شقایق دریـایی از نـوع همسـفرگی اسـت؛ شـقایق      

ترین دستگاه گوارش مواد اسـت؛ آب   تنان بوده و داراي ساده دریایی از کیسه
 کند. در ماهی نیز گـردش خـون بسـته    جانوران گردش پیدا می در بدن این

باشد. همولنف در سیستم گردش  وجود داشته و همولنف قابل مشاهده نمی
   شود. خون باز دیده می
   ها: تشریح سایر گزینه

   رونویسی از ژن تنظیم کننده به صورت دائم در حال انجام است.»: 1«گزینۀ 
(بـه   رود. رابطه صیادي از انواع روابط همزیستی بـه شـمار نمـی   »: 2«گزینۀ 

و در ضمن در هر نوع رابطۀ انگلی انـدازة جمعیـت    ت شود.)صورت سوال دق

کند و معمـوالً انگـل باعـث کشـته شـدن میزبـان        ها تغییر نمی یکی از گونه
   شود. نمی

ها در برابر حشرات شکارچی (نه همۀ بنـدپایان   ها از شته مورچه»: 4«گزینۀ 
  کنند. شکارچی) محافظت می

  )146تا  142و  22هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش یستزپویایی جمعیت و اجتماعات زیستی) ((  
 )86، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )مامالو سلیمانی رضاعلی(  »4«گزینۀ  - 144

  ها: بررسی گزینه
گونه قورباغه جدایی زمانی وجود دارد، اما امکـان ایجـاد    5بین »: 1«گزینۀ 

  دورگه وجود دارد.زیگوت 
هایی که لقاح خارجی دارند نیز ممکن است جدایی گامتی  گونه»: 2«گزینۀ 

  داشته باشند.
  زیگوتی است.  جدایی رفتاري از سدهاي پیش»: 3«گزینۀ 
جاندار دورگه توانایی انتقال ماده وراثتی را به نسل بعـد نـدارد،   »: 4«گزینۀ 
 تکثیر کند. هاي خود  ها را در سلول تواند ژن ولی می

 )122تا  119 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  
 --------------------------------------------  

  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 145
tRNA ) جایگاه اتصال به آمینواسیدCCA دارد و در خارج از هسته کار (

  کند.  یم
  ها:  بررسی سایر گزینه

رابطۀ مکملی برقرار  mRNAبا کدون  tRNAکدون در  آنتی»: 1«گزینۀ 
  نداریم.  tRNAتر ریبوزوم  کند اما در بخش کوچک می

ــۀ  ــدین ژن را دارد    mRNA»: 3«گزین ــه چن ــوط ب ــات مرب ــه اطالع اي ک
  پروکاریوتی است و اصالً یوکاریوتی نیست!

 RNAیـا   tRNAتوانـد   مـی  IIIمـراز   پلی RNAمحصول »: 4«گزینۀ 
   کدون دارد. آنتی tRNAکوچک باشد که فقط و فقط 

 )23و  14، 9 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستسازي) ( پروتئین(  
-------------------------- ------------------  

  )اکیمحمد س(  »4«گزینۀ  - 146
طبق نظریۀ انتخـاب  هایی که براي تولید مالنین هستند،  افزایش فراوانی الل
   هاي روشن شده است. هاي تیره به جاي پروانه شینی پروانهطبیعی موجب جان
   ها: بررسی سایر گزینه

رابطـه   مالنـین هاي داراي الل تولید  وانهرابطۀ بین گلسنگ و پر»: 1«گزینۀ 
سبب تیره شدن عکس است. زیرا گلسنگ داراي رنگ روشن است و مالنین 

  شود.  رنگ پروانه می
ها تغییر کرد امـا ایـن باعـث کـاهش      در این پدیده، فراوانی الل»: 2«گزینۀ 

  بلکه تنوع فنوتیپ ثابت ماند.  شدید تنوع فنوتیپ نشد.
د که مرگ و یشو جه میکتاب درسی متو 4-14باتوجه به شکل »: 3«گزینۀ 
هـاي آلـوده    هاي پاك بیشتر از جنگل هاي روشن و تیره در جنگل وانهمیر پر
 هاي پاك) هاي فراوان در جنگل (به دلیل وجود شکارچی است.

 )88و  87 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (ها تغییر و تحول گونه(  
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین میرزایی(  »3«ینۀ گز - 147
اومت در برابر قبیوتیک، ژن پروتئین م  در مرحله غربال کردن با افزودن آنتی

گیرد. پـیش از ایـن مرحلـه، کلـون ژن      بیوتیک مورد رونویسی قرار می آنتی
، دو همانندسـازي افتد که طی آن پـس از شناسـایی جایگـاه آغـاز      اتفاق می

  شوند. توسط آنزیم هلیکاز از یکدیگر جدا می DNAرشتۀ 
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   مراحل مهندسی ژنتیک به شرح زیر است:

1 (DNA شود: تحت تاثیر آنـزیم محدودکننـده پیونـدهاي     برش داده می
   شوند. کوواالنسی در کروموزوم کمکی دچار شکستگی می

یـب: بـین انتهـاي چسـبنده ژن خـارجی و انتهـاي       نوترک DNA) ایجاد 2
   شود. چسبنده پالزمید پیوند هیدروژنی برقرار می

   ) کلون ژن3
   ها ) غربان کردن سلول4
) استخراج ژن: پالزمیـد بـاکتري و ژن خـارجی پـس از برقـراري میـدان       5

  شوند. الکتریکی از یکدیگر تفکیک می
 )33تا  29 هاي ، صفحهاهیدانشگ پیش شناسی زیستتکنولوژي زیستی) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 148
شـود؟ آثـار    چگونه تغییرات اندك محیطی باعث تغییرات تحولی ناگهانی می

دهند که تغییرات محیطـی شـدید بارهـا در     اي ثبت شده نشان می سنگواره
جانـداران   بسـیاري از باعـث انقـراض    چنین تغییراتی گذشته رخ داده است.

   شده است.
   ها: بررسی سایر گزینه

وقـایعی ماننـد انفجارهـاي آتشفشـانی، اثـرات برخـورد خـرده        »: 1«گزینۀ 
هاي یخبندان باعث تغییـرات ناگهـانی و شـدید در اقلـیم      ها، و دوره سیارك
ـ  اند. چنین تغییراتی باعث انقراض بسیاري از جانداران نیـز شـده   شده د. در ان

انـد، یـک بـاره خـالی      هایی که زمانی زیستگاه جانداران بـوده  نتیجه، محیط
شـود   هایی فراهم می اند. در چنین شرایطی فرصت براي جایگزینی گونه شده

   که با شریط جدید سازگار هستند.
  کشف نشده است. حلقه حد واسط بین دوزیستان و خزندگان »: 3«گزینۀ 
ه در آن رویـدادهاي تـدریجی در طـول زمـان     ک يالگوي تغییر»: 4«گزینۀ 

شـود، الگـوي تغییـر تـدریجی نامیـده       هاي جدید می منجر به تشکیل گونه
شناسان در پی کشـف جانـداران حـد واسـط      شود. به همین دلیل زیست می

  طور کامل توضیح دهند. ها را به بودند تا سیر تحول گونه
 )85تا  83 هاي ، صفحهشگاهیدان پیش شناسی زیست) (ها تغییر و تحول گونه(  

 --------------------------------------------  
  )رضا خورسندي(  »2«گزینۀ  - 149

کـه در فصـل بهـار     2و  1هـاي   با توجه به شکل کتاب درسی بـین قورباغـه  
کنند،  که در فصل تابستان آمیزش می 5و  4هاي  کنند با قورباغه آمیزش می
ا اصـال امکـان آمیـزش وجـود نـدارد و      زیگوتی وجود ندارد. زیـر  جدایی پس

   شود. زیگوتی تشکیل نمی
   ها: بررسی سایر گزینه

   رود. شمار می این رفتار از پرندگان جدایی رفتاري به»: 1«گزینۀ 
تواننـد آمیـزش کننـد و سـلول تخـم       بز و گوسفند اگرچه مـی »: 3«گزینۀ 

   شود. تشکیل شود اما منجر به تولد جاندار زنده نمی
گیاهان گل مغربی دیپلوئیدي در صورت رخ دادن خطاي میوزي »: 4«گزینۀ 

  میهنی داشته باشند. زایی هم توانند گونه می
 )126و  122تا  120 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (ژنتیک جمعیت(  

  )محمود نصرتی ناهوکی(  »2«گزینۀ  - 150
یابد،  ش میبا شیوع بیماري ماالریا شایستگی تکاملی افراد غالب خالص کاه

اما در هر حال (شیوع و یا عدم شیوع بیماري ماالریـا)، شایسـتگی تکـاملی    
   )»2«گزینۀ شکل صفر است. (نادرستی  خونی داسی افراد مبتال به کم
  ها:  بررسی سایر گزینه

مثًال افراد بیماري که ژنوتیپ خالص مغلـوب دارنـد، شایسـتگی      »:1«گزینۀ 
  ها صفر است.  آن

شکل را در هر منطقه، میزان و شیوع  خونی داسی راوانی الل کمف »:3«گزینۀ 
که چقدر احتمال دارد هر فـرد در طـول زنـدگی خـود بـا       ماالریا، یعنی این

  کند.  رو شود، تعیین می ماالریا روبه
سـایر   شایستگی تکاملی افراد ناخالص در منـاطق ماالریـاخیز و   »:4«گزینۀ 
  است. یکسان  113طبق جدول صفحۀ  ،مناطق

 )113تا  111 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  
 --------------------------------------------  

  )98 -سراسري خارج از کشور نظام قدیم (  »2«گزینۀ -151
میلیـون سـال    10میلیون سال پیش بود یعنی  360دومین انقراض گروهی 

  داران ساکن خشکی بودند. هپس از پیدایش دوزیستان که نخستین مهر
   ها: بررسی سایر گزینه

میلیـون   500هـا   اولین مـاهی  داران فاقد آرواره  اولین مهره»: 1« گزینۀ
   سال قبل

   میلیون سال قبل 300دوره خشکی وسیع »: 3« گزینۀ
میلیون سال  65 اکن خشکی هاي س درصد گونه 76انقراض »: 4« گزینۀ
  قبل

 )65و  63، 59، 58 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستها) ( تغییر و تحول گونه(  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 152
  تنها مورد چهارم نادرست است. 

دهنـدة تغییـر    کند که نشان اشاره می اول به ساختارهاي وستیجیال قسمت
کنندة صـفات رخ   تعیین عواملدلیل تغییر در  جانداران بوده که این تغییر به

داده است. همچنین سـاختارهاي وسـتیجیال در یـک جانـدار داراي نقشـی      
خاص بوده اما در جانداري دیگر فاقد نقش بوده و یـا نقشـی جزئـی دارنـد.     

کند که اسـاس   رهاي هومولوگ اشاره میقسمت دوم صورت سوال به ساختا
هاي اساسی دارند، اما کار متفـاوتی ممکـن اسـت     ساختاري یکسان شباهت

دهندة وجود نیـاي مشـترك بـین     داشته باشند. ساختارهاي هومولوگ نشان
باشند. یعنی ایـن دو گونـه، در گذشـته از یـک گونـۀ مشـترك،        ها می گونه

و دست تمساح زند زبرین و زند زیـرین   در بال پنگوئناند.  اشتقاق پیدا کرده
  با مچ مفصل دارد. 

