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 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  1–10 10 3فارسي

  11-10 20 2فارسي  15
  15  21 - 40  20 3و2عربي، زبان قرآن
  41-  10 50 3دين و زندگي

  51 -  10 60 2دين و زندگي  15
  15  61-20 80 3و2بان انگليسيز

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مصوباتمستندسازي و مطابقت با 

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري   بخش داود تالشي، مسلم ساساني، هامون سبطي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج  فارسي
  نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضوي حسين رضايي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميبخش،  ابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، عمار تاج  ، زبان قرآنعربي

كبير،  بقا، فردين سماقي، محمدرضا فرهنگيان، مرتضي محسني زحل، محمد رضايي، عليرضا ذوالفقارييپور، محسن بياتمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امين اسديان  دين و زندگي
 نديفيروز نژادنجف، سيداحسان ه

 عمران نوريروش،عقيل محمديناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي،  زبان انگليسي

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

  مريم شميرانيمحسن اصغري،  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
 مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  ليال ايزدي  فرهاد موسوي پوراسماعيل يونس

پور،امين اسديان  احمد منصوري  دين و زندگي
نوشين، عليرضا آب  ، محمد آقاصالحسكينه گلشني سيداحسان هندي

  زكارمحدثه پرهي  اميرحسين حيدري

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

  اله استيري، رحمتلو،سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  ور مبينا آزاده يتمحدثه مرآ

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون اد سؤاالت و زمان پاسختعد

 ?
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   2: ةصفح  (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان) دوازدهمعمومي                       99 اسفند 22 آزمون -)5( ةپروژ

 
  

 هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي - 1

  »تعلل، شَبح، محضر، ارتفاع، هشيوار«

  كردن مانند، درآمدهاي مملكت، گذرگاه، سستي )2  جويي، دفترخانه ، بهانهوسعتسياهي،  )1

  كردن ها، آگاهانه، اهمال زمينسياهي، محصول ) 4   دادگاه، زمين زراعتي، هوشيارانه، مانندها )3 

  الخطي وجود دارد؟اماليي يا رسم غلطشده چند  هاي دادهدر ميان گروه واژه - 2

  سرايي، پهلواني  ه، جناغ سينه، روضه و نوحهلّذ، هضم و گوارش، خسته و و سياهي ة موهومحمايل و محافظ، صداي محيب، مجاب و متقاعد، ساي«

     »ت، قو و نعره، ذوال مملكتسمن و ياسمن، مال رعيگل پرمايع،  گي، آذرم و حيا، شاهو فرهيخته

  هفت) 4   شش )3   پنج )2   چهار )1

 شود؟ در كدام گزينه يافت مي» مجاز«بيشترين  - 3

  دامــن گـوهـر بــيـار بــر ســر مــجـلـس بــبــار  دفـتـر فـكـرت بـشوي، گـفـتة سعدي بـگوي )1

  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  دهي اي كه پـندم ميبـا زمـانـي ديـگـر انـداز  )2

  آورد هـــرقــدر بــايـد شــــراب نـاب گـــل مــي  بـاده را مـوقـوف فـصـل گل مـكـن كز خرّمي )3

  سـلـطـان جـهـانـم بـه چـنـيـن روز غـالم اســت  گل در بر و مي در كف و معشوقه به كام است) 4

 شود؟ هاي زير ديده مي ترتيب در كدام بيت به» تناسب جاز، ايهام، كنايه، تضاد، ايهامم«هاي  آرايه - 4

  يـاقـوت چــه ارزد بـده آن قـــــوت روان را  الف) سـاقـي بــده آن كـوزة يـاقـــوت روان را

  تـر اسـت از تـار سـبـحه رشـتـة زنّـار خـوش  ب) از دام زيـر خـاك خــطـر بــيـشـتــر بـود

  بـــتابـــد ز چــــرخ بــلــنــد آفــتــــاب  ) نــبــايـد كــه بـــر كـــاخ افــراســيــابج

  ات را مشتري ليـك كـو آن زهـره كـĤيـم زهره  د) تو به عارض زهره و من مشتري از جان تو را

  رافـكـنـدكـز تـَف بــه كـوه لـرزة دريــا بـــ  اي بـه كـف جـگـر بـاده هـ) دريـاكـشـان كـوه

  ) د، الف، ج، ب، هـ2     ب، هـ، ج، د، الف )1

 الف د،) ج، هـ، ب، 4    ) ب، الف، ج، د، هـ 3

  در ابيات كدام گزينه يكسان است؟» ساختن«كاربرد معنايي افعال از مصدر  - 5

    ستاني از خـون جـگر بـر مژه چـون الله  در وقت وداعش كه چو گل رفت بسازيـم الف)

  كـه بـسـازنـد ز غـوره به زمان شيريني  سخنت، باكي نيست وني گرچه رو تُرش كب ) 

  كـه نـسـازند به درد تو و درمـان طلبند  خـبـر از لـذّت عـشـق تـو نــدارنـد آنـان ج )

  ميو بساز ميوزـسـو بـال تـوص يوـب رـب  راه نيران تو چون عود در اـجـش هـدر آت د )

  زنـد وحـشي ما زود بر دامان صحرا مـي  ن بـدنسازد به زندا هـ) جـان مـشـتاقان نمـي

  ) الف، هـ 4  ) هـ، ج3  ) ب، ج2  ) الف، د1

دقيقه 15  3 فارسي
  دبيات انقالب اسالميا

(گذر سياوش ادبيات حماسي
  از آتش)

  12تا پايان درس  10درس 
  108تا صفحة  82صفحة 
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   3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                      99اسفند  22 آزمون -)5( ةپروژ 
 

  است؟ نرفتهكار در كدام بيت شيوة بالغي به - 6

 زحمتي ديدم كه ديد اسفنديار از هفت خان  عشق او را هفت وادي بود و من در هر يكش )1

 قل را آتش زدم در دودمانوز سـپنـدش عـ  آتشين رويش چو ديدم جستم از جا چون سپند) 2

 تـيـر پـرّان بگذرد چون جفت گردد با كمان  چو تير تو به قامت چون كماني، من به قامت هم) 3

 لب مخوان منطق شيرين نداري شوخ شيرين  بـارو مـخـواهـار زيــمـنـظـر زيـبـا نـداري يـ) 4

 است؟ درستي آمده افعال بهزمان  ،در كدام گزينهبه ترتيب، در متن زير،  - 7

   »گردم پيش شما. كردم؛ كاش ايستاده بمانيد چون كه من دارم برمي ايد كه انهدام تيربار كار من بوده است داشتم عشق مي كه فهميده از اين«

  ماضي نقلي، ماضي بعيد، ماضي ساده، ماضي استمراري، مضارع التزامي، مضارع مستمر )1

  التزامي، مضارع مستمر) ماضي نقلي، ماضي نقلي، ماضي مستمر، مضارع 2

  ) ماضي بعيد، ماضي نقلي، ماضي ساده، ماضي استمراري، مضارع اخباري، مضارع ساده، مضارع اخباري3

  ) ماضي نقلي، ماضي نقلي، ماضي مستمر، مضارع التزامي، مضارع اخباري4

  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات،   - 8

  گرد نيست اي زين آسيا بر چ آزادهـيـار هـك  تـيسرو زرد ن يچ رويي نيست كز چرخ سيهـ) ه1

 اي كـز فـكـر سامان بگذرد ر آزادهـر ســهـ  ـردد از آسـودگـيــ) مـركـز پـرگـار گـردون گ2

 چشم و دل چون ساغر صهبا و ميناي شراب  سرو را عمري است پرخون باشدم از دور چرخ) 3

 غ او مجروح نيستـاي كز تي دل آزادهكـو   سته كردـان را خـردون دون آزادگـ) ضـربت گ4

  ... تناسب معنايي دارد.  جز با همة ابيات به» نيابم تپش تشدهش/ كزين كوه آ به نيروي يزدان نيكي«بيت   - 9

  هركس عنان به دست توكل سپرده است  ) صائب! چو موج از خطر بحر ايمن است1

  ـوانه آشنايي نيستكـه شـيـوة سـگ دي  دلـي از گـزند نفس ايمن ساده ز ) مـشـو2

 ستيز پست و بلند پروا ن هيو ساـرا چـم   نـام دام بسته ديبه طرف دامن خورش) 3

  ستين ايـوج درــر ز مـاطـردد خـرا تـم                ام خود را ردهـپـتوكل س يداـاخـه نـب) 4

 است؟ متفاوتكدام بيت مفهوم   -10

  مـرگ را بـه بـازي نـگـرفت حـيـثـيـت  زين پيش دالورا كسي چون تو شـگـفـت )1

  همدم روح قدس زنده به جان دگر است  كـشتة لعل لبش كي كند انديشـة مـرگ )2

   خـود مـردة درد او زنده به حيات اوست  گر كشته شوم در عشق از مرگ نينديشم )3

  چـو خـسـرو شـادمـان از مـرگ فـرهاد    مـرا شـيـريـنـي تــو كـشـتـه و تـــو) 4
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 اند؟ معني شده نادرستجود دارند كه وهاي زير،  كدام گزينه، تعداد بيشتري از واژهدر  -11

  انگاري)،  (تلمذ: ياددادن)، (مسامحه: ساده غش)، (ردا: باالپوش)، (قداره: نوعي جامة جنگي)، (عيار: سنجه)، (چلّه: كمان)، (ثقت: خاطر جمع)، (صافي: بي

 ي)، (مقيد: بسته)، (مهمل: تنبل)(مناصحت: اندرزگرفتن)، (ماللت: ماندگ

  مقيد، تلمذ، مسامحه، ثقت )2    ) عيار، قداره، صافي، مناصحت1

  ، تلمذ، قدارهردامناصحت، ) 4    ماللتمهمل، چلّه، عيار،  )3

 ؟اماليي است غلط فاقدكدام بيت  -12

  را شد به نگيندان راضي؟ـگوهر از بحر چ  چون ز صحراي عدم گشت به تن، جان راضي )1

  رددـكه اين صالح ز چين جبين دودم گ  اشـرو بـاب ادهـشـرآرد گــغ بـيـو تـا چـضـ) ق2

  گـنـاب جـبـاس ـادهرده آمـود كـه خـب  گـنــفــر و تـيـه تــر بـراسـح سـلّـصــ) م3

  تو چون حباب بي خود را زنم به دريا هم  بـحـر شـكست اعضا چون موج سـعي دارم) 4

 گزينة ... كامالً صحيح است.جز  ها به زينههاي مقابل همة گ آرايه -13

م گرفته است )1 ـار غـمم خـم گـرفتـه اســت (جناس، حسن تعليل)    روي زمين و خـون دلم ـن ك ز ب ــل شـت ف   ـپ

يــداري )2 د شـد ز ـب ـاوـي دة ج ـاره زـن ـاهـكار مـخـسب (تشخيص، حسن تعليل)    سـت يـز در دل شـب اي سـي و ـن   ـت

   آرايي) كـز بـار خـويـش گـردد شـاخ شـجر شكسته (تشبيه، واج    وست اي جان و وقت باشدبارم مـحبت ت )3

  )تضادرا (تلميح، ـون آدم مـحـسـن گـنـدمـگـون بـرد از راه چ    نيست يك جو خلد را در ديدة من اعتبار )4

 است؟ نادرست» وان گام آرميدهآشوب / وان رفتن خوشش بين  آن لعل دلكشش بين وان خندة دل«كدام گزينه دربارة بيت  -14

 در هر دو مصراع مفعول است.» ـَ ش«) ضمير 2    ) هشت تركيب وصفي وجود دارد.1

  ربط موجود است.» و«سه  )4    دو فعل موجود و دو فعل محذوف دارد. )3

 وجود دارد؟» مسند«در جملة پاياني كدام بيت نقش  -15

  وشيده استـپر پـر سـد در زيـنـر چـا هـغ مـيـت  ايانش سراسر در جگر ـمـم نـرود زخ يـم )1

  كـه مـا را آسـتـيـن بـر چشم تر پوشيده است آن  كشد از سادگي بر روي طوفان ميبادبان  )2

  وقت آن كس خوش كه از دنيا نظر پوشيده اسـت  خواب بر آيينه از نقش پريشان شد حرام )3

  را مـوي كـمـر پـوشيده است پـيـچ و تـاب زلـف  نمايد در غزل مصرع برجسته خود را مي )4

  ادبيات داستاني  2 فارسي
  بيات جهان / نيايشاد

  18تا پايان درس  15درس 
  157 تا صفحة 118صفحة 
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 ؟است متفاوتدر كدام بيت » واو«نوع حرف  -16

  مـن و گـرز و مــيـدان و افـراسـيـــاب    چـو فـردا بـرآيــد بــلـنـد آفـتـاب  )1

  چـشـم تـر و نـان خـشـك و روي تـازه    گـفتـم كه چو ناگه آمدي عيب مگير )2

  ما برسان سرو و گل و ريحان را خـدمت  اي صـبـا گر به جوانان چمن بازرسي )3

  رود ارادت اوست كه هر چه بر سر ما مي    سر ارادت ما و آستان حضرت دوست )4

 ؟مفهوم سرودة زير به كدام بيت نزديك است -17

 »ايستد/ از ياد مبر اش/ سپاسگزاري كن/ اما چراغدان را هم/ كه هميشه صبورانه در سايه مي طر روشناييااز شعله/ به خ«

  ، دل را كرد در گور آن كه اين روزن گرفت زنده  دل روشني از ديـدة روشـن گـرفـت   خانة )1

  پــيــش چـشـمــم چــراغــدان بــــهــتـر  سـوخـت از غــفـلـتـي چـراغ و كـنــون )2

  بـه اسـيـران قــفـس مـــژدة گـــلـزار بـيـار  شكر آن را كه تو در عشرتي اي مرغ چمن )3

  انـد كه در جـان مـجـمر است كـز سـوز غـافـل  وقت حريفان به بوي عود آري خوش است )4

 ؟در كدام گزينه آمده است» روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد/ زيرا هردم به تالش است تا كه فراتر رود«مفهوم عبارت  -18

  كفن باشد؟تر كه ماهي را كف دريا  چه زين خوش  ز شـور عـشـق دلگيري ندارد جان مشتاقان  )1

  بـرنـيـارد هـيـچ مـرغـي رشـتـه از پـا در قـفس  روح از طول امل مانده است در زندان جسم )2

  يـا يـاد نـداري تـو كـه بـــر عـــرش پــريـدي  اي روح چـو طـاووس بـيـفـشان تو پر عقل  )3

  كـان چـه باك؟روح بـاالدسـت را از عـالــم امـ  نيست در كنعان ز يـوسف دور بوي پيرهـن )4

 ؟مفهوم عبارت زير است» فاقد«ابيات كدام گزينه  -19

  »از آسمان تاج بارد اما بر سر آن كس كه سر فرو آرد.«

هـر كـف خـاكـي بود دامان صحرايي مرا  نهادان جو كه با آن سركشي ت از خاكيالف) هم  

  ضع ريشه نيستنخل تسليم مرا غير از توا  چو شـمع ب) از سر افتـاده پـابرجاست جانم هم

  ز بـار دل خـميدم تا تواضع با فلك كردم  ج) غرور كـبـريـايـي داشتــم در مــلـك آزادي

  آزاده را هــمـــي ز تـواضــع رسـد بـال  د) با ايـن هـمـه كـه كـبر نـكوهيده عادتي است

 فتادگيدولـت خـورشـيـد را دارد بـه پا ا  هـ) ســرفـرازي را نـبـاشـد جـنگ بـا افتـادگي

  ج، د )4  د، هـ )3  هـ، ج )2  د، الف )1

 ؟آمده است غلطمفهوم كدام بيت  -20

  از دهـان مـور بـيـرون دانه را مور آورد (همدلي و اتّحاد)  چشمان بر سر دنيا به هم دارند جنگ تنگ )1

  وت)خيزد (دريادلي و فت ز خـاك، مـرد بـه امـداد مرد مي  سپهر سفله كه باشد كه دست مـن گـيـرد )2

  كشد (قناعت و مناعت) خود را به روي دست سليمان نمي  مـوري كه پاي حرص به دامن كشيده است )3

  منشي)  انگيزي و بزرگ آيد به چشم (خيال آسـمان در پيش پا افتاده مي  يالـوالن خـتاده جـند افـلـائب بـه را صـر كـه )4
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  ۲۸ - ۲۱لی العربّية (لّترجمة من أو إعن الجواب ل األنسبعيِّن(  
 ﴾: اّلذي أطَعَمهم من جوٍع و آَمنهم من خوف ،ليعبدوا رّب هذا البيت﴿ ف -21

  ) پس بايد عبادت كنند پروردگار اين خانه را، همان كه در گرسنگي خوراكتان داد و از ترس ايمنتان كرد!1
  د و از ترس در امانشان نهاد!) پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستيد، كسي كه در گرسنگي خوراكشان دا2
، كسي كه در گرسنگي خوراكشان داد و از تـرس ايمنشـان   بپرستند بايد ) پس پروردگار اين خانه را3

  كرد!
  پرستند، همان كه در گرسنگي ايشان را طعام داد و از بيم ايمنشان كرد!) پس پروردگار اين خانه را مي4
  »:زة اّلتي لم يکن أجداده يعرفونها لُتصبح حياته أسَهل!من الّضروري أن يستفيد اإلنسان من األجه« -22

  تر شود! شناختند تا زندگيش آسان ها را نمي ) الزم است كه انسان از ابزارهايي استفاده كند كه اجداد او آن1
  د!تر شو كردند، بشناسد تا زندگيش ساده ها استفاده نمي ) اين الزم است كه انسان وسايلي را كه اجدادش از آن2
  تر گردد! شناختند و زندگي او آسان ها را نمي ) ضروري اين است كه آدمي ابزارهايي را به كار گيرد كه اجدادش حتّي آن3
  تري داشته باشد! ها را نشناخته بودند تا اينكه زندگي ساده ) ضروري است كه انسان از وسايلي استفاده كند كه پدرانش آن4
  »:زيد معرفته في الحياة  فالجديُر أن ُيواَصل اجتهاُده في قراءة الكتب المفيدة!ال َيشبع اإلنسان إّال بما يَ « -23

يابد؛ پس شايسته است كه تالشش در خواندن شود جز با چيزي كه شناختش با آن در زندگي افزايش مي) انسان سير نمي1
  هاي سودمند ادامه يابد!كتاب

در زندگي افزايش دهد؛ بنابراين شايسته است كه تالشش را در خواندن  كند مگر چيزي كه شناختش را) انسان را سير نمي2
  هاي مفيد ادامه دهد!كتاب

شود كه شناختش را در زندگي افزايش دهـد؛ در نتيجـه شايسـته اسـت كـه تـالش وي در       ) انسان فقط با چيزي سير مي3
  هاي سودمند تداوم يابد!خواندن كتاب

- كه شناخت او را در زندگي زياد كند؛ پس شايسته است كه تالش او در خواندن كتـاب كند ) فقط چيزي انسان را سير مي4

  هاي مفيد ادامه يابد!
رق لذلك َدرَّست ما ُيقارب تسع سنوات في جامعات بعض الدُّول هذه الُمستشرقة کانت ُتحّب الَعيش في الشّ « -24

  »:اإلسالمّية!
هاي برخي كشـورهاي اسـالمي    سال در دانشگاه 9نابراين نزديك داشت در شرق زندگي كند، ب ) اين خاورشناس دوست مي1

  تدريس كرد!
هاي كشـورهاي اسـالمي    سال در برخي از دانشگاه 9داشت، بنابراين نزديك  ) اين خاورشناس زندگي در شرق را دوست مي2

  تدريس نمود!
هاي بعضي از كشورهاي اسالمي درس  هسال در دانشگا 9 ) اين شرق شناس زندگي در شرق را دوست دارد، بنابراين نزديك3

  خوانده است!
سال  9هاي بعضي كشورهاي اسالمي  داشت در شرق زندگي كند، بنابراين در دانشگاه ) اين خاورشناسي است كه دوست مي4

  درس خواند!
  »:ال ُأشاهد طائرًا َکَفرِخ برناکل َينُجو من الّسقوط من ارتفاٍع علی رغم ظروفه القاسية!« -25

  بينم كه با وجود شرايط دشوار، از افتادن از بلندي نجات يافته باشد! اي مثل جوجة برناكل نمي گز پرنده) من هر1
  بينم كه با وجود شرايط سختش، از افتادن از ارتفاعي جان سالم به در ببرد! اي همانند جوجة برناكل نمي ) پرنده2
  ط از ارتفاعي، شرايط سخت نجاتش را فراهم كرده باشد!كنم كه با سقواي مانند جوجة برناكل مشاهده نمي ) پرنده3
  ام كه با افتادن از ارتفاع، شرايط دشواري را براي نجات پشت سر گذاشته باشد! اي شبيه جوجة برناكل نديده ) هيچ پرنده4

 3و  2 عربي، زبان قرآن
دقيقه 15

  3عربي، زبان قرآن 
  الُکُتُب َطعاُم الِفکرِ 

  3درس 
  48تا صفحة  33صفحة 

  2عربي، زبان قرآن 
آنِّه ماری شيِمل، َتأثيُر الّلغِة 
الفارسيَِّة َعَلی الّلغِة 

  العَربيَّةِ 
  7تا پايان درس  6درس 

  91ة تا صفح 65صفحة 
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  :الخطأن عيّ  -26
  ر زبان عربي داشت،زبان فارسي تأثير زيادي ب کان ِلّلغة الفارسّية تأثير کبيٌر علی الّلغة العربّية،:) 1
  اند، ها آشكار كردهو اين تأثير را پژوهشگران در پژوهش و قد تبّيَن هذا التّأثير في دراسات الباحثيَن،:) 2
  هاي مختلف به كار گرفته شده بود، و اين زبان در سخنراني و کانت هذه الّلغة قد استخِدمت في الُمحاضرات الُمختلفة،:) 3
  ها شد! و اين كار موجب اتّحاد ميان تمدن بب الوحدة بين الحضارات!:و صاَر هذا العمل سَ ) 4
  :ن الّصحيحعيّ  -27

  هايي براي پرسشگران بود! ترديد در (داستان) يوسف و برادرش نشانه بي لقد کان في يوسف و إخَوته آيات للّسائلين!:) 1
  گيرد! چكي داشت كه برخي واژگان عربي را در بر مينامة كو او لغت کان له معجم صغير يضمُّ بعض المفردات المعرَّبة!:) 2
سالن مدرسة خود را تميز كنيد تا پـيش از آغـاز جشـن     َنّظفوا صالة مدرستکم حّتی ُتصبح نظيفة قبل بداية الحفلـة!:) 3

  تميز شود!
كـه ايـن واژگـان از     پس از پـژوهش دانسـتيم   بعد البحث َعلمنا أّن هذه مفردات قد ُنِقلت من الفارسـّية إلـی العربّيـة!:) 4

  اند! فارسي به عربي منتقل شده
  ؛»كنند!نياز ميها بيها ما را از برخي آموزهفقط تجربه«: الخطأعيِّن  -28

  الّتجارُب فقط ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم!) 1
  !الّتجاربُ  إّنما ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم) 2
  ال ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم إّال الّتجارب!) 3
  ال شَئ ُيغنينا َعن بعض الّتعاليم إّال الّتجارب!) 4
 :ُيناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

تي يمكن أن تفيده في الوقت المعلومات الّ  المعارف و جارب وتمّده بالتّ  غذاًء له، و و تعدّ تفيد قراءة الكتب العقل، 
ون قال إّن الكتب هم األصدقاء الحقيقيّ يُ  و .الجّيدةالحرص على قراءة الكتب يجب  الحاضر أو في المستقبل، لذا

 المرء نجحيأن  بسبّ ت على حياة شخص، فقد تغّير مسار الحياة و رٌ يذين ال يخطئون أبدًا، إّن الكتب لها تأثير کبالّ 
يستطيع  ضاً ييعيش فيه و أل االً يرسم خي يستطيع اإلنسان أن يغوص في خياله و من خالل الكتب أيضاً  .اتهيفي ح

   على حضارتها بسهولة. يتعّرف المدن وإلی  سافريأن 
﴾ مّما  قَ ذي خلاقَرْأ ِباسم ربِّك الّ  الكتاب هو القرآن الکريم و أّول آية نزلت في هذا الکتاب قوله تعالى:﴿ أفضل

ما سيأتي، كما فيه من  بالغيب و إخبار ابقين ويدّل على فوائد القراءة لإلنسان و في ذلك الکتاب قصص السّ 
 اكتساب صفات الخير! و بالحسنىاس ة معاملة النّ كيفيّ  فس وهذيب للنّ التّ  ربية والتّ 
 :  الخطأ عّين -29

    هناك أسرار في العالم و القرآن ُيخبرنا عنها!) 1
  ُيحّبها! مدينة کلّ  إلى بالکتب ُيسافر أن اإلنسان يستطيع) 2
       حياتهم! كبير في تأثير و لها ناجحين الّناس تجعل إّن الكتب) 3
  الكتابة! موضوع ولم ُيذکر فيه القراءة موضوع علی  القرآن  يؤّکد) 4
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  قد يبتعد المرُء من الواقع . . . بقراءة الکتبعّين الّصحيح:  -30
  لذلك يتغّير مسار حياته! )1
 لذلك يّطلع علی الُمستقبل! )2

 ًا!ألّنه يستطيع أن يصنع عالمًا خياليّ  )3

  ألّن الکتب تزيد المعلومات اّلتي عنده! )4
  الکتاب هو الّصديق الحقيقّي لإلنسان، ِلماذا؟حسَب النّص:  -31

  الوحدة! للحظات صديق ألّنه) 1
  الّنسيان! و يمنع العقل يقّوي ألّنه) 2
  المختلفة! الحضارات على يعّرفنا ألّنه) 3
  لإلنسان!  الّنجاح يسّبب و ال يخطئ ألّنه) 4
  ِّ۳۳و  ۳۲ن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي (عي(  
  :»تعّرفي« -32

  ةيّ الجملة فعل / فاعله محذوف و المفعول إلی حتاجي - ف)تعرَّ  :هي(ماض ثالثي ديمز  -فعل  )1
  فاعل معلوم / فعل و - )له حرفان زائدان ،تفعُّل :وزن یثالثي (مصدره عل ديمز  - فعل مضارع) 2
   فعل و فاعل معلوم / - )زائدحرف  له ،َتعرُّف :ثالثي (مصدره ديمز  -المذّکر الغائب)  (= للمفرد للغائب) 3
  ةيّ معلوم/ مع فاعله جملة فعل - )فيعر تَ  مصدره: ؛ف ر ع :ةيَّ حروفه األصل ؛»َتفعَّلي«وزن  یثالثي (عل ديمز  )4
  :»یالحسن« -33

  ف الجرمجرور بحر  /) »یُفعل« وزن یعل( لياسم تفض - معّرف بأل - اسم )1
  مجرور و جارّ ی: بالحسن / دمن فعل ثالثي مجرّ  مأخوذ - ةيّ بالعلم ةمعرف - مفرد) 2
  مجرور بحرف الجر / )د ثالثيمجرّ فعل مأخوذ من ( ليتفض اسم -(عَلم)  ةمعرف –مذّکر ) 3
  مجرور و جارّ / ) ثالثي ديمز مصدر مأخوذ من ( لياسم تفض - معّرف بأل - ثمؤنّ  مفرد) 4
  ) ۴۰ -  ۳۴مناسب للجواب عن األسئلة الّتالية (عيِّن ال ■■

  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأعّين  -34
غيَرة!) 1   َينَتِظُر الواِلداِن أسَفل الَجَبل َو َيسَتقِبالِن ِفراَخهما الصَّ
  ُهواُة الّرياَضة ُمعَجبوَن ِبالَموضوعات الّرياضّية في الصُُّحف!) 2
  ًء َجميًال ِمن َخَشب َشَجَرة الَجوز!َيصَنُع الُعّمال في الَمصَنع ِوعا) 3
  ال ُيبنى ُعشُّ الطُّيور إّال َفوق ِجبال ُمرَتَفعة َبعيدًا َعن الُمفَتَرسيَن!) 4
  : (عن توضيح الُمفردات)الخطأعّين  -35

  حضارة: ُتعتبر أساسًا علمّيًا و ثقافّيًا للبالد!) 1
  : لقاء ُتطرح فيه أسئلة لُيجاب عنها!مقابلة) 2
  إيجاد الّتواُصل بين األشياء أو اُالمور الُمختلفة! إنضمام:) 3
  ُدکتوراه: شهادة ُتعطی لشخٍص بسبب محاوالته في مجاٍل!) 4
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  »َمن . . . . . . له صديٌق ُيرشده في کّل حال فهو لن . . . . . . ضاّالً!«عّين الّصحيح في األفعال الّناقصة:  -36

  ليس / َيکون) 2    کان / َأصَبح) 1

  َيُکن / َتصير) 4    بحکان / ُيص) 3

  ماضيًا: ُيترجمعّين المضارع ال  -37

  لتا ألّنهما لم َتستعينا بالّصبر!صديقتاي َفش) 1

  لم َنجد سّيارة للوصول إلی اإلمتحان في الوقت المحدَّد!) 2

  أَکل جّدي أدويًة َوصفها له الّطبيب لکّن حاله لم َتتحّسن!) 3

  واقفون عَلی عجزهم!لم تتوّکلون علی أولئك األشخاص و أنتم ) 4

  عندما ُيريُد المتکّلم أن يأُمر أحدًا ليس حاضرًا، يقول:  -38

  اّن الُکُتب المفيدة تساعُد قارئها ليزيَد معرفته!) 1

  !َمن يطلب الوصول إلی األهداف العالية َفليجتهد کثيراً ) 2

  إبتِعدوا عّما يغضب اهللا و أکثروا من ذکره لعلَّنا ننال مغفرته!) 3

  اّن طالبًا ذهب إلی المکتبة ِللبحث عن ُمعجم اُألدباء! سمعتُ ) 4

                                                       :ُاسلوب الحصر هفي ليسعّين ما  -39

  !هُينسی ما َقـرأ الّتالميُذ إّال قسمًا من َقد) 1

                   الُکتّاب! شهرإّال ُمؤلَّفات أ بعفي بعض الَمطا عبطال تُ  )2

  عتماد الّناس إّال مسؤولون يعملوَن بما يقـولون!الن يکسب ) 3

  إّال الّذکر الحسن! لإلنسان یيبـق أالّ  قدَعرف الّساعي في الخير) 4

  کّسرًا:عّين المستثنی منه يکون جمعًا مُ  -40

  لم ُيطاِلع الطُّّالب اليوم درسًا إّال علم األحياء!) 1

  راء إّال الملّمعات!عقرأُت کّل شعٍر من أولئك الشُّ ) 2

  ما ُکتب في هذه الُکتب قانون إّال قوانين الُمرور!) 3

  حاولُت أن أجتنب عن ِذکر األقوال عندهم إّال الحّق!) 4
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ترتيب در  ، به...»عالمي رفت و آمد كند ةكه براي تحصيل علم به خانهر شاگردي «حضرت رسول اكرم (ص) فرمود:  -41
 ؟شود رود چه امري براي او محقق مي خورد و وقتي بر روي زمين راه مي فاقي براي او رقم ميهر قدمي چه ات ،هر گامي

  بهشتدر آماده شدن شهر آباد  –عابد  ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال –طلب آمرزش زمين براي او ) 1
  طلب آمرزش زمين براي او –آماده شدن شهرآباد در بهشت  –عابد  ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال) 2
  عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال –طلب آمرزش زمين براي او  –آماده شدن شهر آباد در بهشت ) 3
  عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال -آماده شدن زمين براي او  –طلب آمرزش زمين براي او ) 4
هي، نكتة موكّد در كدام آية مباركه است و در اين راستا با كدام پديده بايد به استقرار ساختن نظام اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات ال -42

 ؟مبارزه برخاست

1 (»الميزانَ لَقَد ارس و هم الكتابعانزلنا م ينات ولنا بالبسهاي طبقاتي حاكم بر نظام جاهلي  تبعيض -...» لنا ر  
2 (»لَقَد ارسعانزلنا م ينات ولنا بالبسالميزانَ لنا ر و حكومت براساس اميال خود سرانه -...» هم الكتاب  
  هاي طبقاتي حاكم بر نظام جاهلي تبعيض -...» يا أيها الذينَ آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اولي االمرِ منكُم «) 3
  حكومت براساس اميال خود سرانه -...» مرِ منكُم يا أيها الذينَ آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اولي اال«) 4
شود قوانين اين دين بر حق الهي (اسالم)، كه چـون خورشـيد، روشـن و درخشـان اسـت، بـا دانـش         نمي«كه  سخن مالصدرا مبني بر اين -43

 ؟مفهومي دارد در راستاي تبيين كدام حقيقت است و با كدام آية مباركه تناسب...» باشد   استداللي يقيني مخالفت داشته

  »قُل هل يستوي الذينَ يعلمونَ و الذينَ ال يعلَمونَ« -هماهنگي متقابل دين با تفكر عقلي ) 1
  »يات لقومٍ يتَفَكَّرونَإنَّ في ذلك لĤَ رحمةًو مودةً جعلَ بينَكُم « -هماهنگي متقابل دين با تفكر عقلي ) 2
  »يات لقومٍ يتَفَكَّرونĤَنَّ في ذلك لَا رحمةًو  مودةًجعلَ بينَكُم « -دين رابطة دو سويه و تقابل ميان علم و ) 3
  »قُل هل يستوي الذينَ يعلمونَ و الذينَ ال يعلَمونَ« -رابطة دو سويه و تقابل ميان علم و دين) 4
، پايه و »دربارة دين خود سخن بگو«سانيان كه گفته بود: زاد، فرماندة سپاه سا لشكر مسلمانان در جواب رستم فرخ ة، فرماندعبداهللا بن ةزهر -44

 ؟اساس اسالم را چگونه بيان كرده است

  ها به سمت بندگي خدا سازي آن  و رهنمون ها بتآزاد ساختن بندگان خدا از بندگي ) 1
  شهادت به توحيد و گواهي به رسالت پيامبر اكرم (ص)  ) 2
  .ديگرند بوده و برادر و خواهر يك مادري مشترك مردم داراي پدر و ةهم كه پذيرفتن اين) 3
  بر زبان آوردن سخن حق در برابر سالطين ستمگر) 4
هاي خداوند در اين دنيا براي  مفهوم است كه مراتب اخروي نعمت و كدام آيه بيانگر اين ها چيست سرآغاز پاك شدن نفس انسان از آلودگي -45

 ؟نيستها قابل درك و توصيف  انسان

  »دادند. ميها نهفته شده، اين پاداش كارهايي است كه انجام  هاست براي آن روشني چشم ةهايي كه ماي داند چه پاداش كس نمي هيچ« –توبه ) 1
  »و نه به ذهن كسي خطور كرده است. ام كه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده براي بندگان نيكوكارم چيزهايي ذخيره كرده« –توبه ) 2
ها نهفته شده، اين پاداش كارهـايي اسـت    هاست براي آن روشني چشمة هايي كه ماي داند چه پاداش كس نمي هيچ« -ي عمل به دستورات اله) 3

  »دادند. ميكه انجام 
ام كه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه به ذهـن كسـي خطـور     براي بندگان نيكوكارم چيزهايي ذخيره كرده« -عمل به دستورات الهي ) 4

  »كرده است.
  

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
دقيقه 15  3دين و زندگي 

  بازگشت
امروز و عمل  يايدر دن يزندگ

 يها هي/ پايبه احكام اله
  استوار

  9درس  انيتا پا 7 درس
  122 صفحةتا  76 صفحة
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 ؟اك ماندن جان و دل انسان چه زماني تداوم خواهد يافتپ -46

  .پيرايش از آلودگي باشدبا نفس و پاك شدن همراه  ةتزكي) 1

  .اطاعت از فرامين الهي باشد با همراه ،توبه) 2

  .نفس براي رستگاري اخروي خود بكوشد ةانسان عالوه بر تزكي) 3

  .وق مردم جبران گرددو حق باشدنفس به نيت رضا و خشنودي الهي  ةتزكي) 4

 ؟رود كار مي تر براي گمراه كردن جوانان به شيطان بيش ةكدام حيل -47

  كشاند. وقتي كه انسان را گام به گام و آهسته به سوي گناه مي) 1

  .بيندازدخواهد توبه را به تأخير  وقتي كه از او مي) 2

  .»گناه كن بعد توبه كن«دهد  گاه كه به انسان وعده مي آن) 3

  كند. خاصيت مي تي كه با استغفار پي در پي توبه را بيوق) 4

 ؟ترين حق خداوند بر بندگان كدام است ظرف زمان توبه چيست و مهم -48

  حق اطاعت و بندگي –توبه در جواني ) 1

  حق معنوي  – .تر است زماني كه توبه آسان) 2

  حق اطاعت و بندگي –سراسر عمر ) 3

  حق معنوي – .تر است زماني كه امكان توبه بيش) 4

 ؟بريم پي مي»  زنا«و » قمار«هايي در تحريم  به چه مصلحتترتيب  بهها،  با نظر به احكام الهي و تفكر پيرامون حكمت آن -49

  اسالم تأثيرناپذيري خود از جاهليت را نشان دهد. –امتناع از ايجاد بدبيني نسبت به دين الهي ) 1

  موقعيت خانواده متزلزل نشود. –دوري از ايجاد عناد و عداوت ميان افراد ) 2

  اسالم تأثيرناپذيري خود از جاهليت را نشان دهد. -دوري از ايجاد عناد و عداوت ميان افراد ) 3

  موقعيت خانواده متزلزل نشود. –امتناع از ايجاد بدبيني نسبت به دين الهي ) 4

بندوباري و فراهم  دن ورزش براي دور شدن از فساد و بيتر شدن بدن چه زماني ارزشمند است و ضروري ش كوشيدن براي سالمتي و قوي -50

 ؟آن داراي چه حكمي است امكاناتآمدن 

  .مستحب و داراي پاداش اخروي است – .آور روحي و فساد شود زيانامر منجر به دور شدن ) 1

  .واجب كفايي است – .آور روحي و فساد شود زيان امرمنجر به دور شدن ) 2

  .مستحب و داراي پاداش اخروي است - .انسان گردد سبب تواضع و فروتني) 3

  .واجب كفايي است –. سبب تواضع و فروتني انسان گردد) 4
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 نشستن غبار و شود ها مي شريفه بيان حال نيكوكاراني است كه لطف و فضل الهي موجب ازدياد پاداش آن ةكدام آي -51

 انسان ذليل معلول چيست؟  خواري بر چهرة

  »يئاتكسبوا السذين والّ« -» جميعاً ةالعز هفللّ ةالعز دمن كان يري«) 1

  »ةذلترهقهم « -» جميعاً ةفلله العز ةالعزمن كان يريد «) 2

  »ذلةترهقهم « -» ةزيادللذين احسنوا الحسني و ) «3

  »والذين كسبوا السيئات« -» زيادةللذين احسنوا الحسني و «) 4

اليهم  رجعواليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا  طĤئفةمنهم  ةفرقفلو ال نفر من كل  ةكاف انفروليو ما كان المؤمنون « ةاز آية شريف -52

 ؟شود كدام موضوعات دريافت مي» لعلهم يحذرون

  ايمان است و به نوعي واجب كفايي است. ةالزم تفقّهالف) هجرت براي شناخت دين يا همان 

  ه در دين و انذار و بر كنار داشتن از نبايدهاست.فقّمؤمنان به منظور ت ةب) وجوب كوچ كردن هم

  دهد كه گروهي از مردم وقت و همت خويش را صرف شناخت دين كنند. ج) خداوند فرمان مي

 يابد. و واليت چگونه ادامه مي مرجعيت دينيهاي مربوط به  مسئوليت ،كه در دورة غيبت كبرياست اين سؤال به پاسخگو آيه د) 

  الف، ج، د) 4  ، بج، د) 3  ، الفب، ج) 2  ، دالف، ب) 1

 ؟كنند، معرفي كرده است در قرآن كريم، خداوند چه چيزهايي را به عنوان آيات خود براي كساني كه تفكر و تعقل مي -53

  ها قرار دادن روزي بشر از پاكيزهو  آفرينش همسراني از جنس خود انسان) 1

  همسروسيلة  كسب آرامش بهو  وجود فرزندان و نوادگان) 2

  ها قرار دادن روزي بشر از پاكيزهو  وجود فرزندان و نوادگان) 3

  آفرينش همسراني از جنس خود انسانو وسيلة همسر  كسب آرامش به) 4

 ؟هاي تقويت عزت نفس است از راه» خودشناسي«كدام آية مباركه بيانگر مفهوم ترجمة  -54

  ».ا براي خودماي فرزند آدم، اين مخلوقات را براي تو آفريدم و تو ر«) 1

  ».يمدم و بر بسياري از مخلوقات برتري دايما فرزندان آدم را كرامت بخشيد«) 2

  ».همانا بهايي براي شما جز بهشت نيست«) 3

  ».از آن خداست استخواهد بداند كه هر چه عزت  هركس عزت مي«) 4

درون  ةاند و حاكي از قوت كدام سرماي به كار برده در مورد چه كسي را ».تر است چنين كسي به آسمان نزديك«رسول خدا (ص) تعبير  -55

 ؟اوست

  پذيرش دعوت عقل و وجدان – .دهد جواني كه به تمايالت دروني خود پاسخ منفي مي) 1

  ها گرايش به خوبي – .دهد جواني كه به تمايالت دروني خود پاسخ منفي مي) 2

  پذيرش دعوت عقل و وجدان - .دوانده استنهاي نامشروع در او ريشه  نوجواني كه خواسته) 3

  ها گرايش به خوبي - .دوانده استنهاي نامشروع در او ريشه  نوجواني كه خواسته) 4

  هيفق تيو وال تيمرجع 2دين و زندگي 
  مقدس وندينفس / پ عزت
  12درس  انيتا پا 10 درس
  158 تا صفحة 121 صفحة
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مندانة ايشان است و در چه  نشانة كدام مرتبه از زندگي عزت» مرگ با عزت از زندگي با ذلت، برتر است.«اين فرمايش امام حسين (ع):  -56

 ؟شرايطي بيان شده است

  فرساي مشركان مكه محاصرة طاقت –ابر تطميع هواي نفس عزت در بر) 1

  جو محاصرة بيش از سي هزار جنگ –عزت در برابر تطميع هواي نفس ) 2

  جو محاصرة بيش از سي هزار جنگ -عزت در برابر تهديد ستمگران ) 3

  فرساي مشركان مكه محاصرة طاقت -عزت در برابر تهديد ستمگران ) 4

 ؟مردم و رهبر درست آمده است ةدر عبارات زير چند وظيف -57

  ساده زيستي ←هاي سلطه  دعوت مردم به استقامت و پايداري و بستن راه -

  تالش براي اجراي احكام و دستورات الهي ←خارج شدن مردم از مسير قوانين الهي جلوگيري از  -

  بستگي اجتماعي و هم وحدت ←خريد كاالي ايراني  -

  مشاركت در نظارت همگاني ←ي تن كشتشبيه مردم جامعه به سرنشينا -

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

ترين  بيش«از حال يتيمي است كه پدر را از دست داده است و  تر سخت، در بيان پيامبر اكرم (ص) چرا حال كسي كه از امام خود دور افتاده -58

 ؟ل رهبري استمردم در قبا ةيد كدام وظيفؤم» ترين آسيب را ديدن مستكبران زدن و خود كمبه ضربه را 

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت – .بيند زيرا چنين شخصي امام خويش را نمي) 1

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت – .داند زيرا چنين شخصي در مسائل زندگي حكم و نظر امام را نمي) 2

  هاي سياسي و اجتماعي آگاهي افزايش – .داند زيرا چنين شخصي در مسائل زندگي حكم و نظر امام را نمي) 3

  هاي سياسي و اجتماعي افزايش آگاهي –.بيند زيرا چنين شخصي امام خويش را نمي) 4

اند كه  وي از ما خواستهعلاند و براساس كدام سخن  به كدامين دليل پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده -59

 ؟و مادر خود مشورت كنيمدر مورد همسر آينده با پدر 

  .كند آدم را كور و كر مي ،شديد به چيزي ةعالق – .تر از ازدواج نيست هيچ بنايي نزد خدا محبوب) 1

  .كند شديد به چيزي آدم را كور و كر مي ةعالق – .با زمان ازدواج ميان بلوغ جنسي و عقلي ةشدن فاصلنزياد ) 2

  .كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است – .با زمان ازدواج يميان بلوغ جنسي و عقل ةشدن فاصلنزياد ) 3

  .كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است - .تر از ازدواج نيست هيچ بنايي نزد خدا محبوب) 4

 ؟در عصر غيبت چيست يمرجعيت دين  پيامد عدم تداوم مسئوليت -60

  به اجرا درنيامدن احكام اجتماعي اسالم) 1

  در عمل به وظايف يعدم آشنايي مردم با وظايف خود و ناتوان) 2

  گرفتار اشتباهات بزرگ شدن مردم و عدم دسترسي مسلمانان به احكام دين) 3

 عدم دسترسي به احكام دينيدر دين و  تفقّهناتواني مردم در ) 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
 

61- It would cost two thousand dollars ... the old hospital, so we can consider ... the 

building to developers.  
1) to have destroyed - to sell  2) destroying - to have sold 

3) to destroy - selling   4) destroy - sell 

62- A: “Excuse me, sir. How can I get to the subway station, please?”  

