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  9797  ماهماه  ننفرورديفروردي  1717آزمون آزمون 
 تجربيتجربي  دانشگاهيدانشگاهي  پيشپيشاختصاصي اختصاصي 

 
 
 

  سؤال سؤال   150150  ::هاي آزمونهاي آزمون  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  165165  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

  
  
  
  
  

 گويي زمان پاسخ شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

 دقيقه5 81-1090علوم زمين
 دقيقه35 91-20110عموميرياضي

 دقيقه25 111-30140دانشگاهيپيششناسيزيست
 دقيقه 25 141-120160و آزمايشگاهشناسيزيست

 161-10170)گواه(آزمون شاهد–1و آزمايشگاهيشناس زيست
 دقيقه45 171-30200دانشگاهيفيزيك پيش
 دقيقه30 201-30230دانشگاهيشيمي پيش

 ـــــ 294-298ـــــنظرخواهي حوزه
 يقهدق165 ـــــ150جمع كل

  
  

 
 
 
 

 
 طراحان به ترتيب حروف الفبا 
 

 رابي هزهرا م –مهدي جباري  –روزبه اسحاقيان  شناسيزمين

 نشم رسول محسني –ميثم فالح  –فرشاد فرامرزي –حميد سلطاني  –محمدي  حسام سلطان–ارزانيعلي زيب–لوييميثم حمزه–حسين حاجيلو–محمدمصطفي ابراهيمي –رضا آزاد  رياضي
شهرام واليي–محمدرضا ميرجليلي–نظمرحيم مشتاق –علي محموديان 

 فـرد  مهرداد ساساني –خليل زماني  –محمدمهدي روزبهاني  –علي رفيعي  –حميد راهواره –مسعود حدادي–مهدي جباري–شايقعلي پناهي–اميررضا پاشاپور يگانه–فرد اميرحسين بهروزي شناسي زيست
 دوالبي عليرضا نجف–سينا نادري –بهرام ميرحبيبي  –ميعاد مختاري –مهرداد محبي–حسين كرمي–علي كرامت–علي قائدي–فاضل شمس –ي سعيد شجاع

بهادر كامران  –سياوش فارسي  –اهداني حامد ش–فرشيد رسولي –حامد چوقادي –فرهاد جويني–اميرحسين برادران–مهدي براتي–اسماعيل امارم–عباس اصغري –محمد اسدي  فيزيك
سعيد منبري–فاروق مرداني –غالمرضا محبي 

زاده  حسـن عيسـي   –امامي  مسعود علوي –نژاد ياسين عظيمي –زواره  محمد عظيميان–كيشمرتضي خوش–مسعود جعفري–اميرعلي برخورداريون–حامد اسماعيلي –محمد اسدي  شيمي
 عبدالرشيد يلمه  –سعيد نوري  –سيدطاها مصطفوي –سپهر كاظمي–فردفاضل قهرماني–امير قاسمي–محمدپارسا فراهاني –مهدي فائق 

 

 
 

 گزينشگران و ويراستاران 
 
 

مسئول درس  گروه ويراستاري ويراستاران استاد مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

 اكبري ليدا علي اسدي آرين فالح–الهام شفيعي –بهزاد سلطاني  روزبه اسحاقيان–پورا نجفسميرمهدي جباري مهدي جباريشناسيزمين
 فرزانه دانايي مهدي مالرمضاني  –فروشان ايمان چيني –مرضيه گودرزيحسين اسفيني-مهرداد ملونديلوييميثم حمزه حسين حاجيلورياضي

 سيدمحمد سجادي – شكيبا ساالروندي -اميررضا پاشاپور يگانه  حميد راهواره دفر اميرحسين بهروزي شايق علي پناهي شناسي زيست
 اكبري ليدا علي  سارا رضايي –اميررضا مرادي 

  الدن زاهدنژاد –كفش حميد زرين –نيلوفر مرادي  بابك اسالمي اميرحسين برادران اميرحسين برادران فيزيك
 الهه مرزوق سيدسروش كريمي مداحي

 اميررضا پاشاپور يگانه –سيدمحمد سجادي –امامي  مسعود علوي آبادي مصطفي رستم پور سهند راحمي جعفريمسعود  شيمي
 الهه شهبازي صفت علي حسني –اميرعلي برخورداريون 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زهراالسادات غياثيمدير گروه
 اسدي فالحآرينمسئول دفترچه آزمون

 اكبري ليدا علي: مسئول دفترچه-يم صالحيمر:مدير گروهمستندسازي و مطابقت مصوبات
 حميد محمديناظر چاپ
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 3 : ةحصف  شناسي  زمين– فروردين 17 آزمون –»6«پروژة 
 

 
 

 
 ترين مقدار را دارد؟  يك واحد نجومي، در چه هنگامي براي كشور ما، كم -81

 اول زمستان ) 2   اول تابستان ) 1
 روزهاي مرداد  ةتقريباً هم) 4   اول بهار و پاييز ) 3

 باشند؟ تر از چه جنسي مي هر دو گروه سيارات هستند، بيش ةدهند مواد سنگي كه تشكيل -82
 هاي سيليكاتي و آهن كاني) 2  انهاي سيليكاتي و مت كاني) 1
 اكسيدكربن و آهن دي) 4   آب و آمونياك) 3

 است؟ نادرستگيري  تر از حد متوسط باشد، كدام نتيجه كم B ةباالتر از حد متوسط و در منطق A ةاگر نيروي گرانشي در منطق -83

  .است B ةتر از تراكم مواد در منطق بيش A ةمنطق ةدهند تراكم مواد تشكيل) 1
 .تر است كم A ةنسبت به منطق B ةمقدار مواد فلزي پرتراكم در منطق) 2
 .تر است كم B ةنسبت به منطق A ةفراواني كاني هاليت در منطق) 3
 .تر است ، منفيB ةنسبت به منطق A ةشدت گرانشي منطق) 4

 ري دارند؟ ت مذاب حاصل از ذوب كدام قسمت زمين، نسبت به بقيه، تحرك كم ةهاي درون ماد يون -84

 كم سرعت  ةمواد خميري الي) 2  ها  هاي سنگي روي موهو در قاره قسمت) 1 
 فرورانده شده در همگرايي دو ورقه  ةورق) 4  هاي سنگي روي استنوسفر در درياها  قسمت) 3 

 ها با بقيه متفاوت است؟ يك از موارد زير از لحاظ حركت ورقه مكانيزم تشكيل كدام -85

 كوه آپاالش) 4  بستر اقيانوس اطلس) 3 كوه كنيا) 2 درياي سرخ) 1
 ؟تر بوده است هاي گندوانا، به زمان حال نزديك وگنر، جدايي كدام قطعه ةعقيدبه  -86

 آمريكاي جنوبي از آفريقا) 2   گرينلند از استراليا) 1 
 آمريكاي شمالي از آمريكاي جنوبي) 4  هندوستان از قطب جنوب) 3 

 )از راست به چپ( دهند؟ اي را نشان مي لرزه ترتيب كدام نوع از حركات امواج زمين هاي الف و ب به شكل -87

                     
 )   ب(                                                                  )الف(                     

1 (S ،R 2 (L ،P  3 (R ،S  4 (P ،L 
ه مركز حاصل از اين زمين لرزه، حدود چند ثانيه بعد ب Pامواج . كيلومتري سطح زمين قرار دارد 30اي در  كانون زمين لرزه -88

 رسد؟ بيروني مي

 60تا  35) 4 35تا  25) 3 5تا  4) 2 3تا  2) 1 
 شود؟ متر بمب ناميده مي ميلي 32تر از  در چه صورتي تفراهاي بزرگ -89

 .شكل باشند كه دوكي در صورتي) 2  .كه غيرمتبلور باشند در صورتي) 1 
 .كه متبلور باشند در صورتي) 4  .اليه باشند كه اليه در صورتي) 3

 آتشين داراي كدام ويژگي است؟ ةحلق -90
 .اند وجود آمده  هاي عمقي توسط نقاط داغ در داخل گوشته به ها از ذوب سنگ اين قبيل آتشفشان )1
 .رسد شوند و ماگماي بازالتي به سطح زمين مي تكتونيكي از يكديگر دور مي ةخاص مناطقي است كه دو ورق )2
 .شود زمين اضافه مي ةهاست كه بر وسعت پوست گيرد و در همين محل ت خطي انجام ميها به حال گونه آتشفشان فعاليت اين )3
 .آورد وجود مي شود و ماگمايي آندزيتي را به ديگر ذوب بخشي مي ةبازالتي براثر فرو رفتن به زير ورق ةورقدر اين مناطق آتشفشاني  )4

    5تا  1هايفصل

دقيقه 5: وقت پيشنهادي 71تا  1هاي  صفحه: علوم زمين
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 4 :ةصفح   رياضي -فروردين 17آزمون  –»6«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

. كنـيم  پي و با جايگذاري خـارج مـي   در مهره به تصادف، پي 5از اين جعبه . مهرة سياه وجود دارد 4مهرة سفيد و  6اي  در جعبه -91
 دو مهره سفيد مشاهده شود كدام است؟فقط كه  احتمال اين

1( /0 4254 2( /0 2304 3( /0 1576 4(  /0 1221 

احتمال آنكه فرزندان از نظر جنسيت يـك در ميـان   . در يك خانواده با شش فرزند، تعداد فرزندان دختر و پسر باهم برابر است -92
 باشند كدام است؟

1 (1
32 2 (1

10 3 (1
16 4 (1

20 

 در چند عدد سه رقمي، ارقام تكراري وجود دارد؟ -93

1( 504 2( 648 3( 240 4( 252 

1اگر  -94
f (x) [ ]

x
  وg(x) x  1حاصل 2 1 2f (g( )) g(f ( ))   كدام است؟ )[  .)صحيح است عالمت جزء [

 )1 4 )3 5 )2 صفر )1
1
2 

4هاي معادلة  ريشه  ، مجموع معكوسmبه ازاي كدام مقدار  -95 1x(x ) m    13برابر( ) است؟ 

1 (9
13 2 (7

13 3 (9
26 4 (7

26 

2، تابع با ضابطة mبه ازاي چه مقاديري از  -96 1 1f (x) x (m )x     ـ   در نقطـه  ،اول دسـتگاه مختصـات   ةاي واقـع در ناحي
 مقدار خود را دارد؟ ترين كم

1 (m1 1   2 (m1 3   3 (m1 3  4 (m 3 

22مجموعه جواب نامعادلة  -97 2 6(x ) | x |     بازة[a ,b] مقدار . استb a كدام است؟ 

1 (6 2 (5 3 (4 4 (3 

 دقيقه 35: وقت پيشنهاديمشتق توابع+ توابع و معادالت +احتمال
 143تا  122و  66تا  38، 19تا  1هاي  صفحه: 3رياضي / 190تا  176و  120تا  86 ،73تا  1هاي  صفحه: 2رياضي / 82تا  1هاي  صفحه: عموميرياضي 

www.Konkur100.ir

www.Konkur100.ir
www.Konkur100.ir


 5 :ةصفح   رياضي -فروردين 17آزمون  –»6«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

2fهر گاه  -98 (x) [x ] [ x]   3گاه  ، آنf (log ]( برابر كدام است؟ (  )جزء صحيح: [

1 (1 2 (1 3 (2 4 (صفر 

23اگر  -99 4 1f (x) x x    2و 1
3 2

x
g(x)

x





1گاه حاصل  ، آن 1

9(fog )( )  كدام است؟ 

8) 2 صفر) 1
3 3 (19

30 4 (1
3 

11اختالف جملة سوم دنبالة تقريبات اعشاري  -100
9و جملة دوم دنباله تقريبات اعشاري  6

 كدام است؟ 7

1 (/0 55 2 (/0 545 3 (/0 553 4 (/0 63 

4هاي دنبالة با جملة عمومي  مجموع همة جمله -101 3
5

n n

n n
a


 كدام است؟ 

1 (/2 5 2 (4 3 (/5 5 4 (/1 5 

3اگر  -102 5a   5و 9 3b  2حاصل
4
(ab )log  كدام است؟ 

1 (2 2 (1
2 3 (2 4 (1

2 

3aنمودار تابع به معادلة  -103 xy b  0. ل زير استمطابق شكx كدام است؟ 

1 (log532 

2 (log453  

3 (log432 

4 (log533  

 

-4

5

x
x

y
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 6 :ةصفح   رياضي -فروردين 17آزمون  –»6«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

2logاگر  -104 x ،1log(x )  1و 75log(x / ) ـ هاي متوالي يك دنباله حسابي  ترتيب جمله به قـدر نسـبت ايـن دنبالـة     . ندباش
 حسابي كدام است؟

1 (log /1 5 2 (log2 3 (log /2 5 4 (log3 

32cosاگر جواب معادلة مثلثاتي  -105 x cosx  4به صورت
i

x k


   ،مقادير ةمجموع باشد i كدام است؟ 

1 ({ , , }1 2 0 2 ({ , }0 1 3 ({ , , }1 2 3 4 ({ , }1 2 

4معادلة  -106 4 1 2cos x sin x sin x   0 ةدر باز 2[ , ] چند جواب دارد؟ 

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

تابع با ضابطة تغيير آهنگ متوسط  -107
2
36 2f (x) ( x )   251در بازة 6[ , تابع در شروع اين بـازه  تغيير اي  چقدر از آهنگ لحظه [

 كمتر است؟

1 (5
17 2 (3

8 3 (8
19 4 (5

14 

2اگر  -108 2f (x) x [x ]گاه حاصل  ، آن
0

2 2
h

f ( ) f ( h)
lim

h

   كدام است؟)[  )جزء صحيح: [

1 (2 2 2 (2 2 3 (4 2 4 (4 2 

3اگر  -109 3f (x) sin xcos x3گاه  ، آنf ( )
 كدام است؟ 

1 (9
32 2 (9

32 3 (3 3
32 4 (3 3

32 

خط مماس بر منحني به معادلة  -110
2

1 14
y x

Ln( ) x y


     2در نقطة 8( ,  كند؟ دوم را با كدام طول قطع مي ةنيمساز ناحي (

1 (8 2 (6 3 (6 4 (8 
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 7 :ةصفح  شناسي زيست -فروردين 17 آزمون –» 6«پروژة 
 

 
 

پس از آن كه يان ويلموت سلول پستاني گوسفند را در اثر تحريك الكتريكي با سلول تخمك يك گوسفند ديگر ادغـام كـرد،    -111
 .........سلول ادغام شده 

 .شوداي كار گذاشته شد كه مادر جانشيني محسوب ميدرون رحم گوسفند ماده) 1
 .كند، قرار داده شداي كه چرخة سلولي را متوقف ميدرون محيط كشت ويژه) 2
 .را به وجود آورد رويانيهاي ها، اولين سلولدر پي مضاعف كردن سانتريول) 3
 .كه يك سلول تراژن بود، اولين تقسيم سلولي را در آزمايشگاه آغاز نمود) 4

 ) .........HGP(در پروژة ژنوم انسان  -112
 .مشخص شد Xژن انسان بر روي كروموزوم  200جايگاه حدود ) 1
 .اي داشتندهايي استفاده شد كه شبكة پروتئيني درون هستهز سلولا) 2
 .قرار داشتند Xهايي تعيين شد كه بر روي كروموزوم توالي نوكلئوتيدي ژنتنها ) 3
 .موجود در دو نوع اندامك مورد بررسي قرار گرفت DNAاي، هسته DNAعالوه بر ) 4

 د؟كنكامل مي نادرستكدام يك، جملة زير را به طور  -113

 ..........در پي 
 .شودشناسايي مي Aجايي ريبوزوم، كدون وارد شده به جايگاه هر جابه) 1
 .كند، ريبوزوم به اندازة سه نوكلئوتيد به جلو حركت ميAايجاد هر پيوند پپتيدي در جايگاه ) 2
 .شودريبوزوم، مرحلة پايان ترجمه شروع مي Aبه جايگاه  UAGورود هر توالي ) 3
 .شودة هر كدون آغاز، ساختار ريبوزوم كامل ميترجم) 4

 ............، استرپتوكوكوس نومونيا  باكتري سازدر ژنِ پروتئين............ اي نوع وقوع هر نوع جهش نقطه -114

  .تأثير استاول ـ بر طول مولكول حاصل از رونويسي بي) 1
 .باشدمؤثر تواند  ميحاصل از ترجمه  دوم ـ بر تعداد آمينواسيدهاي مولكول) 2
 . شوددوم ـ موجب تغيير در چارچوب خواندن مولكول حاصل از رونويسي مي) 3
 .شوداول ـ موجب تغيير در در يكي از آمينواسيدهاي مولكول حاصل از ترجمه مي) 4

 ........هاي بيدل و تيتوم، همة در آزمايش -115
 .يابند جهش ميهاي پرتو ديده، هاگ) 1
 .ته، دچار نقص ژني در مسير ساختن آرژينين بودندافي هاي جهشهاگ) 2
 .بودند X، فاقد توانايي تغيير مادة بودندهايي كه داراي نقص در مسير ساخت آرژينين هاگ) 3
 .كردند، قطعاً توانايي توليد آرژينين را داشتندهايي كه در حضور سيترولين رشد ميهاگ) 4

 ها صحيح است؟در پروكاريوت ها اي ساخت پروتئينكدام گزينه، در ارتباط با اولين قدم بر -116
 .شوندپيوندهاي هيدروژني فقط در دومين مرحلة آن شكسته مي) 1
 .ممكن نيست همة نوكلئوتيدهاي يك ژن مورد استفاده قرار بگيرند) 2
 .شودبا قرار گرفتن اولين ريبونوكلئوتيد در برابر نوكلئوتيد الگو آغاز مي) 3
 .شودپيك متصل مي RNAبوزوم در مجاورت كدون آغاز به تر ريبخش كوچك) 4

 كدام عبارت در مورد سلولي با قدرت تقسيم در گياه الله عباسي درست است؟ -117

 .اوليه پس از ورود به سيتوپالسم، قبل از ترجمه متحمل تغييراتي مي شود mRNAهر ) 1
 .ي آمينواسيد خاص اندداراي يك نوع آنتي كدون براي شناساي tRNAهر يك از حلقه هاي ) 2
 .ها نيازي به فعاليت ريبوزوم و يا تنظيم بيان ژن در هنگام ترجمه نيست براي توليد بعضي از آنزيم) 3
 .پليمراز اختصاصي نياز است RNAهاي رمزكنندة پروتئين هاي سانتريول به  براي بيان هر يك از ژن) 4

 5تا  1هايفصل
دقيقه 25: وقت پيشنهادي 127تا  4هاي  صفحه: دانشگاهي شناسي پيش زيست
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118- كالي، .به طور معمول در باكتري ا............ 
 .تواند در حضور يا نبود الكتوز به مادة آلي متصل باشدكننده مي ژن تنظيم ينهايمحصول ) 1
 .شودكننده از بخش تنظيمي اپران جدا ميپي جذب آلوالكتوز، پروتئين مهار در) 2
 .نخواهد بود DNAمراز قادر به رونويسي از پلي RNAدر نبود آلوالكتوز، آنزيم ) 3
 .باشداز هم مي DNAزيمي قادر به جدا كردن دو رشتة فقط يك نوع پروتئين آن) 4

 .............در اولين تجربة ژن درماني،  -119

 .دختر تراژن آنزيم مهمي در دستگاه ايمني توليد نمود) 1
 .زار سلولي قرار داده شدبدر گلبول سفيد خارج شده از بدن، ژني براي ساخت يك ا) 2
 .ك نسخة غير سالم براي ساخت آنزيم مد نظر داشتسلول تغيير يافته، دو نسخة سالم و ي) 3
 .نسل بعد سلول تغيير يافته، نسخة فعال براي ساخت آنزيم مد نظر را داشت) 4

 ............ها، ابتدا هاي مهندسي ژنتيك، پس از مرحلة غربال كردن سلولدر آزمايش -120

1 (DNA شودكلون مي ،سازينوتركيب بر اثر همانند. 
 .كنندنوتركيب را جذب مي DNAها از باكتريتعداد كمي ) 2

 .شودها افزوده ميبيوتيك خاص به محيط كشت باكترييك نوع آنتي) 3
 .شوندنوتركيب شكسته مي DNAهاي آب، برخي از پيوندهاي ضمن مصرف مولكول) 4

 يا سلول ها ادغام شد؟ سلولي كه مستقيماً به يوكاريوت اوليه تبديل شد با كدام سلول ،طبق نظريه درون همزيستي -121

  پروكاريوت كوچك فتوسنتز كننده ـ آ

 پروكاريوت بزرگ فتوسنتز كننده ـ ب
  پروكاريوت كوچك هتروتروف ـ پ

 پروكاريوت بزرگ هتروتروف ـ ت
 ب و ت) 4 و پ آ) 3 پ) 2 آ) 1

 كند؟تكميل مي نادرستيكدام عبارت، جملة زير را به  -122

 ..........طبق الگوي حباب، در مرحلة 

 .شدهاي آلي پيچيده فراهم ميچهارم، انرژي الزم براي توليد مولكول) 1
 .شدندها ميهاي آلي ساده و پيچيده وارد اقيانوسپنجم، مخلوطي از تركيب) 2
 .شدندها وارد جو ميهاي آلي ساده تشكيل و پس از تركيدن حبابسوم، مولكول) 3
 .ماندندواسيدها، از تأثير پرتوهاي فرابنفش در امان ميدوم، گازهاي مورد نياز براي تشكيل آمين) 4

 ...........هاي گروهي اي، در فاصلة زماني وقوع انقراضبر اساس شواهد سنگواره -123

 .داران زنده به وجود آمدندترين مهرهاول و دوم، اولين جانوران متعلق به گروه موفق) 1
 .ندگان پديدار شدنددوم و سوم، با آغاز دورة خشكي وسيع اولين خز) 2
 .اول و سوم، نخستين گروه از شاخة طنابداران وارد خشكي شدند) 3
 .چهارم و پنجم، پرندگان و پستانداران به صورت غالب درآمدند) 4

124- EcoRI شود كه در سلولي ساخته مي........... 

   . گاالكتوز را ندارد ايجادتوانايي ) 1

 .وتي نيستهاي يوكاريقادر به رونويسي از ژن) 2
  . به طور معمول غشاي آن به الكتوز نفوذپذير است) 3

 .سازي نقش دارددر پروتئين RNAدر آن، يك نوع ) 4
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 است؟ نادرستكدام عبارت  -125
 .ها ثبت شده است و هم در پروتئين هاها هم در نوكلئيك اسيد آثار تغيير گونه) 1
 .ها كشف كردماندن گونهداروين در سفر دريايي خود شواهدي عليه نظرية ثابت ) 2
 .بروكسل، كلم گل و كلم برگ استكلم بروكلي، كلم هاي  براسيكا اولراسه نياي مشترك گونه) 3
 .هاي هوادار، اندام حركتي جلويي اساس ساختاري يكساني داردداراني با كيسه در پستانداران و مهره) 4

 ...........هاي گونة بيستون بتوالريا، انهشناس بريتانيايي بر روي انتخاب طبيعي پرودر آزمايش بوم -126

 .ها بدون تغيير باقي ماندها برخالف تنوع آنفراواني الل) 1
 .دنددرآمتيره به رنگ موجود در نزديكي مراكز صنعتي، روشن هاي تقريباً همة پروانه) 2
 . هاي روشن كاسته شدنهها، از فراواني پرواكاهش تعداد گلسنگ دليل به هر دو منطقه مورد آزمايش،در ) 3
 .دورست بود تر از جنگلبرمينگهام بيش هاي روشن زنده مانده در جنگلپروانه درصد) 4

 ..........انتخاب طبيعي  -127

 .تواند سبب سازش بهتر فرد با محيط شودبرخالف جهش نمي) 1
 .دهدزايش ميها را افكند و فراواني آنها را ايجاد ميدر هر محيط، سازگارترين فنوتيپ) 2
 .گيرد درنظر ميپيدايش انواع جديد را عامل ها جهش و نوتركيبي اللبر اساس نظرية داروين، ) 3
 .گيردتغييراتي است كه در يك گونه به منظور تطابق بهتر آن گونه با محيط خود انجام مي) 4

 كند؟كدام گزينه، جملة زير را به درستي تكميل مي -128

 ..........در اندام حركتي 

 .توان مشاهده كرد وجه نمي به هيچ، تغييرات جاندار در گذشته را مارعقبي ) 1
 .درين نسبت به بازو طول بيشتري دارزند زي جلويي خفاش، استخوان) 2
 .هاي سازندة همة انگشتان تقريباً برابر استجلويي پنگوئن، طول استخوان) 3
 .تداد لگن قرار ندارنداند و در امها تحليل رفتهعقبي مار، استخوان) 4

 كدام عبارت درست است؟ -129

 .اي باشدتواند تأييدي بر الگوي تعادل نقطهكشف سنگوارة جانداران حد واسط نمي) 1
 .ها ثبت شده و قابل مشاهده استتغييرات مستمر و تدريجي در بسياري از سنگواره) 2
 .اندها ميليون سال رخ دادههايي به طول دهههاي ثبت شده، تغييرات شديد محيطي در برمطابق آثار سنگواره) 3
 .ها مطابق الگوي تغيير تدريجي استاند كه تغيير گونهاي به اين نتيجه رسيدهشناسان با بررسي آثار سنگوارهزيست) 4

 ...............، قطعاً نباشد............... اگر  -130
 .هاي ديگر افزايش مي يابداللنسبي يك الل، فراواني نسبي با كاهش فراواني  –د اللي تعادل در جهش يك ژن چن ،به شرط عدم پيدايش الل جديد) 1
 .شوند غيرفعال مي تنوعنيروهاي پديد آورندة   -استمرار گوناگوني ،در يك جمعيت) 2
 .انتخاب متوازن كننده رخ نخواهد داد –انتخاب وابسته به فراواني  ،در يك جمعيت) 3
 .هاي نزديك رخ نداده استتبادل ژن بين گونه –و زايا زيستا  ،دورگهة زاد) 4

 نمايد؟چند مورد، جملة زير را به درستي تكميل مي -131

 .......در تغيير ساختار ژنتيكي جمعيت 
 كندها نيز تغيير ميها تغيير نمايد، قطعاً فراواني اللاگر فراواني ژنوتيپ. 
 كندميها نيز تغيير اگر جهش رخ دهد، قطعاً فراواني الل. 

 شودهاي ناخالص از يك نسل به نسل بعد نصف ميآميزي رخ دهد، قطعاً فراواني ژنوتيپاگر درون. 

 صفر) 4 1) 3 2) 2 3) 1
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اگـر ايـن   . مفـروض اسـت  هـا   بين آنو رابطة غالب و مغلوبي ها  اللدر جمعيتي متعادل، صفت اتوزومي دو اللي با فراواني برابر  -132
 ...........ايد، در نسل جمعيت شروع به خودلقاحي نم

1 دوم، نسبت افراد ناخالص به افراد خالص غالب) 1
  .خواهد شد7

1 دوم،) 2
 .از فراواني اولية افراد ناخالص باقي خواهد ماند 8

  .خالص، نصف افراد خالص خواهد شداول، فراواني افراد نا) 3

 .راواني افراد خالص، سه برابر افراد ناخالص خواهد شداول، ف) 4
 است؟ نادرستهاي زير چند مورد از عبارت -133

 .ها بسيار اندك استآهنگ جهش براي بعضي ژن )الف
 .هاستترين نقش جهش، تعيين جهت تغيير گونهمهم) ب
 .دهدجهش، اگر با روش خاصي متوقف نشود، همواره رخ مي )ج
 .دهندبرگشت به يك اندازه در جمعيت رخ مي ورفت هاي معموالً جهش )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 كدام عبارت درست است؟ -134

 . هزار گياه است 50 هر احتمال وقوع جهش در هر ژن ذرت، يك در) 1
 .اي استدار آمريكايي مطابق الگوي تعادل نقطهپيدايش دو گونه مارمولك شاخ) 2
 .دهندها را تغيير ميها، فراواني نسبي اللر ژني جمعيتبيشتر نيروهاي تغيير دهندة ساختا) 3
 .ميرندهاي حاصل از آميزش گوسفند و بز نازيستا هستند و قطعاً قبل از سن توليدمثل ميزاده) 4

 .......... توان گفتدر ارتباط با سازوكارهاي جدا كنندة خزانة ژني مي -135

 .رندهاي خود را داتوانايي تكثير ژن اول هاي مختلف پنبه، افراد نسلدر آميزش بين گونه) 1
 .كنندهاي متفاوت از سال توليدمثل در ماهتنها شود كه  از يكديگر ميدو گونه  سبب جداييجدايي زماني، هنگامي طور قطع  به) 2
 .دهدكنند، رخ ميهايي كه در يك زيستگاه اما در مناطق متفاوت زندگي ميشناختي در گونهجدايي بوم) 3
 .ميردهاي والدين، جنين در مراحل اولية نمو ميدر نازيستايي دورگه، به علت ناسازگاري در اطالعات ژنتيكي كروموزومطور قطع  به )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -136

 ...........در يك گياه شبدر كه داراي ژن خودناسازگار است، 
 .الدين داشته باشندهاي تخم، ژنوتيپي متفاوت با ژنوتيپ وامكان ندارد سلول) 1
 .شود، دو الل يكسان يافت ميبراي اين ژن هاي حاصل از لقاحقطعاً در نيمي از سلول) 2
 .شودها در جمعيت نمياين ژن باعث تغيير در فراواني الل) 3
 .توان خودلقاحي را مشاهده كردهيچ گاه نمي) 4

Bdدر انساني با ژنوتيپ -137
Aa EE

bD
 ......... 

