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 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  1–10 10 2فارسي

  11-10 20 1فارسي  15
  15  21 - 40  20 2و1عربي، زبان قرآن
  41-  10 50 2دين و زندگي

  51 -  10 60 1دين و زندگي  15
  15  61-20 80 2و1زبان انگليسي

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

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

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي موزشي قلمبنياد علمي آ

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

هامون سـبطي، محسـن فـدايي، كـاظم كـاظمي، سـعيد        ستوده، حميد اصفهاني، احسان برزگر، كمال رسوليان،مهدي آسمي، محسن اصغري، حنيف افخمي  فارسي
  سيدمحمد هاشميزماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، بخش گنج

نصرآبادي، سيدمحمدعلي  مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميحي، تمجيد فاحسين رضايي،رپناهي،ومحمد داابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي،  زبان قرآن، عربي
 ، مهدي نيكزادمرتضوي

كبير، فيروز نژادنجف،  ، مرتضي محسنيخاني علي فضليفردين سماقي، بقا،زحل، محمد رضايي، عليرضا ذوالفقارييپور، محسن بياتمحمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
 سيداحسان هندي

  عمران نوريروش،عقيل محمدينويد مبلغي،محمد طاهري،ناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي،  زبان انگليسي

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

اميرحسين بوژاني، اميرمحمد دهقان، كاظم   الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي مرتضي منشاريكاظمي،

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
 سيداحسان هندي

  محمد آقاصالح، سكينه گلشني
 محمدابراهيم مازني

نوشين، عليرضا آب
  محدثه پرهيزكار  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  راو مبينا آزاده يتمحدثه مرآ

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح  (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان) دوازدهمعمومي          1400فروردين  7 آزمون -)6( ةپروژ

 
  

 ؟است نادرستها  هاي زير، در كدام گزينه، معني بعضي واژه با توجه به واژه - 1

  الف) (راغ: صحرا)، (حشر: قيامت)، (ارگ: دژ)

  )، (دستخوش: بازيچه)كشي : گردنب) (رشحه: چكّه)، (رغبت

  ج) (سيادت: بزرگي)، (ژنده: عظيم)، (خدو: بزاق)

  مسئوليتي) سري: بي كشائبه: ناخالص)، (سب د) (خيرخير: سريع)، (بي

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

  ؟داردوجود  ييامال غلطها،  نهيدر عبارات كدام گز - 2

  اند. اگر غفلتي بينند، زبان طاعنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقيعت يابند و حكما در اين باب وصايت از اين جهت كرده) الف

  و هجرت تو بدان بگزارم. يواجب دارم و حقوق دوست يو عادات ستوده معونت دهيند) لكن خواستم كه تو را بر اخالق پسب

  .فتادميب شيغافل بودم تا از محل و درجت خو شيخو بيو در نص دميمقصور گردان ريهمت بر فراق ش ؟ينيب يو عجز من م يبرادر، ضعف رأ ي) اج

هر چه  ايدن بينص رت،يس نيكه به مالزمت ا ديعالجت از جهت صواب مواظبت نماتر اطبا آن است كه بر م اند كه فاضل ) و در كتب طب آوردهد

  .ابديتر ب كامل

  ) ب، د4  ) ج، الف3  ) د، ج2  ) الف، ب1

 ؟آمده است گزينهترتيب در كدام  به» ، استعاره، تضادتناسب ايهام جناس همسان،«هاي  آرايه - 3

دالف)  ر گذا ن ا  ر دل  ينة  ي آ يرگي  ت يز زنگمطرب، نفس   در    كه تو داري يدا

  دور شد سليمان نه دست يافت شيطان؟چو   فـراق و غم چو ديوان ،ب) مـهـا تـويـي سـلـيـمان

  چـنـان خـوش بـخـسـبـد كه سلطان شام  ج) گـدا را چـــو حــاصــل شــود نـــان شـــام