 )82تا  80 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستها) ( تغییر و تحول گونه(  
 --------------------------------------------  

  )96سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 153
وانند به چند نوع ت ها بیش از یک رمز دارند پس می : اغلب آمینواسید1 ۀگزین

tRNA .متصل گردند   
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ــ ــه 2 ۀگزین ــوالی    tRNA: هم ــید داراي ت ــال آمینواس ــل اتص ــا در مح ه

   هستند. CCAنوکلئوتیدي 
نـوع   مربوط به ساخته شـدن یـک   mRNA: ممکن است چندین 3 ۀگزین

   پپتیدي وارد سیتوپالسم شود. زنجیره پلی
، II مـراز  پلـی  RNAهاي یوکاریوتی به عنـوان مثـال    : در سلول4 ۀگزین
و برخـی   mRNAمربوط به سـاخته شـدن    اي هسته هاي انداز همه ژن راه
   کند. کوچک را شناسایی می RNAخته شدن هاي مربوط به سا ژن

 )14و  9 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (سازي پروتئین(  
 --------------------------------------------  

  )95سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 154
 بر عهـده دارد  لک را اپران هاي ساختاري مهارکننده تنظیم بیان ژن  پروتئین

  کننده را.  نه ژن تنظیم
   ها: تحلیل سایر گزینه

   مراز موجود است. پلی RNAها فقط یک نوع در باکتري»: 1«ي  گزینه
ژن ساختاري شود و  تنظیم کننده بیان می همواره ژن پروتئین»: 2«ي  گزینه

   بیان شود. صورت نیازهم در 
تغییراتـی بـه    توانـد بعـد از   سـاکارید) مـی   وز (یـک دي الکتـ »: 3«ي  گزینه

   تنظیم کننده متصل شود. پروتئین
 )23و  22 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستسازي) ( پروتئین(  

 --------------------------------------------  
  )مهدي فالح(  »1«گزینۀ  - 155

 نـوع  20کننـد   ها شرکت مـی  تعداد آمینواسیدهایی که در ساختار پروتئین
نوع آمینواسید متفاوت نداریم. (نیازي به حفظ بودن عدد اشـاره   44است و 

   .)استآمینواسیدها  نوعشده در کتاب درسی نبود و نکته سوال در 
  ها: بررسی سایر گزینه

هـاي   ۀ نمـو داراي صـفت  داران در مراحـل اولیـ   هاي مهره رویان»: 2«گزینۀ 
  مشترکی هستند. 

ها وجـود نیـاي مشـترك را تأییـد      همۀ انواع شواهد تغییر گونه»: 3«گزینۀ 
   کنند. می

 صحیح است.  متن کتاب درسیطبق »: 4«گزینۀ 
 )83و  81 تا 79 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستها) ( تغییر و تحول گونه(  

------------------------------- -------------  
  )امیرحسین میرزایی(  »3«گزینۀ  - 156

شود که البتـه   در انتخاب گسلنده، عمالً جمعیت گونه به دو گروه تقسیم می
این دو گروه توانایی آمیزش با هم را دارند. از آمیـزش افـراد ایـن دو گـروه،     

ها فنوتیپ حد واسط را دارنـد و لـذا در رقابـت حـذف      احتماالً برخی از زاده
   .شوند می

   ها: تشریح سایر گزینه
با گذشت زمان ممکن است خزانـه ژنـی دو   در انتخاب گسلنده، »: 1«گزینۀ 

  گروه کامًال از هم جدا شود. 
ریکیپـوس و اکوئـوس انـدازة    مهـا،   دار اسـب  در انتخـاب جهـت  »: 2«ۀ گزین

   بزرگتري نسبت به هیراکوتریوم دارند.

یک دورة کوتاه، فراوانی هر دو  در انتخاب پایدارکننده، با گذشت»: 4«گزینۀ 
 شود. اي کاهش و فراوانی حد واسط افزوده می فنوتیپ آستانه

  )108تا  104 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  

  )امیرحسین میرزایی(  »3«گزینۀ  - 157
میتوکندري  یوکاریوتی، هاي نخستین اندامک دوغشایی پدید آمده در سلول

هـاي کوچـک هـوازي و     نیز وابسته به وجـود پروکـاریوت  است؛ پیدایش آن 
دانیـد در تـنفس هـوازي کـربن      طور که مـی  همانتنفس هوازي بوده است؛ 

  شود.  اکسید تولید می دي
  ها: تشریح سایر گزینه

هـاي   نخستین رابطۀ همزیستی در طول حیات بین پروکـاریوت »: 1«گزینۀ 
اسـت. در نتیجـه بـه وجـود     بزرگ اتفاق افتاده   کوچک هوازي و پروکاریوت

  سلول یوکاریوتی نیازي نبوده است.
داران یعنـی   نخستین جانوران با اسکلت درونی، نخستین مهـره »: 2«گزینۀ 
داران پـس از پیـدایش الیـه اوزون پدیـد      ها هستند؛ اگرچه این مهـره  ماهی
 هـا الزامـی   اما به دلیل آبزي بودن، وجود این الیه براي پیدایش آن  اند، آمده

  نبوده است.
زا پستانداران هستند؛ این جانوران  نخستین و تنها جانوران زنده»: 4«گزینۀ 

هـا بـه وجـود     انـد و پیـدایش آن   مستقیماً از اشتقاق خزندگان حاصل شـده 
 نیازي نداشته است. پرندگان 

  (پیدایش و گسترش زندگی)
  )78و  62، 61، 58تا  555 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی (زیست  

  )230  ، صفحۀ2شناسی و آزمایشگاه  (زیست )114  ، صفحۀ1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 158
درصد به فراوانی افراد خالص اضـافه شـود،    24اگر طی دو نسل خودلقاحی 

در نسـل   x2این مقدار درصد از افراد ناخالص کم شده است که از  24پس 
مقدار در نسل دوم از فراوانی افراد مغلوب کاسته شده است، پـس   xاول و 

x3 xو  24 8.   
aa   Aa  AA     
  فراوانی اولیه  64  32  4
  نسل اول  72  16  12
  نسل دوم  76  8  16

  

729نسبت خواسته شده 
8

   باشد. می 
 )100تا  92 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 159

   :ها گزینهبررسی سایر 
   باشد. مربوط به آزمایش دوم گوس می »:1«گزینۀ 
   باشد. مربوط به تیلمن و همکاران می »:2«گزینۀ 
توانـد از کنـام واقعـی     در مطالعۀ ژوزف کانل، کنام بنیادي مـی  »:3«گزینۀ 
  تر باشد. بزرگ

 )153تا  147هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیستپویایی جمعیت و اجتماعات زیستی) ((  
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  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 160

پسندانه و احتمال  احتمال آمیزش افراد با فنوتیپ یکسان در آمیزش همسان
   آمیزي بیشتر است. آمیزش افراد با ژنوتیپ یکسان در درون

   ها: بررسی سایر گزینه
آمیزش دارند و در انتخاب گسلنده دو گونه اشتقاق یافته توانایی »: 2«گزینۀ 

ها صفت حد واسط را بـروز خواهـد داد.    حاصل از تولید مثل آن ممکن است
زایی دگرمیهنی و با فرض نبود شارش ژنی، پس از مدتی تفـاوت   اما در گونه

شود که عمـالً بـه دو گونـه مجـزا تبـدیل       بین دو جمعیت به حدي زیاد می
   واهند داشت.ر و تولیدمثل را نخیگآمیزش با یکد کانشوند و ام می

میهنـی و دگرمیهنـی رانـش ژن رخ     زایی هم در هر دو نوع گونه»: 3«گزینۀ 
ها است که  دهد و رانش ژن یکی از عوامل برهم زنندة تعادل در جمعیت می

  شود. سبب کاهش تنوع می
کنـد،   اي پیـروي مـی   میهنی از الگوي تعادل نقطـه  زایی هم گونه»: 4«گزینۀ 

زایـی در یـک نسـل رخ     ، جدایی تولیدمثلی و گونهزایی چون دراین نوع گونه
زایـی   شوند. اما گونـه  دهد و اعضاي جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی می می

چـون پـس از بوجـود      کنـد،  دگرمیهنی از الگوي تعادل تدریجی پیروي مـی 
هـا بـه تـدریج زیـاد      آمدن مانع جغرافیایی بین دو جمعیت، تفاوت بـین آن 

  شود. می
 )126تا  123و  107، 99تا  96 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستت) (ژنتیک جمعی(  

 --------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »3« ۀگزین - 161

اي نوع اول، یک نوکلئوتید جـایگزین نوکلئوتیـد دیگـري در     نقطه  در جهش
DNA  ي  شــود، پــس انــدازه مـیDNA  (عامــل ترانسفورماســیون) تغییــر

  کند.  مین
   ها: بررسی سایر گزینه

اي نـوع اول ممکـن اسـت باعـث تبـدیل تـوالی        نقطـه   جهش»: 1«ي  گزینه
ي الگو به توالی پایان رونویسی شود. یعنی توالی پایان رونویسی زودتـر   رشته

   ي رونوشت ژن تغییر یابد. ایجاد شده و اندازه
یـر چـارچوب و   توانـد باعـث تغی   اي نوع دوم مـی  جهش نقطه»: 2«ي  گزینه

   درنتیجه تغییر فعالیت محصول نهایی ژن یعنی پروتئین شود.
تواند باعث شود، ژن مدنظر عمـًال   اي نوع دوم می جهش نقطه»: 4«ي  گزینه

   بیان نشود.
  سازي)  (پروتئین  

  ) 26و  25هاي   دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 
  )105ي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

------ --------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(  »1«گزینۀ  - 162

  اند. نادرستی بیان شده تمامی موارد به
  بررسی موارد:

هاي غیرتصادفی تعادل موجود در جمعیت را بدون تغییـر    مورد اول) آمیزش
  برند. ها از بین می فراوانی الل

معیـت نیـز ممکـن اسـت     وم) عالوه بر جهش، شارش ژن به درون جدمورد 
موجب پیدایش الل جدید در خزانه ژنی جمعیت شود، اما ویژگی که در این 

  ش صادق است.مورد بیان شده است، تنها براي جه
هاي رفت و  ها جهش است؛ اگر تعداد جهش م) ماده خام تغییر گونهسومورد 

یت واینبرگ برقرار شده در جمع –ردي ابرگشت با هم برابر باشند، تعادل ه
 برهم نخواهد خورد.
 )99تا  95 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (ژنتیک جمعیت(  

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  -163
مواقع بحرانی (هاي) خاصی از سال و یا در  طلب در فصل هاي فرصت جمعیت

هـا   اي کـه الگـوي رشـد آن    کننـد بـه گونـه    افراطی شروع به تولید مثل می
طلـب اسـت کـه     آید. دافنی نیز نوعی جمعیت فرصت صورت نمایی در می به

   نشان داده شده است. 136صفحۀ  6-5نوسانات آن در شکل 
   ها: بررسی سایر گزینه

هـایی کـه تولیـد مثـل      یتفاصلۀ افراد بر توان تولید مثلی جمع»: 2«گزینۀ 
   تاثیر است. غیرجنسی یا خودلقاحی و بکرزایی دارند بی

هاي تعادلی انـدازة جمعیـت نزدیـک بـه گنجـایش       در جمعیت»: 3«گزینۀ 
ها رقابت عموماً شدید است. اما تقسـیم منـابع    محیط است. در این جمعیت

   گونه سسک) 5تواند باعث کاهش این رقابت شود. (مثل  می
محیطی محدود باشند. در غیر  بعرقابت زمانی وجود دارد که منا»: 4«گزینۀ 

این صورت حتی در صورت استفاده مشترك چندین جمعیت از یک منبع تا 
  ها شکل نخواهد گرفت. رقابتی میان آن، زمان محدود شدن آن منبع

  پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی)(  
 )147و  138تا  135، 130 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست(

 --------------------------------------------  
  (مازیار اعتمادزاده)    »1« ۀگزین - 164
   شود. می Aوارد جایگاه  tRNAي ادامه  ) فقط در مرحله1
   دهد. رخ می Pبه جایگاه  tRNA) در هر سه مرحله ورود 2
ــا ورود 3 ــاه  tRNA) ب ــه جایگ ــاه Aب ممکــن اســت یــک  P، در جایگ

  .پپتید نرسیده باشد ي پلی جدا شود و هنوز به اندازه tRNAآمینواسید از 
دیگـري وارد   P ،tRNAبـه جایگـاه    tRNAجایی، با ورود  ) در آخرین جابه4

   گیرد. قرار می Aشود، بلکه عامل پایان ترجمه در جایگاه  نمی Aجایگاه 
  )17تا  14 يها  دانشگاهی، صفحه اسی پیششن (زیستسازي)  (پروتئین  

 --------------------------------------------  
  (مازیار اعتمادزاده)  »2« ۀگزین - 165

تواند بر بیان ژن مؤثر نباشـد، مـثًال    اي نوع اول (جانشینی)، می جهش نقطه
ي همـان   تبدیل کدون مربوط به یک آمینواسید، به کدون دیگـر رمزکننـده  