 .دشونوع گامت ايجاد مي 8حداكثر  در يك سلول زايشي) 1
 .نياز است شينوع سلول زاي 4حداقل به اين فرد ، هاانواع گامتبراي ايجاد ) 2
 .شودهاي جديد منجر به نوتركيبي ميبدون جهش، كراسينگ اور با ايجاد الل) 3
 .دتواند توليد نماي نوع گامت نوتركيب مي 6از نظر اين صفات، ) 4
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 كند؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  -138

 ..........اي كه نخستين بار توسط هوگو دووري كشف شد، پديده در

 .هاي كروموزومي در يك نسل رخ دادند جهش) 1
 .كندهاي ژني عمل ميخزانهتر  بيشرانش ژن در جهت واگرايي ) 2
 .اندايجاد شده لقاحيودهر يك از اعضاي زاياي گونه جديد بر اثر خ) 3
 .دومنجر به ايجاد يك سد پس زيگوتي شتواند  ميتغييرات ناگهاني در جمعيت ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -139
  ........................در اولين 

 .چندژني وجود داشت mRNAورزي شده توسط مهندسي ژنتيك،  جاندار فتوسنتزكننده، همانند نخستين جاندار دست) 1
 .شد هاي مخصوصي انجام مي جانداران پرسلولي كه در خشكي ظاهر شدند، فرايند رونويسي با كمك پروتئين) 2
 .پذير بود داراني كه وارد خشكي شدند، دفع اسيداوريك امكان گذار در خشكي، همانند اولين مهره داران تخم مهره) 3
 .داران داراي شش، اسكلت استخواني وجود نداشت هره، برخالف نخستين ماندار مهره) 4

 ........................جاندار نشان داده شده در شكل مقابل،  -140
 .در انقراض گروهي سوم منقرض شد) 1
 .باشد سنگواره حد واسط دوزيست و خزنده مي) 2
  .باشد اي قابل توجيه مي براساس الگوي تعادل نقطه) 3
 .لويي همولوگ با تمساح بوده استداراي اندام حركتي ج) 4

 

 
 ..................باشد، داراي ساختاري است كه .................. اي كه فاقد ساختار  هر سلول زنده -141

 .نسبت به مواد تراوايي نسبي دارد – حفاظتي مؤثر در حفظ شكل سلول) 1
 .ي نقش داردسلول در گوارش درون –كنندة آب و مواد شيميايي گوناگون  ذخيره) 2
 .اند هاي غشادار توخالي قرار گرفته درون آن قرص –ها  لوله دهي كنندة ريز سازمان) 3
Hبرخالف تجزية  –فسفات  كنندة آدنوزين دي مصرف) 4 O2  .، در توليد آن نقشي ندارد2

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة دفع مواد زايد در گياهان  -142

 .شود دار روپوست از گياه دفع مي هاي كلروپالست از فتوسنتز، با افزايش طول سلول توليدشدهاكسيژن ) 1
 .كند زا حفظ مي خوار و عوامل بيماري ها را از جانوران گياه بسياري از مواد دفعي گياهان، آن) 2
 .دشو ن سلولي زياد دارند، انبار ميي بيهايي با فضا هايي كه سلول شود، در بخش رزين كه در نتيجة متابوليسم گياه ايجاد مي) 3
 .د ذخيره شوندنتوان پوست ريشه مي ، دريتپروتوپالساست، مواد دفعي در مسير غير ها از بافت پارانشيمي ساخته شده آنبسياري از مغز در گياهاني كه ) 4

 .است.............  قطعاً............... در گياهان، هر حركتي كه  -143

 خود فعال و غير خودبه –دهد  هاي بيروني رخ مي ركتحت تأثير مح) 1
 خودي  حركت خودبه –هاي بيروني در بخش زنده رخ دهد  بدون دخالت محرك) 2
 بخشي از گياه به محرك همراه شدنبا نزديك يا دور –شود  به صورت القايي انجام مي) 3
 ي مرده گياه انجام نشدهها در سلول –هاي گياه به دنبال تغيير رطوبت ايجاد شود  در برگ) 4

دقيقه 25: )هاي گواه سؤال+ هاي طراحي  سؤال( وقت پيشنهادي 1و آزمايشگاه شناسي زيست
 126تا  1هاي  صفحه
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 درست است؟ يك گياه علفيمورد دربارة مسير عبور آب در ريشة چند  -144

 .ذناپذير استواي ازجنس آندودرمين در اطراف خود هستند كه نسبت به آب نف هاي درون پوست داراي اليه سلول) الف
 .كنند االي مريستم، مقدار يكساني آب جذب ميهاي روپوستي ب هاي روپوستي در منطقة تار كشنده در مقايسه با سلول سلول) ب
 .كند از منافذ موجود در ديوارة سلولي عبور مي فقطآب به روش اسمز در مسير پروتوپالستي ) ج
 .كند به سمت آندودرم حركت ميو دگرچسبي چسبي  آب در مسير غير پروتوپالستي، با نيروي هم) د
1(1  2(2  3(3  4(4  

 ............. قطعاً........ ....هاي گياهي كه  سلول -145

 .داراي فضاي بين سلولي زيادي هستند –هستند داراي سه نوع اندامك دوغشايي ) 1
 .فاقد پروتوپالسم زنده هستند –وظيفة انتقال مواد را دارند ) 2
 .نين را دارندگتوانايي ترشح لي –در استحكام گياه نقش دارند ) 3
 .وم هستندداراي دو نوع ريبوز –دارند  عهدهنقش فتوسنتز را در گياه بر ) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  -146

 .شود مر نوعي درشت مولكول محسوب مي هر پلي) 1
 .ممكن است ساختار و عملكرد متفاوت داشته باشند ،مرهاي زيستي داراي مونومرهاي يكسان پلي) 2
 .شود ديده نمي هاي سنتز آبدهي نشاسته و كيتين در يك جاندار به صورت همزمان آنزيم) 3
 .داشته باشددر ژنوم خود را  آن آنزيم براي هيدروليزهاي  بايد ژن مر هاي تجزية يك پلي براي استفاده از فرآوردههر جاندار ) 4

 است؟ نادرستچند مورد زير دربارة دستگاه گوارش گاو  -147

 .استشود، مقداري از سلولز آن به گلوكز تبديل شده  هر غذايي كه وارد دهان مي )الف
 .شود، بر روي آن گوارش مكانيكي صورت گرفته است هر غذايي كه وارد مري مي) ب
 .كند اولين بلع نسبت به دومين بلع مسافت بيشتري را در معده طي مي غذا در) ج
 .كند هاي زياد عبور مي خوردگي از بخشي با چين ي گاو،گوارشهاي  تماس با آنزيمغذا قبل از ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4(4 

تـر شـدن غـذا، وارد بخـش ديگـري       ، مواد غذايي پس از عبور از نخستين محل ذخيره موقتي و نرم.................... گنجشكدر  -148
 ................. .شود كه  مي

 .باشد محل شروع گوارش مكانيكي مي –همانند ملخ ) 1
 .جانس داردهاي قوي با شكل ظاهري مت در ديواره خود ماهيچه –همانند كرم خاكي ) 2
 .در خرد و آسياب كردن مواد غذايي نقش ندارد –برخالف گوزن ) 3
 .كند اي و بدون انشعاب را هيدروليز مي هاي رشته ساكاريد با ترشح آنزيمي، پلي –برخالف اسب ) 4

 كند؟ كامل مي نادرستيبه در ارتباط با انقباض ايزوتونيك كدام گزينه عبارت زير را  -149

 1حالـت  .................. 2درحالت . باشد دو وضعيت ساركومر مي ةدهند شكل مقابل، نشان«
...............« 

 .شده استعصبي مترشحه از پايانه آكسون تحريك  اي توسط ناقل تار ماهيچه –برخالف ) 1
 .شوند مي ساركومرهاي عرضي وارد  هاي كلسيم از طريق لوله يون –برخالف ) 2
 .دو نوع رشته نازك و ضخيم تشكيل شده است نوار تيره از –همانند ) 3
 .كند اي تغيير مي ماهيچه  ميزان كشش در سلول –همانند ) 4
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 ..................... نيستممكن ............... در  -150

 .هاي دروني باشد فاقد ماهيچههر بند،  –پاهاي مورچه ) 1
 .گيرد حركت عمودي بدون كمك مثانه شنا صورت  –ها  ماهي) 2
 .مفصل شركت كند يكاستخوان ران، در بيش از  – باندام حركتي عقبي اس )3
 .در نزديكي تارها، عصب مشاهده شود –كرم خاكي ) 4

بخشي كه در آن تخليه خون ............ گيرد در بخشي از دورة كار قلبي كه تخليه خون از دهليز همراه با مصرف انرژي صورت مي -151
 ...................گيرد رت مياز دهليزها بدون صرف انرژي صو

 .برد ثانيه زمان مي 4/0 –برخالف ) 1
 .شود مشاهده مي Pموج  –برخالف ) 2
 .فشار خون دهليزها تقريبا ثابت است –همانند ) 3
 .بسته هستند سينيهاي  دريچه –همانند ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيطور  كدام گزينه عبارت زير را به -152

 »................در تنفس انسان، همزمان با حركت استخوان جناغ به سمت جلو «
 .شود ها ايجاد مي هاي هوايي به طور طبيعي باز شده و فشار منفي در آن كيسه) 1
 .رسد متر جيوه مي ميلي 104به ها  درون آنها، فشار اكسيژن  در پي ورود حجم هواي جاري به درون ششطور معمول  به) 2
 .كند هاي درون شكم كاهش پيدا مي نقباض ديافراگم، فشار وارده به اندامادر پي ) 3
 .شود ها مي ها از ديواره قفسه سينه و باز شدن آن فشار منفي بين دو اليه پرده جنب، باعث تبعيت ششافزايش اندازة ) 4

 .افتد اتفاق مي................. از ....... ..........همواره ................. لغ، در اثر تحريك يك فرد بادر  -153

 باز شدن حنجره – قبل – ن آمدن زبان كوچكيهاي تنفسي داراي حلقة غضروفي، پاي لوله) 1
 عضالت حلقوي انتهاي مري شل شدن – بعد – هاي ناحية گلو، باال رفتن حنجره گيرنده) 2
 خروج هوا از طريق بيني –بعد  – مجاري بيني، حركت عضلة گنبدي شكل به سمت قلب) 3
 افزايش فشار وارد بر معده –قبل  – ها هاي روده، انقباض عضالت باال برندة دنده گيرنده) 4

 ......................رود،  مي................ به .................... در خوني كه از  -154

 .بيشتر استمتصل به هموگلوبين سيژن اكسيد متصل به هموگلوبين از اك دي ميزان كربن –قلب  –ها  بافت) 1
 .كند مولكول اكسيژن به حمل آن كمك مي 4هر مولكول هم با اتصال به  –قلب  –ها  شش) 2
 .شود اكسيژن موجود در خون در اتصال با هموگلوبين حمل مي %78هنوز  – ها شش –قلب ) 3
 .شود آن جدا مي اكسيژن متصل به هموگلوبين از %19ها، حدود  با عبور از مويرگ –ها  بافت –قلب ) 4

هاي تنفسي در يك فرد  ط به حجموكدام گزينه در رابطه با شكل مقابل كه مرب -155
 سالم است، صحيح است؟

 .شوند هاي ناحية شكم منقبض مي ، يك بار ماهيچه1شروع تا نقطة شماره  ةاز لحظ) 1
 .ها، كمتر است مانده در شش حجم هواي باقي ، از4مقدار حجم تنفسي شماره ) 2
 .شده استاي، وارد  ، همة حجم هواي جاري به بخش مبادله2در نقطة شماره ) 3
 .شود ها خارج مي ، ابتدا هواي جاري از شش3در نقطة شماره ) 4
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 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با كلية يك فرد سالم  -156

 .كند دون صرف انرژي بازجذب نمياي را ب خوردة دور، ماده لولة پيچ) 1
 .شود همانند آب فقط در بخش قشري كليه انجام نمي NaClبازجذب ) 2
 .هاي آب ندارد آخرين بخش نفرون، نقشي در بازجذب مولكول) 3
 .رة نفرون را ندارداكربنات توانايي عبور از ديو اوره برخالف بي) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيرا به  زيرعبارت چند مورد از موارد زير  -157

 »................در انسان، هر سلول «
 .بافت پوششي با غشاي پايه در تماس است) الف
 .گيرد در تماس با محيط داخلي قرار نميگاه  هيچبافت پوششي ) ب
 .هواي مرده قرار بگيرد تتواند در مجاور دار بافت پوششي، مي مژه) ج
 .دارد اي هر مادهتوانايي زيادي براي تبادل  ،سادهفرشي  بافت سنگ) د
1(1  2(2  3(3  4(4  

 »...............تواند  هاي قرمز در دورة جنيني مي مكان ساخت گلبول«كند؟  چند مورد عبارت مقابل را به درستي كامل مي -158

 .هاي قرمز را بدهد دستور ساخت گلبول ،پس از تولد) الف
 .دن نقش داشته باشدپس از تولد در ايمني ب) ب
 .جزيي از دستگاه گوارش باشد) ج
 .هايي با شبكة آندوپالسمي صاف گسترده باشد داراي سلول) د
1(1  2(2  3(3  4(4 

 .با خون تيره است. . . . . . خرچنگ دراز داراي . . . . . ماهي  -159
 سرخرگ پشتي  –برخالف ) 2 سرخرگ پشتي –همانند ) 1
 سياهرگ شكمي–همانند  )4 سياهرگ شكمي–برخالف ) 3

 .محلول است. . . . . به طور معمول در پالسماي هر انسان سالم  -160
 آنزيم انيدرازكربنيك همانند بيلي روبين) 2 برخالف هموگلوبين Rhپادتن ضد ) 1
 فيبرينوژن برخالف پروترومبين) 4 اكسيدكربناكسيژن همانند دي) 3
 
 

ي برگ گياه گوجـه فرنگـي    هاي موجود در حاشيه صورت مايع از طريق روزنه آب بههاي  طور معمول، در كدام شرايط مولكول به -161
 شود؟  دفع مي

 ها از يكديگر  هاي نگهبان روزنه افزايش كشش تعرقي و دور شدن سلول) 1
 ها به يكديگر  هاي نگهبان روزنه اي و نزديك شدن سلول كاهش فشار ريشه) 2
 ر كشنده و كاهش ميزان رطوبت هواهاي تا زياد شدن فشار اسمزي در سلول) 3
 باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبي و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب ) 4

 توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند؟  هاي خود، مي كدام، ويژگيِ جانداراني است كه با كارايي باالي شش -162
 .گردد ز ميگوارش مكانيكي مواد غذايي درون معده آغا) 1
 . شود دار سمي به همراه آب زيادي دفع مي ي نيتروژن ماده) 2
 . شود نيروي حاصل از انقباض هر ماهيچه، به يك استخوان منتقل مي) 3
 . كند ها و استخوان جناغ سينه به عمل ديافراگم كمك مي باال و پايين رفتن دنده) 4

)گواه(آزمون شاهد  1و آزمايشگاه شناسي زيست
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 د؟ كن طور مناسب كامل مي چند مورد، عبارت زير را به -163
 ............شود، اين تركيب فقط  ها از نوعي تركيب آلي استفاده مي ي دانه ر كشاورزي، براي خارج كردن پوستهد
 يافته توليد شود ي مشخص و سازمان تواند توسط جانداراني با هسته مي . 
 گذارد اي و بدون انشعاب تأثير مي بر مولكولي رشته . 
  نسبت به تغييرات شديدpH يط حساس استمح . 
 رساند دهي را به انجام مي نوعي واكنش سنتز آب . 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 كدام عبارت در مورد خون موجود در هر سياهرگ بدن انسان درست است؟ -164
 .كند دار را حمل مي مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني مواد زايد نيتروژن) 1
 .خون سرخرگي بيشتر است كربن در آن نسبت به اكسيد فشار دي) 2
 .شود هاي سياهرگي تسهيل مي حركت آن به سبب وجود دريچه) 3
 .بيش از نيمي از هموگلوبين آن به گاز اكسيژن اتصال دارد) 4

Canis بندي رايج امروزي،  با توجه به نظام رده -165 lupus به ترتيب به كدام شاخه و كدام رده تعلق دارد؟ 
   طنابداران  -جانوران ) 1
 پستانداران  -طنابدارن ) 2
  خواران  گوشت –پستانداران ) 3
 سانان سگ –خواران  گوشت) 4

 دهد؟ تونين براي ترشح، كدام اتفاق روي مي هاي كلسي تيروئيد انسان، پس از آماده شدن كامل مولكول ةغد يها در سلول -166
 .شود ه ميها اضاف هاي قند به آن هاي كوچكي از مولكول زنجيره) 1
 .نمايند هاي انتقالي به سوي غشاهاي پالسمايي حركت مي چه كيسه) 2
 .گردند هاي گلژي منتقل مي هاي انتقالي به دستگاه محتويات وزيكول) 3
 .زنند هاي آندوپالسمي به بيرون جوانه مي هايي از غشاي شبكه وزيكول) 4

 هاي انسان درست است؟ ي كليه  كدام عبارت، درباره -167
 .گيرد ها انجام مي اي كه مخالف بازجذب مواد است، فقط در بخش مركزي كليه يدهدپ) 1
 .پذيري دارد ي نزديك نسبت به نوعي تركيب نفوذ خورده ي پيچ كننده همانند لوله ي جمع لوله) 2
 .شود وارد ميهاي سازنده ادرار  ، همواره مقداري آب به داخل لولهNaClهمراه با بازجذب ) 3
 .ها منتقل شود تواند با دو روش متفاوت به فضاي درون نفرون ، نوعي تركيب مي خورده هاي پيچ در لوله) 4

 . . . . . .  توانند نميي كور در فيل  ي روده ههاي ديوار در گنجشك، همانند سلول. . . . .  ي  هاي ديواره سلول -168
  .ذب كنندي سلولز را ج مواد حاصل از تجزيه -ودهر) 1
 .هاي سازنده سلولز قرار گيرند در مجاورت با واحد -معده) 2
  .ي سلولز را ترشح نمايند كننده هاي هيدروليز آنزيم -دان چينه) 3
 .ماده بسازند آدنوزين تري فسفات را در سطح پيش -سنگدان) 4

. . . . تواند تحت شرايطي در تماس مستقيم بـا   مي ساركومر،. . . . ي مستقر در نوار  ي حلقوي چشم، هر رشته در يك سلول ماهيچه -169
 .قرار گيرد

  ها هسته -تيره) 2  ساركولم -روشن) 1
 هاي كلسيم يون - تيره) 4 ها ميتوكندري -روشن) 3

 .شوند هاي بيروني انجام مي بدون دخالت محرك. . . . هاي  حركت. . . .  هاي  حركت ،درگياهان -170
  تاكتيكي -خودي برخالف خودبه) 1
 خودي خودبه -غير فعال همانند) 2
  تنجشي -تاكتيكي همانند) 3
 گرايشي -غيرفعال برخالف) 4
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 محل انجام محاسبات

 
 

 ؟باشددار  معنيتواند  ميمتفاوت باشند، كدام عبارت به لحاظ فيزيكي  يكايفيزيكي با  يهاي كميت bو  aاگر  -171

1 (a b2 2 2 (ab  

3 (a b

ab

 4 (a b

a

 

22متر از حال سكون با شتاب  300متري يك پل با طول  100متر در فاصلة  150قطاري به طول  -172 m

s
شروع به حركـت   به سمت پل 

108 به كه سرعت آنكند و پس از آن مي km

h
ابتـداي قطـار و    Aشـخص  . دهـد  با سرعت ثابت به مسير خود ادامه مي ،رسيد 

 Bروي پل قرار دارد چند برابر مدت زماني است كـه شـخص    Aمدت زماني كه شخص . انتهاي قطار نشسته است Bشخص 
 روي پل قرار دارد؟

100m

150m 300m 
1 (13

12  2 (3
4  

3 (7
5 4 (1 

7با سرعت از سطح زمين اي از ارتفاع معيني  گلوله ،در شرايط خأل -173 m

s
شـود و بـا    مـي  به سمت پـايين پرتـاب  در راستاي قائم  

42سرعت  m

s
210پيموده است؟ برحسب متر را  مسافتيچه  در ثانية آخراين گلوله . كند زمين برخورد مي به  m

(g )
s

 

1 (37 2(  35  

3 (5/24 4 (32 

 دقيقه 45: قت پيشنهادي وموج مكانيكي+حركت نوساني+ ديناميك + شناسي حركت
   5صفحة : 3فيزيك / 75تا  1هاي  صفحه: 2فيزيك / 112تا  2هاي  صفحه: دانشگاهي فيزيك پيش
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 محل انجام محاسبات

با سـرعتي بـه   زمان متحرك  مبدأاگر در . ، مطابق شكل زير استدكن حركت مي xزمان متحركي كه روي محور –نمودار شتاب  -174

10mبزرگي 

s
ثانية اول حركت آن چند  15ها درحال حركت باشد، مسافت طي شده توسط متحرك در xدر خالف جهت محور  

 متر است؟

1 (60   

2(  150   

3 (100   

4 (125  
اي  بزرگي شتاب متحرك در مرحله. مطابق شكل زير استكند،  حركت ميبر روي خط راست كه زمان متحركي  –نمودار سرعت  -175

 ؟باشد مياي است كه حركت آن كندشونده  كه حركت آن تندشونده است، چند برابر بزرگي شتاب متحرك در مرحله

1 (2    
2 (4  

3 (1
2   

4 (1
4 

ـ در همين لحظـه گلو . كنيم را از باالي سطح شيبدار در راستاي قائم رها مي Aگلولة  ،مطابق شكل زيرو خأل در شرايط  -176 را در  B ةل
كدام  0v ،زمان به سطح زمين برسند اگر هر دو گلوله هم. كنيم به سمت پايين پرتاب مي 0vاولية شيبدار با سرعت سطح راستاي 

 .)اب گرانش استشت gاصطكاك ناچيز است و (است؟ 

1 (gd
sin

tan2


   2 (gd
cos

tan



  

3 (gd cos

tan

3

2



  4 (gd tan cos3

2
 

 

v(m
s

(

t(s)
2 8 12

a(m
s2

(

t(s)

4

-4

5 15

θ

d

BA

زم�ن سطح
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3صورت  به SIمعادلة حركت متحركي بر روي خط راست در  -177 23 5 6x t t t    فت پيمـوده شـده در ثانيـه    مسا. باشد مي
 است؟ متراول حركت چند 

1 (6 2 (4  

3 (3 4 (5 

صورت  به SI، در كند ميحركت  xoyكه در صفحة زمان متحركي  –معادلة مكان  -178
2

2

8 12

10 7

x t t

y t t

  

    

اي  در لحظـه . باشد مي 

رسد، زاوية بين بردار سرعت و شتاب اين متحـرك   ترين مقدار خودش مي بيشبه ها xمحور  متحرك در جهت منفيمكان كه 
 چند درجه است؟

1 (45 2 (90  

3 (135 4 (180 
ايـن   در. دار بدون اصطكاك در حال پايين آمدن اسـت  روي يك سطح شيب mجسمي به جرم در شرايط خأل  -179

 شود؟ حالت چند نيرو به جسم وارد مي

1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

جهـت  . ناچيز است Mسمت راست در حال حركت است و اصطكاك سطح افق با جسم  در شكل زير مجموعه با شتاب ثابت به -180
 ترتيب از راست به چپ چگونه است؟ به Mو  mنيروي اصطكاك وارد بر جسم 

1 (،  

2 (،  
3 (،  

4 (، 

m

M

F
�

m
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Fثير نيروي افقي أمجموعه تحت ت زيردر شكل  -181


اگر اختالف نيروي كشش نـخ بـين   . در حال حركت استروي يك سطح افقي  
Fنيـروي   انـدازة  نيوتون باشد، 4برابر با  2mو  1m هاي بين جسم با نيروي كشش نخ 3mو  2mهاي  جسم


چنـد نيوتـون    

1(است؟  2 32 4m m m  ناچيز است ها و اصطكاك و جرم نخ(. 

1 (14  

2 (20  
3 (12  

4 (24 

Fثير نيروي افقي أتحت ت mجسم  ،در شكل زير -182


ي واگر در يك لحظه نير. به سمت راست با شتاب ثابت در حال حركت است 
F  وارد طـرف بـاال    بههاي ساعت طوري بچرخد كه در راستاي قائم به جسم  در خالف جهت عقربهدرجه  90صفحة كاغذ و در

0با سطح برابر با  جسم چنانچه ضريب اصطكاك جنبشي. شود دو برابر ميدر راستاي افقي شود، بزرگي شتاب جسم  باشد،  /4
 .)كند حالت روي سطح افقي حركت مي جسم در هر دو( چند برابر وزن جسم است؟ Fبزرگي نيروي 

1 (1
5 2 (1

4  

3 (1
2 4 (2 

 5kgو  60kgترتيب برابـر   م شخص و وزنه بهرج اگر. شخص بر روي ترازو ايستاده است وحال تعادل ه دردر شكل زير مجموع -183
ها و جرم نخ  كاككلية اصط(دهد؟  ترازو چه عددي را برحسب نيوتون نشان مي. باشد 1kgها برابر  باشد و جرم هركدام از قرقره

10و ناچيز است N
(g

kg
  

1 (570   

2 (580   
3 (630   

4 (565  
m

m F
�

m2
m1 m3 F

�
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 اي يكنواخت، چه تعداد از موارد زير ثابت است؟ در حركت دايره -184

  جهت بردار سرعت - عتاندازة سر -

   جهت بردار شتاب - اندازة شتاب -
 جهت بردار اندازة حركت - دورة تناوب -
 مورد 5) 4 مورد  4) 3 مورد  3) 2 مورد  2) 1

وي يك سطح افقي اند و مجموعه ر بكي به هم بسته شدههاي س پوشي به وسيلة نخ و ابعاد قابل چشم mبه جرم  وزنة مشابه دو -185
ـ نيروي اندازة اگر . چرخد حول محوري عمود بر صفحه مي ثابت اي  زاويهبدون اصطكاك با سرعت   و 1m ةكشش نخ بين وزن

Tباشد، حاصل  Tبابرابر  2mو  1mكشش نخ بين دو وزنة نيروي اندازة و  Tمركز برابر 

T
 است؟كدام  

1 (1
2 

2 (1 

3 (3
2 

4 (3 
تـا   Bاگر مدت زماني كه متحـرك از  . كند ، با بزرگي سرعت ثابت حركت مي2Rو  Rهاي  دايره به شعاع نيمدو كي روي متحر -186

C 1شود،  جا مي جابه 5/ s تر از مدت زماني باشد كه متحرك از  بيشA  تاB اي  اختالف اندازة سرعت زاويـه  ،شود جا مي جابه
 چند راديان بر ثانيه است؟ ABو مسير  BCمتحرك در مسير 

1 (  

2 (3
 

3 (1
3  

4 (2
3
 

{A B R2 C

R
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اگر در يك بازة زماني معين، جهت حركـت نوسـانگر ثابـت    . دهد خط، حركت نوساني ساده انجام مي نوسانگري بر روي يك پاره -187
 ير كند، نوع حركت نوسانگر در اين بازه زماني، چگونه بوده است؟باشد اما جهت نيروي وارد بر آن يك بار تغي

 شونده پيوسته تند) 2  شونده پيوسته كند) 1
 شونده شونده و سپس كند ابتدا تند) 4 شونده شونده و سپس تند ابتدا كند) 3

صورت  به SIدر  يفنر –رابطة بين مكان و زمان، براي نوسانگر وزنه  اگر -188
2
24 5 0d x

x
dt

  وزنه چنـد   هاي بسامد نوسان. باشد

 هرتز است؟

1 (5
4 2 (5

2 3 (5
4 4 (5

2 

 كدام است؟ SIنوسانگر در زمان  –معادلة مكان . است زيراي به صورت شكل  سادههماهنگ زمان نوسانگر  –نمودار مكان  -189

1 (x sin( t)
254 3


 

2 (x / sin( t)
500 04 3


 

3 (x / sin( t)
250 02 3


 

4 (x / sin( t)
250 04 3


 

2صـورت   بـه  SIدر دهـد   كه حركت نوساني ساده انجام مـي رمي گ 500مكان يك نوسانگر  -سرعت ةرابط -190 281 25 1x v  
 نيروي وارد بر آن چند نيوتون است؟اندازة كند،  اي كه جهت حركت اين نوسانگر تغيير مي در لحظه. است

1 (16/0 2 (15/0 3 (18/0 4 (09/0 
 نوسانگر برابر كدام است؟ ةتكاناندازة  ،ساده باشندهماهنگ ترتيب انرژي مكانيكي و جرم نوسانگر  به mو  Eاگر  -191

1 (( mE) cos t

1
22   2 ((mE) cos t

1
2   

3 ((mE) cos t

1
22   4 ((mE) cos t

1
21

2  

t(s)

x(cm)

0/14

4

-2

www.Konkur100.ir

www.Konkur100.ir
www.Konkur100.ir


 22 :ةصفح   فيزيك -فروردين 17آزمون  –» 6«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

اگر متحرك در اين  .استآن سه برابر انرژي پتانسيل كشساني اي  هماهنگ سادهانرژي جنبشي نوسانگر  مشخص در يك لحظة -192
كشد تا انرژي پتانسيل كشسـاني   حداقل زماني كه پس از اين لحظه طول مي ،لحظه در حال نزديك شدن به مركز نوسان باشد

 .)دورة نوسان است T(كدام است؟  Tنوسانگر سه برابر انرژي جنبشي آن شود، برحسب 

1 (T

4 2 (T

2 3 (T2
3 4 (T

12 

درصـد   44ل آونـگ را  درصد كاهش دهـيم و طـو   40دهد را  انجام مي هدامن  نوسانات كمكه ساده اگر جرم متصل به يك آونگ  -193
 شود؟ چند برابر مي هاي آن بسامد نوسان افزايش دهيم،

1 (5
6 2 (6

5 3 (1
2 4 (2 

3اگر سرعت انتشار مـوج در محـيط   . كند منتشر ميهمگن را در محيط  6cmموج  ي با طولهاي يك منبع ارتعاشي، موج -194 cm

s
 

 رسد؟ باشد، چند ثانيه پس از لحظه شروع نوسان، موج به چهارمين نقطه واقع در فاز مخالف منبع مي

1 (8 2 (7 3 (6 4 (5 
اگـر معادلـة مـوج عرضـي     . هاي يكسان تحت نيروي كشـش يكسـاني قـرار دارنـد     با قطر مقطع Bو  Aجنس  دو طناب هم -195

10صورت  به SIدر منتشرشده در دو طناب  4 2Au / sin( t x)     20و 3 4Bu / sin( t x)    ،شتاب  ةنبيشي باشد
طناب ات نوسان ذرA  ات چند برابرطناب بيشينة شتاب نوسان ذرB است؟ 