  از دل فـرهـاد شـور شـكـر شيرين بـپرس  د) گـرچه خـسرو كام جان از شكر شيرين گـرفت

  ج، د، الف، ب) 2    ج، د، ب، الف )1

  ، الفج، د، ب) 4    الف، ج، ب، د) 3

  نشانة پرسش در پايان آن زايد است؟آوردنِ ، لحن خوانش كدام بيت نبايد پرسشي باشد و معنابا توجه به  - 4

 گرو نداز برهنه كي توان بر  گفت مست اي محتسب بگذار و رو) 1

 اگـرچـه اشـتر مستم نه در قطار توام؟  ام) اگـرچـه در چـه پـسـتم نه سربلند تو2

 كـجـا در كـوه خـاكـستر فتاده است؟  تـچـه گـفتي تندباد اس ) نه ابـر اسـت آن3

 يلة روباه را؟ـشير چون گردن گذارد ح  ) اهل غيرت نيست ممكن بازي دنيا خورد4

   است؟ بيشتركار رفته در كدام بيت  به »قيد«تعداد  - 5

 وزمـس يــان مـه زنـلـعـه دم شــدم ب  ارــد يــاهـش ش رخـيـوش پ عــمــش) 1

 دـزودنـف دك ميـدك انـج انـدريـه تـب  دـمودنـن يـت مـبـم رغـيـي نـاطـشـن) 2

 كه دايم باد خسرو شاد و خندان    دان زمين بوسيد شاپور سخن) 3

 يپر هرگز شدن نيارستي پنهان آدمي ز     گمان بي بودي محسوس اگر او راي ورـن) 4

دقيقه 15  2 فارسي

  2ل مباحث فارسي ك
  168تا صفحة  10صفحة 
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  است؟ كارگرفته شده در كدام بيت زير، به عنوان قافيه به» صفت نسبي ←اسم + انه «اي با الگوي ساختاري  واژه - 6

 از خواجه بپرسيد كه اين خانه چه خانه است  ايـن خـانـه كـه پـيـوسته در او بانگ چغانه است )1

 ؟ اگر دير مغانه استويـن نـور خـدا چـيست  ايـن صـورت بـت چيست؟ اگر خـانـة كعبه است) 2

 سـلـطان زمـيـن اسـت و سليمان زمانه است  الجمله هر آن كس كه در اين خانه رهي يافت في) 3

  و كرانه است حد وين خانة عشق است كه بي  اين خواجة چرخ است كه چون زهره و ماه است) 4

 است. تغيير كردهبا گذشت زمان   شود كه معناي آن اي ديده مي ... واژهجز  در همة ابيات به - 7

  تان يافتمـل دبسـفـودي طـخ يـام بـقـدر م  عقل كافي را كه لوح كاف و نون محفوظ اوست ) 1

  ره بـپرسـيم مـگر پـي بــه مــهـــمات بريم  شـدن آخــر تــا كــي در بـيـابـان فـنـا گـم )2

  يـر قـضـا نـيـسـتبـا هـيـچ دالور سـپـر تـ  عـاشـق چـه كـنـد گـر نـكـشـد بار مالمت )3

  پـيـش او جز شرح حال خويش ننويسد دبير  اي هـر دبـيـري را كـه فـرمـايـم نبشتن نامه )4

ترتيب، از كدام ابيات  به» بيني ستايشِ دورانديشي، تسليم و مطيعِ محض بودن، توصيه به هوشياري، بيانِ تواضع و خودكم«مفاهيم  - 8

  شود؟ استنباط مي

  هــاي حصيــن بــركشد امن حصن  ــو فـرود آيـــد               الف) هــر كـجا حـزم ت

  رـستـمهــر و مـه را چه گــفت خـاك  ب) بــنده آن را چگونه گـــويـــد شكر           

  هر حكم را كـه راي تو امضا كند همي  ج) گردون گشاده چشم و زمانه نهاده گوش          

  بانـراغ دزد بــود خواب پـاسـزيـرا چ  هيچ حال            د) در كار خصم خفته نباشي بـه 