B: “Oh, well. If you … down the street and … a bus, you … off the bus just in front of it.” 

1) walk – take – will get  2) walked – took – would get 

3) will walk – taking – get  4) would walk – will take – got 

63- I don’t know why Alice got greatly … when I told her the news that Patrick was going to get 

married.         
1) to surprise  2) surprising  

3) surprised  4) surprisingly 

64- The manager of the company made a great attempt … in a financial crisis but the changes in the 

value of foreign exchanges have created serious problems.  

1) to not be involved  2) not being involved 

3) not to be involved  4) not involve 

65- The company is likely to have a good future, … how its well-qualified products are presented to 

the market and how the customers respond to them.  
1) depending on  2) checking in 

3) hanging out  4) turning on 

66- My children are really … to attend an elementary school that has a teacher who cares about his 

job.  

1) uncertain  2) vast 

3) touching  4) fortunate   

67- People are poor because they lack relationships with people who have access to ... and power.  

1) resources  2) varieties 

3) disorders  4) handicrafts 

68- Whenever I’m in a\an … event with my boss, we can’t continue our conversation more than  

two minutes. 

1) former  2) excellent 

3) natural  4) social 

3و  2 انگليسي  زبان   3انگليسي
Look it Up!, 

Renewable 
Energy  

  3و  2درس 
  82تا صفحة  60صفحة 

  2 انگليسي
Art and Culture  

  3درس 
107تا پايان صفحة  80صفحة 

دقيقه15
هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

 از مسئولين حوزه دريافت كنيد.
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69- The private schools claim that they are doing their best to meet the students’ … for a better 

education.  
1) inspirations  2) belongings 

3) objects  4) demands 

70- Many small countries rely … on imports and are greatly affected by changes in the global 

economy.  
1) heavily  2) quickly 

3) expectedly  4) orally 

71- Some studies have suggested that from an early age, children … everything going on around 

them.  

1) confirm  2) pollute 

3) promise  4) absorb 

72- Power plants which use uranium fuel opened in the U.S. in 1958, since then the problem of what 

to do with the ... waste has never been successfully addressed.  
1) decorative  2) opposite 

3) conditional  4) nuclear 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

The way people in some countries, both developed and developing, use energy is amazing. 

Humans …(73)… a better planet to live on if other people worldwide learn from such nations that 

are highly successful in using energy effectively. People in such countries have understood that 

humankind cannot depend on fossil fuels such as gas, coal, and oil. They have been able to teach their 

present population to …(74)… less energy. They have already started using clean energy sources. 

They get energy …(75)… from the sun using solar panels. They have even used the …(76)… energy 

in the wind for different purposes. It is a fact that only humans can save the Earth. 

73- 1) have  2) had 3) will have 4) would have  

74- 1) convert  2) consume 3) need 4) generate 

75- 1) directly   2) orally 3) rarely 4) mentally 

76- 1) non-renewable  2) solar 3) gradual 4) kinetic 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Scientists are particularly interested in the brains of people who speak more than one language 

fluently because that skill is hard to acquire after about age seven. For example, in one of Kuhl’s 

studies, native Mandarin Chinese speakers spoke Chinese to nine-month-old American babies for 

twelve sessions over four weeks. Each session lasted about 25 minutes. At the end of the study, the 

American babies responded to Mandarin sounds just like Chinese babies, who had been hearing the 

language during their entire lives (English-speaking teenagers and adults would not perform nearly 

as well.). 
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   If a child regularly hears two languages, her brain forms a different pathway for each language. 

However, once the brain solidifies those electrical language pathways by around age seven, it gets 

harder to form new ones. By then, a baby’s brain has disposed of or pruned all the unnecessary 

connections that the infant was born with. So, if you don’t start studying Spanish or Russian until 

middle school, you must struggle against years of brain development, and progress can be 

frustrating. A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than 

an infant’s brain does. “We ought to be learning new languages between ages zero and seven when 

the brain does it naturally”, Kuhl says.  

77- What is the subject of the passage? 

1) American babies learning Mandarin Chinese 

2) The pathways formed by the brain for learning different languages 

3) Learning Spanish and Russian until middle school 

4) Language and the brain 

78- According to the passage, which of the following is NOT true? 

1) It is hard to learn a new language and speak it fluently after the age seven. 

2) Nine-month-old American babies responded to Mandarin sounds as well as Chinese babies. 

3) American babies showed no signs of understanding Mandarin after twelve sessions of speaking 

Mandarin to them. 

4) A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than an infant’s 

brain does. 

79- What does the word “ones” in the second paragraph refer to? 

1) brain   2) pathways 

3) languages  4) connections 

80- The word “struggle” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) succeed  2) entertain 

3) fight   4) agree 
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 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اجباری

 دقيقه 01 10-01 01 شناسی زمین

 دقيقه 01 00-011 01 3ریاضی 

 دقيقه 01 010-001 01 2ریاضی 

 دقيقه 02 000-041 01 )متابولیسم( 3شناسی  زیست

 دقيقه 02 040-061 01 2شناسی  زیست

 060-071 01 3فیزیک 
 دقيقه 01

 070-011 01 های آشنا( )سؤال 3فیزیک 

 اختیاری
 2 فیزیک

01 
001-010 

 دقيقه 02
 000-011 1 فیزیک

 دقيقه 01 010-001 01 3شیمی  اجباری

 اختیاری
 2شیمی 

01 
001-000 

 دقيقه 01
 000-021 1شیمی 

 دقيقه 062 ـــــ 041 جمع کل 
  
 

 

 

 

 
 

 

 
 زاده مهرداد نوری – بهزاد سلطانی –اقليدی  محمود ثابت

 
 زاده  فهميه ولی –سيدجواد نظری  –محمدجواد محسنی  –یغما کالنتریان  –حميد عليزاده  –شایان عبایی  –حسينی  محمدحسن سالمی –بابک سادات  –مهر  علی رستمی –سجاد داوطلب  –علی حاجيان 

 
 اسفندیار طاهری  –سروش صفا  –اميررضا صدریکتا  –اشکان زرندی  –محمدمهدی روزبهانی  –شاهين راضيان  –محمدرضا دانشمندی  –پور  سجاد حمزه –احمد حسنی  –ادیب الماسی  –پوریا آیتی 

 زاده  پيام هاشم –سينا نادری  –اميرحسين ميرزایی  –زاده  محمدحسن مؤمن –حسن محمدنشتایی  –حسن قائمی  –فرید فرهنگ 

 
 غالمرضا محبی  –سيده  محمدصادق مام –عليرضا گونه  –منش  کيانوش کيان –بيتا خورشيد  –اميرحسين برادران  –زهره آقامحمدی  –مهدی آذرنسب  –عباس اصغری  –فرد  خسرو ارغوانی –اسماعيل احمدی 

 مجتبی نکوئيان –محمود منصوری  –محمدکاظم منشادی 

 
بيگباغی  جهان شاهی –وند  محمدرضا زهره –زاده  مرتضی رضایی –کوکنده  حسن رحمتی –امير حاتميان  –فرد  رهام جبلی –فرزین بوستانی  –صيادلی  عظيم بردی –اميرحسين بختياری  –اهلل ابوالفتحی  عين

 دهکردی  سيدرحيم هاشمی –اميرحسين معروفی  –زاده  حسن عيسی –زواره  محمد عظيميان –زواره  رسول عابدینی

 
 

 
 

 گروه مستندسازی فیلتر نهایی گروه ویراستاری ویراستار استاد مسئول درس نشگرگزی نام درس
 آرین فالح اسدی بهزاد سلطانی مهدی جباری مهدی جباری شناسی زمین

 رامین آزادی

 محیا عباسی

 مهرداد ملوندی اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
 علی مرشد –زاده  فرشاد حسن

 عادل حسینی  –فروشان  ایمان چینی  
  فراهانی علی ونکی

 مهدیه موالبیگی

 فرد امیرحسین بهروزی محمدمهدی روزبهانی شناسی زیست
 حمید راهواره
 مجتبی عطار

 رفیعی کیارش سادات -امیرحسین میرزایی
    مبین رمضانی

 مهساسادات هاشمی

 نژاد محمدامین عمودی امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
 مودیسروش مح

 هفشجانی احمدرضا هاشمی
 محمدرضا گلزاری -فراهانی علی ونکی

 آتنه اسفندیاری

 سمیه اسکندری زاده  مائده مهدی -زاده مقدم  محمد حسن امیرحسین معروفی نژاد ایمان حسین مسعود جعفری شیمی
 

 

 
 

 زهراالسادات غیاثی  مدیر گروه

 اسدی  آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 ازی و مطابقت مصوباتمستندس
 نسب  مدیرگروه: فاطمه رسولی

 مهساسادات هاشمیمسئول دفترچه: 

 حمید محمدی ناظر چاپ
 

 

  9999  ماهماه  اسفنداسفند  2222آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

 

 

 مراجعه کنید. kanoon_12t@آدرس اینستاگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به 
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 کند؟  ، بیان می«برخی از نواحی جهان»را با « های مناطق مختلف ایران سنّ سنگ»کدام رابطه، مفهوم درستی از مقایسة  -18

 تر از آمریکای شمالی  تر از آفریقا و بیش ( جوان2  تر از هند تر از استرالیا و جوان ( کم1

 تر از سیبری  کای جنوبی و بیشتر از آمری ( جوان4  تر از عربستان  تر از سیبری و کم ( بیش3

  است؟ « ها ژئوفیزیکدان»توسط « مغناطیسِ زمین»کدام گزینه، دلیل مناسبی برای بررسی  -18

 ب( مطالعة ساختار درونی زمین   های عمرانی  الف( احداث پروژه

 د( شناسایی معادن زیرزمینی  های پوستة زمین  گیری شدت گرانش سنگ ج( اندازه

 ( ب و د 4 ( ب و ج3 ف و د ( ال2 ( الف و ج1

 ساختی زاگرس است؟ های پهنة زمین کدام مورد از ویژگی -18

  های متوالی ها و ناودیس تاقدیس( 2 توالی رسوبی منظم( 1

 فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی( 4 هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک   سنگ( 3

 در ردة دوم و از نظر ذخایر ..................... در ردة چهارم قرار دارد و ..................... کشور ایران از نظر ذخایر .....................  -18

  ذخایر نفت و گاز فقط در جنوب و غرب کشور قرار دارد. –نفت  –گاز ( 1

  های گازی ایران است. ترین میدان پارس جنوبی یکی از مهم یمیدان گاز –گاز  –نفت ( 2

  درصد از نفت جهان در ایران قرار دارد. 11حدود  –نفت  –گاز ( 3

 ای به نام میدان نفتون آغاز شد.  حفر اولین چاه نفت خاورمیانه در منطقه –گاز  –نفت ( 4

 ترند؟  های زیر به یکدیگر نزدیک های آتشفشانی در ایران، کدام قله با توجه به نقشة پراکندگی قله -18

  دماوند ـ تفتان( 2  بزمان ـ سبالن ( 1

 سهند ـ بزمان ( 4  بزمان ـ تفتان( 3

 باشد. ترین گسل ایران ..................... است و امتداد آن .............. می  طوالنی -18

 جنوبی  –زاگرس، شمالی ( 2 غربی  –البرز، شرقی ( 1

 جنوب شرقی –زاگرس، شمال غربی ( 4 جنوبی  –کازرون، شمالی ( 3

 کند؟ اصطالح را بهتر معرفی می عبارت زیر کدام -18

 «شناختی که ارزش باالیی از نظر علمی و آموزشی دارند. های زمین گروهی از پدیده»

  ژئوتوریسم( 2  ژئوپارک( 1

 اکوتوریسم( 4 شناختی میراث زمین( 3

 ساختی ایران وجود دارد؟ های زمین یک از پهنه های کدام شناسی در سنگ ترین توالی زمان زمین کامل -11

  سیرجان  –( سنندج 2 ( شرق و جنوب شرق1

 ( البرز و زاگرس 4  ( ایران مرکزی 3

 ایط وجود داشته است؟رز کدام شری سبز البرهای آذرآوا ای تشکیل سنگرب  -18

 مق ع کم یها به دریاها انشفشسبزرنگ آت ةهای گداز ( ورود جریان1

 ر فراوان های زیردریایی با خاکست نعالیت آتشفشاف ،مقع ( دریایی کم2

 فراوان  ةریایی عمیق با جانداران فتوسنتزکننددهای زیردریایی،  شانف( فعالیت آتش3

 اند. خروجی آن به رودهایی که وارد دریا شده ادموماوند و وارد شدن دشان ف( فعالیت آتش4

 ها با یکدیگر متفاوت است؟ امتداد کدام دو گسل در گزینه -89

  تبریز  –( زاگرس 2  نایبند  –( کازرون 1

 ترود  –( درونه 4  ارس  –داغ  ( کپه3

 دقیقه 01 وقت پیشنهادی : شناسی ایران + زمین پویایی زمین

 118 تا 98های  : صفحهشناسی زمین
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 ؟ تواند باشد میکدام  آنمشتق نمودار در شکل زیر رسم شده است.  fنمودار تابع  -19

1) 

 

2 )

 

3) 

 

4 ) 

4fمم مطلق تابعنییم -19 (x) (x )| x |  1در بازة 3[ , ] کدام است؟ 

1)4  2)5  3)6  4)3   

تابع -19
x

f (x) ax x b   
3

2 3
3

1xهای در نقاط متمایزی به طول   وx c دارای اکسترمم نسبی است. حاصلac  کدام است؟ 

1 )1  2)2  3)4  4)6  

نمودار دو تابع -19
ax b

f(x)
x




1
g(x)و  x x 3 2xدر نقطة 2   مقدار  هم مماس هستند. ربb کدام است؟ 

1 )14  2)24  3)14  4)24  

32 در تابع با ضابطة -19 22 1f (x) x x x   ، حاصل
0

1 1

h

f ( ) f ( h)
lim

h

   
 کدام است؟ 

1)
5
3


  2)
1
3


  3)
1
3

  4)
5
3

  

216yدر سهمی یمستطیل -19 x  طوری محاط شده است که یک ضلع آن روی محورx  هاا و دو رسس دیرار آن روی ساهمی

 است.( ها x)مستطیل باالی محورت این مستطیل کدام است؟ است. ماکزیمم مساح

1)
64

3 3
  2)

256

3 3
  3)

128

3 3
  4)

512

3 3
  

 دقیقه 02:  وقت پیشنهادی کاربرد مشتق مشتق +

 021تا  77های  صفحه: 3ریاضی
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fنقاط بحرانی تابع -19 (x) x x 
3 38  م است؟ . مساحت مثلث کداهستندمثلث  کسه رسس ی 24

1)1  2)2  3)3  4)4  

1اگر -19 3A( , نسبی تابع ماکزیمم نقطة (
2

1ax
f (x)

x b





 ؟ چیست aباشد، مقدار 

1 )4 2 )3 3 )2 4 )6 

متر  ساانتی 8ترین قاعادة آن برابار  طوری که طول بزرگ سازیم به الساقینی می متر، ذوزنقه متساوی سانتی 21با سیمی به طول  -11

 ترین مساحت ممکن را داشته باشد؟  در نظر بریریم تا ذوزنقه بیش متر چند سانتیباشد. اندازة ارتفاع ذوزنقه را 

1)2 3  2)4  3)3 2  4)2 5  

fتوابع -911 (x) [x] [ x]   وg(x) x [x]  مفروض هستند. کدام گزینه راجع به تابعy (f .g)(x)   در نقاط با طول صاحی

])است؟ ست بیان شده در  ، نماد جزء صحی  است.([

 ( پیوستگی راست دارد ولی مشتق راست ندارد. 2  پذیر است.  از راست مشتق( 1

 ( از چپ و راست ناپیوسته است. 4  ( از چپ پیوسته است. 3
 

 

 

نامعادلة xبه ازای چه مقادیری از -919
22 42 4x x    برقرار است؟ 

1)x2 1    2)x1 2    3)x4 2     4)x2 4   

دامنة تابع -919
24

1

( x )

x
y log




  کدام است؟   

1)( , )2 2   2)( , )1 2   

3)( , ) ( , )1 2 2 2 2   4)( , )1 1  

 می در شکل زیر رسم شده است. کدام گزینه صحی  است؟ تینمودار مربوط به سه تابع لرار -919

1)c b a   

2)c a b   

3)a b c   

4)b a c   

 دقیقه 02:  وقت پیشنهادی  توابع نمایی و لگاریتمی

 008تا  59ی ها صفحه: 0ریاضی
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 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

bxبا توجه به نمودار تابع -919 a
f (x) a a

 ، حاصلa b  کدام است؟(b )0  

  صفر (1

2)4   

3)1   

4)2   

اسات کاه از  (Erg)در واحاد اررگ Eدر مقیااس ریشاتر باشاد، انارزی آزاد شادة آن زلزلاه برابار (M) ای اگر بزرگی زلزلاه -919

11رابطة 8 1 5logE / / M  آید. به ازای یک واحد افزایش در مقیاس دست می بهM شود؟ اد شده تقریباً چند برابر میانرزی آز  

1 )23  2)10  3)13  4)32  

3logاگر -919 b 2وlog a 0آنراهاشد، ب 3
5

/
log  کدام است؟ 

1)
b

a

2 2
1



  2)

b

a

2 2
1



  3)

b

a

2 2
1



  4)

b

a

2 2
1



  

f ابعوتنمودار  اگر -919 (x) x ax و 2 b
g(x)

 چناد واحاد باه را  g(x) نمودار تابعمتقاطع باشند،  3و  0به طول  یدر نقاط 3

yتابع تا نمودار کنیمپایین منتقل  log(x ) 1 0را در نقطه 2x   قطع کند؟ 

1)1  2)2  3)3  4)4  

5اگر -919 3 1x x
log log   ،5مقدارباشد

xlog  کدام است؟ 

1)log315  2)log35  3)log153  4)log53  

12وارون تابع -911 3x
f (x)

  به صورت تابع

x a
( )

bf (x) log



 1
aاست. مقدار 2 b  کدام است؟  

1)3  2)4  3)5  4)6  

اعداد صحیحی باشند که در معادلة bو aاگر -991
a b

a b






2
2

144
9
3د، حاصلنکن میصدق   2a b  کدام است؟ 

1)3  2)3  3)1  4)1  
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 7 :ةصفح  شناسی زیست –اسفند  22 آزمون -« 5»پروژة 

 

 
 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای 

 دقیقه  25 وقت پیشنهادی :  از ماده به انرژی + انرژی به ماده 

 90تا  63های صفحه: 3شناسی زیست
 

 
 

  گزینه، متفاوت است؟از نظر منبع انرژی الزم برای تثبیت کربن، با کدام کلروفیل،  دارای رنگیزة باکتریو  باکتری -111
 های نواری و دراز  زدیسهنوعی آغازی دارای سب( 2 ها  کنندة فاضالب تصفیه های باکتریاز عی انوا( 1
 کنندة آمونیوم به نیترات در خاک باکتری تبدیل( 4 ( نوعی باکتری با توانایی تثبیت کربن و نیتروژن3

ی باال و افززای  دزدید نزور شوردزید دما  گیاه ذرت برای فتوسنتز درهای در ارتباط با سازوکارچند مورد از موارد زیر،  -111
 است؟ صحیح 
 دود. متوقف می ی هواییها اکسید از روزنه دی تبادل گازهای اکسیژن و کربن ،( همانند گل رزالف
 دود. های مختلف باعث کاه  تنفس نوری می ای کربن در مکان مرحله  تثبیت دو ،همانند آناناس ب(
 بادد که تمایلی به اکسیژن ندارد. می اکسید  دی کربنکنندة  دارای آنزیم تثبیت ،برشالف گل رز( ج
و  ها بزین یاشتزغ فزالف آونزدی دسزم از طریز  پالسموکربنه، حاصل از اسید چهارکربنه  ( برشالف آناناس، اسیدی سهد

 دود. منتقل می میانبرگ
1)1 2)2 3)3 4)4 

 کند؟  با توجه به دکل مقابل، کدام گزینه جملغ زیر را به درستی تکمیل می -111

 ....................« (2( .................... گیاه)1)گیاهدر  »
 شود. وجود آنزیم روبیسکو تثبیت می فقط در محل کربن، –( همانند 1
 .استدر دمای باال و کمبود آب، بیشتر کارایی فتوسنتز  – ( برخالف2
 گیرد. انجام میو درون یاخته در طول شب  ،تثبیت اولیة کربن –( برخالف 3
 کند.  تنفس نوری بر فتوسنتز غلبه میطور حتم،  بهدر شدت نور زیاد،  –( همانند 4

تثبیت کربن را در هنگام  فقطگیاهی که  هر .................... دوند، طور معمول، به هنگام دب باز می ها به که روزنهدر گیاهانی  -111
 ؛ قطعاً .................... دهد انجام میروز 

 پیوندد. لوزبیس فسفات می مستقیم به ریبوصورت غیر  جو بهCO2 موجود درکربن  –همانند ( 1

 دهد. در یک یاخته انجام میجو را  CO2موجود در یک مولکول حل مختلف تثبیت کربن مرا –برخالف ( 2
 فعالیت اکسیژنازی ندارد.کند که  فعالیت می آنزیمی درون یاختهبرای تثبیت کربن  –( همانند 3
 د.ندار را نگه میفراوانی قرار گرفته که آب  ها لوواکوئترکیباتی در  –( برخالف 4

 به این درایط است؟ 4Cهای گیاهان  با پاسخ مشابهبه آب و هوای ششک،  CAMپاسخ گیاهان رابطه با کدام مورد، در  -111

 ها  دسم های غالف آوندی از طریق پالسمو کربنه و انتقال آن به یاخته 4ب جو در یک ترکی CO2تثبیت اولیه ( 1
 کربنی سه  کربنی به قند در حین تبدیل اسید سه NADPHو  ATPهای پرانرژی  ( شکستن مولکول2

 آزاد شده از اسید آلی در هنگام روز CO2در هنگام شب و تثبیت  جو CO2( تثبیت اولیه 3
 کوئید از ترکیبی غیر از آب زنجیره انتقال الکترون در غشای تیالهر های  ( تأمین الکترون4

 3Cدر برگ یک گیاه  CO2نسبت به با افزای  اکسیژن ای صادق است که  کربنی های دو ل ولکوکدام مورد، در ارتباط با م -111
 دوند؟ و بر اثر فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو ایجاد می

 رسند. لوزبیس فسفات به مصرف می ریبو سازیِ برای باز( 1
 گردد.  می ها آزاد اکسید از آن های کربن دی ( در نهایت مولکول2
 کنند. شرکت می ،شوند کندری انجام می در میتوبه طور کامل هایی که  در واکنشپس از خروج از کلروپالست ( 3
 شوند. پالست خارج می از کلرو ATPمولکول هایی ناپایدارند که برای تولید  ( مولکول4

 .................... همانند ....................  همغ سنتز در فرآیند فتو طی -111

 د.نشو به کمک چرخة کالوین تأمین می مورد نیاز مواد آلیهمة ای،  های قهوه جلبک –دیسه  گیاهان دارای سبز( 1
 شود. مرغ گندیده مصرف نمی رنگ با بویی شبیه تخم بی یگازنا، لگ او –سنتزی  های دارای رنگیزه فتو باکتری( 2
 افتد. روز اتفاق می  از شبانه زمانکربنه در یک  کربنه و پنج آناناس، تولید ترکیبات چهار –کننده  سنتز گیاهان دارای غالف آوندی فتو( 3
شود که آخرین پذیرندة الکترون در زنجیرة انتقال  تولید میمولکولی ، راونگا گیاه های همزیست ب باکتری – a جانداران دارای سبزینة( 4

 باشد. های هوازی می الکترون یاخته
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 8 :ةصفح  شناسی زیست –اسفند  22 آزمون -« 5»پروژة 

 

 
 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای 

 کند، صحیح است؟   اکسید برای تولید مواد آلی استفاده می که از کربن دی دارای نوکلئیک اسید شطیهر یاشتغ مورد دربارة چند  -111

 یابد.  کندری، اکسای  می میتوکافت پس از ورود به  پیرووات تولید دده در قند (الف 
 گیرد. مورد استفاده قرار می مستقل از نورسنتز، در مرحلغ  تولید دده در مرحلغ نوری فتو NADPH (ب 
 دود. جبران می 2سیستم  های شارج دده از فتو از طری  تجزیغ نوری آب، کمبود الکترون (ج
 دود. تولید می ATPپالسم،  فسفاته به ترکیبی فاقد فسفات در سیتو طی تبدیل ترکیبی دو (د 
1)1 2)2 3)3 4)4 

 کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -111

 ....................«هایی که  فیل هستند، .................... باکتری کلرو یو ی باکتر سنتز فتو هایی که دارای رنگیزة باکتری»

 کنند. ها را جدا می امینه را باز و هیستونفتاب  و سازی دنا، پیچ کنند، قبل از همانند ژن جو آمونیوم تولید می از نیترو –همانند ( 1
 شوند. کنند، به دنبال جذب نور خورشید باعث افزایش اکسیژن محیط می در ریشة گیاه شبدر زندگی می –( برخالف 2
 کنند. اکسید استفاده می در تبدیل آمونیوم به نیترات نقش دارند، برای تولید مواد آلی مورد نیاز خود از کربن دی –( همانند 3
 کنند. کوئید تجزیه می غیر از آب را برای تأمین الکترون در سطح داخلی تیال با گیاه گونرا همزیستی دارند، ترکیبی –( برخالف 4

 کدام گزینه صحیح است؟  -111

 کننده است. سنتز ژن نقش دارد، نوعی باکتری شیمیو که در فرآیند تثبیت نیترو  ( هر باکتری1
 کند. اده میکننده است، از انرژی نور خورشید جهت تولید مواد آلی استف ( هر باکتری که تولید2
 افزاید. جو می موجود در اکسیژن های مولکول ( هر باکتری که در فرآیند تثبیت کربن نقش دارد، بر میزان3

 کند. به عنوان منبع تأمین الکترون استفاده نمی H2Sکند، لزوماً از  اکسیژن تولید نمی CO2( هر باکتری که پس از جذب 4

 طور معمول .................... های فالف آوندی گیاه ....................، به انتقال الکترون در یاشتههر زنجیرة  -111

1 )C3 - در سطح پیش ماده نقش دارد.مولکول)های( آدنوزین تری فسفات ولید در ت 

2 )C4 - لیپید هستند. های چرب فسفو تماس با اسیدباشد که در  دارای اجزایی می 

3 )C3 - کنند. دار دریافت می تید کلئو های خود را از ترکیبات نو الکترون 

4 )C4 -  ًشود ای می ترین شکل انرژی درون یاخته سبب سنتز رایجمستقیما. 

 کند؟  آب تأمین می های از مولکول مستقیماً د راکمبود الکترون شوسیستمی صادق است که  دربارة فتو کدام مورد -111

 های غشاء در ارتباط است. لیپید فسفو تمام بخش هایهای ناقل الکترون با  ( نوعی پروتئین است که همانند همة مولکول1
 د.نشو تر وارد می له به زنجیرة انتقال الکترون کوتاهبالفاصسیستم خارج شده از مرکز واکنش این فتو های ( الکترون2
 د.ننانومتر بیشترین جذب را دار 086طول موج  ، درکار رفته در آن های به های گیرندة نوری است که پروتئین ( شامل آنتن3
 دارد.اصلی را ئیدی نقش  کو به فضای تیال ها سیستمی است که الکترون خارج شده از آن در پمپ کردن پروتون ( تنها فتو4

های موجزود  کوئیزد یکی از تیال 2و  1های  سیستم موجود در فتو  در یاشتغ نگهبان روزنه در گیاه آفتابگردان، مراکز واکن  -111
 پالست( از نظر .................... به یکدیگر دباهت و از نظر .................... با یکدیگر تفاوت دارند. در سبزدیسه )کلرو

 bداشتن سبزینة )کلروفیل(  – منبع انرژی الزم برای ایجاد الکترون های برانگیخته( 1
 نقش داشتن در تجزیة نوری آب –نانومتر  066تا  066( داشتن حداکثر جذب نوری در محدودة 2
 دارند،ی را حداکثر جذب نور ی کهطول موج –مرکز واکنش اطراف های موجود در  ( گرفتن انرژی نور از آنتن3
 کوئید انتقال الکترون غشای تیال های ارتباط با همة زنجیره –( دادن الکترون به ترکیبی متصل به هر دو الیة غشا 4

 کند؟ تکمیل می نادرستچند مورد، عبارت زیر را به طور  -111

 «دود. امکان .................... وجود دارد، الزاماً .................... مشاهده میکه ، C3فتوسنتزکننده در گیاه زنده و سالم در هر بخشی از یک یاشتغ »

  FADH2تولید  – NADHتولید  الف(
 ATPو مصرف  تولید – NADPH( مصرف ب
 مادة پیرووات آنزیمی با پی  – NADH( مصرف ج
 فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو فقط – NADPH( تولید د
1)1 2)2 3)3 4)4 
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 9 :ةصفح  شناسی زیست –اسفند  22 آزمون -« 5»پروژة 

 

 
 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای 

 کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -111

 .«که ....................  یزنجیرة انتقال الکترون که در فشای .................... قرار گرفته است، هر مولکولاز نوعی هر در »

 کوئید قرار گرفته است. کند، قطعاً در سطح خارجی تیال دریافت میسیستم  از نوعی فتومستقیماً ها را  الکترون –( تیالکوئید 1
 جا کند. ها را در عرض غشا جابه تواند پروتون شود، می های پذیرندة الکترون می باعث بازسازی مولکول –راکیزه  ی( درون2

 تواند به دنبال دریافت الکترون کاهش یابد. دهد، می غلظت انتقال میرا در جهت شیب  Hهای  یون –کوئید  ( تیال3
 های آزاد نقش دارد. با رادیکال کند، در مبارزة یاخته ة پروتون منتقل میکنند ها را به پروتئین پمپ الکترون –( درونی راکیزه 4

 کند؟  تکمیل می نادرستیکدام مورد عبارت مقابل را به  -111

 «دود. ضمن .................... هر مولکول .................... می در مراحل چرشغ کالوین»

 کربنی، ابتدا نوعی مولکول آلی دو فسفاته، تولید اسید سه –( مصرف 2 ، مصرفینوکلئوتیدترکیب کربنی، دو نوع  قند سه –تولید ( 1
 لوز فسفات، دو نوع ترکیب آلی دو فسفاته، تولید ریبو –( مصرف 4 ، مصرفATPدار، یک مولکول  کربنی فسفات پنج –( تولید 3

کافت  در فرایند قندهایی  چه مولکولدار، به ترتیب  کربنی فسفات قند سهتولید هر  تاکربنی  اولین ترکیب آلی د  مصرفدر طی  -111
 در نظر بگیرید.( نیکرب ر دو فرایند تنها یک ترکیب د )برای ه دوند؟ مصرف می چرشغ کالوین در و تولید لیز( )گلیکو

 اسید سه کربنیمولکول  ADP ،1مولکول  NADPH 2 )1مولکول  2، دوفسفاته کربنی مولکول قند شش 1( 1
 NADPHمولکول  ATP ،2مولکول  2( 4  یون فسفات 1کربنی،  مولکول اسید سه 2( 3

 متفاوت است؟  ،های زیر از نظر درستی یا نادرستی با سایرین یک از گزینه کدام هدان با در نظر گرفتن نوعی گیاه دو لپه نهان -111

 وجود دارد.لپه  برخالف گیاهان تکهای غالف آوندی  سنتز در یاخته ( امکان مشاهده شدن فرایند فتو1
 واقع شده است. رویی ، در زیر روپوستاسفنجیگیاه، پارانشیم ( در برش عرضی هر برگ 2
 شود. های آوند چوب و آبکش را شامل می منشعب این گیاه فقط یاخته های ( رگبرگ3
 کننده روپوستی زیرین نسبت به روپوست رویی بیشتر است. سنتز های فتو ( فراوانی یاخته4

، چند مورد همراه است 2COهای انسان که با آزاد ددن  ماهیچه ای در یاشتهتنفس مربوط به های  فرایند دربارة هر یک از -111
 است؟  درستی بیان دده به

NADالف( 
   یابد. می با گرفتن الکترون کاه   

 گیرد. با حضور اکسیژن صورت می ATPب( تولید 
  دود.  اندامکی دارای دو فشای فسفولیپیدی، انجام می ج( در

2های اکسید ) د( یون
O

 )گردند. ها ترکیب می با پروتون 
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 لپه وجود دارد، درست است؟ گیاه تک یپوست باالیی و پایینی برگ نوع ای که در فاصلغ بین رو کدام گزینه در مورد هر یاشته -111

 است. خود درون تنوئیدیوهای کار توسط رنگیزه ینور پرتوهای فاقد توانایی جذب،  nm006در طول موج ( 1
 خود هستند. دیسه بر روی دنای خطی های سبز ن)های( مربوط به پروتئی ژنهرگونه فاقد  قطعاًاند که  هایی منشأ گرفته ( از یاخته2
 شود. های کالوین در ساختار آن مشاهده می ( چندین نوع از مواد آلی منشأ گرفته از چرخه3
 شود.  در آن مشاهده می ATP های مولکول های تولید ( حداقل یکی از روش4

های زیر قابل  یک از اتفاق کدامکشت فاقد گلوکز در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال پس از افزای  میزان الکتوز در محیط  -111
 ؟نیستانتظار 

 شود. فراهم می گلیکولیزماده  کننده پیش های تولید ( با تغییر شکل نوعی پروتئین شرایط برای تولید آنزیم1
 یابد. پالسم یاخته افزایش می در سیتو ینوکلئوتید دوترکیب های دو فسفاته همانند نوعی  ( تولید اسید2
 شود. به فروکتوز فسفاته تبدیل می یتید کلئو نو دو مولکولفسفات از  دو( قند ترجیحی مصرفی این جاندار با دریافت 3
 یابد. در غشای داخلی راکیزه به کمک شیب غلظت پروتون افزایش میساز موجود  ATPتوسط آنزیم  ،ATP ی( ساخته شدن اکسایش4

NADها، به ترتیب  در طی وقوع کدام فرایند -111
  با گرفتن الکترون کاه  وNADH یابد؟ با از دست دادن الکترون اکسای  می 

 ایجاد استیل از پیرووات درون راکیزه –هوازی  ها در شرایط بی تولید الکتات در ماهیچه( 1
 هوازی ها در شرایط بی تولید الکتات در ماهیچه –کافت  ( تبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات در قند2
 ها به فضای بین دو غشای راکیزه تأمین انرژی الزم برای پمپ پروتون –( ایجاد استیل از پیرووات درون راکیزه 3
 کافت تبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات در قند –ها به فضای بین دو غشای راکیزه  ( تأمین انرژی الزم برای پمپ پروتون4
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 کند؟ عبارت زیر را به درستی تکمیل میدربارة زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری،  کدام گزینه، -111

 «....................دود، می 2FADH ای که سبب اکس عاملی ....................دود  می NADH که سبب اکسای  عاملی»
 قرار دارد.لیپیدی غشای داخلی در تماس  فسفو تنها با یک الیة –( برخالف 1
 کند. های خود را به مولکول اکسیژن منتقل می مستقیماً الکترون –( همانند 2
 کند. کندری منتقل می پروتون را به فضای بین دو غشای میتو –( برخالف 3
 کند. تئین غشایی بوده و تمام عرض غشا را طی می نوعی پرو –( همانند 4

 کند؟  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -111

 «....................قطعاً  ،کاریوتی نق  دارد ای در یک یاشتغ یو یند تنفس یاشتهاکه در فرهایی  هر یک از پروتئین»

 .شده استکوتاه پیک آن در طی فرآیند پیرایش،  ( رنای2 گلژی عبور کرده است. پالسمی و دستگاه ( از شبکة آندو1
 کند. ( در داخل اندامکی دو غشایی فعالیت می4 ، دستخوش تغییراتی شده است.شدن در طی ساخته( 3

 دهد؟  کدام گزینه زودتر از سایرین رخ می گلوکزدر اولین مرحله از فرآیند تولید انرژی از  -111

 کتوز ( شکسته شدن پیوند بین دو اتم کربنِ فرو2 پالسم های فسفات موجود در سیتو ( مصرف شدن یون1
 انرژی های پر الکترونهای حامل  ( تولید مولکولADP 4فسفاته به  های فسفات از اسید دو ( انتقال گروه3

کزدام گزینزه، فقزط اکسیژن همراه هسزتند،  های مولکول با مصرف ،کاریوتی های یو در یاشتهتنفس فرایندهای  انواعی از -111
  ها صادق است؟ دربارة گروهی از این تنفس

 شود. پذیر می امکان های راکیزه آنزیم ( به کمک گروهی از2 شود. دار می انرژی فسفات ( منجر به تولید نوعی مولکول پر1
 کربنه است.  ( همراه با تولید مولکولی دو4 است.کربن دار ( نیازمند تجزیة نوعی مادة آلی 3

های شزود را  کندری است که الکترون کدام گزینغ زیر ویژگی یکی از اجزای زنجیرة انتقال الکترون در فشای داشلی میتو -111
 کند؟ مستقیماً به اکسیژن منتقل می

 کند. کندری پمپ  سمت غشای درونی میتوها را بین دو  قادر است تا با کمک انرژی، الکترون( 1
 دار تولید شده در چرخة کربس را دارد. تید کلئو انرژی بیش از یک نوع مولکول نو های پر ( توانایی دریافت الکترون2
 شود. کندری می درونی میتو فضای pHموجب افزایش  ،های مثبت در جهت شیب غلظت جایی یون با جابهتنها ( 3
 کند.  قرار دارد، دریافت می راکیزه جیرة انتقال الکترون که در سطح درونی غشای چین خوردةانرژی را از عضوی از زن های پر الکترون (4

 کند؟ به درستی تکمیل می سوشت و ساز گیاهان نهاندانغ فتوسنتز کننده،کدام گزینه عبارت زیر را دربارة  -111

 .«دود نمیتیدی مصرف و یا تولید  نوکلئو انرژی دو یچ مولکول پره قطعاً .......... تا تشکیل .......................همزمان با تغییر در »

 های درد کربنی مؤثر در تحریک گیرنده 3مادة  – هوازی در تنفس هوازی بیمرحلة یک تولید شده طی وپیرو  اسید( 1
 کنندة چرخة کربس شروعکربنی  4مادة  –وردة حاصل از اکسایش پیرووات ( فرا2
 تولیدی در نوعی تخمیر مؤثر در تشکیل خمیر ناننهایی کربنی  مادة دو –فسفاته  کربنی دو ( قند شش3
 لوزبیس فسفات تولیدی در چرخة کالوین مولکول ریبو –فسفاته  کربنی تک سه قندهای( 4

 ... قطعاً .....................................توان گفت به هنگام تولید این مولکول  ، میATPهای ساشت  با توجه به انواع روش -111

 دخالت دارد. ATPدار اولیه در تشکیل بیش از یک مولکول  مولکول فسفات –ماده  در سطح پیش( 1

 دهند. می هر پمپ، بخشی از انرژی خود را به FADH2انرژی مولکول  های پر الکترون –( به روش اکسایشی 2
 دهد. ای، گروه فسفات خود را از دست می نوعی مولکول آلی در جریان تنفس یاخته –ماده  ( در سطح پیش3
 نماید، بخشی از زنجیرة انتقال الکترون نیست. اضافه می ADPمولکولی که فسفات را به  –( به روش اکسایشی 4

سازی را دارند، چند مزورد عبزارت زیزر را بزه  های آفاز همانند هایی که توانایی تغییر و تنظیم تعداد جایگاه یاشتهدربارة  -111
 کند؟ درستی کامل می

 «....................طور حتم  به ....................به  تجزیغ مولکول گلوکز در سلول، واکن  )های( مربوططی  »
 د.ندو اکسید می باعث آزاد ددن مولکول کربن دی ،در فضای آزاد سیتوپالسم –لیز  الف( اکسای  محصول نهایی گلیکو

 د.نکن آزاد می 2CO، مولکول دارتید وکلئ نو ن با انتقال الکترون به ترکیبی همزما –ی لبا شاصیت الکی کربن دار ب( تولید ترکیب
 .اند همراه ATPساشتار کسته ددن پیوند بین قند و فسفات در با د –کربنی و فاقد فسفات  کز به ترکیب سه گلو ج( تبدیل

 د.نگیر در فضای بین فشاهای راکیزه انجام می –دار به یکی از اجزای زنجیرة انتقال الکترون  تید کلئو های ترکیب نو د( انتقال الکترون
 3( 4 2( 3 1( 2 صفر( 1
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 دارد.تر از .................... قرار  طور کامل پایین .................... سالم و ایستاده، .................... بهدر بدن یک  -111

  LHهای هدف هورمون  یاخته –ها  اسپرم در توانایی حرکتایجاد محل  –مرد ( 1
 های فالوپ به رحم محل اتصال لوله –به رحم  عضالنی -محل اتصال طنابی پیوندی –( زن 2

 کننده مایعی قندی غدد ترشح –کننده مادة قلیایی و به اندازه گردو  ترشح های غده –( مرد 3
 انسولین هورمون کنندة غدة ترشح –جنسی  )های(کننده هورمون هر یاختة ترشح –( زن 4

 کند؟ دربارة مسیر تنظیمی بین هیپوتاالموس، هیپوفیز و فدد جنسی در انسان، کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -111

 «طور حتم .................... ....................  نق  دارد بهبالغ و سالم هورمونی که در ................... .طور معمول در بدن  به»
 غدد جنسی ترشح شده است.موجود در های دیپلوئید  توسط برخی از یاخته –بروز صفات ثانویه  –( مردی 1
 مترشحه از تخمدان قرار گیرد.   خوردی هورمون تحت اثر باز ،تواند مستقیماً نمی –بزرگ شدن انبانک  –( زنی 2

 را افزایش دهد.  LHترشح هورمون  ،تواند از طریق بازخورد مثبت می –رشد دیوارة داخلی رحم  –( زنی 3
 دار نقش دارد. های تاژکدر اسپرماتیدبروز تغییرات در  –تولی  های سر تحریک یاخته –( مردی 4

مثل کند و دستگاه گردش  تواند به تنهایی تولید د ماده میها فر که در آن روهی از جانورانیک از عبارات زیر دربارة گ کدام -111

 مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد، به درستی بیان دده است؟

 خود داشته باشند.مادة توانند جنسیتی یکسان با والد  اور هستند، می بعضی از افرادی که فاقد توانایی انجام کراسینگ( 1
 پردازند، اطالعات وراثتی خود را فقط از یک جانور دریافت کرده اند. افرادی که با تقسیم میتوز به تکثیر دنای خود می( همة 2

 توانند محتوای ژنی خود را به نسل بعد منتقل کنند، قادر به تشکیل ساختارهای تتراد هستند. ( همة افرادی که می3
 جایی قرار بگیرند. های جنسی هستند، ممکن است تحت تأثیر جهش جابه اختهبعضی از افرادی که قادر به تولید یتنها ( 4

 است؟  نامناسبسالم، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  مرد بالغ ویک  زایی اسپرم های مسیر دربارة یاشته -111

بینزابینی قزرار دارنزد،  غیاشتزیک ( که در کمترین فاصله از ساز موجود در یک لولغ اسپرم ئید الد )هاپلو های تک یاشته»

 «اند، ....................  بینابینی قرار گرفته غیاشتآن که در بیشترین فاصله از بدون تاژک .................... 