  ها: تأثیر است. بررسی سایر گزینه ر بیان ژن بیآمینواسید ب
هـایی کـه یـک یـا چنـد نوکلئوتیـد ژن را روي یـک         جهـش »: 1«ي  گزینه

  اند. اي موسوم هاي نقطه دهند به جهش کروموزوم تغییر می
هـا تغییـر    اي، تعـداد ژن  هاي نقطـه  یک از انواع جهش در هیچ»: 3«ي  گزینه
  کند. نمی
اي نوع اول، یک نوکلئوتید با نوکلئوتیدي دیگر  در جهش نقطه»: 4«ي  گزینه

کند، اما  استر ژن تغییر نمی شود، پس تعداد پیوندهاي فسفودي جایگزین می
اي نوع دوم ممکن اسـت افـزایش یـا کـاهش یـک یـا چنـد         در جهش نقطه

  دهد. نوکلئوتید ژن رخ 
  )26و  25،  21هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش سازي) (زیست (پروتئین  

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(  »2«گزینۀ  - 166

  ها: بررسی سایر گزینه
کننـد. در ایـن    برخی جانوران از طریق بکرزایی تولید مثـل مـی  »: 1«گزینۀ 

  هاي زاده از یک والد به ارث رسیده است. شرایط تمامی ژن
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کتی است اما بایـد توجـه   رفتار زنبورهاي کارگر یک رفتار مشار»: 3«گزینۀ 

  داشت که زنبورهاي کارگر توانایی تولید مثل ندارند و فاقد فرزند هستند.
محرك نشانه براي غاز ماده شکل هندسی و انحناي جسم است. »: 4«گزینۀ 

بنابراین در حضور جسمی غیر از تخم غاز که شکل هندسی و انحناي مشابه 
   شود. دارد نیز این رفتار انجام می

  )166و  157، 156 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (فتارشناسیر(  
 )147و  146هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 167

  ها: بررسی گزینه
در رفتار حل مسئله همانند شرطی شـدن کالسـیک، آزمـون و    »: 1«گزینۀ 

  خطا وجود ندارد.
در رفتار الگوي عمل ثابت برخالف شرطی شدن فعـال، تجربـه   »: 2«گزینۀ 

  تاثیر است زیرا الگوي عمل ثابت یک رفتار غریزي است. بی
در رفتار الگوي عمل ثابت (یک رفتار غریزي) بـرخالف شـرطی   »: 3«گزینۀ 

  شدن کالسیک (نوعی رفتار یادگیري)، محیط دخالت ندارد.
: در رفتار یادگیري مانند عادي شدن و شرطی شدن فعال، یـک  »4«گزینۀ 

 رفتار غریزي تغییر یافته است.
 )162تا  160و  159؛ 157 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  

 --------------------------------------------  
  )امیررضا جوانمرد(  »3«گزینۀ  - 168

  بررسی موارد:
با افزایش اندازة بدن تعـداد انگشـتان   ریوم به سمت اکوئوس الف) از هیراکوت

  هر پا کم شده است و نهایتًا در اکوئوس سم تشکیل شده است. 
ــت ــاب جه ــب ب) در انتخ ــوس و    دار اس ــاه اکوئ ــک دورة کوت ــس از ی ــا پ ه
  هاي نمودار هستند.  هیراکوتریوم در آستانه
در نتیجـه  هـا طـی انتخـاب مصـنوعی      معیـت ذرت جج) افزایش روغـن در  

  هاي جدید طی جهش جدید اللی بود نه پیدایش الل پیدایش ترکیبات
 )111و  105 ،104 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  

 --------------------------------------------  
  )محمدمهدي آقازاده(  »2«گزینۀ  - 169

  الف) در طول هر پالزمید چندین ژن وجود دارد. 
  در پالزمیدها یکی جایگاه آغاز همانندسازي وجود دارد. ب) 

 ECOR1ج) فقط بعضی از پالزمیدهاي داراي جایگاه تشخیص براي آنزیم 
  هستند.
  ها. دهند نه همۀ آن هاي محدودکننده انتهاي چسبنده تشکیل می تر آنزیم د) بیش

  )30ۀ ، صفحهیدانشگا پیش شناسی زیستتکنولوژي زیستی) ((  
 )116، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 170

هاي کوچک به دلیـل افـزایش احتمـال آمیـزش بـین       ) در جمعیت1گزینۀ 
  یابد. خویشاوندان، تنوع ژنی کاهش و همانندي ژنی افزایش می

ک، تعداد افراد خالص افزایش یافته و صـفات  هاي کوچ ) در جمعیت2گزینۀ 
  شوند. ناسازگار از نظر محیط به صورت خالص مغلوب نمایان می

 هاي کوچک مثل ت سبب انقراض جمعیت) شیوع بیماري ممکن اس3گزینۀ 
  چیتاهاي آمریکاي جنوبی شوند.

) افزایش همانندي باعث کاهش توان بقاي جمعیت در برابر تغییرات 4گزینۀ 
 شود. می محیطی

 )130ۀ ، صفحدانشگاهی پیش شناسی زیست) (ها و اجتماعات زیستی پویایی جمعیت(  

  )سروش صفا(  »1«گزینۀ  - 171
بـوده   RNAطبق نظریۀ سچ و آلتمن، نخستین مولکـول خودهمانندسـاز   

ها در رابطـه بـا ایـن مولکـول،      است که پیوند پپتیدي ندارد، اما سایر گزینه
  ح است.صحی

 )54و  53 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستپیدایش و گسترش زندگی) ((  
 --------------------------------------------  

 (محمدمهدي روزبهانی)     »1«گزینه  - 172
تواننـد وارد   هـا و یـا پالزمیـدها، مـی     همۀ وکتورها مثل مادة ژنتیک ویروس

اصلی میزبان همانندسازي انجـام  سلول شده و به طور مستقل از کروموزوم 
تواننـد   ها عالوه بر قابلیت همانندسازي مستقل مـی  دهند. البته برخی از آن

وارد کروموزوم میزبان شده و همانندسازي همزمان با همانند سازي سـلول  
  میزبان را انجام دهند. 

   : ها بررسی سایر گزینه
  وکتور گیاهی است و جهت انتقال ژن بـه سـلول   ،Ti پالزمید»: 2«گزینه 

  شود.  گیاهی استفاده می
   ها! این مورد براي همه وکتورها صحیح است نه بعضی از آن»: 3«گزینه 
هـاي   دقت کنید همه وکتورها براي انتقال ژن بـه درون سـلول  »: 4«گزینه 

   ستند.زنده باید از غشا عبور کنند و همگی داراي ساختار نوکلئیک اسیدي ه
  )30و  29هاي  دانشگاهی، صفحه پیش شناسی (تکنولوژي زیستی) (زیست

  )115 ۀ، صفح2و آزمایشگاه شناسی (زیست
 ----------------------------------------------  

  (بهرام میرحبیبی)  »3« ۀگزین - 173
  هاي صورت سؤال، عوامل رونویسی هستند. منظور از پروتئین

ه  انـداز و تـوالی افزاینـد    ،راه DNAونویسـی در  هاي اتصال عوامل ر محل  )1
   اند. باشند که فاقد جایگاه شروع و پایان رونویسی می
2(mRNA ها یافـت   ها و عوامل رونویسی در یوکاریوت چندژنی در باکتري
   شود. می
یل کننده، با تشک ) عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده موسوم به فعال3

انداز در کنار هم قـرار   شوند تا توالی افزاینده و راه باعث می DNAحلقه در 
   بگیرند.

  شوند.  ها در یک سلول بیان نمی همۀ ژن) 4
  سازي)  (پروتئین  

  )97ي    ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  )(زیست24ي   دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست
--------------- -----------------------------  

  )رضا خورسندي(  »3«گزینۀ  - 174
  هاي ساده در الگوي سوپ بنیادین در جو زمین بوده است. تشکیل مولکول

هاي  ها و وجود مواد اولیه گازي و تشکیل مولکول تشکیل حیات در اقیانوس
  پیچیده در جو زمین در مورد هر دو الگو صادق است.

 )52 تا 49 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست( ش و گسترش زندگی)یپیدا(  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 175
شود نه سطح خـود   به سطح سلول آلوده به ویروس متصل می Tلنفوسیت 

   ویروس.
   ها: بررسی سایر گزینه

، نـه  کننـد  زا منتقل می به یک ویروس غیربیماري ژن ویروس را»: 1«گزینۀ 
  ژن.  آنتی
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هـاي یوکـاریوتی    پروتئین سطحی هرپس توسط ریبوزوم سلول»: 2«گزینۀ 

   شود. ساخته می
  ویروس فاقد توانایی بیان ژن است.»: 4«گزینۀ 

  )205و  36، 35 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستتکنولوژي زیستی) ((  
 )15و  14هاي  ، صفحه2زمایشگاه شناسی و آ زیست(

 --------------------------------------------  
  )امیررضا مرادي(  »2«گزینۀ  - 176

   اند. صحیح» د«و » ج«عبارات 
   بررسی عبارات:

   است. Yالف) سلول تخمک فاقد کروموزوم 
اي را  بنابراین تمام ژنوم هسته Yدارد یا  Xب) سلول اسپرم یا کروموزوم 

   ندارد.
   ج) درست

است کـه اگـر    Xاي بر روي کروموزوم  د) ژن تحلیل عضالنی دوشن ناحیه
تواند به بیماري تحلیل عضالنی دوشن منجر شود.  جهشی در آن رخ دهد می

  هاي تخمک انسان وجود دارد. ام سلولپس این ژن در تم
  )39 ۀ، صفحدانشگاهی پیش شناسی زیست) (تکنولوژي زیستی(  

 )125و  124هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )میراحمدياسرا سادات (  »2«گزینۀ  -177
فرها سـاختاري شـبیه   ها وهمۀ میکروسـ  همۀ کواسروات»: 3«و » 1«گزینۀ 

   توانند جوانه بزنند. غشا دارند ولی می
ها و اغلب میکروسفرها چون فاقد مادة وراثتـی بودنـد    همۀ کواسروات»: 2«گزینۀ 

هـاي   بودند با ساخت آنزیم RNAاند ولی برخی میکروسفرها که داراي  غیر زنده
   ها شدند. اولین سلول يو غشا ادندپایداري خود را افزایش دمتابولیسمی 

 ها ممکن است آمینواسید نیز در خود داشته باشند. کواسروات»: 4«گزینۀ 
 )53و  52 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستپیدایش و گسترش زندگی) ((  

 --------------------------------------------  
 )90 - تجربی(سراسري   »4«ۀ گزین - 178

ریبوزوم  Aاولین کدونی است که وارد جایگاه  CGGون براساس شکل، کد
 است. Aچهارمین کدون ورودي به جایگاه  UUCشود. بنابراین کدون  می

ریبـوزوم   Pاولین کدونی است که وارد جایگاه  AUGبراساس شکل کدون 
 Pسـومین کـدونی اسـت کـه وارد جایگـاه       UACشود بنابراین کدون  می
  است. AUGمتصل به آن  tRNAکدون  شود که توالی آنتی می

  )17تا  15ي  ها دانشگاهی، صفحه شناسی پیش سازي) (زیست (پروتئین
 --------------------------------------------  

  )محمدمهدي آقازاده(  »4«گزینۀ  -179
  هاي نادرست:  بررسی گزینه

چرخه سلولی سـلول اسـتخراج شـده از غـده پسـتانی متوقـف       »: 1«گزینۀ 
   ل تخمک فاقد هسته.شود نه سلو می

پس از ادغام سـلول غـده پسـتانی و تخمـک فاقدهسـته ابتـدا       »: 2«گزینۀ 
گیرد، سپس مجموعه سلولی  تعدادي تقسیم سلولی در آزمایشگاه صورت می

   شود. به رحم مادر جانشین منتقل می
پس از ایجاد سـلول ادغـام شـده تقسـیمات سـلولی بـا ایجـاد        »: 3«گزینۀ 
  شود. می غازآتر  هاي کوچک سلول

 )44و  43 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستتکنولوژي زیستی) ((  