  ) الف، ج، د، ب4  ) د، ج، الف، ب3  ) الف، ب، د، ج2  ) د، ب، ج، الف1  

  ؟نيستراستا  مفهوم كدام بيت با سه بيت ديگر هم - 9

 هركه در آتش رود از بهر او، ريحان كند  هركه در آبي گريزد، ز امر او آتش شود) 1

 از آتـش خـلـيـلـي كـه ريـحان برآرد  عـذاران ـت در بـزم آتـشسـپـندي اس) 2

 مـردي كـس نـگـردد بــلــنــد بـه پـا  كـسـي را كـه قـهـر تـو در سـر فـكند) 3

  نـژنـد آن دل كـه او خـواهـد نـژنـدش  بلـنـد آن سـر كـه او خـواهد بـلندش) 4

را فراخور  نو تيمارِ آ هه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هريك را در ديگري راه گشادو در آن مواضع از جهت گريزگا« عبارت مقابلمفهوم  -10

 ؟شود نمياز كدام گزينه دريافت » .تهشحكمت و بر حسب مصلحت بدا

  مي بخور وحشي خدا داند كه در آينده چيـست  سال نو آمد غم بيهوده خوردن خوب نيست )1

  دهـن تـنـگ تـو بـس تـوبه كه بشكست امروز  ردابـريـزد فـ كه رنـگ تـو بـس خـون رخ گل )2

كم گذران  دار فكر فردا مكن امروز دل خود خوش )3 ا  اآمده ر ن نديشة  دل ا   در 

  عـشـرت امـروز بـي انـديشة فردا خوش است   فـكـر شـنـبـه تـلخ دارد جـمعة اطفال را) 4
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   4: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1400فروردين  7 آزمون -)6( ةپروژ 
 

 

   

 است؟ نيامدهام گزينه به ترتيب در كد» هژير، بسنده، سودا، خيره«هاي  مترادف واژه -11

  شجاع، كافي، دادوستد، سرگشته )2     ) نيكو، شايسته، هوس، بيهوده1

  چابك، سزاوار، انديشه، فرومانده )4    هوشيار، كامل، عشق، لجوج  )3

 ؟اماليي وجود دارد غلطدر ابيات زير، چند  -12

  راغ بالمكـو آن مـجـال قـربم كـو آن ف  وار خـواهـم، پـرواز كرد ليكن الف) پـروانه

  تبع من غوطة فكرت زده در بحر ثناست  چكد آب ز مو شعر ترم را كه بسي ب) مي

    ) چهار4) سه                           3  ) دو2  ) يك1

 است؟ نادرستها همگي  پديدآورندگان كدام آثار با توجه به شمارة آن -13

  ) تفسير سورة يوسف (ع): محمدبن زيد طوسي3  ) ارزيابي شتابزده: نيما يوشيج 2   اتاق  آبي: سهراب سپهري  )1

  ) اسرارالتوحيد: ابوسعيد ابي الخير6هاي عرش: موسوي گرمارودي  ) گوشواره5  ام: معصومه آباد ) من زنده4

  ) سمفوني پنجم جنوب: حسين واعظ كاشفي9  الطوايف: فخرالدين علي صفي ) لطايف8  ) مثنوي معنوي: مولوي7

1 (1 ،4 ،7 ،9  2 (2 ،4 ،6 ،8  3 (2 ،3 ،6 ،9  4 (3 ،5 ،7 ،8  

 ؟ديآ ينمشمار  به» مسجع« نهيعبارت كدام گز -14

 را رمق از تن بخواهد خاست. دهيشود مارگز دهيجان گز اقيمهلكه تا تر نيكه در ا خاموش )1

 .ميكر يدارد و طبع نيمت يكه عزم حساب ياست و هنر ب شمار يرا كرم ب فالن) 2

 .نينش گوشه انيو مدع اند نيو امانت اما معاندان در كم انتياست و د لتيفض نيرا همچن تو) 3

  ورزد دستش از حساب بلرزد؟ انتيكه هركه خ يا دهينشن) 4

 هاي بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -15

   »كند بازي  اين سزاي آن كه با عالم زبان  در خون شفق زد مهر از تيغ زبان  غوطه«

  نظير ايهام، تشبيه، تشخيص، مراعات )2    استعارهتشبيه، مجاز، حسن تعليل،  )1

  حسن تعليل، ايهام تناسب، كنايه، مجاز )4    ، تشخيصاغراقتناسب، تشبيه،  ايهام )3

  1ل مباحث فارسي ك  1 فارسي
  162تا صفحة  10صفحة 
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 ؟بيان شده است نادرستشده،  هاي دستوري مشخص كدام گزينه، يكي از نقشدر  -16