 اند. به یکدیگر متصل  – دیپلوئیدهای  الف( برشالف یاشته

 ای دارند.  هستغ فشرده –هاپلوئید  های ب( همانند یاشته

 اند. فاقد توانایی حرکت – هاپلوئیدهای  ج( برشالف یاشته

 توانایی تشکیل تتراد دارند. – دیپلوئیدهای  د( همانند یاشته

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند؟  کدام گزینه جملغ زیر را به درستی تکمیل می -111

 «افتد. اتفاق می. نسبت به .................... ...................در رابطه با مراحل زایمان طبیعی، »

 زودترکومر دیوارة رحم،  های فاقد سار شروع انقباض ماهیچه – ناپذیر ش های پیکری ساز گیرنده  تحریک( 1

 دیرتر، ای که در حفاظت و تغذیة جنین نقش داشته است پاره شدن کیسه –طور طبیعی  ( خروج سر از رحم به2
 زودتر، بخش منشأ گرفته از کوریون  خروج –تاالموس  در هیپو هانة رحم در اثر هورمون ساخته شدهانقباضات د( بیشتر شدن 3

 ، دیرترشود بخشی که در انتهای ماه اول جنینی تشکیل می  تسهیل زایمان و خروج –( افزایش بازخوردی ترشح نوعی هورمون هیپوفیز پسین 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه جمله زیر را به  -111

 «.................... ای که  یاشته سالم و بالغ، مامسالغ  22در بدن یک زن »

 دارد.خطی  DNAمولکول  22قطبی  باشد، برخالف نخستین گویچة می)های( هیپوفیزی   هورمون شرط انجام تقسیم آن افزایش( 1
 شود. تشکیل می  تخمدان وندر ،قطبی تن( دارد، همانند دومین گویچة فامکروموزومی ) ( یک مجموعة2

 کند. ها را ایجاد می تن دهندة فام های انبانکی، در صورت لزوم، ساختار حرکت کند، همانند یاخته در فرایند لقاح شرکت نمی( 3
 باشد.  های مضاعف شده می تن دارای فامشوند، برخالف تخمک  هایی فاقد قدرت تقسیم تولید می ( از تقسیم آن یاخته4

 دقیقه  15 وقت پیشنهادی : تولیدمثل

 118تا  97های صفحه: 2شناسی زیست
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 ،دزود از تخمدان آزاد می ی که در اواسط چرشغ جنسی در شانمی سالم و بالغا دربارة هر یاشتهطور معمول  بهکدام گزینه  -111
 صحیح است؟

  .ستا  تولید شده  در تخمدان 1در طی تقسیم میوز ( 1
 د.نباش عدد کروموزوم مضاعف در هسته خود می 23( دارای 2
  لقاح انجام دهند.برخورد و توانند در شرایطی با زامه )اسپرم(  ( می3
 . ستا  ، ایجاد شدهدر اثر هورمون)ها( در تخمدان ای  تقسیم یاختهپی ( در 4

 یک از عبارات زیر ویژگی مشترک کرم کبد و کرم شاکی را به درستی بیان کرده است؟  کدام -111

 شود. ها معده مشاهده نمی ( در طول لولة گوارش آن2  مثل است. تولیدهر جانور به تنهایی قادر به ( 1
 های اسکلتی وابسته است. وجود ساختار ( انجام حرکت به4 های ویژه است. ( تبادل گازهای تنفسی با محیط نیازمند ساختار3

 ها متفاوت است؟  با سایر گزینه نادرستیکدام گزینه از نظر درستی یا  -111

 «طور حتم .................... .................... بهدر شانمی بالغ »

 کند. گیری می گذاری مجدد جلو از قاعدگی و تخمکبا افزایش خود،  – بر فعالیت جسم زرد مؤثر استهر هورمونی که ( 1
 شود. شوند، تأمین می میهای خونی بدن مادر که به جفت وارد  از طریق رگ –رسد  میهای جنینی  یاخته( هر مادة مغذی که به مصرف 2
ترشححات خحود  محرک غدد جنسی، در نیمة چرخة جنسی تحت اثر هورمون – ترشح می کند، بخشی که پروژسترون باردار و( 3

 را افزایش داده است.
 شود. میهای خونی درون بند ناف نیز مشاهده  رگدر اطراف  –د ده می ا تشکیلر  جفت ،رحم بخشی ازجنین که همراه  پردة اطراف( 4

 د؟نکن تکمیل می نادرستیچه تعداد از موارد، جملغ زیر را به  -111

 «توان گفت که .................... .................... یابد، با قطعیت میصورت طبیعی، فلظت هورمون  اگر در یک زن به»
 دهد. پس از مدتی تخریب دیوارة رحم رخ می –ژن به ددت کاه   الف( استرو

 دود. فراهم می )فولیکول( در تخمدانمقدمات ردد چند انبانک –افزای   FSHب( 
 یابد. ژن افزای  می پس از چند روز با تشکیل جسم سفید فلظت استرو –افزای    ج( پروژسترون

 یابد. تاالموس افزای  می کننده از هیپو تردح نوعی هورمون آزاد ،به علت بازشورد منفی –کاه   LHد( 
1 )1 2 )2 3) 3 4 )4 

 .......................................ی  هر دوقلو -111

 .ستا  وجود آمده به  سیست بالستو یک ( همسان، از تقسیم2  ناهمسان، جنسیت مشابه دارند.( 1
 اند. داشتههای مجزا  یک جفت مشترک با بند ناف( ناهمسان، 4  باشند. هم چسبیده، همسان می  ( به3

 ....................رابط جنین و جفت، هر نوع رگی که  های شونی رگدر یک زن باردار، در ارتباط با  -111

 برخالف سیاهرگ ورودی به کبد، مواد غذایی زیادی دارد. ،داردوجود  از آنتعداد کمتری  (1
 شود. دیده میبدن یک فرد سالم و بالغ اندام های بیشتر در سطح  ،است اجد خون دارای اکسیژن( و2
 باشد. های االستیک فراوان در الیة میانی و مقطع عرضی گرد می دارای رشته، ( اطراف رگ دیگر پیچیده است3
 های آبششی ماهی دارای خون تیره است. همانند رگ پشتی خروجی از کمان ،برد جفت میسمت ( خون را به 4

 به منظور آفاز ددنِ لقاح در لولغ رحم چند مورد زیر ضروری است؟ تنها در انسان، -111

 تخمکو ادفام ددن با هستغ  اووسیت ثانویهالف( ورود هستغ اسپرم به 
 های موجود در اووسیت کیسه ب( آزاد ددنِ مواد سازندة جدار لقاحی از ریز

 های آزاد دده از آکروزوم ج( هضم ددنِ الیغ داشلیِ اطراف اووسیت توسط آنزیم
 ایِ اطراف اووسیت م در حین عبور اسپرم از الیغ دفاف و ژلهد( پاره ددنِ آکروزو

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
 با توجه به دکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟ -111

  وجود آمده است. بالست به فو ، از الیة ترو2همانند شمارة  4شمارة ( 1
 شود. میکند که مانع از تخریب الیة درونی رحم  هورمونی ترشح می 2( شمارة 2
 های بدن تبدیل شوند. توانند به همة بافت که می دارد هایی یاخته ،3( هر الیة شمارة 3
 ، دو سرخرگ با خون تیره و یک سیاهرگ با خون روشن وجود دارد.1( در شمارة 4

 
 
 

( )1 ( )2

( )4

( )3
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 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای 

 چند مورد در رابطه با یک مرد بالغ درست است؟ -111

 دود. مثلی زن با مشکل مواجه می ها در دستگاه تولید زامهالف( در نوعی بیماری فدد وزیکول سمینال، حرکت 

 افتد. ها در فدد جنسی مردانه به درستی اتفاق نمی ب( در نوعی اشتالل در دستگاه عصبی مرکزی، تمایز زامه

 تواند دستخوش تغییراتی دود. مایع منی می pHج( در نوعی اشتالل عملکرد فدة پروستات، رنگ و 

 تواند دچار اشتالل دود. زایی و تقسیم کاستمان می ئید، فرایند زامه فدة تیرود( در نوعی بیماری 
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 طور قطع .................... .................... بهر که گامت ن کنندة هر جانور تولیددر حالت طبیعی،  -111

 گردد. گذاری، موجب رشد و نمو جنین می بدون تخم –شود  لقاح با گامت ماده در فضای درون بدن آن انجام می( 1
 لنف تأمین شده است. بخشی از مواد خروجی از مخرج، از همو –کنند  ها را تولید می های همتا، آن تن ردن فام( بدون جدا ک2
 ای فاقد توانایی لقاح مؤثر باشد. تواند در تولید زاده نمی –کند  می لخود را به نسل بعد منتقیک نسخه از تمام مادة وراثتی ( 3
خحود را در پحی تقسحیم دفحاع اختصاصحی های  سحیت لنفحو –کنحد   برای لقاح خارجی بحه درون آب رهحا میرا ( موادی شیمیایی 4

 کند. های بنیادی تولید می یاخته
بارة گروهزی از یافته هستند؛ کدام گزینه فقط در تخصصهای  ی با اندامهای نیازمند دستگاه ،مثل شود برای تولید یجانوران -111

 این جانوران صحیح است؟

 چسباند. هم می ها را به ای دارد که پس از لقاح، تخم تخمک دیوارة چسبناک و ژله( 1
 تواند در تأمین مواد غذایی مورد نیاز برای رشد جنین نقش داشته باشد. اندوختة غذایی تخمک جانور می( 2
 که روی شکم مادر قرار دارد، حفاظت و تغذیة نوزادِ نارس متولد شده را برعهده دارد. ای ( کیسه3
 به زندگی ادامه دهد، از طریق جفت با خون مادر مرتبط است. تقلطور مس که بتواند به ( جنین تا زمانی4

 دهند؟ می به ترتیب، چه تعداد از موارد زیر قبل از دروع ضربان قلب جنین و چه تعداد پس از آن رخ -111

 از جسم زرد HCGب( دروع تردح هورمون  نگاری الف( ممکن ددن تشخیص بارداری با صوت

 د( دریافت مواد فذایی از شون مادر در هنگام جایگزینی  ها گرفتن انداممشخص ج( دکل 

 های زاینده ه( تشکیل الیه
1 )3 – 1 2 )2 – 1 3 )3 – 2  4 )2 – 3 

 .................... قطعاً ....................بالغی که دار  مهرههر جانور  -111

 باشد. دارای تنفس آبششی می –ای دارد  هایش دیوارة چسبناک و ژله تخمک( 1
 شوند. ها از بدن جنس نر وارد بدن جنس ماده می  اسپرم –( لقاح داخلی دارد 2
 دارد.گردش خون بسته سامانة  –هایش اندک است  ( میزان اندوختة غذایی تخمک3
 شود. نمو جنین در بدن مادر طی می و تمامی مراحل رشد –دهد  های خود شیر می ( به نوزاد4

 در ارتباط با دکل زیر، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -111

بخ    ل لی که معادمث .................... بخشی از دستگاه تولیدبخ  دمارة   مثلی که معادل در انسان، بخشی از دستگاه تولید»

 « دمارة ....................

 
 قرار دارد. هیپوفیزغدة مترشحه از های  است، تحت اثر فعالیت هورمون 2 –همانند  است،  1( 1
 هایی دارد که قادر به ترشح نوعی هورمون جنسی هستند. است، یاخته 1 –است، برخالف  2( 2
 .شوند میهای هورمونی دچار تغییراتی  است، در دوران قاعدگی بر اثر فعالیت 2 –است، برخالف  3( 3
  دهند. هورمون)های( هیپوفیزی، تقسیم میتوز انجام می مستقیم هایی دارد که تحت اثر یاختهاست،  3 –است، همانند  2( 4
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tدر لحظة را در شکل زیر نقش یک موج عرضی  -161 / s 0 زمان نقطة  –کنید. اگر نمودار مکان  مشاهده می« الف»در شکل  5

M  است. ...............باشد، تندی انتشار موج ............... متر برثانیه و جهت انتشار موج « ب»مطابق شکل 

1) /0  x، هم جهت با محور 2

2 )/0  x، خالف جهت محور 4

3 )/0  x، خالف جهت محور 2

4) /0  xهم جهت با محور ، 4

 
در همان  Aتراز شدت صوت بلندگوی قرار دارد.  Bبلندگوی از او متری  500ی  شخصی در یک نقطه ایستاده و در فاصله -161

ی دو  حداقل فاصله .است Aتر از بلندگوی  کم C، dB12شدت صوت بلندگوی  ازو تر Bتر از بلندگوی  بیش dB14نقطه، 

log است؟ مترچند  Cو  Aبلندگوی  / )2 0 ل بلندگوها در یک راستا قرار دارند و آهنگ متوسط انتقاو شخص و  3

 (انرژی برای هر سه بلندگو یکسان است.

1) 100 2 )200 3 )300 4) 400 

ه گذاشته زند. شخص دیگری که گوش خود را نزدیک به انتهای دیگر میل ای می شخصی با چکش به انتهای یک میله ضربه -161

0/آید و دیگری از هوای اطراف میله، با اختالف زمانی  از میله مییکی است، دو صدا را که  شنود. اگر تندی  ثانیه می 12

صوت در هوا 
m

s
 رابر تندی صوت در هوا فرض شود.(ب 10است؟ )تندی صوت در میله  چند مترباشد، طول میله  360

1) /3 6 2 )42 3 )48 4) /4 8 

 های زیر صحیح است؟ چند مورد از جمله -161

  ود.نش را می استهرتز  20000تا  20بین  آن که بسامد سالم هر صوتیانسان گوش الف( 

خود را از منبع صوتی دو برابر کند، فرکانس صدای تولیدی  ةب( اگر شخصی فاصل
1
4
 شود. میبرابر  

 ان است.تابش و بازتابش یکساز سطح اجسام فرکانس موج امواج الکترومغناطیسی ی بازتاب  ج( در پدیده

رسد  ، بسامدی که به گوش شنونده میبه شنوندة ساکنبا سرعت ثابت ة صوتی با نزدیک شدن یک چشمهمواره د( 

 در حال افزایش خواهد بود.پیوسته 

1) 1 2 )2  3 )3 4) 4 

 کدام گزینه صحیح است؟ -161

 راستا هستند.  همهای الکتریکی و مغناطیسی  امواج الکترومغناطیسی میدان در (1

 تر از تندی انتشار امواج عرضی در همان محیط است. ( برای امواج مکانیکی، تندی انتشار امواج طولی در یک محیط جامد بیش2

 است.جامدها تر از  بیش ها مایعدر  عموماً( تندی انتشار امواج صوتی 3

های یکسهان و  شهود بننهدی های متفاوت بهه ارتاهاد درروریهم، صهداهای متفهاوتی جهه ای هاد می ( اگر یک دیاپازون را با ضربه4

 های متفاوتی دارند. ارتفاع

 دقیقه 03: های آشنا( های طراحی + سؤال )سؤال وقت پیشنهادی نوسان و امواج

 49تا  62 های صفحه :0فیزیک 
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تر از  درصد بیش 60( 2نور در محیط ) تندیشود. اگر  ( وارد دو محیط شفاف دیگر می1در شکل زیر پرتو نور از محیط ) -166

)سطح جدایی  ( چقدر است؟1محیط )ضریب شکست ( به 3ضریب شکست محیط )نسبت ( باشد، 3نور در محیط ) تندی

sinو  ها موازی با یکدیگر است محیط / 37 0 6) 

1) 32
15

 2 )15
32

  

3 )5
6

 4) 6
5

 

طوری که بخشی وارد محیط دوم شده و بخشی دیگر  به  تابد، سطح جدایی دو محیط می  طور مایل به در شکل زیر، پرتو نوری به -161

1/ی بین پرتو تابش و پرتو بازتاب،  گردد. اگر زاویه به محیط اول باز می ی بین پرتو شکست و سطح جدایی دو  برابر زاویه 5

 دهد.( )فرض شود توسط محیط هیچ جذبی رخ نمی ی بین پرتو شکست و پرتو بازتاب چند درجه است؟ محیط باشد، زاویه

1) 45  

2 )75 

3 )90 

4) 105 

کشیده شده است. اگر طول سیم را نصف کرده و نیروی وارد بر سیم را  Fمتر بین دو نقطه با نیروی  2سیمی به طول  -161

 چند برابر خواهد شد؟در این سیم قطه بین آن دو نافزایش دهیم، تندی انتشار امواج عرضی درصد  125

1) 
3 2
4

 2 )
5
2

 3 )
10
2

 4) 3
2

 

س اخته اس ت. اگ ر  زاوی ه  M1 ةهای آن با سطح آین  در شکل زیر یک موج نوری به دو آینه متقاطع تابیده و جبهه -161

گزین ه  ک دام مط ابق و  بسازد. رابطة بین  زاویة ه آین اینبا سطح  M2این موج پس از بازتاب از آینة های  جبهه

) است؟ )  90  

1) 40   

2 )90   

3 )140   

4) 50   

د. تندی این امواج در آب دریا کن گسیل می kHz100یابی پژواکی امواج فراصوت با بسامد  وال عنبر برای مکان -111
m

s
1500 

/ترتیب   که در مسیر وال قرار دارد. به Cو  Bو  Aاست. اگر ابعاد موانع  cm0 /و  5 cm1 یک  باشد، وال کدام cm3و  5

 تواند تشخیص دهد؟ را می

  A فقط (B 4و  A 3 )Cو  B 2 )Bفقط (1
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شود، مطابق شکل زیر  میدان الکترومغناطیسی برحسب مکان یک موج الکترومغناطیسی که در خأل منتشر می نمودار -111

c)است. کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟  m/s)  83 10    

 متر است. 0/5موج  ( طول1

 ثانیه است. ( دورة تناوب موج یک2

 است. m2( دامنه 3

Hz83( بسامد موج 4 10 .است 

گردد. اگر بسامد  ثانیه به یک دیوار برخورد کرده و به محل چشمه بر می 4/0صوت حاصل از یک چشمة ساکن، در مدت  -111

   متر باشد، فاصلة چشمة صوت تا دیوار چند متر است؟ میلی 57/8ج مو کیلوهرتز و طول40چشمة صوت 

1 )35 2 )70 3 )140 4 )175 

صوت حاصل را  متری از چشمه،  00لة ای در فاص میلی وات است. اگر در یک فضای باز، شنونده 700یک چشمة صوت  توان -111

درصد صوت توسط محیط جذب شده  بل احساس کند، در انتشار صوت در این فاصله، چند دسی 80 تراز شدت صوتبا 

)است؟  , I W/m )   12 2
03 10   

1) 2 2) 4 3) 22 4) 42 

0زبعد ا Sدر شکل زیر، امواج صوتی حاصل از چشمة  -111 3/ s به نقطةA 0و بعد از 6/ s به نقطةB د. اگر اختالف تراز نرس می

چند برابر توان صوت روی  Aبل باشد، توان صوت روی جبهة موج در نقطة دسی 30برابر  Bو Aشدت صوت در دو نقطة

  است؟ Bجبهة موج در نقطة

1 )1222 2 )252 

3 )522 4 )1522  

متر، چگالی آن مقطع یک سیم مرتعش یک میلی قطر -111
g

cm
3

 00/0است. اگر یک موج عرضی در مدت  cm80و طول آن  8

)3نیروی کشش سیم چند نیوتون است؟ ثانیه طول سیم را طی کند،  )    

1 )8/4 2 )6/9 3 )4/12 4 )2/16 

tیک موج عرضی در لحظة  مکان -جایی جابه نمودار -116 0 1 ر بازة زمانی ص فر ت ااست. د زیرشکل  مطابق
80
 A ثانی ه، ررة  

  کند؟ چند بار از نقطة تعادل عبور می

1 )1  

2 )2 

3 )3  

4 )4 

 های آشنا  سؤال نوسان و امواج
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  چند درجه است؟ رو، زاویة  روبه شکلدر  -111

1 )112  

2 )122 

3 )132 

4 )52  

شود. این پرتو پس از  از هوا وارد محیط شفافی می °53زاویة تابش  دهد که تحت شکل زیر، پرتوی نوری را نشان می -111

 شود. ضریب شکست محیط شفاف چقدر است؟  به خط عمود بر مرز، نزدیک می °16ورود، به اندازة 

cos / )53° 0 6  ،(sin /53° 0 8  

1) 
3
2

 2 )
4
3

 

3 )
6
5

 4 )
7
5

 

tشکل زیر، نقش یک موج عرضی را در لحظة  -111 0 دهد. در بازة زمانی صفر تا  نشان می/ s0    چگونه است؟  M ، حرکت ررة02
 شونده ( پیوسته تند1

 شونده  ( پیوسته جند2

 شونده شونده و سپس تند بتدا جند( ا3

 شونده شونده و سپس جند ( ابتدا تند4
 

قرار دارد. وقتی  6mبا فاصلة کانونی Bمتری سطح کاو 08ة در فاصل 9mبا فاصلة کانونی Aشکل زیر، سطح کاو  مطابق -111
شمة شنود. فاصلة چ گیرد، صدای چشمة صوت را با بیشترین بلندی می قرار می Bمتری از سطح کاو  6شنونده در فاصلة 

 صوت از شنونده چند متر است؟  
1 )16  
2 )15 
3 )13 
4 )18  
 

 

 

قرار دارد   I. سیم راست و حامل جریان ی کاغذ به طرف داخل است که عمود بر صفحه Bدر یک میدان مغناطیسی ثابت  -111

جهت جریان عبوری از سیم حامل جری ان مطابق شکل اثر کرده است. در این صورت  Fاز طرف میدان بر سیم نیروی که 

 ؟مطابق کدام گزینه است

1)   2)  

3)   4)  

 دقیقه 51وقت پیشنهادی:  مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

 56تا  66های  صفحه :2فیزیک 
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 محل انجام محاسبات

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی بی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گروه تجر

که رره بدون انحراف از این میدان الکتریکی  شود. برای آن وارد میدان الکتریکی یکنواختی می الکترونیمطابق شکل زیر  -111

 نظر شود.( بگذرد، جهت میدان مغناطیسی باید به کدام سمت باشد؟ )از جرم رره صرف

 و در جهت رن Eموازی راستای  (1

  عمود بر صفحه و به سمت داخل صفحه (2

 و در خالف جهت رن  Eموازی راستای  (3

 صفحه عمود بر صفحه و به سمت بیرون (4

qالکتریکی ای با بار  رره -111 C  20  با سرعتv i j 600 Bوارد میدان مغناطیسی یکنواخت  800 / j 0 شود.  می 6

 هستند.( SIبرحسب  Bو  vهای  روی مغناطیسی وارد بر این رره چند نیوتون است؟ )کمیتبزرگی نی

1) / 39 6 10 2) / 21 2 10 3) / 32 4 10 4) / 37 2 10 

ر است، در یک مدار الکتریکی قرار گرفته است. اگر ود 100که شامل  cm20لوله به طول ممطابق شکل زیر، یک سی -111

لوله  دهد؟ )مقاومت الکتریکی سیم  را نمایش می چند آمپرآرمانی باشد، آمپرسنج  G18لوله  میدان مغناطیسی درون سیم

ناچیز است و
T.m

A

   7
0 12 10) 

 صفر (1

2) 1 

3) 6 

4) 9 

و جهت جریان در هر سیم مشخص  اند ای قرار گرفته های یکسان مطابق شکل روی محیط دایره سه سیم حامل جریان -111

 صورت خواهد شد؟ مها در مرکز دایره به کدا های مغناطیسی حاصل از این سیم برایند میدان شده است.

1)  2)  

3)  4)  

qی بارداری با بار  رره -116 0  مطابق شکل با تندی
m

s
 42 شود که در آن  ارد فضایی میدر جهت نشان داده شده و 10

 ةوجود دارد. اختالف پتانسیل بین دو صفح mT15میدان الکتریکی یکنواخت و میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی 

C وD C D(v v ) نظر شود.( دون انحراف به مسیر خود ادامه دهد؟ )از نیروی گرانشی صرفچند ولت باشد، تا رره ب 

1) 6 

2) 15 

3) 6 

4) 15 
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 محل انجام محاسبات

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی بی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گروه تجر

واقع بر عمودمنصف  Sی  قرار دارند. در نقطههای یکسان عمود بر صفحه  در شکل زیر دو سیم بلند و موازی حامل جریان -111

میدان  ةکند. اگر انداز با سرعت نور در جهت نشان داده شده حرکت می C2با بار الکتریکی  ای ررهخط واصل دو سیم، 

/برابر  S در نقطة ها سیمیک از هر مغناطیسی حاصل از  T0 باشد، اندازه و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر رره چند  04

ن است؟ )ونیوت
km

c
s

  53  سرعت نور( 10

1) 12  سو برون و 2

2) 24  سو روند و 2

3) 12  سو روند و 2

4) 24  سو برون و 2

 است؟ نادرست مواد مغناطیسیخواص  کدام گزاره دربارة -111

 دهد. فرومغناطیس نرم به سختی خاصیت رهنربایی را از دست می ةماد (1

 شوند. های مغناطیسی قوی رهنربا می ( مواد پارامغناطیس فقط در میدان2

 شود. ها استفاده می ها و سیمنوله م در رهنرباهای الکتریکی و هستة پیچهاز مواد فرومغناطیس نر( 3

 ماند. فرومغناطیس سخت، باد از حذف میدان، خاصیت مغناطیسی باقی می ة( در یک ماد4

 ؟چگونه خواهد شداز راست به چپ ترتیب  بهحامل جریان لوله ( از طرف سیم2( و )1های ) ارد بر حلقهنیروی و، در شکل زیر -111

 رانش –رانش  (1

 ربایش  –( رانش 2

 رانش –( ربایش 3

 ربایش –( ربایش 4

( 1های مغناطیسی دو سیم )  یند میدانجریان در یک صفحه قرار دارند. برامطابق شکل زیر، چهار سیم بلند و موازی حامل  -111

( برابر با 9از سیم ) cm20ی مغناطیسی خالص وارد بر صورت درون سو است. اگر نیرو و به G7(، 9( در محل سیم )2و )

میدان  ة( به کدام سمت بوده و انداز3سیم )عبوری از نیوتون و جهت آن به طرف چپ باشد، جهت جریان  میلی 4

 ( چند گاوس است؟9آن در محل سیم ) یمغناطیس

 18باال،  (1

 18پایین،  (2

 32باال،  (3

 32پایین،  (4
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 محل انجام محاسبات

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی بی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گروه تجر

 

 

ای مشابه حاوی آب و روغن دو قطعه چوب کامالً مشابه قرار دارد و ارتفاع سطح آزاد  ، در دو ظرف استوانهمطابق شکل زیر -111

اگ ر   ده یم، میچوب قرار  های هدر این حالت دو وزنه آهنی مشابه روی قطع ها با یکدیگر برابر است. ته ظرف آب و روغن از

غ ن های آب و رو  فو فشار در کف ظر hو  hترتیب  ها به پس از رسیدن به تعادل، ارتفاع سطح آزاد آب و روغن از ته ظرف

باشد، کدام گزینه صحیح است؟  Pو Pترتیب  نیز به 
g

)
cm


3

و آب1
g

/
cm


3

0  )روغن8

1) P P  وh h  

2 )P P  وh h  

3 )P P  وh h   

4) P P و h h  

های یکسان درون ظرف پر از مایعی در حال تعادل قرار دارند.  با حجم Cو  A ،Bتوپُرمطابق شکل زیر، سه جسم  -111

 جرم این سه جسم صحیح است؟ ةهای زیر در مورد مقایس یک از گزینه کدام

1) A B Cm m m  

2 )C B Am m m  

3 )A B Cm m m  

4) A B Cm m m  

ای آب با تندی  در شکل زیر، جریان الیه -111
m

v
s

1 Aاز مقط ع  2 cm 2
1 Aه ای  وارد ش ده و از مقطع 30 cm 2

2 و  4

A cm 2
3  ……و براب ر  ……ترین تندی در مقط ع  و بیش ……ترین فشار در مقطع  . در این حالت بیشگذرد می 60

 متر بر ثانیه است.

1) A3، A2، 15  

2 )A1، A2، 20  

3 )A2، A1، 15  

4) A3، A1، 20  

 دقیقه 51: وقت پیشنهادی دما و گرما های فیزیکی مواد + ویژگی

 109تا  85 های صفحه :5فیزیک 
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 محل انجام محاسبات

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی بی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گروه تجر

از چه جنسی ترتیب از راست به چپ  به Bو  Aای ه سیمدهد.  شکل زیر طرحی از یک دماسنج ترموکوپل را نشان می -111

 ؟توانند باشند می

 مس –جنستانتان  (1

  مس –مس ( 2

 جنستانتان –مس ( 3

 جنستانتان –جنستانتان  (4
 

Cایم. دمای ورقه را  خارج نموده Rای به شعاع  دایره cm20وسط یک صفحة فلزی مربعی شکل به ضلع  از -111
 افزایش 050

/ )مجموع مساحت قسمت فلزی و حفره( صفحهکل دهیم. در این حالت مساحت  می cm
20 ره حفشعاع  یابد، افزایش می 4

 ؟کرده استتغییر و چگونه چند درصد 

1) /0 0/( 2 جاهش - 1 0/( 3 افزایش - 1 0/( 4 جاهش - 05   افزایش - 05

/، اگر دمای مقداری آب را از اتمسفردر فشار یک  -116 F
033 Fبه  8

 کند؟ برسانیم چگالی آب چگونه تغییر می 041

 یابد. ( ابتدا جاهش و سپس افزایش می2 یابد.  پیوسته جاهش می (1
 یابد.  ( ابتدا افزایش و سپس جاهش می4 یابد.  ( پیوسته افزایش می3

ضریب انبساط طولی یک فلز برابر  -111
F

 5
0
1

4  کدام است؟ SIر است، ضریب انبساط حجمی این فلز د 10

1) 5
2

10
3

  2 )/ 42 16 10 3 )/ 52 16 10 4 )42
10

3
 

cmگرم به سطح مقطع  250به جرم توپُر ای  استوانه -111
Cدر دمای  cm5و ارتفاع  24

قرار دارد. اگر دمای این استوانه  020

Cرا به 
برسانیم، چگالی آن چند  0120

g

cm
3

)خواهد شد؟   )
K

   5 1
2 10 

1) /12 475  2 )/12 425 3 )/12 575 4 )/12 525 

لیتر از مایعی به ضریب انبساط حجمی  2ظرفی به حجم  -111
C

 5
0
1

6 ظرف مجموعة چه دمای  کامالً پر شده است. چنان 10

Cن آن و مایع درو
ریزد؟ )ضریب انبساط خطی ظرف  متر مکعب مایع از ظرف بیرون می افزایش یابد چند سانتی 0100

/
C

 5
0
1

1 2  باشد.( می 10

1) /2 4  2 )/4 8 3 )6 4 )/3 6 

است. اگر دمای هر دو  آلومینیومی ةتر از طول یک میل بیش mm3، آهنی ةسلسیوس، طول یک میل ةدر دمای صفر درج -111

/،آلومینیومیدرجة سلسیوس افزایش دهیم، در این صورت طول میلة  100را به اندازة  mm0 تر از طول میلة  بیش 6

ترتیب  به SIدر  آلومینیومو آهن چند متر است؟ )ضریب انبساط طولی  آلومینیومیشود. طول اولیة میلة  می آهنی

/
 51 2 /و 10

 52 4  است.( 10

1) /3 003  2 )/2 997 3 )3 4 )/3 006 
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 سباتمحل انجام محا 

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

 
 

 است؟ نادرست گزینهکدام  -102

 شود. اتم مرکزی به رنگ آبی نمایش داده می ،اکسید  نیل سولفید و کربن دی استاتیکی کربو در نقشه پتانسیل الکترو( 1

 های ضعیف وجود دارد. های آن جاذبه هاست که میان الیه بعدی اتم االنسی و نرم با چینش دو کوو یجامد ،( گرافیت2

 های بین مولکولی آنها بستگی دارد. مواد مولکولی به نوع و قدرت نیرو( رفتار فیزیکی 3

 محیطی ندارد. گونه ردپای زیست های خورشیدی برای تولید برق، هیچ ( استفاده از پرتو4

درصد جرمی آب حرارت داده شود، بخشی از آب موجود در آن تبخیر شده و درصد  02ای از خاک رس حاوی  اگر به نمونه -101

گردد. درصد جرمی سیلیس در نمونة اولیة این  خناک رس  درصد می 8و  02ترتیب برابر با  یس و آب در آن بهجرمی سیل

 تقریب کدام است؟ به

1)5/33 2 )5/43 3 )4/32 4 )4/23 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -102

 و تیتانیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است. مسنول آلیاژی از ی* نیت

 گویند. دیناسیون می ، عدد کوئورترکیب یونی بلور ةهای موجود پیرامون هر یون در شبک تری  یون نزدیکشمار   * به

2Hهای  مولکولطرز قرار گیری *  O شبیه کندوی عسل است. ،های گراف  در ساختار یخ همانند مولکول 

 جامد زمی  است. پوستةتری  عنصر در  * سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان

 قطبی غیر صفر است. گشتاور دو ،اند تشکیل شده عنصرکه از سه نوع  اتمی سه های * در مولکول

1) 4 2 )3 3 )2 4 )1 

 کدام گزینه درست است؟ -102

 کوچکتر است.یون چه بار منفی یون پایدار یک عنصر بیشتر باشد، شعاع آن  در یک دوره از جدول تناوبی، هر (1

 های الکترونی بیشتری دارد، شعاع بزرگتری ندارد. یونی که تعداد الیه لزوماًاع دو یون، ( در مقایسه شع2

F»صورت  ها به چگالی بار آنیون ةم جدول تناوبی، مقایسدو( در دورة 3 O N2 3   » درست است. 

 تر است. وند یونی قویو کاتیون بزرگتر باشد، پی  چه شعاع آنیون هر ،تایی ( در یک ترکیب یونی دو4

 اند؟ زیر صحیحاز مطالب موارد   کدام -102

 توان از مدل دریای الکترونی بهره گرفت. ها می از خواص شیمیایی فلز برخیبرای توجیه  (آ

 های مرئی را جذب کرده است. بخشی از طول موج قطعا   است،ای که دارای رنگ مشخصی  ب( ماده

 کلوئیدی استفاده کرد. یتخاصبا  ای مادهتوان از  می ،ه در برابر اکسیژن و رطوبتگی یک ماد گیری از خورد پ( برای جلو

 .هستندبرقرار  ها و جاذبه در تمام جهت  های دافعه ت( در هر مولکول از یک ترکیب یونی نیرو

لزی، آزادانه های ف موجود در اتمظرفیتی های  ، الکترونی اصلیشبکة بلوری فلزها ردبراساس مدل دریای الکترونی، ث( 

 کنند. حرکت می شبکة بلور ساختاردر 

 (ث)و  )پ(( 4 (ث)و  (ت)، (پ)( 3 (، )پ( و )ث(ب)( 2 (پ) ( وب)، (آ)( 1

 دقیقه 01:  وقت پیشنهادی         تر ای روشن ای از هنر، زیبایی و ماندگاری + شیمی، راهی به سوی آینده شیمی جلوه

 022تا  50های  صفحه: 3شیمی 
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 سباتمحل انجام محا 

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ a ،b ،c ،dآنها در زندگی، عبارات درست   های شیمیایی و دستاورد با توجه به فناوری -102

 دستاورد عنوان فناوری شیمیایی

 a آب ةفناوری تصفی

b  و دارو پوشاکتوسعه و تحول 

 c فناوری شیمیایی و تولید کود

 d تیسمبدل کاتالی

 توسعه قطعات کشاورزی –گسترش کشاورزی  –فناوری شناسایی مواد معدنی  –( مانع گسترش بیماری 1

 التآ توسعة ماشین –تأمین غذا  –فناوری تولید نخ و مواد  –( دسترسی آسان به آب 2

 کاهش آلودگی –تأمین غذا  –فناوری تولید پالستیک  –( مانع گسترش بیماری 3

 کاهش آلودگی –گسترش کشاورزی  –فناوری تولید پالستیک  –( سهولت در دستیابی به آب شُرب 4

 درست است؟ کدام گزینه -102

 یابد. نیز کاهش می O3، مقدار O2 دادن این ترکیب با واکنشکه با  است NO2رنگ بودن هوای آلوده شهرها، گاز  ای علت قهوه( 1

a(Eسازی واکنش  د، انرژی فعالنها باش دهنده ها پایدارتر از واکنش وردهچه فرا های شیمیایی، هر در واکنش (2  است. بیشتر (

 دهند. سازی و آنتالپی واکنش، سرعت واکنش را افزایش می ها با کاهش انرژی فعال گر لیز( کاتا3

تبدیل شده و از  N2به  NO2و  NOو انجام واکنش، گازهای  NH3های دیزلی، با ورود  تی خودروسالیهای کات ( در مبدل4

 شود. گیری می کره تا حد زیادی جلو ها به هوا ورود آن

 های زیر درست است؟ چند مورد از عبارت -102

 شود. می نیز خارج  SO2دار در بنزی  یا سوخت خودرو، از اگزوز آن گاز گرد های گو ( به علت وجود ترکیبآ

 است. NOنصف اکسیژن الزم برای تولید هر مول ، SO2اکسیژن مصرفی برای تولید هر مول گاز میزان  ،دروب( در داخل موتور خو

 نقل داشته است. و گیری در پیشرفت سرعت حمل پ( فناوری مبدل کاتالیستی نقش چشم

 ها در هوا شود. ند سبب افزایش غلظت آالیندهتوا می ،خروجی از اگزوز خودروها NOت( گاز 

 ،آیند دسنت می موتنور به یبنزی  با اکسیژن هوا در دمای باال ساختار ژن موجود در نیترواتم ای که از واکنش  ث( آالینده

 گردد. هوای شهرها می نرنگ دیده شد ای موجب قهوه

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ر یکسان است.()مقیاس دو نمودا است؟ نادرستکدام گزینه  -102

 شود. تر از )آ( انجام می واکنش مربوط به نمودار )ب( سریع ،( در شرایط یکسان1

 یابد. سازی واکنش کاهش و سرعت واکنش افزایش می فعال ی( با افزایش دما، انرژ2

xو  CO ،NOهای  ( هر سه واکنش مربوط به حذف آالینده3 yC H گرماده و از نوع  

 کاهش هستند. –اکسایش 

 های  )دانه( یی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش( برای افزایش کارا4

 نشانند. ها را روی سطح آن می گر آورده و کاتالیز ریز در

 پیشرفت واکنش

ی
رژ

ان
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 است؟ نادرستوجه به نمودارهای داده شده، کدام گزینه با ت -120

 
 

 شود. انجام می تر سریع، (1( نسبت به واکنش )2واکنش ) ،در شرایط یکسان( 1

 شود. انرژی آزاد می کیلوژول 25/222 ،(1گرم گاز اکسیژن در واکنش ) 44( در ازای تشکیل 2

 است. -kJ552 ( برابر2واکنش ) Hو بوده ( هر دو واکنش گرماده 3

 شود. میانرژی مصرف  kJ131(، 2گرم گاز اکسیژن در واکنش ) 3( در ازای مصرف 4
 

 

 

 

 
 

 

  است؟ نادرستکدام گزینه  -122

 توان ماندگاری مواد غذایی را افزایش داد. ها می جو در رفتار مواد با یکدیگر و اثر عوامل گوناگون روی رفتار آن و با جست( 1

 .ای دارد کننده نقش تعییندارویی یا غذایی بر کیفیت ماندگاری آن صنعتی وردة تر یک فرا تر یا کند و تولید سریع ( تهیه2

 دهد. ای از زمان رخ می دهد هر تغییر در چه گستره آهنگ واکنش معیاری برای زمان ماندگاری مواد است، کمیتی که نشان می( 3

انفجار، واکنش شیمیایی بسیار سریعی است که در آن مقدار کمی مادة منفجرشونده به حالت جامد یا مایع، مقدار بسیار ( 4

 کند. اغ تولید میزیادی از گازهای د

 Aدهد. اگنر منحننی  اسید واکنش می کلریک موالر هیدرو 0لیتر محلول  میلی 002تیغه روی با  مقدار کافیدر دمای اتاق،  -121

حننی و من Aاز  تنری شنیب بیشهای زیر  را نشان دهد، منحنی ............... مورد از آزمایش 2Hهای گاز  تغییر تعداد مول

  دارد.  Aاز  تری شیب کم............... مورد از آنها 

Zn(s) HCl(aq) ZnCl (aq) H (g)  2 22 

 افزایش حجم ظرف واکنشآ( 

 جای تیغه روی ب( استفاده از پودر روی به

Cپ( تکرار آزمایش مورد نظر در دمای 
35  

 موالر اسید 0لول جای مح موالر به 0/0محلول  mL022ت( استفاده از 

 ث( قرار دادن ظرف واکنش در مخلوط آب و یخ

1 )3 ،1 2 )3 ،2  

3 )2 ،2 4 )2 ،3 

 دقیقه 01:  وقت پیشنهادی  ناپذیر نیازی پایان ،درپی غذای سالم+پوشاک

 028تا  50های  صفحه: 0شیمی 
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گیری زینر  زمانی معینی با هم برابر باشد، کدام نتیجه در یک بازة ،اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در دو واکنش زیر -122

I)KNO ها موازنه شوند.( )واکنشدرست است؟  (s) KNO (s) O (g) 3 2 2 

  II)KClO (s) KCl(s) O (g) 3 2 
 با هم برابر است.برحسب مول بر ثانیه، دهنده در هر دو واکنش  ( سرعت متوسط مصرف واکنش1
 با هم برابر است.برحسب مول بر ثانیه، واکنش دو جامد در هر  ة( سرعت متوسط تولید فراورد2
 ( است.IIدهنده در واکنش ) واکنشمصرف سرعت متوسط  ( سه برابرIدهنده در واکنش ) ( سرعت متوسط مصرف واکنش3
 ( است.Iدهنده در واکنش ) واکنشمصرف ( سه برابر سرعت متوسط IIدهنده در واکنش ) ( سرعت متوسط مصرف واکنش4
 ؟درست استهای زیر  یک از گزینه کدام -122

 کمتر است.هوا با اکسیژن  زیرا سطح تماس آن ،سوزد تر از قند معمولی می ( قند آغشته به خاک باغچه آرام1
H ةاکسید، سرعت واکنش تجزیپرل هیدروژن به محلو ید ( با افزودن دو قطره از محلول پتاسیم ید2 O2  یابد.  افزایش می 2
 .یابد واکنش افزایش می ةوردزمان( فرا -ساحت زیر نمودار )مول ها، م دهنده ( با افزودن بازدارنده به واکنش3
 انرژی و ناپایدار بوده و در ساختار خود الکترون جفت نشده دارند. های آلی هستند که پر ها، ترکیب یذمغ ( ریز4
 .............. جز به  اند، همة مطالب زیر درست -122

Cبا فرمول مولکولی  بنزوئیک اسیداز ( 1 H O7 6  شود. در کاهش سرعت فساد مواد غذایی استفاده می 2
 دهند. را در بدن کاهش می ها رادیکالفرنگی فعالیت  موجود در هندوانه و گوجه موادبرخی از  (2
 ای هستند که نقش آنها در بدن هنوز کامل مشخص نشده است. ها ترکیبات آلی سیرشده مغذی ( ریز3
 شود. ظات پایانی مصرف میبیشتری نسبت به لح ةدهند واکنش ،های شیمیایی در لحظات ابتدایی ( در اغلب واکنش4

KNOبا توجه به واکنش  -122 (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 24 2 5 ها در بنازة  )سنرعت کدام گزینه درست اسنت؟ 2

 اند.( زمانی یکسان بررسی شده

1 )(K O) (O )R R2 2
5
2

  2)
n (KNO )

R
t

3
4





(y¹¨H»)

  

3 )(O ) (N )R R2 22 5  4 )(KNO ) (O )R R

KNO O

3 2

3 2
   

ثانیه چند گرم کلسیم کربننات  02لیتر بر ثانیه باشد، در مدت زمان  میلی CO2، 000، سرعت متوسط تولید گاز در واکنش زیراگر  -122

Ca) در نظر گرفته و واکنش را موازنه کنید.( STPشود؟ )شرایط را  می مصرف ,C ,O :g.mol
   140 12 16) 

  CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 2  

1) 1/4 2 )14 3 )2/4 4 )24 

موازننه پس از کامل شدن واکننش  .ریزیم اسید می یک کسید را درون ظرفی محتوی فسفر مقداری محلول کلسیم هیدرو -122

Ca(OH) نشدة (aq) H PO (aq) Ca (PO ) (s) H O(l)  2 3 4 3 4 2 رسنوب تشنکیل  g085 ،دقیقنه 02در مندت  ،2

Hچند گرم  مدتو در طی ای   ول بر ثانیه استچند مشود. سرعت متوسط تولید آب در ای  واکنش  می PO3 مصنرف  4

H) (ها را از راست به چپ بخوانید. )گزینه شود؟ می ,P ,O ,Ca : g.mol )
    11 31 16 40  

1 )/ ، 358 8 6 10  2 )/ ، 358 8 10  3 )/ ، 3117 6 10  4 )/ ، 3117 6 6 10  

 متری کیو ضریب استو متری کیو ضریب استو
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تولیند شنده در  CO2ایم، اگر حجم گاز  دقیقه گرما داده 002گرم کلسیم کربنات را در شرایط مناسب به مدت  mمقدار  -122
تجزینة کننش سرعت متوسنط وا ،گرم اتانول یکسان باشد 002مل حاصل از سوخت  کا CO2، با حجم گاز STPشرایط 

mol.hبرحسب کلسیم کربنات 
1  کدام است و طی ای  مدت چند گرم از جرم کلسیم کربنات اولیه کاسته شده است؟ 

(C ,O ,Ca :g .mol )
   112 16 CaCO (.)معادله موازنه شود40 (s) CaO(s) CO (g)


 3 2 

  C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)  2 5 2 2 2  

1 )،4000 20 2 )،2000 40  3 )،2000 20  4 )،4000 40  
اسنت؟  نادرسنتنوکسید و گاز اکسیژن است، کندام گزیننه  ژن مو گاز نیتروبی  رو که مربوط به واکنش  طبق نمودار روبه -110

 اکسید است.( )فراوردة واکنش گاز نیتروژن دی

 cرنگ و منحنی  ای مربوط به گاز قهوه bمنحنی ( 1
 مربوط به گاز اکسیژن است.