1 (1
3 2 (2

3 3 (3 4 (3
2 

حركـت چنـد ذره، رو بـه بـاال و      ،يـن لحظـه  ادر . دهد نشان مي يك لحظة مشخصر، يك موج عرضي سينوسي را در شكل زي -196
 تندشونده است؟

  يك ذره) 1
 دو ذره) 2
  سه ذره) 3
 چهار ذره) 4

K

E D

C
B

A
G

H

F
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بت اين طناب بـا كـدام تـپ    تپ بازتابيده از انتهاي ثا. شود مطابق شكل زير، تپي در طنابي كه يك انتهايش به ديوار بسته شده است، توليد مي -197
 هاي طناب ساكن ديده شود؟  طور كامل بر هم نهاده شود تا در يك لحظه، تمام نقطه به

1(   2(  

3(   4(  

. يك پيكان روي موج با موج در حال پيشروي اسـت . ها در حال انتشار استxعرضي با سرعت ثابت در خالف جهت محور  وجيك م -198
2مطابق شكل زير باشد و  2tو  1tاگر نقش موج در لحظات  1 0 2t t / s  صورت دورة موج برابر با چند ثانيه است؟ باشد در اين 

     
1 (15/0 2 (5 3 (6/0 4 (12/0 

اگر سـيم را  . است fقرار دارد برابر  Fكه تحت كشش نيروي  Lبه طول بسته انتهاي  با دو تار مرتعشيدوم هماهنگ بسامد  -199
 شود؟ مي fبرسانيم، بسامد هماهنگ سوم آن چند برابر  2Fو نيروي كشش را به  از وسط تاكنيم

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

 شود؟ در پديدة تداخل امواج در دو بعد در چه صورتي در يك نقطه گره تشكيل مي -200

 .مضرب زوجي از نصف طول موج باشد ،جنقطه از دو چشمة موآن اختالف راه ) 1
 .مضرب فردي از طول موج باشد ،موج ةنقطه از دو چشمآن اختالف راه ) 2
 .مضرب زوجي ازطول موج باشد ،چشمة موج دونقطه از آن اختالف راه ) 3
 .مضرب فردي از نصف طول موج باشد ،موج ةنقطه از دو چشمآن اختالف راه ) 4
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 هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام -201

 .شود ه، حجم بسيار كمي از گازهاي داغ توليد ميشوندانفجار، يك واكنش بسيار سريع است كه در آن از مقدار بسيار زيادي از يك مادة منفجر) 1

Cuمحلول، مقدار رنگ شدن  بي ضمنسولفات، (II)تيغة روي با محلول مسامل كدر واكنش ) 2 (aq)2  همانندZn(s) يابد كاهش مي. 
 .زنند اشياي آهني در هواي مرطوب به سرعت زنگ مي) 3
NO(g)مطابق واكنش  هااست كه در موتور خودرو اي رنگي قهوههاي خروجي از اگزوز خودروها، گاز  يكي از آالينده) 4 O (g) NO (g)2 22 2  

 .شود توليد مي
 نيترات درست است؟ كلريد با محلول نقره واكنش محلول سديم ةكدام موارد از مطالب زير دربار -202

 .با هم يكسان است 1mol.sبرحسب سرعت متوسط مصرف يا توليد همة مواد در اين واكنش ) آ
 .است تر بيشانفجار هاي اكسايش سلولز و  از واكنش اين واكنشسرعت ) ب
 .توان اين واكنش را توجيه كرد به كمك نظرية برخورد مي) پ
 .واكنش در آب نامحلول است هاي حاصل از اين وردهايكي از فر) ت
 »پ« و »ب«) 4 »ت« و» آ«) 3 »ت«و » پ«) 2 »پ« و »آ«) 1

 ...... جز بهكردن عبارت زير مناسب هستند،  براي كامل ها تمام گزينه -203

2گازيكنش وا در« 3A(g) B(g) C(g)  دهنـده   فقـط شـامل واكـنش   محفظـة واكـنش   كه در ابتدا و فشار ثابت  در دما
 »...........، باشد مي

 .است Aمصرف شده  غلظتبرابر  5/1در هر لحظه،  Cماده  غلظت) 1
 .است 5/0در مدت زمان يكسان، برابر  Aمادة  مولبه تغييرات  B ةماد ولمنسبت تغييرات اندازة ) 2
 .باشد مي Bبرابر غلظت مادة  C ،3در هر لحظه، غلظت مادة ) 3
 .يابد و مقدار آن كاهش مي Cوليد مادة با گذشت زمان، سرعت متوسط ت) 4

3 مطابق واكنشگرم كلسيم كربنات  40باز، سردر يك ظرف  -204 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  متوسـط  اگر سرعت . شود تجزيه مي
10كنش برابر او 25/ mol.min  يابد؟ لوط واكنش چند درصد كاهش مي، جرم مخاز آغاز واكنش ثانيه 60باشد، پس از گذشت  

140 16 12(Ca ,O ,C : g.mol )    

1 (% /32 5 2 (% /27 5 3 (%20 4 (% /18 5 

تعادل شيميايي+ سينتيك شيميايي 
دقيقه 30: وقت پيشنهادي 58تا  1 هاي صفحه: دانشگاهي شيمي پيش

www.Konkur100.ir

www.Konkur100.ir
www.Konkur100.ir


 25 :ةصفح  شيمي -فروردين 17آزمون  –» 6«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

3دهيم تا مطابق واكنش  قرار ميسربسته ليتري  2مقداري آمونياك در ظرف  -205 2 22 3NH (g) N (g) H (g) در . تجزيه شود

2 آندقيقة اوليه واكنش، سرعت متوسط  2 1 12 10 mol.L .min   ـ . گزارش شده است مـول   5/1، ة دوماگر در پايان دقيق
 گاز درون ظرف وجود داشته باشد، غلظت موالر آمونياك در ابتداي واكنش در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟

1 (34/1 2 (42/1 3 (67/0 4 (71/0 
 است؟ نادرستكدام گزينه  -206

 .دهد با يك اسيد آلي در دماي اتاق به سرعت واكنش مي KMnO4محلول بنفش رنگ ) 1
 .دهند با سرعت متفاوت با آب سرد واكنش مي ،فلزهاي قليايي سديم و پتاسيم در شرايط يكسان) 2
 .سوزد شده در يك ارلن پر از اكسيژن مي اما همان مقدار الياف آهن داغ و سرخ ؛سوزد ده در هوا نميش اغ و سرخدالياف آهن ) 3
 .دهد طور چشمگيري افزايش مي بهتجزية آن را سرعت واكنش  هيدروژن پراكسيد،قطره از محلول پتاسيم يديد به محلول  دوافزودن ) 4

 است؟ درستشيميايي هاي سينتيك  چه تعداد از مطالب زير دربارة نظريه -207

 .در واحد حجم و زمان بستگي دارد ،دهنده و فراورده واكنشذرات سرعت واكنش به تعداد برخوردها بين  ،برخورد ةبراساس نظري) آ
 .شوند ورده ميامنجر به توليد فر ،سازي دارند هايي كه انرژي برابر يا بيش از انرژي فعال برخورد همة) ب
 .شوند هاي سخت در نظر گرفته مي صورت گوي به دهنده واكنش ذرات ،در نظرية برخورد) پ
 .ها جداسازي كرد، اما قابل شناسايي است توان آن را حين واكنش نميپيچيدة فعال گونة بسيار ناپايداري است كه ) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4( 1  

سـرعت  چند برابـر  » پ«واكنش در ظرف  سرعت. ليتر و در دماي ثابت در حال انجام است 1 ثابت واكنش زير در ظرفي به حجم -208
 باشد؟ مي» الف«در ظرف  واكنش

3 2 2NO(g) O (g) NO (g) O (g)   

 
1 (2 2 (5 3 (10 4 (25 
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 است؟كدام گزينه صحيح  زير نموداربا توجه به  -209
اهنرژي

وا	نش پ�شرفت
NOCl(g)2

NO(g)+Cl  (g)2 2

 
 .گيري است در حال شكلو نيتروژن هاي كلر  هاي جديدي ميان اتم در پيچيدة فعال اين واكنش، پيوند) 1
 .، در شرايط برابر، بيشتر استبرگشتنسبت به واكنش  رفتعت واكنش سر) 2
 .از آنتالپي واكنش بيشتر است برگشتسازي واكنش  مقدار عددي انرژي فعال) 3
 .يابد با انجام واكنش در جهت برگشت، دماي محيط واكنش كاهش مي) 4

2A(g)يكاي ثابت سرعت واكنش  -210 B(g) C(g) D(g)    1به صورت 1mol .L.s   و .............. ايـن واكـنش   . باشـد  مـي
 .شود سرعت آغازي آن ميبرابر ................... سرعت واكنش  ،هرگاه در دماي ثابت حجم ظرف اين واكنش نصف شود

  4 –تواند بنيادي باشد  مي) 2   4 –غيربنيادي بوده ) 1
 8 –ي باشد تواند بنياد مي) 4  8 –غيربنيادي بوده ) 3

2Aواكنش با توجه به  -211 B C  10اگـر  ،جدول زيـر مطابق  و 25[B] / mol.L  10و 2[A] / mol.L    باشـد، سـرعت
 است؟  كدامبرحسب مول بر ليتر بر دقيقه واكنش 

1 (/ 77 5 10 
2 (/ 61 5 10 
3 (59 10 
4 (/ 54 5 10 

 ؟دهد نميرا تغيير زير  چند مورد از موارد ،اي انجام واكنش زيرركاتاليزگر مناسب ب كاربردن به -212

2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  
  3آنتالپي استاندارد تشكيلNH 

 سازي رفت انرژي فعال 

  نسبتaE  بهaE 

 فعال ةسطح انرژي پيچيد 

 ها وردهاها و فر دهنده سطح انرژي واكنش 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 شماره آزمايش
 Aسرعت مصرف  ها دهندهغلظت آغازي واكنش

1 1(mol.L .s )  [A] [B] 
10 2/ 0 01/ 73 10 
20 6/ 0 04/ 65 4 10/  
30 4/ 0 0025/ 76 10 
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 است؟ نادرستكدام عبارت  -213

 .شود به عنوان كاتاليزگر استفاده مي محلول پتاسيم يديداز  ،پراكسيد هيدروژن ةدر واكنش تجزي) 1
 .پذيرند نشده در ساختار خود بسيار واكنش به دليل داشتن الكترون جفت NO2و  NOهاي گاز) 2
 .دهند واكنش ميبه سرعت  آهنمخلوط هيدروژن و اكسيژن در دماي اتاق و در حضور ) 3
Hدهند و در نهايت به  سيژن هوا واكنش ميهاي نيتروژن با آب و اك اكسيد و اكسيد  دي گاز گوگرد) 4 SO2  .شوند تبديل مي HNO3و  4

2اگر در واكنش فرضي  -214 2 2 60A (g) X (g) AX(g) kJ  160سـازي رفـت برابـر بـا      ، در نبود كاتاليزگر انرژي فعالkJ  و در
 يك از مطالب زير درست است؟ سازي رفت باشد، كدام سازي برگشت دو برابر انرژي فعال ژي فعالانر ،حضور كاتاليزگر

 .پايدارترندناها  دهنده ها نسبت به واكنش وردهافر است و ،واكنش گرماگير) 1
 .كاهش يافته است kJ40در حضور كاتاليزگر، سطح انرژي پيچيده فعال ) 2
 .است kJ220برگشت  سازي انرژي فعالو در نبود كاتاليزگر  kJ60رفت  سازي انرژي فعالكاتاليزگر، در حضور ) 3
 .شود تر از واكنش رفت انجام مي و عدم حضور كاتاليزگر، واكنش برگشت سريعحضور در هر دو حالت ) 4

 است؟صحيح كدام گزينه  -215

CO ،xهاي  آاليندهدر بين ) 1 yC H  وNO،  مقدارCO  برحسب گرم به ازاي طي يـك كيلـومتر   خروجي از اگزوز خودروها در غياب مبدل

 .بيشتر است بقيهاز 
 .يك واكنش گرماگير و با افزايش آنتروپي همراه است NOواكنش تجزيه ) 2
CO ،xهاي  واكنش از ميان سه واكنش مربوط به حذف آاليندهفقط دو ) 3 yC H  وNO گرماده هستند ،هاي كاتاليستي توسط مبدل. 

 .اكسيد به دام انداخت توان با عبور از روي كلسيم ها را مي خارج شده از نيروگاه SO3گاز ) 4

 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -216

 .شود رنگ تبديل مي لفات خشك سفيدسو(II)پذير به مس يند تعادلي برگشتارنگ است و طي يك فر آبه آبي 5سولفات (II)مس) 1
 .رود پيش ميدر مخلوط، درصد مولي آمونياك  28توليد ي است كه تا بين گازهاي هيدروژن و نيتروژن در شرايطهابر، واكنش يند فرا) 2
 .استبا هم برابر در هنگام برقراري تعادل هاي رفت و برگشت  هاي تعادلي پويا هستند و سرعت واكنش واكنش) 3
SOاكنش و) 4 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  در مجاور كاتاليزگر پالتين يا واناديم (IV)شود اكسيد انجام مي. 
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 ؟صحيح هستندموارد مورد يا هاي زير، كدام  از بين عبارت -217

 .ستسرعت واكنش رفت از واكنش برگشت بيشتر اواكنش، هاي تعادلي هميشه در لحظه شروع  در واكنش) آ
82با مقدار ثابت تعادل  يواكنش) ب 10      22در مقايسه با واكنش ديگري بـا مقـدار ثابـت تعـادل 10  در زمـان  ، همـواره

 .رسد تري به تعادل مي كوتاه
22تعادليواكنش ) پ 2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)   بنات يك تعـادل  كر مانند تعادل مربوط به تجزية كلسيم

 .فازي است ناهمگن و سه
1اگر ) ت 0 2A(g) B(g) ; K /  2و 50B(g) C(g) ; K   باشد، مقدارK  پـذير  انجامبراي تعادلC(g) A(g) 

 .است 10برابر 
 »پ«و » ب«) 4 »ت« و »آ«) 3 »پ«فقط ) 2 »پ«و  »آ«) 1

2كنش وا -218 2A(g) B(g) C(g)   مول از مادة  4باA  مول از مادة  10وB  شـود، اگـر واكـنش     ليتري شروع مي 2در ظرف
 چند ليتر بر مول است؟ثابت تعادل بي تقريدرصد پيشرفت به تعادل برسد، مقدار  80پس از 

1 (9/7 2 (40 3 (95/3 4 (25/0 
ــيژن و   5 -219 ــاز اكس ــول گ ــته    1م ــر بس ــري س ــك ليت ــرف ي ــروژن در ظ ــاز نيت ــول گ ــادل   م ــه تع ــيدن ب ــا رس اي وارد و ت

2 2 22 2N (g) O (g) NO (g)  سـت بـه   ترتيـب از را  بهباشد،  5/5هاي گازي در تعادل برابر  اگر مجموع مول. اند گرم شده
 در شرايط آزمايش چقدر است؟واكنش و بازده درصدي كدام است  1L.molثابت تعادل اين واكنش برحسب چپ، 

1 (/50 0 25 2 (/50 0 125 3 (/75 0 25 4 (/75 0 125 
 است؟ نادرستكدام عبارت  -220

Hواكنش ) 1 (g) O (g) H O(g)2 2 22 2   ثابت تعادل مقدار با/ 812 9 10 تواند تا مرز كامل شدن پيش برود مي. 
 .شود اوليه، فشار تعادلي گاز نصف ميحجم كربنات در ظرفي با حجمي دو برابر  با قرار دادن تعادل تجزية كلسيم) 2
Nتعادل  در) 3 (g) O (g) NO(g)2 2 2   ثابت تعادل مقدار با/ 31 66 10 در سمت چپ قرار دارد، تعادل. 
 .شود طور سينتيكي كنترل مي در دماي اتاق از نظر ترموديناميكي مساعد ولي به O2و  H2واكنش ) 4

2بر تعادل  IIIو  I ،II اثر هر يك از تغييرات -221 4 22N O (g) NO (g) به ترتيب كدام است؟ 

(I افزايش دما (II كاهش فشار (III  2غلظت افزايش 4N O 
 وردهاسمت فر جايي تعادل به جابه –مخلوط گازي  ترشدن رنگپر – Kافزايش ) 1
Nتجزية ) 2 O2  Kافزايش  – Qكاهش  – 4
 NO2افزايش غلظت  – Qكاهش  –نظمي  افزايش بي) 3
 افزايش دما – Kافزايش  – NO2افزايش غلظت ) 4
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2واكنش  -222 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)   2مول از هر يك از گازهاي  4را با قرار دادنH  2وCO  مول از هـر   2و
2Hو  CO ييك از گازها O اسـت،   9در صورتي كه بدانيم ثابـت تعـادل واكـنش    . كنيم در ظرفي به حجم يك ليتر آغاز مي

118كه حجم مولي گازها چند ليتر گاز در شرايطي  ،هنگام برقراري تعادل 5/ L.mol است، خواهيم داشت؟ 

1 (111 2 (222 3 (8/268 4 (4/134 
 باشد؟ هاي زير، درست مي ، كدام يك از گزينهزيربا توجه به نمودار  -223

CaCO3

CaO CO2

CaCO3

CaO CO2

CaCO3

CaO CO2

دما  افزا�ش
CaCOاين نمودار متعلق به واكنش تعادلي ) 1 (s) CaO(s) CO (g)3 2  بازده درصدي ف واكنش، ظربه  افزودن كاتاليزگراست و با

 .يابد واكنش افزايش مي
 .دهد را در دماهاي مختلف نشان مي CaCO3و  CO2 ،CaOهاي تعادلي  اين نمودار، غلظت) 2
CaCOبا توجه به نمودار، سرعت واكنش برگشت در تعادل ) 3 (s) CaO(s) CO (g)3 2 يابد رفته كاهش مي رفته. 
 .شده در شكل باشد تواند مربوط به واكنش انجام مي زيرجدول ) 4
 
 
 
 

 .......... جز بههستند،  درستناهاي زير،  همة عبارت -224

Kكه در آن يك تعادل گازيبراي ) 1 410 شود جايي تعادل تواند منجر به جابه ميتغيير حجم  ،است. 
 .يابد مي افزايشگاز هيدروژن نهايي ، غلظت فشاربا كاهش  ،در واكنش توليد آمونياك از گازهاي هيدروژن و نيتروژن) 2
 .كنند گياهان با جذب مستقيم نيتروژن از هوا و تبديل آن به يون نيترات از آن براي رشد استفاده مي) 3
 .شود به شدت رنگ گاز درون ظرف واكنش افزوده مي ،با افزايش دماتترااكسيد  نيتروژن در واكنش تعادلي تجزية دي) 4

 دما
( C) 

K 
1(mol.L )

25 
827 

257 8 10/  
210
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2ثابت تعادل واكنش  -225 22 2NiO (s) CO(g) Ni(s) CO (g)   936در دمايK  44برابر 54 10/    1125و در دمـايK 
41برابر  21 10/  است؟ نادرستهاي زير درباره اين واكنش  يك از گزينه كدام. است 

 .باشد ها مي دهنده ها كمتر از مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل واكنش وردهامجموع آنتالپي استاندارد تشكيل فر) 1
 .هاست دهنده ها در ظرف واكنش بيشتر از واكنش وردهاتعادل در سمت راست قرار دارد و مقدار فر) 2

[CO]حاصل عبارت  ،K1326 در دماي) 3

[CO ]2
39از   10 تر است قطعاً بزرگ. 

 .كند در جهت برگشت پيشرفت مي  در صورت كاهش حجم ظرف، واكنش) 4
3در سامانة در حال تعادل  -226 2 5PCl (g) Cl (g) PCl (g)   مقدار هر يك از  ،ليتري 2بستة در دماي معين در يك ظرف سر

برحسـب   3PClغلظـت   ،جديـد  فزايش يابد، پـس از برقـراري تعـادل   ليتر ا 4اگر حجم سامانه به . باشد مول مي 2مواد برابر 
1mol.L  5به تقريب كدام است؟ 2 25 80 9( / , )  

1 (75/0 2 (375/0 3 (25/1 4 (625/0 
 .اند نادرست................... و ............... عبارات  IIو  Iهاي  با توجه به واكنش -227

22 2I)Zn(s) Ag (aq) Zn (aq) Ag(s)   
2 2 2II)H S(g) I (s) HI(g) S(s)  

 .شود جا مي ، تعادل در جهت رفت جابه(I)نش واكمحلول به  NaCl(s)با افزودن ) آ
سمت راست  دل بهتعا ،Kو  Qدوبارة كاهش يافته و براي برابر شدن  HIبه ظرف بزرگتر غلظت  (II)با انتقال واكنش ) ب

 .شود جا مي جابه
 .عكس يكديگرند (II)و  (I)هاي  يكاي ثابت تعادل واكنش) پ
 .دهند ميافزايش  را (II)واكنش ثابت تعادل هر دو، افزودن كاتاليزگر و افزايش دما، ) ت
 »ت«و » آ«) 4 »ت«و » پ«) 3 »پ«و  »ب«) 2 »ب«و » آ«) 1

10اگر براي يك تعادل گازي، مقدار ثابت تعادل برابر  -228 2 22 5 10/ mol .L است؟ نادرستگيري  باشد، كدام نتيجه 

 .شود ها بيشتر مي دهنده با افزايش فشار، غلظت واكنش) 2  .پيشرفت واكنش زياد است) 1
 .تر از سرعت واكنش برگشت است سرعت واكنش رفت بيش) 4 .يابد ادل كاهش ميبا كاهش دما، مقدار عددي ثابت تع) 3

 است؟ صحيح ،كدام مطلب -229

SOبا افزوده شدن ) 1 (g)3  به تعادلSO (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  غلظت ،SO (g)3 باشد در تعادل جديد بيشتر از تعادل اوليه مي. 
CHدر دمـاي ثابـت در واكـنش تعـادلي      يش حجم ظـرف افزا) 2 COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3 3   ،

 .شود مي چپسمت  جايي تعادل به موجب جابه
 .به تعادل اثري همانند كاهش فشار دارد CaCO3كربنات، افزودن مقداري  در واكنش تجزية كلسيم) 3
Nدر واكنش ) 4 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 يابد ، با افزايش دما ثابت تعادل نيز افزايش مي. 
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 است؟ درستچه تعداد از مطالب زير،  -230

 .هاي موجود در دو فاز با هم برابر است به هنگام برقراري تعادل فيزيكي، تعداد مولكول) آ
 .دهد هاي رفت و برگشت را به يك اندازه افزايش مي كاتاليزگر، ثابت سرعت واكنش) ب
 .كند هاي بيولوژيكي مناسب مي نيتروژن، آن را براي منجمد كردن نمونه ماي جوشباالبودن د) پ
 .پيشرفت بهتري دارداز نظر ترموديناميكي  ،تر يند هابر در دماهاي پاييناواكنش مربوط به فر) ت
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
 
 

 

 شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

 .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان دانش
 شـروع به موقع

هاي علمي در ابتداي برگة نظرخواهي  گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعآيا آزمون در حوزة شما -294
 )آمده است

 .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2 .شود و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو مورد به موقع ) 1
 .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4 .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

 متأخـرين
 شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش-295

 .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(روع آزمون خير، متأسفانه تا زمان ش) 1
 شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
 .دشو شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
 .شود نظمي و سروصدا ايجاد نمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

 مراقبـان
 كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان-296

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب         ) 2 خيلي خوب) 1
 ترك حوزه –ون پايان آزم

 شود؟ داده ميخروج زودهنگام اجازة  قبل از پايان آزمونآيا در حوزة شما به داوطلبان -297
  گاهي اوقات) 2 .شود بله، قبل از پايان آزمون اجازة ترك حوزه داده مي) 1
 گاه خير، هيچ) 4   به ندرت) 3

 ارزيابي آزمـون امروز
 كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي وزكيفيت برگزاري آزمون امرطور كلي  به-298

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1
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  13913977ماه ماه   فروردينفروردين  1717

  چهارم دبيرستانچهارم دبيرستانسال سال عمومي عمومي 
  هنر و منحصراً زبانهنر و منحصراً زبان  هاي رياضي، تجربي،هاي رياضي، تجربي،  رشتهرشته

  
 

  

  زبان و ادبيات فارسي
منتخب  -حسن وسكري -مرتضي منشاري-الهام محمدي - نژاد سيدجمال طباطبايي-مريم شميراني-محمدرضا زرسنج-شهرينثاركهنهرضا جان-محسن اصغري

  هاي كنكور سراسري كتاب زرد عمومي از سؤال

  عربي
هاي كنكور سراسري  منتخب از سؤال -فاطمه منصورخاكي - سيدمحمدعلي مرتضوي-زادهفرشيد فرج-حسين رضايي-بهزاد جهانبخش-درويشعلي ابراهيمي
  كتاب زرد عمومي

  هاي كنكور سراسري كتاب زرد عمومي منتخب از سؤال - سيداحسان هندي - جففيروز نژادن -كبير مرتضي محسني -پور امين اسديان -محبوبه ابتسام  دين و زندگي

  هاي كنكور سراسري كتاب زرد عمومي منتخب از سؤال -جواد مؤمني -رضا كياساالر -علي شكوهي - شهاب اناري  زبان انگليسي

  
  

 ورهاي برتر كنك ويراستاران دانشجو و رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  الهام محمدي  زبان و ادبيات فارسي
 مرتضي منشاري

  ـــــــ  حسن وسكري - محسن اصغري
  هامون سبطي: مشاور راهبردي

  پور اسماعيل يونس  فاطمه منصورخاكي  عربي
حسين رضايي -درويشعلي ابراهيمي

  سيدمحمدعلي مرتضوي
  ـــــــ

  حامد دوراني  دين و زندگي
 پورامين اسديان

  سيداحسان هندي
  ـــــــ  فيروز نژادنجف -سكينه گلشني

  ـــــــ  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  عبدالرشيد شفيعي - محمدرضا رمضانلو  ـــــــ  جواد مؤمني  جواد مؤمني  زبان انگليسي
  

  
 الهام محمدي -فاطمه منصورخاكي گروه انمدير

  ليال ايزدي: ، مسئول دفترچهمريم صالحي:رمدي  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 زهره فرجي  آرا فحهص

  حميد عباسي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  )وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

الفبابه ترتيب حروف و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )محسن اصغري(     - 1

  زهر، سم، هر چيز تلخ: شرنگ

  )فهرست واژگانلغت، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )سلماس -شهري نثاركهنه رضا جان(     - 2

  :اند از نادرست عبارت يها معني صحيح واژه

 - 4پاك : زكي - 3ها  رنج: محن - 2. ندگير ميدانه  مخدر كه از شاه اي هماد: بنگ - 1

  شفاعت ،خواهشگري: پايمردي

  )تركيبي، لغت، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

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

 )الهام محمدي(     - 3

  .است» نغز«امالي صحيح كلمه 

: تصـفيه / .) اسـت » ردندرسـت كـ  «در اين متن به معنـاي  (مساوي كردن : تسويه: توجه

  پاك كردن

  )46 ي صفحهامال، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 4

  .پارادوكس ندارد/  ).لطف تو آباد كند( آباد كردنِ لطف: تشخيص

  هاي ديگر تشريح گزينه

/  »لب«استعاره از » لعل«و  »چشم«استعاره از  »گسنر«: استعاره :»1«گزينة 

  بادة لعل: تشبيه

 - 2 )معناي مورد نظر شاعر( پيوسته و هميشه -1 :مدام: ايهام تناسب :»3«گزينة 

  خشك و تر :تضاد/  ).تناسب دارد» باده«كه در اين معني با (» شراب«

  »سايه و پايه«: ناسج) / تشبيه تفضيل(چون طوبي  قامت همقد و : تشبيه :»4«گزينة 

  )آرايه ،ادبيات فارسيزبان و (

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

 )شيراز -محمدرضا زرسنج(     - 5

 - 2االيام : حسين دكتر طه -1: اند از عبارتهاي نويسندگان مزبور  حسب حالنام 

  شرح زندگاني من: عبداهللا مستوفي -3هاي من  دانشگاه: ماكسيم گوركي

  )55و  54 يها   صفحهتاريخ ادبيات، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 6

  .آمد ماه، آهسته آهسته پيش مي): ناگذر(جملة دوجزئي 

هاي لرزاني كه بر فراز  مانند شمع: هاي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند جمله

  .ساخت ها غرق مي اقيانوس خود را در اعماق. / كنند معابد، روشن مي

  )39و  38ي   ها ، صفحهزبان فارسي، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و (

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

 )مريم شميراني(     - 7

فرمايند كه پيروي از هوي و هوس مرا از  مي) ع(امام سجاد  در صورت سؤال

روي از هوس  نيز معتقد است كه دنباله» 3«كند و شاعر در گزينة  هدايت دور مي

  .شود انسان بي برگ و توشه و دست خالي به جهان ديگر برود باعث مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

 .عشق بندها را از هم دريد و آدم را مثل ماهي اسير قالب كرد :»1« ةگزين

  .كندك تواند عشق را در هر نامحرمي نمي :»2« ةگزين

 ، هوسمحبت به خاطر كشش عشق وفتم و اثري از من نماند، هنوز اگرچه ر :»4« ةگزين

  )7 ةصفح، مفهوم، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و (  .ي دارمعاشق

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

 )ساري -حسن وسكري(     - 8

  .اي به فقر اختياري و قناعت نشده است اشاره ،»3«فقط در بيت گزينة 

  ) 59مفهوم، صفحة ، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيو  زبان(

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

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 9

به مردم را نشيني مورد نكوهش قرار گرفته است و  در عبارت صورت سؤال، انزوا و گوشه

هـوم بـا ابيـات    ايـن مف . كنـد  نشيني با خلق و داشتن روابـط اجتمـاعي تشـويق مـي     هم

  . تقابل دارد ؛كنند مي تأكيدكه بر انزوا و گريختن از مردم » 4و  2، 1«هاي  گزينه

باشد آن را زير و زِبر نمن اگر روزگار بر وفق مرادم «: آمده است» 3« گزينةاما در 

  ».خواهم كرد

  )57ة صفحمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )مريم شميراني(     -10