  )حسین کرمی(  »2«گزینۀ  - 180
ورزي ژنـی قـرار    نخستین جانداري که در آزمایش کوهن و بایر مورد دسـت 

هـا   این باکتري مانند سایر باکتري DNAگرفت باکتري اشریشیاکالي بود. 
   غشا است. متصل به

   ها: بررسی سایر گزینه
   ها فاقد هستک هستند. باکتري»: 1«گزینۀ 
   شود. ها دیده می فقط در یوکاریوت Iپلیمراز  RNAآنزیم »: 3«گزینۀ 
  کنند. هاي موجود در سلول همانندسازي نمیRNA»: 4«گزینۀ 

  )28 و 9هاي  ه، صفحدانشگاهی پیش شناسی زیستترکیبی) ((  
 )21و  20هاي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )مهدي فالح(  »4«گزینۀ  - 181

   اور در میوز دارد. این تصویر اشاره به فرایند کراسینگ
تولید جنسی دارد، توسط فرایند میتوز گامت زنبور نر هاپلوئید که تولیدمثل 

   اور ندارد. کند و کراسینگ می
   ها: بررسی سایر گزینه

   فقط در تولید مثل جنسی امکان وقوع این پدیده وجود دارد.»: 1«گزینۀ 
   پیوندد. اور بین کروماتیدهاي غیرخواهري به وقوع می کراسینگ»: 2«گزینۀ 
هـاي متفـاوت باشـند،     ده حامـل الـل  جـا شـ   اگر قطعـات جابـه  »: 3«گزینۀ 
  آید. هاي اللی جدیدي به وجود می ترکیب

  )111و  110 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیستژنتیک جمعیت) ((  
 )147و  146هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )پور فرزاد کرم(  »3«گزینۀ  - 182

   صحیح است.» د«و » فال«موارد 
   بررسی موارد نادرست:

تواند باعث کاهش رقابت در بین نرها  ب) وجود این صفات در جانوران نر می
   ها) شود. (نه ماده
ها معموالً (نه همواره) جفت خود را براساس ایـن نـوع خصوصـیات     ج) ماده
   کنند. انتخاب می فیزیکی

 )175تا  172 هاي صفحه ،دانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
 --------------------------------------------  

 شایق) (علی پناهی  »1«  ۀگزین -183
دانشـگاهی، در   کتـاب زیسـت پـیش    14ي  در صـفحه  1-5با توجه به شکل 

  دارند. قرار هم مجاورت در جانبی ي حلقه دوtRNAبعدي  ساختار سه
  )14 ۀدانشگاهی، صفح شناسی پیش یستسازي) (ز (پروتئین   

 --------------------------------------------  
  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 184

   ها: بررسی گزینه
   هاي جوالي ماده در تولید مثل بیشتر است. محدودیت مرغ»: 1«گزینۀ 
گیـر دارنـد در مقایسـه بـا سـایر نرهـا،        نرهایی که صفات چشم»: 2«گزینۀ 

   بیشتري دارند.هاي مفید  ژن
برابـر   3گیري گاهی تا بیش از  دم مرغ جوالي نر در فصل جفت»: 3«گزینۀ 

  شود. ولی در مواقع دیگر سال با اندزه دم ماده مشابه است. طول بدن او می
گیر در بعضی مواقع احتمال بقاي جانور را کـاهش   صفات چشم»: 4«گزینۀ 

  دهد. می
 )174تا  172 هاي ، صفحهشگاهیدان پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
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  )امیررضا جوانمرد(  »1«گزینۀ  - 185

کننده سبب حفظ تنـوع (هـم فنـوتیپی و هـم ژنـوتیپی) در       انتخاب متوازن
واینبرگ  - شود و چون نوعی انتخاب طبیعی است تعادل هاردي جمعیت می
   زند. را به هم می
   ها: بررسی گزینه

شود نه ثابـت مانـدن    ها می اللکننده مانع حذف  انتخاب متوازن»: 2«گزینۀ 
   ها!! فراوانی الل

 طبیعـی طور مثال در مالنینی شدن صنعتی که نوعی انتخاب  به»: 3«گزینۀ 
   کند اما تنوع فنوتیپی ثابت است. ها تغییر می بود، فراوانی الل

دهد؛ ولـی   ها را تغییر نمی آمیزي فراوانی نسبی الل اگرچه درون»: 4«گزینۀ 
 شود.  وانی افراد خالص و کاهش افراد ناخالص میسبب افزایش فرا
 )116و  115، 96 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیست) (ژنتیک جمعیت(  

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(  »1«گزینۀ  - 186

   تمامی موارد نادرست هستند.
   بررسی موارد:

توان در عروس دریایی مشـاهده کـرد،    می مورد اول) رفتار غریزي انعکاس را
ها در سراسر  تنان بوده و داراي شبکه عصبی از نورون عروس دریایی از کیسه

  بندي محیطی و مرکزي ندارد. پیکر خود است و دستگاه عصبی آن تقسیم
   باشد. مورد دوم) صفت چشمگیر شیر نر محدود به فصل تولید مثل آن نمی

که جانورانی آبزي هسـتند نیـز دیـده     ها در والرد سوم) ارتباطات صوتی مو
   شود. می

مورد چهارم) آزمون و خطا مربوط به رفتار شرطی شـدن فعـال اسـت و در    
  شرطی شدن کالسیک قابل مشاهده نیست.

  )174تا  171و  161تا  159 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  
 )76و  53اي ه صفحه  ،2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
 )93 رسراسري داخل کشو(  »2»  ۀگزین - 187
در  را DNA ي رشـته  دو مـراز یپلRNA میآنـز  یسـ یرونو دوم يمرحله در
   .کند می جدا هم از انداز راه یکینزد
   .دهد می رخ یسیرونو سوم يمرحله در عمل نیا: 1 نهیگز
   .شود می A گاهیجا وارد ترجمه انیپا يمرحله در نایپا کدون :3 نهیگز
 متصـل  mRNA به بوزومیر کوچک بخش ابتدا آغاز ي مرحله در: 4 نهیگز

 بخـش  به بزرگ بخش تینها در و اضافه مجموعه به tRNA سپسشده و 
   .شود می متصل کوچک

 )17تا  14و  10، 9هاي  ه، صفحدانشگاهی پیش شناسی زیست) (سازي پروتئین(  
- -------------------------------------------  

  )97سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 188
انـد. بنـابراین    متنوعها  هاي مختلف رفتار جانوران نیز مانند سایر صفت شکل

ها نقش  مختلف نیز همانند سایر صفت انتخاب طبیعی دربارة بروز رفتارهاي
  )165دارد. (زیست پیش صفحۀ 

   ها: نهبررسی سایر گزی
عنـوان   100و  99هـاي   در ارتباط با انتخاب طبیعی در صـفحه »: 1«گزینۀ 

شده است که هنگـامی کـه صـحبت از بقـا یـا موفقیـت تولیـدمثلی اسـت،         
شود که انتخاب جفت یکی از آن موارد است.  هاي گوناگونی مطرح می ویژگی

سـتقل از  هـا م  توان گفت که این ویژگی در انتها نیز عنوان شده است که: می
  ژنوتیپ نیست. 

در ضمن نرها  صفات چشمگیر در نرهاي هرگونه وجود ندارند و»: 3«گزینۀ 
و  173هاي  اغلب (نه همواره) داراي صفات چشمگیرند. (زیست پیش صفحه

174(  
ریاست گله و نیز  جوان پس از رسیدن به نر براي رفتار شیرهاي» 4«گزینۀ 

، 166، 165هـاي   پـیش صـفحه  براي صفات چشمگیر صادق نیست. (زیست 
 )174و  173
 )174و  173، 166 ،165 100، 99 هاي ، صفحهدانشگاهی پیش شناسی زیسترفتارشناسی) ((  

 --------------------------------------------  
  شایق) (علی پناهی  »2« ۀگزین - 189

   ها: بررسی گزینه
pکردن زبان، غالب است پس  الل توانایی لوله»: 1« ۀگزین pq2 از افراد  2

   جمعیت این توانایی را دارند.
  % % %49 42 91  

هستند که الل   تاالسمی اتوزومی مغلوب است. افراد ناقل کسانی»: 2« ۀگزین
1کنند ( بیماري را تنها از یک والد دریافت می

2
1ها فقط ازمادر،  آن 

2
دیگر  

   فقط از پدر) پس:
 %( pq) pq1 2 21

2
  

ــا وراثــت اتــوزومی غالــب اســت کــه  »: 3« ۀگزینــ هــانتینگتون، بیمــاري ب

%p /
p pq

2 49 53 82 912
   صورت خالص بیمارند. ها به آن 

یک از ایـن   ي گوش پیوسته، صفتی مغلوب است، پس هیچ  نرمه»: 4« ۀگزین
   الل غالب را ندارند. افراد

  ) 177و  176، 159هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه  شناسی  زیست) (ژنتیک جمعیت(
  )94تا  92هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش  (زیست

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 190

   تمامی عبارات صحیح هستند.
گـذاري   ها به النه فقط در دورة تخـم  زگرداندن تخمالف) رفتار غاز ماده در با

دهد. رفتار جوجه کوکو نیز مختص دوران نـوزادي ایـن جـانور     جانور رخ می
   است.

هـاي خـود    کشند اما بـه بچـه   ب) شیرهاي نر جوان بچه شیرهاي گله را می
هاي شیر نر جوان با احتمال بیشتري  شود ژن کاري ندارند. این امر سبب می

عدي منتقل شود و شایستگی تکاملی جانور افـزایش یابـد. جوجـه    به نسل ب
شـود غـذاي بیشـتري     هاي میزبان باعث می کوکو نیز با بیرون انداختن تخم

نصیب خودش شود و با دریافت انرژي بیشتر شـانس بیشـتري بـراي بقـا و     
   تولید مثل داشته و شایستگی تکاملی خود را افزایش دهد.

هـاي مصـرفی و افـزایش     ي در جهت کاهش هزینهج) تمام رفتارهاي جانور
   اند. سود خالص جانور انتخاب شده

توجه) هر رفتاري که در دورة مشخصی از زندگی جانور رخ دهد لزوماً رفتار 
  پذیري نیست. نقش
 )174و  168 ،166 ،165، 157هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش زیسترفتارشناسی) ((  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  15:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     فیزیک   -  دي 27آزمون  - »4«پروژة         

    
  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  )زهره آقامحمدي(  »4«گزینۀ  - 191
   ها: بررسی گزینه

زمان و محور زمان برابر  –مساحت محصور بین نمودار سرعت »: 1«گزینۀ 
جایی متحرك منفی است،  جابه t3تا  t1جایی است. در بازة زمانی  با جابه

avق رابطۀ بنابراین طب
xv
t

، سرعت متوسط متحرك هم منفی 
   شود. می

در نمودار سرعت ـ زمان، شتاب متوسط بین دو لحظه برابر با  :»2«گزینۀ 
کند.  زمان را در آن دو لحظه قطع می –شیب خطی است که نمودار سرعت 

مثبت است، زیرا  3tتا  2tبنابراین شتاب متوسط متحرك در بازة زمانی 
   شیب خط واصل بین این دو نقطه، مثبت است.

vاي که  متحرك در لحظه»: 3«گزینۀ  شود و عالمت سرعت هم تغییر  0
   است. t1دهد. پس تغییر جهت متحرك در لحظۀ  کند تغییر جهت می

سـرعت مثبـت اسـت. از طرفـی چـون       t1تـا   0در بازة زمانی »: 4«گزینۀ 
متحرك از مبدأ مکان شروع به حرکت کرده است، پس بردار مکـان هـم در   

  این بازه مثبت است. 