مصرف اکسیژن متوسط سرعت در بازة زمانی یکسان، ( 2
 اکسید است. ژن دی تولید گاز نیترومتوسط نصف سرعت 

نوکسید در  ژن مو مصرف گاز نیترومتوسط ( سرعت 3
گاز تولید متوسط ساعت برابر سرعت  7تا  3بازة زمانی 

 اکسید در همان بازة زمانی است. ژن دی نیترو
ساعت در نظر بگیریم  13ن انجام واکنش را اگر زما (4

 شود. تولید می  وردهاز فرا ساعت اول نیمی 3در 

 
دهیم. اگر سرعت متوسنط تولیند گناز  را با مقدار کافی کلسیم کربنات واکنش می HClموالر  20/2لیتر محلول  میلی 022 -112

CO2  بعند از چنند ثانینه لیتر بر دقیقه باشد و حجم محلول تقریبا  ثابت بمانند،  میلی 0/030در شرایط استاندارد برابر

Hغلظت یون 
  به210 3رسد؟  موالر می 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)    

1 )12 2 )34 3 )2 4 )24 

 ؟کند درستی تکمیل می را بههر سه جای خالی زیر  دام گزینهک -111

 ات  و .................... یکسان است. ژن در سیانو های کرب  به هیدرو  آ( نسبت شمار اتم
 شود. ب( از .................... در تهیة کیسة خون استفاده می
 الیاف بیشتر است. پ( میزان تولید جهانی الیاف .................... از سایر

 استری ستیرن، پلیا ن، پلیبنز (2 کلرید، نخی وینیل  ژن سیانید، پلی هیدرو( 1
 استری کلرید، پلی وینیل ( اتین، پلی4  ، تفلون، پشمیاستیرن( 3

 ؟است ادرستنهای زیر  یک از گزینه کدام -112

صورت به «»( پلیمر حاصل از واکنش بسپارش 1

 

 .است 

اتن بدون  قطعات ساخته شده از پلیاز این رو  دار، بیشتر بوده؛ تن شاخها اتن بدون شاخه نسبت به پلی ی پلی( نیروی بین مولکول2
 استحکام بیشتری دارند.شاخه، 

ها  ای برای اتصال شمار مونومر کننده در یک واکنش پلیمری شدن ممکن نیست و قاعده های شرکت ( تعیین تعداد دقیق مونومر3
 شده است.نن ارائه به یکدیگر، تاکنو

 شدن شرکت کند. اند در واکنش پلیمریوت کربن داشته باشد، می –هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانة کربن ( 4
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 ت است؟درس ،شاخه دون دار و ب ات  شاخه چند مورد از مطالب زیر در مقایسه بی  پلی -112

 است.دار  ات  شاخه از پلی تر شفاف تر وپذیر ات  بدون شاخه، انعطاف * پلی

 های برابر دارند. ها، تعداد مولکول های برابر از آن * جرم

 ها، چگالی برابر دارند. * به دلیل مشابه بودن مونومرهای آن

 ها متفاوت است. بی  مولکولی بی  زنجیرهای آنجاذبة های  * اندازة نیرو

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 .................. جز بههستند،  نادرستهای زیر  عبارت همة -112

 شوند. صورت ساختگی تولید می بهفقط هایی از پلمیرهایی هستند که  اتن، انسولین، نایلون و تفلون نمونه ( پلی1

 پیوند یگانه وجود دارد. 5، پلیمر مقابل نومر سازندة ر مو( در ساختا2

آید که در تولید  دست می پلیمری به ةسازند  ختار مونومرها در مولکول اتن، سا ژن جای یکی از هیدرو ( با جایگزینی اتم کلر، به3

 رود. کار می سرنگ به

 شود. های آلی حل نمی دهد و در حالل نمی  ، با مواد شیمیایی واکنش( پلیمر حاصل از بسپارش تترافلوئورواتن4

   مقابل برحسب گرم بر مول کدام است؟دهندة پلیمر  مر تشکیل جرم مولی مونو -112

(C ,H ,Cl / :g.mol )
   112 1 35 5 

1 )5/134 2 )5/132  

3 )5/133 4 )5/132 

ها در ساخت سنرنگ و تولیند پتنو اسنتفاده  اختالف جرم مولی مونومرهای استفاده شده برای تولید پلیمرهایی که از آن -112

مده اسنت؟ درستی آ ها در کدام گزینه به کنند برحسب گرم بر مول و اختالف شمار پیوندها در هر واحد فرمولی از آن می

112 ها را از راست به چپ بخوانید.( )گزینه 1 14 19 35 5(C ,H ,N ,F ,Cl / :g.mol )
     

  3 – 5/24( 2 صفر – 11( 1

 صفر – 5/14( 4 3 – 53( 3

C)اند؟  از مطالب بیان شده درست کدام موارد مقابل،در مورد پلیمر  -112 ,H :g.mol )
  112 1 

 کاربرد دارد.استیرن است و در تهیة نخ دندان  آ( نام آن پلی

g.molب( جرم مولی مونومر آن 
1105 .است 

 است. در هر مولکول مونومرگانه  های دو برابر شمار پیوند 0آن مونومر های پیوندی در ساختار  پ( شمار جفت الکترون

 برد.بدهد و رنگ آن را از بی   با برم مایع واکنش تواند  میآن  ةت( مونومر سازند

 (ت)، (پ)، (ب)( 4 (پ)، (ب)، (آ)( 3 (ت)، (پ)( 2 (ت)، (آ)( 1

 اسننت؟ه تعننداد اتننم کننرب  اینن  نمونننه دارای چنن ،گرم باشنند کیلننو 0/00ات   سننیانو ای از یننک پلی اگننر جننرم نمونننه -112

(H , C ,N :g.mol )
   11 12 14  

1 )/ 2414 45 10  2 )/ 2618 16 10  3 )/ 2614 45 10  4 )/ 2448 16 10  
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 باشد؟  تری  استر دارای چند اتم می ها چگونه است و ساده کلی استر  فرمول -120

1 ) 2 ) 

3 ) 4 ) 

 

 

 

 است؟   نادرست گزینه کدام -122

 ست. یژن و اوزون برابر ااکس های در مولکولپیوندی های  الکترون شمار جفتهای ناپیوندی به  الکترون نسبت شمار جفت( 1
تولید  باعثتوانند  شود و می می دیولت NO2و سپس  NOابتدا، O2و N2( در هوای گرم تابستان در اثر واکنش بین گازهای2

 اوزون تروپوسفری شوند. 
تر فروسرخ  های کم انرژی کند و تابش را جذب مینور خورشید بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش الیة اوزون در استراتوسفر  (3

 دارد.  را به زمین گسیل می
 د. نشکل معینی ندارهمانند مواد مایع و  ندتهسپذیر  تراکم ،جامد و مایعمواد ( گازها برخالف 4
  ها به ترتیب کدام است؟ در ای  واکنش Dو A،B،Cدهند.  تروپوسفری را نشان می زیر مراحل تولید اوزون واکنش 3 -121

N-نور خورشید ( 1 O2 NO2   A-رعد و برق  - 3
)N (g) O (g) NO(g)2 21 2   

NO  22)NO(g)-نور خورشید  - NO2-رعد و برق ( 2 O (g) B(g)   

NO  C-رعد و برق  - NO2-( نور خورشید 3
)B(g) O (g) D(g) O (g)  2 33  

N-( رعد و برق 4 O2  NO2-نور خورشید  -3

1مقدار ،K273و دمای 1atmسر بسته در فشار ظرفدر یک  -122 8/ mol از گاز اکسیژن وارد شده است. اگر نیمی از آن به گ

های درون ظرف  شمار مولرسد و تغییر  حجم گاز موجود در ظرف به چند لیتر میدر دما و فشار ثابت، اوزون تبدیل شود، 

Oها را از راست به چپ بخوانید.(  ؟ )گزینهاست مولچند  ،ثابت در دما و فشار (g) O (g)2 33 2    

1)/ , /0 3 3 36  2)/ , /0 4 3 36  3)/ , /0 3 33 6  4)/ , /0 4 33 6  

 است؟  نادرستکدام گزینه  -122

 شود.  نیتروژن تولید نمیرنگ  ای هواکره، مستقیماً اکسید قهوه تر دو گاز فراوان ، از واکنش میاندر هنگام رعد و برق( 1
 شود.  به خاک افزوده میمستقیماً دار  به عنوان کود شیمیایی نیتروژنهای فرایند هابر،   دهنده ( یکی از واکنش2
 قانون آووگادرو مشهور است.  که بهحجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است  ،( در دما و فشار یکسان3
 دهد.  میپذیر رخ  های شیمیایی برگشت های قابل شارژ واکنش ( در الیة استراتوسفر هواکره، همانند باتری4

 دقیقه 01:  وقت پیشنهادی        + آب، آهنگ زندگی ردپای گازها در زندگی

 025تا  55های  صفحه: 0شیمی 
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. اسنتگنرم  0/0گرم فلز آلومینیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسنید برابنر  mم گاز هیدروژن تولید شده از واکنشرج -122

  ه است؟درستی آمد در کدام گزینه بهلیتر  برحسبو حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد برحسب گرم  mمقدار

(H ,Al :g.mol )
11 27   ها را از راست به چپ بخوانید.( )گزینه  

Al(s) )معادله موازنه شود.(  HCl(aq) AlCl (aq) H (g)3 2    

1)/ , /53 76 21 6  2)/ , /13 44 10 8  3)/ , /26 88 10 8  4)/ , /26 88 21 6  

شود و اخنتالف  چند لیتر گاز تولید می اکسیژن کم است، و محیطی که  STPدر شرایط گرم گاز متان  05سوخت  ناقص  ازای به -122

Hحجم اکسیژن مصرف شده در سوخت  ناقص و کامل ای  مقدار گاز متان کدام است؟ ) ,C : g.mol
  11 ها  )گزیننه (12

 را از راست به چپ بخوانید.(

1 )/ /67 2 403 2 2)/ /268 8 134 4  3)/ /67 2 134 4  4)/ /268 8 403 2   

 ؟ درست استزیر  های چند مورد از عبارت -122

طنة جنوآ آن بنرخالف نق 3Oکه جرم منولی هستنداکسیژن عنصر هایی از  اوزون و اکسیژن دگرشکلهای  مولکول( آ

 تر است.  ، بیش2Oاز

، مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکنول 3Oهای ب( در الیة تروپوسفر با برخورد پرتوهای فرابنفش به مولکول

 شود.  اکسیژن تبدیل می

 اگون با جرم مولی مختلف، حجم یکسانی دارند. های یکسان از گازهای گون پ( در دما و فشار ثابت، مول

200هابر در دمای فرایندت(  C 450و فشارatm شود و با استفاده از تفاوت نقطه جوآ منواد،  انجام میصورت بهینه  به

 شود.  آمونیاک از مخلوط واکنش جدا می

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

KClO)گرم پتاسیم کلرات  0/00مقدار  -122 های حاصل برحسب گرم کدام است  کنیم. اختالف جرم فراورده را تجزیه می 3(

 ها را از راست به چپ بخوانید.(  و چند گرم پتاسیم نیترات برای تولید ای  مقدار اکسیژن باید تجزیه شود؟ )گزینه

  (K ,Cl / ,O ,N : g.mol )
    139 35 5 16 14  

  I) KClO (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 3  

  II) KNO (s) KNO (s) O (g) 3 2 22 2  

1)/ /30 3 10 6  2)/ /60 6 5 3   

3)/ /30 3 5 3  4)/ /60 6 10 6 

 چند مورد از مطالب زیر دربارة تولید آمونیاک به روآ هابر درست است؟   -122

 دهند.  جرقه واکنش می ایجادکاتالیزگر و  حضوریتروژن و هیدروژن در گازهای ن ●
 شود.  از منیزیم به عنوان کاتالیزگر استفاده می ،عالوه بر به کار بردن دما و فشار باال ●
 . وجود دارند 3NHو 2N،H2هر سه گاز مخلوط واکنشپذیر است و در  واکنش تولید آمونیاک برگشت ●
 شود.  با سرد کردن مخلوط واکنش، آمونیاک به صورت مایع درآمده و جدا می ●
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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یورو و مالیات متغیر به میزان گناز  022شود. مالیات ساالنه برابر با  در کشوری دو نوع مالیات از مالکان خودرو دریافت می -120

ت معناف باشنند، خنودرو بنا اداخنت مالیناز پر Aاکسید تولیدی بستگی دارد. اگر خودروهای دارای برچسب دی   کرب 

مالیات  یورو 032اضافی  2COپردازد؟ )به ازای تولید هر صد کیلوگرم گاز مالیات متغیر می وریو دن، حداکثر چDبرچسب

 کند.(  کیلومتر طی می 00222شود و هر خودرو ساالنه  متغیر پرداخت می

1)1552   

2)1234  

3)4241  

4) 1325 

 کدام گزینه درست است؟  -122

 نسبت شمار کاتیون به آنیون در منیزیم کربنات و آلومینیم نیترات یکسان است. ( 1

ها به آرایش  ها در آن و همة اتم وجود دارد  های آمونیوم و سولفات چهار پیوند کوواالنسی هریک از یوندر ساختار لوویس ( 2

 اند.  دار رسیدهتایی پای تهش

 گرم نمک طعام )سدیم کلرید( وجود دارد.  27گرم آب دریای مرده حدود  144( در هر 3

/در این نمونه آب برابر Fغلظت یون ،گرم فلوئورید وجود داشته باشد میلی 45/4گرم آب آشامیدنی مقدار  250( اگر در4 ppm0  . است 2

 ؟   استهای زیر صحیح  یک از گزینه کدام -121

 گیرند.  و سدیم سولفات بهره می کلریدهای سدیم  به ترتیب از محلولدر محلول، های باریم و کلسیم  برای شناسایی یون( 1

 باشد.  سولفات می (III)برابر همین نسبت در آهن در آمونیوم کربنات هاها به عنصر ( نسبت تعداد اتم2

 تر است.  کند و جرم آن بیش شونده را در خود حل می ( حالل جزئی از محلول است که حل3

Mg( برای تهیة منیزیم از آب دریا، در مرحلة نخست،4 (aq)2  به صورت ماده جامد و نامحلولراMg(OH)2 دهند.  رسوب می 

 های زیر صحیح است؟  چند مورد از عبارت -122

 ها و دریاها مخلوطی همگ  و اغلب شورمزه است.  ( آب اقیانوسآ

  ها است. تر از سایر یون های موجود در آب دریا، غلظت یون کلرید بیش در بی  یونب( 

 د. ان زیرا مواد زیادی در خود حل کرده ،پ( برف و باران در هر شرایطی ناخالص هستند

 ها حتی در کشاورزی استفاده کرد.    توان از آن ة زمی  شور هستند و نمیهای کر ت( اغلب آب

1 )1  2 )2 3 )3 4 )4 

گنرم  1000و ppm80گنرم محلنول سندیم هیدروکسنید 4000غلظت مولی سدیم هیدروکسنید حاصنل از اخنتالط -122

0/محلول لیتنر درنظنر  های اولیه را یک گرم بر میلی )چگالی محلول ر لیتر است؟بچند مول  درصد جرمی همی  ماده 08

NaOH) بگیرید.( g.mol )
 140  

1)/0 0224  2)/0 224   

3)/0 056  4)/0 0056  

انتشار برچسب خودرو
g

( ) CO
km

2 

A 120 

D 155 170~ 
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122- 438mL  رصد جرمید 02محلولHCl با چگالی/ g.mL
11 در واکنش با مقدار کنافی فلنز آهن  چنند لیتنر گناز  25

/هیدروژن با چگالی g.L
10 156کند؟  تولید می 08 1 35 5(Fe ,H ,Cl / :g.mol )

      

Fe(s))معادله موازنه شود.( HCl(aq) FeCl (aq) H (g)  2 2  

1)/37 5  2)/67 2  

3)/33 6  4)75  

25/گرم محلول 300 -122 چند مول یون آهن  در ترتیب از راست به چپ  بهاست.  در اختیارکلرید  (II)درصد جرمی آه  4

Clیون ppmو غلظت وجود داردای  محلول 
 در ای  محلول کدام است؟(Cl / ,Fe : g.mol )

  135 5 56  

1)/ /51 42 10 0 3   2)/ /57 1 10 0 6    

3)/ /57 1 10 0 3   4)/ /51 42 10 0 6    

 ها را از راست به چپ بخوانید.( )گزینهکدام گزینه به ترتیب در مورد نمک سدیم کلرید و فلز منیزیم درست است؟  -122

 شود.  تولید می آن با عبور جریان برق از محلول آبی نمک کلردار –تر است  بیش غلظت آنیون آن در دریا از کاتیونش( 1
 توان در سه مرحلة کلی آن را از آب دریا استخراج کرد.  می –شود  از آب دریا جدا می شیمیایی تبلور( در فرایند 2
 شود.  دو نمک نامحلول و محلول آن دیده میهر ریا، در فرایند استخراجی از آب د –ترین میزان کاربرد آن برای مصارف خانگی است  ( کم3
 شود. ها استفاده می کردن یخ در جاده از کلرید آن برای ذوب –مادة شیمیایی است  چهار( از کاربردهای اصلی آن تولید 4

 درستی یا نادرستی کدام گزینه مانند جملة زیر است؟  -122

 « است. تر رنگپراکسیژن مایع،  نسبت بهاوزون مایع  »

 تر است.  ها کم ها در واکنش سدیم فسفات با کلسیم کلرید یک واحد از مجموع ضرایب فراورده دهنده مجموع ضرایب واکنش( 1
 تر از آب موجود در منابع زیرزمینی است.  های یخی بیش ( مقدار آب ذخیره شده در کوه2

w( درصد جرمی3
( %)
w

 قسمت حالل است.  144شونده در  حلهای  ارز با شمار قسمت هم 

 دهد.  لیتر خون نشان می های گلوکز را در میلی گرم ( گلوکومتر، دسی4

2/درصد جرمی با چگالی30 گرم محلول باریم کلرید 52 -122 محلول مقنداری سندیم  تهیه شده است. به ای  لیتر گرم بر میلی08

2کنیم تا طبق واکنش زیر تمام سولفات اضافه می
Ba

 4به صورتBaSO  غلظتداده شودرسوب .NaCl  تولید شده، چنند

Ba)موالر است؟ ,Cl / : g.mol )
  1137 35  .(شود نظر  محلول صرفحجم تغییر )از  5

  2 2 4 4 2BaCl (aq) Na SO (aq) BaSO (s) NaCl(aq)    

1)2  2)4   

3)6  4)8  

3غلظت موالر گلوکز در خون فردی برابر با -120 15 25 10/ mol.L
  با چنه ای  فرد را  گلوکومتر قند خون باشد، دستگاه می

112 دهد؟ عددی نشان می 1 16(C ,H ,O :g.mol )
    

1)/94 5  2)85   

3)110  4)115  
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  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
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  2: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                            99 اسفند 22 آزمون - )5( ةپروژ           
    

 
 )داود تالشي(  »4«گزينة  - 1

جويي، عذر و دليل آوردن، به تعويق انداختن چيزي يـا انجـام    آوردن، بهانه تعلل: بهانه
آيد، ساية موهـوم   نظر مي صورت سياهي به چه به كاري، درنگ، اهمال كردن/ شبح: آن

: هاي زراعتي/ ارتفـاع واليـت   از كسي/ محضر: دفترخانه، دادگاه/ ارتفاع: محصول زمين
 عايدات و درآمدهاي مملكت/ هشيوار: هوشيارانه، آگاهانه، هوشيار

)تركيبي، لغت، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )گاليكش -مسلم ساساني(  »3«گزينة  - 2

صداي مهيب، پهلواني و فرهيختگي، آزرم و حيا، شـاه  «از:  اند هاي اماليي عبارت غلط
  »عره، زوال مملكتپرمايه، غو و ن
  نكتة مهم درسي

را بدانند. بايد بدانند وقتي » مثل حزم و هضم«آوا  آموزان بايد امالي واژگان هم دانش
بيـان حركـت وجـود دارد،    » هــ «هايي كه در پايانشـان   به آخر واژه» گي«يا » گان«

  شود. حذف مي» هـ«شود،  اضافه مي
 .به هر دو صورت صحيح است» جناق/ جناغ«امالي 

  )تركيبي، امال، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 3

  است.» دست«مجاز از » كف«و » پياله«مجاز از » مي«، »4«در گزينة 
  توجه:

نظام جديد، عالوه بر ارائه شدن  99و  98اي است كه در كنكورهاي  آراية مجاز، آرايه
نيز ارائه شده اسـت و تمـرين و تكـرار    » اي تك آرايه«صورت  هاي تركيبي، به رايهدر آ

  شود. هاي پركاربرد ديگر، براي داوطلبان پيشنهاد مي اين آرايه به همراه آرايه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  »اهل مجلس«مجاز از » مجلس»: «1«گزينة 
  »اختيار«دوم مجاز از » چنگ»: «2«گزينة 
 »بهار«مجاز از » صل گلف»: «3«گزينة 

  )106 ، صفحةآرايه، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  - 4

غذاي مـايع و   -2غذاي روح و جان  -1شود:  دو گونه معنا مي» قوت روان«بيت الف) 
  جاري (شراب)
نبـودن) بـا هـم در تقابـل و     جا، سبحه (تسبيح) و زنار (نشان مسـلمان   بيت (ب): اين
در اين بيت دقيقاً در معني لفظي خود آمـده اسـت. (دام زيـر    » خاك«تضاد هستند. 

  خاك: دامي كه روي آن خاك پاشيده باشند تا از چشم جانوران پنهان شود.)
كه از آسمان بر كاخ افراسياب خورشيد نتابد، نشانه و كنايـه از بـدبخت    بيت (ج): اين

  وزگار) افراسياب است.شدن (سياه شدن ر
  مجاز از جرئت» زهره«بيت (د): 

اسـت امـا   » كـف دسـت  «اش  ايهام تناسب دارد؛ معنايي پـذيرفتني » كف«بيت (هـ): 
 كنند. هم به ذهن خطور مي» كف دريا«

   )تركيبي، آرايه، 3فارسي (  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 5

  كار رفته است. به» نسازگاري و مدارا كرد«به معني » هـ، ج«در ابيات » ساختن«
  بررسي معني ساختن در ساير ابيات:

  كردن هاي (الف، ب): پديدآوردن، درست بيت
 نمودن كردن، بردباري بيت (د): تحمل

  )106و  105هاي  دستور، صفحه، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  - 6

يوة بالغي به كارنرفته است و تمام نهادهـاي جـدا حـذف شـده بـه      ، ش»4«در گزينة 
  سازد. قرينة لفظي است و اين شيوة بالغي نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  خان (متمم) از هفت زحمتي ديد (فعل) اسفنديار (نهاد)»: 1«گزينة 

  (متمم) چون سپند (متمم) جستم (فعل) از جان »: 2«گزينة 

  (فعل) با كمان (متمم) چون جفت گردد»: 3«گزينة 

  )86و  85هاي  ه، صفحدستور ،3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »2«گزينة  - 7

كـردم: ماضـي    ايد: ماضي نقلي/ بوده است: ماضـي نقلـي/ داشـتم عشـق مـي      فهميده
 مستمرگردم: مضارع  مستمر/ بمانيد: مضارع التزامي/ دارم برمي

  )94 ، صفحةدستور، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 8

هـاي   ، رنج و آزار ديـدن و دل آزردگـي انسـان   »4و  3، 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه
كـه  اي  گويدكـه هـر انسـان آزاده    مـي » 2«اما در گزينة  ،آزاده از گردش روزگار است

 شود. تعلقات دنيوي را كنار بگذارد از آسودگي، مركز پرگار فلك مي

  )107 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »2«گزينة  - 9

اين است كه توكـل  » 4و  3، 1«هاي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات گزينه
  دارد. لطف الهي انسان را از هرگونه خطر و گزندي محفوظ مي كردن به عنايت و

 از گزند نفس اماره در امان مباش.»: 2«بيت گزينة 

  )104 ، صفحةمفهوم ،3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »4«گزينة  -10

ـ  ، اشاره به بي»3و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه اكي عاشـق از كشـته شـدن در    ب
گويد: شيريني تو مـن را   مي» 4«كه در گزينة  كنند، در حالي مقابل معشوق اشاره مي

 كشته است و تو مثل خسرو از مرگ من خوشحال هستي.

   )95 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (  

 3فارسي
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 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -11

  ها: معناي درست واژه
  مناصحت: اندرز دادن -1
  كردن، آموختن مذ: شاگرديتل -2
  افزاري شبيه شمشير پهن و كوتاه قداره: جنگ -3

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست معني شده است.» مناصحت«و » قداره»: «1«گزينة 
  نادرست معني شده است. (ثقت: خاطر جمعي)» ثقت«و » تلمذ»: «2«گزينة 
 كمان) نادرست معني شده است. (چلّه: زه» چلّه»: «3«گزينة 

  )تركيبي، لغت ،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  -12
ارزش اماليي دارند » 1«در گزينة  »بحر«و  »راضي«باشيد كه واژگان  دقت داشته

  .اند كار رفته ولي هر دو با شكل درست به
  هاي ديگر تشريح گزينه
ارزش اماليي دارند كه سالح با شكل » سالح«و » قضا«اژگان و»: 2«در گزينة 

نشيني تيغ و دودم گرديدن  كار رفته است و شما از روي رابطة هم نادرست صالح به
  برديد. بايد به شكل نادرست آن پي مي

  مسلح با توجه به ابزار جنگي بايد باشد نه مصلح. ←نيز مصلح »: 3«در گزينة 
 بهر ←بحر »: 4«گزينة 

  )تركيبي، امال ،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة  -13
شدن آدم و حوا از بهشت  در اين گزينه تضاد به كار نرفته است./ بيت به داستان رانده

  كند. پس از خوردن گندم، اشاره مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

حسن تعليل: علت خميـدگي فلـك را بـار غـم     »/ م، غم و خمن«جناس: »: 1«گزينة 
  دانسته است.

تشخيص: بيداري ستاره/ حسن تعليل: علـت جـاوداني سـتاره را بيـداري     »: 2«گزينة 
  ستاره دانسته است.

 »ش«آرايي: تكرار صامت  تشبيه: بار به محبت تشبيه شده است./ واج»: 3«گزينة 

  )تركيبي ، آرايه،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )گاليكش -مسلم ساساني(  »2«گزينة  -14
اگر ضمير متصل را به معادل جداي آن تبديل كنيم، بازگرداني سـاده بيـت بـه ايـن     

  آيد:   شكل درمي
  آن لعل دلكش او را بين/ آن رفتن خوش او را ببين.

  اليه است. اع مضاف(او) در هر دو مصر» ـَـ ش«شود  طور كه مالحظه مي همان
  هاي ديگر تشريح گزينه

آشـوب/ آن   هاي وصفي: آن لعل/ لعل دلكش/ آن خنده/ خندة دل تركيب»: 1«گزينة 
  رفتن/ رفتن خوش/ آن گام/ گام آرميده

  هاي اضافي: لعلش (لعل او) / رفتنش (رفتن او) تركيب
/  ]بـين [شـوب  آ از: آن لعل دلكشش بين وان خنـدة دل  اند ها عبارت فعل»: 3«گزينة 

  ]بين[وان رفتن خوشش بين وان گام آرميده 
آشـوب/   ان خنـدة دل واز: آن لعل دلكشش بـين   اند هاي ربط عبارت»و»: «4«گزينة 

  ان گام آرميدهوان رفتن خوشش بين و
  )تركيبي، دستور، 2فارسي (  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -15

باشـد كـه از نظـر     مـي » اسـت «ة مسند است و فعل پاياني واژ» پوشيده«در اين بيت 
  است. » مضارع اخباري«زمان 

 يماضـ  اتيـ اب نيـ ا يانيـ فعل پا رايز ،است »مسند«فاقد  اتياب ةيبق يانيپا ةجمل يول
 هستند. ينقل

  )149 ، صفحةدستور ،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -16

» گل«، »سرو«ساز درون جمله) است و  پايه حرف عطف (هم» و«، »3«در بيت گزينة 
از نـوع  » و«هـا،   پايه نموده است؛ امـا در ديگـر بيـت    را در متمم بودن هم» ريحان«و 

  همراهي (حرف اضافه) است.
رود و بر اين مفهوم تأكيـد دارد كـه    كارمي معموالً، بدون فعل به »واو همراهي« توجه:

پيوسـته در نظـر    هـم  مده، بايد به شكل يك مجموعـة بـه  چه را كه در دو سويش آ آن
  »من و بخت بدم، هرچه بادا باد.«گرفت؛ براي نمونه: 

تـوان   همراهي نيست زيرا مـي » واو«، »من و پدرم به مسافرت رفتيم«اي مانند  جمله
  »البته من به داخل كشور و او به خارج كشور.«در ادامه گفت: 

  )144 ، صفحةدستور ،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -17

ها مـؤثر و   در هر دو گزينه اين مضمون مشترك است كه در درخشش هر فرد، خيلي
شـود. ايـن مفهـوم در     آيند و قدرشان دانسته نمـي  اما معموالً به چشم نمي ،اند سهيم
 د.شو نمي ديده» 3و  2، 1«هاي  هاي گزينه بيت

  )142 ، صفحةمفهوم، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي (  »4«گزينة  -18

  بازگشت روح و جان به اصل»: 4«مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اشتياق بي پايان عاشق»: 1«گزينة 
  شوند. اسارت و گرفتاري روح ميآرزو و تعلقات دنيوي باعث »: 2«گزينة 
 عقل را رها كن تا بتواني اوج بگيري.»: 3«گزينة 

  )148 ، صفحةمفهوم ،2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  -19

است. اين مفهوم در تمام ابيات » ستايشِ تواضع و افتادگي«مفهوم بيت صورت سؤال 
 جاست. دوري از تواضع نابه» ج، د«هاي  شود. مفهوم بيت ديده مي» ج، د«ير از به غ

  )145 ، صفحةمفهوم، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -20

  است.» چشمي و جنگ تنگ«مفهوم بيت 
ند و مور از دهان مـور، دانـه را   كن چشمان به خاطر دنياي مادي با هم جنگ مي تنگ

 كشد. بيرون مي

  )تركيبي، مفهوم، 2فارسي (  

 2فارسي
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 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3« گزينة -21

 »:رب هـذا البيـت  «) / 4و  2هـاي  (الم امر) پس بايد بپرستند (رد گزينه »:فليعبدوا«
) / 1ة در گرسنگي خوراكشان داد (رد گزين »:أطعمهم من جوع«پروردگار اين خانه / 

  )1از ترس ايمنشان كرد (رد گزينة »: آمنهم من خوف«
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1« گزينة -22

كه استفاده كند (رد گزينة »: أن يستفيد«الزم است، ضروري است / : »من الضّروري«
(معـادل ماضـي   »: لـم يكـن ... يعرفونهـا   «ه / از ابزارهايي ك»: الّتي ةمن األجهز) / «2

»: أجـداده ) / «4و  2هـاي   شناختند (رد گزينـه  ها را نمي فارسي) آنمنفي استمراري 
  تر آسان»: أسهل) / «4و  3هاي  تا شود (رد گزينه»: لتُصبح«اجداد او / 

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

 )بوشهر -احمدي  ابراهيم(  »3« گزينة -23

 2هاي  شود مگر (رد گزينه شود، سير نمي (اسلوب حصر) فقط سير مي»: ال يشبع إلّا«
»: ةمعرفتـه فـي الحيـا   ) / «1با چيزي كه افزايش دهد (رد گزينـة  »: بما يزيد) / «4و 

(فعل »: أن يواصل اجتهاده«پس شايسته است / »: فالجدير«شناختش را در زندگي / 
در »: ةالكتـب المفيـد   ةفـي قـراء  )/ «2وي تداوم يابـد (رد گزينـة   مجهول) كه تالش 

  هاي سودمند   خواندن كتاب
  )ترجمه(  

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

 )ابهر -ولي برجي(  »1« گزينة -24
كانَت تُحب ) / «4اين خاورشناس، اين شرق شناس (رد گزينة »: المستشرقةهذه «

داشت زندگي كند، زندگي را  ي استمراري فارسي) دوست مي(معادل ماض»: العيش
 »:درست) / «4نزديك ... (رد گزينة »: ما يقارب) / «3داشت (رد گزينة  دوست مي

بعضي از كشورهاي »: اإلسالميةبعض الدول ) / «4و  3هاي  تدريس كرد (رد گزينه
 )2اسالمي (رد گزينة 

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

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2« گزينة -25

هماننـد  »: كفـرخ برناكـل  «اي /  پرنـده »: طائراً) / «4بينم (رد گزينة  نمي»: شاهداُال «
) / 4و  3هـاي   نجات يابد، جان سالم به در ببـرد (رد گزينـه  »: ينجو«جوجة برناكل / 

شـرايط سـختش   »: القاسـية ظروفه «عي / از افتادن از ارتفا»: من السقوط من ارتفاع«
  ها) (رد ساير گزينه

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

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2« گزينة -26
هـاي پژوهشـگران آشـكار شـده     ثير در پـژوهش أو اين ت»: «2«ترجمة صحيح گزينة 

  !»است
  (ترجمه)  

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

  )ابهر -ولي برجي(  »3« گزينة -27
  هاي ديگر تشريح گزينه

است كـه مفـرد ترجمـه شـده اسـت.      » برادران«جمع به معناي » ةإخو»: «1«گزينة 
باشد و مخاطب آيه، همـة مـردم    مي» است«در اين آيه به معناي » كانَ«ضمن اينكه 

  در هر عصري هستند.
بايد ماضي استمراري ترجمـه شـود، چـون    جمله وصفيه است و » يضُم»: «2«گزينة 

بـه  » المعرَّبـة «چنين  فعل عبارت مرتبط قبلي (كانَ) به صورت ماضي آمده است. هم
  صحيح است.» شده عربي«معني 
نيست و بعد از اسم اشاره آمده است، پس بايد به » ال«داراي » مفردات»: «4«گزينة 

  ها واژگاني هستند كه ...) ترجمه شود. صورت (اين
  )ترجمه(   

----------------------------------------------  
 )بخش عمار تاج(  »4« گزينة -28

آمده اسـت، پـس ترجمـة    » إلّا«مستثني منه است كه قبل از » شيء«در اين گزينه، 
  عبارت به صورت حصر اشتباه است. 

همـراه   و» إنَّما«، همراه با »اسلوب حصر با إلّا«صورت  ترجمة عبارت صورت سؤال، به
 تواند صحيح باشد. مي» فقط«با 

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

 :متنةترجم
 و هـا  تجربـه  و شـود  يمـ  محسـوب  غـذا  شيبـرا  و است، ديمف عقل يبرا ها كتاب خواندن
 بـه  ندهيآ اي حال زمان در است ممكن كه دهد يم قرار او ارياخت در را ياطّالعات و ها دانش

 كـه  شود يم گفته و. ديورز حرص خوب يها كتاب خواندن به ديبا نيبنابرا. برساند نفع او
 يزندگ بر ياديز ريتأث ها كتاب كنند، ينم اشتباه هرگز كه هستند يواقع يدوستان ها كتاب

 در فـرد  كـه  شـوند  يمـ  باعـث  و داده رييـ تغ را يزنـدگ  ريمسـ  يگاه پس دارند، فرد كي
ـ تخ در توانـد  يم انسان ها، كتاب قيطر از نيهمچن .شود موفّق اش يزندگ غـرق  خـود  لي 
 و كند سفر شهرها به تواند يم نيهمچن و كند يزندگ آن در تا كند ميترس ياليخ و شود
  .شود آشنا شانيها تمدن با يآسان به

اي كه در اين كتاب نازل شده است، سخن  هيآ نينخست و است ميكر قرآن كتاب نيبهتر
 ديفوا بر كه »كرد خلق كه پروردگارت نام به بخوان«): ديفرما ال است (كه ميخداوند متع

 از خبـردادن  و انينيشـ يپ يها داستان كتاب، آن در و كند يم داللت انسان يبرا خواندن
 يچگونگ و نفس بيتهذ و تيترب آن در كه طور همان هست، ،خواهد آمد كه آنچه و بيغ

  .است ريخ صفات آوردن ستد به و كوين شكل به مردم با رفتار
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4« گزينة  -29
» قرآن بر موضوع خواندن تأكيـد دارد و در آن موضـوع نوشـتن ذكـر نشـده اسـت!      «

  نادرست است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

 »كنـد!  هـا بـاخبر مـي    رازهايي در عالم وجـود دارد و قـرآن مـا را از آن   »: «1« نةيگز
   (صحيح)

 »به هر شهري كـه دوسـت دارد، سـفر كنـد!     ها واند با كتابت انسان مي«»: 2« نةيگز
  )صحيح(

» نند و تـأثير زيـادي در زندگيشـان دارنـد!    ك ا مردم را موفّق ميه كتاب«»: 3« نةيگز
  (صحيح)  

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

 3و  2 عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3« گزينة -30
  شود .... ها، گاهي فرد از واقعيت دور مي ببا خواندن كتا

  تواند دنيايي خيالي بسازد! (صحيح) زيرا او مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  (نادرست)  » كند! بنابراين مسير زندگيش تغيير مي«»: 1« نةيگز
    (نادرست)» يابد! بنابراين از آينده اطّالع مي«»: 2« نةيگز
  (نادرست)» نند!ك را كه دارد، زياد مي ها اطّالعاتي زيرا كتاب«»: 4« نةيگز

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

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4« گزينة -31
كـه طبـق   » انسـان اسـت   يبـرا  يقيچرا كتاب همان دوست حق« ال گفتهؤصورت س

   .استصحيح  »!شود يانسان م تيو باعث موفق كند يآن خطا نم رايز« ،متن
  هاي ديگر تشريح گزينه

  زيرا آن دوستي براي لحظات تنهايي است! »: 1« نةيگز
  كند! كند و از فراموشي جلوگيري مي زيرا آن عقل را قوي مي»: 2« نةيگز
 )درك مطلب(  كند! هاي مختلف آشنا مي زيرا آن ما را با تمدن»: 3« نةيگز

----------------------------------------------  
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2« گزينة -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
زيـرا ايـن فعـل بـه      .است نادرست» ، فاعله محذوفالمفعول يإل حتاجي«»: 1«گزينة 

            مفعول نياز ندارد و معلوم است، نه مجهول.
از باب تفعل اسـت و  » يتعرّف«چون فعل  .است نادرست» له حرف زائد«»: 3«گزينة 

  حرف زائد دارد.دو 
ل و مصـدر    » يتعـرّف «فعل  .است نادرست »فيمصدره: تَعر«»: 4«گزينة  از بـاب تفعـ

 )تحليل صرفي و محل اعرابي(  است.» تَعرُّف«

----------------------------------------------  
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »1« گزينة -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
  معرفه به (ال) است.» الحسني«است.   نادرست» ةيبالعلم معرفة»: «2«گزينة 
چنـين   معرفه به (ال) است. هم» الحسني«است.   نادرست» (علَم) معرفة»: «3«گزينة 

          نادرست است.» مذكّر«
دقـت كنيـد كـه اسـم      اسـت.   نادرسـت » ثالثي ديمأخوذ من مصدر مز»: «4« گزينة

چنـين   د ثالثي گرفتـه شـده اسـت. هـم    رّاز مصدر مج» / فُعلي أفعل«تفضيل بر وزن 
 )تحليل صرفي و محل اعرابي(  صحيح نيست.» جار و مجرور«

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »4« گزينة -34

صحيح است، زيرا هر دو اسم فاعل هستند » المفتَرِسين«و » مرتَفعة«، »4«در گزينة 
  )ضبط حركات(  عين الفعل خود، حركت كسره داشته باشند.و بايد بر روي 

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »3« گزينة -35
ارتبـاط   جـاد يا«نـدارد:   يبسـ مقابل آن تنادر ارائه شده  فيبا تعر »وستنيانضمام: پ«
  !»مختلف يا كارهاي زهايچ انيم

  هاي ديگر تشريح گزينه
  (درست) آيد! اي علمي و فرهنگي براي كشور به شمار مي تمدن: پايه: »1« ةنيگز
  (درست)   !گردند تا پاسخ داده شوند مصاحبه: ديداري كه در آن سؤاالتي مطرح مي»: 2« ةنيگز
اي داده  هـايش در زمينـه   خـاطر تـالش   دكترا: مدركي كه به يك فرد، بـه »: 4« ةنيگز
  )مفهوم(  شود! (درست) مي

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

 )ابهر -ولي برجي (  »3« گزينة -36
هـركس دوسـتي داشـته باشـد كـه او را در هـر حـالي        «با توجه به معنـاي عبـارت:   

  صحيح است. » 3«، گزينة »راهنمايي كند، او گمراه نخواهد شد!
  هاي ديگر تشريح گزينه

لَـن + فعـل   «د. (دقّت كنيـد  تواند درست باش ماضي است و نمي» أصبح»: «1«گزينة 
  سازد.) معناي آيندة منفي مي» مضارع
  از نظر معني براي جاي خالي مناسب نيست.» لَيس»: «2«گزينة 
  مطابقت ندارد.» هو«از نظر جنس با » تَصيرُ»: «4«گزينة 

  انواع جمالت)(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  -37
بر سر فعل مضـارع  » براي چه«(لماذا) به معناي » لم«، كلمة پرسشي »4«در گزينة 

آمده و تغييري نيز در آخر مضارع ايجاد نكرده است، پس معناي مضـارع هـم تغييـر    
  كند.  نمي

كنيد درحالي كـه شـما بـر نـاتواني      براي چه بر آن اشخاص تكيه مي«ترجمة عبارت: 
  »آنان آگاه هستيد؟!

  هاي ديگر گزينهتشريح 
بر سر فعل مضارع آمده است و معنـاي آن را ماضـي منفـي كـرده     » لَم»: «1«گزينة 
  است. 
  ماضي منفي كرده است.تبديل به معناي مضارع را » لَم»: «2«گزينة 
  معناي مضارع را ماضي منفي كرده است.» لَم»: «3«گزينة 

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »2« گزينة -38
خواهد به كسي كه حاضر نيسـت (غايـب    زماني كه گوينده مي«ترجمة صورت سؤال: 

يعني فعل امري را مشخّص كنيم كه براي غايب است. » گويد: است)، فرمان دهد، مي
  امر غايب و مناسب است.» بايد تالش كند«به معناي » ليجتهد«، فعل »2«در گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  دهد. (ناصبه است)  مي» تا، تا اين كه«معناي » لـ«حرف »: 1«گزينة 
  هر دو فعل امر براي مخاطب هستند.» أكثروا«و » ابتعدوا»: «3«گزينة 
  در اين گزينه امري وجود ندارد.»: 4«گزينة 

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »1« گزينة -39
منه است و اسلوب حصر نداريم. (ترجمـه: گـاهي چيـزي     ينمستث» ما«در اين گزينه 

  شود به جز قسمتي از آن!) اند، فراموش مي آموزان خوانده كه دانش
  )استثناء(    

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »4« گزينة -40

  كه جمع مكسر است، مستثني منه قرار گرفته است.» األقوال«، »4«گزينة در 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مستثني منه و مفرد است.» درس»: «1«گزينة 
  كه مفرد است، مستثني منه واقع شده است.» كلّ شعر»: «2«گزينة 
  مستثني منه و مفرد است.» انونق»: «3«گزينة 

  استثناء)(      

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  6: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                            99 اسفند 22 آزمون - )5( ةپروژ           
    

 

 
  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -41
ـ     «پيامبر (ص) روزي به يارانش فرمود:   ةهر شاگردي كه بـراي تحصـيل علـم بـه خان
عابـد بـراي او    ةثواب و پاداش عبادت يـك سـال   ،عالمي رفت و آمد كند، در هر گامي

شهرآبادي در بهشت بـراي   نهد، كه در اين مسير مي گردد و براي هر قدمي منظور مي
رود، زمـين نيـز بـراي او طلـب آمـرزش       روي زمين كه راه مي ربد و نساز او آماده مي

  )115 ، صفحة9، درس 3دين و زندگي (  ...»كند  مي
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -42
اي بنا نهد كه در آن جامعـه،   رسول خدا (ص) به رسالت برانگيخته شده بود تا جامعه

كومت ستمگران و طاغوتيان، واليت الهـي حاكميـت داشـته باشـد و نظـام      جاي ح به
  اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد.