) د. / مرا به وصال برسان) ب/  .عمر استسريع گذر  »ج ،الف«مفهوم مشترك ابيات 

  .، زيرا كه به وصال تو اميدي نيستعمرم را بيهوده سپري كردم

  )34ة صفحمشابه مفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

دانشگاهي  فارسي پيش   زبان و ادبيات
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 )ر، با تغيي92 -هنرسراسري (     -11

نالـه و  : مويه(دو، به شتاب رفتن : پويه: اند هايي كه نادرست معني شده معني درست واژه
/ فطرتـي   شدن، پست و ذليـل شـدن، پسـتي، فرومـايگي، پسـت      فرومايه: دنائت/ ) زاري

آب خواستن، طلب آب كردن، باران خواستن، نوعي بيماري كـه بيمـار عطـش    : استسقا
  دلي بدبخت شدن، بدبختي، سخت: اوتشق. / كند العاده احساس مي فوق

  )تركيبي، لغت، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )94 -سراسري رياضي(     -12

به معناي دوري و جدايي است و » فراق« ةبا توجه به مفهوم بيت، امالي درست واژ
  .ندارد تناسبييش، به معني آسا» فَراغ«مفهوم بيت با 

  )2صفحة امال، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

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

 )93 -هنرسراسري (     -13

در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقي به سرودن 
د در آثار نظامي، شاعر پرداختند ولي كمال اين نوع شعر را باي  عاشقانه ةمنظوم

  .جو كرد و قرن ششم جست
  )23صفحة تاريخ ادبيات، ، دانشگاهي پيش فارسيزبان و ادبيات ( 

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

 )96 -هنرسراسري (     -14

و سخن گفتن او در گهواره و سكوت مادرش، حضرت ) ع(عيسي «به داستان 
  .تلميح دارد» مريم

  »مهر خاموشي«، »گل چو مريم«، »مهد شاخ«، »غنچه چون عيسي«: ها تشبيه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  »عشق ةبادي«، »چون عقيق آبي«: ها تشبيه./ دارد» خضر«تلميح به داستان : »1« ةگزين
» زليخامشربان«/  .كند به داستان حضرت يوسف اشاره مي: تلميح: »3« ةگزين

  .)زليخاستمانند كساني كه مشربشان (تشبيه 
چو فرهاد «: تشبيه./ كند اشاره مي» شيرين و فرهاد«به داستان : تلميح: »4« ةگزين

  ».هاي طفالنه است بازيچه ةاز جمل«و » تيشه فرسودن
  )آرايهادبيات فارسي، زبان و ( 

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

 )95 -هنرسراسري (     -15

» برق خندان«و » ابر گريان«/ تضاد » خندان گريان و«/ تشبيه » كوه فضل«
» ابر«و » برق«/ جناس » جودجود و و«و » كوه و شكوه«/ تشخيص  استعاره و
  نظير مراعات

  )آرايهفارسي، و ادبيات زبان (

 )94 -تجربيسراسري (     -16

  .بيني و نفي ظاهربيني است مفهوم مشترك هر دو بيت، زيبانگري و حقيقت

  هاي ديگر تشريح گزينه

ظاهر نيكوي خود هر كه بدون كسب سيرت و اخالق نيكو، فقط به صورت و  :»3« ةگزين

  .نازد، تفاوتي با نقاشي روي ديوار ندارد مي

  )36 ةمفهوم، صفح، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )94 -سراسري هنر(     -17

 ةكند و از قص ني، داستان راه خونين عشق را بيان مي« :گويد بيت صورت سؤال مي

  ».آورد سخن به ميان مي -كه سراسر درد و رنج است -چون مجنون يناعشق عاشق

هر كه پاي در راه عشق نهد، «: ، در مصراع دوم نيز آمده است»2« ةدر بيت گزين

  ».بايد ترك جان كند

ق خونين است و موجب راه عش: »2«مفهوم مشترك بين صورت سؤال و گزينة 

  .شود كشته شدن عاشقان مي

  )3ة صفحمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

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

 )96 -خارج از كشور(     -18

اگر امكان وصال يار نباشد حتي از در هر دو بيت به اين مفهوم اشاره شده است كه 

  .كند ايت ميدور ديدن معشوق هم كف

  )29 ةصفحمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )96 -هنرسراسري (     -19

توان به  آسايي و آسايش نمي با تن: گويند مي» 4« ةبيت صورت سؤال و بيت گزين

  .ردها را تحمل ك معشوق رسيد، براي رسيدن به مطلوب بايد سختي

  )47 ةصفحمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

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

 )96 -رياضيسراسري (     -20

خرق عادت است  ةسيمرغ، بيانگر زمين ة، پرورش يافتن زال به وسيل»1« ةدر گزين

ستى حماسه اشاره شده املّ ةبه زمين »4و  3، 2«هاى  ا در گزينهام. 

  )11و  10 هاي هصفحمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 
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 )فاطمه منصورخاكي(     -21

»بنَا« / مگردان منحرف: »لَا تُزِغْ«/  پروردگارا :»نارهاي ما  ، قلبرا هاى ما دل :»قُلُوب
، عطا بخشب :»هب«/ ما را هدايت كردى  :»هديتَنَا« / پس از آن كه :»بعد إِذْ«/  را

 :»إِنَّك أَنْت«/  رحمتى :»رحمةً«/ خود  نزد :»لَدنْك«/ از  :»منْ«/ به ما  :»لَنَا«/ كن 
 )ترجمه(  بسيار بخشنده :»ابالْوه«/ تو  همانا

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

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(     -22

 قيمة«/ شناسد مي: »يعرف«)/ »4« ةگزينرد (مسلمان بابصيرت  :»المسلم البصير«
 :»المسك«/  طور كه گونه كه، همان همان: »كما«/  ها ارزش خوبي: »الحسنات

طور دقيق  به) مفعول مطلق بياني: (»معرفة دقيقة«/  )»3« ةرد گزين( مشك، عطر
  )»4و  3« هاي رد گزينه(ش  ا قدرت بويايي: »شامته ةقو«/  )»1« ةرد گزين(

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

 )فاطمه منصورخاكي(     -23

» دانش» «داروسازي را در كودكي از پدرش كامالً آموخت،«: ترجمة صحيح عبارت
» …حتماً، كامالً، قطعاً و «است و مفعول مطلق تأكيدي با يكي از قيود  هاضاف

  .مفعول مطلق نوعي استبراي ترجمة » به نيكي«كه  شود در حالي ترجمه مي
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(     -24

» يابد چه از نيكي را كه انجام داده است، حاضر مي روزي كه هر نفسي آن«عبارت 
دقيق اعمال براي قيامت است، اما عبارت  ةكامل و محاسب ةاي به ذخير اشاره

مفهومي » !گرچه اندك باشدادامه دادنِ كار شايسته است،  درخوبي «مقابلش 
  .وقفه است پيوسته و بينيك متفاوت دارد، چرا كه در مدح كار 

 )درك مطلب و مفهوم(  

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

 )درويشعلي ابراهيمي(     -25

ذهبت، رحت : »رفتم«/ صديقي، صديقتي : »دوستم«/ الستقبال : »براي استقبال«
: »را ديدماو «) / سنوات(بعد سنين : »ها پس از سال«/ إلي المطار : »به فرودگاه«/  

مبتهجاً، : »با شادماني«/ عانقتُه : »در آغوش گرفتموي را «/  هترأيتُه، لقيتُه، شاهد
  ، فرحان، فرحاً)ةًمستبشر( راًبشمست

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .اند نادرست» ، عانقنيالصديق، مطار« :»2« ةگزين
  .اند نادرست» زميلتي، تعانقنا، فرحينَ« :»3« ةگزين
  .اند نادرست» أروح، لقيني، عانقني« :»4« ةگزين

  )تعريب(

 )حسين رضايي(     -26

ة صيغ صورت صحيح آن در مضارع معتل از نوعِ ناقص واوي است و» ترجين«
  . است» ترجون«للمخاطبات 

  ة مهم درسينكت
) با حذف حرف عله(جمع مذكّر و مؤنّث ة ناقص واوي، شكل صيغ در مضارع معتلِ

مفرد و جمع مؤنّث  ةو در مضارع معتلِ ناقص يايي، شكل صيغ شود يكسان مي
  )معتالت(  .شود يكسان مي) با حذف حرف عله(مخاطب 

----------------------------------------------  
 )تبريز -زاده  فرشيد فرج(     -27

»ةإِخو«عنوان حال نادرست است، زيرا صاحب حال آن كلمة  به» مظلومات :
بوده و به خاطر مطابقت حال و صاحب حال، حال بايد به  مذكرجمع » برادران
  . نوشته شود» مظلومينَ«صورت 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  . است» أنا«حال و صاحب حال آن ضمير مستتر » راجيةً« :»1«گزينة 
  . است »هؤالء«صاحب آن  حال و» فرحات« :»3«گزينة 
  . است» عنااجتم«در » نا«حال و صاحب حال آن ضمير بارز » مستمعينِ«: »4«گزينة 

  نكات مهم درسي
هم براي مفرد مذكّر و هم براي مفرد مؤنّث به » ت -ي -أنا«: ضمير متكلّم وحده

  . رود كار مي
هم براي مذكّر و  ،عهم براي جم ،هم براي مثني» نا -نحنُ«: ضمير متكلّم مع الغير

  . رود هم براي مؤنّث به كار مي
  )منصوبات(  

----------------------------------------------  
 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش (     -28

»بر مكان وقوع فعل داللت دارد»نزديك: قرب ،.  
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .ان وقوع فعل داللت دارد، بر زم»نماز ةبعد از اقام: ةالالص إقامةبعد «: »2« ةگزين
  .، بر زمان وقوع فعل داللت دارد»كه هنگامي: إذا«: »3« ةگزين

  .، بر زمان وقوع فعل داللت دارد»طلوع خورشيد هنگام: عند طلوع الشمس«: » 4«گزينة 
  )منصوبات(  

----------------------------------------------  
 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(     -29

  .جواب شرط است» يذلّ«فعول مطلق تاكيدي و م» تعظيماً«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .صفت است»  كثيراً«مفعول مطلق نوعي  و » أمراً«: »1« ةگزين
  .صفت است»  كثيراً«و مفعول مطلق نوعي » إجتهاداً«: »2« ةگزين
  .صفت است»  أسرع«مفعول مطلق نوعي و » حساباً«: »3«ة گزين

 )منصوبات(  

----------------------------------------------  
 )سيدمحمدعلي مرتضوي(     -30

آموزد  ها را به من مي حوادث زندگي سودمندترين درس(عبارت  ةبا توجه به ترجم
حال و ضمير ياء چسبيده به » ةصامد«مشخص است كه  !)در حالي كه پايدارم

  .به و منصوب است فعل صاحب حال، مفعول
است كه » الكفّار، اُم و ضمير بارز واو«: ب صاحب حالها به ترتي در ساير گزينه

  .همگي فاعل و مرفوع هستند
  )منصوبات(  

 3عربي
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 )95 -سراسري رياضي(     -31

مقابل «/ كسي: »أحد«/ ) كند( به تو بدي كرد )هرگاه كه( كه هنگامي: »إذا أساءك«
/ بر مكنمردم را باخ: »فال تُخبر الناس«/ در مقابل جوانمرديت به او: »تك إليه مروء

في  ةُءالمرو«/ تا از بين نرود: »حتّي التزولَ«/  چه با تو كرده از آن: »بما فَعلَ بك«
 جوانمردي در دنيا: »الدنيا

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .نادرست است »باقي بماند …تا «ترجمه نشده است و » إليه«: »2« ةگزين
   .است  از موارد نادرست» باقي بماند …بدي كردن، بود، ديگر و تا «: »3« ةگزين
  )ترجمه(  .است  از موارد نادرست» ، به ديگر مردمبود وت  بدخواه«: »4« ةگزين

----------------------------------------------  
 )96 -سراسري تجربي(     -32

/  )حال(محترمينَ : »با احترام«/  نقوم من مكاننا: »خيزيم از جاي خود برمي«
به «/  في األربعينَ من عمره: »سالگي از عمرش 40در «/  للّذي: »كه براي كسي«

  )تعريب(   .بالدراسةِقد قام : »تحصيل پرداخته است
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )96 -خارج از كشور(     -33

  .مطابق متن مناسب است» !از داليل دوستي، احساس نياز يكي به ديگري است«
  هاي ديگر گزينه تشريح
نامناسب » !شود گاه به او نزديك نمي ترسد و هيچ پرنده از تمساح مي«: »1« گزينة
  .است
كند و پرنده از خطر  تمساح هنگام احساس خطر صدايي ايجاد مي«: »3« گزينة

  .نامناسب است» !كند فرار مي
س از ها از دهان تمساح پ مهم پرنده از بين بردن ميكروب ةفايد«: »4« گزينة
 )درك مطلب و مفهوم(   .نامناسب است» !در آن است شورود

----------------------------------------------  
 )96 -خارج از كشور(     -34

  »!دست آوردن غذا كند براي به پرنده تمساح را در سفرها همراهي مي«مطابق متن، 
 )درك مطلب و مفهوم(  

----------------------------------------------  
 )96 -خارج از كشور(     -35

هنگامي كه «، عبارت »شود؟ چه موقع پرنده وارد دهان تمساح مي«ال ؤدر پاسخ به س
 )درك مطلب و مفهوم(   .مناسب است» !تمساح غذايش را خورد

 )96 -خارج از كشور(     -36

 :گذاري كامل عبارت حركت

»نهكلٌّ م سقَد أنينَهب تاستَحكَم مما اآلخَرَ و داقةِا أسبابالص …«  

»گذاري حركت(   .فاعل و مرفوع است» أسباب(  

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

 )96 -خارج از كشور(     -37

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .اند نادرست» …» هو«متعد و فاعله ضمير «: »1« ةگزين

  .نادرست است» معتل و مثال«: »2«گزينة 

  )تحليل صرفي و نحوي(   . نادرست است» د ثالثيمجرّ«: »4«گزينة 

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

 )96 -خارج از كشور(     -38

 هاي ديگر تشريح گزينه

  .است  نادرست» مقصور«: »1«گزينة 

  .است  نادرست» و هو مفعول مطلق«: »3«گزينة 

  )ويتحليل صرفي و نح(  . نادرست است» … حال و«: »4«گزينة 

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

 )96 -سراسري هنر(     -39

  .است) ينوع بياني يا از نوع(مفعول مطلق » نظراً«

  هاي ديگر گزينه تشريح

گزينة . / است» كنت«خبر » خائفاً«: »3«گزينة . / حال است» معتذراً«: »2«گزينة 

  )منصوبات(   .است هيف مفعولٌ» اًأبد«صفت و  »داًيجد«ٌبه،  مفعول» درساً«: »4«

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

 )96 -سراسري تجربي(     -40

صحيح » يهدينَ«فعل بايد جمع مؤنث غايب باشد و » …مهات االُ«با توجه به 

  )معتالت(   .استجمع مذكر غايب  »يهدونَ«فعل كه  در حالي است

 :مطلب دركمتن  ةترجم

ل    طوري بهداني كه تمساح دوست بااخالصي از بين پرندگان دارد؟  آيا مي« كه بينشـان تعامـ
هاي پهن خود را باز كرده و پرنده  كنيم تمساح فك هده ميمشاچه بسا ! بينيم عجيبي را مي

چـه از غـذا را كـه ميـان      آمده و با آرامش تمام وارد دهانش شده است، تا با منقارش هر آن
ا ديگري اُنس پيدا كـرده  بدر نتيجه هريك ! است، جمع كند گير كردههاي آن حيوان  دندان

وارد دهـان  كـه  بينـي   مـي را ي پرنـده  است و اسباب دوستي ميانشان محكم شده است، حتّ
  !شود اش مي كه گويي وارد خانه شود چنان تمساح مي

وجـوي غـذا    او در جسـت پـس  كنـد   خدمت ديگري هست كه اين پرنده به تمساح ارائه مي
كنـد، بـا    هرگاه شكار يا خطـري را مشـاهده   پس كند  ها را در سفرهايشان دنبال مي تمساح

پـس  . شـتابد  كند، براي هشدار به تمسـاح مـي   يش را درك ميايجاد صدايي كه حيوان معنا
 »!كند اش شتاب مي مناسب براي شكار طعمه حلّ  راه انتخاببراي دوري جستن يا 
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 )پور امين اسديان(     -41

الزمه توحيد در عبادت » …رسوالً  ةام و لقد بعثنا في كلّ«: شريفه آيةمطابق با 
  .دوري از طاغوت است

 )25و  22 هاي ه، صفح3دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -42

 حفظ كرد) ني زليخاهاي شيطا وسوسه(از سوء و فحشاء را ) ع(حضرت يوسف  ،خدا
   .بودخدا  صمخلاو بندة زيرا 

بيان » …كذلك لنصرف عنه «در آية  كهاولين ثمرة اخالص است اين مفهوم بيانگر 
  .شده است

 )37و  31 هاي ه، صفح4دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -43

شـوند و   ها توحيد در خالقيت را قبول دارند اما گرفتار شرك در ربوبيت مـي  انسان برخي
  .كنند در امور جهان دخالت توانند  ميها مستقل از خدا  كنند كه انسان فكر مي

 )18و  17 هاي ه، صفح2دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )ابتسام محبوبه(     -44

ها را  تواند آن اوست كه مي) تبوعم/ علت (چون وجود مخلوقات وابسته به خداست، 
  .در نتيجة رابطه مستقيم است نه متباين و معكوس. )تابع/ معلول ( ببرد يا نگه دارد

 )5ة ، صفح1دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )احسان هنديسيد(     -45

كه راه توبه را به روي مشركان گمراه نبندد  براي اين سورة فاطر 41خداوند در پايان آية 
  .»انّه كان حليماً غفوراً«: فرمايد مي ،دهد انبه آنرا و اجازه بازگشت در هر مرحله 

 )42ة ، صفح5دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -46

از  ،كه به سبب نيكوكاري زندگي دراز دارند كساني«: فرمايند مي) ع(امام صادق 
اين موضوع بيانگر تأثير نيكي يا  »ترند كنند بيش كه به عمر اصلي زندگي مي كساني

نوا و و لو أنّ اهل القري آم«آية مباركة بدي در سرنوشت افراد است و از اين نظر با 
  .باشد هم مفهوم مي» …اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض 

 )61و  57 هاي ه، صفح6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -47

خت و استفاده دهد كه با شنا ميما مند اين امكان را به  زندگي در يك جهان قانون
از قوانين جهان نيازهاي خود را برطرف كنيم، استعدادهاي خود را به فعليت 

  .يمهاي كمال را بپيماي برسانيم و پله
 )48ة ، صفح5دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

 )كبير مرتضي محسني(     -48

كه در مقابل  كسي. است» پذيري حق«اولين قدم براي ورود به بندگي و اخالص 
شود و به سرعت راه موفقيت را  به آساني وارد بندگي مي ،ليم و خاضع استحق تس

  پذيري تقويت روحية حق ←پيمايد  مي
نيايش با خداوند و عرض نياز به پيشگاه او، محبت بـه خداونـد را در قلـب تقويـت     

راز و  ←. كنـد  مند مي زند و انسان را از امدادهاي او بهره كند، غفلت را كنار مي مي
  با خداوند و كمك خواستن از او نياز 

هاي الهي به خاطر افزايش  كريم به تفكر و تعقل در آيات و نشانه دعوت قرآن
هاي  را به تفكر در آيات و نشانه اتيوقالذا الزم است  ،معرفت و افزايش بندگي است

  افزايش معرفت به خداوند ←دهيم  اختصاصالهي در خلقت 
 )35و  34 هاي ه، صفح4س دانشگاهي، در دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -49

» ثم الينا مرجعكم«كه از عبارت  كنندة اخالص است تقويتياد قيامت از عوامل 
  .گردد اين مورد مفهوم مي) سپس بازگشت شما به سوي ما خواهد بود(

 )36و  13هاي  ه، صفح4و  1 هاي دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -50

  الهي سنت توفيق ←ها قدم نتيجه دادن  ده ةيك قدم به انداز
تفاوت  ←اندازة خودش جزا دادن  را به بد و كاردادن چند برابر پاداش را كار نيك 

 )61و  60 هاي ه، صفح6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  .در پاداش و كيفر
----------------------------------------------  

 )96 -سراسري انساني(     -51

به راستي آمده اسـت نـزد شـما رهنمودهـايي از     : … قد جاءكم بصائر من ربكم« ةاز آي
س پـ «: آيه آمده است كـه  ةزيرا در ادام ؛، اختيار انسان قابل برداشت است»پروردگارتان

هر كه بينا گشت به سود خودش و هر كس كوري پيشه كرد به زيـان خـودش اسـت و    
  ».من بر شما نگهبان نيستم

، بيانگر تقـدير مشـخص و   ».همه در مداري در گردشند: كلّ في فلك يسبحون«عبارت 
    .كند غيرقابل تغيير پروردگار براي ساير مخلوقات است و اختيار را از آنان سلب مي

 )43و  42هاي   ، صفحه5دانشگاهي، درس  دگي پيشدين و زن(  
----------------------------------------------  

 )96 -خارج از كشور(     -52

كه بيانگر تقدير الهي است اين » …الَ الشَّمس ينْبغي لَها اَنْ تُدرِك « ةشريف ةآي
له خورشيد و جماز رساند كه براساس تقديرات الهي حاكم بر جهان  مفهوم را مي

تواند ايام را تنظيم نموده و با اعتماد و اطمينان از دقت  انسان مي ،ماه و شب و روز
  .ريزي و عمل كند برنامه ،و نظم آن

 )43ي   ، صفحه5  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(  
----------------------------------------------  

 )95 -تجربيسراسري (     -53

عليت مالكيت » …ماوات و ما في األرض و هللا ما في الس و« ةشريف ةاز تدبر در آي
  ..گردد خداوند و معلوليت بازگشت همه چيز به سوي خداوند دريافت مي

  )17و  15 يها ، صفحه2  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 )96 -خارج از كشور(     -54

، براساس سنت امداد »هؤُالء منْ عطاء ربك كُلّاً نُمد هؤالءِ و« ةشريف ةآيبا توجه به 
افراد جامعه چه نيكوكار و چه بدكار مدد  ةالهي به هم ةالهي، رحمت واسع

 )58و  56هاي   ، صفحه6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  .رساند مي

دانشگاهي پيشدين و زندگي 
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  7: ةصفح  دانشگاهي عمومي پيش  97فروردين  17آزمون  -)6( ةپروژ        
    

 )95 -سراسري انساني(     -55

اطعني في ما «: دهد گونه ندا مي ند فرزندان آدم را اينفرمود، خداو) ص(پيامبر 
اطاعت كن تا تو را  ،ام مرا در آن چه به تو امر كرده: امرتُك اجعلك حيا ال تموت

اطاعت  ،»اجعلك حيا ال تموت«پس راه وصول به » اي بخشم كه نميري زندگي
  .همراه با اخالص منطبق با دستورهاي الهي است

 )38ة ، صفح4دانشگاهي، درس  شدين و زندگي پي( 

----------------------------------------------  
 )96 -تجربيسراسري (     -56

الذّهب نيز  سلسلةكه در حديث » ال اله الّا اهللا«پيشوايان ما توصيه كردند كه كلمة 
. يابدرا در طول روز تكرار كنيم تا حقيقت آن در وجود ما نفوذ  بيان شده است

باعث اجتناب از گناه در » ال اله الّا اهللا«عبارت تر نسبت به  ر و ايمان قويدرك باالت
  .شود حضور خداوند و سرپيچي از دستورات او مي

  )26 ة، صفح3دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )92 -تجربيسراسري (     -57

بنابراين تفكر در » كلّ شيء ال تفكروا في ذات اهللا في اتفكّرو«: فرمود) ص(پيامبر 
چنين  هم. است »مورد تشويق« ،و تفكر در صفات خداوند »ممنوع« ،ذات خداوند

من االرض  ةو من اياته ان تقوم السماء و االرض بامره ثم اذا دعاكم دعو« ةشريف آية
ها و  نبرپايي آسماالهي در  ةبه دليل اراد(ربوبيت در ترتيب ناظر بر توحيد  به» …

انديشه و . (است) »…من االرض  ةدعو«دليل   به(و برپايي رستاخيز ) زمين
 )13و  10 ،9 ي  ها ، صفحه1دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(   )تحقيق

----------------------------------------------  
 )93 -خارج از كشور(     -58

سوره ملك و  10 ةآيو هاي الهي است  نهدعوت قرآن به تفكر و تعقل در آيات و نشا
  .شعر سعدي هم هر دو به اين موضوع اشاره دارند

  ».اگر مي شنيديم يا تعقل مي كرديم در ميان دوزخيان نبوديم« :ترجمه آيه
 )35و  32 ي ها ، صفحه4دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )96 -تجربيري سراس(     -59

هاي الهي و درك عظمت  شناخت قوانين جهان خلقت سبب آشنايي ما با نشانه
شناخت قوانين حاكم  ،عالوه بر اين. شود مندي از طبيعت مي ها و نيز بهره خالق آن

انسان با خود،  ة، موجب تنظيم درست رابط)هاي الهي سنت(ها  بر زندگي انسان
  …گردد و  و خداوند مي ان خلقتديگران، جه

 )58 ة، صفح6 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )95 -سراسري زبان(     -60

هاي برتر در  كند و گرايش انسان موحد اميال و غرايز خود را تنظيم و كنترل مي
يكپارچه در  چنين انساني داراي شخصيتي يگانه و. يابد تري مي رفتار او ظهور بيش

  .شود جهت عبوديت و پرستش خدا مي
  )24 ة، صفح3دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(   

 
  

 )جواد مؤمني(     -61

ها وجود  حل عملي براي مشكل آن هيچ تئوري يا راه كه به دليل اين«: جمله ةترجم

  ».را از طريق آزمون و خطا حل كند) مشكل(آن ه تصميم گرفت ك كميتهنداشت، 

  م درسينكات مه

”until “زمان،  ةدهند ربط”whether“ شرط،  ةدهند ربط”furthermore “ةدهند ربط 

  .دليل است ةدهند ربط“ as”زمان و دليل است كه در اين تست  ةدهند ربط“ as”افزايش و

  )گرامر(   

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

 )جواد مؤمني(     -62

كه  ريدان داتبه تحصيالت فرزنداننسبت كمي  توجه شما چنان«: جمله ةترجم

ها انتظار داريد عملكردي عالي در  كه از آن كنيد، در حالي صرف نميبابت آن  وقتي

  ».داشته باشند) كنكور(امتحان ورودي 

  نكات مهم درسي

 .صحيح است» 4« ةگزين» too+ صفت ) + اسم+ ( toمصدر با «با توجه به ساختار 

 )گرامر(   .كار رفته است عنوان صفت به به ”little“در اين تست 

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

 )شهاب اناري(     -63

است،   زبان زندگي نكرده هرگز در كشوري انگليسياو اگرچه «: جمله ةترجم

 ».يابد خود به انگليسي را بسيار آسان مي )منظور(بيان كردن  معموالً

  ع دادناطال) 2  انتقال دادن) 1

  )واژگان(  پردازش كردن) 4  بيان كردن) 3

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

 )رضا كياساالر(     -64

در مورد سرطان  جديدقوياً اعتقاد بر اين است كه تحقيقات «: جمله ةترجم

معني  به ”Firmly“. هاي بزرگي در درمان اين بيماري ايجاد خواهد كرد پيشرفت

“strongly” »ًاست» قويا. «  

  نامنعطف طور به) 2  قوياً) 1

 )واژگان(  راحتي به) 4  جداگانهطور  به) 3

دانشگاهي پيشانگليسي   زبان
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  8: ةصفح  دانشگاهي عمومي پيش  97فروردين  17آزمون  -)6( ةپروژ        
    

 )جواد مؤمني(     -65

كه ناآرامي اجتماعي اخير را آرام كنيم، مگر  ما قادر نخواهيم بود«: جمله ةترجم
هاي كارگري جوي از اعتماد، اطمينان و احترام وجود  كه بين دولت و اتحاديه آن

  ».داشته باشد
  آزمايش) 2  حالت) 1
  )واژگان(  منبع) 4  احترام) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -66

  مكانيسم، ساز و كار) 2  بيني پيش) 1
  )كلوزتست(  ابزار) 4  هروال، روي) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -67

  مهم درسي ةنكت
   .نياز داريم ”to“، به فعل ساده يا مصدر همراه با ”help“فعل  بعد از

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

 )علي شكوهي(     -68

  وضعيت، شرايط) 2  تعريف) 1
  )كلوزتست(  آزمايش) 4  افزايش، بهبود) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -69

  شامل شدن) 2  يابي كردن مكان )1
  )كلوزتست(  تمركز كردن) 4  آزاد كردن) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -70

  مهم درسي ةنكت
  . دقت كنيد  »بيني كردن پيش«به معني  ”make forecast“ به عبارت

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

 )95 -سراسري هنر(     -71

دهد او  برادرم خيلي زياد شكالت دوست دارد، اما مادرم اجازه نمي«: جمله ةترجم
  ».اش خوب نباشد احتماالً براي سالمتي آنگويد  بخورد، چون مي )يشكالت(هيچ 

  نكتة مهم درسي
 )گرامر(  .دقت كنيد» let+ مفعول +  toمصدر بدون «به ساختار 

----------------------------------------------  
 )96 -سراسري رياضي(     -72

 آموزان متوجه مطلب نشده دانشبرخي كه  ، بدون توجه به اينمعلّم«: جمله ةترجم
  ».ند، به فصل بعدي كتاب پرداختبود
  ت مهم درسيانك

 .(non-defining)شويم كه جمله وصفي غيرتحديدي اسـت   بعد از اسم متوجه مي ياز كاما
جمـالت وصـفي را   ايـن  . تحديدي ضماير موصولي هسـتند جمالت غير ةدهند ربط
مفعول قرار گرفته اسـت  ”realize“ كه بعد از فعل  نظر به اين. توان كوتاه كرد مي

وصـفي تحديـدي معلـوم     ة، بنابراين سـاختار جملـ  )اسميه در نقش مفعولي ةجمل(
كـه كوتـاه    شود تكميل مي ”not realizing“، »1« ةجمله با انتخاب گزين. است
  )گرامر(   .است ”who didn't realize“ ةجمل ةشد

