
  9كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي 

   جيمت

  طورانياستاد                                                                                                    
  
   1گزينه  .1

  :مسألهبا توجه به اطالعات 

r و شعاع rقطر هر دايره 

2
  . خواهد بود

  .الزاويه خواهد بود يره بر روي محورهاي مختصات و بر يكديگر مماس هستند، مثلث قائم دا5با توجه به آنكه 
  .الزاويه خواهد بود فاصله مركز دواير دورتر همان وتر مثلث قائم
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   1گزينه  .2

، بر روي همان شكل قرار دارد، با )خط(ي آن شكل نسبت به آن نقطه يا محور  ي هر نقطه ينهمتقارن باشد، قر) خط(از آنجا كه اگر شكلي نسبت به يك نقطه يا يك محور 

xفرض اينكه نقطه 
A

y

 
  
 

xها يعني x بر روي شكل مورد نظر قرار داشته باشد، قرينه آن نسبت به محور 

y

 
  

 چون اين چنين هموي شكل قرار خواهد داشت،  نيز بر ر

xشكل نسبت به مبدأ مختصات قرار دارد بنابراين قرينه نقطه 

y

 
  

x نسبت به مبدأ مختصات يعني نقطه 

y

 
 
 

 سوالتوان در اين   نيز بر روي شكل خواهد بود، بنابراين مي

xي   اگر نقطهتوان نتيجه گرفت كه مي

y

 
 
 

xي   روي شكل قرار داشته باشد، نقطه

y

 
 
 

x نيز روي شكل قرار دارد لذا شكل نسبت به خط   نيز متقارن ) محور عرض (0

x و مبدأ مختصات متقارن باشد، حتماً نسبت به خط xاست بنابراين به طور كلي اگر شكلي نسبت به محور    .ها نيز متقارن خواهد بودy يا همان محور 0

 

   1گزينه  .3
  فرمول محاسباتي:روش اول
ي بين دو عقربه را طي كند از طرفي در ساعت  بايست عقربه ساعت شمار زاويه ر قرار دارد، ميكه عقربه ساعت شمار دقيقاً جايي قرار گيرد كه عقربه دقيقه شما براي اين

: 12   :ي بين عقربه ساعت شمار و دقيقه شمار برابر است با  زاويه14
     h / m /     30 5 5 30 0 5 5 14 77  

  :شود، تناسب زير را خواهيم داشت  مي30ها،  ي بين عقربه و از آنجا كه با گذشت يك ساعت زاويه
  زمان  زاويه  

30  1 ساعت  
? :

    
1 77 172 2 34

30 30
  

77  ?  
:بنابراين  2   . ساعت شمار جايي قرار گيرد كه عقربه دقيقه شمار قرار دارد  طي شود و عقربه77كشد كه  ل مي طو34

  . كم كنيم360 را از ي  بايست نتيجه  مي12 صورت قرار دادن در(دهيم   را قرار مي0 عدد hباشد به جاي   مي12زماني كه ساعت : 1 كرذت

17براي تبديل : 2كر ذت
30

  :  ساعت به دقيقه داريم 
17 60 34
30

  
   روش تحليلي:دومروش 



 كه در زمان اعالم شده از آنجا : 12   خط4ي   به اندازه2بايست عقربه ساعت شمار از ساعت   قرار دارد، بنابراين در زمان جديد مي14روي  ي دقيقه شمار بر  عقربه14
ه ك ساعت شمار است، زماني ي  سرعت عقربه برابر12كه سرعت حركت عقربه دقيقه شمار   و با توجه به اين) روي چهارمين خط3 و 2يعني بين (د بيايكوچك جلوتر 

ي دقيقه  عقربه و 3 و 2 ساعت شمار بين ي  عقربه بنابراين،اُمين خط كوچك قرار خواهد داشت48بر روي ، دقيقه شمار  چهار خط كوچك را بپيمايدعقربه ساعت شمار
:: قرار دارد و به عبارتي ساعت جديد برابر است با48شمار روي  2 48  