يـا أيهـا الـذينَ    «مفهوم ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت در آيـة  
اي از  شده است. نمونـه تبيين ...» آَمنوا اطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسول و اولي االمر منكُم 

عبـاس اسـت كـه     اميه و بني حكومت برخالف واليت الهي، مانند حكومت خلفاي بني
آنان از دايرة واليت الهي خارج شدند و نه براسـاس دسـتورات الهـي، بلكـه براسـاس      

  (حكومت براساس اميال خودسرانه) كردند. اميال خود حكومت مي
  )110و  109هاي  ، صفحه9، درس 3دين و زندگي (

---------------------------------------------- 
 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -43

گويـد:   مالصدرا، فيلسوف بزرگ اسالمي دربارة هماهنگي ميان دين و تفكر عقلي مـي 
شود قوانين اين دين بر حق الهي، كه چون خورشيد روشن و درخشان است، با  نمي«

اي كه قـوانينش بـا    ته باشد. نيست باد آن فلسفهدانش استداللي يقيني مخالفت داش
  »باشد.  كتاب قرآن و سنت رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) مطابقت نداشته

دقت شود كه متقابل بودن به معناي هماهنگي دو طرفه است؛ اما تقابـل بـه معنـاي    
  )116 ، صفحة9، درس 3دين و زندگي (  باشد. ناسازگاري و مخالفت مي
---------------------------------------------- 

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة  -44
سخناني ميانشان رد و بدل شد. و ساسانيان در مذاكرة بين فرماندهان دو سپاه اسالم 

رستم به زهره گفت: دربارة دين خود سخن بگـو. زهـره پاسـخ داد: پايـة آن دو چيـز      
  محمد (ص)است: گواهي به يگانگي خدا و رسالت 

  )111 ، صفحة9، درس 3دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »1«گزينة  -45
كار با توبـه از   ها پاك شود. اين افتد كه نفس ما از آلودگي تزكية نفس زماني اتفاق مي

  شود. گناهان آغاز مي
ها نهفته  هاست براي آن روشني چشم ةيي كه مايها داند چه پاداش كس نمي هيچ« ةآي

اين مفهوم است كه مراتب بيانگر » دادند. كارهايي است كه انجام مي  شده، اين پاداش
  ها قابل درك و توصيف نيست. هاي خداوند در اين دنيا براي انسان اخروي نعمت

  )95و  94هاي  ، صفحه8 ، درس3دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -46
بايسـت   شود اما براي تداوم پـاك مانـدن جـان و دل مـي     نفس با توبه آغاز مي ةتزكي

  عالوه بر توبه به ساير دستوراتي كه خداوند فرمان داده است عمل نمود.
  )94 ، صفحة8، درس 3دين و زندگي (

---------------------------------------------- 
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -47

تر براي  بيش است كه تسويف به معناي امروز و فردا كردن و توبه را به تأخير انداختن
  )85 ، صفحة7 ، درس3دين و زندگي (  رود. كار مي گمراه كردن جوانان به

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

 )پور انامين اسدي(  »3«گزينة  -48

  ترين حق خداوند، حق اطاعت و بندگي است.  مهمسراسر عمر ظرف زمان توبه است. 
  )88و  87هاي  ، صفحه7، درس 3دين و زندگي (

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

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -49

از اين موضوع يكي آورد و دوري  وجود مي قمار ميان برنده و بازنده كينه و دشمني به
  هاي حرام شدن (تحريم) قمار است. از حكمت

را گنـاه كبيـره    قرآن كريم در زمان نزول كه زنا فراوان بود، در مقابل آن ايسـتاد و آن 
ها بـاقي اسـت تـا     شمرد. اين حكم نه تنها براي ديروز بلكه براي امروز و فرداي انسان

خطـر   هـا بـه   ت جسمي و روحي انسـان ه متزلزل نشود و سالمگاه موقعيت خانواد  هيچ
نيفتد. دقت شود كه اگرچه نهي از زنا در شرايط جاهلي، نشان از تأثيرناپذيري قـرآن  
از جاهليت است، اما حكمت اصلي تحريم اين گناه درتمامي عصـرها، چنـين چيـزي    

  )99و  98هاي  ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (  نبوده است.
 ---------------------------------------------- 

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -50

و از هـر   .دنخواهد براي سالمتي و تندرستي خـود بكوشـ   مسلمانان مي ازدين اسالم 
تـر شـدن بـدن وقتـي      انـدازد، دوري كننـد و قـوي    كاري كه تندرستي را به خطر مي

بـر  ارزشمند است كه قوت بازو سبب تواضع و فروتني انسان شـود نـه فخـر فروشـي     
فسـاد و   از اي هاي ورزشـي بـراي دور شـدن افـراد جامعـه      ديگران. اگر ورزش و بازي

  فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است. يابد،باري دنياي كنوني ضرورت و  بند بي
  )103و  102 هاي ه، صفح8، درس 3دين و زندگي (

  
 

 )يمحسن بيات(  »4«گزينة  -51

: براي كساني كه نيكوكـاري پيشـه   ةٌزيادني و ذين احسنوا الحسللَّ« ةشريف ةآي ةترجم
بيـانگر لطـف و فضـل الهـي اسـت كـه        .»تر اسـت  كردند پاداشي نيكو و چيزي فزون

  .كند اوند شامل حال نيكوكاران ميخد
ـ بمثلها و ترهقهم  سيئةٍوالذين كسبوا السيئات جزاء «آيه  : آنـان كـه بـدي پيشـه     ةذلّ

  » نشيند. آنان غبار ذلت مي ةچهربر نند و بي عمل خود مي ةكردند جزاي بد به انداز
  )139 ، صفحة11، درس 2دين و زندگي (

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

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -52

فرمايـد:   اين آيه صحيح است به جز مـورد (ب) زيـرا ايـن آيـه مـي      ةموارد دربار ةهم
اعـزام شـوند، پـس چـرا در هـر       ]وزش ديـن براي آمـ [شود كه مؤمنان، همگي  نمي«

گاه  بياموزند و آن ]طور عميق به[ها اعزام نشوند تا دانش دين را  گروهي، جمعي از آن
از كيفـر  [باشـد كـه آنـان     ،ها را هشدار دهنـد  كه به سوي قوم خويش بازگشتند، آن

  »بترسند. ]الهي
است زيـرا تفقـه    صحيح نيست بلكه بخشي از مؤمنان درست» مؤمنان ةهم«لذا قيد 

  مؤمنان واجب نيست. ةدر دين واجب كفايي است و بر هم
  )126و  125هاي  ، صفحه10، درس 2دين و زندگي (

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

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »4«گزينة  -53

ن انفسـكم    و مـن آياتـه أن خَلَـقَ ل   «فرمايد:  ، خداوند مي21در سورة روم، آية  كـم مـ
لَ ازواجعج تسكنوا إليها وقومٍ يتفكـرونَ: و   رحمةو  ةبينكم مودا لل إنَّ في ذلك آليات

هـا   خودتان براي شما آفريد تا بـا آن  ]نوع[هاي خدا آن است كه همسراني از  از نشانه
قـرار داد. همانـا كـه در ايـن مـورد      » رحمـت «و » دوستي«آرامش يابيد و ميان شما 

  »كنند. هايي است براي كساني كه تفكر مي هنشان
  )149 ، صفحة12، درس 2دين و زندگي (
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 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »2«گزينة  -54

شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهايي انـدك  «هاي تقويت عزت  يكي از راه
ما فرزندان آدم را كرامـت بخشـيديم ... و بـر بسـياري از     « ءاسراسورة  70آية » است.
گزينـة  حـديث و  » 3و 1«هاي  بيانگر اين مفهوم است. گزينه» لوقات برتري داديم.مخ
  )140ة ، صفح11، درس 2دين و زندگي (  باشد. شناسي مي ارتباط با خويشتن بي» 4«

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

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -55

برد، هنوز به گناه عادت نكـرده و   ه سر ميانساني كه در دورة سني جواني و نوجواني ب
دار نشده است و به تعبيـر پيـامبر اكـرم (ص)     هاي نامشروع در وجود او ريشه خواسته

  تر است. ها در او قوي يعني گرايش به خوبي تر است. چنين كسي به آسمان نزديك
  )142 ، صفحة11، درس 2دين و زندگي (

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

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -56

امام حسـين (ع) اسـت. ايشـان آنگـاه كـه       ،هاي عزت در برابر ستمگران يكي از نمونه
جـو، ايشـان را محاصـره كردنـد (تهديـد) و از او       ديان با بيش از سي هـزار جنـگ  ييز

برتـر   مرگ با عزت از زندگي با ذلت،«خواستند كه زير بار بيعت با يزيد برود، فرمود: 
  )141 ، صفحة11، درس 2دين و زندگي (  »است.

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

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -57

حفظ استقالل كشور و  ←هاي سلطه  دعوت مردم به استقامت و پايداري و بستن راه
  جلوگيري از نفود بيگانگان

  اجتماعي اولويت دادن به اهداف ←خريد كاالي ايراني 
  )131 تا 129هاي ه، صفح10، درس 2دين و زندگي (

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

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -58

تر از حـال   حال كسي كه از امام خود دور افتاده سخت«فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي
، در مسـائل زنـدگي،   يتيمي است كه پدر را از دست داده است، زيرا چنـين شخصـي  

مـردم در قبـال رهبـري، افـزايش     يكـي از وظـايف    .»دانـد  حكم و نظـر امـام را نمـي   
هـاي   گيري صحيح در برابـر قـدرت   هاي سياسي و اجتماعي است براي تصميم آگاهي

ستمگر دنيا، اطالع از شرايط سياسي و اجتماعي جهان، ضروري است. ما بايد بتوانيم 
ـ   ترين ضربه را به مستكبران و نقشه يشاي عمل كنيم كه ب به گونه  ةهاي تفرقـه افكنان

  )131و  126 هاي ، صفحه10، درس 2دين و زندگي ( ترين آسيب را ببينيم. آنان بزنيم و خود كم
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -59

ازدواج زياد شود و تشكيل خـانواده بـه    ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ةنبايد فاصل
تأخير افتد، به همين علت پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشـويق  

ند كه بـا كنـار گذاشـتن رسـوم غلـط      ا اند و از پدران و مادران خواسته و ترغيب كرده
حـب  «ع): د و با توجه به حديث شريف امام علي (نشرايط الزم را براي آنان فراهم كن

رو،  . از ايـن كنـد  شـديد بـه چيـزي آدم را كـور و كـر مـي       ةعالق» يعمي و يصم ئالش
اند كه در مورد همسر آينده با پدر و مادر خـود مشـورت    پيشوايان دين از ما خواسته

  )155و  153 هاي ه، صفح12، درس 2دين و زندگي (  كنيم تا به انتخاب درست برسيم.
---------------------------------------------- 

 )لرستان - فردين سماقي(  »2«گزينة  -60

نباشـد كـه احكـام     متخصصـي يعني «اگر مرجعيت ديني در عصر غيبت ادامه نيابد: 
گوي مسائل جديد مطابق با احكام ديـن   ديني را بداند و براي مردم بيان كند و پاسخ

  »وظايف عمل كنند.توانند به آن  شوند و نمي نباشد، مردم با وظايف خود آشنا نمي
  )125 ، صفحة10، درس 2دين و زندگي (

  
 

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -61
بنـابراين    بـرد،  هزينـه مـي   تخريب آن بيمارستان قديمي دو هزار دالر«جمله:  ةترجم
  »ها بفروشيم. را به بساز و بفروش ساختمانكه باشيم  توانيم در نظر داشته مي
  مهم درسي  ةنكت

هزينـه  «به معناي  ”cost“بعد از فعل له يك هدف بيان شده است، چون در اين جم
 ”consider“بعـد از فعـل    ،همچنـين  .كنـيم  استفاده مي  ”to“مصدر بااز  »داشتن

  آيد. مي ”ing“مصدر با اسم شكل  فعل به ،»در نظر گرفتن«معناي  به
  )گرامر(
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -62
تـوانم بـه ايسـتگاه     طوري مي هچگوييد كه  لطفاً مي .ببخشيد، آقا الف)« جمله: ةترجم

  »؟مترو بروم
ن برويـد و سـوار اتوبـوس بشـويد،     طرف پايي هب) اوه، خب. اگر شما از اين خيابان ب«

  »در مقابل آن از اتوبوس پياده خواهيد شد. دقيقاً
  مهم درسي ةنكت

برد جمالت شرطي است. با توجه به مفهوم جملـه، شـرطي از نـوع    در مورد كارسؤال 
نتيجـه   ةبا زمان حال ساده و جمل ”if“ ةشود كه در آن ساختار جمل مياول استفاده 
  )گرامر(    باشد. ساده مي ةدر زمان آيند

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -63

كـه مـن خبـر ازدواج     خيلي متعجـب شـد وقتـي    آليسدانم چرا  نمي« جمله: ةترجم
  »پاتريك را به او گفتم.

  مهم درسي ةنكت
در نقش صفت  ”.p.p“مطرح است. فعل  ”past participle“كاربرد  سؤالدر اين 

  دهد كه حالتي در اسم ايجاد شده است.   رود و نشان مي كار مي هبمفعولي 
“suprised”  و » متعجب«به معني“surprising”  است.» انگيز شگفت«به معني  

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

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -64
ولي  ،بحران مالي نشوديك مدير شركت تالش بسياري كرد تا درگير « جمله: ةترجم

 »كرده است. ايجادارزش ارزهاي خارجي مشكالت جدي  تغييرات در
  درسيمهم  ةنكت

رود. با توجه  كار مي همصدر ب ،چه در نقش اسم چه در نقش فعل ”attempt“بعد از 
 ”to“قبل از  ”not“رود. توجه كنيد  كار مي مصدر منفي مجهول به ،به مفهوم جمله

  )گرامر(    »).1« بايد باشد (رد گزينة
----------------------------------------------  

 )هديميرحسين زا( »1«گزينة  -65
كـه   بـه ايـن  بسـته  ، داشـت خـوبي خواهـد    ةآينداحتماالً شركت اين « جمله: ةترجم

هـا واكـنش    ها به آن محصوالت باكيفيتش چگونه به بازار ارائه شوند و چگونه مشتري
  »دهند. نشان 

  ، پذيرش شدناعالم حضور كردن )2  بستگي داشتن به )1
  )واژگان(  ) روشن كردن4  وقت گذراندن )3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -66

 ييابتـدا  ةمدرسـ  كيـ  شانس هسـتند كـه در   خوش واقعاًفرزندان من «جمله:  ةترجم
 .»دهد يم تيخود اهم شغلبه آن  كه معلم كنند تحصيل مي

 گسترده )2  غيرقطعي، نامعلوم) 1
  )واژگان(  شانس خوشبخت، خوش )4   ثيرگذارأبرانگيز، ت حس )3

3و  2زبان انگليسي 
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 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -67
زيرا با افرادي كه به منابع و قدرت دسترسي دارند  ،مردم فقير هستند«ترجمة جمله: 

  »  رابطه ندارند.
  تنوع) 2  منبع) 1
  )واژگان(  صنعت دستي) 4  نظمي اختالل، بي) 3

----------------------------------------------  
 )والحسنيناصر اب( »4«گزينة  -68

، ي هسـتم اجتمـاع  ]رويـداد [ تيـ موقع كيـ  رد سـم يوقـت بـا رئ   هـر «جمله:  ةترجم
 ».به گفتگويمان ادامه دهيم قهيدقتوانيم بيشتر از دو  نمي

  عالي )2  سابق )1
  )واژگان(  اجتماعي )4  طبيعي )3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -69

كننـد   ها نهايت تالششان را مي كنند كه آن مدارس خصوصي ادعا مي« ه:جمل ةترجم
  »برآورده كنند. آموزش بهتربراي  را آموزان تا نيازهاي دانش

  مال، دارايي )2  الهام )1
  )واژگان(  نياز، تقاضا) 4  شئ )3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -70

شـدت   بهبه واردات دارند و  اتكاي زياديكوچك  ياز كشورها ياريبس«له: جم ةترجم
  »هستند. ياقتصاد جهان راتييتغثير أتحت ت

  سرعت به )2      ، به شدتزياد )1
  )واژگان(  طور شفاهي به )4  طبق انتظار )3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -71

برخي مطالعات حاكي از آن است كه كودكان از سنين پايين هر آنچه «له: ترجمة جم
  » كنند. جذب مي ،ها است در اطراف آنرا كه 

  آلوده كردن) 2  تأييد كردن) 1
  )واژگان(  جذب كردن) 4  قول دادن) 3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -72

 1958كننـد در سـال    هايي كه از سوخت اورانيوم استفاده مي روگاهني«ترجمة جمله: 
هـاي   له كـه بـا زبالـه   ئدر اياالت متحده افتتاح شدند، از آن زمان تـا كنـون ايـن مسـ    

  .» اي چه كنيم هرگز با موفقيت حل نشده است هسته
  متضاد) 2  تزئيني) 1
  )واژگان(  اي هسته) 4  شرطي) 3

  كلوزتست:متنةترجم
يافته و هم كشورهاي در حال  مردم در برخي كشورها، هم كشورهاي توسعهشيوه اي كه 

بهتري براي زنـدگي   ةها سيار انگيز است. انسان شگفت ،كنند توسعه، از انرژي استفاده مي
 ةهـايي كـه در اسـتفاد    كردن خواهند داشت اگر افراد ديگر در سرتاسر دنيا از چنين ملت

انـد كـه    اد بگيرند. مردم در چنين كشورهايي فهميدهي ،مؤثر از انرژي بسيار موفق هستند
هـا   هاي فسيلي مانند گاز، زغال سنگ و نفـت متكـي باشـد. آن    تواند به سوخت بشر نمي
 از قبـل ها  تري مصرف كنند. آن شان ياد دهند كه انرژي كم اند به جمعيت كنوني توانسته

خورشـيدي   هـاي  صفحهاستفاده از ها با  اند. آن استفاده از منابع انرژي پاك را شروع كرده
ها حتي از انرژي جنبشي موجـود در بـاد بـراي     گيرند. آن از خورشيد انرژي مي مستقيماً
تواننـد زمـين را    ها مـي  است كه فقط انساناين اند. واقعيت  گوناگون استفاده كردهاهداف 

  نجات دهند.
 )عمران نوري( »3«گزينة  -73

  مهم درسي ةنكت
 فعـل  و (learn)زمان حال ساده   درشرط  ةجملفعل يك  هاي شرطي نوع در جمله

  )كلوزتست(  است.  (will have)ساده ةزمان آيند درجواب شرط 

 )عمران نوري( »2«گزينة  -74
  ) مصرف كردن2  ) تبديل كردن1
  ) توليد كردن4  ) نياز داشتن3

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

 )نوريعمران ( »1«گزينة  -75
  شفاهيطور  ) به2  ) مستقيما1ً
  ، از لحاظ فكريروانياز نظر ) 4  ندرت ) به3

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

 )عمران نوري( »4«گزينة  -76
  ) خورشيدي2  ) تجديدناپذير1
  )كلوزتست(  ) جنبشي4  ) تدريجي3

  درك مطلب:متنةترجم
كننـد،   روان صـحبت مـي   راز افرادي كه بـيش از يـك زبـان    طور خاص به مغ دانشمندان به

بـراي  دست آوردن اين مهارت پس از حدود هفت سالگي مشـكل اسـت.    زيرا به ،مندند عالقه
بـه  در طول چهار هفته و  چيني ماندارين،گويشوران بومي مثال، در يكي از مطالعات كوهل، 

زبان چينـي صـحبت كردنـد. هـر جلسـه      تعداد دوازده جلسه با نوزادان نه ماهه آمريكايي به 
نـوزادان   درسـت ماننـد  دقيقه طول كشيد. در پايان اين مطالعه، نوزادان آمريكايي  25حدود 

چيني كه در تمام زندگي خود اين زبان را شنيده بودند، به صداهاي زبان مانـدارين واكـنش   
 .ي ندارند)دادند (نوجوانان و بزرگساالن انگليسي زبان تقريباً عملكرد خوبنشان 

طور منظم دو زبان را بشنود، مغز او مسير متفاوتي را بـراي هـر زبـان تشـكيل      اگر كودكي به
كه مغز در حدود هفت سالگي آن مسيرهاي الكتريكـي زبـان را    دهد. با اين حال، هنگامي مي

شـود. در آن زمـان، مغـز كـودك تمـام       كند، ايجاد مسيرهاي جديد دشوارتر مـي  مي تثبيت
غيرضروري را كه نوزاد با آن متولد شده، از بين برده است. بنابراين، اگر تحصيل زبان اتصاالت 

مغز مبارزه كنيـد و   توسعةها  راهنمايي شروع نكنيد، بايد با سال ةاسپانيايي يا روسي را تا دور
تواند نااميدكننده باشد. مغز يك كودك دوازده ساله براي ايجاد ارتباطـات زبـاني    پيشرفت مي

هاي جديدي را در صفر  ما بايد زبان«گويد:  تر از مغز نوزاد كار كند. كوهل مي د بسيار بيشباي
  »دهد. طور طبيعي انجام مي ياد بگيريم، وقتي مغز اين كار را بهسالگي تا هفت 

 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -77
  »موضوع متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »زبان و مغز«
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -78
  »؟باشد نميصحيح از موارد زير يك  كدام ،متنبه با توجه «ترجمة جمله: 

ـ  « هـيچ   ،هـا  زبـان مانـدارين بـا آن    هنوزادان آمريكايي پس از دوازده جلسه صـحبت ب
  )درك مطلب(  .»اي از درك زبان ماندارين نشان ندادند نشانه

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -79

  »در پاراگراف دوم به چه چيزي اشاره دارد؟ ”ones“ ةكلم«ترجمة جمله: 
»“pathways”  )درك مطلب(    »)مسيرها(  

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -80

ــه:  ــة جمل ــ«ترجم ــاراگراف  ”struggle“ ةكلم ــه  »2«در پ ــي ب ــاظ معن  … از لح
  .»است ينتر نزديك

 »“fight” (تالش كردن)«    )درك مطلب( 
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 زاده مهرداد نوری – بهزاد سلطانی –اقلیدی  محمود ثابت

 
 زاده  فهمیه ولی –سیدجواد نظری  –محمدجواد محسنی  –یغما کالنتریان  –حمید علیزاده  –شایان عبایی  –حسینی  محمدحسن سالمی –بابک سادات  –مهر  علی رستمی –سجاد داوطلب  –علی حاجیان 

 
 اسفندیار طاهری  –سروش صفا  –امیررضا صدریکتا  –اشکان زرندی  –محمدمهدی روزبهانی  –شاهین راضیان  –محمدرضا دانشمندی  –پور  سجاد حمزه –احمد حسنی  –ادیب الماسی  –وریا آیتی پ

 زاده  پیام هاشم –ری سینا ناد –امیرحسین میرزایی  –زاده  محمدحسن مؤمن –حسن محمدنشتایی  –حسن قائمی  –فرید فرهنگ 

 
 غالمرضا محبی  –سیده  محمدصادق مام –علیرضا گونه  –منش  کیانوش کیان –بیتا خورشید  –امیرحسین برادران  –زهره آقامحمدی  –مهدی آذرنسب  –عباس اصغری  –فرد  خسرو ارغوانی –اسماعیل احمدی 

 مجتبی نکوئیان –محمود منصوری  –محمدکاظم منشادی 

 
بیگباغی  جهان شاهی –وند  محمدرضا زهره –زاده  مرتضی رضایی –کوکنده  حسن رحمتی –امیر حاتمیان  –فرد  رهام جبلی –فرزین بوستانی  –صیادلی  عظیم بردی –امیرحسین بختیاری  – ابوالفتحی اهلل عین

 دهکردی  م هاشمیسیدرحی –امیرحسین معروفی  –زاده  حسن عیسی –زواره  محمد عظیمیان –زواره  رسول عابدینی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گروه مستندسازی فیلتر نهایی گروه ویراستاری ویراستار استاد مسئول درس گزینشگر نام درس
 آرین فالح اسدی بهزاد سلطانی مهدی جباری مهدی جباری شناسی زمین

 رامین آزادی

 محیا عباسی

 مهرداد ملوندی اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
 علی مرشد –زاده  فرشاد حسن

 عادل حسینی  –فروشان  ایمان چینی  
  فراهانی علی ونکی

 مهدیه موالبیگی

 حمید راهواره فرد امیرحسین بهروزی محمدمهدی روزبهانی شناسی زیست
 مجتبی عطار

 رفیعی کیارش سادات
    مبین رمضانی

 امیرحسین میرزایی
 مهساسادات هاشمی

 نژاد محمدامین عمودی امیرحسین برادران انامیرحسین برادر فیزیک
 سروش محمودی

 هفشجانی احمدرضا هاشمی
 محمدرضا گلزاری -فراهانی علی ونکی

 آتنه اسفندیاری

 سمیه اسکندری زاده مقدم محمد حسن –زاده  مائده مهدی امیرحسین معروفی نژاد ایمان حسین مسعود جعفری شیمی
 

 

 

 

 

 
 

 یاثی زهراالسادات غ مدیر گروه

 اسدی  آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 مستندسازی و مطابقت مصوبات
 نسب  مدیرگروه: فاطمه رسولی

 مهساسادات هاشمیمسئول دفترچه: 

 حمید محمدی ناظر چاپ
 

 

 مراجعه کنید. kanoon_21t@آدرس اینستاگرامی طالب درسی به برای دریافت اخبار گروه تجربی و م

  9999  اهاهمم  اسفنداسفند  1111آزمون آزمون نامة نامة   پاسخپاسخ
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم
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3:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسی  زمین –اسفند 22آزمون  -«5»پروژة         
  

 شناسي زمین
 

 (99سراسری داخل کشور ) «  8»گزینة  -18

های قدیمی یافت شدد   های ایران در مقایسه با سنگ ترین سنگ سن قدیمی

تر  در آمریکای شدمایی  آفریقدا  هندد  سد، ری  اسدارای،ا س اربسداان  د ان

 (401 شناسی، صفحة )زمینشناسی ایران(  )زمین هساند. 

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

 (99سراسری داخل کشور ) «  4»گزینة  -18

ا برای مطایعه ساخامان درسنی زم،ن که به راحای در دسارس ه ژئ ف،زیکدان

بدا اسداداد  از امد ا  چن،ن شناسایی ذخایر س معادن زیرزم،ندی  ن،ست س هم

ها  بده  ای  مغناط،س زم،ن  مقاسمت ایکاریکدی س شددگ ادرانن سدنگ یرز 

 (404 شناسی، صفحة )زمین)پویایی زمین(  پردازند. می ها مطایعة آن

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

 (اقلیدی )محمود ثابت «  8»گزینة  -18

 های ما ایی است. ها س ناسدیس ساخای زاارس  تاقدیس های پهنة زم،ن از سیژای

 (401شناسی، صفحة  )زمینشناسی ایران(  )زمین 

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

 زاده( )مهرداد نوری «  8»گزینة  -14

 درصد از ندت  هان در ایران قرار دارد. 01حدسد 

 ها: ازینه سایربررسی 

ط ر امدد  در  ند و س بدرو طمنطقدة  ذخایر ندت س ااز ایدران بده«: 0»ازینة 

 د.نزاارس س خل،ج فارس( س در شمال طدریای خزر( قرار دار

ایران از نظر ذخایر ااز در ردة دسم س از نظر ذخایر نددت در ردة «: 2»ازینة 

 چهارم قرار دارد. طقسمت س م ازینه درست است.(

از نظر ااز ایران در ردة دسم س از نظر ندت در ردة چهدارم قدرار دارد. «: 4»ازینة 

 طقسمت س م ازینه درست است.(

 (441و  441های  شناسی، صفحه )زمینشناسی ایران(  )زمین 

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

 )بهزاد سلطانی( «8»گزینة  -18

کاداو  004های آتشدشدانی ایدران در صدد ة  مطابق با نقشة پراکندای قله

های بزمدان س  های مطرح شد  در سؤال فقط آتشدشدان درسی از م،ان ازینه

  اند. تداان نزدیک هم

 (111، صفحة شناسی )زمینشناسی ایران(  )زمین 

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

 (اقلیدی )محمود ثابت «  4»گزینة  -18

 ند و  – یاماداد آن شمال بربد سترین اسل ایران است  اسل زاارس ط النی

 است. یشرق

 
 (441شناسی، صفحة  )زمینشناسی ایران(  )زمین 

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

 زاده( )مهرداد نوری «8»گزینة  -18

ها  آبشارها س ... که  فشان ها  ال شناخای مانند بار های زم،ن ارسهی از پدید 

 ارزش باالیی از نظر المی س آم زشی یا زی ایی سیژ  داشاه س یا بس،ار کم،او

 ش ند. ی معرفی میشناخا هساند  به ان ان م،راث زم،ن

 (111اسی، صفحة شن )زمینشناسی ایران(  )زمین      

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

 )بهزاد سلطانی( «8»گزینة  -11

های رس بی  آذرین س داراد نی از پرکدام رین تدا  در پهنة ایران مرکزی  سنگ

 سن زسی،ک س  د دارند.
 (101شناسی، صفحة  )زمینشناسی ایران(  )زمین      

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

 (99سراسری داخل کشور ) «  8»گزینة  -18

امق  های دریایی کم که ذراگ خاکسار آتشدشانی در م ،ط در ص رتی

ت ان  آید. به ان ان مثال  می س  د می نش،ن ش ند  ت ف آتشدشانی به ته

 های س ز ای رز را نام برد. ت ف
 (99 شناسی، صفحة )زمین)پویایی زمین(  

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

 )بهزاد سلطانی( «8»گزینة  -89

 ن و شرقی ب د  س اسل ارس امادداد  –بربی  داغ دارای رسند شمال اسل کپه

  ن و بربی دارد.  –شمال شرقی 

 بررسی سایر م ارد:

  ن بی  –های کازرسن س نای ند: شمایی  اسل«: 0»ازینة 

 شرقی  ن و –بربی  لهای زاارس س ت ریز: شما اسل«: 2»ازینة 

 بربی   ن و –شرقی  شمال های درسنه س ترسد:  اسل«: 4»ازینة 

 (111شناسی، صفحة  شناسی ایران( )زمین )زمین      
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4:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   ریاضی -اسفند 22آزمون  -«5»پروژة           

  

  3 ریاضي
 

 (حمید علیزاده) «  4»گزینة  -19

 

fتااع   (x)   در  ااع( ,a)  صااتر    اا

 پا  مواتدار عشد.  خطی اکیداً صعتدی می

f (x)  عید    صتر  یک عدد مثبت یعنی 

  هع  عشد.xخطی افقی در  عالی محتر

a)هوچنین در  ع   , )    تاعf (x) کناد.  ا تادا مال و   ساص  صاعتد می

f نع راین  عید (x)   در  ع (a ,b)  در  اع   منفای  (b, )  .مثبات  عشاد

 صحیح است. « 4»لینة  نع راین گ

 
 (29تا  58 های هصفح، 3ریاضی مشتق( ))  

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

 (محمدحسن سالمی حسینی) «  9»گزینة  -19

 متیسیم: ا تدا ضع طة تع   را  د ن قدرمطلق می

 
x x ; x

y (x )| x |

x x ; x

  
   

  

2

2

4 0
4

4 0
      

]  را در  ع   حعو موتدار تع  , ]1  کنیم: رسم می 3

 
 است. -5ترین مقدار تع    را ر  کم ،طتر ک  مشخص است هوعن

 (999تا  902های  ه، صفح3ریاضی کاربرد مشتق( ))  
---------------------------------------------- 

 (سید جواد نظری) «  4»گزینة  -13

yپذیر دامیم در تع   مشتق می f (x) ای  ا  طاتو ، اگر تاع   در مقطاx a 

fدارای اکسترمم مسبی  عشد آمگعه طتو آن مقط   عید در مععدل  (x) 0  صدق

0fکند یعنی (a)   : عشد. پ  

 x
f(x) ax x b f (x) x ax       

3
2 23 2 3

3
      

 1 0 2 4 0 2f ( ) a a         

 a c
f (c) c ac c c

c

 
           



22 2 1
0 2 3 0 4 3 0

3
  

1xچتن د  مقط    x c 3 عید متوعیل  عشند  نع راین تنهعc   قع ل قبتو

a است پ :  ,c ac ( )        2 3 2 3 6  

 (999و  902تا  901های  ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق( ))  

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

 (مهر علی رستمی) «  4»گزینة  -14

هام مقدارشاعن   هام توعس،  در مقطاةد  موتدار هنگعمی    هم موعس هساتند کا  

 مشتقشعن  را ر  عشد.

 a b
f ( ) g ( ) a b ( )

2
2 2 4 2 4 1

1
 

         


      

 
a b

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


   



2
2

3 2
1

  

 f ( ) g ( ) a b ( )      2 2 10 2  

 
( ),( )

a ,b    
2 1 14 24  

 (57تا  77های  ه، صفح3ریاضی مشتق( )) 

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

 (مهر علی رستمی) «  4»گزینة  -19

f کنیم:  ا تدا تع   را سعده می (x) (x ) x | x | x
3 32 2 21 1            

fحد ختاست  شده  را ر  ( ) 1 ت:اس 

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

          
3 2

3
2

1 1 1
3

  

fدرمتیج : ( ) ( )      
2 5

1 1
3 3

  

 (57تا  77های  ، صفحه3ریاضی مشتق( )) 

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

 (زاده فهیمه ولی) «  9»گزینة  -19

    

 

 
 

 S AB BC S x y2     

 22 16S x( x )  

 332 2S x x  

 S S x x       2 20 32 6 0 32 6  

 
x

x x


   
02 32 4

6 3
 

 S( ) ( ) ( )


     34 4 4 128 128 384 128 256
32 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  

 (990تا  993 های ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق( )) 
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5:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   ریاضی -اسفند 22آزمون  -«5»پروژة           

  

 (سجاد داوطلب) «  3»گزینة  -19

f(Dکنیم ا تدا    دامن  تع   تتج  می R) یم: گیر سص  مشتق می 

 
5 1 23 53 3

3 3
8 8 8 1 8 1
3 3 3 3

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

x x




            

هعی صتر  صفر   در  مشتق تع   در ریش 

ه اسات. پا  هعی مخرج تعریف مشد ریش 

xاین مقعط  حرامی هستند. یعنی , 1 0 

طتو س  مقطة  حرامی ایان تاع   هساتند. 

fمقدار (x)  :ا ای طتو این مقعط    

 
f ( )

f ( ) S

f ( )

  


   
  

1 3
3 2

0 0 3
2

1 3

    

 (999تا  901های  ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق( )) 

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

 (محمدحسن سالمی حسینی) «  4»گزینة  -19

)Aة مقط , )1 axمعکلیوم مسبی تع    3
f(x)

x b




2
ة است. پ  ا الً در ضع ط 1

f د معً  کند صدق می  f ( ) 1  است. 0

 a
( , ) f b (a ) (I)

b


      



1 1
1 3 3 1 1

1 3
  

 
a(x b) x(ax )

f (x)
(x b)

  
 



2

2 2
2 1

  

 
(I) a

f ( ) a( b) (a ) a( ) (a )


         
1

1 1 2 1 0 2 1 0
3

  

 
aa

(a )( )
a

 
     



1
1 2 0

3 6

¡ï¡ïù

  

aا ای  دقت کنید ک      1 مختصع  مقطة ،A  در ضع طةf کند. یصدق مو 
 (999و  902تا  901های  ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق( )) 

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

 (سیدجواد نظری) «  9»گزینة  -11

کنیم. اگار  هعی مسئل  را ر ی آن پیعده مای کشیم   داده ا تدا شکل ذ  مق  را می

 فرض کنیم، داریم:  xهعی ذ  مق  را  را ر طتو سعق

 

 
( x x) x

AB HH x

( x) x
DH CH x




     
   


       



20

20 8 12 2

12 2

8 12 2 2 4
2

2 2

  

 کنیم:  را محعسب  می BH ع استفعده ا  قضیة فیثعغترس ارتفعع BHDحعو در مثلث

 BD BH DH BH x (x ) x       2 2 2 2 22 4 4  

 BH x ( )*  2 1 

 کنیم: سب  میمسعحت ذ  مق  را محع

 (AB CD) BH (( x) ) x
S(x)

     
 

12 2 8 2 1
2 2

  

 20 2 1( x) x   

 S(x) عیاد ا  ،ترین مسعحت موکن را داشت   عشد حعو  رای اینک  ذ  مق   یش

 دست آ ریم:  مشتق گرفت    مقطة  حرامی را   

 020 2 20 2
2 1 2 1

2 1 2 1
S (x)x x

S (x) x x
x x

  
       

 
    

 22 1 20 2 4 4 20 2 6 24 4( x ) x x x x x            

 دست آ ردن ارتفعع ذ  مق  طبق را طة * داریم:  اکنتن  رای   

 42 1 2 3x
BH x BH


     

 (990تا  993های  ه، صفح3ریاضی کاربرد مشتق( )) 

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

 (محمدجواد محسنی) «  9»گزینة  -911

xا تدا پیتستگی تع   را در مقطة صحیح k کنیم.   ررسی می 

 
x kx k x k

limf(x) , limg(x) lim(fg)(x)
   

    1 0 0  

 
x k x k x k

limf(x) , limg(x) lim(fg)(x)
    

     1 1 1 

 f (k) , g(k) (fg)(k)   0 0 0  

 پ  تع   ا  راست پیتست  است. 

xمشتق راست تع   را در k کنیم:  ررسی می 

 
x k x k

(f .g)(x) (f .g)(k) (x [x])([x] [ x])
lim lim

x k x k  

    


 

0
    

 
1

1
x k

(x k)( )
lim

x k

 
  


       

 پذیر است. پ  تع   متردمظر، در مقعط صحیح فقط ا  راست مشتق

 (51تا  77های  ه، صفح3ریاضی مشتق( )) 

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

 پایه ریاضي 

 

 (یغما کالنتریان) «  9»گزینة  -919

 x x x x2 22 4 2 4 22 4 2 2           

 2 22 4 2 2 2 4 0x x x x         

 2 2 0 1 2 0 2 1x x (x )(x ) x            
 (909تا  25 های ه، صفح9ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )) 

 طول سیم = محیط ذوزنقه

 تر طول قاعدة کوچک
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6:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   ریاضی -اسفند 22آزمون  -«5»پروژة           

  

 (زاده فهیمه ولی) «  9»گزینة  -919

uمکت : در تع   
ay log :داریم u  0 aچنین    هم  ,a 1 0. 

 x x (I)    24 0 2 2      

  x x (II)   1 0 1  

 x x (III)   1 1 2  

 1 2( , (I)دامن :( (II) (III)
  

 (990تا  908 های ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (یغما کالنتریان) «  9»گزینة  -913

x ع تتج     مل لی  تدن موتدار
cy log 0گیریم متیج  می 1c   است    ین

xتتا  
by log  x

ay log هم را طةa b ة ا و  رقرار اسات. پا  گلینا

      پعسخ صحیح است. 
 (995تا  908 های ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (زاده سهند ولی) «  9»گزینة  -914

 bx af(x) a a        

bxموتدار تع   ay a  ،2    شده است. پ  سوت  عال منتقل   احدa  2. 

 bxf(x) f( )    22 2 1 18  

 b b
b

       2 2 42 2 18 2 2 2  

aدرمتیج :  b 0  

 (995تا  998های  ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (شایان عبایی) «  4»گزینة  -919

 logE / / M1 111 8 1 5       

 
M M

logE / / M logE / / M /
 

     
12 1

2 2 2 111 8 1 5 11 8 1 5 1 5  

 
E

logE logE log /
E

   2
2 1

1
1 5  

 /E ~
E

   

3
1 52 2

1
10 10 1000 32  

 (997، صفحة 9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (زاده سهند ولی) «  9»گزینة  -919

 
/

/ log log b b
log

alog log ( log )

0 3 3
0 3
5 5 5

1 1 2 2
1 1 11 2
2 2

  
   




      

 (999تا  902های  ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  
---------------------------------------------- 

 (ساداتبابک ) «  3»گزینة  -919

xا تدا مقعط 1  x کنیم. د  مقط  حعصال  گذاری می جعی fضع طة  را در 3

 کنند.  میل صدق می gدر

 
3 2

1 1 3 1 0 1

3 2 13 9 3 3

a b

a b

( , ) a b a

a b b( , )





     
  

     
      

 13xg(x)   

کنیم تااع موااتدار تااع     احااد  اا  پااعیین منتقاال ماای aرا  gحااعو موااتدار تااع   

y log(x ) 1  را درx   قط  کند: 2

 xx (x )a log a a
       
21 13 3 0 3  

 (995تا  27های  ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (علی حاجیان) «  3»گزینة  -919

1aمکت :
b b

a

log
log

  

مکت :
a

a c
b b

c

log
log

log
  

 x x

x x

log log
log log

    5 3 5 3
1 1

1 1       

 x x x xlog log log .log  5 3 5 3  

 x
x x x x

x

log
log log .log log log

log
   

15
15 5 3 5 15

33
  

 (991تا  902 های ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (حمید علیزاده) «  3»گزینة  -911

 (y )x x
y f (x) y log x

         
31 1

22 3 2 3 1      

 (y ) (x )
x log y f (x) log

       
3 31

2 21 1  

 
x

( )
(x ) a

f (x) log log f (x) log
b



  
      



3
31 2 1 2

22 2
3

2
  

 a b   5  
 (905تا  908های  ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

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

 (محسنیمحمدجواد ) «  9»گزینة  -991

 a b a b( )(( ) )2 22 3 144         

 a b a b( )( )    4 2 4 22 3 2 3  

 
a b a b

a b a b

      
  

      

4 2 2 8

4 2 2 4 2 2
  

 a a b       6 6 1 3 

 a b     3 2 3 6 3  
 (901و  903های  ه، صفح9)ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی( )  

 yو xجای

 کنیم را عوض می
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7:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسی زیست –اسفند  22آزمون  -«5»پروژة      

  

 3شناسي  زیست   
 

 

 (محمدمهدی روزبهانی) «4»گزینة  -111

و ارغوانی است که از های گوگردی سبز  منظور از باکتری صورت سوال، باکتری

از نور خورشیید را باشند و انرژی الزم برای تثبیت کربن  کننده مینوع فتوسنتز

ی ساز نوعی باکتری شیمیوسنتزکننده است کیه انیرژ گیرند. باکتری نیترات می

همگیی  3تیا  1هیای  . گزینیهدآور دست میی های اکسایشی به الزم را از واکنش

 کننده هستند. فتوسنتز
 (881 و 888های  ه، صفح8شناسی  )زیست (89و  18، 18های  صفحه، 3  شناسی )زیست)ترکیبی(   

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

 رضا صدر یکتا( )امیر «3»گزینة  -111

 به نادرستی بیان شده است.« ب»مورد تنها 

 :مواردبررسی 

ی ها روزنه ،باال و تابش شدید نور دمای  در شرایط C4و  C3در گیاهان  الف(

 شود. ها می روزنهاین ها از  شوند که باعث توقف تبادل گاز بسته می هوایی

 C3و گی  رز از گیاهیان  CAM، آناناس از گیاهان C4ب( ذرت از گیاهان 

های مختلف انجیام  در زمانای کربن  مرحله تثبیت دو CAMاست. در گیاهان 

 شود. میهای مختلف انجام  در مکانکه  C4خالف گیاهان  بر شود، می

دهید  آنزیمی که مرحلة اولیة تثبیت کیربن را انجیام می C4ن در گیاها( ج

هیا  فاقد ایین آنزی  C3است. گیاهان  CO2دارای فعالیت اختصاصی برای 

ت کنند کیه دارای فعالیی هستند و برای تثبیت کربن از روبیسکو استفاده می

 باشد. می کسیالزی کربواکسیژنازی نیز عالوه بر فعالیت 

های غالف آوندی ، با از دسیت  ، اسید چهارکربنه در سلولC4در گیاهان د( 

دادن کربن دی اکسید، به اسیدی سه کربنه تبدی  می شود کیه ایین اسیید 

از یاختة غالف آوندی به یاختة مییانبر   ها سه کربنی از طریق پالسمودس 

، تثبییت مرحلیة اول و دوم در یی  CAMشود؛ امیا در گیاهیان  می منتق 

 دهد. یاخته رخ می
 (18تا  18و  81های  ه، صفح3شناسی  ( )زیست828و  83های  ، صفحه8  شناسی )زیست)ترکیبی(   

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

 )سروش صفا( «1»گزینة  -113

 C4در گیاهیان کنید.  اشیاره می C3و  C4نبه ترتیب به گیاهیا 2و  1نمودار 

 دارد.وجود ، در دمای باال و کمبود آب، کارایی فتوسنتزی بیشتری C3نسبت به 

 ها: بررسی سایر گزینه

: مرحلیة اول شود کربن در دو مرحله تثبیت می C4در گیاهان «: 1»گزینة 

های غالف آونیدی کیه م ی   های میانبر  و مرحلة دوم در یاخته در یاخته

 د.نباش فعالیت آنزی  روبیسکو می

گیرد، زییرا در   در طول روز انجام می در هر دو گیاهتثبیت کربن «: 3»گزینة 

 این گیاهان بسته هستند.هوایی های  طول شب روزنه

دهید. امیا گیاهیان  به ندرت رخ میC4تنفس نوری در گیاهان «: 4»گزینة 

C3 ها در شیدت نیور زییاد و نداشیتن سیسیت   دلی  بسته شیدن روزنیه به

 CO2آنزیمی کارآمد جهت تثبیت و ذخیرة کربن، در شدت نور زیاد میزان 

)مییانبر ( کیاهش یافتیه و تینفس نیوری بیر  کننده سنتز های فتو در یاخته

 کند. سنتز غلبه می فتو
 (18تا  18 های هصفح ،3 شناسی زیست))از انرژی به ماده(   

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

 ن میرزایی(یحس )امیر «4»گزینة  -114

هیان شوند، گیا طور معمول به هنگام شب باز می ها به ، روزنهCAMدر گیاهان 

C3  وC4  کیباتی  دهند. وجود تر روز انجام می درکربن را  تثبیت هموارهنیز

گیاهیان   شیود فقیط از ویژگیی ها موجیب نگیه داشیتن آب می که در کریچه
CAM ها: بررسی سایر گزینه باشد. می 

، کیربن جیو CAMو  C4 بیرخالف گیاهیان C3در گیاهیان «: 1»گزینة 
 شود. لوزبیس فسفات وارد واکنش می صورت مستقی  با ریبو به

در ی   جو را CO2ی  مولکولتثبیت کربن نیز مراح   C3گیاهان «: 2»گزینة 
 دهند. می انجامیاخته 
شیود کیه  ، آنزیمیی سینتز میCAMو  C4یاهیان تنهیا در گ«: 3»گزینة 

کند و تمایلی  اکسید عم  می طور اختصاصی با کربن دی خالف روبیسکو به بر
 به اکسیژن ندارد.