  پـيـر (قـيـد، مـفـعـول)نـوشـتـنـد بـُرنـا و  گـواهـي    نـاگـزيــربـدان مـحـضـر اژدهــا  )1

  اليه، نهاد) شد و آواز نيامد (مضاف جانرا  سوختهكان     اي مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز) 2

  (منادا، مسند) جوش و خروش درات فرات  وز تشنگي    پوش به داغ ماتمت نـيلي كعبهاي ) 3

  (نهاد، مسند)زخـم مـردن، غـم عاشق است  كـه بـي    عاشق است مرهم اينبـزن زخم، ) 4

 است؟  نادرستكدام گزينه  ،با توجه به ابيات -17

  گردنده فلك نيز به كاري بوده است  پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است«

   »آن مردمك چشم نگاري بوده است  هـرجـا كـه قـدم نـهـي تو بر روي زمين

  سه تركيب وصفي دارد. )2    در ابيات دو مسند وجود دارد. )1

  نهاد محذوف، وجود ندارد. )4    ب اضافي دارد.سه تركي )3

 تناسب معنايي دارد؟» .شد دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، نيما نمي دانم خودش مي نمي«كدام بيت با عبارت  -18

  وهر برون آمدـگ ،نـا از وطـد تـوراخ شـش سـدل     بر غربت شرف دارد رستيطن هر چند دلگو )1

  ويش راـبيني ديار خ  واب خوشـر در خـو دگـگ  پاي در گل ماند ماند هركه را در خاك غربت )2

  تــسـر هـي اگـايـمــيـس هـنـة دل آيـانـدر خ  ت ننمايد ـربـي غـخـلـان، تـي جـوطـر طـب )3

  راـاشد مـن بـي در وطـخـلـه تـم كـايـآب دري  شود ن آب گوهر ميـرة مـطـي قـبـريـدر غ )4

 ؟است در كدام گزينه آمده» گردد. خوي من عاقل مي و گردم و او از خلق او جاهل نمي من از سخن«مفهوم عبارت  -19

  كـز شـكـر شـيريـن نگردد چون بود بـادام تلخ  باشد سرايت در بدان قـرب نيكان را نمي )1

  بــاشـد در تـرازوي گـوهـر، سـنـگ گـران مـي  صـحبت بدگهران بر دل نيـكان بار است )2

  مشك شد خون عقيق از كيمـياي نـام دوست  سنگ خارا صحبت نيكان اثركند در  مـي )3

  گونه شود كـه زر بـه صـحبت سـيـماب، سـيم  بـه رنگ خويش كنندت بدان نبيني آن )4

زاده كه گويي همه چيز در آن  به شامگاه، چنان بنگر كه گويي روز بايستي در آن فروميرد و به بامداد پگاه چنان« پايانيمفهوم عبارت  -20

 ؟با كدام بيت قرابت معنايي دارد» شود. نگرش تو بايد هرلحظه نو شود. مي

  كرد. و بوي باغچه را باد، روي فرش فراغت نثار حاشية صاف زندگي مي )1

  كُند مأنوس. تو را به گرمي يك سيب مي ،قشنگ يعني تعبير عاشقانة اشكال/ و عشق، تنها عشق )2

  رسند؟ هاي پيچاپيچ/ در آن دهان سرد مكنده/ به نقطة تالقي و پايان نمي تمامي اين راه/ مگر ، كدام قلّه، كدام اوج )3

 هميشه با نفس تازه راه بايد رفت.غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست/  )4
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  ۲۸ - ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  

 ﴾: َتشُعرونَ ال ّله أمواٌت َبل أحياٌء ولکن سبيل ال فيَتقولوا لمن ُيقَتل  ال و﴿  -21
 د!ياند ولي شما ندانست بلكه زنده مرده نگوييد، اند، راه خدا كشته شده كه در به آنان ) و1