  
 )15تا  2ي ها ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ) (شناسی در دو بعد حرکت(

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

    )علیرضا سلیمانی(     »2«گزینۀ  - 192
  توان نوشت:  با توجه به تعریف شتاب متوسط می

1 2 1 1 2 2av av
av

v v (a ) t (a ) tva
t t t

  

av
( i ) ( / i ) i ia 10 10 0 5 20 100 10

30 30  

av
ma i i
s2

90 330  
 )15تا  2هاي  صفحه ،دانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت(

 --------------------------------------------  
  )زهره آقامحمدي(  »3«گزینۀ  - 193

توانیم  جایی در حرکت با شتاب ثابت می جابه –با استفاده از معادلۀ سرعت 
v)جایی خودرو از لحظۀ ترمز تا لحظۀ توقف  جابه   دست آوریم. را به 0(

ma /
sv v a x ( / ) x

2 5 22 2 2
0 2 0 15 2 2 5  

x m15 15 45
5

  
است، پس اتومبیل  m40چون از لحظۀ ترمز گرفتن فاصلۀ مانع تا خودرو 

 –کند. اگر دوباره از معادلۀ سرعت  قبل از توقف، به مانع برخورد می

پس از جایی در حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم، سرعت خودرو را  جابه
m40 آوریم: دست می یعنی در لحظۀ برخورد با مانع به  

2 2 215 2 2 5 40 225 200 25 5mv ( / ) v v
s

  

m سرعتپس خودرو با 
s

   کند. به مانع برخورد می 5
  )15تا  2هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک شناسی در دو بعد) ( حرکت(

------------------ --------------------------  
  )میثم دشتیان(  »4«گزینۀ  - 194

  شکلی مطابق زیر از حرکت متحرك رسم کرده ایم:

  
  آوریم: دست می ابتدا مسافت کلی طی شده توسط متحرك را به

av, av, av,| x | | x | | x | | v t | | v t | | v t |1 2 3 1 1 2 2 3 3
t | v | t| t | | t | | v( ) | t40 20 3 100
2 2

  
   مدت زمان کل حرکت نیز معادل است با:

t کل
t tt t 93
2 2

 

avs (کل)

| v | tt | v |
tt

100 2002
9 9
2

 

اول برابر  ۀثانی t4جایی انجام شده توسط متحرك در  از طرف دیگر جابه
   :با است

x x x ( t) ( t) t1 2 40 20 3 100  
t  است:مدت زمان این بازه نیز چنین  t t t3 4  

100 254av
x t mv
t t s

  

  بر اساس صورت سؤال:

av
| v | mv | v |

s
16 16 80 200 8025 4015 15 3 9 3

  avs(کل) 

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

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

  )علیرضا گونه(  »4«گزینۀ  - 195
گذرد متقارن است، لذا اندازة  چون سهمی نسبت به خطی که از رأس آن می

tسرعت متحرك در لحظۀ  s6  با اندازة سرعت متحرك در لحظۀt 0 
  توان نوشت: برابر است. بنابراین با استفاده از رابطۀ مستقل از شتاب می

(t s)v v vx mv
t s

3 0 0 0
0 16 10 42 2 3 0  

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

  کل
 کل
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      )سیاوش فارسی(  »3«گزینۀ  - 196

زمان متحرك  –دانیم شیب خط مماس بر نمودار سرعت  طور که می همان
اي متحرك در آن لحظه است. در لحظۀ  در هر لحظه برابر با شتاب لحظه

t2  شیب خط مماس صفر و شتاب صفر است. در لحظۀt3  شیب خط
 xمماس بر نمودار منفی است و جهت بردار شتاب خالف جهت محور 

و مبدأ زمان، شیب خط مماس بر نمودار مثبت است و  t1است. در لحظات 
است و اندازة شیب در مبدأ زمان نسبت به  xدار شتاب در جهت محور بر

  تر است. بیش t1لحظۀ 

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

 --------------------------------------------  
  )علی عباسیمحمد(  »1«گزینۀ  -197

زمان و محور زمان برابر با تغییرات  -مساحت محصور بین نمودار شتاب 
سرعت است. با استفاده از تغییرات سرعت، سرعت متحرك را در لحظات 

t s0 ،t s4 ،t s8  وt s10 آوریم: ست مید به  

 
t s t t s

mv S v v
s4 1 0 4 8 5 3   

t s t s t
mv S v v
s8 2 4 8 4 3 7  

t s t s t s
mv S v v
s10 3 8 10 6 7 1  

  شود:  زمان آن مطابق شکل زیر می –نمودار سرعت  بنابراین

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

-------------------------------------- ------  
  )علی بگلو(  »2« ۀگزین - 198

|)توانـد صـفر باشـد     شتاب متحرك فقط مـی  ةترین مقدار انداز کم a | )0 .
هـاي سـرعت    براي حل این سـؤال ابتـدا شـتاب متحـرك را از روي معادلـه     

   کنیم: متحرك حساب می

dv mxa ( )x dt s
2 2  

dv mya t ( )y dt s
6 12 2  

ax ترین مقـدار خـود را دارد کـه    شتاب زمانی کم ةمقدار ثابتی است. انداز 
ay    شود، یعنی: 0

  6 12 0 6 12 2t t t s  
  )27تا  19هاي  صفحه ،دانشگاهی فیزیک پیششناسی در دو بعد) ( حرکت(

 --------------------------------------------  
  مصطفی کیانی)(  »2«گزینۀ  -199
 ۀبق قانون دوم نیوتون شتاب مجموعه با برایند نیروهاي وارد بر جسم رابطط

ترین مقدار نیروي برایند در  عکس دارد. بیش ۀمستقیم و با جرم جسم رابط
   جهت باشند. دهد که نیروها با هم، هم حالتی رخ می

max
max max

F mF N a
m s2

152 7 6 15 151  

جهت و  با یکدیگر هم F2و  F1کمترین شتاب در حالتی است که نیروهاي 
   د. داریم:نباش F3درخالف جهت نیروي 

F F F F Nmin 11 2 3  

  min
ma
s2

1 11   

  بنابراین خواهیم داشت: 
ma amax min
s

15 1 14 2  

 )37تا  32هاي  ، صفحهانشگاهید پیشفیزیک دینامیک) ((
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »2«گزینۀ  - 200
1tبا استفاده از رابطۀ تکانه و نیرو، تکانۀ جسم را در لحظۀ  s  به دست

  آوریم:  می
  12 3 12 1

2 12

F N,t s , t snet
net pp , p p

p| F | | |
t

   

  3212 24
3 1 2

p p | p || |  

  316 8
2t s

kg.m p kg.mp p
s s

  
1tبا توجه به اینکه بردار تکانه در لحظات  s  3وt s  خالف جهت

دیگر است و از طرفی جسم با شتاب ثابت در حال حرکت است. بنابراین  یک
3t ۀگیریم که در لحظ نتیجه می s  بردار سرعت و نیرو با یکدیگر

  جهت هستند.  هم

  5 312
5 3

t s t s
net

p pp| F | | | | |
t

   

  
kg.mpt s s

t s| p |
83

512 2 8   
  5 24 8 32t s

kg.mp
s

   
 )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک دینامیک) ((
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  )سیده محمدصادق مام(  »1«گزینۀ  - 201

است، نیرویی که از طرف فنر  الف) در حالتی که شتاب متحرك به سمت باال
شود، به سمت باالست و نیرویی که از طرف جسم به فنر  به جسم وارد می

شود به سمت پایین است. با توجه به قانون دوم نیوتون، اندازة  وارد می
   آوریم: دست می نیروي فنر را به

NF W ma  
Nm / kg ,g
kg

N ma
s

F m(g a)
1 2 10

2 2
  

NF F ,kN e m
N F k x , x L Le

F / / N
400

1 0
1 2 12 14 4  

/(L L ) / L L (I)1 0 1 0
14 4400 14 4
400

  
که شتاب متحرك به سمت پایین است، نیرویی که از طرف  ب) در حالتی

شود به سمت باال است. با نوشتن قانون دوم نیوتون   فنر به جسم وارد می
  داریم:

N NW F ma F m(g a )  
N mg ,a
kg s

Nm / kg
F / ( ) / N

10 3 2
1 2 1 2 10 3 8 4  

F F , x L Le N
e

Nk
m

F k x / (L L )2 0 2 0
400

8 4 400  

2 0
8 4
400

/L L (II)  
/ /L L ( L ) ( L )1 2 0 0

14 4 8 4
400 400

  

L L m / cm1 2
6 1 5

400
  

 )69تا  62هاي  ، صفحه2(فیزیک  )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک دینامیک) ((
 --------------------------------------------  

  امیرحسین برادران)(  »2«گزینۀ  - 202
شود، به سمت پایین است. از  از طرف سطح به فنر وارد مینیرویی که 

برایند نیروهاي وارد بر فنر برابر صفر است، بنابراین نیروي وارد  یی کهجا آن
العمل آن یعنی نیرویی که  به سمت باال و لذا عکس m بر فنر از طرف جسم
  کند، به سمت پایین است. فنر به جسم وارد می

  
  
  
  

  داریم: m نیوتون براي جرمبا نوشتن قانون اول 
W mg N

e F Ne
T W F T N2 10 20

12 32  

با توجه به جهت نیروي وارد بر فنر، فنر تحت کشش قرار دارد و طول آن 
  افزایش یافته است. با توجه به رابطۀ تغییر طول فنر داریم:

F N l / me
e Nk

m

F k / m

L / m

12 0 12
400

1

12 0 03400

0 15
  

 )69تا  62هاي  ، صفحه2یک (فیز )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک دینامیک) ((
 --------------------------------------------  

  )عباس اصغري(  »3«گزینۀ  -203
مطابق قانون اول نیوتون اگر نیروي خالص وارد بر یک جسم صفر باشد، در 

صورت یکنواخت است.  حرکت باشد، حرکت آن به صورتی که جسم در حال
یعنی اندازه و جهت سرعت آن ثابت است و اگر جسم ساکن باشد، حالت 

  کند.  سکون خود را حفظ می
که  در قانون اول نیوتون ممکن است هیچ نیرویی به جسم وارد نشود یا این

   ر باشد.شود برایند نیروها برابر با صف اگر دو یا چند نیرو به آن وارد می
  )37تا  32هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک دینامیک) ((

 --------------------------------------------  
  )نژادي محمد حسین(  »1«گزینۀ  - 204

  
برابر بـا انـدازة    Fاندازة نیروي  در حالت اول چون سرعت جسم ثابت است،

، مطـابق قـانون دوم نیوتـون،    Fاست. بنابراین با حـذف نیـروي   kfنیروي
  شود با: شتاب حرکت جسم برابر می

F f , m / kgnet k
net |f | |F| Nk

m
F ma / a a

s
0 5

24 4 0 5 8  

مسافت طی شده توسط جسم از لحظـۀ   با استفاده از رابطۀ مستقل از زمان، 
  توقف برابر است با:تا لحظۀ  Fقطع شدن نیروي

mv , v
sv v a x ( ) x

0 1202 2 2
0 2 0 12 2 8  

x m12 12 9
2 8

  

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

  )فاروق مردانی(  »4«گزینۀ  - 205
م و افقی جسم در حال تعادل است، بنابراین برایند نیروها در دو راستاي قائ

   برابر صفر است:

              
  جسم در حال سکون است بنابراین: 

y net s

x net N

(F ) f W

(F ) F F

0
0

  

یابد. بنابراین  نیروي اصطکاك ایستایی بیشینه افزایش می  ،Fبا افزایش
ش کند. با افزای ماند و نیروي اصطکاك تغییري نمی چنان ساکن می همجسم 
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یابد. زیرا نیروي  سطح نیز افزایش می العمل عکسنیروي  Fنیروي 
  العمل سطح برایند نیروهاي عمودي سطح و اصطکاك است.  عکس

2 ثابـــت 2 F ,fN s
s NR f F R   

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

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ  - 206
   با توجه به رابطۀ انرژي جنبشی بر حسب اندازة تکانه داریم:

pK p mK
m

2
22  

  صورت زیر است. بنابراین نمودار اندازة تکانه بر حسب انرژي جنبشی جسم به

  
p mK K Jm / kg p K p N.s2 121 5 3 6  

 )40تا  38هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک دینامیک) ((
 --------------------------------------------  

  )حسین ناصحی(  »4«گزینۀ  - 207
  نسبت وزن جسم برابر با نسبت شتاب گرانشی در محل جسم است.