 )96 -سراسري زبان(     -73

هاي ايتاليايي  كند به بچه اشاره مي 1در پاراگراف  ”They“ ةكلم«: جمله ةترجم
  )درك مطلب(   ».كنند خانه را خيلي دير ترك مي ،كه در زندگي

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

 )96 -سري زبانسرا(     -74

 براي تحصيالتدانشجويان ايتاليايي كه آن با توجه به متن، «: جمله ةترجم
دانشجوياني كه بدون چنين كمك  ةبه انداز ،گيرند كمك مالي مي يدانشگاه

  )درك مطلب(   ».روند، زياد نيستند به دانشگاه مي )اي مالي(
----------------------------------------------  

 )96 -اسري زبانسر(     -75

ها ماشين و  هايشان به آن افراد جواني كه خانوادهآن گويد كه  متن مي«: جمله ةترجم
  )درك مطلب(   ».نيازي نيست كه در خانه كمك كنند ،دهند موبايل و غيره مي

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

 )96 -سراسري زبان(     -76

كند تا از  دوستانش اشاره مي به يكي از 2گراف نويسنده در پارا«: جمله ةترجم
  )درك مطلب(   ».تري كند اصلي همان پاراگراف حمايت بيش نكتة

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

 )96 -سراسري هنر(     -77

قلبي از چه زمان شروع به افزايش پيدا   با توجه به متن، بيماري«: جمله ةترجم
  »كرد؟

  )درك مطلب(   »20وع قرن بعد از شر« 
----------------------------------------------  

 )96 -سراسري هنر(     -78

  »چيست؟» this idea«، منظور نويسنده از 1در پاراگراف «: جمله ةترجم
  ».محصول زندگي مدرن است ،اين حقيقت كه افزايش بيماري قلبي«

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

 )96 -سراسري هنر(     -79

يك از موارد زير در مورد اين جمله صحيح  ، كدام1در پاراگراف «: جمله ةترجم
  »؟)هايي كه در كشور خودشان ماندند آن(است 

  ».ندنك ميخود را ترك ن  كشور كه هاي غيرغربي ها كساني هستند در كشور آن«
  )درك مطلب(  

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

 )96 -سراسري هنر(     -80

  »است؟ نشدهيك از موارد زير در متن تعريف  كدام«: جمله ةترجم
  )درك مطلب(   » 2نزديك، پاراگراف  خويشاوندان«
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  دفترچه پاسخ تشريحيدفترچه پاسخ تشريحي

  9797  ماهماه  فروردينفروردين  1717آزمون آزمون 

  تجربيتجربي  دانشگاهيدانشگاهي  اختصاصي پيشاختصاصي پيش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 طراحان به ترتيب حروف الفبا 
 
 

 زهرا محرابي  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقيان  شناسيزمين

 مـنش  رسول محسني –ميثم فالح  –فرشاد فرامرزي  –حميد سلطاني  –محمدي  حسام سلطان–يارزانعلي زيب–لوييميثم حمزه–حسين حاجيلو–محمدمصطفي ابراهيمي –رضا آزاد  رياضي
شهرام واليي–محمدرضا ميرجليلي–نظمرحيم مشتاق –علي محموديان 

 فـرد  مهرداد ساساني –خليل زماني  –محمدمهدي روزبهاني  –علي رفيعي  –ره حميد راهوا–مسعود حدادي–مهدي جباري–شايقعلي پناهي–اميررضا پاشاپور يگانه–فرد اميرحسين بهروزي شناسي زيست
 دوالبي عليرضا نجف–سينا نادري –بهرام ميرحبيبي  –ميعاد مختاري –مهرداد محبي–حسين كرمي–علي كرامت–علي قائدي–فاضل شمس –سعيد شجاعي 

بهادر كامران  –سياوش فارسي  –حامد شاهداني –فرشيد رسولي –حامد چوقادي –فرهاد جويني–اميرحسين برادران–ي براتيمهد–اسماعيل امارم–عباس اصغري –محمد اسدي  فيزيك
سعيد منبري–فاروق مرداني –غالمرضا محبي 

زاده  حسـن عيسـي   –امامي  مسعود علوي –نژاد ياسين عظيمي –ره زوا محمد عظيميان–كيشمرتضي خوش–مسعود جعفري–اميرعلي برخورداريون–حامد اسماعيلي –محمد اسدي  شيمي
 عبدالرشيد يلمه  –سعيد نوري  –سيدطاها مصطفوي –سپهر كاظمي–فردفاضل قهرماني–امير قاسمي–محمدپارسا فراهاني –مهدي فائق 

 

 
 
 
 

 
 

 گزينشگران و ويراستاران 
 
 

مسئول درس  گروه ويراستاري ويراستاران استاد مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

 اكبري ليدا علي اسدي آرين فالح–الهام شفيعي –بهزاد سلطاني  روزبه اسحاقيان–پورسميرا نجفمهدي جباري مهدي جباريشناسيزمين
 فرزانه دانايي دي مالرمضاني مه –فروشان ايمان چيني –مرضيه گودرزيحسين اسفيني-مهرداد ملونديلوييميثم حمزه حسين حاجيلورياضي

 سيدمحمد سجادي –شكيبا ساالروندي  -اميررضا پاشاپور يگانه  حميد راهواره فرد اميرحسين بهروزي شايق علي پناهي شناسي زيست
 اكبري ليدا علي سارا رضايي  –اميررضا مرادي 

 الدن زاهدنژاد  –كفش ميد زرينح –نيلوفر مرادي  بابك اسالمي اميرحسين برادران اميرحسين برادران فيزيك
 الهه مرزوق سيدسروش كريمي مداحي

 اميررضا پاشاپور يگانه –سيدمحمد سجادي –امامي  مسعود علوي آبادي مصطفي رستم پور سهند راحمي مسعود جعفري شيمي
 الهه شهبازي صفت علي حسني –اميرعلي برخورداريون 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زهراالسادات غياثيمدير گروه
 اسدي فالحآرينمسئول دفترچه آزمون

 اكبري ليدا علي: مسئول دفترچه-مريم صالحي:مدير گروهمستندسازي و مطابقت مصوبات
 حميد محمديناظر چاپ

 
 

 
 

www.Konkur100.ir

www.Konkur100.ir
www.Konkur100.ir


 

 3:  ةصفح تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  شناسي  زمين –فروردين  17آزمون  -»6«پروژة      
  

 علوم زمين
 

 )96 –سراسري ( »2«ة گزين -81
ميليون كيلومتر اسـت كـه بـه     150ميانگين فاصلة خورشيد از زمين حدود 

البته اين مقدار در اول تيرمـاه بـه حـداكثر    . گويند آن، يك واحد نجومي مي
مـاه بـه حـداقل خـود،      ميليون كيلـومتر و در اول دي  152مقدار خود يعني 

 .رسد متر ميميليون كيلو 147يعني حدود 
 )13و  12 ،3 هاي علوم زمين، صفحه) (جايگاه زمين در فضا(

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

 )مهدي جباري( »2«ة گزين -82
ماننـد را   مانند و مشتري هر دو گروه سيارات زمين ةدهند مواد سنگي تشكيل

 .دهند هاي سيليكاتي و آهن تشكيل مي تر كاني بيش
 )8و  7هاي  علوم زمين، صفحه() زمين در فضاجايگاه (

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

 )رابيهزهرا م(   »4«ة گزين -83

اگر نيروي گرانشي در يك منطقه از ميزان متوسط آن بـاالتر باشـد، شـدت    
گرانشي مثبت و اگر نيروي گرانشـي در يـك منطقـه از ميـزان متوسـط آن      

در مناطقي با شدت . شي اين منطقه، منفي خواهد بودتر باشد، شدت گران كم
اي بـا   ها و مواد فلزي پرتراكم زياد است ولي در منطقه گرانشي مثبت، سنگ

نمـك كـم تـراكم در      و سنگ) هاليت(شدت گرانشي منفي گنبدهاي نمكي 
  .زير پوسته وجود دارد

 )31و  30 هاي هعلوم زمين، صفح() ساختمان دروني زمين(  
-------------------------------------------- 

 )96 – سراسري( »1«گزينة  -84
كمتري نسبت به ماگماهاي يوني ماگماهاي اسيدي گرانروي بيشتر و تحرك 

اي مشـابه تركيـب آنـدزيت     تركيب شيميايي متوسط پوستة قاره. بازي دارند
ــت ــيليس   بخــش. اس ــي از س ــته غن ــي پوس ــاي روي SiO)2ه ــومين  ( و آل
2 3(Al O  .موهو مرز بين پوسته و گوشته است. (

 .ها تركيب بازالتي دارند ساير گزينه
 )68و  64، 26تا  23هاي  هعلوم زمين، صفح( )تركيبي( 

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

 )روزبه اسحاقيان(    »4« ةگزين -85

 :ها بررسي گزينه
 )واگرا(فريقا جزيرة عربستان از ا جداشدن شبه: خدرياي سر
 )واگرا(فريقا ااي در شرق  بازشدن پوستة قاره: كوه كنيا

كـوه بسـتر    ها از خط مركزي رشـته  فاصله گرفتن ورقه: بستر اقيانوس اطلس
 )واگرا( اقيانوس

 .اي همگرايي دو ورقة قاره: رشته كوه آپاالش
 )47و  44، 43ي  ها علوم زمين، صفحه( )اي ساخت ورقه زمين(

 )94 –سراسري ( »3«گزينة  -86
ميليون سال قبل اقيانوس اطلـس توسـعه بيشـتري بـه سـمت       65درحدود 

شمال يافت، استراليا از قطب جنوب جدا شـد و هندوسـتان نيـز شـروع بـه      
 .حركت به سمت شمال و پيوستن به آسيا كرد

 )35ة علوم زمين، صفح( )اي ساخت ورقه زمين( 
-------------------------------------------- 

 )مهدي جباري( »3« ةگزين -87
 (S)و عرضـي  (R)امـواج ريلـي   ةدهنـد  ترتيب نشـان  هاي الف و ب به شكل
 .باشند مي

 )55 ةعلوم زمين، صفح) (لرزه زمين(
-------------------------------------------- 

 )96 –سراسري خارج از كشور ( »2« ةگزين -88
كيلـومتري سـطح زمـين قـرار دارد و      30كه كانون زمين لرزه در  جايي آن از

كيلـومتر اسـت، لـذا     60تـا   20كه ضـخامت متوسـط پوسـته     باتوجه به اين
در Pدانـيم سـرعت امـواج     در ضمن مي. لرزه در پوسته رخ داده است زمين

 .كند كيلومتر بر ثانيه تغيير مي 7تا  6ن پوسته بي
 :داريم

ــه) (ثانيــ
1 6

30 5

s km

x x s 
 

 و

1 7
30 4 3

s km

x x / s 
 

 .دنرس لرزه به مركز بيروني مي حاصل از زمين Pثانيه بعد، امواج  5تا  4حدود 
 )54و  53، 24 ،23 هاي هعلوم زمين، صفح( )تركيبي( 

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

 )رابيهزهرا م( »2«گزينة  -89
ريـز و درشـت    صورت ذرات آن دسته از مواد آتشفشاني هستند كه بهتفراها 

از دهانـه بـه هـوا     انفجاريهاي  براثر فعاليت و باشند ميجامد يا نسبتاً جامد 
ستر و ذراتي با قطـر  متر را خاك ميلي 2تر از  ذراتي با قطر كم. شوند پرتاب مي

متـر را   ميلـي  32تـر از   متـر را الپيلـي و قطعـاتي بـزرگ     ميلـي  32تا  2بين 
 . نامند شكل باشند بمب مي سنگ و اگر دوكي قطعه

 )65ة علوم زمين، صفح( )ها و فرايندهاي آتشفشاني آتشفشان( 
-------------------------------------------- 

 )مهدي جباري( »4« ةگزين -90
 ةورق )آتشين معروف به حلقة(كمربند آتشفشاني اطراف اقيانوس آرام  در

 ةفرورانده شده معموالً از جنس بازالت است و بر اثر فرورفتن به زير ورق
 .آورد وجود مي شود و ماگمايي آندزيتي را به  ديگر ذوب بخشي مي

 )69و  68هاي   ، صفحه علوم زمين( )ها و فرايندهاي آتشفشاني آتشفشان( 
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 عمومي رياضي
 

 )لويي ميثم حمزه( »2« ةگزين -91

 :شوند پس در هر مرحله ها با جايگذاري انتخاب مي چون مهره

 4
10) سياه آمدنP(  6  و

10) سفيد آمدنP(  

 :اي داريم يع دوجملهبنابراين با استفاده از توز

 5 6 4 36 642 3 102 10 10 100 1000) ( ) ( ) ( )( )
 

  
 

  )Pدو مهره سفيد

 36 64 0 230410000 /


  
 )19تا  15هاي  صفحه ،عموميرياضي () احتمال(

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

 )حسين حاجيلو( »2« ةگزين -92

ادة شش فرزندي سه فرزند پسر و سه فرزند هايي كه يك خانو تعداد حالت

: دختر دارد، برابر است با 6 203 . تنها در دو حالتاز اين بيست حالت ، 

 :استمتفاوت زير جنسيت فرزندان يك در ميان 
 )پ د پ د پ د(و ) پد پ د پ د (

2 : پس احتمال مورد نظر برابر است با 1
20 10 

 )4تا  1 هاي ، صفحهعموميرياضي ( )7تا  2هاي  ، صفحه3رياضي () احتمال(
--------------------------------------------- 

 )حسين حاجيلو( »4«گزينة  -93

 :با توجه به اصل ضرب، تعداد كل عددهاي سه رقمي برابر است با
9 10 10 900   

 :مي بدون رقم تكراري برابر است باو تعداد عددهاي سه رق
9 9 8 648   

900پس در  648 252  عدد سه رقمي، ارقام تكراري وجود دارد. 
 )186تا  180هاي  صفحه ،2رياضي () تركيبيات(

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

 )لويي ميثم حمزه( »3«گزينة  -94

 :كنيم ها را جداگانه محاسبه مي بارتهريك از ع

 11 2 1 2 2 1
2 1

f (g( )) f (| |) f ( ) [ ]     


  

1 كردن مخرج كسرگويا با جا كه  از آن
2 1

 :واهيم داشتخ 

 1 2 1
2 1

 


  

1 :پس 2 2 1 2f (g( )) [ ]     

11 :از طرفي 2
1 2

g(f ( )) g([ ]) 


  

1
1 2

2برابر   1( )  است، پس: 

 1 2 1 3 3 3
1 2

g([ ]) g([ ( )]) g( ) | |       


  

1 :درنتيجه 2 1 2 2 3 1f (g( )) g(f ( ))        
  )66تا  59هاي  صفحه ،3رياضي ( 

 )32تا  29 هاي ، صفحهعموميرياضي () توابع و معادالت(
--------------------------------------------- 

 )منش محسني رسول(   »1« ةگزين -95

24 :كنيم معادله را استاندارد مي 1 4 1 0x(x ) m x x m        
 :هاي معادله باشند، بايد داشته باشيم ريشه و  اگر 

1 1 13 13 13 13
b

ba
c c
a


   

           
  

 

4 913 4 13 131 13m m
m


       


 

 )27تا  25 هاي  ، صفحهعمومي رياضي() توابع و معادالت(
--------------------------------------------- 

  )فرشاد فرامرزي( »  1« ةگزين -96

2بايد رأس سهمي به معادلة  1 1y x (m )x    )ترين عرض را  كه كم
 .اول دستگاه مختصات واقع باشد ةدر ناحي.) دارد

1
2 2
b m

a


  رأسx 

2 21 4 4 1
4 4 4

(m ) (m )

a

    
   رأسy 

براي آن كه رأس سهمي در ناحية اول دستگاه مختصات قرار گيرد، بايد 
 .آن مثبت باشد yو  xهاي  مؤلفه

1 0 1 12
2 2 2 1 24 1 0 1 4

3 1 2

m
m ( )

m(m ) (m )

m ( )

    

          

   

 

1 2 1 1( ) ( ) m   
 )25تا  20 هاي ، صفحهعموميرياضي () توابع و معادالت(

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

 )حميد سلطاني( »1« ةگزين -97

2 22 2 6 2 2 6 0(x ) | x | (x ) | x |          
2دانيم  مي 22 2(x ) | x |  بنابراين ،:  

22 2 6 2 3 2 2 0| x | | x | (| x | )(| x | )          
 

 همواره مثبت
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2 : في استپس كا 3 0| x |   
2 3 3 2 3 1 5| x | x x          

1 5 1 6a b a ( )       5وb  

 )29تا  27  هاي ، صفحهعموميرياضي () توابع و معادالت(

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

 )محمدرضا ميرجليلي( »1« ةگزين -98

 :كنيم بطة تابع را ساده ميابتدا ضا

0 2 2
2 2

1 2 1
x

f (x) [x ] [ x] [x] [ x]
x

  
        

   




 

3 :عددي غيرصحيح است، پس 3logجايي كه  از آن 1f (log )  
 )32تا  29هاي  ه، صفحعموميرياضي () توابع و معادالت(

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

 )ي محموديانعل( »1« ةگزين -99

11 ابتدا مقدار
9g ( )  1براي اين كار كافي است معادلة . يابيم را مي

9g(x)


 

 .را حل كنيم
1 2 1 3 2 18 9 7 219 3 2

x
x x x

x


        


 

1 1 11
3 9 3x g ( )     

1حال كافي است 
3f (  :را بيابيم (

1 1 123 4 1 03 3 3f ( ) ( ) ( )    

 )39تا  34 هاي ،صفحهعمومي رياضي() 66تا  59هاي  ، صفحه3رياضي () توابع و معادالت(
--------------------------------------------- 

 )ارزاني علي زيب( »3« ةگزين -100

11ة تقريبات اعشاري بالدن
6: 1 8 1 83 1 833/ , / , / , . .. . 

9بات اعشاري دنبالة تقري
7: 1 2 1 28/ , / , .. .. 

1 : در نتيجه 833 1 28 0 553| / / | /  
 )16تا  14هاي  هصفح، 2رياضي () الگو و دنباله(

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

 )محمدي حسام سلطان( »1« ةگزين -101

4 3 4 3 4 3
5 55 5 5

n n n n
n na ( ) ( )n n n n


     

a}هاي دنبالة  اگر مجموع همة جمله }n  را باa هاي  و مجموع همة جمله

4هاي عمومي  با جمله ها دنباله
5

nb ( )n   3و
5

nc ( )n   را به ترتيب با

b  وc گاه  نمايش دهيم، آنa b c پس ،: 

4 3
3 55 5 4 2 54 3 2 21 15 5

a /     
 

 

 )44تا  40هاي  ، صفحهعمومي رياضي() توابع و معادالت(
--------------------------------------------- 

 )ميثم فالح( »4« ةگزين -102

5
23 5 3 5 3 9 3 3a a b b ab( )      

1
5 12 24 42 2

(ab )ab log log      

 )52تا  50 هاي ، صفحهعمومي رياضي() توابع و معادالت(
--------------------------------------------- 

 )ميثم فالح( »3« ةگزين -103

4yمنحني به خط  xبا افزايش چون    4شود، پس  نزديك ميb  . 
5yدر   محور yپس. ها قطع شده است: 

0 3 4 5 3 9 2x a a a
       
0 2 2 40 03 4 0 3 4 20 3

y x x x log
          

 )110و  104، 97تا  89هاي  ، صفحه2 رياضي() توابع نمايي و لگاريتمي( 
--------------------------------------------- 

 )حسين حاجيلو( »1«گزينة  -104

2bگاه  هاي متوالي يك دنباله حسابي باشند، آن جمله cو  a ،bاگر  a c  ،
 :پس

2 1 2 1 75log(x ) log x log(x / )    
2 21 2 1 75 1 2 1 75log(x ) log x(x / ) (x ) x(x / )        

2 2 22 1 2 3 5 1 5 1 0x x x / x x / x         
0 50 5 2 0 2

x /
(x / )(x )

x


      

 

1 1 5 2 25 1 5 1 1 5log ,log / , log / d log / log log /     
 )117تا  110 و 10تا  6 هاي ، صفحه2رياضي () ركيبيت(

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

 )شهرام واليي( »3« ةگزين -105

3 3 22 2 0 2 1 0cos x cosx cos x cosx cosx( cos x )       
0

2
2

cosx

cosx



  

 

 رسانيم مي bتوان به

 ق . ق
 ق . ق. غ
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c
o
s
x

=
22

c
o
s
x

=

c
o
s
x

=
22

-

 
 :جواب كلي به صورت زير دارد سه با توجه به شكل، اين معادله

4x k


   

2x k


   

3
4x k


   

1صورت  توان به را مي iبنابراين مجموعه مقادير  2 3{ , ,  .در نظر گرفت {

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

 )شهرام واليي( »4« ةگزين -106

4 4 2 2 2 2 2cos x sin x (cos x sin x)(cos x sin x) cos x     
 :پس معادلة مورد نظر سوال به صورت زير است

2 1 2cos x sin x  
22 1 2 2 2sin x cos x sin xcosx sin x     

22 2 0 2 0sin xcosx sin x sin x(cosx sin x)      
0 20 0 2

50 21 4 4

x
sinx x , ,

x
sinx cosx tan x x ,

      



        

 

 )64تا  59هاي  ، صفحهعمومي رياضي() توابع و معادالت( 
--------------------------------------------- 

 )رضا آزاد( »3« ةگزين -107

 :هنگ متوسطآ
2 225 1 3 327 8 9 4 306

25 19 19 1916 6 6

f ( ) f ( ) ( ) ( )  
  


 

 :اي آهنگ لحظه
1 1

2 3 36 6 2 1 4 8 23f (x) ( ) ( x ) f ( )

 
         

30 82 19 19  

 )130تا  122هاي  ، صفحه3 رياضي() مشتق(

 )حسين حاجيلو( »3«گزينة  -108

tبا فرض  h داريم ،: 

2 2 2 2
0 0
f ( ) f ( h) f ( ) f ( t)

lim lim
h th t

   


  
 

2 2 2
0

f ( t) f ( )
lim f ( )

tt

   
 

22 2 4 2 4 2x ( ) :f (x) x f (x) x f ( )        

 )71تا  65 و 32تا  29 هاي ، صفحهعمومي رياضي( 

 )138، صفحة 3رياضي () مشتق(

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

 )مصطفي ابراهيمي محمد( »2« ةگزين -109

1 13 3 32 22 8f (x) (sinxcosx) ( sin x) sin x   

1 23 2 2 28f (x) ( sin x)( cos x)  

1 2 2 1 3 1 923 2 3 23 8 3 3 8 4 2 32f ( ) ( sin )( cos ) ( )( ( ))
          

 )143و  142هاي  صفحه، 3 رياضي() مشتق(

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

 )نظم مشتاقرحيم ( »4« ةگزين -110

2
1 1 04

y x
Ln( ) x y


     

2 1 02
1 102 2 1

x

f y xxyx fy
yy x

  
     
  



 

4 1 1 18 42 8 01 1 1 1
8 4 2 3 4 6

y ( , )x


       

 
 

 

0شيب خط مماس 
8y  : 2معادلة خط مماس در 8( , ) 

yنيسماز ربع دوم  x   محل برخورد اين دو خط برابر طول است، پس
 :است با

8
8

y
x

y x


    

 

 )82تا  79 هاي صفحه ،عمومي رياضي() مشتق(
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 دانشگاهي پيش زيست شناسي
 

 )مهدي جباري(   » 3« گزينة -111

تقسـيم  . را به وجـود آورد  رويانيهاي سلول ادغام شده تقسيم شد و اولين سلول
 . شودها انجام ميهاي جانوري در پي مضاعف شدن سانتريولسلول

 :هابررسي ساير گزينه
و سـپس بـه درون    كرد خود را آغازجنين در آزمايشگاه رشد و نمو  :»1«گزينة 
 .منتقل شد يمادر جانشينرحم 

اي قـرار  درون محيط كشـت ويـژه    )تمايزيافته سلول(سلول پستاني : »2«گزينة 
 .كندداده شد كه چرخة سلولي را متوقف مي

 .چون ژني از گونة ديگر را نداشت ،اين سلول تراژن نبود :»4«گزينة 
 )133و  132هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )44و  43هاي  حهدانشگاهي، صف پيش شناسي زيست) (تكنولوژي زيستي(
---------------------------------------------- 

 )سعيد شجاعي(   »2« ةگزين -112

. يابي ژنوم استفاده شـد دار انسان براي تواليهاي هستهاز سلول HGPدر پروژة 
وتئيني دارند كـه اسـكلت   اي پره اي از رشتهدرون خود شبكهدر ها هستة سلول

 :هابررسي ساير گزينه. شوداي ناميده ميهسته
 .مشخص شد Xژن بر روي كروموزوم  450جايگاه بيش از  ،در اين پروژه: »1«گزينة 
هاي ، ژنXهاي موجود بر روي كروموزوم در اين پروژه، عالوه بر ژن: »3«گزينة 

 .يابي شدندليتوانيز هاي انسان موجود بر روي ساير كروموزوم
. ميتوكنـدريايي اسـت   DNAفقط شامل  ،ژنوم سيتوپالسمي انسان: »4«گزينة 

ديگر مورد  اندامكنوع موجود در يك  DNAهسته،  DNAبنابراين عالوه بر 
 )26، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست( .بررسي قرار گرفت

 )39صفحة  دانشگاهي، شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي( 
---------------------------------------------- 

 )بهرام ميرحبيبي(   »3« ةگزين -113

شود امـا تـوالي   ،  مرحلة پايان شروع ميAبه جايگاه  UAGدر پي ورود كدون 
UAG كدون در  توالي آنتيتواند ميtRNA باشد . 
 . شونديا توسط عامل پايان ترجمه شناسايي مي tRNAيا توسط  Aهاي جايگاه كدون

 )17تا  15 هاي هدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست() سازي پروتيئن(
---------------------------------------------- 

 )علي پناهي شايق(   »2« ةگزين -114

ـا افـزايش تعـداد نوكلئوتيـدهاي ژن       هر نوع جهش نقطه ـاهش ي اي نوع دوم، سـبب ك
 . شود حاصليدهاي پروتئين تغيير در تعداد آمينواستواند سبب  ميو در نتيجه شود  مي

 :ها گزينهبررسي ساير 
 RNAمعموالً جهش جانشـيني در ژن، بـر تعـداد نوكلئوتيـدهاي     : »1«گزينة 

تواند سبب تأثير است اما اگر اين جهش در جايگاه پايان رونويسي رخ دهد، مي بي
 .شود RNAتغيير طول 

مضربي از سـه باشـند،   اگر تعداد نوكلئوتيدهاي حذف يا اضافه شده، : »3«گزينة 
 .چارچوب خواندن تغييري نخواهد كرد

كـدون يـك آمينواسـيد را بـه      ،به عنوان مثال اگر جهش جانشـيني : »4«گزينة 
كدون ديگري از همان آمينواسيد تبديل كند، تغييري در آمينواسيدهاي پروتئين 

 )103، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(   .ايجاد نخواهد شد
 )26و  25 هاي هدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست() زيسا پروتيئن( 

 )عليرضا نجف دوالبي(   »4« ةگزين -115
كردنـد، توانـايي توليـد آرژينـين از     لين رشد مـي وهايي كه در حضور سيترهاگ

 :هاساير گزينهبررسي . سيترولين را داشتند
 .شدندهاي پرتو ديده دچار جهش بعضي از هاگ: »1«گزينة 
ها دچار جهش ند كه گروهي از آنشتها انواع مختلفي دايافتهجهش : »2«گزينة 

 .در مسير ساختن آرژينين شدند
 .را داشتند Xتوانايي تغيير مادة  ،ومسو  دومهاي نوع جهش يافته: »3«گزينة 

 )7تا  5 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتيئن(
---------------------------------------------- 

 )علي رفيعي(   »2« ةگزين -116
در رونويسي از يك ژن ممكـن  . اولين قدم براي ساختن پروتئين، رونويسي است

چون در رونويسي از هر . نيست همة نوكلئوتيدهاي آن مورد استفاده قرار بگيرند
 . گيردژن، فقط يك رشته از آن به عنوان الگو مورد استفاده قرارمي

 :هاساير گزينهبررسي 
 .شوند پيوندهاي هيدروژني در مراحل دوم و سوم رونويسي شكسته مي: »1«ة گزين

انـداز  مراز به توالي راهپلي RNAها با اتصال رونويسي در پروكاريوت: »3«گزينة 
 .شودآغاز مي
 .، رونويسي است، نه ترجمهها اولين قدم براي ساختن پروتئين: »4«گزينة 

 )10و  9هاي  نشگاهي، صفحهدا شناسي پيش زيست() سازي پروتيئن(
---------------------------------------------- 

 )علي كرامت(   »3« ةگزين -117
ضمناً . نيازي به فعاليت ريبوزوم نيست) rRNA(براي توليد آنزيم غير پروتئيني 

تواند نيز نمي ها  هاي آنها محصول ترجمه نيستند؛ پس تنظيم بيان ژناين آنزيم
 :هاگزينهبررسي ساير . ه صورت بگيرددر مرحلة ترجم

هاي يوكاريوتي پس از توليد در هسته، در همان جا بالغ و  mRNA: »1«گزينة 
 .شوندسپس به سيتوپالسم فرستاده مي

 .كدون استداراي آنتي tRNAهاي فقط يكي از حلقه: »2«گزينة 
 .دانه است و سانتريول نداردالله عباسي گياهي نهان: »4«گزينة 

 )96و  53، 24، 23، 13 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تركيبي(
---------------------------------------------- 

 )فاضل شمس(   »1« ةگزين -118
كننده، پروتئين مهاركننده است كه در صـورت وجـود    ژن تنظيمنهايي محصول 

پراتـور متصـل   بـه نـام ا   DNAبه آلوالكتوز و در نبود آن بـه بخشـي از    ،الكتوز
 :هاساير گزينهبررسي . هر دو مادة آلي هستند DNAآلوالكتوز و . شود مي