:كشد تا عقربه ساعت شمار   مدت زماني كه طول ميپس 12   : جايي قرار گيرد كه عقربه دقيقه شمار قرار دارد، برابر است با14
  : : :   2 48 12 14 2 34 

 4 گزينه .4

  : شود استدالل موجود در متن  بدينگونه مطرح مي
  .ظروف بهتر است شستن براي» سرد آب« با مقايسه در »گرم آب« :نتيجه يا ادعاي اوليه

 شـوند و  مـي  ساييده ظروف به باالتري با سرعت و كرده حركت تر سريع ها آن .آورند دست مي به بيشتري انرژي آب هاي مولكول يابد، مي افزايش دما كه زماني) : شاهد ، گواه(فرض

  .كنند جدا كثيف را روفظ سطح ذرات چسبيده به توانند مي تر راحت نتيجه در كنند، ايجاد مي بيشتري اصطكاك
  ): ..................................................................فرض مخالف(با اين وجود 

رم در شستـشوي  يكي از نشانگرهاي فرض مخالف است، انتظار داريم جمله بعد از آن مخالف با استدالل موجود در متن درباره بهتر بـودن آب گـ  » با اين وجود «از آنجا كه عبارت     
 .ظروف باشد

 خارج از محدوده بحث است، چرا كه ناكار آمدي مواد شوينده هيچ ارتباطي به مقايسه آب گرم و سرد در شستشوي ظروف ندارد: 1گزينه.  

 گرم و سرد در آشپزخانه ارتباطي با استدالل مطرح شده در متن نداردخارج از محدوده بحث است، زيرا وجود يا عدم وجود آب : 2گزينه.  

 خارج از محدوده بحث است، چرا كه پاكيزگي ظروف داغ ارتباطي به مقايسه مطرح شده در متن ندارد: 3گزينه.  
  كند،اگرچه متن داليلي براي بهتر بودن آب گـرم در شستـشوي              در انتهاي متن مخالفت مي    » با اين وجود  «تدالل قبل از عبارت     به بهترين شكل با اس     - درست   پاسخ: 4گزينه

  .كند را از حالت كلي خارج كرده و با آن مخالفت مي آورد، اما اين گزينه آن ظروف مي

 4 گزينه .5

  :خالصه ساختار استدالل موجود در متن مورد نظر بدينگونه است كه 
  ............  خام فروشي و صادرات اگر چه شاهد رشد صادرات كاالهاي غير نفتي همراه با كاهش واردات شده ايم اما به دليل ضعف ساختار توليدي همچنان متكي به

  .است كه ارزش افزوده پاييني دارند) نفت و گاز: مانند (به احتمال زياد منظور نويسنده در ادامه متن صادرات مواد خام 

  چراكه آنها نيز قطعا نمي توانند كااليي را كـه مـا نمـي تـوانيم توليـدكنيم           كشورهايي كه ساختار بخش توليدشان بر ما نمي چربد به اين مواد خام نيازي ندارند              : 1گزينه 
  .توليد كنند

  كـان  اگرچه به كاالي نامرغوب در متن اشاره اي نشده است، اما با اين حال كااليي كه به دليل عدم مرغوبيت قادر به رقابت با همتاهاي خارجي نيست ، قطعـا ام                     : 2گزينه
  .صادرات نيز نخواهد داشت

  با توجه به ضعف بخش توليدي كه در متن به آن اشاره شده است ، فروش محصوالتي كه مورد نياز اين بخش باشد به نظر غير منطقي و دور از انتظـار  خواهـد                                   : 3گزينه
  .بود

  از آنجا كه در انتهاي متن اشاره شده است كه به دليل ضعف در ساختار توليدي ، همچنان استمرار سياسـت تحميلـي بـر خـام فروشـي اسـت                                - درست   پاسخ :4گزينه

  .بنابراين انتظار مي رود اتكاي صادرات به مواد خامي مانند نفت و گاز باشد كه ارزش افزوده پاييني هم دارند

 

  