W gW mg
W g

  

  شتاب گرانش داریم:  با توجه به رابطۀ

R R ,M Me e
M M , R R R Re e e e

M
GM g Rg MgR

R

2 3 2
2 2

2

  

e W g
W ge

W Ne

e

M
( R )g

Mg
( R )

2
720

2

2
3 8

9
2

  

W N8720 640
9

  

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

  سید جالل میري)(  »2«گزینۀ  - 208
  با توجه به نمودار 

max max

A cm / m

U J U m A
m / kg

3 2 2
20 0 2

118 10
20 1

  

/ /3 2118 10 0 1 0 04
2

  
rad

s
2 9 3  

 )70و  69هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک ) (حرکت نوسانی(

  شهرام آزاد)(  »3«گزینۀ  - 209
ماند. بنابراین مسافت طی شده  ) با کاهش جرم وزنه، دامنۀ نوسان ثابت می1

  ماند.  باشد، ثابت می می A4در یک دوره که برابر 
E) طبق رابطۀ 2 kA21

2
م وزنه، چون مقدار دامنه و ثابت با کاهش جر 

  ماند. کند، در نتیجه انرژي مکانیکی ثابت می فنر تغییر نمی

k) طبق رابطۀ 3
m

اي افزایش  با کاهش جرم وزنه، مقدار بسامد زاویه 

maxvیافته و با توجه به رابطۀ  A ز نوسانگر نی بزرگی سرعت، بیشینۀ
  یابد. افزایش می

mT) طبق رابطۀ 4
k

با کاهش جرم وزنه، دورة تناوب سامانۀ جرم  2
  یابد. فنر کاهش می –

  )70تا  61هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((
 --------------------------------------------  

  )منش کیانوش کیان(  »2«گزینۀ  - 210
هاي الکترومغناطیسی  هاي مکانیکی و موج موج ۀماً به دو دستها عمو موج

   شوند. بندي می تقسیم
 )69ۀ ، صفحدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

 --------------------------------------------  
  )پیمان محمدعلی راست(  »3«گزینۀ  - 211

  آوریم:  دست می ابتدا دامنۀ نوسان نوسانگر را به
A

cm A cm26 3  
را متر  سانتی 240که نوسانگر در هر دقیقه مسافتی به اندازة  با توجه به این
 A4ی به اندازة تاز طرفی در هر نوسان کامل نوسانگر مساف ،طی کرده است

بنابراین تعداد نوسان کاملی که توسط نوسانگر در هر دقیقه  ،پیماید را می
  شود برابر است با:  انجام می

d cm
A cm

dn n
A

240
3

240 20
4 12

 نوسان 

n  بنابراین دورة تناوب نوسان برابر است با: 
t s

tT T s
n

20
60 3  

  نوسانگر داریم:  سرعت ۀبا توجه به رابطۀ بیشین
2 3

3 2
,T s

T
max maxA cm

cmv A v
s

  
 )70تا  61هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

------- -------------------------------------  
  سیدعلی میرنوري)(  »3«گزینۀ  - 212

  آونگ داریم:  مطابق رابطۀ دورة تناوب
L / LT L TL

T / /
g T L T

2 11 962 2 2
1 1 1

72 1 96 1 4 5   
 )73تا  71هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

 --------------------------------------------  
  )سید علی میرنوري(  »3«گزینۀ  -213

شود،  در حرکت نوسانی ساده، زمانی که نوسانگر از مرکز نوسان دور می
حرکت آن کندشونده خواهد بود. در این حالت بردارهاي مکان و سرعت 

دیگر هستند. از طرفی در حرکت هماهنگ ساده  نوسانگر هم جهت با یک
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2aمطابق رابطۀ  x  خالف جهت همواره بردارهاي مکان و شتاب

  یکدیگرند. 
 )70تا  61هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((

 -------------------------------------------- 
  ابراهیم بهادري)(  »4«گزینۀ  - 214

کنند که دوره یا به عبارت دیگر بسامد  ) تشدید می1هایی با آونگ ( آونگ
که  اشته باشند. با توجه به این) د1اي آونگ ( اي برابر با بسامد زاویه زاویه

g
L

هایی با  براي تمامی آونگ ها یکسان است، فقط آونگ gاست و  
شوند که طولی برابر با طول آن داشته باشند، یعنی  ) تشدید می1آونگ (
هاي  نوسان ة). دقت کنید که جرم آونگ تأثیري در دور7) و (3هاي ( آونگ
  آن ندارد.  ۀدامن کم

 )75و  74هاي  ، صفحهدانشگاهی پیشفیزیک حرکت نوسانی) ((
 -------------------------------------------- 

  )سیدعلی میرنوري(  »3« ۀگزین - 215
اي نوسانگر را یافته و بعد از آن  زمان، بسامد زاویه - سرعت ۀبا نوشتن معادل

   نویسیم: حرکت را می ۀمعادل
t / sv v cos( t) / / cos( / )max mv /

s

0 4 0 4 0 8 0 4
0 4

  

radcos( / ) cos /
s

1 2 2 50 4 0 42 3 3 3
  

vmaxA /
x Asin t x sin( t)

x / sin( t)

0 8 5
5 3
3

50 48 3

  

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

  )محمد اکبري(  »  1« ۀگزین - 216
   براي سرعت انتشار امواج عرضی در سیم کشیده شده، داریم:

F F Fv
A D

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

4
2

2  

2222
2
2
1

B

A

B

B

A

A

B

A

BFAF

BDAD

v
v

F
F

D
D

v
v  

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

 )بهادر کامران(  »  4« ۀگزین - 217
دیگر مضرب زوجـی از   ها از یک آن ۀفاز هستند اگر اختالف فاصل دو نقطه هم

یحی از طول موج باشـد. در ایـن حالـت دو    نصف طول موج و یا مضرب صح
نقطه داراي یک وضعیت ارتعاشی از نظر بعد و سرعت هستند. در بین نقـاط  

دو طول موج اخـتالف فاصـله    ةبه انداز A ۀبا نقط E ۀمشخص شده، نقط
   فاز است. دارد و بنابراین با آن هم

  )87و  86هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک ) (هاي مکانیکی موج(
 --------------------------------------------  

  )بابک اسالمی(  »3« ۀگزین - 218
   اي و عدد موج را تعیین کنیم، داریم: ابتدا باید بسامد زاویه

radf
s

2 2 100 200  

radv k k
k v m

200 2010
  

  توان نوشت: شود، می ها منتشر میxکه موج در راستاي مثبت محور با توجه به این
u Asin( t kx) u sin( t x)

u sin ( t x)

35 10 200 20
35 10 20 10

  

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

  (محسن پیگان)  »2« ۀینگز - 219

a ۀبا استفاده از رابط uy
  توان نوشت:  از تابع موج می و با استفاده2

x m , t / su / sin( t x)y
u / sin( / )y

2 1 50 5
0 5 1 5 2

  

u / sin( ) my
10 5 2 2

  

rad
msa u a ( )y
s

212 2
22 2  

 )96تا  89و  68، 67هاي  دانشگاهی، صفحه پیشفیزیک ) (هاي مکانیکی موج(
 --------------------------------------------  

  )سیدعلی میرنوري(  »1« ۀگزین - 220
tرا از M ۀنظر، اختالف فاز نقط براي تعیین زمان مورد مورد  ۀتا لحظ 0

  یابیم:  نظر می

rad

rad

A
y

sin:

M

M
M

M

3
2
3

2
  )tۀ(در لحظ3

tۀ چون در لحظ طـرف پـایین حرکـت     به cm3 از مکان Mۀ ، نقط0
rad2 کرده است، سرعت آن منفی است و

3
  قابل قبول است.  

2ق.ق
5

212غ.ق.ق
2

rad

rad

A
y

sin:

M

M
M

Mۀ(در لحظ t(  

  حال براي تعیین اختالف فاز بین این دو لحظه داریم: 
  radM M

5 2 11
2 3 6

  

  حال براي تعیین مدت زمان بین این دو لحظه داریم:
ft t t s11 112 2 206 240

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

  
 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین - 221

در دماهاي باالي موتور خودروها انجام شده و گاز  2Oو  2Nواکنش بین 
NO ها: تشریح سایر گزینه کند. را تولید می   

هـا   ی به حالت منجمد، سرعت فاسدشدن آنهاي گوشت  ) نگهداري فراورده1
   رساند. دهد ولی به صفر نمی را کاهش می

هاي سخت درنظر  صورت گوي به  دهنده هاي واکنش برخورد، ذره ۀ) در نظری2
  شوند.  گرفته می

) محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دماي اتاق بـه  4
   دهد. کندي واکنش می

 )15و  11، 10، 7ي    ها دانشگاهی، صفحه ی) (شیمی پیش(سینتیک شیمیای
 --------------------------------------------  

 (مهدي فائق)  »4« ۀگزین - 222
   ها: بررسی سایر گزینه

ها ناشی از سوختن گاز هیـدروژن تولیـد    ایجاد شده در این واکنش ۀ) شعل1
   شده است.

ر داشته باشند، واکنش سرعت ها همگی در یک فاز قرا دهنده ) اگر واکنش2
   تري خواهد داشت. بیش

 هایی که در فاز گاز یا محلول هستند و در دهنده ) تنها تغییر غلظت واکنش3
 باعث تغییر سرعت واکنش گردد. تواند می سرعت واکنش مؤثر هستند،

   پس عبارت نادرست است. ،کند تغییر نمی خالص غلظت مواد جامد همچنین
  یی)(سینتیک شیمیا   

 )12تا  10ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش )35 ۀ، صفح2شیمی (
 --------------------------------------------  

 (محمدجواد فوالدي)  »4« ۀگزین - 223

2 2 20 28
1 2 1 2
O NO NOR R R/  

2
1 10 56NOR / mol.L .s 

1 1 1 1600 56 33 61
s/ mol.L .s / mol.L .min

min
  

 )9تا  3ي    ها ، صفحهدانشگاهی (شیمی پیش(سینتیک شیمیایی) 
 --------------------------------------------  

 )مسعود جعفري(  »4« ۀگزین - 224
اند، پس ابتدا باید نوع هر  مشخص نشده Bو  Aدر جدول داده شده مواد 

تدریج و با گذشت زمان در  به Aیک از این دو ماده را تعیین کنیم. غلظت 
 ةدهند باشد. تنها واکنش می  دهنده واکنش Aبنابراین   حال کاهش است،

2شده   واکنش داده 5N Oةاست، پس ماد A ،2 5N O غلظت  باشد. می
 ةیکی از دو فراورد Bتدریج درحال افزایش است، بنابراین  به Bة ماد

باشد. براي انتخاب یکی از این دو ماده، باید  می2Oیا  2NOواکنش یعنی 
ثانیه،  10تا  5زمانی بین  ةاستفاده کنیم. در بازها  از نسبت بین غلظت

2که همان  A ةغلظت ماد 5N O 10 ةانداز است، به 6/ mol.L  کاهش
10 ةانداز ، بهB ةیافته است و در همین زمان، غلظت ماد 3/ mol.L 
2که تغییر غلظت  افزایش یافته است. بنابراین با توجه به این 5N O  دو برابر

2است و ضریب استوکیومتري  B ةتغییر غلظت ماد 5N O و برابر ضریب د
 ةتوانیم این نتیجه را بگیریم که ماد پس می  باشد، می B ةاستوکیومتري ماد

B ،2O .است  
2 ةتوانیم از نسبت ضرایب استوکیومتري دو ماد اکنون می 5N O  2وO 

 15تا  10زمانی بین  ةاستفاده کنیم. در باز bو  aبراي مشخص کردن 
2که همان  A ةثانیه، غلظت ماد 5N O 10 ةانداز است، به 5/ mol.L 

0 ةانداز است، به 2Oکه همان  B ةکاهش پیداکرده، پس غلظت ماد 5
2
/ 

0یعنی  25/ Mکند، درنتیجه، مقدار  ، افزایش پیدا میa  برابر
11 6 0 25 1 85( / / ) / mol.L ۀباشد. براي محاسب می b  از تغییر

کنیم. در این بازه، غلظت  ثانیه استفاده می 20تا  10 ةغلظت مواد، در باز

2O 10 ةانداز به 4/ mol.L  2زیاد شده پس غلظت 5N O  ةانداز به 
2 0 10یعنی  /4 8/ mol.L شود، درنتیجه، مقدار  می  کمb  برابر