 (11تا  18های  صفحه ،3 شناسی  زیست)از انرژی به ماده( )  
---------------------------------------------- 

 رضا دانشمندی( )محمد «1» گزینة -111

های متعدد، همگی تولید قند را  اوتبا وجود تف C3و  CAM ،C4گیاهان 
 دهند. در چرخة کالوین انجام می
در حیین تبیدی  اسیید  NADPHو  ATPهای  در چرخة کالوین مولکول

 کنند. د و انرژی و الکترون آزاد میشکنن کربنی می کربنی به قند سه سه
 ها: بررسی سایر گزینه

 CO2 نهیایی، تثبیت اولیه و C4برخالف  CAMدر گیاهان «: 1»گزینة 
 ندارد.به یاختة دیگر شود و نیاز به انتقال  انجام می در ی  یاخته

 CO2، تثبیت اولیه و ثانوییه CAMبرخالف  C4در گیاهان «: 3»گزینة 
 شوند. هر دو در روز انجام می

 2های  بین فتوسیست الکترون انتقال  های زنجیرة تأمین الکترون«: 4»گزینة 
 C4ازجملهفتوسنتزکننده گیاهان همة کوئید، در  در غشای تیالموجود  1و 
 گیرد. های آب صورت می از مولکول CAMو 

 (18تا  12های  ه، صفح3شناسی  ( )زیست83 صفحة، 8  شناسی زیستترکیبی( )) 
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «1»گزینة  -111

ژن در بر ، اکسیاکسید  نسبت به کربن دیبا افزایش اکسیژن ،  C3در گیاهان 
شیود. مولکیول حاصی ، ناپاییدار اسیت و بیه  لوزبیس فسفات ترکیب می با ریبو
کربنیی و  های دو لکول مواین شود، پس  کربنی تجزیه می کربنی و دو  سه  مولکول

لوزبیس فسیفات  بازسازی ریبو برایکربنی  سه  کربنی پایدار هستند. مولکول سه
هایی کیه   ست خارج و در واکنشپال کربنی از کلرو رسد. مولکول دو میمصرف  به

شیود.  آزاد می CO2گییرد، از آن مولکیول  بخشی از آنها در راکیزه انجیام می
سینتز  و همیراه بیا فتو CO2چون این فرایند با مصرف اکسیژن، آزاد شدن 

میادة آلیی تجزییه شود. در تنفس نوری گرچه  است، تنفس نوری نامیده می
شیود، بنیابراین  از آن ایجاد نمی ATPای،  شود، اما برخالف تنفس یاخته می

 شود. سنتز می های فتو تنفس نوری باعث کاهش فرآورده
 (18تا  18های  هفحص ،3 شناسی  )زیست)از انرژی به ماده(   
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 الماسی( ادیب) «4»گزینة  -111

دارند که همة ایین  aسبزینة  ،ها ریباکت نو کننده و سیا سنتز ن فتواگیاهان، آغازی

در زنجییرة انتقیال  کترونلااکسیژن )آخرین پذیرندة  ،فتوسنتز جانداران در پی

 کنند. الکترون راکیزه( تولید می

 ها با گیاه گونرا همزیستی دارند. باکتری یادآوری: سیانو

 ها: سایر گزینه رد

ز و سبزدیسه دارند اما سنت خوار فتو   دقت کنید که گیاهان حشره«: 1»گزینة 

 کنند. مواد آلی مورد نیاز خود را از راه شکار حشرات نیز تأمین می

گردی کییه رنگیییزة فتوسیینتزی بییه نییام  در مییورد بییاکتری گییو«: 2»گزینییة 

 ی  دارند صادق نیست.کلروف باکتریو

خالف  کیه بیرد نیکننده دار سینتز غالف آونیدی فتو C4گیاهان «: 3»گزینة 

کربنیه را در طیی تثبییت اولییه  4تولید ترکیب  (CAMآناناس )نوعی گیاه 

CO2  کربنیه( را  لیوزبیس فسیفات )ترکییب پن  و تولیید ریبو روزهنگام در

 دهند. روز انجام میهنگام در طی چرخة کالوین در همانند آناناس 
 (886و  881های  هصفح ،8شناسی  )زیست 

 (89تا  18 و 11تا  13، 19تا  81، 89های  صفحه ،3شناسی  )زیست)ترکیبی(   
---------------------------------------------- 

 )سروش صفا( «1»گزینة  -111

 ص یح است.« د»تنها مورد 

 خطی قاب  مشاهده است.ها دنا و رِنای  رنای خطی و در یوکاریوت ها در باکتری

و شیمیوسینتزکننده تز کننیده و پروکیاریوتی فتوسینی کیاریوت های یو یاخته

چنیین  ، از مواد معدنی، مواد آلی تولید کنند. هی بیت کربنثتوانند طی ت می

 )نیوعی میادة آلیی( اکسیید بیرای تولیید اوره از کیربن دیهای کبدی  اختهی

گییرد و  ها واکنش قند کافت انجام می کنند. در تمامی این یاخته استفاده می

 ATPووات،  فسفاته به پییر ة آخر این واکنش، ضمن تبدی  اسید دودر مرحل

 :مواردبررسی سایر  شود. نیز تولید می

 های فتوسنتز کننده، میتوکندری ندارند. دقت کنید باکتریالف( 

 شود. های کبدی تولید نمی در یاخته NADPHب( 

 دهد. کننده رخ می سنتز های فتو تجزیة نوری آب فقط در یاخته ( ج
 (18و  16های  صفحه ،8شناسی  )زیست 

 (89و  18، 11تا  12، 19تا  81، 61تا  66، 68، 83، 1، 8های  صفحه ،3شناسی  )زیست)ترکیبی(   
---------------------------------------------- 

 (رضا صدر یکتا امیر) «3»گزینة  -111

هیایی کیه  باکتری کلروفیی  دارنید. باکتریو ، گردی ارغوانی و سبز های گو باکتری

هسیتند و  کنندهسینتز های شیمیو باکتریکنند،  یوم را به نیترات تبدی  میآمون

 مییواد آلییی بسییازند. ،مییواد معییدنی تواننیید از گردی می هییای گییو ماننیید باکتری

اکسید بیرای تولیید  سازند از کربن دی جاندارانی که از مواد معدنی مواد آلی می

 :  ها گزینهکنند. بررسی سایر  ه میمواد آلی مورد نیاز خود استفاد

 ها هیستون ندارند. باکتری«: 1»گزینة 

کنند در نتیجیه اکسییژن  گردی اکسیژن تولید نمی های گو باکتری«: 2»گزینة 

 دهند. م یط را افزایش نمی

 کوئید ندارند. ها تیال باکتری«: 4»گزینة 
 (89و  18 ،13، 88 ،83 ،82 های فحه، ص3اسی شن زیست)( 881و  888های  صفحه ،8شناسی  )زیست)ترکیبی(  

 )اشکان زرندی( «4»گزینة  -111

زا از ترکیبی بیه غییر از آب )نیه لزومیا   کننده غیر اکسیژن سنتز های فتو باکتری
H S2 کنند.  استفاده می الکترون(، به عنوان منبع 

 ها: بررسی سایر گزینه
 های تثبیت کنندة نیتروژن صادق نیست. کتریدر مورد سیانوبا«: 1»گزینة 
 کننده صادق نیست. سنتز های شیمیو در مورد باکتری«: 2»گزینة 
 ص یح نیست. زا های غیر اکسیژن در مورد باکتری«: 3»گزینة 

 (89 و 18های  صفحه ،3شناسی  )زیست (881و  888های  صفحه ،8شناسی  )زیست)ترکیبی(   
---------------------------------------------- 

 )احمد حسنی( «3»گزینة  -111

 C4کننده و در گیاهان  سنتز غیرفتو C3های غالف آوندی در گیاهان  یاخته
 کننده است. سنتز فتو

سینتز و یی   فتو درکننده، دو زنجیره انتقال الکترون  سنتز های فتو در یاخته
سیینتز  هایی کییه فتو و در یاختییه نقییش دارنییدای  تیینفس یاختییه دریییره زنج
 .نقش دارندتنفس هوازی یاخته  درطور معمول ی  زنجیره  کنند به نمی

 ها: بررسی گزینه
در سیطح  ATP ،زنجیرة انتقال الکتیرون راکییزه پی فعالیتدر«: 1»گزینة 
 شود. ماده تولید نمی پیش
در  +NADPو  1الکترون بین فتوسیسیت   اجزاء زنجیرة انتقال«: 2»گزینة 

 های چرب نیستند.  در تماس با اسیدو کوئید هستند  خارج از سطح تیال
 C3ان های غالف آوندی گیاهی زنجیرة انتقال الکترون در یاخته«: 3»گزینة 

را از خیود  های باشد که الکترون انتقال الکترون درون راکیزه میرة فقط زنجی
NADH  وFADH2 گیرند که ترکیباتی نوکلئوتیددار هستند. می 
در  +NADPو  1بییین فتوسیسییت زنجیییرة انتقییال الکتییرون «: 4»گزینییة 

و زنجییرة انتقیال  (ATPشیود )نیه  می NADPHدیسه سبب تولیید  سبز

طور  بیه Hبیا ایجیاد شییب غلظیت  1و  2های  الکترون بیین فتوسیسیت 
 نقش دارد. ATPغیرمستقی  در تولید 

 (18و  11، 13، 12، 81، 89، 68، 66تا  68های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده(   
---------------------------------------------- 

 )اشکان زرندی( «4»گزینة  -111

سیسیت ،  ج شیده از ایین فتوهیای خیار اسیت. الکترون 2سیسیت   منظور سوال فتو
کوئید شده و با عبور از پمی   غشای تیال له وارد زنجیره انتقال الکترون بلندتربالفاص
 کند. کوئیدی را تأمین می ژن، انرژی الزم برای پم  کردن آن به فضای تیال هیدرو

 ها: بررسی سایر گزینه
شیود  ه مییدقت کنید در ساختار فتوسیست  ها، پیروتئین مشیاهد«: 1»گزینة 

 اینکه گفته شود، فتوسیست  نوعی پروتئین است، نادرست است. لیو
وارد زنجیییرة انتقییال  2هییای خییارج شییده از فتوسیسییت   الکترون«: 2»گزینییة 
 شوند. میبلندتر الکترون 
 ها( ها در جذب نور نقش دارند. )نه پروتئین کار رفته در آنتن های به رنگیزه«: 3»گزینة 

 ( 13و  12، 19، 88های  ، صفحه3شناسی  )زیستده( )از انرژی به ما 
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «3»گزینة  -113

هایی بییه نییام  ی همییراه بییا انییواعی پییروتئین در سییامانه سییتنز هییای فتو رنگیزه
های گیرنده نیور و یی   سیست  شام  آنتن قرار دارند. هر فتو 2و  1سیست   فتو
 رکز واکنش است.م
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پروتئین از ها( و انواعی  ئید تنو وها و کار  فی  های متفاوت )کلرو هزز رنگیهر آنتن ا
د و بیه مرکیز واکینش منتقی  نیگیر نور را می انرژیها  آنتن. ساخته شده است

سیست  از نظر گرفتن انیرژی نیور از  های هر دو فتو ند؛ پس مرکز واکنشنک می
به یکدیگر شباهت دارند. مرکز واکنش، شیام   خود اطرافهای موجود در  آنتن

است که در بستری پروتئینی قرار دارند. حداکثر جذب  aفی   های کلرو مولکول
نانومتر و حیداکثر  077، در طول موج 1سیست   در مرکز واکنش فتو aسبزینة 

نانومتر است. بر همیین اسیاس،  087، در طول موج 2سیست   جذب آن در فتو
گوینید.  می 087P، 2سیسیت   و در فتو 077P، 1سیسیت   در فتو aة به سیبزین

حداکثر جیذب  ی کهسیست  از نظر طول موج های هر دو فتو پس مرکز واکنش
 ها: بررسی سایر گزینه .اند متفاوتبا یکدیگر را دارند نور 

در هر دو فتوسیسیت ، ، هستند. bفاقد سبزینة   هر دو مرکز واکنش«: 1»گزینة 
 .شود زم برای ایجاد الکترون برانگیخته، از نور خورشید تأمین میانرژی ال
در  bو  aدر گیاهییان، بیشییترین جییذب هییر دو نییوع سییبزینة «: 2»گزینییة 
نییانومتر  077تییا  077آبییی( و  -متر )بیینفش  نییانو 077تییا  477 های م ییدوده
و نیه مرکیز واکینش  1سیست   قرمز( است. پس نه مرکز واکنش فتو -)نارنجی 

نیانومتر نیسیت.  077تا  077، دارای بیشترین جذب در م دودة 2سیست   فتو
شیود؛  کوئید انجیام می و در سطح داخلی تیال 2سیست   تجزیة نوری آب در فتو

 در تجزیة نوری آب دخالت دارد. 1سیست   سیست  برخالف فتو این فتو
گیختیه از بیرخالف الکتیرون بران 2سیسیت   الکتیرون برانگیختیه از فتو«: 4»گزینة 
شود که به هر دو الیة غشا اتصیال دارد. دو نیوع  به ترکیبی منتق  می 1سیست   فتو
سیسیت   کوئید وجود دارد. ی  زنجیره بین فتو انتقال الکترون در غشای تیال رةزنجی

NADPو  1سیست   و دیگری بین فتو 1سیست   و فتو 2
 قرار دارد. 

 (13و  12، 19، 88های  ، صفحه3شناسی  )زیستاده( )از انرژی به م 
---------------------------------------------- 

 (زاده حسن مؤمن محمد) «1»گزینة  -114

یی  از سیه فرآینید  دقت کنید که در یاختة عنیوان شیده، امکیان رخ دادن هر
و تخمییر وجیود دارد کیه بیه ترتییب درون هیوازی ای  سنتز، تنفس یاخته فتو
و   «ب»میوارد  .شیوند پالسی  انجیام می ای سیتو زدیسه، راکیزه و مادة زمینهسب
 کنند. درستی کام  می عبارت را به« ج»

شود. در بسیترة کلروپالسیت  مصرف می NADPHب( در بسترة کلروپالست 
ATP شود. ه  تولید و ه  مصرف می 
پالسی  و هی  در راکییزه رخ  ه  در طی تخمییر در سیتو NADHمصرف ج( 
 توانایی مصرف پیرووات وجود دارد.دهد. در هر دو فرآیند آنزیمی با  می

 :نادرستموارد بررسی 

 FADH2لیز تولیید  در گلیکیوسیتوپالس  و حیین انجیام گلیکیولیز، الف( 
 شود. مشاهده نمی

جای    روبیسیکو بیه، با فعالیت اکسیژنازی آنیزیCO2در صورت کمبود ( د
 شود. کربنه تولید می کربنه و ناپایدار، ترکیبی پن  ترکیبی شش

 (11تا  12و  88، 81، 88، 83، 89تا  68های  فحهص، 3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده(  
---------------------------------------------- 

 یکتا(صدررضا  )امیر «4»گزینة  -111

هیای زنجییرة انتقیال الکتیرون بیه  وط بیه پروتئینهای مربی نقص در ژن هرگاه
هیای  ای کیه ایین پروتئین های معیوب بینجامید، راکییزه ساخته شدن پروتئین

های آزاد عملکرد مناسبی ندارد. در  معیوب را داشته باشد، در مبارزه با رادیکال

د هیای آزا های زنجیرة انتقال الکترون در مبارزه بیا رادیکال نتیجه همة پروتئین
 نقش دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه

دریافت  ها سیست  ها را از فتو کوئید دو مولکول الکترون در غشای تیال«: 1»گزینة 

 کوئید قرار گرفته است. ها در سطح خارجی تیال کنند که فقط یکی از آن می

 FADH2و  NADHهیا را از  که مستقیما  الکترون یهای مولکول«: 2»گزینة 

شیوند.  می  هیای پذیرنیدة الکتیرون بازسیازی مولکول باعثکنند،  دریافت می

هیا  تواند پروتون کند نمی دریافت میرا  FADH2 های که الکترون مولکولی

 جا کند. را در عرض غشا جابه

کوئیید  در زنجییرة انتقیال الکتیرون غشیای تیال مولکیولیهیی  «: 3»گزینة 

 را در جهت شیب غلظت انتقال دهد. Hهای  تواند یون نمی
 (13و  12، 81، 89، 68، 66های  صفحه ،3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده(  

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

 (احمد حسنی) «3»گزینة  -111

 ها: بررسی گزینه

ترکییب دو نیوع در چرخیة کیالوین کربنی   ند سهضمن تولید هر ق«: 1»گزینة 

 شود.  ( مصرف میNADPHو  ATP) نوکلئوتیدی

بیه  ATPکربنی ی  فسفاته، ابتدا مولکول  ضمن مصرف اسید سه«: 2»گزینة 

ADP شود. تبدی  می 

 شود. مصرف نمی ATPلوز فسفات، مولکول  در زمان تولید ریبو«: 3»گزینة 

فسیفات  لوز بیس وز فسفات؛ دو مولکول ریبول بودر هنگام مصرف ری«: 4»گزینة 

 شود. تولید می ADPو 
 (11و  18های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده(  

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

 (رضا دانشمندی محمد) «1»گزینة  -111

 :  منظور صورت سؤال

ا زمان تشیکی  قنیدهای ( طی گلیکولیز از زمان مصرف ی  مولکول گلوکز ت1

 سه کربنی فسفاته.

کربنیی ناپاییدار تیا  0( طی چرخة کالوین از زمان مصرف ی  مولکول اسیید 2

 زمان تشکی  قندهای سه کربنی فسفاته. 

 2(، 2شیود و در شیمارة ) (، فروکتیوز دوفسیفاته تولیید میی1در طی شیمارة )

 شود.  مصرف می NADPHمولکول 
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 (11و  18، 66های  فحه، ص3شناسی  زیست))از انرژی به ماده(  

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

 )اشکان زرندی( «4»گزینة  -111

های هوایی  گیری از تبخیر آب در گیاهان فراوانی روزنه طور کلی به منظور جلو به

 نسبت به رویی بیشتر است.زیرین ای نگهبان روزنه( در روپوست ه )و یاخته

 ها: ایر گزینهبررسی س

پالسیت و  کلرو ،C4لپیة ت های غیالف آونیدی در گیاهیان   یاخته«: 1»گزینة 

 سنتز دارند.  قابلیت فتو

های دولپه را نشیان  ای از بر  نمونه که شک  کتاب،در کنید  دقت«: 2»گزینة 

 ای در زیر روپوست رویی قرار دارد. میانبر  نرده ،اده استد

کیه  3شناسیی  زیستکتیاب درسیی  08صیف ة  1با توجه بیه شیک  «: 3»زینة گ

های غیالف آونیدی  دهد، رگبر  شام  یاخته لپه را نشان می از گیاهان دو ای  نمونه

 (11و  18، 11، 88، 81های  فحه، ص3شناسی  )زیست( 899، صفحة 8شناسی  )زیست)ترکیبی(  نیز است.
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «1»گزینة  -111

 ص یح هستند.موارد الف و ج 

کاریوتی دو مسییر وجیود دارد کیه هیر دو  های یو  ای در یاخته در تنفس یاخته

لیز و  شوند. در مسییر هیوازی، پیس از فراینید گلیکیو لیز آغاز می مسیر با گلیکو

یابد و با اتصال  کسایش میرود و ابتدا ا تولید پیرووات، این ترکیب به راکیزه می

دهید، سیپس  را تشیکی  می Aآنزی   کو ، اسیتی Aبه مولکولی به نام کیوآنزی  

یابید و در نهاییت در زنجییرة انتقیال  ای با چرخة کربس ادامه می تنفس یاخته

هیوازی، پیس از فراینید  بیییابید. در مسییر  ای پایان می الکترون، تنفس یاخته

شوند کیه در  هایی ایجاد می مولکول ،در ادامة تخمیر لیز و تولید پیرووات، گلیکو

ها بیه  آیید. فعالییت شیدید ماهیچیه وجود می  به NADها  فرایند تشکی  آن

کافت  اکسیژن فراوان نیاز دارد. اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات حاص  از قند

شود؛ پیس تخمییری کیه در  میشود، بلکه به الکتات تبدی   ها نمی وارد راکیزه

گیرد، از نیوع الکتیکیی اسیت. از مییان  ای انسان صورت می های ماهیچه یاخته

ای انسیان صیورت  های ماهیچیه ای کیه در یاختیه تمام فرایندهای تنفس یاخته

کافت، اکسایش پیرووات، چرخة کربس، زنجیرة انتقال الکترون و  گیرند )قند می

 CO2پیرووات و چرخة کربس بیا آزاد شیدن  تخمیر الکتیکی(، تنها اکسایش

 همراه هستند.

 بررسی موارد:

با گرفتن و از دست دادن الکتیرون و پروتیون، بیه  NADHو  NADالف( 

یابید و بیه  با گیرفتن الکتیرون کیاهش می NADشوند.  همدیگر تبدی  می

NADH شییود و  تبییدی  میNADH  بییا از دسییت دادن الکتییرون اکسییایش

شود. در طی تبدی  پییرووات بیه اسیتی  کیه  تبدی  می NADیابد و به  می

یابد و بیه  ن کاهش میوربا گرفتن الکت NADگیرد،  درون راکیزه صورت می

NADH هیای  کربنی در واکنش ایش هر مولکول شیششود. از اکس تبدی  می

هیای متفیاوتی از  و ... در م   NADH ،ATPهیای  چرخة کیربس، مولکول

 شوند. چرخه تشکی  می

ب و ج( ه  اکسایش پیرووات و ه  چرخة کیربس بیه تینفس هیوازی مربیوط 

هستند و درون راکیزه که اندامکی با دو غشای داخلیی و بیرونیی اسیت انجیام 

 ATPوجه کنید که در اکسایش پیرووات برخالف چرخة کربس، شود، اما ت می

 شود. تشکی  نمی

شود، در پایان زنجییرة انتفیال الکتیرون  به تولید آب منجر میکه د( این اتفاق 

 (81و  88های  ، صفحه8شناسی  )زیست)ترکیبی(  شود. انجام می
 (88و  83، 89تا  68های  فحه، ص3شناسی  ( )زیست19و  88های  فحه، ص2شناسی  )زیست  

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

 )ادیب الماسی( «3»گزینة  -131

در و ... های میانبر  اسفنجی، غالف آوندی، آوند آبکیش و آونید چیوبی  یاخته

شیوند. همیة ایین  لپیه دییده می فاصلة بین روپوست پایینی و باالیی گییاه ت 

سیاکارید  این دیواره از پروتئین و انیواعی پلیها دیوارة نخستین دارند که  یاخته

کربنی خیارج شیده  های قنید سیه تشکی  شده است. در چرخة کالوین مولکول

 ترکیبات آلی هستند.دیگر ها( و  ساکارید کز )و در نتیجه پلی منشأ گلو

 ها: رد سایر گزینه

و  نه، سیبزیچوبی و آبکش که فاقد سبزدیسیه  های آوند  برای یاخته«: 1»گزینة 

 تنوئید هستند صادق نیست.وکار

انید. دقیت  های مریستمی گییاه منشیأ گرفته ها از یاخته این یاخته«: 2»گزینة 

اند. بنابراین  های مریستمی از یاختة تخ  اصلی منشأ گرفته کنید که همة یاخته

هیای سبزدیسیه را  های مربوط به سیاخت پروتئین ها از جمله ژن قطعا  همة ژن

دقیت  کننید. ها را بییان نمی سنتز ندارند این ژن ها فتو ن این یاختهدارد. اما چو

 های سبزدیسه در دنای اصلی یاخته قرار دارد. کنید که ژن بخشی از پروتئین

مرده است صیادق آن های  برای مثال در مورد آوند چوبی که یاخته«: 4»گزینة 

 نیست!
 (898و  898تا  899، 83، 82های  فحه، ص8شناسی  )زیست)ترکیبی(  

 (832تا  839های  فحه، ص2شناسی  )زیست 

 (11و  18، 88، 81، 61، 68، 33، 83، 1های  فحه، ص3شناسی  )زیست 

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

 )ادیب الماسی( «4»گزینة  -131

ود. دقیت کنیید بی E.coliبیاکتری  ،جاندار میورد مطالعیه مزلسیون و اسیتال

 فاقد اندام  )از جمله راکیزه( هستند. اه یوت رکا پرو
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 ها: رد سایر گزینه

، در E.coliبا افزایش الکتوز در م ییط در صورت نبودن گلوکز و «: 1»گزینة 

شیرایط بیرای  ،کننیده مهار  طی تنظی  منفی رونویسی با تغییر شک  پیروتئین

از  شیود. یکیی کننیده الکتیوز فیراه  می هیای تجزیه های آنزی  رونویسی از ژن

 است. (گلیکولیزماده  کز )پیش های حاص  از تجزیه الکتوز، گلو مونومر

کز تولید شده از تجزیه الکتوز در این جانیدار، تعیداد  با افزایش گلو«: 2»گزینة 

لیز اسیید  یابد. در طی گلیکو یپالس  افزایش م فرآیندهای گلیکولیز نیز در سیتو

 شود.  نیز تولید می NADHفسفاته و  دو

، گلیوکز اسیت کیه بیا دریافیت E.coliقند مصرفی ترجی یی در «: 3»ینة گز

 شود. کتوز فسفاته تبدی  می به فرو ATPفسفات از دو مولکول 
 (89تا  68 و 38، 33 ،83، 82، 89، 8 های ، صفحه3شناسی  )زیست( 28، صفحة 8شناسی  )زیست)ترکیبی( 

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

 (فرید فرهنگ) «3»زینة گ -131

NAD یابید و بیه  با گرفتن الکتیرون کیاهش میNADH شیود و  تبیدی  می

NADH یابد و به  با از دست دادن الکترون اکسایش میNAD شود. تبدی  می 

 NAD H e NADH H
     2 2  

طی تبدی  پیرووات بیه اسیتی  کیه در ، 3زیست شناسی 0فص   0طبق شک 

بیه یابد و  با گرفتن الکترون کاهش می NADگیرد،  درون راکیزه صورت می

NADH شود. تبدی  می 

در زنجیرة انتقال الکترون بیرای تیأمین  ،3زیست شناسی 0فص   8طبق شک  

با از  NADHزه، ها به فضای بین دو غشای راکی پروتون پم انرژی الزم برای 

   شود. تبدی  می NADیابد و به  دست دادن الکترون اکسایش می

در طی تبدی  پییرووات بیه الکتیات کیه ، 3زیست شناسی 0فص   11طبق شک  

 NADHگییرد،  ها در شرایط کمبود اکسیژن صورت می برای تأمین انرژی ماهیچه

 شود.  تبدی  می NADیابد و به  میبا از دست دادن الکترون اکسایش 

، در طیی 3شناسیی  کتیاب زیست 0فصی   4طبق شک  «: 2»گزینة در مورد 

 NADHو  NADکافت، تبیدی   در قندپیرووات به دوفسفاته اسید تبدی  

 .گیرد به همدیگر صورت نمی
 (88و  89 تا 61، 66های  ، صفحه3شناسی  )زیست (19، صفحة 2شناسی  )زیست)ترکیبی(  

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

 )شاهین راضیان( «3»گزینة  -133

 گزینه ها: بررسی 

کیه سیبب  عیاملی، 3شناسی  کتاب زیست 07صف ة  8( با توجه به شک  4و1

اسیت. شود اولین پروتئین زنجیره انتقیال الکتیرون  می NADHاکسید شدن 

 لیپیدی غشا در تماس است. این پروتئین با هر دو الیه فسفو

کننید و  منتقی  می عوامی  دیگیریهیای خیود را بیه  الکترون عام ،( هر دو 2

هیای خیود را بیه  آخرین پروتئین زنجییره انتقیال الکتیرون، مسیتقیما  الکترون

 شود. کند و سبب ایجاد مولکول آب می مولکول اکسیژن منتق  می

های این ناق  الکترون  شده و الکترون FADH2که سبب اکسایش  لی( عام3

کنیدری  ژن از فضای داخلی میتو کند نقشی در انتقال یون هیدرو را دریافت می

 NADHاکسایش مولکول  سبب به فضای میان دو غشا ندارد اما پروتئینی که

کنیدری بیه  ز فضیای داخلیی میتوژن ا تواند سبب انتقال یون هیدرو شود می می

 گردد.نیز فضای میان دو غشا 
 (88و  89، 66های  فحه، ص3شناسی  )زیست)از ماده به انرژی(  

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

 )سروش صفا( «3»گزینة  -134

های دوم و  شود تیا سیاختار پس از ساخته شدن، دچار تغییراتی می پپتیدها پلی
. چیون در طیی فرآینید ترجمیه، تنهیا سیاختار اول تشکی  شودتئین پرو سوم

 شود. ها تشکی  می پروتئین
 ها: بررسی سایر گزینه

ای در دو م ی   کننده در فرآیند تینفس یاختیه شرکت های پروتئین«:1»گزینة 
که ایین  ، در صیورتیهای آزاد در سیتوپالس  و ریبوزوم شوند: راکیزه ساخته می

و چیه بیه درون جا فعالیت کنند  همان چهپالس  ساخته شوند  ها در سیتو آنزی 
و یا در راکییزه سیاخته شیده باشیند، از راکیزه بروند و در آن جا فعالیت کنند 

 کنند. پالسمی عبور نمی جس  گلژی و شبکة آندو
دهد. چرا که فقیط  پی  رخ می  عضی از رناهایفرآیند پیرایش در ب«: 2»گزینة 

 دارای میانه و بیانه هستند. ای هی هستها بعضی از ژن
 ای در مییادة زمینییهکافت،  فرآینیید قنیید پروتئینییی هییای آنزی «: 4»گزینییة 
  کنند. پالس  فعالیت می سیتو

 (68و  66، 36، 31، 32، 38، 21، 83، 82های  ه، صفح3شناسی  زیست))ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 ا نادری()سین «1»گزینة  -131

 ها: بررسی گزینه
لیز  پالس  در مرحلة سوم گلیکو های فسفات سیتو مصرف شدن یون«: 1»گزینة 

 افتد. اتفاق می
کتیوز  االنسی بیین دو اتی  کیربن و تبیدی  فرو و شکسته شدن پیوند کو«: 2»گزینة 

 باشد. لیز می فسفاته، مربوط به مرحلة دوم گلیکو کربنی ت  فسفاته به دو قند سه دو
در  ADPهای فسفات از اسید دوفسیفاته بیه مولکیول  انتقال گروه«: 3»گزینة 

 دهد. مرحلة چهارم رخ می
کیه مولکیول حامی  الکتیرون اسیت، در مرحلیة سییوم  NADH«: 4»گزینیة 

 شود. گلیکولیز تولید می
 (66، صفحة 3شناسی  )زیست)از ماده به انرژی(  

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

 یکتا(صدررضا  )امیر «1»گزینة  -131

کاریوتی  های یو ای هوازی انواعی از تنفس در یاخته تنفس نوری و تنفس یاخته
 هیوازی ای ستند که همراه با مصرف اکسیژن هستند. فقط در تینفس یاختیهه

ATP تینفس نیوری شیود و در  دار( تولید می ت انرژی فسفا )مولکول پرATP 
 ها: . بررسی سایر گزینهشود تولید نمی

شود پیس  ها در راکیزه انجام می در هر دو تنفس گروهی از واکنش«: 2»گزینة 
 ها ضروری است. آنهر دوی برای انجام  های راکیزه فعالیت آنزی 

)گلیوکز ییا ریبولیوزبیس فسیفات( در هر دو تنفس نوعی مادة آلی «: 3»گزینة 
 شود. تجزیه می
)بنییان اسیتی  ییا کربنیه  هیای دو در هر دو تنفس تولیید مولکول«: 4»گزینة 

 شود. مشاهده میترکیب دوکربنة حاص  از تجزیة ریبولوزبیس فسفات( 
 (18و  16، 89تا  68های  ، صفحه3شناسی  زیست))ترکیبی(  
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 )اسفندیار طاهری( «1»گزینة  -131

زنجییرة انتقیال الکتیرون اسیت. ایین مولکیول عضیو منظور صورت سوال، آخیرین 

غشیای  دوانتقیال یی  نیوع ییون مثبیت بیه فضیای بیین پروتئینی فقط توانیایی 

این پم  قادر است ( 1ژن است. )رد گزینة  کندری را دارد که همان یون هیدرو میتو

 را دریافت کند. NADHو  FADH2های حاص  از اکسید شدن  تا الکترون

 یفضییای درونیی pHمیییزان  طریییقاییین پییروتئین از دو «: 3»گزینییة در مییورد 

فضیای درونیی از  +H( خیارج کیردن ییون 1دهید:  می افزایشکندری را  میتو

شیدن بیا  طور غیرمسیتقی  در ترکیب هب( 2 در خالف شیب غلظت میتوکندری

 یون اکسید و تشکی  مولکول آب نقش دارد.

، ایین 3زیسیت شناسیی 01صیف ة  9با توجه بیه شیک  «: 4»گزینة در مورد 

های خود را مستقیما  از یکی از اجزای زنجیرة انتقال  مولکول پروتئینی الکترون

کنیدری قیرار  توکند که در سطح خارجی غشای داخلی می الکترون دریافت می

 (88تا  68و  66های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از ماده به انرژی(  دارد.

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

 (حسن قائمی) «4»گزینة  -131

تیینفس هییوازی، انییواع همییان  ،سییازی و هییای متابولیسییمی یییا سوخت واکنش

باشییند.  می تخمیرهییای الکلییی و الکتیکییی، چرخییة کییالوین و تیینفس نییوری

تواننید انیواع  باشند کیه می ترین گیاهان روی زمین نیز گیاهان گلدار می فراوان

سنتز  برده شده را داشته باشند. بافت پارانشیمی با توانایی فتو های نام لیس  متابو

کدام از مراحی   باشد. دقت شود طی هی  ای و اسفنجی می همان پارانشی  نرده

تولید و مصرف آن را  د وکن شرکت نمی NADHی چرخة کالوین ناق  الکترون

که آن نیز قب  از تولید  وجود دارد NADPHبلکه تنها ناق  الکترونی  ،نداری 

 فسفاته مصرف شده است. کربنی ت  قندهای سه

 ها: بررسی سایر گزینه

لیز  همیان گلیکیو ای ی یاختیههیا همة انواع تنفس هوازی  مرحلة بی«: 1»گزینة 

 همیان اسییدهی  های درد  گیرنیده  ت. میادة میؤثر در ت ریی کافت( اسی )قند

های  هیوازی ییا تخمییر الکتیکیی ماهیچیه الکتی  تولید شده طی تینفس بی 

دانی  اگیر اکسییژن کیافی در م ییط موجیود  که میی  طور اسکلتی است. همان

شیود، بلکیه در میادة  کنیدری نمی کافت وارد میتو نباشد پیرووات حاص  از قند

بیه الکتیات  NADHانیرژی  هیای پر پالس  بیا گیرفتن الکترون سیتوای  زمینه

 شود که همان تخمیر الکتیکی است. تبدی  می

اسیت  Aکوآنزی    حاص  از اکسایش پیرووات همان استیفراورده «: 2»گزینة 

کربنیه  4شود و تا زمان تولید آخیرین ترکییب  که طی مراح  کربس تجزیه می

 را خواهی  داشت. NADH تولیدنندة کربس حتما  آغازک

فسیفاته در گلیکیولیز  فسفاته همیان فروکتیوز دو کربنه دو قند شش«: 3»گزینة 

نهیایی کربنیی   است. تخمیر مؤثر در تشکی  نان همان تخمیر الکلی و میادة دو

لیز تیا  تولید شده طی این تخمیر ه  همان اتیانول اسیت طیی مراحی  گلیکیو

آن به اتانال منتق  های  الکترون NADHطور قطع با مصرف  تشکی  اتانول به

 شود. تشکی  میو سپس اتانول 
 (11و  18، 88، 83، 89تا  61، 66های  ، صفحه3شناسی  )زیست)ترکیبی(  

 (محمدنشتایی  حسن) «4»گزینة  -131

کندری مسئول اضافه کردن فسفات بیه  ساز در غشای داخلی میتو ATPآنزی  

ADP  است تاATP دانید   طور که می ید نماید. همانرا به روش اکسایشی تول

 شود. این آنزی  بخشی از زنجیرة انتقال الکترون م سوب نمی

 ها: بررسی سایر گزینه

گیروه فسیفات دارد و   کراتین فسفات در سیاختار خیود تنهیا یی«: 1»گزینة 

 ماده شود. در سطح پیش ATPتواند منجر به تولید ی   می

کند  را دریافت می NADHهای  الکترونبرای پم  اول که انرژی «: 2»گزینة 

 صادق نیست.

ای انجیام  تنفس یاختیه ماده لزوما  طی در سطح پیش ATPتولید «: 3»گزینة 

ارتباطی بیه تینفس  ATPشود. مثال  استفاده از کراتین فسفات برای تولید  نمی

 ای ندارد. یاخته
 (18و  13، 89، 68، 66تا  68های  ، صفحه3شناسی  )زیست)ترکیبی(  

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

 )حسن قائمی( «1»گزینة  -141

هایی که توانایی تغییر   یاختهکنند.  همة موارد، عبارت را به نادرستی تکمی  می

های یوکاریوتی  یاختهسازی دارند، همان  های آغاز همانند و تنظی  تعداد جایگاه

هیوازی  کز همان تینفس هیوازی و بی گلو تجزیةهای مربوط به  واکنشهستند. 

 )تخمیر الکلی و الکتیکی( هستند.

 بررسی همة موارد:

اکسیید در  ن دیمنظور سؤال تینفس هیوازی اسیت کیه آزاد شیدن کیربالف( 

 پالس . نه سیتو شود میتوکندری انجام می

اکسید اصیال   ب( منظور سوال تخمیر الکلی است، ولی در زمان تولید کربن دی

 شود. تق  نمیالکترون من

شیود؛  اسیتفاده می ATPاز انیرژی  آنلیز است کیه در  ج( منظور سوال گلیکو

این انرژی از پیوند ها وجود دارد و  انرژی بین فسفات ولی این انرژی در پیوند پر

 شود. بین قند و فسفات تأمین نمی

 FADH2و  NADH دارتیید وئکل نو انرژی ترکیبات  های پر ل الکتروند( انتقا

 شود. کندری انجام می میتو فضای بین دو غشاءکاریوتی،  های یو یاختهدر 
 (88و  83، 89تا  66، 83، 82های  ، صفحه3شناسی  )زیست)ترکیبی(  

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

 شناسي پایه زیست
 

 

 (زاده حسن مؤمن محمد) «1»گزینة  -141

 این موضوع مشخص است. 2کتاب زیست  172صف ة  0براساس شک  
 ها: بررسی سایر گزینه

 تر از بیضه نیست. طور کام  پایین   بهیاپیدید«: 1»گزینة 
های  غیده»در بدن هر مرد، فقط ی  غدة پروسیتات وجیود دارد و «: 3»گزینة 

 نادرست است.« پروستات
ژسترون هسیتند  پرو ژن و های جنسی در زنان شام  استرو هورمون«: 4»گزینة 
توسط تخمدان و غدد فوق کلیه تولید می شوند. دقت کنید غدد فوق کلییه که 

 در سطح باالتری نسبت به غدة پانکراس قرار دارد.
 ( 893 تا 899 و 81 ،18 های ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  
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 یکتا(صدررضا  )امیر «4»گزینة  -141

 :ها گزینهبررسی 

شود این هورمیون عیالوه  باعث بروز صفات ثانویه می ( تستوسترون در مردان1

کلییه نییز ترشیح  غیدد فوق یقشیربخیش ها، از  های بینیابینی بیضیه بر یاخته

 شود. می

هیای تخمیدان  شیود. هورمون باعث بزر  شدن انبانی  می FSH( هورمون 2

کننید ییا   این هورمون اعمیال حمنفی را بر ترش دخور توانند مستقیما  اثر باز می

 تاالموس باعث کاهش ترشح این هورمون شوند. ینکه از طریق هیپوا

ژن و پروژسترون در رشد دیوارة داخلی رح  نقش دارند. پروژسیترون  ( استرو3

 در ایجاد بازخورد مثبت نقشی ندارد.

4 )FSH شود تیا تمیایز زامیه را تسیهی   تولی می های سر باعث ت ری  یاخته

 بخشد. ماتید را سرعت می های اسپر ر یاختهکنند. در نتیجه بروز تغییرات د
 ( 898تا  898و  892، 898، 88، 62، 68های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 رضا صدر یکتا( )امیر «1»گزینة  -143

نهیایی توانید بیه ت ها فرد میاده می ها گروهی از جانوران هستند که در آن زنبور

مث  کنند و دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسیی نیدارد.  تولید

مث   های کارگر به دلی  عدم انجام تولید زنبور نر به دلی  هاپلوئید بودن و زنبور

هیای  های کارگر برخالف زنبور اور نیستند. زنبور جنسی قادر به انجام کراسینگ

 خود جنسیتی یکسان دارند. ادةوالد منر دارای دو والد بود و با 

 ها: گزینهبررسی سایر 

توانند به تکثیر دنای خیود   می ای یاختهها از طریق تقسی   همة زنبور«: 2»گزینة 

 اند. های نر اطالعات وراثتی خود را از ی  جانور دریافت کرده بپردازند. فقط زنبور

را بیه نسی  بعید  خود توانند م توای ژنی ور ملکه مینبزنبور نر و ز«: 3»گزینة 

 فقط ملکه قادر به تشکی  تتراد است.که  درحالیمنتق  کنند. 

دهید و همیة  همتیا رخ می هیای نا جایی بین کروموزوم جهش جابه«: 4»گزینة 

 ها ممکن است ت ت تأثیر این جهش قرار بگیرند. زنبور
 ( 886و  82،  16 ،18، 19های  ، صفحه2  شناسی زیست( )12ة ، صفح8  شناسی زیست))تولیدمثل(  

 (16و  18، 19های  ، صفحه3  شناسی زیست) 
---------------------------------------------- 

 (فرید فرهنگ) «4»گزینة  -144

زایی است که شام  اسپرماتوگونی،  دقت کنید صورت سوال دربارة مسیر اسپرم

 باشد.  یت ثانویه و اسپرماتید و اسپرم ماسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسی

ار دارنید، هیای بینیابینی قیر ئید که در کمترین فاصله از یاختیههای هاپلو یاخته

 باشد.  اسپرماتوسیت ثانویه می

هیای بینیابینی  های هاپلوئید بدون تاژک که در دورترین فاصله از یاختیه یاخته

 قرار دارند، اسپرماتیدهای تازه تشکی  شده هستند. 