 دانيد! شما نمي امااند  بلكه زنده گوييد، مرده نمي ميرند، راه خدا مي به كساني كه در ) و2

 ايد! اند ولي شما ندانسته بلكه زنده يد،نشماررده م راه خدا كشته شدند، كه در را كساني ) و3

  دانيد! اند ولي شما نمي بلكه زنده مرده نگوييد، شوند، راه خدا كشته مي به كساني كه در ) و4

  »:                                           أن ُتذَکر لي! فات ُاحبُّ صَ او مُ  أذُکر دائمًا لصديقي الحميم خيرَ « -22
  كنم كه دوست دارم مرا به آن ياد كند! ام ياد مي هاي بهتر دوست صميمي ز خصلت) دائماً ا1
  كنم كه دوست دارم برايم ذكر شود! هايي را ذكر مي ام بهترين ويژگي ) همواره براي دوست صميمي2
  كند! از من يادكنم آنگونه كه دوست دارم  ياد ميي خود هاي دوست صميم خصلتخوبيِ ) هميشه از 3
  هايي را بيان كن كه دوست داري براي خودت ذكر شود! بهترين ويژگي من سته براي رفيق صميمي) پيو4

  »: ُربَّما الّزيوت المنتشرة علی جسم الّطيور المائّية دلَّت اإلنسان علی إنتاج ألِبسٍة ال تتأّثر بالماء!« -23
  هايي كه آب بر آن اثرگذار نيست، هدايت كرده باشد! هاي آبي، انسان را به تهية لباس هاي موجود بر بدن پرنده ) چه بسا روغن1
  شود، راهنمايي كرده است! هاي منتشر بر جسم پرندگان آبي، بشر را به تهية پوشاكي كه تحت تأثير آب واقع نمي ) امكان دارد چربي2
  بر آن اثر گذار نباشد، هدايت كند!هايي كه آب  هاي آبي، آدمي را به توليدكردن لباس هاي موجود بر پوشش پرنده ) ممكن است چربي3
گيـرد، راهنمـايي    هايي كه تحت تـأثير آب قـرار نمـي    شده بر جسم پرندگان آبي، انسان را به توليد لباس هاي پخش ) شايد روغن4

  كرده باشد!

 »:!حاضراته العلمّية بأکثر ِمن ثالث لغاٍت عالمّيةمُ  يلقيُ قدُر أن ي اُالستاذ کان ستاذ مشهور،اُ  يکان عند« -24
 !نمايدالمللي ايراد  سه زبان بين را به بيش از اش سخنراني علمي قادر استاو  دارم، معروفي) استاد 1

 المللي ايراد كند! سه زبان بينحداقل را به  خودتواند سخنراني علمي  مي آن استاد ) استاد مشهوري داشتم،2

 المللي ايراد كند! سه زبان بين را به بيش از اش لميهاي ع توانست سخنراني مي آن استاد  داشتم، معروفي) استاد 3

 !نمايدسه زبان بين المللي ايراد  را به بيش از خويش هاي علمي توانست سخنراني مي استاد ) استاد مشهوري دارم،4

  »:لّما فشلُت للمّرة المئة ُقلُت: أعتقد أّني لم أجْد طريقة ُمناسبة للّنجاح!« -25
  كنم! دم گفتم: معتقدم من روش مناسبي براي موفقيت پيدا نمي) وقتي صد مرتبه شكست خور1
  ام! ) وقتي براي بار صدم شكست خوردم گفتم: اعتقاد دارم كه شيوة مناسبي براي موفقيت نيافته2
  ام پيدا كنم! ) هنگام شكست براي بار صدم گفتم: من معتقدم كه روش مناسب موفقيت را نتوانسته3
  ام! دمين بار پيروز نشدم گفتم: اعتقاد دارم كه شيوة مناسبي براي پيروزي نيافته) هنگامي كه براي يكص4