17 0 8 6 2( / ) / mol.L باشد. می 
  )9ي  صفحهدانشگاهی،  (شیمی پیش(سینتیک شیمیایی) 

------------------------------------------ --  
 )زواره محمد عظیمیان(  »3« ۀگزین - 225
حالت گذار عالوه بر فاز گازي براي فاز محلول نیز  ۀمثالً نظری - درست ●

   کاربرد دارد.
هاي فاز گازي (نه محلول) کاربرد  برخورد فقط براي واکنش ۀنظری - نادرست ●

   دارد.
تواند  می Hمقدار عددي  aEو  aEبا توجه به مقدار عددي  - درست ●
جایی که واکنش  مساوي باشد، ولی از آنبا آن تر یا  تر یا کوچک بزرگ aEاز 

تر از سطح  ها به حالت گذار نزدیک گرماگیر است، همواره سطح انرژي فراورده
   به حالت گذار است. ها دهنده انرژي واکنش

ها و  دادن فراورده پذیر امکان واکنش هاي برگشت تنها در واکنش - نادرست ●
   ها وجود دارد. دهنده ها به واکنش تبدیل آن

این مخلوط در  ،سازي واکنش تأمین نشود که انرژي فعال تا زمانی - درست ●
   دهد. دماي اتاق قابل نگهداري است و انفجاري رخ نمی

  )18و  17 ،14 ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیششیمیایی) (سینتیک 
 --------------------------------------------  

 (حامد رواز)    »2« ۀگزین - 226
شود، محاسبه  تجزیه می Aمول  4را زمانی که   ابتدا سرعت متوسط واکنش

  کنیم: می
4 21 2

A mol
R

t L.min
  

، در هـر لحظـه   Aشدن غلظـت   با نصفیک است،  ۀکه واکنش مرتب جا از آن
  شود. ، نصف میAمول  4سرعت واکنش نیز نسبت به واکنش تجزیه 
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1 1 2 12 1 22 2

Amol
R R R

L.min t
  

21 2t min
t

  
  )13و  12، 8تا  3ي  ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش) شیمیایی (سینتیک 

 --------------------------------------------  
 فیروزآبادي) (رضا جعفري  »  3« ۀگزین - 227

  واکنش به صورت زیر است:  ةشد  موازنه ۀمعادل
4 5 4 63 2 2NH (g) O (g) NO(g) H O(g)  

3
0 8 13 0 0420

n(NH ) /R / mol.sNH t
  

2 3
6 6 10 04 0 064 4R R / / mol.sH O NH  

  )9تا  3ي  ها دانشگاهی، صفحه ) (شیمی پیششیمیایی (سینتیک  
------------------------------------------ --  

 (حامد رواز)  »  4« ۀگزین - 228
   باشند. موارد داده شده صحیح می ۀهم

  )25و  23تا  21هاي    دانشگاهی، صفحه ) (شیمی پیششیمیایی (سینتیک   
 --------------------------------------------  

 (امیر میرزانژاد)  »4« ۀگزین - 229
  ي دارد.بسته توانایی برقرار ۀتعادل (فیزیکی و شیمیایی) فقط در سامان

رفته  سرعت فرایند رفت (تبخیر) در آن ثابت است و سرعت میعان رفته
   شود. افزایش یافته و در نهایت با سرعت تبخیر برابر می

2صورت  فرایند رفت تبخیر به 2H O(l) H O(g)  است و عکس آن
در تعادل فیزیکی فقط مشخصات فیزیکی  فرایند میعان است. ةدهند نشان
   یابد. نه تغییر میساما

  )32تا  30هاي    دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش
 --------------------------------------------  

  پور) راحمی  (سهند  »2« ۀگزین -230
  موارد ب و ت صحیح هستند. بررسی سایر موارد:

3یکاي1mol.L  مورد الف: 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) K    
کتـاب درسـی مقـدار ثابـت تعـادل بـه        37ي  مورد پ: طبـق مـتن صـفحه   

3CaCOمقدار (s)وCaO(s)هـا بـراي    موجود بستگی ندارد؛ اما حضور آن
  برقراري تعادل الزامی است.

  )37تا  35هاي   دانشگاهی، صفحه شیمی پیشتعادل شیمیایی) (( 
------------ --------------------------------  

  (مهال میرزایی)  »2« ۀگزین -231
   کنیم: ها، جدول زیر را رسم می با توجه به داده

2 22NO N O    

      
0 6
2
  غلظت اولیه  /

2
x  2

x  2
2

x  تغییر غلظت  

2
x   2

x   0 6 2
2

/ x  غلظت تعادلی  

2 2
22

2 4 20 6 2 0 6 20 6 2
2

x( ) x x
/ x / x( / x)( )

   

1 2 4 5 1 2 0 24/ x x x / x /   
1

2
0 24 0 12
2
/N / mol.L  

  )41تا  38هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشتعادل شیمیایی) (( 
 --------------------------------------------  

  (امیرحسین معروفی)  »1« ۀگزین - 232

2 2 32 2SO (g) O (g) SO (g)   
160 2 64 72 32 152: ( x)( ) x(   ها دهنده مجموع جرم واکنش (

232 160 152 0 5x x /  
3SO  2O  2SO    

2 0 5 1( / )  72 0 5 1 7532 / /  160 2 0 5 1 564 ( / ) تعداد مول   /
  تعادلی

1 2
14 11 5 1 752

4 4

( )
K L.mol/ /( ) ( )

   

  )41تا  38 هاي   دانشگاهی، صفحه شیمی پیشتعادل شیمیایی) (( 
 --------------------------------------------  

  (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 233
توانیم مجموع تعداد مول  با استفاده از نسبت داده شده در ابتداي سؤال، می

  ها را به دست آوریم. ها و فراورده دهنده ي واکنش اولیه
  Amolاه دهنده تعداد مول اولیه واکنش  

Bmolها ي فراورده تعداد مول اولیه  
1 8 2 25 1 8 0 8 11 25

A B / mol
/ A / A / mol,B mol

B / A
  

2 4

2 4

0 8 0 8A / mol n n /H O CH
n nH O CH

  

2 4
0 8 0 42

/n n / molH O CH  
  تشـکیل داده اسـت، مجمـوع کـل مـول      2Hهـا را   درصد مولی فراورده50

0باشد، پس در مخلوط اولیه،  ها هم برابر یک مول می دهفراور  COمول  /5
0و  ي هـر   جا توانستیم تعداد مـول اولیـه   وجود دارد. تا به این 2Hمول  /5

کنون باید جهت پیشرفت واکنش تا رسـیدن  دست آوریم، ا یک از گازها را به
ي فشـارها اسـتفاده    به حالت تعادل را تعیین کنیم. براي این کار از مقایسـه 

0ي ظرف واکنش  کنیم. فشار اولیه می اتمسـفر و فشـار حالـت تعـادلی،      /9
0 ي برقـراري تعـادل، فشـار     اتمسفر است. پس از آغاز واکنش تا لحظـه  /8

ي  گازهاي داخل ظرف کاهش یافته است. در گازها، فشار با تعداد مول رابطه
رو به دلیل کاهش فشار، واکنش باید در جهـت کـاهش    مستقیم دارد، از این

مـول   2ها در مجمـوع   دهنده تعداد مول گاز پیشرفت کرده باشد. در واکنش
گـاز داریـم، پـس اگـر واکـنش بـراي       مول  4ها در مجموع  گاز و در فراورده

تـدریج   رسیدن به حالت تعادل، در جهت برگشت پیشـرفت کنـد، فشـار بـه    
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ها،  یابد. با پیشرفت واکنش در جهت برگشت، تغییر غلظت فراورده کاهش می

   ها مثبت است. دهنده منفی و تغییر غلظت واکنش
34 2 2CH H O CO H  
0 5/  0 5/  0 4/  0   مول اولیه  /4
3x  x  x  x  تغییرمول  

0 5 3/ x  0 5/ x  0 4/ x  0 4/ x  مول تعادلی  

4 2 2n n n nCH H O CO Hمجموع تعداد مول گازها در حالت تعادل  
0 4 0 4 0 5 0 5 3 1 8 2( / x) ( / x) ( / x) ( / x) / x  

0 8 1 8 22 2 0 10 9 1 81 1
P n / / x x / mol
P n / /

  

داد مـول آن  حجم ظرف برابر یک لیتر است، پس غلظت مولی هر گاز با تعـ 
   باشد. برابر می

3 30 5 0 1 0 5 0 32
0 4 0 1 0 4 0 14 2

[CO][H ] ( / / )( / / )K
[CH ][H O] ( / / )( / / )

  

2 2 21 28 10/ mol .L  
  )46تا  44و  41تا  38هاي    دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش  

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

 )مهدي فائق(  »  4« ۀگزین - 234
هـا بـه    دهنـده  بزرگی باشد، یعنی مقدار قابل توجهی از واکنش عدد Kاگر 

گوییم تعادل در سمت راست یا سمت  حالت می  تبدیل شوند، در این  فراورده
تعادل » 4«ي  ها فقط در گزینه ها قرار دارد. بنابراین با توجه به گزینه فراورده

   در سمت راست قرار دارد.
  )43تا  41و  35هاي   صفحههی، دانشگا شیمی پیشتعادل شیمیایی) ((

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

 علیمحمدي) (موسی خیاط  »3« ۀگزین - 235
   ها: بررسی گزینه

   قسمت واکنش است.  اي از خارج ) ثابت تعادل واکنش حالت ویژه1
   اهد بود.خو 0Q) اگر در شروع واکنش از فراورده در ظرف باشد، 2
3(K ي میزان و  دهنده نشانQ ي جهت پیشرفت تعادل است. دهنده نشان   
4(K  همواره در دماي ثابت، مقداري ثابت است و با تغییرQ  تعادل برقرار

   شود. می
  )45تا  41هاي      دانشگاهی، صفحه شیمی پیشتعادل شیمیایی) (( 

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

 (عبدالرشید یلمه)  »1« ۀگزین - 236
ي  یابد و با توجه بـه رابطـه   ها کاهش می با افزایش آب به تعادل، غلظت یون

باید افزایش یابد. پـس   Qبه تعادل،  یابد و براي رسیدن کاهش می Qزیر 
   رود. ها پیش می واکنش در جهت رفت یا تولید فراورده

2
2

[Ag (aq)]Q
[Pt (aq)]

  

  )48تا  44هاي      دانشگاهی، صفحه شیمی پیش) (تعادل شیمیایی(  

 (امیر میرزانژاد)  »1« ۀگزین - 237
  با توجه به شکل داریم:

  ذره 4و ذره 5، ذره 5
2 2 32 2SO (g) O (g) SO (g)  

2 2 3 2 13
2 2 3 32 2

5 4 10 62 5
5 4 4 10

[SO ] ( ) ( )K / L.mol
[SO ] [O ] ( ) ( )

  

 436دست آمده، ظرف بایـد در دمـایی بـاالتر از     با توجه به جدول و عدد به
  کلوین باشد.