هیای بینیابینی هسیتند،  ورترین فاصله از یاختیههای دیپلوئیدی که در د یاخته

 د.نباش های اولیه می اسپرماتوسیت

 بررسی موارد:

سیاز  های اسپرم ها بیه سیمت وسیط لولیه الف و ب( در حین حرکت اسپرماتید

صیورت کیه  دهد تا به زامه )اسپرم( تبدی  شوند. بیه این تمایزی در آنها رخ می

هایی که پیش از تمایز  زایی، همة یاخته ها از ه  جدا )پس در طی اسپرم یاخته

ه  متص  هسیتند.(  اسپرماتید وجود دارند، مث  اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه، به

پالسیی  خییود را از دسییت  شییوند؛ سییپس مقییدار زیییادی از سیتو دار می و تییاژک

هایی کیه  زایی، همة یاختیه پس در طی اسپرمدهند. هستة آن فشرده شده ) می

ماتوسییت اولییه، فاقید هسیتة  سپرماتید وجود دارند، مثی  اسپرپیش از تمایز ا

گیرد و یاختیه حالیت کشییده  صورت مجزا قرار می در سر اسپرم به (اند. فشرده

 درستی الف و ب(نا) کند. پیدا می

ساز، آنها از بیضیه خیارج و بیه درون  های اسپرم ج( پس از تولید اسپرم در لوله
ها  شوند. این اسپرم برخا  )اپیدیدی ( منتق  میای پیچیده و طوی  به نام  لوله

یی ساعت در آنجا بمانند تیا توانیا 18ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداق  
های  های موجود در دیوارة لوله ی  از یاخته حرکت در آنها ایجاد شود. پس هی 

 )نادرستی ج(ساز قادر به حرکت نیستند. اسپرم
به نام اسپرماتوسییت ثانوییه  دو یاخته 1تقسی  میوز  د( اسپرماتوسیت اولیه، با

هیییای آن دو  نییید، ولیییی کروموزوم ئید ها هاپلو کنییید. ایییین یاختیییه می تولیییید
یاختی   ، دو یاختیة زام2ها با انجام مییوز  اند. هر کدام از این یاخته کروماتیدی

انید.  دیکروماتی ها نیز هاپلوئید، ولیی ت  کنند. این یاخته )اسپرماتید( ایجاد می
های  گییرد، بنیابراین اسپرماتوسییت صیورت می 1تشکی  تتراد در پروفاز میوز 

 )نادرستی د(های ثانویه، توانایی تشکی  تتراد دارند. ماتوسیت اولیه برخالف اسپر
 (899 تا 81و  83  ،82های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 پور( مزهح )سجاد «3»گزینة  -141

 ها:  گزینه بررسی
هیای زایمیان همیراه اسیت. )یعنیی  شروع انقباضیات رحی  بیا درد«: 1»گزینة 

های درد کییه  درد توسییط گیرنییده یهییا همزمییان هسییتند!( همچنییین پیام
 شوند. ناپدیر هستند تولید می سازش
دهید و رخ  پاره شدن کیسه آمنیون قب  از مراحی  زایمیان رخ می«: 2»گزینة 

 است.« شدن زایمان  نزدی »دادن آن نشانة 
توسیین بیا  ترشیح اکسی ،با افزایش انقباضات«: 3»ید گزینة و تأی« 4»رد گزینة 

تر از رح  خیارج  تر و زود شود نوزاد آسان می باعثبازخورد مثبت افزایش یافته و 
در مرحلة  شود. طور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیة بدن از رح  خارج می شود. به

 شود. بعد با ادامة انقباض رح ، جفت و اجزای مرتبط با آن، از رح  خارج می
 (883و  882، 889، 18، 16های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 (زاده پیام هاشم) «1»گزینة  -141

هاپلوئید است یعنی ی  مجموعیه باشد،  می 1مام یاخته ثانویه که حاص  میوز 
ولیی م ی  تشیکی    ثانوییه در تخمیدان تن دارد، م   تشکی  مام یاختیة فام
 باشد. قطبی در لولة رحمی می ن گویچةدومی

 ها: بررسی سایر گزینه
( هیپیوفیزی هیای)  اولیه افزایش هورمون شرط انجام تقسی  مام یاختة«: 1»ة گزین
 باشد.( اخته ثانویه انجام لقاح با اسپرم میتقسی  مام یانجام باشد )شرط  می
کروماتیید )فامینی ( و  92ماتیدی یعنیی  کروموزوم دو کرو 40یاخته اولیه   مام
تن  فام 23قطبی دارای  دارد ولی نخستین گویچة ی خطیDNAمولکول  92

 باشد. می ی خطیمولکول دنا 40فامین  و در نتیجه  40دو فامینکی یعنی 
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هر دو توانایی انجام تقسی  دارند،  های فولیکولی، یاختهاولیه و  اختةی مام«: 3»گزینة 
 شود. ها( در آنها تشکی  می تن دهنده فام های دوک )ساختار حرکت پس رشته
قطبیی تولیید  تخم  و دومیین گویچیة ،یاختة ثانویه از تقسی  مام«: 4»گزینة 
ثانوییه  یاختیة امم باشند و قدرت تقسی  ندارند، می 2شود که م صول میوز  می
 فامینکی دارد. های ت  تن های مضاعف شده دارد ولی تخم  فام  تن فام

 (898و  898، 83، 82، 18، 12تا  19های  صفحه، 2  شناسی زیست))تولیدمثل(  
---------------------------------------------- 

 رضا دانشمندی( )محمد «4»گزینة  -141

های فولیکولی در اواسط  ن گویچه قطبی و یاختههای اووسیت ثانویه، اولی یاخته
 شوند. از تخمدان آزاد می در زنانچرخة جنسی 
 ها: بررسی گزینه

 آیند. وجود می های فولیکولی از تقسی  میتوز به یاخته«: 1»گزینة 
 کروموزوم غیر مضاعف هستند. 40های فولیکولی دارای  یاخته«: 2»گزینة 
 دهند. ی در هی  شرایطی با اسپرم لقاح انجام نمیهای فولیکول یاخته«: 3»گزینة 
اووسییت اولییه، ت یت  های فولیکولی و تقسی  مییوز تقسی  یاخته«: 4»گزینة 

 های هیپوفیزی قرار دارند. کنترل هورمون
 (898و  892، 83، 82، 18، 19های  صفحه، 2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 یکتا(صدررضا  )امیر «4»گزینة  -141

 ای هستند. های اسکلتی و ماهیچه همة جانوران برای حرکت نیازمند ساختار
 :ها گزینهبررسی سایر 

 وجود جانوری دیگر نیاز دارد. مث  به کرم خاکی برای تولید«: 1»گزینة 
 ای پهن است که لولة گوارش ندارند.ه کرم کبد از کرم«: 2»گزینة 
های پهن مانند کیرم کبید هیر یاختیه مسیتقال  بیه تبیادل  در کرم«: 3»گزینة 

 ای مورد نیاز نیست.  های ویژه پردازد و ساختار  گازهای تنفسی با م یط می
 (886و  12های  صفحه، 2  شناسی زیست( )12و  36های  صفحه، 8  شناسی زیست))ترکیبی(  

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

 )پوریا آیتی( «4»زینة گ -141

مطیابق شیک   .دهد را تشکی  میرح  جفت بخشی از دیوارة کوریون همراه با 
، 2شناسیی  زیست 112صیف ة  10و شیک   2شناسی  زیست 117صف ة  14

 شود. های خونی بند ناف مشاهده می پردة کوریون اطراف ر 
 ها: سایر گزینه بررسی
هیای  با افیزایش هورمون ؤثر است،یز بر جس  زرد من LHهورمون «: 1»گزینة 

LH  وFSH دهد. های جدید رخ می رشد و بالغ شدن فولیکول 
هیای مترشی ه از الییة  بخشی از دیوارة رح  نیز در پیی اثیر آنزی «: 2»گزینة 

 رسد.  می های جنینی یاختهبه مصرف   سیست ستو خارجی بال
هیای جنسیی  کلیه نییز بیه ترشیح هورمیون فوق بخش قشری غدد«: 3»گزینة 
 ندارند.قرار  LHمون اما ت ت تأثیر هور پردازد، می

 ( 61و  68های  صفحه، 8  شناسی زیست) 
 (882تا  898و  898تا  898، 18، 18، 16های  صفحه، 2  شناسی زیست))ترکیبی(  

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

 (زاده حسن مؤمن محمد) «4»گزینة  -111

 رست هستند.همة موارد ناد
 بررسی موارد:

شیود  ژن کی  می الف( در زنان یائسه به علت ت لی  رفتن تخمدان تولید استرو
 دهد. اما قاعدگی رخ نمی

یابید امیا رشید  افیزایش می LHو  FSHب( در حدود روز چهیارده  ترشیح 

 .روع نخواهد شددر این زمان شها  انبان 

 کند. جس  سفید استروژن ترشح نمیج( 

و در  FSHو  LHژن میانع ترشیح  افزایش انیدک اسیترو ،تدای چرخهد( در اب

 شود. می ،کنندة مربوط به این دو نتیجه هورمون آزاد
 (898تا  893 و 68 های ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 رضا دانشمندی( )محمد «3»گزینة  -111

 ها: بررسی گزینه

 توانند در جنسیت با ه  متفاوت باشند. های ناهمسان می دوقلو«: 1»ة گزین

های همسان ممکن است در تقسییمات اولییه تخی ، قبی  از  دوقلو«: 2»گزینة 

 ستوسیست از ه  جدا شوند. ایجاد تودة بال

آینید   وجود می هب  ه  چسبیده در صورتی های به درست است؛ دوقلو«: 3»گزینة 

 ن کامال  از یکدیگر جدا نشوند.اهای همس که دوقلو

ناهمسان به علت اینکه از دو یاختة تخ  مجیزا تشیکی  های  قلو دو«: 4»گزینة 

 اند. فت و بندناف مجزا از ه  را داشتهج در دوران جنینی، اند، در نتیجه شده
 (888 تا 898های  ه، صفح2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 پور( مزهح )سجاد «3»گزینة  -111

عدد هستند: ی  سییاهر  و  3باشد که  ناف می های بند سوال در رابطه با ر 

انید.  ها دور سییاهر  پیچیده طبق شک  کتاب درسی، سیرخر  دو سرخر .

های االستی  فیراوان و نییز مقطیع  ها در الیة میانی خود دارای رشته سرخر 

 عرضی گرد هستند.

 
 ها: گزینه سی سایربرر

ناف خون روشن داشته و همانند سیاهر  باب کبدی  سیاهر  بند«: 1»گزینة 

 دارای مواد غذایی فراوانی است.

دارای اکسییژن هسیتند.  های خیون ه  سرخر  و هی  سییاهر «: 2»گزینة 

 شوند. ها عموما  در سطح بدن دیده می سیاهر 

بیرد، ایین خیون  بیه جنیین میناف خون را از جفیت  سیاهر  بند«: 4»گزینة 

های بند نیاف  سرخر  است. همانند سرخر  پشتی ماهی، دارای خون روشن

 برند و دارای خون تیره هستند. سمت جفت می خون را به
  (81و  88، 61، 68، 13، 89، 32های  صفحه، 8  شناسی زیست) 

 (882و  888های  ، صفحه2  شناسی زیست))ترکیبی(  
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 (هنگفرید فر) «1»گزینة  -113

 تنها مورد ج ضروری است.

شود که غشای یی  اسیپرم و غشیای اووسییت ثانوییه بیا  لقاح موقعی آغاز می

 همدیگر تماس پیدا کنند.

از دو الییة خیارجی و داخلیی اسیپرم )هیا( بایید  ،به اووسیتاسپرم برای ورود 

های فولیکیولی و الییة  مانیدة یاختیه اطراف آن عبور کنند. الییة خیارجی، باقی

اسیپرم از الییة خیارجی، کیسیة عبیور ای اسیت. در حیین  ی، شفاف و ژلهداخل

 د. نهای آن الیة داخلی را هض  کن شود تا آنزی  آکروزوم پاره می

 بررسی موارد:

تخمی  شده و ادغام شدن بیا هسیتة وارد  اووسیت ثانویهالف( هستة اسپرم به 

نیابراین بیرای گییرد و ب ، پس از آغاز لقاح صورت میحاص  از تکمی  کاستمان

 آغاز لقاح ضروری نیست. 

شیای اووسییت، تغییراتیی در ، ضمن ادغام اسیپرم بیا غدر طی شروع لقاحب( 

افتد که باعیث ایجیاد پوششیی بیه نیام جیدار لقیاحی  سطح اووسیت اتفاق می

کنید؛  گیری می به اووسییت جلیوهای دیگر  شود. جدار لقاحی از ورود اسپرم می

گیرد و بنابراین بیرای آغیاز لقیاح  از لقاح صورت میاین مورد نیز پس از آغ پس

 ضروری نیست. 

ها برای ورود به اووسیت باید از دو الیة خارجی و داخلیی اطیراف  ج و د( اسپرم

های فولیکیولی و الییة داخلیی،  مانیدة یاختیه آن عبور کنند. الیة خارجی، باقی

الییة داخلیی کیه  ای است. در حین عبور اسپرم از الیة خارجی )نه شفاف و ژله

های آن الیة داخلیی  شود تا آنزی  ای است(، کیسة آکروزوم پاره می شفاف و ژله

 د.نرا هض  کن
 (898و  891های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 (سروش صفا) «1»گزینة  -114

های  ، الییهجنین شامه برون ،انگشتیزوائد به ترتیب به  4و  3، 2، 1های  شماره

کیه اسیاس  HCGشیامة جنیین اشیاره دارنید. هورمیون  زایندة جنین و درون

شیود و  ( ترشیح می2شامة جنین )شیمارة  های بارداری است توسط برون تست

شیود. در نتیجیة  پروژسترون می  ترشح هورمونتداوم جس  زرد و  حفظب موج

و از تخریب این الییه  هی رح  حفظ شد، ضخامت الیة درون ترشح این هورمون

دهد،  ژسترون در اثر ت لی  جس  زرد رخ می ژن و پرو که به دلی  کاهش استرو

 شود. گیری می جلو

 ها: بررسی سایر گزینه

و  آورد وجیود میی هرا بی (2شامة جنین )شیمارة  بالست، برون فو ترو«: 1»گزینة 

 گیرد. ست منشأ میسی ( از تودة درونی بالستو4شامه )شمارة  درون

های زاینیده( فقیط بیه تعیدادی  )الیه 3های شمارة  هر کدام از الیه«: 3»گزینة 

 توانند تبدی  شوند. بافت خاص می

تنها ی  ر  با  کوریون، زائدة انگشتیطبق شک  مقاب ، درون هر «: 4»گزینة 

 تیره و ی  ر  با خون روشن وجود دارد. خون

 
 (882تا  898های  صفحه، 2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 رضا دانشمندی( )محمد «4»گزینة  -111

 د:هستنهمة موارد درست 

 بررسی عبارات:

کتیوز  سیمینال، ممکین اسیت فرو الف( در صورت بروز اختالل در غیدد وزیکول

جملیه حرکیت آن های زامیه، از  کافی در دسترس زامه قرار نگیرد و در فعالیت

 وجود آید. مشک  به

تیاالموس، ممکین اسیت تولیید و ترشیح  ب( در صورت بیروز اخیتالل در هیپو

بیه خیوبی از  FSHرو شیود و هورمیون  کننده با مشک  روبیه های آزاد هورمون

تواننید تمیایز  های سرتولی نمی که یاخته فیز پیشین ترشح نشود، نتیجه آن هیپو

 شود. رو می ین فرایند با اختالل روبهها را تسهی  کنند و ا زامه

ج( در صورت بروز اختالل در غدة پروستات، ممکن است ترش ات آن کیاهش 

آن نییز کیاهش  pHیافته و در نتیجه رنگ شیری منی تغییر کرده و همچنین 

 شود(. تر می یابد )اسیدی می

هیای   د( در صورت اخیتالل در عملکیرد غیدة تیروئیید، ممکین اسیت هورمون

های سیرتولی و  ئیدی کاهش یابنید در نتیجیه انیرژی در دسیترس یاختیه وتیر

زایی  )زامیه ها یابد که این باعث کاهش عملکرد آن های جنسی کاهش می یاخته

 شود. و تقسی  کاستمان( می
 (899 و 88، 83، 82، 11تا  16، 88تا  8های  ، صفحه2  شناسی زیست))ترکیبی(  

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

 )پوریا آیتی( «1»گزینة  -111

هیای  با میتوز و بدون جدا کردن کروموزوماست که زنبور عس  نر نوعی حشره 

اسیید  کنید، حشیرات اوری  و کاهش عدد کرومیوزومی گامیت تولیید میهمتا 

 کنند. دفع میهمراه با مدفوع م یط داخلی خود را از طریق مخرج 

 ها: تشریح سایر گزینه

 های تولیدمث  جنسی را دارند هر دو دستگاهمافرودیت  های هر کرم«: 1» گزینة

 گذاری کنند. توانند تخ  و پس از لقاح می

ئید است و با میتیوز یی  نسیخه از تمیام میادة  عس  نر هاپلو زنبور«: 3»گزینة 

کنند، زنبور نر در لقاح با ملکیه،  ای خود را به نس  بعد منتق  می وراثتی هسته

 د زنبور کارگر تولید کند که فاقد توانایی لقاح است.توان می
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کننید امیا فاقید  مهرگان آبزی نییز میواد شییمیایی وارد آب می بی«: 4»گزینة 

  هستند.  سیت توانایی تولید لنفو

 (18و  88های  هصفح، 8  شناسی زیست)

 (881تا  881و  83، 82، 11، 18، 81، 82های  هصفح، 2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 )فرید فرهنگ( «3»گزینة  -111

 یافته است. های تخصص مثلی با اندام های تولید انجام لقاح داخلی، نیازمند دستگاه

های متفاوتی انجیام  صورت در جانورانی که لقاح داخلی دارند، حفاظت جنین به

انگورو جنین ابتدا درون رحی  ابتیدایی دار، مث  ک شود. در پستانداران کیسه می

صیورت نیارس  کند. به دلی  مهیا نبیودن شیرایط به آغاز میرا نمو   و  مادر رشد

ای کیه بیر روی شیک  میادر اسیت  شیود و خیود را بیه درون کیسیه متولد می

کنید تیا   رساند. در آنجا ضمن حفاظت، از غیدد شییری درون آن تغذییه می می

 ها: بررسی سایر گزینه کند. نمو را کام  و مراح  رشد

ای  در جانورانی که لقاح خارجی )نه داخلی( دارنید تخمی  دییواره«: 1»گزینة 

چسیباند. ایین الییة  ه  می ها را به ای دارد که پس از لقاح، تخ  چسبناک و ژله

کند و سپس  ای ابتدا از جنین در برابر عوام  نامساعد م یطی م افظت می ژله

 گیرد. مورد استفادة جنین قرار می ه،به عنوان غذای اولی

 دقت کنید این مورد برای همة جانوران دارای لقاح داخلی ص یح است.«: 2»گزینة 

نمو را آغیاز و   و دار، جنین درون رح  مادر رشد در پستانداران جفت«: 4»گزینة 

 کند.  شود و از آن تعذیه می نام جفت با خون مادر مرتبط می  از طریق اندامی به

در این جانوران، بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنیین مهیاسیت. پیس از 

طور مسیتق  بیه  که بتواند به کند تا زمانی تولد ه  از غدد شیری مادر تغذیه می

زندگی ادامه دهد؛ پس در این جانوران، جنین تنها تا زمان تولد با مادر ارتبیاط 

که بتوانید  زمانی ق  زندگی کند و تاتواند مست  خونی دارد و پس از تولد نیز نمی

  کند. طور مستق  زندگی کند، از غدد شیری مادر تغذیه می به

 (881و  888، 881های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

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

 زاده( حسن مؤمن )محمد «1»گزینة  -111

 دهد. بررسی موارد: ول رخ میشروع ضربان قلب جنین در انتهای ماه ا

 دهد. )قب  از انتهای ماه( الف( در ماه اول رخ می

 شود، نه جس  زرد! شامه ترشح می از برون HCGب( هورمون 

 شود. ج( در طی ماه دوم انجام می

هیای هضی  شیده  د( در هنگام جایگزینی، جنین مواد غیذایی خیود را از بافت

 مادر. نآورد، نه از خو دست می به

 دهد. همزمان با تشکی  جفت در هفتة دوم رخ می ه(

 (882تا  898های  ، صفحه2  شناسی زیست))تولیدمثل(  

 (سروش صفا) «3»گزینة  -111

 ها: بررسی سایر گزینه گردش خون بسته دارند. داران همة مهره

که لقاح خارجی دارند نظیر بیشتر  داری ها در جانوران مهره تخم «: 1»گزینة 

ای چسبناکی است. از این بین، دوزیستان  ستان دارای دیوارة ژلهها و دوزی ماهی

 باشند. بالغ تنفس پوستی و ششی دارند و فاقد تنفس آبششی می

نیر جیانور ماهی که لقاح داخلیی دارد، لقیاح درون بیدن   در اسب «: 2»گزینة 

 شوند. خارج نمی ها از بدن آن شود و اسپرم نجام میا

هیا  و کانگورو کیه جیزو پسیتانداران هسیتند، جنین پوس  در پالتی«: 4»گزینة 

 کنند. نمو را خارج از بدن مادر طی می و بخشی از مراح  رشد

 (81و  88، 18، 13های  هصفح، 8  شناسی زیست) 

 (881تا  881های  هصفح، 2  شناسی زیست))ترکیبی(  

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

 نگ()فرید فره «1»گزینة  -111

و   ها، تخمیدان به ترتیب، بیضه 3تا  1ها  است و بخش بدشک  مربوط به کرم ک

کنید تیا  های سرتولی بیضه را ت ری  می ، یاختهFSHرح  هستند. در مردان 

های بینیابینی بیضیه را ت ریی   ، یاختیهLHرا تسیهی  کننید و   تمایز اسپرم

، موجیب رشید FSHسترون را ترشح کنند. در زنیان، وکند تا هورمون تست می

شیود. بیا رشید  ، موجیب رشید جسی  زرد در آن میLHفولیکول تخمیدان و 

  ژسیترون از تخمیدان ژن و با رشید جسی  زرد ترشیح پرو فولیکول ترشح استرو

هیای  یابد؛ بنابراین ه  بیضه و ه  تخمدان ت ت اثر فعالیت هورمون افزایش می

 ها: گزینهبررسی سایر  مغزی )هپیوفیز( قرار دارند. غدة زیر

سییترون و از تخمییدان زن واز بیضییة مییرد هورمییون جنسییی تست«: 2»گزینییة 

 شوند. ژن و پروژسترون ترشح می های جنسی استرو هورمون

تغییراتیی در   شیود، در هر دورة جنسی که شام  قاعیدگی نییز می«: 3»گزینة 

گی متر نیز، در دوران قاعید گیرد. دیوارة داخلی رح  یا آندو تخمدان صورت می

 شود. و بارداری دچار تغییراتی می

های دیوارة داخلی رح  قدرت تقسیی  میتیوز  دقت کنید که یاخته«: 4»گزینة 

هیای هیپیوفیزی نیسیتند،  ت کنید که ت ت اثر مستقی  هورمیوندارند، اما دق

 های جنسی هستند. بلکه ت ت اثر مستقی  هورمون

 (886و  898تا  898، 81های  صفحه، 2  شناسی زیست))تولیدمثل(  
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 3 فیزیک 
 

 (مهدی آذرنسب) «1»گزینة  -161

آوریم. با توجه به دو نمودار طول موج و  دست می ابتدا تندی انتشار موج را به

 آید، داریم: دست می دورة تناوب به
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yبا توجه به نمودار  t بعد از لحظة t / s0 منفی  Mمکان نقطة  5

 ها درحال انتشار است.xشود. پس موج درجهت محور  می

 (26تا  26های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 شید(بیتا خور) «3»گزینة  -161

 ةتوانیم فاصلل شنود می می Bبلندتر از  dB14را  Aشخص صدای بلندگوی

 یم:دست بیاور ها به صدای آنتراز شدت را از مقایسه  Bو  Aدو بلندگوی 
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 شنود: می Aتر از  کوتاه dB12را  Cصدای بلندگوی شخص 
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 (07تا  07های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 محمود منصوری() «3»گزینة  -163

tو اختالف زمانی  که سرعت صوت ثابت است با توجه به آن / s  0 12 

 است، خواهیم داشت:

x x
t

v v

 
  میلهtهوا

x
x v.t t t t

v


       

شنود  زند تا شخصی که ضربه را می شخصی که با چکش ضربه می ةاگر فاصل

x درنظر بگیریم: x میلهx هواx 

  vمیلهv10هوا دو نقطه: و همچنین
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صوت، های متفاوتی هستند(  یط )که دارای سرعتدر دو محراه دوم: هرگاه 

 گاه خواهیم داشت: طی کند. آن tیک طول را با اختالف زمانی 
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 (06تا  07های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 ی(دمدکاظم منشامح) «1»گزینة  -161

 ها: بررسی گزاره

 الف( صوت برای شنیده شدن عالوه بر فرکانس باید شدت مناسب هم داشته باشد.

 ب( فرکانس یا بسامد صوت تولیدی فقط به منبع بستگی دارد.

 ج( صحیح است.

فرکانسی که به گوش ساکن،  ةصوتی به شنوند ةشدن یک چشم د( با نزدیک

در حال الزاماً از فرکانس منبع بوده ولی  تر رسد بیش می ة ساکنشنوند

 (07تا  07های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) افزایش نیست.

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

 اسماعیل احمدی() «1»گزینة  -161

، میدان الکتریکی همواره در امواج الکترومغناطیسینادرست؛ «: 1«  ةگزین

 سی است.عمود بر میدان مغناطی

  است. درست«: 2« ةگزین

ها  ها و در مایع تر از مایع نادرست؛ عموماً صوت در جامدها سریع«: 3«  ةگزین

 .کند تر از گازها حرکت می سریع

اگر دیاپازون با بسامد مشخص را با  44 ةنادرست؛ طبق صفح«: 4«  ةگزین

شنویم  ه میکه بسامد صدایی ک هایی متفاوت به ارتعاش واداریم، با آن ضربه

کند )ارتفاع صداها یکسان است.(، اما صداهایی با بلندی متفاوت  تغییر نمی

 کنیم. حس می

 (07و  07، 26، 20های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 زهره آقامحمدی() «1»گزینة  -166

ز سرعت نور در محیط تر ا درصد بیش 06( 2سرعت نور در محیط ) چون

 ( است پس داریم:3)
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v
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 توان نوشت: ضریب شکست می ةطبق رابط
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 (46و  47های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 مجتبی نکوئیان() «1»گزینة  -161

 توان نوشت: مطابق شکل زیر می

 

 ( ) ( )        1 2 2 1
3 4

2 90 90 1
2 3
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 (78و  78 ،77 های ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 منش( کیانوش کیان) «1»گزینة  -161

با نصف شدن طول سیم جرم آن نیز نصف شده و چگالی خطی آن تغییری 

 نخواهد کرد.
F F
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1 1 1
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 (48و  48های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 بیتا خورشید() «1»گزینة  -161

های پرتو تابش  ای که جبهه . زاویهکنیم تابش و بازتابش را رسم می یپرتوها
برخورد  های تابش پرتو در اویهسازند برابر با ز سطح دو آینه میو بازتابش با 

) است. M2و  M1های  با آینه ) ( )      90 90 40 180 

     40 

  
 (78 تا 04های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) 

 عباس اصغری() «3»گزینة  -111

 کنیم. موج گسیل شده را محاسبه می ابتدا طول

 v
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کار رفته و یا   اندازة آن باید در حدود طول موج به ،برای تشخیص یک جسم

 د.نکاربرد دار Cو  Bتر از آن باشد. بنابراین این امواج برای تشخیص  بزرگ

 (78تا  00های  ه، صفح3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 های آشنا( سؤال) 3فیزیک  

 

  با تغییرجزئی( 70 -)سراسری ریاضی «1»گزینة  -111

mبللا توجلله بلله شللکل،  نادرسللت؛« 1«گزینللة  2 بنللابراین  ،اسللت 2

m 1 .است 

cTبا استفاده از رابطة و  cو  با داشتن  ؛نادرست« 2«گزینة   دورة ،
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 (40و  44های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

  (78 -)سراسری تجربی «1»گزینة  -111

vدر ابتدا با استفاده از رابطة 

f
 آوریم:  ، تندی صوت را به دست می 
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/چون زمان رفت و برگشت صوت به محل چشمة صوت  s0 است، با توجه  4

به این که تندی صوت ثابت است، زمانی که صوت فاصله بین چشمة صلوت 

/ت، یعنی کند نصف این مد تا دیوار را طی می s0 است. بنابراین با استفاده  2

xاز رابطة  vtکنیم:  ، فاصله بین چشمة صوت تا دیوار را حساب می 
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x vt x / x m




     

350
0 2

350 0 2 70 

 (07و  07های  فحهص،3فیزیک نوسان و امواج( ))
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 (74 -)سراسری خارج از کشور ریاضی «1»گزینة  -113

ابتدا با استفاده از رابطة 
I

log( )
I

 
0

، شدت صوتی که شنونده احساس 10

 آوریم: کند را به دست می می

 dBI I I
log log log

I I I


     

80

0 0 0
10 80 10 8 

 log

W
I

m

I
log log








 
8

12
0 2

8 10 8
12

10
10

10
 

 
I W

I
m




   8 4
12 2

10 10
10

 

های  اکنون با استفاده از رابطه
P

A r ,I
A

  24ای که بتواند  ، توان چشمه

شدت 
W

m

4
2

 آوریم: ایجاد نماید، به دست میمتری  26در فاصلة  ار 10

 

W
I

A r m
r m

P P
I I

A r


 



 
   



4
2 2

10
4

2 204
  

 W mWP
P W

 
    

 

31 104 210 48 10
4 3 400

  

 P mW P mW
     2 348 10 10 480  

در آخر، به صورت زیر درصد انرژی صوتی که توسط محیط جذب شده است 

Eآوریم. دقلت کنیلد، چلون دسلت ملیرا به  Pt جای  اسلت، بلهE  ازP 

 ایم. کرده استفاده

 P mW

P mW

P P
x

P





 
   

500
480

 درصد انرژی جذب شده100

 x x %


    
480 500

100 4
500

 

Iتوان از رابطه  دقت کنید، در قسمت اول می I



  10
0  دست آورد. را به Iنیز  10

 (08تا  07های  صفحه ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 (74 -)سراسری ریاضی «1»گزینة  -111

آوریم.  از چشمة صوت را به دست ملی Bو Aهای ابتدا نسبت فاصلة نقطه

Xچون تندی صوت ثابت است، با استفاده از رابطة  v t  :داریم ، 

 
v B B

A A

r t
X v t

r t

 
   


 

 
0 6
0 3

0 6
2

0 3
B

A

t / s B B

t / s
A A

r r/

r / r

 

 
    

dBاکنون با داشتن  A، نسبت 30

B

I

I
را به صلورت زیلر بله دسلت  

Aآوریم. دقت کنید، چلون  می Br r  ،اسلتA B   باشلد، در  می

30Aنتیجه،  B dB       .است 

10 30 10A A

B B

I I
log log

I I
    

 33 10A A

B B

I I
log

I I
    

 در آخر با استفاده از تعریف شدت صوت داریم: 

 A r A A A

B B B

P I rP
I P I r ( )

A P I r

 
       

24 2 24 

 3 21 1000
10 250

2 4
A A

B B

P P
( )

P P
      

 (08تا  07های  صفحه ،3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 (77 -)سراسری ریاضی «1»گزینة  -111

برای بله دسلت آوردن نیلروی کشلش تلار بایلد از رابطلة 
F

v
D




2
 

مجهللول اسللت، ابتللدا بللا اسللتفاده از رابطللة  vاسللتفاده کنللیم، امللا چللون

x
v

t





برابلر  xآوریم. در ایلن جلا،  ، تندی انتشار موج را به دست می

 شود. طول سیم است که موج در آن منتشر می

x cm m

t / s s

x m
v v v

t s






   

   

 
    
 

2

2

2
80 80 10

20 02 2 10

80 10
40

2 10
 

اکنون بلا اسلتفاده از رابطلة 
F

v
D




2
، نیلروی کشلش سلیم را حسلاب 

 کنیم: می

 

g kg
D mm m , ,

cm m

        3 3
3 3

1 1 10 8 8 10 3 

 

F F
v

D 
   

  3 3
2 2

40
10 3 8 10

 

 

F F      
   

2 4
3 3

2 10 4 10
3 8 10 3 8 10

 

 F / N  9 6 
(48و  48های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( )) 

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

 با تغییر جزئی( 77 -)سراسری خارج از کشور تجربی «1»گزینة  -116

0tدر لحظة  ذرة ، A  در نقطة بازگشت )انتهای مسلیر( قلرار دارد و بله

و سلسس  نقطة تعادل در حرکت است. بنابراین با توجه به شکل، ابتلداطرف 

 کنیم: تناوب را حساب میدورة 

  

 
cm cm / m


    10 40 0 4

4
 

 بت ثا
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m
v

svT / T T s


     
20 1

0 4 20
50

 

با توجه به اینکه در هر دورة تنلاوب نوسلانگر دو بلار از مرکلز نوسلان عبلور 

راین، چون کند، بناب می
T T

s s s   
1 1 3 3

4 200 80 4 200
اسلت، نوسلانگر  

tیک بار در لحظة  s
1
200

کند. برای بار دوم بایلد  از مرکز نوسان عبور می 

در لحظة 
T

t s 
3 3
4 200

sعبور کند که از  
1
80

 تر است.  بزرگ 

 (48تا  47های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 (78 -)سراسری تجربی «1»گزینة  -111

0120یابیم  ها را محاسبه نماییم، درمی اگر مطابق شکل زیر زاویه   .است 

  
 (78تا  04های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 (70 -)سراسری تجربی «1» گزینة -111

جایی که پرتو فرودی پس از ورود به محیط شفاف به خط عمود بر مرز  آن از

 آوریم:     را به دست می (r)ˆنزدیک شده، با توجه به شکل زاویة شکست 

 îˆ ˆi r


  
053016 

 ˆ ˆr r   0 0 053 16 37 

 

 

 ت: توان نوش اکنون به کمک قانون شکست اسنل، می

 
ˆ ˆi , r

n n
ˆ ˆn sin i n sinr

 

 
 

0 053 37
1 2 11 H¼À

 

 sin /

sin /
sin n sin




   

053 0 80 0
2 037 0 6

1 53 37 

 
/

/ n / n
/

     2 2
0 8 4

1 0 8 0 6
0 6 3

 

 (74تا  78های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

 (70دی  78 -)آزمون کانون «1»گزینة  -111

 کنیم. داریم:  ابتدا دورة تناوب موج را حساب می

cm cm / m

    3 60 80 0 8

4
 

/
v T / s

T T


    

0 8
10 0 08 

/با توجه به دورة تناوب موج، بازة زمانی صفر تا  s0 Tمعادل با 02

4
خواهلد  

tدر لحظة  Mبود و چون نقطة  0  در درة موج )پاسلتی(( قلرار دارد، بلا

کند و از مکلان  حرکت موج، به طرف باال شروع به حرکت میتوجه به جهت 

A  مدت زمانپس از
T

4
 Mبنابراین حرکت نقطة  رسد، به مکان صفر می 

 خواهد بود.  پیوسته تندشونده
 (48ا ت 47های  هصفح ،3 فیزیکنوسان و امواج( ))

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

  (78 -)سراسری تجربی «3»گزینة  -111

شلنود بایلد روی کلانون سلطح  چون شنونده صوت را با بیشترین بلندی می

پلس از  Bهای صوتی موازی با محور اصللی سلطح باشد. زیرا، موج Bکاو

کنند. از طرف دیگر، چون پرتوهای بازتاب از سلطح  تاب از کانون عبور میباز

، الزاماً باید چشلمة صلوت روی کلانون هستندموازی با محور اصلی  Aکاو

قرار داشته باشد. بنابراین با توجه به شکل زیر فاصللة چشلمة  Aسطح کاو

 ه برابر است با: صوت تا شنوند
 9 6 28 13x x m     

  
 (07تا  04های  هصفح ،3فیزیک نوسان و امواج( ))

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

 1فیزیک  
 

 غالمرضا محبی() «3»گزینة  -111

 جواب صحیح خواهد بود.« 3« ةبا توجه به قانون دست راست، گزین

  
 (02تا  03های  ه، صفح6فیزیک مغناطیس و القای الکترومغناطیسی( ))

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

 محمود منصوری() «1»گزینة  -111

ذره را به  EFبا وارد شدن ذره به میدان الکتریکی، یک نیروی الکتریکی 

ذره باید بدون انحراف خارج شود، که  کند، اما چون سمت باال منحرف می

به پایین داشته باشیم. حال با استفاده از  BFباید یک نیروی مغناطیسی 
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و با توجه به جهت  بودن بار ذره) راست (و به درنظرگرفتن منفیدست  ةقاعد

عمود بر  B، جهت میدان مغناطیسی BFو نیروي مغناطیسی  Vحرکت 
  صفحه و به سمت داخل صفحه (درونسو) خواهد بود.

V

FB

Fe

E

e
B

  
 )73تا  71هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (   

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

  غالمرضا محبي)(  »4«گزينة  - 183
بـاردار متحـرك در میـدان مغناطیسـی  ةنیروي وارد بر ذر ۀبه رابط با توجه

(F | q | vBsin )  ــر v، اگ
 وB


ــند (  ــوازي باش ــم م ــا ه ب  ــا  00 ی

    شود پس: یباردار وارد نم ة) نیرویی به ذر0180

  |q| C C
x y m

v ;B Tx ys

F | q | v B
   

  
   

520 2 10
1600 6 10

  

  F ( )( )( ) / N       5 2 1 32 10 6 10 6 10 7 2 10  
 )73تا  71هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (   

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

  مهدي آذرنسب)(  »2«گزينة  - 184
  آوریم: دست می لوله را بهز سیمابتدا جریان عبوري ا

  I I
B I A

/


   

       
74

0
12 10 10018 10 30 2

  

عبوري اند، بنابراین جریان  با سیملوله متوالی R1که مقاومت  با توجه به این
  برابر است با: R1مقاومت و اختالف پتانسیل دو سر  استیکسان ها  از آن

  V R I V   1 1 1 2 3 6  
  است، در نتیجه اختالف پتانسیل یکسانی دارند و داریم: R1موازي با  R2مقاومت 

  V
V V V I A

R
     22 1 2

2
66 16  

 )82و  81، 61تا  57هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (   

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

  زهره آقامحمدي)(  »3«ينة گز -185
هاي میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان طبق  دانیم که خط می
 هایی به مرکز سیم است براي رسم میدان صورت دایره دست راست به ةقاعد

کنیم. در نتیجه میدان   ، برداري مماس بر خط میدان رسم میدر هر نقطه
خط واصل آن نقطه تا  صورت برداري عمود بر اطراف سیم حامل جریان به

ها در مرکز  حاصل از سیم  جهت خط میدان است. در نتیجه میدان سیم و هم
ها و فاصله تا  خواهد شد. از طرفی چون جریان سیمزیر صورت شکل  دایره به
  م برابرند.ها با ه این میداناندازة  .ایره یکسان استمرکز د

  

I
1

I
2

I
3

B
1

B
2

B
3

B
2

B
3

Bt
,1

 
  )78و  77هاي  ه، صفح2 (فيزيكمغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (   

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

  زهره آقامحمدي)(  »4«گزينة  - 186
شود. براي  هاي الکتریکی و مغناطیسی وارد می بر ذره دو نیرو از طرف میدان

باید نیروي خالص وارد بر  ،که ذره بدون انحراف به مسیر خود ادامه دهد این
  آن صفر شود.

  sin
B EF F qvBsin qE vB E

     1  

  N
E E

C
     4 32 10 15 10 300  

بین میدان الکتریکی یکنواخت و اختالف پتانسیل بین دو صفحه برابر  ۀرابط
  است با:

  V
E

d
  

      

E ×× ×

×× ×

v q

FB

Fe

B

  
دست راست نیروي وارد بر ذره از طرف میدان مغناطیسی رو  ةبه کمک قاعد

رف میدان الکتریکی باید بـه سـمت پـایین به باال است پس نیروي وارد از ط
باشد چون بر ذره بـاردار منفـی نیـرو خـالف جهـت میـدان الکتریکـی وارد 

بـه سـمت بـاال اسـت. از طرفـی در جهـت میـدان  Eشود پس جهـت  می
Cیابد پس  الکتریکی پتانسیل کاهش می DV V :است و داریم  

  C Dv v V  15یاD CV V V  15  
 )73تا  71 و 25، 24 هاي ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (   

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

  ري)ومحمود منص(  »4«گزينة  -187
 S ۀل سیم و نقطبر خط واص Sۀدر نقط  بردار میدان مغناطیسی هر سیم،
سی یدست راست جهت بردار میدان مغناط ةعمود است. با استفاده از قاعد

هر دو سیم را پیدا کرده و سپس برآیند میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم 
  کنیم: را محاسبه می

(1)

(2)

v

S

B
1

B
2

B
T

  
  TB / / / T  2 20 04 0 04 0 04 2 

V Ed

V / V

  
    300 0 05 15

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  22:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي               فيزيك –اسفند 22آزمون  - »5«پروژة         
    

بـین میـدان  ، زاویۀسی برآیند و سرعتیمیدان مغناطحال با توجه به جهت 
(سرعت بردار  مغناطیسی و  90کـه بـار الکتریکـی  ) و با توجه بـه این

کنیم  جهت نیرو را مشخص می راستدست  ةبا استفاده از قاعد ،است مثبت
  کنیم: آن را محاسبه می ةو سپس انداز

  
m

q C, v c
s

B T ,
F | q | vBsin

    

  
 

6 82 10 3 10
2 04 2 10 90

  

FB

B
T

v

  
  F N        6 8 22 10 3 10 4 2 10 1 24 2  

 )79تا  76و  73تا  71هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (  

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

  فرد) خسرو ارغواني(  »1«گزينة  - 188
    دهد. راحتی خاصیت آهنربایی خود را از دست می مادة فرومغناطیس نرم به

 )85و  84هاي  ه، صفح2(فيزيك يس و القاي الكترومغناطيسي) مغناط(  

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

  زهره آقامحمدي)(  »3«گزينة  -189
توجه به جهت قرارگیري باتري در مدار جریان عبوري از سیملوله مطابق با 

هاي سیملوله مطابق شکل  دست راست قطب ةو با توجه به قاعد زیر است
ها را  هاي این پیچه ) قطب2) و (1هاي ( واهد شد. با توجه به جریان پیچهخ

  کنیم. نیز تعیین می

(1)(2)

I
1

I
2

N S S S NN

  
لوله ) و سیم1( ۀها و سیملوله، نیروي بین پیچ هاي پیچه با توجه به قطب

  ) و سیملوله رانش است.2( ۀربایش و نیروي بین پیچ
 )81تا  79هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (  

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

  مجتبي نكوئيان)(  »4«گزينة  -190
نیروي وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی  ۀبا استفاده از رابط

  داریم:

  F (N)
T

I (A);L m,sin
F ILB sin

 
   

 
34 10
18 2 10 1

  

  T( )B ( )   3 14 10 8 2 10 1  

  TB T G   425 10 25  
) به 4که جهت نیروي وارد بر سیم ( دست راست، براي این ةدقاعبا توجه به 

صورت  ) به4طرف چپ باشد، باید میدان مغناطیسی برآیند در محل سیم (
) و 1جایی که جهت میدان مغناطیسی برآیند دو سیم ( سو باشد. از آن برون

سواست، پس جهت میدان مغناطیسی  صورت درون ) به4) در محل سیم (2(
سو باشد، بنابراین جهت  صورت برون ) باید به4محل سیم () در 3سیم (

) به طرف پایین است و اندازه میدان مغناطیسی آن در 3سیم ( رجریان د
  ) برابر است با:4محل سیم (

  T ,B B B B B G      3 1 2 3 325 7 32 
 )79تا  73هاي  ه، صفح2(فيزيك مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي) (  

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

  1فيزيك  
 

  اميرحسين برادران)(  »3«گزينة  -191
جا شده در دو  وزن مایع جابه ،هاي چوب با قرار دادن آهن بر روي قطعه

تر  ظرف برابر با وزن قطعۀ آهنی است، چون چگالی روغن از چگالی آب کم
ده جا ش تر از حجم آب جابه جا شده بیش بنابراین حجم روغن جابه ،است