 2و  1 عربي، زبان قرآن
دقيقه 15

  كل مباحث 
  1ن كتاب عربي، زبان قرآ

  و المعجم 102تا صفحة  1صفحة 
  كل مباحث 

  2كتاب عربي، زبان قرآن 
  و المعجم 91تا صفحة  1صفحة 
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  :الخطأن عيّ  -26
  فراخواندن ديگران به نيكي با كردارها مؤثّرتر از گفتارهاست!   باألعمال أکَثر تأثيرًا من األقوال!: رَنْدُب اآلَخرين إلی الخي) 1
 شفرودآمدن ند آب وجريان تُ :يسبِّب أن نجد ماَء الشّالل أبيَض مـن بعيـد! رتفاعتّيار الماء الّسريع  و نزوله من اِال ) 2

  شود كه آب آبشار را از دور سفيد ببينيم!    از بلندي باعث مي
 گيريم كـه هرگـز    ميفرا هايي را  از آموزگاران فاضل خود درس :!أبـداً  حياتنـا َننساها في لن دروساً  الُفضالء معّلمينا من تعلَّمنا )3

  فراموش نخواهيم كرد!  در زندگيمان ان را ايش
ماري شيمل بيش از بيسـت سـال در دانشـگاه     :!عامـاً  عشـرين أکَثر من هارفارد جامعة في تدرِّس ماري شيمل کانت) 4

  داد! درس مي هاروارد
  :الخطأن عيّ  -27

ي درختـان جنگـل درهـم    هاي برخـ  آن درخت دور تنه تلك الّشجرة َتلتّف حول جذوع بعض أشجار الغابـة و َتخنقهـا!:) 1
 كند!   ها را خفه مي پيچد و آن مي

پنداشته  كيلومتر شصت اينجا تا دوستم شهر از را فاصله کيلومترًا!: ستّين هنا إلی صديقي مدينة من المسافةَ  َأُظنّ  کنتُ ) 2
  بودم!

باني وجود دارد كه تماشاچيان  زهدر تيم استقالل دروا تفّرجين جّدًا!:ُيعجب المُ َمرمی  حارُس » إستقالل«هناك في فريق ) 3
 آورد! را بسيار در شگفت مي

مؤمنان نبايد براي آشكار كردن رازهاي مـردم بـراي رسواكردنشـان     ال ُيحاوِل المؤمنون لکشف أسرار الّناس لَفضـحهم!:) 4
  تالش كنند!

  :»اگر از ابر سياه باران ببارد، زمين با آن سرسبز خواهد شد!« -28
  مخضّرة! اهالّسوداء فسوف تصيُر األرض بإن ُتمطر الغيوم ) 1
  مخضّرة! اإن تنزل األمطار من الغيمة الّسوداء ُتصبح األرض به) 2
  إن ينزل المطر من الغيمة الّسوداء فستصبح األرض به ُمخضّرة!) 3
 عندما ينزل المطر من الغيمة الّسوداء فسوف تکون األرض به مخضّرة! )4

 :ُيناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۹جب عن األسئلة (ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أ ■■
اهللا سبحانه وتعالى.  حّرمهاتي فات على اإلطالق، ومن األشياء الّ الكذب، هو عدم قول الحقيقة ومن أقبح الصّ 

تي حّرمته ونهت عنه، فهو من صفات ريفة الّ بوّية الشّ وردت الكثير من نصوص القرآن الكريم واألحاديث النّ 
يؤّدي إلى  منها: رةيللکذب عواقب کث ذين أعّد اهللا سبحانه وتعالى لهم أشّد نوع العقاب يوم القيامة.الّ  ،المنافقين

  خص.الشّ  مانيإ فضعّ يجتمع، وٕاشاعة الفساد األخالقي فيه و اس، واإلضرار بالمُ اإلفساد بين النّ 
 عند اهللا تعالى، مهيالكذب وتحر  ةعقوبالّتعّرف علی  رق المختلفة منها:طّ بالمن الکذب  صتخلّ ياإلنسان أن  یعل

 دق وأهمّيته!دق ونشر فضائل الصّ الصّ الحة لألبناء، وتعليمهم على قول ربية الصّ التّ 
 :  الخطأ عّين -29