 .شود شود و لذا جذب نميالكتوز درون باكتري توليد ميآلو: »2«گزينة 
شود امـا در ايـن هنگـام،    در نبود آلوالكتوز، اپران لك رونويسي نمي: »3«گزينة 

RNA ديگـري از بـاكتري را رونويسـي     هـاي توانند ژنمرازهاي باكتري ميپلي
 . نمايند
م هليكاز در همانند سـازي  يمراز در رونويسي و آنزپلي RNAآنزيم : »4«گزينة 

 .كنندرا از هم جدا مي DNAدو رشتة 
 )1، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )23تا  21 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتيئن( 
---------------------------------------------- 

 )بهرام ميرحبيبي(   »4« ةگزين -119
مربوط به آنزيم مهمـي در دسـتگاه   در اولين تجربة ژن درماني، نسخة سالم ژني 

داراي هاي بنيادي مغـز اسـتخوان وارد نمودنـد كـه     به گروهي از سلول ايمني را
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دارند و در نتيجه ها توانايي تقسيم ميتوز اين سلول. بودند نسخة ناقصي از آن ژن
 .ها نيز نسخة سالم ژن مورد نظر را داشتندنسل بعدي آن

 .اين دختر تراژن نيست چون ژن خارجي را از گونة ديگر دريافت نكرده بود
 )38و  37 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي( 

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

 )مهدي جباري(   »4« ةگزين -120

، كه نياز به ژن خارجي وجـود دارد  هاي مهندسي ژنتيكمايشزبه طور معمول در آ
براي اين . كنندوكتور جدا مي DNAخارجي را از  ژن ها،پس از غربال كردن سلول

نوتركيـب شكسـته شـوند و     DNAاستر در كار بايد تعدادي از پيوندهاي فسفودي
 . نزيم محدود كننده و مصرف آب استشكستن اين پيوندها نيازمند عمل آ

 :هابررسي ساير گزينه
 .گري استنوتركيب قبل از غربال DNAكلون شدن : »1«گزينة 
 .گيردنوتركيب در مرحلة كلون شدن صورت مي DNAجذب : »2«گزينة 
 .شودبيوتيك در مرحلة غربال كردن استفاده مياز آنتي: »3«گزينة 

 )3صفحة ، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )32 تا 29هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(

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

 )علي كرامت(   »1« ةگزين -121

يوكاريوت كه حاوي ميتوكندري بود، –زيستي، سلول پيش ق نظرية درون همطب
 .كاريوت اوليه تبديل شدبا بلعيدن سلول پروكاريوت كوچك فتوسنتزكننده، به يو

 )57 ةدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست() پيدايش و گسترش زندگي(
---------------------------------------------- 

 )اميررضا پاشاپور يگانه(   »3« ةگزين -122

 .شـدند هاي آلي سـاده در مرحلـة دوم تشـكيل مـي    طبق الگوي حباب، مولكول
تركيدنـد؛ در  آمدنـد و مـي  مـي  سطح اقيانوسها به سپس در مرحلة سوم، حباب

 .شدندهاي آلي ساده به جو آزاد مينتيجه، مولكول
  )52و  51 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() پيدايش و گسترش زندگي(

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

 )سينا نادري(   »3« ةگزين -123

ـ   370شـوند و در حـدود   داران محسـوب مـي  دوزيستان، جانوراني از شاخة طناب
هاي گروهي اين زمان در حد فاصل انقراض. ميليون سال قبل وارد خشكي شدند

 . قرار دارد) ميليون سال قبل 245(وم سو ) ميليون سال قبل 440(اول 
 :هابررسي ساير گزينه

 500هـا  هـا هسـتند و مـاهي   داران زنده ماهيترين گروه مهرهموفق: »1«گزينة 
 .ميليون سال قبل؛ يعني قبل از انقراض گروهي اول پديد آمدند

ميليـون سـال پـس از پيـدايش      50دورة خشكي وسـيع، در طـول   : »2«گزينة 
 .خزندگان حاكم شد

صـورت غالـب    به مپرندگان و پستانداران پس از انقراض گروهي پنج: »4«گزينة 
 .درآمدند

 )39، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )59و  58 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ش و گسترش زندگيپيداي(

 )بهرام ميرحبيبي( »  3« ةگزين -124

EcoRI اي است كه در باكتري آنزيم محدود كنندهE.coli  شـود ساخته مـي. 
حتي در نبود الكتوز نيز محصوالت اپران لك به مقدار اندك در اين باكتري وجود 

 . ن به الكتوز نفوذپذير استدارند؛ پس به طور معمول غشاي آ
 :هابررسي ساير گزينه

 .كندمي ايجاداين باكتري در پي تجزية الكتوز، گاالكتوز : »1«گزينة 
 .ژن يوكاريوتي را رونويسي نمود ،ش كوهن و بايرياين باكتري در آزما: »2«گزينة 
سـازي  پـروتئين  در mRNAو  tRNA ،rRNAها، در باكتري: »4«گزينة 

 .نقش دارند
 )30و  23تا  21 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي( 

---------------------------------------------- 
 )علي كرامت(   »3« ةگزين -125

) كلـي و كلـم بروكسـل   شامل كلم برگ، كلم گـل، كلـم برو  (اشكال مختلف كلم 
 :هابررسي ساير گزينه. اندهمگي متعلق به يك گونه

ها و نوكلئيك اسيدها، آثار تغييـر  هاي زيستي مانند پروتئينمولكول: »1«گزينة 
 .اندها را در خود ثبت كردهگونه

ها داروين در جزاير گاالپاگوس شواهدي مبني بر تغيير تدريجي گونه: »2«گزينة 
 .ها بودنديهي است كه اين شواهد عليه نظرية ثابت ماندن گونهبد. كشف كرد

پسـتانداران و پرنـدگان   داران ماننـد   مهـره اندام حركتي جلـويي در  : »4«گزينة 
 .اند و در نتيجه اساس ساختاري يكساني دارندهمولوگ

 )67، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )82تا  79و  74، 70، 68 هاي گاهي، صفحهدانش شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(

---------------------------------------------- 
 )علي پناهي شايق(   »4« ةگزين -126

هاي تيره و روشن زنده مانده در جنگل پروانه درصددر اين آزمايش، به طور كلي 
كـرد  ها تغيير در اين آزمايش فراواني الل. برمينگهام بيشتر از جنگل دورست بود

هـا تغييـر رنـگ     در اثر آلـودگي صـنعتي پروانـه   . ها بدون تغيير مانداما تنوع الل
، دورستدر منطقه . كند ها درجمعيت تغيير مي دهند بلكه درصد فراواني آن نمي

 .ه بودها برخالف منطقه برمينگهام كاهش نيافت تعداد گلسنگ
 )88و  87 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(

---------------------------------------------- 
 )اميررضا پاشاپور يگانه(   »1« ةگزين -127

تواند سبب سازش يـك  انتخاب طبيعي در تغيير چهرة جمعيت مؤثر است و نمي
اي تصادفي است كه ممكن است اثر مثبت يا فرد با محيط شود اما جهش پديده

ن وجود دارد كه سبب سازش بهتر فـرد بـا محـيط    منفي داشته باشد و اين امكا
 :هاساير گزينهبررسي . شود

 . كند، نه ايجادها را انتخاب ميانتخاب طبيعي سازگارترين فنوتيپ: »2«گزينة 
 .هايي مانند جهش، نوتركيبي و الل اطالعي نداشتداروين از پديده: »3«گزينة 
 .تعريف سازش است ،اين: »4«گزينة 

 )100و  95، 87، 75تا  72 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تژنتيك جمعي(
---------------------------------------------- 

 )مهرداد محبي(   »2« ةگزين -128
هـاي سـاعد خفـاش    كتاب درسي، استخوان 82صفحة  4ـ   10با توجه به شكل 

 :هابررسي ساير گزينه. نسبت به بازوي آن طول بيشتري دارند
  .باشد ميهاي وستيجيال نشان دهندة تغييرات جاندار در گذشته اندام: »1«نة گزي

www.Konkur100.ir

www.Konkur100.ir
www.Konkur100.ir


 

 9:  ةصفح تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  شناسي زيست -فروردين 17آزمون  -»6«پروژة        
  

 .اي ندارند ها اندازة مشابه ، انگشتپنگوئندر اندام حركتي جلويي : »3«گزينة 
اند امـا در امتـداد   تحليل رفته ،هاي اندام حركتي عقبي ماراستخوان: »4«گزينة 

  .استخوان لگن قرار دارند
 )82ة دانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست() ها ل گونهتغيير و تحو(

---------------------------------------------- 
 )حميد راهواره( »  1« ةگزين -129

اي تواند تأييدي بر الگـوي تعـادل نقطـه   كشف سنگوارة جانداران حد واسط نمي
 :هابررسي ساير گزينه. باشد بلكه با الگوي تغيير تدريجي مطابقت دارد

ها ثبت شده و قابـل  تغييرات مستمر و تدريجي در بعضي از سنگواره: »2«ينة گز
 .مشاهده است

هـاي  برهـه . تغييرات شديد محيطي در گذشته بارهـا رخ داده اسـت  : »3«گزينة 
هايي كه هـر كـدام   توسط دوره ،اندها تغييرات شديد رخ دادهزماني كه در در آن

 .ندشوت، از هم جدا ميها ميليون سال به طول انجاميده اسده
اي مطابق الگوي تغيير تـدريجي و بعضـي ديگـر    بعضي آثار سنگواره: »4«گزينة 

  .اي هستندمطابق الگوي تعادل نقطه
 )86تا  84و  79، 78 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(

---------------------------------------------- 
 )علي كرامت(   »1« ةگزين -130

هـاي يـك ژن مسـاوي    در خزانة ژني هر جمعيت، بايد مجموع فراواني نسبي الل
شود مگـر آن  ها ميآننسبي بنابراين وقوع جهش باعث تغيير فراواني . باشد يك

به شرط عـدم  حال اگر تعادل جهش برقرار نباشد، . كه تعادل جهش برقرار باشد
هـاي  اللنسبي ها، فراواني يكي از اللنسبي با كاهش فراواني پيدايش الل  جديد 

 :هابررسي ساير گزينه. يابدديگر افزايش مي
مثال، جهش يكي از نيروهاي پديد آورندة تنوع اسـت كـه    به عنوان: »2«گزينة 

 .همواره فعال است
، برتري افـراد ناخـالص نيـز    نسبي وابسته به فراوانيعالوه بر انتخاب : »3«گزينة 

 .شودمحسوب مي كننده انتخاب متوازن
اگر دو گونة مختلف با هم آميزش كنند و زادة دورگه ايجاد شود امـا  : »4«گزينة 

اين دورگه زيستا و زايا نباشد، تبادل ژن بين دو گونـة نزديـك انجـام شـده امـا      
 .نتوانسته به يك روند پايدار تبديل شود

 )122و  116، 109، 95 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ژنتيك جمعيت(
---------------------------------------------- 

 )بهرام ميرحبيبي(   »4« ةگزين -131

هـا  كند امـا فراوانـي الـل   ها تغيير ميهاي غيرتصادفي، فراواني ژنوتيپدر آميزش
A هاياگر تعداد جهش .كندتغيير نمي aبا a Aها رابر باشد، فراواني اللب
در طـي  آميـزي صـادق نيسـت بلكـه      اين جمله بـراي هـر درون   .كندتغيير نمي

هاي ناخالص از شديدترين حالت درون آميزي، يعني خودلقاحي، فراواني ژنوتيپ
 .شوديك نسل به نسل بعد نصف مي

 )97تا  95 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ژنتيك جمعيت(
---------------------------------------------- 

 )علي پناهي شايق(   »4« ةگزين -132

ــه  aو  Aاگــر فراوانــي دو الــل  ــدين ب ــر باشــد؛ جمعيــت نســل وال صــورت  براب
1 1 1
4 2 4AA Aa aa خواهد بود. 

 :توان نوشتاگر اين جمعيت دو نسل خودلقاحي انجام دهد، مي

1 1 1
4 2 4
3 1 3

1 8 4 8
7 1 7

2 16 8 16

P : AA Aa aa

F : AA Aa aa

F : AA Aa aa

 

 

 
 

3(فراواني افراد خالص ) 1F(ين در نسل اول بنابرا 3 3
8 8 4  (  سه برابر فراوانـي

1(افراد ناخالص 
 :هابررسي ساير گزينه. است) 4

1(، فراوانـي افـراد ناخـالص    )2F(در نسل دوم : »1«گزينة 
و فراوانـي افـراد   ) 8

7(خالص غالب 
بنابراين نسبت افراد ناخـالص بـه افـراد خـالص غالـب      . است) 16

)2
 .خواهد بود) 7

دقت كنيد كه در اين جمعيت، در نسل دوم، فراواني افـراد ناخـالص   : »2«گزينة 
)1

1(شود؛ يعني مي) 8
 .ها باقي مانده استاز فراواني اولية آن) 4

1(در نسل اول، فراواني افراد ناخالص : »3«گزينة 
فراواني افراد خالص خواهد ) 3

 )173و  158هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( .بود
 )97و  96 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تيك جمعيتژن( 

---------------------------------------------- 
 )علي پناهي شايق(   »4« ةگزين -133

 :اندهر چهار مورد نادرست
 .ها بسيار اندك استژن بيشترآهنگ جهش براي ) الف(
 .ترين نقش جهش ، ايجاد تنوع در جمعيت استمهم )ب(
 .اهي براي متوقف كردن جهش وجود نداردر )ج(
 .دهدرخ مي به ندرتتعادل جهش  )د(

 )95، صفحة دانشگاهي پيششناسي  زيست() ژنتيك جمعيت(
---------------------------------------------- 

 )علي پناهي شايق(   »3« ةگزين -134

ادفي هـاي غيرتصـ  ها، آميـزش از بين نيروهاي تغيير دهندة ساختار ژني جمعيت
ها را تغيير فراواني نسبي الل) درون آميزي، همسان پسندانه و ناهمسان پسندانه(

دهند اما جهش، شارش ژن، رانـش ژن و انتخـاب طبيعـي سـبب تغييـر در      نمي
 :هابررسي ساير گزينه. شوندها ميفراواني الل

هاي ذرت به احتمال يـك  پذيرترين ژن هر ژن ذرت نه، بلكه جهش: »1«گزينة 
 .كنندهزار گياه جهش پيدا مي 50هر در 

دار آمريكايي نتيجة تغييرات تدريجي پيدايش دو گونه مارمولك شاخ: »2«گزينة 
 .در دو زيستگاه متفاوت است كه در زمان طوالني رخ داده است

 .شوداي متولد نمياز آميزش گوسفند و بز، هيچ گاه زاده: »4«گزينة 
 )101تا  95هاي  ، صفحهدانشگاهي يشپشناسي  زيست() ژنتيك جمعيت(

---------------------------------------------- 
 )مسعود حدادي(   »1« ةگزين -135

هاي اينترفاز ژن Sهاي نسل اول توانايي تقسيم ميتوز را دارند و در مرحلة دورگه
 :هابررسي ساير گزينه. كنندخود را تكثير مي
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هاي متفاوتي از سـال  هايي كه در فصلگونهجدايي زماني مربوط به : »2«گزينة 
 .كنندتوليدمثل مي

شــناختي در جــانوراني كــه در يــك منطقــه ولــي در جــدايي بــوم: »3«گزينــة 
 .دهدرخ مي ،كنندهاي متفاوت زندگي مي زيستگاه
به علت ناسازگاري ) نه به طور قطع(در نازيستايي دورگه ممكن است : »4«گزينة 

انـد، جنـين در   هايي كه از دو گونة مختلـف آمـده  وموزومدر اطالعات ژنتيكي كر
 .مراحل اولية نمو بميرد

 )130و  129، 121هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )123صفحة  ،دانشگاهي پيششناسي  زيست() ژنتيك جمعيت( 

---------------------------------------------- 
 )مهرداد محبي(   »1« ةگزين -136

توانند ژنوتيپي متفاوت با هر دوي والـدين داشـته   تخم ايجاد شده مي هايسلول
 :ها بررسي ساير گزينه .باشند

سلول تخـم  . دانه است و لقاح مضاعف داردگياه شبدر يك گياه نهان: »2«گزينة 
دو الل يكسان مـادري  براي اين ژن شود، تريپلوئيد كه در لقاح مضاعف توليد مي

 .دارد
شود كه نوعي دناسازگار منجر به آميزش ناهمسان پسندانه ميژن خو: »3«گزينة 

ها هاي غيرتصادفي باعث تغيير در فراواني اللآميزش غيرتصادفي است و آميزش
 .شوندنمي

تواننـد خودلقـاحي   ، نميداراي ژني خودناسازگار هستندگياهاني كه : »4«گزينة 
 .انجام دهند

 )195و  194، 153هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )97و  96 هاي ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست() ژنتيك جمعيت( 

---------------------------------------------- 
 )بهرام ميرحبيبي(   »4« ةگزين -137

 2نوع گامت را دارد كه  8توانايي ايجاد ) اور با احتمال كراسينگ(اين فرد حداكثر 
 6انـد و  كه در ايجاد خود اين فرد شركت كردههايي است  ها مشابه گامتتاي آن

اگر متعلق به مرد باشد، حداكثر  شييك سلول زاي. نوع گامت ديگر جديد هستند
 .كندكراسينگ اور، الل جديدي ايجاد نمي. كندنوع گامت ايجاد مي 4

 )161و  160هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )111و  110 هاي ، صفحهگاهيدانش پيششناسي  زيست() ژنتيك جمعيت(

---------------------------------------------- 
 )مهرداد محبي(   »3« ةگزين -138

ميهني، اگر يك گياه تتراپلوئيد بتواند خودلقاحي انجام دهد و يـا  زايي همدر گونه
با گياه ديگري با همان تعداد كروموزوم دگرلقاحي انجام دهد، گياه تتراپلوئيد زايا 

توانند در نتيجة خودلقاحي يـا  پس اعضاي زاياي گونة جديد مي. آيدوجود ميبه 
 .دگرلقاحي ايجاد شده باشند

 )153، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )126و  125 هاي ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست() ژنتيك جمعيت( 

---------------------------------------------- 
 )د محبيمهردا( »3«گزينة  -139

كردنـد، امـا    اند كه اوره دفع مي زي، دوزيستان اوليه بوده داران خشكي اولين مهره
 . كنند بسياري از خزندگان اسيداوريك دفع مي

 :ها بررسي ساير گزينه
هـا بودنـد و نخسـتين     اولين جانداران فتوسـنتزكننده، سـيانوباكتري  : »1«گزينة 

ـ  جاندار دست در . اكتري اشريشـياكالي بـود  ورزي شده توسط مهندسي ژنتيك ب
 .چندژني وجود دارد mRNAها  باكتري
ها ظاهر  تصور بر اين است كه اولين جانداران پرسلولي كه در خشكي: »2«گزينة 

در . اين دو همزمان به خشكي آمدند. بودند) يوكاريوت(ها  ها و قارچ شدند، جلبك
انداز را  تواند راه نهايي نميمراز به ت پلي RNAها،  ها، برخالف پروكاريوت يوكاريوت

هاي مخصوصي به نـام عوامـل    انداز به كمك پروتئين شناسايي راه. شناسايي كند
 .گيرد رونويسي صورت مي

هـا   هاي كوچك و فاقد آرواره بودند كه در آن داران، ماهي اولين مهره: »4«گزينة 
ب، يعنـي  هاي هوايي مرطـو  دوزيستان اوليه داراي كيسه. استخوان وجود نداشت

 )پيدايش و گسترش زندگي( .شش بودند
 )63و  62، 56، 28، 24، 23هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

  )103، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
---------------------------------------------- 

 )مهرداد محبي( »4«گزينة  -140
داران داراي اسـاس   جلويي مهـره هاي  اندام. باشد دهندة پتروداكتيل مي شكل، نشان

 .گويند ساختارهاي همولوگ مي ،به چنين ساختارهايي. ساختاري يكساني هستند
 :ها بررسي ساير گزينه

ميليون سال، كشـف   210هايي به قدمت  سنگ پتروداكتيل در تخته: »1«گزينة 
 .بنابراين، در انقراض گروهي چهارم حضور داشته است. شده است

 .باشد جانور، سنگواره حد واسط دوزيست و خزنده نمي اين: »2«گزينة 
وجود جانداران حد واسط بـا الگـوي تغييـر تـدريجي قابـل توجيـه       : »3«گزينة 

 .باشد مي
  )82و  81، 78، 59هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(

---------------------------------------------- 
 1و آزمايشگاه سي زيست شنا

 
 )سينا نادري(   » 1« گزينة -141

غشاي سلولي دارند كه نسبت به مواد تراوايي نسبي هاي زنده  همة سلول
 .هاي بدون ديواره از جمله باكتريدارد، 

 :ها بررسي ساير گزينه
واكوئل ) هاي بنيادي مانند سلول(هاي گياهي  برخي از سلول: »2«گزينة 

 .ليزوزوم ندارند يهاي گياه لولس بسياري از .مركزي ندارند
دقت كنيد كه همة . هاي گياهان پيشرفته سانتريول ندارند سلول: »3«گزينة 
 .كلروپالست ندارندلزوماً هاي گياهي  سلول
جا تجزيـه   زوم توليد شده و در همان هيدروژن پراكسيد در پراكسي: »4«گزينة 

 .شود مي
 )48و  32، 25تا  21  هاي صفحه ،1آزمايشگاه  شناسي و زيست( )سفري در دنياي جانداران(

---------------------------------------------- 
 )رضا نجف دوالبي علي(   » 2« گزينة -142
 :ها سي گزينهربر

شوند  هاي هوايي باز مي هاي نگهبان روزنه، روزنه با افزايش طول سلول: »1«گزينة 
 .شود خارج مي توليدشدهو اكسيژن 

 .بسياري نه، بعضي :»2«گزينة 
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هايي  د كه داراي سلولنشو ساقه انبار ميمغز ن و صمغ در نرزين، تا: »3«  گزينة
 .دنكن با فضاي بين سلولي زياد است و معموال مواد غذايي ذخيره مي

منظور گياهان علفي است كـه در ايـن گياهـان مـواد دفعـي در      : »4«گزينة 
 .شود ذخيره مي) يپروتوپالست مسير غير(هاي سلولي  ها و ديواره واكوئل

 )تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زائد(
 )111و  110، 98 ،97 ،94، 93، 49، 48هاي  هصفح، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

---------------------------------------------- 
 )مهرداد محبي(   » 2« گزينة -143

) خودي حركت خودبه( هاي دروني ، يا تحت تاثير محركحركت در بخش زندة گياه
 :ها بررسي ساير گزينه .هاي بيروني است ثير محركأيا تحت ت
هـاي   ثير محـرك أتوانند تحت ت فعال و القايي، مي هاي غير حركت: »1«گزينة 

 .بيروني آغاز شوند
هـا   در حركات گرايشي و تاكتيكي، نزديك يا دور شدن گروهي از سلول: »3«گزينة 

 .ت تنجشي صادق نيستااما در مورد حرك شود، به سمت محرك ديده مي
توانـد نـوعي    جـام شـود، مـي   حركتي كه تحت تاثير تغيير رطوبـت ان : »4«گزينة 

بازشـدن  ه گياه انجام شود، براي مثـال  هاي مرد فعال باشد و در سلولحركت غير
 .ها شدن هاگ هاگدان و پراكنده

 )126تا  124هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() حركت(
---------------------------------------------- 

 )دوالبي رضا نجف علي(   » 1« گزينة -144

 :بررسي موارد
  نام ديگر نوار كاسپاري، آندودرمين است كه از جنس سوبرين. نادرست) الف

 .پنبه است يا چوب
كند، از منطقة تار كشنده  قسمت اعظم آبي كه گياه جذب مي. نادرست) ب

 .است
عبور آب از غشا، با تراوايي نسبي است پس عبور آب از غشاي اسمز . تدرسنا) ج

 .سلول در مسير پروتوپالستي به روش اسمز است
عامل حركـت در  الستي پروتوپ نيروي هم چسبي آب در مسير غير. درست) د

 .مسير غير پروتوپالستي است
 )94تا  92هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )گردش مواد(

---------------------------------------------- 
 )ميعاد مختاري(   » 4« گزينة -145

هـايي زنـده    سـلول  ،اه بر عهده دارنـد گي را در فتوسنتزهايي كه نقش  همة سلول
 ،ريبـوزوم كوچـك  . بـزرگ هسـتند   و كوچـك ند كه داراي دو نوع ريبـوزوم  هست

ــزرگريبــوزوم  ريبــوزوم . اســتيوكــاريوتي ريبــوزوم  ،پروكــاريوتي و ريبــوزوم ب
 .ميتوكندري و كلروپالست وجود دارد كاريوتي درپرو

 :ها بررسي ساير گزينه
نـوع انـدامك دو غشـايي     3هـاي داراي   توان گفت همة سـلول  نمي: »1«گزينة 

هاي بافت پارانشيم هسـتند،   سلول ءجز قطعاً) هسته، ميتوكندري، كلروپالست(
 .باشد بافت روپوست مي ءچون سلول نگهبان روزنه جز

ده را به رپروشيرة انتقال غربالي با اين كه وظيفة لولة هاي  سلول: »2«گزينة 
 .داراي پروتوپالسم زنده هستند ،عهده دارند

توانـايي  كالنشيم در استحكام گياه نقـش دارنـد ولـي    هاي  سلول: »3«گزينة 
 .نين را ندارندترشح ليگ

 )32و  26هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() سفري به درون سلول(

 )ميعاد مختاري(   » 4« گزينة -146
هايي كه  سازند و باكتري كنندة سلولز را خودشان نمي گاو يا موريانه آنزيم تجزيه
نادرست » 4«سازند، لذا گزينة  كنند مي ها زندگي مي درون دستگاه گوارش آن

 :ها بررسي ساير گزينه .است
مولكول محسـوب   عي درشتطبق متن كتاب درسي هر پليمر نو: »1«گزينة 

 .شود مي
داراي مونومرهاي يكساني هستند  سلولزبه طور مثال گليكوژن و : »2«گزينة 

عملكرد  چنين همولي ساختار متفاوتي دارند، يكي منشعب و ديگري خطي و 
سلولز . (نشاسته و سلولز كه هر دو مونومرهاي يكسان دارند نيز متفاوت است

 )اي ملكرد ذخيرهعملكرد ساختاري و نشاسته ع
 شود آنزيم سنتز آبدهي نشاسته در فتوسنتزكنندگان ديده مي: »3«گزينة 

شود كه اين دو  ها ديده مي كنندة كيتين در حشرات و قارچولي آنزيم سنتز 
 .شوند طور همزمان در يك جاندار ديده نمي به

 )4تا  2هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() هاي زيستي مولكول(
---------------------------------------------- 

 )سينا نادري(   » 1« گزينة -147
 .نادرست است» الف«تنها مورد 

 :بررسي موارد
شود، گوارش نيافته است اما غذايي  د غذايي كه بار اول وارد دهان مييدقت كن) الف

ر هـايش د  از سـلولز  مقدار قابـل تـوجهي  شود،  وارد دهان مي ندكه براي نشخوار ش
 .سيرابي و نگاري تجزيه شده است

شود چون حتما از دهان گذشته است، مقداري  غذايي كه وارد مري مي) ب
 .گوارش مكانيكي يافته است

تر است، پس غذا براي رسيدن به  هاي معده عقب سيرابي از همة قسمت) ج
 .كند آن مسافت بيشتري را طي مي

از هزارال ) هاي گوارشي گاو يممحل ترشح آنز(غذا قبل از ورود به شيردان ) د
 .كند عبور مي) اي فراوان دارده كه چين خوردگي(

 )65ة صفح، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گوارش(
---------------------------------------------- 

 )محمدمهدي روزبهاني(   » 2« گزينة -148
گدان و معده دان، سن تر شدن غذا، چينه هاي ذخيره موقتي و نرم منظور از محل

اولين محـل ذخيـره   (دان  ، غذا پس از عبور از چينهگنجشكدر . باشد جانور مي
دان وارد  در كرم خـاكي غـذا بعـد از عبـور از چينـه     . شود وارد معده مي) موقت

هـاي   هر دو در ساختار ديواره خود ماهيچـه  ،سنگدان و معده. شود سنگدان مي
 .صاف قوي براي گوارش مكانيكي دارند

 :ها گزينهساير ي بررس
دهان و توسط صفحات  اطرافمحل شروع گوارش مكانيكي در ملخ، : »1«گزينة 

 .باشد آرواره مانند مي
 .معده در گوارش مكانيكي مواد غذايي نقش دارد: »3«گزينة 
توسط خود جـانور سـاخته   سلوالز آنزيم در گنجشك همانند اسب : »4«گزينة 

 .شود ساخته مي ها دستگاه گوارش آندر هاي موجود  نشده بلكه توسط ميكروب
 )65و  56، 55هاي  هصفح ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گوارش(

---------------------------------------------- 
 )مهرداد محبي(   » 4« گزينة -149

در اين انقباض، كشش ماهيچه  .است انقباض ايزوتونيك ةنشان دهند 2حالت 
 .كند تغيير نمي
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 :ها ر گزينهبررسي ساي
شود،  كه پيام عصبي تحريكي از آكسون به سلول منتقل مي زماني: »1«گزينة 

است  1كه سلول در حالت  بنابراين، زماني). 2حالت (شود  سلول منقبض مي
 .تحريكي منتقل نشده است

ـاض ماهيچـه    آزاد شدن يون: »2«گزينة  هاي كلسيم به درون سيتوپالسم در طول انقب
 .شود ه ميمشاهد) 2حالت (

هاي  هاي اكتين و رشته در هر دو حالت، در نوار تيره ساركومر رشته: »3«گزينة 
	.ميوزين وجود دارد

 )117تا  115 هاي صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() حركت(
---------------------------------------------- 

 )مهرداد محبي(   » 1« گزينة -150

هـا   ها ماهيچه درون آن كهمانند هستند  و لولهبندهاي پاهاي مورچه، توخالي 
 .اند قرار گرفته

 :ها بررسي ساير گزينه
دارند ) مثانه شنا(ها درون بدن خود بادكنك شنا  بسياري از ماهي: »2«گزينة 