  )52تا  50هاي    دانشگاهی، صفحه شیمی پیشتعادل شیمیایی) ((
 ----------------------------------------------  

 (علی فرزادتبار)  »3« ۀنگزی - 238
درست است زیـرا در واکـنش   » ب«اند و فقط مورد  موارد آ، پ و ت نادرست
2 2 42NO (g) N O (g) q،  2ي واکنش یعنـی   فراورده 4N O  رنـگ   بـی

   تر خواهدشد. رنگ است پس با کاهش دما، مخلوط تعادلی کم
 )52تا  49هاي    گاهی، صفحهدانش شیمی پیشتعادل شیمیایی) ((

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 239

1(   12 41 2 22

0 3
2 3 750 4
2

/( )[N O ]
K / L.mol

/[NO ] ( )
 در جهت رفت

2 122
2 4

0 267[NO ]
K / mol.L

[N O ]
  درجهت برگشت

اي  سمت چـپ، شـدت رنـگ قهـوه     جایی تعادل به ) با افزایش دما و با جابه2
  یابد.  ایش میافز

2هاي تعادلی ) با توجه به غلظت3
2 4

NO
N O

  باشد می                

2NO 4غلظت 
2برابر غلظت   3 4N O .است   

شود، اما با افزایش فشار  جا می راست جابهسمت  ) درست است که تعادل به4
2یابد، اما افزایش غلظت  ها افزایش می غلظت گونه 4[N O تر از افزایش  بیش [

NO]2غلظت     باشد. می [
 )51تا  49، 35ي    ها دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش

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

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 240
2  کنیم: ابتدا واکنش را موازنه می 2 22 2 4Cl H O HCl O  

  خواهیم داشت:  لیتر است، 5/0که حجم ظرف اول برابر  با توجه به این
4

2 2

1 2
0 5 0 5 160 5 1
0 5 0 5

( ) ( )
/ /Q
/( ) ( )
/ /

  

Qشود. جا می واکنش درجهت برگشت جابه K  

0که براي          برابر  2/  
0که براي          برابر  15/  
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تر (چهار برابر ظرف  پس از برقراري تعادل اگر مخلوط واکنش را به ظرف بزرگ

سـمت   تر یعنی بـه  سمت تولید مول گازي بیش اول) انتقال دهیم واکنش به
  رود. ها پیش می فراورده

 )50و  49، 46تا  44ي    ها دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش
------------------------ ----------------------  

    )حامد رواز(  »4« ۀگزین - 241
آ) درست است. فرایند هابر یک فرایند گرماده است. بنابراین پس از برقراري 

)25تر تعادل، در دماي پایین C) شـود و   جا می واکنش در جهت رفت جابه
  تر واکنش است. به معنی پیشرفت بیشیابد و این  افزایش می Kمقدار 

  کتاب درسی. 57درست است. رجوع شود به شکل باالي صفحۀ   ب)
  کتاب درسی. 56پ) درست است. رجوع شود به حاشیۀ صفحۀ 

  کتاب درسی. 57ت) درست است. رجوع شود به شکل باالي صفحۀ 
  )57تا  53ي  ها دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش

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

  )زاده حسن عیسی(  »2«گزینه  - 242
باشـد و   0Sاست براي برقراري تعادل باید 0Hکه  با توجه به این

b a باشد و با افزایش فشار (یا به عبارتی کاهش حجـم) غلظـت    میA 
 Bشود،  جا می یابد، اما چون تعادل در جهت برگشت جابه افزایش می Bو

کـاهش و   Bهـاي   شود، بنابراین تعـداد مـول   تولید می Aمصرف شده و 
  ها: یابد. بررسی سایر گزینه افزایش می Aهاي  داد مولتع

در تعادل موردنظر که گرماگیر است، با افزایش دمـا تعـادل در   »: 1«گزینه 
یابـد. امـا توجـه     شود و مقدار ثابت تعادل افزایش می جا می جهت رفت جابه

برقـراري تعـادل را    کنید که افزایش دما سبب افزایش سرعت شده و زمـان 
  دهد. کاهش می

شـود کـه در    جا می با کاهش دما، تعادل در جهت برگشت جابه»: 3«گزینه 
مصرف  Bتر است، بنابراین مادة  هاي مواد گازي کم جهت تولید تعداد مول

  یابد. هاي آن کاهش می شده و تعداد مول
تر یعنـی در   هاي بیش جهت تولید مول با کاهش فشار تعادل در»: 4«گزینه 

bکنـد (چـون    جهت رفت پیشرفت می a      اسـت)، درنتیجـه تعـداد کـل
  یابد. ها افزایش می مول

  )52تا  49ي  ها دانشگاهی، صفحه (تعادل شیمیایی) (شیمی پیش
 ----------------------------------------------  

  )امامی لويمسعود ع(  »3« ۀگزین - 243
که ساختار اسیدها و بازها شناخته شوند، با  ها پیش از آن ها، مدت دان شیمی
  ها آشنا بودند. میان آن  هاي هر کدام و واکنش ویژگی

  ها: بررسی سایر گزینه
هاي شیمیایی با خاصیت اسیدي یـا بـازي    اغلب داروها، ترکیب»: 1« ۀگزین

  هستند.
اي پیش از آرنیوس براي تعریف اسـیدها  ه دان چند تن از شیمی»: 2« ۀگزین

  هایی را مطرح کرده بودند. ها تعاریف و ایده و بازها و توجیه رفتار آن
  »:4« ۀگزین

2مول یون) 8( 5 2 32 2 4 4N O (g) H O(l) H (aq) NO (aq)  

2مول یون) 2( 2
1 1
2 2

K O(s) H O(l) K (aq) OH (aq)  
  

  )62تا  60هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((
------- ---------------------------------------  

  )اهللا علیزاده روح(  »3« ۀگزین - 244
  هاي نادرست: بررسی گزینه

هاي هیدروکسـید تبـدیل    سرعت به یون یون اکسید در آب به»: 1«ي  گزینه
شود.) در این واکنش یون اکسید نقش باز  شود. (یون هیدرونیوم تولید نمی می

  برونستد را دارد. –لوري 

  
2آلومینیم اکسید »: 2« ي نهگزی 3(Al O یک ترکیب یونی است که در آب  (

2که  پذیر نیست در حالی انحالل 3Al O  در یک اسید مانندHCl  و یا یک
رنگ تشـکیل   و بیشده و یک محلول همگن، شفاف  حل NaOHباز مانند 

  دهد. می
از واکنش گاز آمونیاك و گاز هیدروژن کلرید، جامـد یـونی و     »:4«ي  گزینه

  شود. سفیدرنگ آمونیوم کلرید تولید می
3 4NH (g) HCl(g) NH Cl(s)  

رود.  کـار مـی   (گـاز هیـدروژن کلریـد) بـه     HCl(g)توجه: در این واکـنش  
  باشد.) می HCl(aq)(هیدروکلریک اسید، 

  )63تا  60هاي  ، صفحهدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((
 ----------------------------------------------  

  )اهللا علیزاده روح(  »2« ۀگزین - 245
  هاي الف و پ: هاي الف و پ نادرست است. صورت درست عبارت عبارت

تر  منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید بیش سرعت واکنش فلز  عبارت (الف):
  از سرعت واکنش آن با محلول استیک اسید است.

تر  هاي هیدرونیوم در محلول هیدروکلریک اسید بیش عبارت (پ): غلظت یون
  از محلول استیک اسید است.

ت، اما شدت تولیدشده باهم برابر اس 2Hتوجه: در این دو آزمایش میزان گاز 
طوري  تر خواهد بود به و سرعت واکنش هیدروکلریک اسید با فلز منیزیم بیش

  شود. تري تولید می بیش 2Hکه در واحد زمان، گاز 
2 22Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)  

3 3 2 22Mg(s) CH COOH(aq) Mg(CH COO) (aq) H (g)  
  )65 و 64 يها  ، صفحهدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((

 ----------------------------------------------  
  )مسعود جعفري(  »4« ۀگزین - 246

  صورت زیر است: به HAي یونش اسید ضعیف  معادله

2 3HA(aq) H O(l) H O (aq) A (aq)  
ي آن  ل اولیه، تعداد موHAي  ابتدا با استفاده از حجم محلول و غلظت اولیه

   آوریم. دست می را به
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  24:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی       شیمی   -  دي 27آزمون  - »4«پروژة         

   
0 1 0 051

/ mol HA / molHA
L

0محلول 5?molHA / L  

5100 0 05
100

  درصد یونشدرجه یونش/

  

0 05
0 05

/
/

  
40 05 0 05 25 10/ / molیافته هاي یونش اد مولتعد  
0یابد،  که یونش می HAاز هر مول   ي یونش، با توجه به معادله مول  /05

3H O  0و و  HAشود. بعد از یونش   محلول تولید میدر  Aمول  /05
  را در محلول داریم:  رسیدن به حالت تعادل، سه ذره

  اند.  که یونش پیدا نکرده HAهاي  مولکول - 1
3Hهاي  یون - 2 O .تولید شده  
  تولید شده. Aهاي  یون - 3

  هاي موجود در محلول، بعد از یونش  مجموع تعداد مول
4 4 4 40 05 25 10 25 10 25 10 0 05 25 10( / ) ( ) ( ) /  

25 25 10/ mol  
0در آغاز،  25در ظرف وجود داشته است و اکنون،  HAمول  /05 25 10/ 

هاي ذرات  اختالف تعداد مولدر ظرف وجود دارد، بنابراین،  ذره محلول در آب ولم
  صورت زیر، قابل محاسبه است: محلول در آب، قبل و بعد از یونش به

2 45 25 10 0 05 25 10/ / mol  
  )66 ۀ، صفحدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((

 ----------------------------------------------  
  )نظر حامد پویان(  »1« ۀزینگ - 247

   هاي نادرست: بررسی گزینه
OH] آب کلم سرخ در محلول (اسیدي) با»: 2«ي  گزینه ] pH1010 به  4

  شود. رنگ سبز ظاهر نمی
 باشند. هاي رنگی محلول در آب می شناساگرها ترکیب»: 3«ي  گزینه
فتالئین در محیط  ي اسیدي است و فنول آب لیمو یک گونه»: 4«ي  گزینه

  بازي ارغوانی است نه اسیدي.
  )73 ۀ، صفحدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((

 ----------------------------------------------  
  )زواره محمد عظیمیان(  »2« ۀگزین - 248

  است: 2محلول هیدروکلریک اسید حاصل که برابر  pHبا توجه به 
2

32 10 10 0 01pHpH [H O ] M / M  
30 01 2 5 10

0 25
n nM / n / molHCl
V / L

  
  :STPبا توجه به حجم مولی گازها در شرایط 

/ LHCl/ molHCl / LHCl
molHCl

3 22 42 5 10 0   الزم HClحجم گاز 0561
  )اسیدها و بازها(

  )75و  74ي  ها ، صفحهدانشگاهی پیش (شیمی )26و  25ي  ها ، صفحه3 (شیمی

  )مسعود جعفري(  »1« ۀگزین - 249
 HClدست آوریم.  محلول هیدروکلریک اسید را به pHدر قدم اول باید 
  است. 1باشد، بنابراین  یک اسید قوي می

1
3 0 6 1 0 6[H O ] M / / mol.L 

1
3 0 6 6 10pH log[H O ] log / log( ) 

12 3 10 0 3 0 5 1 0 2(log log log ) ( / / ) / 
محلول  pHواحد از  1/4ي  ، به اندازهHClمحلول  pHکه  با توجه به این

HClO توانیم نتیجه بگیریم که محلول  تر است، می کوچکHClO  داراي
4 3pH 4است.  / 1 0 2 4 3( / / / )  

4 3 5 0 7
3 10 10 10pH / /:[H O   HClOمحلول[

5 0 7 5 1 0 710 10 5 10 5 0 7 10 5/ /mol.L (log / )  
3% 0 5 5 10

100 100
( ) )ي یونش  درجه/ )  

5 3
3 5 10 5 10[H O ] M M ( )  

2 1 110 0 01M mol.L / mol.L  
  )76تا  73ي  ها ، صفحهدانشگاهی پیش شیمیاسیدها و بازها) ((

 ----------------------------------------------  
  )مهال میرزایی(  »2« ۀگزین - 250

  گیرد: با افزودن کلسیم هیدروکسید واکنش زیر صورت می
2 2 22 2Ca(OH) (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l)  

  گیریم. درصد درنظر می aمی اولیه محلول هیدروکلریک اسید را درصد جر
2 5
1 100
/ g agHCl

mL g
molHCl?20محلول mL  

1
36 5 73

molHCl a molHCl
/ gHCl

  

2
14 44 0 0674
mol?molCa(OH) / g / mol

g
  

2 0 06 0 12/ / molشده مصرفHCl  

0 1pH /  

0 1 0 9 1 0 9 1 0 3 3 110 10 10 10 10 10/ / / /[H ] ( )  

0 3 3 1 12 0 3 10 2 2 10 0 8/(log / ) [H ] / mol.L  

0 12 100073 0 8
100 1

a / mL[HCl] /
mL L

  

10 2 14 6%
73

a a /  

  )75و  74، 71ي   ها دانشگاهی، صفحه ) (شیمی پیش88ي  ، صفحه3(شیمی ) اسیدها و بازها(

  هاي یونش یافته تعداد مول
 شده هاي حل تعداد کل مول

  هاي یونش یافته تعداد مول

 محلول

 درصد یونش

 محلول
 محلول محلول
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