که ارتفاع اولیۀ آب و روغن در دو ظرف یکسان است  است و با توجه به این
hتر از آب است:  پس افزایش ارتفاع روغن بیش h   

در حالت اول که ارتفاع دو مـایع یکسـان اسـت چـون چگـالی آب از روغـن 
کـف تـر از فشـار در  تر است، پس فشار در کف ظرف حـاوي آب بزرگ بیش

  ظرف حاوي روغن است.
h h

P gh P P


 
   ¸ü»nJA

¸ü»nJA¸ü»nJA
  

پس از قرار دادن وزنۀ آهنی روي چـوب افـزایش فشـار در تـه دو ظـرف بـا 
تر  چنان فشار در کف ظرف حاوي آب بزرگ شود. پس هم یکدیگر یکسان می

  از فشار در کف ظرف حاوي روغن است.
 )81تا  78و  72، 71هاي  ه، صفح1(فيزيك هاي فيزيكي مواد)  ويژگي(

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

  مجتبي نكوئيان)(  »4«گزينة  -192
  شناور است. پس: Cور و جسم  غوطه Bو  Aهاي  با توجه به شکل، جسم

  ( ),( )A B
A B C

C

( )

( )

    
     

  
1 21

2  

mبا توجه به رابطۀ 

V
  داریم:  

  CA B

A B C

mm m

V V V
   

  V V VA B C
A B Cm m m

     
 )81تا  78هاي  ه، صفح1(فيزيك هاي فيزيكي مواد)  ويژگي( 

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

  محمد صادق مام سيده)(  »1«گزينة  -193
  ستگی داریم:پیو ۀمطابق معادل

  A A A
A V A V A V V V V

     3 1 21 1 2 2 3 3 3 1 2  
مطابق اصل برنولی در مسیر حرکت شاره، بـا افـزایش تنـدي شـاره، فشـار آن 

  صورت زیر است. هاي مختلف به یابد. بنابراین مقایسۀ فشار در مقطع کاهش می
  P P P 3 1 2  

 مایع

 مایع
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02:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي             فیزیک –اسفند 22آزمون  -«5»پروژة         

  

ی اسللتفاده پیوسللتگ ة( از معادللل2دسللت آوردن تنللدی در مقطللع ) بللرای به

  کنیم و داریم: می

 
m

A v A v v v
s

      1 1 2 2 2 230 2 4 15 

 (42تا  46های  ه، صفح7)فیزیک های فیزیکی مواد(  ویژگی)

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

 علیرضا گونه() «1»گزینة  -111

جنس مانند مس و کنستانتان در  در این دماسنج، دو سیم رسانای غیر هم

اند که  گه داشته شده و از طرف دیگر در مکانی به هم متصلدمای ذوب یخ ن

های مسی رابط  مجموعه با سیم دست آوریم. این هیم دمای آن را بهخوا می

  شود. سنج بسته می به یک ولت
 (78ة ، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 

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

 زهره آقامحمدی() «1»گزینة  -111

 انبساط سطحی داریم: ةرابططبق 

 A cm
A A( ) / ( )

 
      

2 220 4002 0 4 400 2 

 
/     40 4

5 10
800

 

 رابطة انبساط طولی برای شعاع برابر است با:

 R
R R

R


     

/درصد 
   45 10 100 0  درصد تغییرات شعاع 05

0/یابلد پلس شلعاع  افزایش دما شلعاع افلزایش می از طرفی با درصلد  05

 است.یافته افزایش 
 (877تا  74های  ه، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 

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

 محمدصادق مام سیده() «1»گزینة  -116

Fابتدا به کمک رابطة    
9

32
5

، دمای آب را از درجة فارنهایت به 

 کنیم. یوس تبدیل میدرجة سلس

 
/ / C

F

C


        

   
         


0
1 1 1

0
2 2 2

9 9
33 8 32 1 8 1

9 5 532
5 9 9

41 32 9 5
5 5

 

تا  0یابد، در بازة  افزایش می C00دانیم که وقتی دمای آب از  از طرفی می

C
Cحجم آن کاهش و چگالی آن افزایش و از  04

به بعد با افزایش دما،  04

 جواب است.« 4«یابد. بنابراین گزینة  حجم آن افزایش و چگالی آن کاهش می
 (873و  73های  ه، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 

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

 امیرحسین برادران() «1»گزینة  -111

) ة بین درجة فارنهایت و سلسیوسبا توجه به رابط F / C)  1 وقتی  8

ضریب انبساط خطی 
F




5 1
4 است، یعنی به ازای افزایش دما به  10

Fاندازة 
تغییر طول برابر با  01 54 برابر طول اولیه است، پس تغییر  10

/برابر با  C1طول به ازای افزایش دما به اندازة 
  54 1 8 برابر طول  10

 برابر است با: SIشود. پس ضریب انبساط طولی در  اولیه می

 / /
C

     


5 5 1
4 1 8 10 7 2  فلز10

 / /
C

        


5 4 1
3 3 7 2 10 2 16 10 

 (877تا  877و  73های  ه، صفح8ک )فیزیدما و گرما( ) 

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

 زهره آقامحمدی() «1»گزینة  -111

V کنیم. ا محاسبه میرابتدا چگالی اولیة جسم  Ah cm    34 5 20  

 m g
/

V cm
   1 3

250
12 5

20
 

 با افزایش دمای جسم چگالی نهایی برابر است با:

 ( ) ( )       2 1 11 1 3 

 
g

/ ( ) /
cm

      5
2 3

12 5 1 3 2 10 100 12 425 

 (877ة ، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 

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

 غالمرضا محبی() «1»گزینة  -111

 V V ( )    1 3 

3 5 5 32 10 6 10 3 1 2 10 100 4 8V ( / ) V / cm            

 (877تا  877های  ه، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 

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

 مجتبی نکوئیان() «1»گزینة  -111

 با توجه به رابطة تغییر طول بر حسب دما داریم:

 Al Fe
L L L L / mm / m

       3
1 3 6 3 6 10 

 Al Al F Fe e
L L /

       3
1 1 3 6 10 

 
/Al

K

/ CFe K

  

   



152 4 10

15 01 2 10 100
 

 Al Fe
L ( / ) L ( / ) /

      3 3 3
1 12 4 10 1 2 10 3 6 10 

 Al Fe
L L ( )  1 12 3 1 

تر از طول  بیش mm3، طول میلة آهنی، C00که در دمای  با توجه به این

Fe توان نوشت: می ،میلة آلومینیومی است AlL L / ( ) 1 1 0 003 2  

 ( ),( )
AlL / m 

2 1
1 3 003 

 (70و  74های   ه، صفح8)فیزیک دما و گرما( ) 
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42:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 22 آزمون -«5»پروژة       

  

 3شیمي 

 

 (زاده مرتضی رضائی) «4»گزینة  -102

محیطی را به  استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق، کاهش رد پای زیست

رساند. به عنوان مثال،  محیطی را به صفر نمی دنبال دارد اما مقدار رد پای زیست

گار   05تولید هر کیلو وات ساعت برق با استفاده از انرژی خورشیدی باا تولیاد 

 اکسید همراه است. بن دیکر

 ها: بررسی سایر گزینه

اکسااید  ( و کااربن دیSCOنیااس سااولفید   هااای کربو در مولکول«: 1»گزیناا  

 CO2پتانساایس   (، اتاام مرکاازی دارای بااار ثزتاای مثباات بااوده و در نق اا

 شود. استاتیکی به رنگ آبی نمایش داده می الکترو

ست که میان  ها بعدی اتم واالنسی و نر  با چینش دو امد کوگرافیت ث«: 2»گزین  

 والسی وثود دارد.در های ضعیف وان های آن ثاذبه یهال

های باین مولکاولی  رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیرو«: 3»گزین  

نقط  ثوش یک ترکیب مولکولی به حالت مایع باه نمونه برای  .آنها بستگی دارد

طور  کاه رفتاار شایمیایی آن باه بین مولکولی آن وابسته است، در حالیهای  نیرو

هاای  ن الکترو هاای پیونادی( و ثفت ن الکترو های اشاتراکی  ثفت عمده به پیوند

 ناپیوندی موثود در مولکول وابسته است.

  (08، 07، 07، 86، 86های  ، صفحه3شیمی ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( ) شیمی، جلوه) 

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

 (اتمیانامیر ح) «1»گزینة  -101

 دادن حااااارارتکنیم ثااااار  خااااااز ر  بعاااااد از  فااااار  مااااای

)دیگار( gSiO gH O g 2 250 8 42 g155 باشاد و مقادار آخ خااار   می

 گیریم. در نظر می xشده از خاز ر  در نمونه اولیه را 

  100
JA ³o¬

¾Ã²»H tn ¥Ii ³o¬

 اولیه  درصد ثرمی آخ در نمون 

 
( x)gH O x

( x)g x

 
   

   

28 8 2
20 100

50 42 8 100 10¾Ã²»H tn ¥Ii

  

 x x x g    80 10 200 2 15  

 در نمون  اولیه: SiO2درصد ثرمی 

 % % %
gSiO

?SiO /
( ) g

   


2
2

50 50
100 100 43 5

100 15 115¥Ii

  

 ( 80 و 88های  ، صفحه3شیمی )ای از هنر، زیبایی و ماندگاری(  شیمی، جلوه) 

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

 (صیادلی عظیم بردی) «3»گزینة  -103

 های نادرست: بررسی عبارت .ندستهای چهار  و پنجم صحیح ه عبارت

آلیاژی از نیکس و تیتانیم باوده کاه باه آلیااژ هوشامند  نیتینولعبارت اول: 

 معروف است.

پیراماون هار یاون در  ناهمنا  موثودهای  ترین یون به شمار نزدیکدو : عبارت 

 گویند. دیناسیون می ور، عدد کوتترکیب یونی شبکه بلور

 ندارد. ساختار مولکولیگرافن ثامد کوواالنسی است و سو :  عبارت

 ای از هنر، زیبایی و ماندگاری(  شیمی، جلوه) 

 (68و  06 ،03، 07 ،07، 86های  ، صفحه3شیمی ) 

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

 (وند رضا زهره محمد) «1»گزینة  -104

 :ها گزینهبررسی 

چه بار منفی یاون پایادار یاک  در یک دوره از ثدول تناوبی، هر«: 1»گزین  

چه بار مثبت یون پایدار یک عنصار  عنصر بی تر باشد، شعاع آن بی تر و هر

  ثادول سوبرای مثال در دورة دو  و  .بی تر باشد، شعاع آن کوچکتر است

صاااااورت  بهالکتااااارون  همهاااااای  شاااااعاع یون  تنااااااوبی مقایسااااا

«N O F Na Mg Al         3 2 2  باشد. می «3

Oشعاع «: 2»گزین  
2  از شعاع  الیه الکترون( 2 دارایCa

2   الی   3دارای

های الکترونی بی اتری دارد،  الیهنی که تعداد بنابراین یو بزرگتر است؛ الکترونی(

 شعاع بزرگتری ندارد. همواره

 ،اندازة بار الکتریکی یک یون بی تر و شعاع آن کوچکتر باشاد  هرچه«: 3»گزین  

  ثدول تناوبی ها در دورة دو   چگالی بار آنیونمقایسچگالی بار آن بی تر است. 

N»صورت  به O F
   3  . است« 2

ها بی تر باشاد،  ها و کاتیون چه چگالی بار آنیون در یک ترکیب یونی هر«: 4»گزین  

  .باشد ها می أثر از بار و شعاع آنها مت تر است و چگالی بار یون پیوند یونی قوی

 (68تا  00های  ، صفحه3شیمی )ای از هنر، زیبایی و ماندگاری(  شیمی، جلوه)  

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

 (فرزین بوستانی) «4»گزینة  -102

 :ها عبارتبررسی  های  پ( و  ث( درست هستند. عبارت

کار  وثیه برخی از خواص فیزیکی فلزها به( نادرست، مدل دریای الکترونی برای تآ

 .رود می

د رنگی بخ ی از نور تابیده شده را مواکتاخ درسی،  33صفحه  11طبق شکس خ( 

اماا خاود ثسام سافیدرنگ  کنند. یا بازتاخ می دهند ر میمانده را عبو ذخ و باقیث

 کند. تما  طیف مرتی را بازتاخ می

گی ثسام  تیدی هستند و مانع از خاورد های پوش ی دارای ساختار کلو پ( رنگ

 شوند. در برابر اکسیژن و رطوبت می

 نا  مولکول ندارند.  یونی واحد مستقس به های ترکیبت( 

هاا  ظرفیتی آزادانه در میاان اتم های الکترونفقط ث( در شبک  بلوری فلزها 

 کنند. حرکت می

 (60تا  06های  ، صفحه3شیمی )ای از هنر، زیبایی و ماندگاری(  شیمی، جلوه) 
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42:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 22 آزمون -«5»پروژة       

  

 (بیگباغی شاهی  جهان) «3»گزینة  -102

 پاسخ تست است.« 3»  گزین با توثه به ثدول زیر 

 دستاورد ن فناوریعنوا

 بیماریمانع گسترش  فناوری تصفی  آخ

 توسعه و تحول پوشاز و دارو فناوری تولید پالستیک

 تأمین غذای ثمعیت فناوری شیمیایی و تولید کود

 کاهش آلودگی تیسمبدل کاتالی

 (68 و 67های  ، صفحه3شیمی )تر(  ای روشن شیمی، راهی به سوی آینده)  

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

 (وند رضا زهره محمد) «4»گزینة  -102

 :ی نادرستها بررسی گزینه

پوسفری  ترو  طبق واکنش تولید اوزون«: 1»گزین  

 NO O O NO  2 2 مقدار ، O2با گاز ، NO2 دادن واکنشبا  (3

O3 یابد.  افزایش می 

ها  دهنده ها از واکنش وردهاچه پایداری فر هر ،های شیمیایی واکنش در«: 2»گزین  

 aEدر ماورد  لای( بی اتر اسات وH  آنتاالیی واکانشمقدار بی تر باشد، 

 توان اظهارنظر کرد. نمی

رغم کااهش  د و علیها تأثیری بر روی آنتالیی واکنش ندارن گر کاتالیز«: 3»گزین  

 ماند. سازی واکنش، آنتالیی واکنش ثابت می یافتن انرژی فعال

 (66و  68، 69، 67های ، صفحه3شیمی )تر(  ای روشن شیمی، راهی به سوی آینده) 

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

 (امیر حاتمیان) «1»گزینة  -102

 ها:  رتبررسی عبا درست است. «ت»و  «آ »های  عبارت

 شود. تولید می SO2گوگرد موثود در سوخت با اکسیژن واکنش داده و گاز ( آ

اکسایژن گاز دو برابر  SO2اکسیژن مصرفی برای تولید هر مول گاز میزان خ( 

 است. NOالز  برای تولید هر مول 

 S O SO 2 2 

 N O NO 2 2
1 1
2 2

  

نقاس را گرفات و بنازین باه  و پ( مبدل کاتالیستی ثلوی آلودگی ناشای از حمس

 نقس سرعت بخ ید. و حمس

ها طی دو واکنش زیر سبب افزایش غلظت  خروثی از اگزوز خودرو NOت( گاز 

NO2  وO3 شود. ی شهرها میپوسفری در هوا ترو 

 NO(g) O (g) NO (g) 2 22 2  

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

 NOها  اگزوز خودرو خروثی ازژن وثود ندارد و گاز  بنزین نیتروساختار ث( در 

رناگ دیاده شادن هاوای شاهرها  ای ای که موثب قهوه آالینده چنین، است. هم

 باشد. می NO2گاز  ،گردد می

 (877و  66، 67، 68های  ، صفحه3شیمی )تر(  ای روشن شیمی، راهی به سوی آینده)  

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

 (عظیمیان زواره محمد) «1»گزینة  -102

واکانش متوسط تأمین شده و سرعت  ها واکنشسازی  با افزایش دما، انرژی فعال

متوسط سازی واکنش سرعت  گر با کاهش انرژی فعال کاتالیزتنها یابد.  افزایش می

 ها: بررسی سایر گزینه دهد. واکنش را افزایش می

سارعت آن در شارایط یکساان، کمتر است، پس  (خ واکنش  aE«: 1»گزین  

 تر است. بیش

x، عالوه بر آن سوختن 83با توثه به نمودارهای صفح  «: 3»گزین   yC H  نیز

مصرف یا تولید شود آن واکانش حتمااا از  عنصریگرماده است. اگر در واکن ی 

 کاهش خواهد بود. –نوع اکسایش 

 یابد. یی مبدل افزایش میبا افزایش سطح تما  کارا«: 4»گزین  

 (66و  66، 68تا  69های  ، صفحه3شیمی )تر(  ای روشن شیمی، راهی به سوی آینده)  

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

 (حسین بختیاری امیر) «4»گزینة  -120

 :ها گزینهبررسی 

)( 1سااازی واکاانش   اناارژی فعال«: 1»گزیناا   kJ) 569 181  تاار از بیش 388

) (2واکنش   kJ) 900 556  شود. تر انجا  می ریع( س2  پس واکنش است، 344

 «:  2»گزین  
molO kJ

?kJ gO / kJ
gO molO

   2
2

2 2

1 181
40 226 25

32 1
  

 است. درستبا توثه به نمودارهای داده شده «: 3»گزین  

 «:  4»گزین  
molO kJ

?kJ gO kJ
gO molO

   2
2

2 2

1 556
8 139

32 1
  

 شود. انرژی آزاد می kJ139(،2  گر  گاز اکسیژن در واکنش 3ازای مصرف  به

 (68تا  69های  صفحه، 3شیمی )تر(  ای روشن شیمی، راهی به سوی آینده)  

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

 1شیمي 
 

 (فرد جبلیرهام ) «4»گزینة  -122

د از مقادار کمای ماادة توان نمی، ون پایستگی ثر ، در واکنش انفجاربراسا  قان

 .، مقدار بسیار زیادی گاز تولید شودهمنفجر شوند

 (06 ات 07های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 
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 (زاده حسن عیسی) «2»گزینة  -121

مورد و  دما پ( به دلیس افزایش مورد در مورد  خ( به دلیس افزایش سطح تما ، 

بی تر شده و شایب  H2تولید ، سرعت تر خاطر استفاده از محلول غلیظ  ت( به

 موردو در  استتأثیر  افزایش حجم ظرف بی آ(،  موردیابد. در  منحنی افزایش می

C ث(، انجا  واکنش در دمای کمتر از 
25 سبب کاهش سرعت واکنش شده ،

 شود. و شیب منحنی کمتر می

 (68تا  06های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (زواره رسول عابدینی) «3»گزینة  -123

 به صورت زیر است: ها ازنه شده واکنشمعادل  مو

 
I) KNO KNO O

II) KClO KCl O

 

 

3 2 2

3 2

2 2

2 2 3
  

 
(KNO ) (KNO ) (O )R R R

  3 2 2
2 2 1

  (I)در واکنشRواکنش

 O KNOR R 2 3
1
2

 

 
KClO OKCl

R RR
  3 2

2 2 3
 (II)کنشدر واRواکنش

 O KClOR R 2 3
3
2

 

 KNO KClO KNO KClOR R R R  3 3 3 3
1 3

3
2 2

  

 (68تا  68 های ه، صفح7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (وند رضا زهره محمد) «1»گزینة  -124

 ها: بررسی سایر گزینه

تر از قناد  ها سریع گر خاز باغچه به علت وثود کاتالیز قند آغ ته به«: 1»گزین  

 سوزد.  معمولی می

یااک  «مااول بااه زمااان»نمااودار «: 3»گزیناا  

که در واکنش از یک بازدارنده  ورده، هنگامیافر

   است:رو  صورت روبه بهود، استفاده ش
 

 Aحالت عادی 

 Bکه از بازدارنده استفاده شده است. زمانی 

زماان(  -ساحت زیار نماودار  ماول م Bشود در حالت  همانطور که م اهده می

 ورده، کاهش یافته است.فرا

ری هستند که در ساختار خاود اهای پرانرژی و ناپاید ها گونه رادیکال«: 4»گزین  

 ن ده دارند. ثفتالکترون 

 (67و  66، 67 تا 67 های صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

 (اهلل ابوالفتحی عین) «3»گزینة  -122

هستند که نقش آنها در بدن هناوز کاماس  ای سیرن دهلی آها ترکیبات  یغذم ریز

 م خص ن ده است.

 ها: بررسی سایر گزینه

Cمولکولی   اسید با فرمول تیک بنزو«: 1»گزین   H O7 6 دارنده در  به عنوان نگه 2

 شود. سرعت فساد مواد غذایی استفاده میکاهش 

ها را  فرنگی فعالیت برخی رادیکال پن موثود در هندوانه و گوثه لیکو«: 2»گزین  

 دهد. در بدن کاهش می

های شیمیایی در لحظات ابتادایی سارعت واکانش  در اغلب واکنش«: 4»گزین  

به لحظات پایانی دهنده بی تری نسبت  واکنشدر بازة زمانی یکسان، باالتر بوده و 

 شود. مصرف می ،که سرعت واکنش کمتر است

 (66 تا 68 و 67های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (دهکردی سید رحیم هاشمی) «3»گزینة  -122

 :ی نادرستها بررسی گزینه

Kصورت  : رابط  درست این دو ماده به«1»گزین   O OR R2 2
2
5

 است. 

و با گذشات زماان ماول آن کااهش بوده دهنده  واکنش KNO3«: 2»گزین  

 یابد. در رابطه باید عالمت منفی قرار گیرد. می

 در کسر سمت چپ عالمت منفی قرار گیرد. نباید«: 4»گزین  

 (68 و 67های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (کنده حسن رحمتی کو) «1»گزینة  -122

 صورت زیر است: واکنش موازنه شده به

 3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)     

 CO
mL mol

R mol.s
s mL

     3 1
2

1
112 5 10

22400
  

 CaCO COR R mol.s
    3 1

3 2
5 10  

 CaCO
| n | mol

|R |n s mol
t s

 
      



3 1
3 5 10 20 10  

 
gCaCO

?gCaCO molCaCO gCaCO
molCaCO

  1 3
3 3 3

3

100
10 10

1
  

 (66تا  63های  هصفح، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (حسین بختیاری امیر) «4»گزینة  -122

 کنیم: ابتدا واکنش را موازنه می

 Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O  2 3 4 3 4 2 23 2 6  
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 مقدار رسوخ تولیدی برحسب مول:

 
molCa (PO )

?molCa (PO ) gCa (PO )
g Ca (PO )

  3 4 2
3 4 2 3 4 2

3 4 2

1
186

310
 

 / mol Ca (PO ) 3 4 20 6 

 
/ mol Ca (PO ) min mol

R(Ca (PO ) )
min s s

   33 4 2
3 4 2

0 6 1
10

10 60
  

  :  برابر است باپس سرعت متوسط تولید آخ 

 
mol

R(H O) R(Ca (PO ) )
s

      3 3
2 3 4 26 6 1 10 6 10 

 
molH PO

?gH PO / molCa (PO )
molCa (PO )

  3 4
3 4 3 4 2

3 4 2

2
0 6

1
  

 
gH PO

/ gH PO
molH PO

 3 4
3 4

3 4

98
117 6

1
 

 (66تا  63های  هصفح، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (زواره محمد عظیمیان) «2»گزینة  -122

 صورت زیر هستند: ها به موازنه شدة واکنشمعادل  

 CaCO (s) CaO(s) CO (g)


 3 2  

 C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)  2 5 2 2 23 2 3  

 
molC H OH

?molCO gC H OH
gC H OH

  2 5
2 2 5

2 5

1
920

46
 

 
molCO

molCO
molC H OH

 2
2

2 5

2
40

1
  

 CaCO CO
mol

R R mol .h
h

   1
3 2

40
20

2
  

 3 3
3 2

2 3

1 100
40

1 1

molCaCO gCaCO
?gCaCO molCO

molCO molCaCO
    

 34000gCaCO 

 (68و  67، 66تا  63های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (امیر حاتمیان) «2»گزینة  -110

  ست:صورت زیر ا ( بهO2( و گاز اکسیژن  NOکسید   نو ژن مو معادل  واکنش گاز نیترو

   2 22 2NO(g) O (g) NO (g)  

 رنگ بی             رنگ       ای قهوه                                                  

است.  O2 متری کیو برابر ضریب استو  دو NOمتری  کیو ضریب استو«: 1»گزین  

و  O2 مربوط به گاز (c)نمودار، NO2رنگ  ای گاز قهوهبه مربوط (a)رنمودا

 .است NOمربوط به گاز (b)نمودار

بناابراین  ؛است NO2نصف  O2متری  کیو جا که ضریب استواز آن«: 2»گزین  

 است.  NO2تولید متوسط نصف سرعت  O2مصرف متوسط سرعت 

 2
2 2

2

1 1
2 2

O
O NO

NO

R
R R

R
    

باا  NOمصارف گااز  متوساط سرعت ،ساعت 7تا  3در بازة زمانی «: 3»گزین  

ماده با هم برابار  2چون ضریب هر  ،برابر است NO2تولید گاز  متوسط سرعت

 است.

تولیاد  NO2ماول  54/5ساعت  13شود طی  طور که م اهده می همان«: 4»گزین  

ن بناابرای ؛ساعت اول تولیاد شاده اسات 3آن طی  52/5پس از این مقدار  ،شده است

 ت کیس شده است. NO2نیمی از  ،ساعت اول 3توان نتیجه گرفت که در  می

 ( 68 و67 ،66تا  63 های صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (زاده حسن عیسی) «1»گزینة  -112

 آوریم. دست می حسب مول بر دقیقه به را بر CO2سرعت گاز 

 CO
mL mol

R / mol.min
min mL

     3 1
2

1
134 4 6 10

22400
  

HCl COH
R R R mol.min  

        3 3 1
22 2 6 10 12 10  

 / mol .L / L 10 04 0   Hمول اولیه HClمول اولیه 2

 mol
  38 10 

 / mol.L / L mol    1 30 01 0 2 2   Hمول ثانویه10

 
H

n (H ) mol mol
R t

t mol .min

  

  

   
     

 

3 3

3 1
2 10 8 10

12 10
  

 
s

s
min

 
60

30
1

  

 (68و  67، 66تا  63های  صفحه، 7شیمی )درپی غذای سالم( ) 

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

 (زواره محمد عظیمیان) «4»گزینة  -111

Cاتن   در سیانو Hه ب Cهای  نسبت شمار اتم H N3 باشد کاه  می 1( برابر 3

C(، بنازن  HCNژن سایانید   با ایان نسابت در هیادرو H6 (، اساتیرن 6

 C H8 C( و اتااین  8 H2 کلریااد در تهیاا   وینیس از پلی .، یکسااان اساات(2

 شود.  خون استفاده مینگهداری   کیس

 میزان تولید ثهانی الیاف: 

 استری پلی <نخی  <پ می  

 (879و  66های  صفحه، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 وند( رضا زهره حمدم) «4»گزینة  -113

دنظر رنی باشد تا ترکیاب ماوکربن باید در زنجیرة کرب –پیوند دوگان  کربن 

 شدن شرکت کند. بتواند در واکنش پلیمری

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

42:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 22 آزمون -«5»پروژة       

  

 ها: گزینه سایربررسی 

 «: 1»گزین  

 صورت زیر است: به« 1»ساختار مولکول داده شده در گزین  

 CH CH CH CH CH CH    3 2 2 3  

   نیز نمایش داد و پلیمر  صورت توان آن را به که می

 باشد.  می  صورت حاصس از بسیارش آن به

دار هماان  اتن شاخه اتن سنگین و پلی اتن بدون شاخه همان پلی پلی«: 2»گزین  

 . هستنداتن سبک  پلی

 مطابق متن کتاخ درسی درست است.«: 3»گزین  

 (876و  870، 879تا  877های  صفحه، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 (دهکردی سید رحیم هاشمی) «1»گزینة  -114

 است. اول و سو  نادرست های عبارت

بین ثاذب  های  داشته و اندازة نیرو یچگالی باالتر کدر بودهاتن بدون شاخه،  پلی

داشته و  یدار، چگالی کمتر اتن شاخه که پلی ها بی تر است، در حالی مولکولی آن

 .استشفاف 
 (870 و 878های  صفحه، 7شیمی )( ناپذیر پوشاک، نیازی پایان) 

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

 وند( رضا زهره محمد) «4»گزینة  -112

 ها:  بررسی گزینه

 .استانسولین یک پلیمر طبیعی «: 1»گزین  

پیوناد  1کاه دارای  اسات «پاروپن»ر پلیمر مورد نظ ةندساز  مونومر«: 2»گزین  

 است. پیوند یگانه  7گانه و  دو

کلریاد( اسات کاه در  وینیس سازندة پلیمری  پلی کلرید، مونومر وینیس «:3»گزین  

رود. کار می خون بهنگهداری   تولید کیس

  

 

تفلون است. تفلاون باا ماواد شایمیایی  ةسازند مونومر تترافلوتورواتن«: 4»گزین  

 شود. های آلی حس نمی دهد و در حالل واکنش نمی

 (877تا  877های  صفحه، 7شیمی )ناپذیر(  نپوشاک، نیازی پایا) 

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

 رحمتیان(  امیر) «1»گزینة  -112

 تعیین کنیم:ابتدا باید واحد مونومر را 

 

( ) ( ) ( / ) / g.mol       17 12 13 1 1 35 5 132 Cثر  مولی5 H Cl7 13  

 (879 تا 877های  حهصف، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 کنده( حسن رحمتی کو) «2»گزینة  -112

روناد  کار می  در پتاو و سارنگ باه هاا آن حاصس از هایی که پلیمر مونومرساختار 

 صورت زیر است: به

 

 سیانواتن( کاربرد در پتو  

 

g.mol  اشتراکی تعداد پیوند9  ثر  مولی153

 

 پروپن( اربرد در سرنگک  

 

g.mol  اشتراکی تعداد پیوند9   ثر  مولی142

 g.mol   153 42  تفاوت ثر  مولی11

 9 9 0  تفاوت تعداد پیوند 

 (879صفحة ، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 (رسول عابدینی زواره) «1»گزینة  -112

 ها: اند. بررسی عبارت درست« ت»و « پ»های  عبارت

ی  ظروف یکبار مصرف استفاده استیرن است و در ته نا  این پلیمر پلی :آ(عبارت  

 شود.  استفاده می تفلونبرای تهی  نخ دندان از  .شود می

 گر  بر مول است.  154ثر  مولی استیرن برابر  :خ(عبارت  

 

 

 

 

 

  ( ) ( ) g.mol   18 12 8 1  ثر  مولی استیرن104

گاناه  پیوناد دو 4ثفت الکتارون پیونادی و  25آن  مونومر در ساختار :پ(عبارت  

 وثود دارد. 

تواناد  میباشد و  گانه می مونومر آن استیرن است که دارای پیوند دو :ت(عبارت  

  برد.بدهد و رنگ آن را از بین  با بر  واکنش 

 (879صفحة ، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 
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 امیر حاتمیان() «3»گزینة  -112

 

 

 

 13 12 2 1 14 53g.mol     اتن سیانو  ثر  مولی 

 3 1
42 4 10

53
mol

/ g
g

   های کربن اتمتعداد 

/اتم کربن 
/

mol

 
 

23
263 6 02 10

14 45 10
1

  

 (879تا  877های  هحصف، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 رسول عابدینی زواره() «3»گزینة  -130

 :زیر است صورت ها به فرمول کلی استر

 
راسات  سامتثای مساتطیس  و باه Hثای مساتطیس سامت چاپ اتام  اگر به

)3آلکیس یعنی متیس چکترین  کو CH ) ترین اساتر  قرار گیارد فرماول سااده

 اتم است. 3خواهد بود که دارای  3HCOOCHصورت  به

 (876 و 870ی ها صفحه، 7شیمی )ناپذیر(  پوشاک، نیازی پایان) 

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

 2شیمي 

 

 )حسن رحمتی کوکنده( «1»گزینة  -132

دمای درون موتور خودرو و در هوا فقط در اثر رعد و برق و یا در  2Oو N2گاز 

 کنند.  تولید می NOدهند و گاز باال با هم واکنش می

 2 2 2N (g) O (g) NO(g)      

 (68تا  00های  ، صفحه8شیمی ردپای گازها در زندگی( )) 

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

 )امیر حاتمیان( «1»گزینة  -131

 توان نوشت: داده شده میهای  با توثه به واکنش

    D :NO(g)       نور خورشیدC :     2B :NO (g)    رعد و برقA :     

 (67، صفحة 8شیمی ردپای گازها در زندگی( )) 

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

 )سید رحیم هاشمی دهکردی( «3»گزینة  -133

 
/ LO

?LO / molO
molO

  2
2 2

2

22 4
0 9

1
    

/(مانده اکسیژن باقی حجم   LO 220 16 

 
molO / LO

?LO / molO
molO molO

  3 3
3 2

2 3

2 22 4
0 9

3 1
    

/(شدهحجم اوزون تولید   LO 313 44 

 20 16 13 44 33 6/ / / L  حجم کلی گاز در ظرف 

 
molO

?molO / molO / molO
molO

  3
3 2 3

2

2
0 9 0 6

3
  

 / ( / / ) / mol   1 8 0 9 0 6 0  قدار مولتغییر م3

 (68تا  00های  ، صفحه8شیمی ردپای گازها در زندگی( )) 

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

 فرد( )رهام جبلی «1»گزینة  -134

 گیرد. فراوردة فرایند هابر مستقیماا به عنوان کود مورد استفاده قرار می

 (60و  63، 67، 06های  ، صفحه8شیمی ردپای گازها در زندگی( )) 

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

 )محمد عظیمیان زواره( «4»گزینة  -132

 Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2 3      

2
2

2 2

1 2 27
2 4 21 6

2 3 1

mol H mol Al g Al
?g Al / g H / g Al

g H mol H mol Al
      

 2 2
2 2 2

2 2

1 22 4
2 4 26 88

2 1

mol H / LH
?LH / g H / LH

g H mol H
     

 (67و  69های  ، صفحه8شیمی ردپای گازها در زندگی( )) 

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

 فرد( )رهام جبلی «3»گزینة  -132

و محیطی که اکسیژن کم است طبق  STPدر شرایط  شدة واکنش معادل  موازنه

  :صورت زیر است به 38صفح   6تمرین 

 CH (g) O (g) CO(g) H O(l)  4 2 22 3 2 4     

 
molCH molCO / LCO

?LCO gCH
gCH molCH molCO

   4
4

4 4

1 2 22 4
96

16 2 1
  

 / LCO134 4 

  :سوختن کامسموازنه شدة معادل  

 CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  4 2 2 22 2     

0مول متان، اختالف مول اکسیژن مصرفی برابر با  1در صورت مصرف  مول  /5

 ؛ بنابراین:است

   
molCH / molO / L O

?LO gCH
gCH molCH molO

   4 2 2
2 4

4 4 2

1 0 5 22 4
96

16 1 1
 

 / LO 267 2 

 (66 و 67، 69های  ه، صفح8)شیمی ردپای گازها در زندگی( ) 

 اتن سیانو

 اتن سیانو

 اتم کربن      

 اتن سیانو
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 وند( )محمدرضا زهره «2»گزینة  -132

 . استصحیح « پ» عبارتتنها 

 نادرست: های  عبارتبررسی 

 تر است.  بیش 2Oاز 3Oآ( نقط  ثوش

 شود.  در الی  استراتوسفر انجا  می این واکنشخ( 

450هابر در دمای فرایندت(  C 200و ف ارatm شود.   انجا  میصورت بهینه  به 

 (60و  63، 06، 06های  ، صفحه8)شیمی ردپای گازها در زندگی( ) 

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

 (معروفی حسین)امیر «1»گزینة  -132

ماول  KClO3 ،2ماول  2ازای تجزیا  هار  ، به(I)با توثه به معادل  واکنش 

KCl  مول  3وO2 ماول  2ازای تجزی  هر  شود، پس به تولید میKClO3 ،

 توان نوشت: آید؛ بنابراین می وثود می ها به گر  اختالف ثر  میان فراورده 03

 
molKClO

/ gKClO
/ gKClO

  3
3

3

1
24 5

122 5
 اختالف ثر 

اختالف ثر  
g

/ g
molKClO

 
3

53
5 3

2
³o] ý°TiH

 

 
molKClO molO

?gKNO / gKClO
/ gKClO molKClO

  3 2
3 3

3 3

1 3
24 5

122 5 2
 

 
molKNO gKNO

/ gKNO
molO molKNO

  3 3
3

2 3

2 101
60 6

1 1
 

 (67و  69های  ، صفحه8شیمی )ردپای گازها در زندگی( ) 

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

 )سید رحیم هاشمی دهکردی( «1»گزینة  -132

 سو  و چهار  درست هستند.  های عبارت

گازهای نیتروژن و هیدروژن در ف ار و دماای بااال و در حراور کاتاالیزگر آهان 

 کنند.  میتولید آمونیاز  وواکنش داده 

 (60و  68 های ه، صفح8شیمی )ردپای گازها در زندگی( ) 

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

 فرد( ی)رهام جبل «4»گزینة  -140

 کند.  اضافی تولید می CO2گر  50حداکثر  Dدر هر یک کیلومتر، خودروی 

 
gCO kg

km kgCO
km g

  2
23

50 1
21000 1050

1 10
     

 kgCO
kgCO

 2
2

130
1050 1365

100
»n¼Ä

»n¼Ä  

 (67، صفحة 8شیمی )ردپای گازها در زندگی( ) 

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

 )محمد عظیمیان زواره( «4»گزینة  -142

 
g

ppm ppm / ppm
g


     

5
6 65 10

10 10 0 2
250

    

 : ی نادرستها بررسی گزینه

هاا  نسابت خواساته شاده در آن هاا با توثه به فرمول شایمیایی آن «:1»گزین  

 یکسان نیست.

 3 3 3Al(NO ) , MgCO  

4NHدر Hهای اتم «:2»گزین  
  اند نرسیدهتایی پایدار  تبه آرایش ه . 

اناواع شاونده   گار  حس 27گر  آخ دریای مرده حدود  155در هر «: 3»گزین  

 ( وثود دارد. ها نمک

 (877تا  66های  ، صفحه8)شیمی آب آهنگ زندگی( ) 

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

 وند( ا زهره)محمدرض «4»گزینة  -141

 : ی نادرستها بررسی گزینه

Ba)هاای بااریم برای شناساایی یون«: 1»گزین   )2 2و کلسایم(Ca )  باه

 گیرند.  های سدیم سولفات و سدیم فسفات بهره می ترتیب از محلول

 «: 2»گزین  

4 2 3

2 4 3

14
4

17
3

: (NH ) CO

: Fe (SO )

 

 

      

کناد و  شونده را در خود حس می الل ثزتی از محلول است که حسح«: 3»گزین  

 تر است. شونده بیش مقدار مول آن از حس

 (877و  878، 66، 60 ،68 های ، صفحه8شیمی )آب آهنگ زندگی( ) 

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

 اهلل ابوالفتحی( )عین «3»گزینة  -143

 مورد عبارت  پ(؛در نادرست است. « پ» عبارتفقط 

آخ باران در هوای پاز تقریباا خالص است، زیارا هنگاا  ت اکیس بارف و بااران، 

  شود.   تقریباا هم  مواد حس شده در آخ از آن ثدا می

 (67تا  67های  ، صفحه8شیمی )آب آهنگ زندگی( ) 

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

 دی()سید رحیم هاشمی دهکر «4»گزینة  -144

mL L
g L

g mL

g NaOH
?mol NaOH g

g

mol NaOH
/ mol NaOH

g NaOH


   


  


 


6

1 1
4000 4

1 1000

80
4000

10

1
0 008

40

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

 محلول اول

 شونده  ثر  حس

 ثر  محلول

 آمونیو  کربنات 
 

 سولفات (III)آهن

 ها  تعداد اتم

 تعداد عناصر

 ها  تعداد اتم

 اد عناصرتعد

 حجم محلول
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mL L
g L

g mL

/ g NaOH
?mol NaOH g

g

mol NaOH
/ mol NaOH

g NaOH


   




 


 



1 1
1000 1

1 1000

0 08
1000

100

1
0 02

40

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

 محلول دو 

 L  4 1  حجم مخلوط5

 ?molNaOH / / / mol  0 008 0 02 0 028  

 10 028
0 0056

5
n / mol

M / mol.L
V L

    

 (870و  878، 879تا  877های  ، صفحه8شیمی )آب، آهنگ زندگی( ) 

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

 زاده( )حسن عیسی «2»گزینة  -142

 صورت زیر است: معادل  موازنه شده به

   2 22Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)    

 
/ g gHCl

mL
mL g

?LH   2
1 25 20

438
1 100

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶ Ï¼±d¶

  

 
mol H g H LHmol HCl

/ LH
/ g HCl mol HCl mol H / gH

    2 2 2
2

2 2

1 2 11
37 5

36 5 2 1 0 08
  

 (870و  878، 879تا  877 های ، صفحه8)شیمی آب، آهنگ زندگی( ) 

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

 )امیر حاتمیان( «4»گزینة  -142

 FeCl (aq) Fe (aq) Cl (aq)
2

2 2      

 
/ gFeCl

g
 225 4

100
2محلول 300?molFe g   

 
2

22

2 2

1 1
0 6

127 1
molFeCl molFe

/ molFe
gFeCl molFeCl


   

 molCl / gCl
?gCl / molFe / gCl

molFe molCl

 
  

 
   2

2
2 35 5

0 6 42 6
1 1

  

 Cl / g
/ ppm

g



     6 6 542 6
10 10 1 42 10

300
 ریدیون کلppmغلظت 

 (879 تا 877های  ، صفحه8شیمی )آب، آهنگ زندگی( ) 

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

 فرد( )رهام جبلی «3»گزینة  -142

 : ی نادرستها گزینه بررسی

 برای تهی  فلز منیزیم باید از نمک کلرید مذاخ آن استفاده کرد.«: 1»گزین  

 شود.  ی تبلور از آخ دریا ثدا میدر فرایند فیزیکسدیم کلرید «: 2»گزین  

 شود. ها استفاده می ها در ثاده کردن یخ منظور ذوخ سدیم کلرید بهاز «: 4»گزین  

 (877، صفحة 8شیمی )آب، آهنگ زندگی( ) 

 )امیرحسین بختیاری( «1»گزینة  -142

صحیح «: 2»گزین  صورت سؤال براسا  شکس کتاخ درسی کامالا صحیح است. 

 است. 

 : ی نادرستها بررسی گزینه

3 «:  1»گزین   4 2 3 4 22 3 6Na PO CaCl NaCl Ca (PO )       

 تر از مجموع ضرایب فراورده است.  واحد کم 2دهنده،  مجموع ضرایب واکنش

درصد ثرمی«: 3»گزین  
w

( %)
w

شاونده در  های حس عبارت از شامار قسامت 

 . است قسمت محلول 155

 دهد.  لیتر خون ن ان می ی گلوکز را در دسیها گر  گلوکومتر میلی«: 4»گزین  

 (870و  873، 68، 67، 06های  ، صفحه8شیمی )ترکیبی( ) 

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

 وند( )محمدرضا زهره «3»گزینة  -142

gBaCl molBaCl
?molNaCl g

g gBaCl
  2 2

2

30 1
52

100 208
Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

  

 
molNaCl

/ molNaCl
molBaCl

 
2

2
0 15

1
  

 همان حجم محلول ابتدایی باریم کلرید است:  NaClحجم محلول

 V mL
/

  
52

25
2 08

  

 / mol
mol.L

L




 


1
3

0 15
6

25 10
 NaClغلظت مولی

 (870و  878، 879تا  877 های ، صفحه8)شیمی آب، آهنگ زندگی( ) 

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

 سن رحمتی کوکنده()ح «2»گزینة  -120

 ( ) ( ) g.mol    16 12 12 6 16 Cثر  مولی180 H O6 12 6  

 گیریم: یک لیتر خون را به عنوان مبنا درنظر می

 
/ mol g

L mol


 

35 25 10 180
1 1

q¨¼±¬ q¨¼±¬

·¼i q¨¼±¬

  mg?گلوکزL1خون

گلوکز 
mg

mg
g

 
1000

945
1

q¨¼±¬

q¨¼±¬

  

لیتر خون انسان ن ان  1/5گلوکز را در  ةشد های حس گر  گاه گلوکومتر میلیدست

 بنابراین: دهد. می

 
mg mg

/
dL

  
945

94 5
10

q¨¼±¬

·¼i oTÃ² Âwj

 گلوکومترنمای گر عدد 

 (870و  878، 879تا  877 های ، صفحه8شیمی )آب، آهنگ زندگی( ) 

 حجم محلول

 محلول

 ثر    
 ثر  محلول       

 ثر 

 چگالی
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