 .كند ها كمك مي كه به حركات عمودي آن
بينيد، استخوان ران در تشكيل  مي 8-3طور كه در شكل  همان: »3«گزينة 
 .زانو شركت دارد و با لگن مفصل
 .شوند تارها و عصب كرم خاكي، هر دو در سطح شكمي مشاهده مي: »4«گزينة 

 )114تا  112، 75 هاي صفحه ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )حركت( 
---------------------------------------------- 

 )خليل زماني(   » 4« گزينة -151

از دهليزها به دليل انقباض ميوكارد همراه با  در طول سيستول دهليزها تخليه خون
باشد ولي در طول استراحت عمومي تخليه خون از دهليزها بدون  مصرف انرژي مي

 .بسته هستند سينيهاي  هر دو زمان دريچهدر گيرد كه  صرف انرژي صورت مي
 .هليز استكمي قبل از انقباض د Pموج : »2«در ارتباط با گزينة 

 )80تا  77 هاي صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )گردش مواد(
---------------------------------------------- 

 )محمدمهدي روزبهاني(   » 3« گزينة -152

در دم و حين انقباض ديافراگم، شكل آن مسطح شده و فشار وارده به 
 .كند هاي درون شكم افزايش پيدا مي اندام

 :ها ر گزينهبررسي ساي
هاي هوايي باز  سينه، كيسه ةدر طي دم، بر اثر افزايش حجم قفس: »1«گزينة 

 .شود ها ايجاد مي در آن )مكش(شده و فشار منفي 
شود و فشار  ها وارد مي عمل دم، هواي جاري به شش در طي: »2«گزينة 

 .رسد متر جيوه مي ميلي 104ها به  شش اكسيژن درون
جنب  ة پردهسينه، فاصله دو الي ةزايش حجم قفسدر اثر اف: »4«گزينة 

د و همين ياب افزايش ميافزايش پيدا كرده و در نتيجه فشار منفي در آن 
 .شود ها از شكل قفسه سينه مي باعث تبعيت شش

 )72تا  69هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(
---------------------------------------------- 

 )سينا نادري(   » 4« گزينة -153

شود سپس عضالت شكم و سينه منقبض شده و  استفراغ با دم عميق آغاز مي
 .يابد فشار وارد بر معده افزايش مي

 :ها بررسي ساير گزينه

 .كند در هنگام سرفه زبان كوچك به سمت باال حركت مي: »1«گزينة 
ابتدا زبان  شوند ميهاي گلو آغاز  ريك گيرندهبا تح كهدر بلع : »2«گزينة 

سپس عضالت كارديا انقباض خود  و شود كوچك باال رفته و حنجره بسته مي
 .دهند را از دست مي

 .گيرد دنبال استراحت ديافراگم صورت مي در عطسه خروج هوا به: »3«گزينة 
 )72و  60، 58هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(

---------------------------------------------- 
 )سينا نادري(   » 4« گزينة -154

و در  %97، هــاي حــاوي خــون روشــن رگميــزان اشــباع هموگلــوبين در 
اكســيژن  %19يعنــي حــدود . اســت %78 هــاي حــاوي خــون تيــره رگ

 .شوند آن جدا ميها از  هموگلوبين با عبور از مويرگ
 :ها بررسي ساير گزينه

است،  %78درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن  تيرهدر خون : »1«گزينة 
 .يعني هنوز هموگلوبين ميزان اكسيژن بيشتري دارد

 .شود هر مولكول هم به يك مولكول اكسيژن متصل مي: »2«گزينة 
هموگلـوبين توسـط اكسـيژن اشـباع      %78هنوز  تيرهدر خون :  »3«گزينة 
آن بـا   %97، ادي هـوا عـ در فشـار  دقت كنيـد كـه مقـدار اكسـيژن     . است
 .لوبين حمل خواهد شدگهمو

 )71ة صفح، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(
---------------------------------------------- 

 )مهرداد محبي(   » 3« گزينة -155
جاري به طور كامل به  ايوشود، لذا ه ، دم عميق انجام مي2در نقطة شماره 

همچنين بخش بيشتر هواي ذخيرة دمي . شود اي رانده مي درون بخش مبادله
تنها بخش اندكي از هواي ذخيرة . شود اي وارد مي بخش مبادله نيز به درون

 .دهد ماند كه هواي مرده را تشكيل مي باقي مي دمي درون مجاري تنفسي
 :ها بررسي ساير گزينه

شود،  ، دم عادي انجام مي1از لحظة شروع تا نقطة شماره : »1«گزينة 
 .شوند منقبض مي تنفس شديدهاي ناحية شكم فقط در  كه ماهيچه درحالي
 .باشد ، مربوط به هواي ذخيرة بازدمي مي4حجم تنفسي شماره : »2«گزينة 
كنيد، مقدار حجم هواي ذخيرة بازدمي  مشاهده مي 5-8طور كه در شكل  همان

 .باشد ميبرابر ) ليتر ميلي 1200(مانده  ، و هواي باقي)ليتر ميلي 1200(
گيرد،  ، پس از يك دم عميق، بازدم صورت مي3در نقطة شماره : »4«گزينة 

 .شود ميها خارج  كه ابتدا هواي ذخيرة دمي و سپس هواي جاري از شش
 )70و  69هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(

---------------------------------------------- 
 )حسين كرمي(   » 4« گزينة -156

 .نفرون عبور كند ةيند تراوش از ديوارتواند حين فرآ كربنات مي مانند بياوره ه
 :ها رد ساير گزينه

كربنات را برعهده دارد  جذب نمك و بي دور بازلولة پيچ خوردة : »1«گزينة 
 .كه هر دو فعال و همراه با صرف انرژي هستند

. شود در بخش مركزي كليه نيز انجام ميNaClجذب آب و  باز: »2«گزينة 
 )كنندة ادرار در لولة هنله و لولة جمع(

اسـت كـه نقشـي در    آخرين بخش نفرون لولة پـيچ خـوردة دور   : »3«گزينة 
كننـدة ادرار جزئـي از    توجه داشته باشيد كـه لولـة جمـع   . بازجذب آب ندارد

  )تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زائد( .نفرون نيست
 )107و  106هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
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 )علي قائدي(   » 4« گزينة -157

 .همة موارد نادرست هستند
 :بررسي موارد

هـاي   فرشـي چنـد اليـه، سـلول     در بافت پوششي سـنگ به عنوان مثال ) الف
 .سطحي در تماس با غشاي پايه نيستند

هاي پوششي  پس سلول. دانيم خون هم بخشي از محيط داخلي است مي) ب
 .دنكن ها اين مورد را رد مي سطح داخلي رگ

دارنـد ولـي     هاي پوشانندة سطح داخلي لولـة فـالوپ مـژه    دانيم سلول مي) ج
 .شود مجاري تنفسي يافت ميهواي مرده در 

يعني هـر  . فرشي ساده براي تبادل مواد مناسب است دانيم بافت سنگ مي) د
فرشـي تـك اليـه     جا تبادل مواد به مقدار زياد صـورت بگيـرد، بافـت سـنگ    

اليـه   فرشـي تـك   نيست هر جا بافـت سـنگ   يتواند به كار بيايد ولي الزام مي
تـوان بـه    ه عنـوان مثـال نقـض مـي    ب. باشد، تبادل فراوان مواد مشاهده شود

فرشـي سـاده،    را بودن بافت سنگاهاي مغزي اشاره كرد كه با وجود د مويرگ
 )مغزي -سد خوني . (تبادل ناچيزي دارد

 )70و  44، 43هاي  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(
 )239و  45هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(

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

 )فر مهرداد ساساني(   » 4« گزينة -158

هـاي قرمـز در دورة    مكـان سـاخت گلبـول   . باشـد  هر چهـار گزينـه صـحيح مـي    
هـاي لنفـي و مغـز     گـره  –طحـال   –ابتدا در كيسة زرده و سـپس كبـد    يجنين

توليــد (باشــد  گزينــه در مــورد كبــد صــحيح مــي  4هــر . باشــد اســتخوان مــي
هــاي مكمــل، جزئــي از دســتگاه گــوارش، داراي  ن، توليــد پــروتئيناريتروپــويتي

 )شبكة آندوپالسمي صاف گسترده
 )88 و 28هاي  هصفح، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گردش مواد( 

 )11و  9هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
---------------------------------------------- 

 )علي كرامت( »4«گزينة  -159

شناسي و آزمايشـگاه   كتاب زيست 75ي  صفحه 6-4و  6-2هاي  توجه به شكل با
 .شود يك، در هر دو جانور سياهرگ شكمي با خون تيره مشاهده مي

 )77و  75هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه زيست) (گردش مواد(
---------------------------------------------- 

 )دفر اميرحسين بهروزي( »3«گزينة  -160

و شود  ها منتقل مي صورت محلول در پالسما به بافت از اكسيژن به% 3حدود 
 . يابد صورت محلول در پالسما انتقال مي نيز به2COاز % 7

 :ها رد ساير گزينه
و در  )نـه در پالسـما  (قرمـز قـرار دارد    هموگلوبين درون گلبـول : »1« ةگزين

 .ندارد Rhتن ضدضمن هر انسان سالمي پاد
نـه در  (آنزيم انيدرازكربنيك در غشاي گلبـول قرمـز قـرار دارد    : »2« ةگزين

 ).پالسما

هـاي محلـول در    فيبرينوژن و پروتـرومبين، هـر دو از پـروتئين   : »4« ةگزين
 .پالسما هستند
 )90و  88، 87، 71، 62هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (تركيبي(

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

 1و آزمايشگاه شناسي  زيست –) گواه(آزمون شاهد 
 

 )96 –سراسري ( »4«گزينة  -161

صورت مايع  خروج آب از گياه به. اي است هاي بارز فشار ريشه تعريق از نشانه
گيـرد كـه فشـار آب در     اين پديده موقعي انجـام مـي  . شود تعريق ناميده مي

ايـن حالـت در   .دت تعرق كمتر از شدت جـذب باشـد  داخل گياه زياد، اما ش
هاي تابستان كه خاك هنوز گرم است وعمل جذب ادامـه دارد، امـا بـه     شب

عـالوه در   بـه . شود علت سرد شدن هوا تعرق كاهش يافت است، مشاهده مي
، )در مناطق گرمسيري(مواقعي كه هوا گرم و اتمسفر اشباع از بخار آب است 

ي  ت جذب آب باال، ولي تعرق پايين است، پديـده يعني در شرايطي كه سرع
در گياهان قابـل مشـاهده   ) 3رد گزينه (اي  علت افزايش فشار ريشه تعريق به

هاي آبي كه در منتهي اليـه   اي به نام روزنه هاي ويژه تعريق از راه روزنه. است
 هـا همـواره بـاز    ي ايـن روزنـه   دهانه. شود آوندهاي چوبي قرار دارند،انجام مي

هـاي الدن، عشـقه،    ي بـرگ  ها آبي در حاشـيه  روزنه). 2و  1رد گزينه (ست ا
 . ي گندم وجود دارد ها گياهان تيره گوجه فرنگي و يا در انتهاي برگ

 )97تا  94هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (گردش مواد(
---------------------------------------------- 

 )96 –سراسري ( »1«گزينة  -162

هاي هيماليا، بـين هندوسـتان و چـين بـا هواپيمـا پـرواز        افرادي كه برفراز كوه
هايي از غازهاي وحشي را ديده باشند كـه در ارتفـاع    اند،ممكن است دسته كرده

كيلومتري باالي سطح زمين، جايي كه آدمي به علت سرماي شديد و كمبود  9
يكـي از عوامـل   . انـد  جرتتواند زندگي كند، در حال پـرواز و مهـا   اكسيژن، نمي
هـاي   ي اين سـازگاري در غازهـاي وحشـي، كـارايي بـاالي شـش       ايجاد كننده

 .توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند هاست كه مي آن
 .شود در پرندگان، گوارش شيميايي و مكانيكي غذاها درون معده آغاز مي

 
 :ها بررسي ساير گزينه

ــ ــ : »2« ةگزين ــدگان، حش ــزون پرن ــدگان و حل ــياري از خزن ــاي  رات، بس ه
 .كنند اسيد دفع مي زي، اوريك خشكي

ي  هاي ديواره لوله هاي صاف مثل ماهيچه نيروي انقباض ماهيچه: »3« ةگزين
 .شود گوارش به هيچ استخواني منتقل نمي
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ي  وسـيله پـرده   ي سـينه بـه   در انسان و ساير پستانداران، قفسـه : »4« نةگزي
 .پرندگان ديافراگم ندارند. ي شكم جدا شده است ديافراگم از حفره

 )67و  56هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (تركيبي(
---------------------------------------------- 

 )96 –سراسري ( »1«گزينة  -163

سـلوالز اسـتفاده     هـا در كشـاورزي از آنـزيم    ي دانه براي خارج كردن پوسته
 .كنند مي

 :ي موارد بررسي همه
 .نادرست) الف
 .اي و بدون انشعاب است مولكول سلولز رشته. درست) ب

 
انـد ولـي بـه     محـيط حسـاس   pHها به تغييرات شـديد   آنزيم. نادرست) ج

 .اند تغييرات دما هم حساس
كنـد و   آنزيم سلوالز، سلولز موجود در مواد گياهي را تجزيه مـي . نادرست) د

 . دهد ز آبدهي انجام نميسنت

 )65و  26، 21، 11، 10، 4، 3هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (گوارش(
---------------------------------------------- 

 )96 –سراسري خارج از كشور( »4«گزينة  -164

دار حمـل   سياهرگ كليه مقـادير نـاچيزي مـواد زايـد نيتـروژن     : »1« ةگزين
 .كند مي

 .هاي ششي فشار اكسيژن بااليي دارند خون سياهرگ :»2« گزينة
 .هاي بدن، دريچه النه كبوتري ندارند همه سياهرگ: »3« گزينة
هـا توسـط    هـا بـيش از نيمـي از هموگلـوبين     در تمام سـياهرگ : »4« ةگزين

درصـد و در سـاير    97هـاي ششـي    در سـياهرگ (اكسيژن اشباع شده است 
 ).درصد 78هاي بدن  سياهرگ

 )77و  71هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (ش موادگرد(
---------------------------------------------- 

 )96 –سراسري خارج از كشور( »2«گزينة  -165

Canis lupus )متعلق به فرمانرو جـانوران، شـاخه طنابـداران، رده    )گرگ ،
و گونـه   Canisانان، سـرده  سـ  پستاندارن، راسته گوشتخواران، تيـره سـگ  

Canislupus باشد مي. 
 )40و  39هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (سفري در دنياي جانداران(

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

 )96 –سراسري خارج از كشور( »2«گزينة  -166

، )پـس از آخـرين تغييـرات   (وتئين در جسـم گلـژي   بعد از آمـاده شـدن پـر   
پروتئين درون وزيكول قرار گرفته و پس از جدا شدن از دسـتگاه گلـژي بـه    

 ).براي ترشح(كند  سوي غشاي پالسمايي حركت مي
 )29تا   27هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (سفري به درون سلول(

 )92، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

 )95 –سراسري خارج از كشور( »2«ينة گز -167

 NaClخـورده نزديـك نسـبت بـه آب و      ي همانند پـيچ  كننده ي جمع لوله
 :ها ساير گزينهبررسي . نفوذپذيري دارد

 .ترشح، مخصوص بخش قشري است: »1« ةگزين
 NaClهاي بازجذب  هاي سازندة ادرار در مكان ورود آب به لوله: »3« گزينة

 .به معناي ترشح آب است كه طبق كتاب درسي آب ترشح ندارد
خورده، ترشح است  ي پيچ ها در لوله انتقال به فضاي درون نفرون: »4« گزينة

 .كه همواره با انتقال فعال است
 )107 و 106هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زايد(

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

 )95 –سراسري خارج از كشور( »3«گزينة  -168

هـاي   كـور فيـل آنـزيم    ي بزرگ يـا روده  كننده سلولز در روده هاي تجزيه ميكروب
 . هاي ديواره كنند نه سلول مي  كننده سلولز ترشح هيدروليز
 :ها ساير گزينهبررسي 
ي فيـل بـه تعـداد     ي سلولز در روده حاصل از تجزيه مونومرهاي: »1« گزينة

 .شود كمي جذب مي
تواند در  ي سلولز، گلوكز هستند كه مي دهنده هاي تشكيل مونومر :»2« گزينة

 .هاي معده باشد مجاورت سلول
مــاده  در ســطح پــيش ATPهــا درگليكــوليز  ي ســلول همــه: »4« ةگزينــ
 .سازند مي

 )65و  56، 55، 4هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )گوارش(
 )193  دانشگاهي، صفحة شناسي پيش زيست(

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

 )94 –سراسري( »4«گزينة  -169

ي نـازك از  كنـد نـه يـك رشـته    ساركولم ميـون را احاطـه مـي   : »1« گزينة
 .ميوفيبريل در نوار روشن

ي ها درون ساركوپالسم قرار دارنـد نـه درون بخـش تيـره     هسته :»2« گزينة
 . تارچه
 :با توجه به شكل كتاب درسي اين گزينه هم نادرست است: »3« ةگزين
شـبكة  . شبكة آندوپالسمي اطراف هر تارچه را احاطه كـرده اسـت  : »4« گزينة

لسيم ك. اي دارند هاي عرضي آن، مقدار زيادي كلسيم ذخيره آندوپالسمي و لوله
 .شود يند انقباض آن ميآزاد و سبب آغاز فرآ  حريك ماهيچهدر هنگام ت

 )118تا  115هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (حركت(
---------------------------------------------- 

 )95 –سراسري( »1«گزينة  -170

هـاي القــايي بـدون دخالــت    خــودي بـرخالف حركــت  بـه  هـاي خــود  حركـت 
حركـت تـاكتيكي نـوعي حركـت القـايي      . شوند اي بيروني انجام ميه محرك
 .شوند حركات غيرفعال با دخالت محرك بيروني انجام مي. است

 )126تا  124هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست) (حركت(
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15: ۀصفحتجربیدانشگاهیاختصاصی پیشفیزیک-فروردین17آزمون -»6«پروژة 

دانشگاهیفیزیک پیش

)رضا محبیغالم(»2«ۀینگز-171
.توان با هم جمع یا تفریق کردهاي مختلف را نمییکابا ي فیزیکیهاکمیت

)6تا 2هاي ، صفحه2فیزیک ()هاي فیزیکیگیري و کمیتاندازه(
----------------------------------------------

)امیرحسین برادران(»1«ۀینگز-172

108کشد تا سرعت قطار به دا مدت زمانی که طول میابت km
h

برسد را 
.آوریمدست میبه

108 300108 30 153 6 22 002

km m m v at v
v t s

mh / s s a , v
s

 
     

 

دست به ابتداي پل برسد را بهAکشد تا شخص مدت زمانی که طول می
:آوریممی

1 1002 2 100 102 2 2

x m
x at t t sA m

a
s

      


حرکت قطار شتابدار ،لبه روي پAاز لحظۀ ورود شخص بعد نیه ثا5تا 
:آوریمدست میرا در این مدت بهAشخص یجایجابه.است

51 2
2 2 10 20 301 2

v v x t s
m mt v at , v
s s

    
     

20 30 300 125 35125 22 5 30 6
x

x m t s
  

      

35 30 35 655 6 6 6t sA


   )ر شخصمدت زمان حضوAروي پل(
مسافتی که شخص . متر از ابتداي پل قرار دارد250در فاصلۀ Bشخص 

B آوریمدست میپیماید را بهثانیه می15در مدت:
1 152 2252

t s
x at x mB B

   

0tدر لحظۀ   شخصB متري پل قرار دارد، بنابراین در 250در فاصلۀ
15tلحظۀ  s شخصB حرکت شخص لذا . استمتري پل 25در فاصلۀ

B 30روي پل از نوع یکنواخت با سرعت m
s

:است
300 1030

L
t sB v

  

65
65 136

10 60 12
tA
tB

   

)15تا 2هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(
----------------------------------------------

)سعید منبري(»1«ۀینگز-173

10با توجه به اینکه شتاب گرانش  2
m

s
، سرعت یک ثانیه قبل از است

:برخورد قابل محاسبه است
10 1 ــرخوردیـــک ثانیـــه قبـــل 0vب gt v v v     

یـــک ثانیـــه قبـــل32
m

v
s



:توان نوشتحال با رابطۀ مستقل از شتاب می
32 421 2 372 1 2

v vy y
m

t

  
   


)19تا 16هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(

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

)فرشید رسولی(»2«ۀینگز-174
vنمودار  tکنیممتحرك را رسم می.

هاي محصور بین مسافت طی شده توسط متحرك برابر با مجموع مساحت
.و محور زمان استزمان –سرعت نمودار 

5
0

4 1002

t s
v at v

m m
a , v

ss

  
 

5tسرعت متحرك در لحظۀ  s:

4 5 10 10 m
v

s
   

15 5 10
0

4 1002

t s
v at v

m m
a , v

ss

     
 

15tسرعت متحرك در لحظۀ  s:

4 10 10 30 m
v

s
     

10 2 5 10 5 30 7 5
1 2 3 2 2 2

/ /
d S S S

  
     

12 5 25 112 5 150/ / m   
)15تا 2هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(

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

)غالمرضا محبی(»1«ۀینگز-175
: زمان داریم–با توجه به نمودار سرعت 

00 0
2 2

v v
 تندشوندهa

0 0 0
4 4
v v 

 ندشوندهکa

تندشــــونده0 2 2
ــونده0 کندشــ 4

v
a

va
 

)15تا 2هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(
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16: ۀصفحتجربیدانشگاهیاختصاصی پیشفیزیک-فروردین17آزمون -»6«پروژة 

)امیرحسین برادران(»3«ۀینگز-176
با انتخاب جهت مثبت . نویسیمزمان را براي هر دو گلوله می–معادلۀ مکان 

:حرکت به سمت پایین داریم
:Aگلولۀ 

1 1 22 2
2 2

dsiny dsin
y gt dsin gt tA g

        

این شتاب حرکت آن ربناب. آیددار پایین میدر راستاي سطح شیبBگلولۀ 
.استgsinبرابر با 

:Bۀگلول
1 2 02 2

y dBy gsin t v tB dsin
t

g

 
    




1 2 2
02

dsin dsin
d gsin v

g g
 

  

2 22 121 0
dsin sin cos

d( sin ) v
g

       

2 ــوان    ــه ت ــرفین را ب ــانیم 2ط ــی رس 2م 0
dsin

dcos v
g


  

2 422 4 20 0 2
v dsin gdcos

d cos v
g sin

 
    



3
0 2

gdcos
v

tan


 


)19تا 2هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(
----------------------------------------------

)غالمرضا محبی(»3«ۀینگز-177
ایی و مسافت جبزرگی جابهدهدند که اگر متحرك تغییر جهتیدقت کن

:یکسان هستند
2 23 6 5 4 0

24
dx

v v t t b ac
dt

         



1 0 9 6 مســـافت3 | x( ) x( ) | | | m     

)15تا 2هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(
----------------------------------------------

)مهدي براتی(»3«ۀینگز-178
ها به بیشترین مقـدار خـودش   xزمانی مکان متحرك در جهت منفی محور 

xرسد که معادلـۀ  می t     بـراي  .کمتـرین مقـدار خـودش را داشـته باشـد
دست آوردن مینـیمم یـک تـابع، از آن مشـتق گرفتـه و برابـر صـفر قـرار         به

.دهیممی

2 8 12 2 8 0 4
dx

v dxdtx t t v t t s
dt


         

2 8 12 2 8 2 2

dvdx xv ax x mdt dtx t t v t ax x
s

 
       

2 10 7 2 10
dy

vy dty t t v ty


       

2 2

dvy
ay mdt ay

s


  

0 2
4

2 22 2

m
v , vx y st s

m m
a , ax y

s s


  

   


)28تا 19هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()شناسیحرکت(
----------------------------------------------

)محمد اسدي(»2«ۀینگز-179
دیگري شود یکی نیروي وزن جسم و در این حالت دو نیرو به جسم وارد می

.نیروي عمودي سطح
)37تا 32هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(

----------------------------------------------
)امیرحسین برادران(»2«ۀینگز-180

سمت چپ و بهmبا توجه به شکل زیر نیروي اصطکاك وارد بر جسم 
.شودسمت راست وارد میبهMسم نیروي اصطکاك وارد بر ج

)37تا 32هايدانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(
----------------------------------------------

)محمد اسدي(»1«ۀینگز-181

12 1 121 2 3 1 2 413 4

m
m m m

F (m m m )a F (m )a
m

m


      



4 2 71 1 1 1 14 4
m m m m

F a a ( )
 

  

22 1 2T T m a ( ) 

7 1
1و74 2 144 21

2

m
aF

( ) ( ) F N
m

a
    

)37تا 32هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(
----------------------------------------------

)امیرحسین برادران(»3«ۀینگز-182
:در حالت اول داریم

F mg mak   
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17: ۀصفحتجربیدانشگاهیاختصاصی پیشفیزیک-فروردین17آزمون -»6«پروژة 

:در حالت دوم داریم
N mg F  

N ma m a Nk k       

N mg F
m a (mg F)k

     

2 2 2 2a a (mg F)k F mg mg Fk k kF mgk

   
        

 

32 3 2
F kF( ) mgk k mg k


      

 

3 0 4 1
2 4 2

F /
mg /


 

)37تا 32هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(
----------------------------------------------

)امیرحسین برادران(»1«ۀینگز-183
با توجه به شکل نیروي کشش . نیروي کشش نخ در تمام طول آن یکسان است

Tآوریمدست میرا به:

T mg 

2 ــرقره Tق T m g 

ــرقره1 ق
5

m kg

m kg






50 ــرقره10 ق 302 2
T m g

T N
  

  

شخص   30 600 30 570
60 شخص   10

W m g , T N
N T W N N

N
m kg , g

kg

 
     

 

)37تا 32هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(
----------------------------------------------

)بهادر کامران(»2«ۀینگز-184
حرکت و هشتاب و انداز،سرعتبردارهاي اي یکنواخت، اندازة در حرکت دایره

اندازة شتاب و ،سرعتيهادورة تناوب ثابت است، اما جهت بردارچنین هم
.مورد ثابت است3پس . کندها پیوسته تغییر میدر آنحرکت 

)49تا 38هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(
----------------------------------------------

)عباس اصغري(»3«ۀینگز-185
الت نیروي مرکزگراي حرکت را کشش نخ باشد، در این حنمرکز دوراOاگر 

.شودنیروي وزن هر گلوله با نیروي عمودي سطح خنثی می. کندمین میأت

:است، بنابراین داریم2Tنیروي مرکزگرا 2mدر مورد گلوله 
22T ml 

2.) است2lبرابر 2mشعاع دوران ( 222
l l

T ml
  

:توان نوشتنیز می1mدر مورد گلولۀ 

2 21 2T T mr ml    
22 2 2 22 2 31 1

T ml
T ml ml T ml

 
       

.)استlبرابر 1mشعاع دوران (
23 31
2 22 2

T ml
T ml


  


)51تا 49هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(

----------------------------------------------
)سعید منبري(»2«ۀینگز-186

:اي یکنواخت داریمبا توجه به رابطۀ اندازة سرعت در حرکت دایره
1 2 1 1 2 2

v v
v R R R


     

2
2 222 1 2 2 21 2 2 11 2

R R T T T
T T


  

       

2 1 1 5 312 2
62

T T
/ s T s

T s

   


2 2
1 31

1 2 32
2 32

rad
T s

rad
srad

T s

 
  


    

   
)49تا 42هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()دینامیک(

----------------------------------------------
)حامد چوقادي(»4«ۀینگز-187

. کندتغییر می،رسدبیشینه میعد اي که به بجهت حرکت نوسانگر در لحظه
کند که اي تغییر میو نیروي وارد بر نوسانگر در لحظهشتابچنین جهت هم

.نوسانگر از مرکز نوسان بگذرد
کند اما یک عد بیشینه عبور نمیبنابراین در بازة زمانی موردنظر، نوسانگر از ب

.شودبار از مرکز نوسان رد می

توان رو میروبهپس با توجه به دایرة مرجع
رفته 2به وضعیت 1گفت نوسانگر از وضعیت 

رفته است 4به وضعیت 3از وضعیت است یا 
و حالت ابتدا به مرکز نوسان نزدیک دکه در هر 

و سپس از مرکز ) شوندهحرکت تند(شود می
).حرکت کندشونده(شود نوسان دور می

)60تا 57هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)فرهاد جوینی(»1«ۀینگز-188
:زمان در مورد نوسانگر ساده داریم–با توجه به رابطۀ بین مکان 

2 2
2

d x
x

dt
 

با مقایسۀ این رابطه با رابطۀ 
2 2 54 5 02 2 4

d x d x
x x

dt dt
    ، خواهیم

5:داشت 52
4 2

rad
s
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18: ۀصفحتجربیدانشگاهیاختصاصی پیشفیزیک-فروردین17آزمون -»6«پروژة 

:و در نتیجه داریم
5 52

2 4
rad f

f Hz
s

    


)63تا 61هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)فرهاد جوینی(»4«ۀینگز-189
ابتـدا  . یمنکعمل میزیر براي تعیین دوره به شیوة . متر استسانتی4دامنۀ نوسان 

0مقدار  14| x |t / s
A

حال ببینیم ایـن عـدد سـینوس چـه     . نماییمرا محاسبه می
اي کـه  تـرین لحظـه  اختالف فاز بین لحظۀ مورد نظر تا نزدیک. اي استزاویۀ حاده

در ایـن مسـئله   . شـود برابـر بـا ایـن مقـدار خواهـد بـود       مکان نوسانگر صـفر مـی  
2 10 14
4 2 6

| x |t / ssin rad
A

      است.

0بنابراین در مدت  )6ثانیه تغییر فاز برابر با /14 )rad


  بوده و این

7مدت برابر با 
2 12 12
T T T

 است.
7 1 100 250 14 0 2412 24 6

T
/ T / s f f Hz

T
       

252 3
rad

f
s


   

xمعادلۀ مکان به صورت  Asin t بنابراین خواهیم داشت. است:
250 04 3x / sin( t)




)66تا 61هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)حامد شاهدانی(»3«ۀینگز-190
2 2 2 2

1 12 2 1 1
81 25

x v x v

A vmax
    

1 12
81 9

1 12
25 5

A A m
v Amax

m
v vmax max s


      

  


1
95

1 5
9

v radmax
A s

   

.بیشینۀ مقدار خود را دارددر لحظه تغییر جهت بر نوسانگري واردنیرو

5 1 81 92 0 1810 9 25 50F mA / Nmax       

)69تا 61هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)فاروق مردانی(»1«ۀینگز-191
:روش اول

1
1 22 2 2
2

E
E m A A ( ) (*)

m
    

1
2 2E(*)

P mv P mA cos t P m( ) cos( t)
m

       

1
22P ( mE) cos( t) 

:روش دوم
1 2 2 2 2
2K m A cos t K Ecos t (*)     

2 2 2 22 22
P (*)

K P mK P mEcos t
m

     

1
22P ( mE) cos t  

)70تا 67و39، 38هايدانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)امیرحسین برادران(»1«ۀینگز-192
1 2 2 2
2 2 3

21 2 2 2
2

K mA cos t
U sin t K U
K cos tU mA sin t

  
     

   
3 3

3 3 6
sin t

| | | tan t | t rad
cos t

 
      



2 3
2

U sin t U K
K cos t

  


3 3 3
sin t

| | | tan t | t rad
cos t

 
     



23 6 2 4
Tt

rad t

T

         


)70و 69، 63تا 61هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)مهدي براتی(»1«ۀینگز-193
مطابق رابطۀ سرعت . متصل به آونگ استۀبسامد نوسان مستقل از جرم وزن

:اي در آونگ داریمزاویه
2g gf

f
l l
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11 442 1 2 12 1
1 44 1 21 2 1 1

f l f ll / l
f l f / l /


    

10 52
12 61

f

f
  

)73تا 71هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()حرکت نوسانی(
----------------------------------------------

)سیاوش فارسی(»2«ۀینگز-194
اي که با منبع در فاز مخالف است، زمان اُمین نقطهnموج براي رسیدن به 

2 1 2
T

( n )6.ز داردرا نیا 23T s
v


  

22 1 2 4 1 72 2
T

t ( n ) ( ) s       

)88تا 86هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
----------------------------------------------

)محمد اسدي(»1«ۀینگز-195
قطر هستند و تحـت نیـروي کشـش یکسـانی     جنس و همچون دو طناب هم

Fدارند بنـابراین مطـابق رابطـۀ    قرار 
v

A



سـرعت انتشـار مـوج در دو    

.طناب یکسان است
2

2 2
a Amax

a Ak vmax
kvk

v

  


     


2a Akmax 

0 4 22 21 1 1
0 3 42 2 2

(a ) A k /max ( ) ( )
(a ) A k /max


   



11
32

(a )max
(a )max

 

)94تا 89و 85، 84، 69تا 67هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
----------------------------------------------

)جوینیدفرها(»2«ۀینگز-196
موج با عالمت پیکان حرکت در شکل زیر، جهت حرکت ذرات، در اثر 

داراي حرکت ،شوندذراتی که به مرکز نوسان نزدیک می. مشخص شده است
در حال نزدیکو که رو به باال Hو Gبنابراین ذرات . تندشونده هستند

.شدن به مرکز نوسان خود هستند، حرکت تندشوندة رو به باال دارند

)96تا 89هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
----------------------------------------------

)غالمرضا محبی(»1«زینۀ گ-197
ةدر بازتاب تپ از انتهاي ثابت طناب، تپ بازتاب نسبت به تپ تابش به انداز

ها به دره و کند، یعنی در بازتاب از انتهاي بسته، قلهرادیان اختالف فاز پیدا می
موج، چنین با برعکس شدن جهت انتشار هم. شوندها به قله تبدیل میدره

. قسمتی از موج که در جلوي آن قرار داشته، باز هم در جلوي آن است

جایی حاصل ي تپ بازتابیده باشد، برایند جابهنهی تپی که قرینهحال از برهم
بنابراین تپ نشان داده . شودها در تمام نقاط و در یک لحظه صفر میاز آن

. پاسخ مورد نظر است» 1«ي شده در گزینه

)108تا 100ي ها، صفحهدانشگاهیفیزیک پیش() هاي مکانیکیجمو(
----------------------------------------------

)امیرحسین برادران(»4«ۀینگز-198

9
1 4 4x

 
     : 1لحظۀt

7
2 12 2 12x

  
  : 2لحظۀt

9 7 27 7 20
1 2 4 12 12 12x x

     
    

5 5 0 21 2 3 30 2
x v t

x x /
Tv , t / s

T

         
  

0 6 0 125
/

T / s  

)96تا 89هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
----------------------------------------------

)اسماعیل امارم(»3«ۀینگز-199
F F F.L

v
m m
L

  


12 12
v F L v
v F L v

   
      

3
2 2

fnv n v L
fn L f n v L

  
    



33 1 332
2

f L
f f

Lf


     

)108تا 103و 85، 84هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
----------------------------------------------

)سعید منبري(»4«ۀینگز-200
ه از دو چشمۀ موج مضرب فردي از نصف که اختالف راه یک نقطدر صورتی

.شودطول موج باشد در این نقطه گره تشکیل می
)110تا 102هاي دانشگاهی، صفحهفیزیک پیش()هاي مکانیکیموج(
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 20:  ةصفح تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  شيمي -فروردين 17آزمون  -»6«پروژة        
  

 دانشگاهي پيششيمي 
 
 )سپهر كاظمي(      »2« گزينة -201

همراه  رنگ شدن محلول بي كه با(سولفات (II)طي واكنش تيغة روي و محلول مس
2Cuكه  ، به دليل آن)است (aq)  وZn(s) دهنده هستند، مقدار  هر دو واكنش
 :ها گزينهبررسي ساير  .يابد ش ميها كاه آن
سريع است كه در آن از مقدار كمي از بسيار ، يك واكنش شيميايي انفجار) 1

يك مادة منفجر شونده به حالت جامد يا مايع، حجم بسيار زيادي از گازهاي داغ 
 .شود توليد مي

 .زنند اشياي آهني در هواي مرطوب به كندي زنگ مي) 3
NO)2اكسيد  دي تروژننيرنگ  اي قهوهگاز ) 4 مونوكسيد  ، از واكنش گاز نيتروژن(

(NO)  شود توليد مي هواكرهخارج شده از اگزوز خودروها با اكسيژن در. 
 )9و  3، 2 هاي صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )محمد عظيميان زواره(      »3« گزينة -202

 .صحيح هستند) ت(و ) آ(زير موارد با توجه به معادلة نمادي 
 3 3AgNO (aq) NaCl(aq) AgCl(s) NaNO (aq)   

 :ها عبارتبررسي 
 )درست. (زيرا ضرايب استوكيومتري همة مواد در اين واكنش با هم يكسان است) آ

 ).ادرستن(تر است  سرعت اين واكنش از انفجار كم) ب
استفاده  گازيدر فاز  بنياديهاي  از نظرية برخورد براي توجيه واكنش) پ
 )نادرست(. شود مي

 )14و  9تا  6، 2هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )كيش مرتضي خوش(      »4« گزينة -203
استوكيومتري مواد موجود در واكنش، چون مقدار و ضرايب   با توجه به واكنش

برابر صفر است، بنابراين در هر لحظه و متناسب ) Bو  C(ورده ااوليه مواد فر
اسـت و   Aمصرف شده  غلظتبرابر  C ،5/1 غلظتبا ضرايب استوكيومتري، 

. باشـد  مـي  Bبرابـر غلظـت مـادة     C ،3همچنين، در هر لحظه، غلظت ماده 
، متناسب بـا ضـرايب   A گاز مولكاهش به  B گاز مولافزايش نسبت اندازة 

توليـد مـادة   متوسـط  است و با گذشت زمان، سرعت  5/0توكيومتري و برابر اس
C يابد ورده است، مقدار آن افزايش مياكاهش، اما به دليل اينكه فر. 

 )9تا  4هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )كيش مرتضي خوش(      »2« زينةگ -204
توليد شده پس  2COميزان كاهش جرم مخلوط واكنش برابر با مقدار جرم گاز 

 .ثانيه است 60از گذشت 
1 20 252 60

60

n(CO )
R R / mol.minCO

( )min

   

0 252n(CO ) / mol   
44 20 25 112 2 21 2

gCO
?gCO / molCO gCO

molCO
   

100  درصد كاهش جرم مخلوط 
11 2 100 27 540 3

gCO
% /

gCaCO
   

 )9تا  4هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

 )مسعود جعفري(      »3« گزينة -205
 .ايم آمونياك وارد ظرف واكنش كرده nmolكنيم در ابتدا  فرض مي

2سرعت واكنش  1 12 10 mol.L .min   در نتيجه سرعت مصرف  ،باشد مي
 .برابر اين مقدار است 2آمونياك 

2 33 2 2NH N H 
0 0 n آغاز واكنش 
3x x 2x تغيير مول 
3x x 2n x پايان واكنش 

22 2 10 2 2mol
min L

L.min
    3مصرفي?mol NH 

0 16 2 0 083/ molNH x x / mol    
2 3 1 5 0 16 0 24 0 08 1 5n x x x / n / / / /         

1 34n / mol  
1 34 0 673 2

/ mol
[NH ] / M

L
  

 )9تا  4هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )محمد عظيميان زواره(      »1« گزينة -206
 :ها بررسي گزينه

 ).سرعت نه به(به كندي : »1«نادرستي گزينة 
هـا   آن) پـذيري  واكـنش ميـزان  (زيـرا ماهيـت   درست است : »2«ة گزيندرستي 

 . متفاوت است
تر بودن غلظت اكسيژن در ارلن  دليل زياد به ؛درست است: »3«گزينة درستي 

 .نسبت به هوا
 . نقش كاتاليزگر را دارد KI: »4«گزينة درستي 

 )11 ةصفح ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )سيدطاها مصطفوي(      »4« گزينة -207
ها بين ذرات  سرعت واكنش به تعداد برخورد ،براساس نظرية برخورد) آ

در واحد حجم و زمان بستگي ) نه همة ذرات موجود در واكنش(دهنده  واكنش
 )نادرست( .دارد
گيري مناسب  جهت ،انرژي كافي عالوه برهايي كه  ها، برخورد از ميان برخورد) ب

 )نادرست( .شوند ورده ميامنجر به توليد فر دارند،
هاي سخت در نظر  صورت گوي دهنده به در نظرية برخورد، ذرات واكنش) پ

 )درست( .شوند گرفته مي
توان آن را حين  نميكه  طوري  به ،بسيار ناپايداري است ةگون ،پيچيدة فعال) ت

 )نادرست( .ها جداسازي و شناسايي كرد واكنش
 )17و  15هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي( 

---------------------------------------------- 
 )محمد عظيميان زواره(      »2« گزينة -208

در كتاب درسي، اين واكنش در توضيحات مربوط به نظرية برخورد به عنوان 
با توجه به اينكه واكنش . بنيادي در فاز گازي ذكر شده است هاي مثالي از واكنش

3R  : يك واكنش بنيادي است k[NO][O ] 
غلظت ها و به تبع آن  تعداد مولكولدهد  مي  نشان» الف«و » پ«هاي  مقايسة شكل

NO  3غلظت ( برابر شده است پنج» الف«نسبت به شكل » پ«در شكلO  ثابت
 .شود برابر مي نيز پنج  ، بنابراين سرعت واكنش)مانده است

 )15و  14هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

 واكنش

 توليد شده 2COجرم 
جرم اوليه مخلوط
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 21:  ةصفح تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  شيمي -فروردين 17آزمون  -»6«پروژة        
  

 )محمد اسدي(      »3« گزينة -209
سازي برگشت مطابق نمودار از  سازي رفت و انرژي فعال مقدار عددي انرژي فعال

 .تر است نتالپي واكنش بيشمقدار عددي آ
 :ها بررسي ساير گزينه

 . گيري است هاي كلر درحال شكل پيوندهاي جديدي ميان اتم: »1«گزينة 
 O

N

Cl Cl
N

O 
Eكه  با توجه به اين: »2«گزينة  Ea a ، سرعت واكنش در شرايط يكسان

 .تر از سرعت واكنش رفت است برگشت بيش
رماگير بودن واكنش درجهت رفت، انجام واكنش در با توجه به گ: »4«گزينة 

 .دهد كند و دماي محيط را افزايش مي جهت برگشت انرژي آزاد مي
 )19تا  17هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )محمد عظيميان زواره(      »1« گزينة -210

. باشد مي 2شود مرتبه كلي اين واكنش برابر  ابت سرعت مشخص ميبا توجه به يكاي ث
باشد، اين  مي 3ها برابر  دهنده كه مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش با توجه به اين

ها دو برابر  غلظت ،ف واكنشبا نصف كردن حجم ظربنيادي باشد و  تواند نميواكنش 
 .شود برابر مي 4شود و با توجه به مرتبة واكنش، سرعت واكنش  مي

 )14تا  12هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي( 
---------------------------------------------- 

 )اميرعلي برخورداريون(      »4« گزينة -211
توان هر ماده را در رابطة  ،ها ها و سرعت ابتدا از روي تغييرات ايجاد شده در غلظت

 :يمآور دست مي قانون سرعت به
65 4 103 4 73 10

[A]: /a b
[B]:

 
    

 2و  1 هاي آزمايش:

71 6 102 74 3 10
[A]: a b( )
[B]:

 
    

 3و  1 هاي آزمايش:
12 2a , b   

بنابراين رابطة قانون سرعت به صورت 
1

2 2R k[A] [B] جايي  از آن. باشد مي
برابر  1باشد، سرعت واكنش در آزمايش  مي 2رابر ب Aكه ضريب استوكيومتري 

73 10
2
 باشد، بنابراين مي: 

173 10 2 520 2 0 01 3 75 102 k ( / ) ( / ) k /
       

1 1
2 5 22 23 75 10 0 2 0 25R k[A] [B] / ( / ) ( / )     

607 1 1 5 1 17 5 10 4 5 101
s

/ mol.L .s / mol.L .min
min

         

 )13و  12هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )محمد عظيميان زواره(      »2« گزينة -212

ها و سطح انرژي پيچيده فعال را  و نسبت آن Ea، Eaاستفاده از كاتاليزگر 
 .دهد ميتغيير 

 )24 ةصفح ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

 )مهدي فائق(      »3« گزينة -213
 .هيدروژن و اكسيژن، پالتين است  كاتاليزگر واكنش
 )25و  23، 21، 11هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )محمد پارسا فراهاني(      »3« گزينة -214

60Hواكنش گرماده است و  kJ   باشد مي. 
1Eaكاتاليزگر بدونسازي رفت  عالانرژي ف  
2Eaسازي رفت در حضور كاتاليزگر انرژي فعال  

1Eaكاتاليزگر بدونسازي برگشت  انرژي فعال  
2Eaسازي برگشت در حضور كاتاليزگر انرژي فعال  

 :پس. ماند ثابت مي Hور كاتاليزگر در حض
602 2E E kJ (I)a a   در حضور كاتاليزگر 

2 2 22 22

Ea
E E (II)a aEa


   

2 60 60 1202 2 2 2(I),(II) E E E kJ , E kJa a a a       
 :پس. دهد ش ميرا به يك اندازه كاه Eaو  Ea ،از طرفي كاتاليزگر

1 2E Ea a تغيير سطح انرژي حاصل از استفادة كاتاليزگر 
160 60 100kJ   

100 120 100 2201 2 1 1E E E E kJa a a a           
 )19تا  17هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () سينتيك شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )محمد عظيميان زواره(      »1« گزينة -215

 :ها بررسي گزينه
برحسب گرم بر كيلومتر براي  مبدلدر غياب ها  مقدار آالينده –درست : »1«گزينة 
CO ،C Hx y  وNO  باشد مي 04/1و  67/1، 99/5به ترتيب برابر. 

2: »2«گزينة  2 2NO(g) N (g) O (g)   يك واكنش گرماده و با كاهش
 .آنتروپي همراه است

 .باشند هر سه واكنش گرماده مي: »3«گزينة 
توان با عبور از روي كلسيم  ها را مي خارج شده از نيروگاه 2SOگاز : »4«گزينة 

 .اكسيد به دام انداخت
 )26و  23، 22هاي  صفحه ،شگاهيدان پيششيمي () سينتيك شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )سعيد نوري(      »4« گزينة -216

مرحلة  ،اكسيد تري  اكسيد با اكسيژن و تشكيل گاز گوگرد دي  واكنش گاز گوگرد
2پر ارزش  ةيند مجاورت براي توليد صنعتي مادامهمي در فر 4H SO كه در  است

2اكسيد (V)گر پالتين يا واناديم كاتاليز تمجاور 5(V O (s)) شود انجام مي. 
 )57و  56، 33تا  30هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )زاده حسن عيسي(      »2« گزينة -217

 :بررسي موارد نادرست .بقيه موارد نادرستند» پ«به جز عبارت 
واكنشي براي طور مثال اگر  روع واكنش دارد، بهششرايط اين مورد بستگي به ) آ

سرعت  ،در لحظة شروعجا شود،  ها جابه دهنده سمت واكنش تعادل بهبرقراري 
 .خواهد بود تر بيشو سرعت برگشت  تر كمرفت 

كه به سرعت (كميت ترموديناميكي اما زمان برقراري تعادل ثابت تعادل يك ) ب
بزرگ  K. (يك كميت سينتيكي است و ربطي به هم ندارند) آن بستگي دارد

 .)نيستكوتاه انجام واكنش بر زمان  يدليل
Aادل براي تع Kهاي داده شده مقدار  با توجه به تعادل) ت C  و  10برابر

Cبراي تعادل  A  است 1/0برابر. 
 )38تا  34و  3هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
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 )زاده حسن عيسي(      »1« گزينة -218
دهنده به تناسب ضريب استوكيومتري  با توجه به اينكه مقدار اوليه دو واكنش

دهنده  واكنشبراي استفاده از درصد پيشرفت واكنش از  ،ها انتخاب نشده است آن
محدودكننده است، از طريق  Aماده  چون. كنيم كننده استفاده مي محدود

 Aكنيم، بنابراين مقدار مصرفي  پيشرفت تعادل را تنظيم مي Aمصرف ماده 
804 :برابر است با 3 2100x / mol    مول مصرفيA 

 
 
 

 
 

6 4 22 10 24 12 7 92 0 8 3 6 1 2962
2 2

/
( )[C] /

K / L.mol
/ / /[A][B] ( )( )

    

 )41تا  38هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )فرد قهرماني فاضل(      »2« گزينة -219

2 22 2 2
1 5 2 2

N (g) O (g) NO (g)
x x x


 
 

1 5 2 2 5 5 0 5x x x / x / mol       
21 0 12520 5 4

( ) L
K /

mol( / )( )
   

 :دهندة محدودكننده است واكنش 2Nكه  با توجه به اين
اوليـه   2Nمصـرف شـده و    2Nتوان با استفاده از مقـدار   بازده درصدي را مي

0 .محاسبه كرد 5 100 501
/

%  بازده درصدي 
 )41تا  38هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي( 

---------------------------------------------- 
 )حامد اسماعيلي(      »2« گزينة -220

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) 
نصف و  2COرسد كه غلظت  در ظرفي با حجم دو برابر، به نظر مي با قرار دادن

فقط تابع  2CO) فشار(جا كه غلظت  شود، ولي از آن نيز نصف ميتعادلي فشار 
 .ماند ثابت ميتعادلي ، فشار باشد مي دما

Kفشار و غلظت تعادلي گاز ثابت  ثابت2تغيير حجمK [CO ]   
 )52و  51، 44تا  41هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )امير قاسمي(      »3« گزينة -221

22تعادل  4 2N O (g) NO (g) تعادل به  ،پس با افزايش دما. اگير استگرم
 .يابد افزايش مي Kسمت راست رفته و 
)  وردهايعني سمت فر(تعادل به سمت مول گازي بيشتر  ،در اثر كاهش فشار

كاهش فشار در ( .شود مي Kتر از  كوچك Qبنابراين در ابتدا  ،كند حركت مي
 .)شود ها و كاهش شدت رنگ مخلوط گازي مي مجموع باعث كاهش غلظت گونه

2با افزايش غلظت  4N O (g)رود و باعث افزايش  مي وردها، تعادل به سمت فر
 )52تا  47هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي( .شود مي  وردهاغلظت فر

 )مسعود جعفري(      »2« ينةگز -222
ها و مجموع  دهنده با توجه به يكسان بودن مجموع ضرايب واكنش: روش اول

ها  وردهاها برابر ميزان تغييرات فر دهنده ها، ميزان تغييرات واكنش وردهايب فراضر
 .در نتيجه تعداد مول گازي در اين واكنش ثابت و برابر مقدار اوليه است. است

4 4 2 2 12mol     تعداد مول گازي 
18 512 2221

/ L
?L mol L

mol
   

را محاسبه كرده و جهت پيشرفت واكنش را تعيين  Qتوانيم  مي: روش دوم
 :كنيم

4كند  واكنش در جهت رفت پيشرفت مي 42 2 42 22
[H ][CO ]

Q K
[H O][CO]


    


 

2 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)  
 غلظت آغازي 2 2 44
x x x x غلظت تغيير 

4 x 4 x 2 x 2 x غلظت پاياني 
 

4 42 2 9 0 52 22
[CO ][H ] ( x)( x)

K x /
[CO][H O] ( x)( x)

 
    

 
 

1 5 4 52 2 2[CO] [H O] / M , [H ] [CO ] / M     
 .است، در نتيجه مقادير غلظت برابر تعداد مول مواد هستند 1Lحجم ظرف 

4 5 2 1 5 2 12/ / mol     مجموع مول گازي 
18 512 2221

/ L
?L mol L

mol
   

 )46تا  44و  41تا  38هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )سپهر كاظمي(      »4« گزينة -223
 :ها بررسي گزينه

ربسته سكربنات در ظرف  جزيه كلسيماين نمودار متعلق به واكنش ت: »1«گزينة 
از طرفي بازده درصدي با  .تواند ثابت تعادل را تغيير بدهد است اما تنها دما مي

، بازده درصدي واكنش ثابت Kماندن  كند و با ثابت تغيير ثابت تعادل تغيير مي
 .ماند مي

دهد، زيرا غلظت مواد جامد مانند  اين نمودار مقدار مول را نشان مي: »2«گزينة 
CaO  3وCaCO ثابت است. 
هاي رفت و  سرعت واكنش ،دقت داشته باشيد كه با افزايش دما: »3«گزينة 

 .شود جا مي جابهدر جهت رفت  تعادلهرچند  ،يابد برگشت افزايش مي
، است ها افزايش يافته وردهامول فر ،ا افزايش دمابا توجه به اينكه ب: »4«گزينة 

 ،هاي گرماگير با افزايش دما اين واكنش يك واكنش گرماگير است و در واكنش
 .يابد ثابت تعادل نيز افزايش مي

 )52تا  50و  37هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )نژاد ياسين عظيمي(      »4« ينةگز -224
 :ها بررسي گزينه

هاي گازي  دقت كنيد كه ثابت تعادل يكا ندارد و اين يعني شمار مول: »1«گزينة 
حجم ظرف تأثيري بر  تغييربا هم برابر است و ) ها(ورده او فر )ها(  دهنده واكنش

 .جايي تعادل ندارد جابه
3واكنش در : »2«گزينة  22 2 3H (g) N (g) NH (g)  با كاهش فشار، 

دليل  اما نهايتاً به. كند تر حركت مي سمت تعداد مول گازي بيش تعادل به
اوليه است و تعادل  غلظتتر از  كم 2Hغلظت نهايي گاز  ،كاهش فشار

 .كند جبرانطور كامل  تواند اثرات ناشي از كاهش فشار را به نمي

 غلظت تعادلي

2 2A B C 

0 10mol4mol

2x 2xx

2x 10 2x4 x

6 4/ mol3 6/ mol0 8/ mol
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 .به صورت مستقيم از هوا ندارندرا وانايي جذب نيتروژن گياهان ت: »3«گزينة 
22در واكنش : »4«گزينة  4 2N O (g) NO (g)  با افزايش دما غلظت

2NO شود افزوده مي ،ظرفگاز درون اي  يابد و به شدت رنگ قهوه افزايش مي. 
 )53تا  47 هاي صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )مسعود علوي امامي(      »4« گزينة -225

در نتيجه . ثابت تعادل واكنش با افزايش دما، كاهش يافته است: »1«گزينة 
جموع آنتالپي استاندارد تشكيل به علت گرماده بودن، م .واكنش گرماده است

 . هاست دهنده ها كمتر از واكنش وردهفرا
در نتيجه تعادل در  ،ثابت تعادل در اين دو دما بزرگتر از يك است: »2«گزينة 

 .سمت راست قرار دارد

CO]22عبارت : »3«گزينة  ]
( )

[CO]
، همان عبارت ثابت تعادل است كه با افزايش 

 :داريم 1125Kبنابراين در تعادل جديد در دماهاي باالتر از  .يابد دما كاهش مي

 
2 4 22 21 21 10 1 1 102

[CO ] [CO ]
/ /

[CO][CO]
      

 39 10
2

[CO]

[CO ]
    

 .شود جايي تعادل نمي تغيير حجم ظرف باعث جابه: »4«گزينة 
 )52تا  49و  44تا  41هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )عبدالرشيد يلمه(      »4« نةگزي -226

ها يكسان و برابر يك  غلظت مولي همه ذره. كنيم ابتدا ثابت تعادل را تعيين مي
 .باشد مول بر ليتر مي

5 1
3 2

[PCl (g)]
K

[PCl (g)][Cl (g)]
  

بيشتر يعني برگشت  مول گازيتعادل در جهت  ،ليتر 4با افزايش حجم سامانه به 
 :است جدول تغييرات به صورت زير. رود پيش مي

3 2 5
2 2 2

PCl (g) Cl (g) PCl (g)
x x x


  

 

2
25 41 8 4 023 2 2

16

x
[PCl (g)]

K x x
[PCl (g)][Cl (g)] ( x)



      


 

): باشد ميمنفي غير قابل قبول (كنيم  استفاده مي از روش  xبراي تعيين مقدار 
80 9( ) 

8 80 1
2 2x x mol

 
   

2 5 12 2 5 0 6253 3 4
/

molPCl x / [PCl ] / mol.L      

 )50و  49، 41تا  38هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )امير قاسمي(      »4« گزينة -227

 Clو  Ag هـاي  ، يـون (I)واكـنش  محلول به  NaCl(s)در اثر افزودن 
شود، پس تعادل براي  مي Agكرده و باعث كاهش غلظت  AgCl(s)توليد 

امـا در  . شود جا مي ها جابه دهنده ، به سمت واكنشAgجبران كاهش غلظت 
ل دافزايش دما با توجه بـه گرمـاگير بـودن تعـا    : توان گفت مي» ت«مورد عبارت 

(II)، ثيري در أولي افزودن كاتاليزگر تـ  ،تواند باعث افزايش ثابت تعادل شود مي
 .ميزان عددي ثابت تعادل نخواهد داشت

 )36تا  34و  52تا  44هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )كيش مرتضي خوش(      »4« گزينة -228

با توجه . است، بنابراين پيشرفت واكنش زياد است چون مقدار ثابت تعادل بزرگ
 )هـا (هاي گازي فـراورده  مول دتعدا توان نتيجه گرفت كه د ثابت تعادل ميبه واح

)0است  )ها( دهنده بيشتر از واكنش S )  .    بنابراين بـا افـزايش فشـار، تعـادل 
با توجه به  .يابد ها افزايش مي دهنده شود و غلظت واكنش جا مي سمت چپ جابه به

0Hكه واكنش تعادلي است، بنابراين  اين        اسـت و بـا كـاهش دمـا، تعـادل
در هنگام تعادل، سـرعت  يابد  كاهش مي Kو مقدار شده جا  چپ جابه سمت به

 .واكنش رفت و برگشت برابر خواهد بود

 )52تا  49و  44تا  41، 33هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(
---------------------------------------------- 

 )سپهر كاظمي(      »1« گزينة -229

 :ها بررسي گزينه
به در واكنش برگشت  3SO، قسمتي از 3SOا افزوده شدن ب: »1«گزينة 

2O  2وSO  درنتيجه مقدار آن در تعادل جديد از تعادل شود و  ميتبديل
 .تر خواهد بود اوليه بيش

ماده گازي وجود ندارد، تغيير  ،كه در واكنش ياد شدهبه دليل اين: »2«گزينة 
 .حجم تأثيري بر تعادل ندارد

 .جايي تعادل ندارد ، اثري بر جابه3CaCOافزودن مقداري : »3«گزينة 
نيتروژن و هيدروژن، واكنشي گازهاي واكنش تشكيل آمونياك از : »4«گزينة 

 .يابد ثابت تعادل كاهش مي گرماده است كه با افزايش دما،
 )55و  52تا  46هاي  صفحه ،دانشگاهي پيششيمي () تعادل شيميايي(

---------------------------------------------- 
 )مسعود جعفري(      »2« گزينة -230

 :ها بررسي عبارت .نادرست هستند» پ«و » ب«، »آ«هاي  عبارت
ثابت  )ها(وردهو غلظت فرا )ها(هدهند عادل غلظت واكنشبه هنگام برقراري ت) آ

هاي موجود در دو فاز برابر باشد و اين موضوع  است اما لزومي ندارد تعداد مولكول
 .به ثابت تعادل بستگي دارد

يـك نسـبت     هاي رفـت و برگشـت را بـه    كاتاليزگر، ثابت سرعت واكنش )ب
 .دهد افزايش مي

هاي بيولوژيكي  كردن نمونهبودن دماي جوش نيتروژن، آن را براي منجمد پايين) پ
 .كند مناسب مي

 :يند هابر به صورت زير استاواكنش مربوط به فر) ت
3 22 2 3N (g) H (g) NH (g)  

0Hاين واكنش   در به لحاظ ترموديناميكي هاي گرماده  دارد و واكنش
 .ن پيشرفت بهتري دارنديي پايهادما

 )56تا  50و  32هاي  هصفح ،دانشگاهي يشپشيمي () تعادل شيميايي(
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