  ص بها اإلنسان من الكذب!تي يتخلّ رق الّ دق من الطّ معرفة فضائل الصّ ) 1
  هم سيواجهون أشّد العقوبات! الكذب من صفات المنافقين وقول  )2
  !الّنصوص اإلسالمّية ال تنهی عن الکذب إّال المنافقين إنّ  )3
  في المجتمع! الفساد األخالقيّ  نشرمن عواقب الكذب  )4
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  من طرق الّتخّلص من الکذب:  ليسعّين ما  -30
  الّتحذير من عقوبة الکذب! )1
 أن يفهم اإلنسان أّن الکاذبين هم المنافقون! )2

 ن الکذب!أن نعّلم أوالدنا اإلبتعاد الدائمّي ع )3

  الحديث عن فوائد الّصدق و مصير الّصادقين! )4
  :الّنصعن مفهوم  األبَعدعّين  -31

  إذا حدث الُمنافق کذب و إذا وعَد أخَلف!) 1
  إّياکم و الکذب! فإّنه باٌب من أبواب الّنار!) 2
  ال يجد عبٌد طعم اإليمان حّتی يترك الکذَب!) 3
  قة!إحذر! في بعض األکاذيب ما ُيخبر بالحقي) 4
 ) ۳۳و  ۳۲عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  
  :»حّرم« -32

  ةيّ والجملة فعل» ها«: معلوم / مفعوله – )نازائد ناحرف لهثالثي ( ديمز  - فعل ماض) 1
  و ليس له مفعول »اهللا« :/ فاعله حرف واحد ادةيبز  یثالث ديمز  -للغائب  – فعل ماض )2
  ةيّ الجملة فعل؛ »الّله«: مفعوله و» ها« :فاعله معلوم/ فعل و - ل)َفعَّ  :وزن یثالثي (عل ديمز ) 3
  »اهللا« :) / فعل و فاعلهليَتفع :وزن یعل »ميحر تَ «ثالثي (مصدره  ديمز  - لغائبا للمفرد المذّکر )4
  :»المنافقين« -33

  »صفات«: إليه و مضافه مضاف/ معّرف بأل  – )مأخوذ من فعل: َينفقُ اسم فاعل ( )1
  »صفات«: هيمضاف إلال / مضاف ومعرفة  – )»ِانفاق« مأخود من مصدر(ول اسم مفع) 2
  »صفات«مضافه  و هي/ مضاف إلفعل: ُينافُق مأخوذ من  ،اسم فاعل - رمذکّ لل سالم جمع )3
  »صفات« هاموصوف ) / صفة و»ُمفاعلة«علی وزن  (مصدره اسم فاعل -(مفرده: المنافق)  سالم جمع )4
  ) ۴۰ -  ۳۴اب عن األسئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجو  ■■

  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأعّين  -34
  !اإلسالميَّة اَألدعَية إَلى ُمقاَبالِتها إحَدى شيِمل في ُتشيرُ ) 1
  !َطبيعيٌّ  َأمرٌ  العاِلم ُلغات َبين الُمفَرداتِ  َتباَدل أنَّ  ال َشكّ ) 2
يَدليَّة في اَألدوَية َنسَتِلم) 3   !الُمسَتوَصف َمَمرِّ  َيةِنها في اّلتي الصَّ
ناَعة وَ  الِعلم َميادينِ  في التَّقدُّم َمظاِهرُ ) 4   !َحضاَرة اَألَدب ُتَسمَّى و الصِّ
  »لوٌح ُيعّلق أمام الحّضار في الغرفة أو الّصالة و ُيکتب عليه!«. . . . . . عّين المناسب للفراغ:  -35

   الحّصة )2    إشارة الُمرور) 1
  قة الَکهربائّيةالّطا) 4    الّسّبورة ) 3
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  مضافًا: ليسعّين اسم تفضيل  -36

  أنفع الِعلِم ما َينتفع الّناس به!) 1

  ُسکوتي هذا أفضل بين العلماء من کالمي!) 2

  األبَيض من أکثر ألوان للّسيارات يختارها اإليرانّيون!) 3

  مختلفة قد جاء أهّمها في کتبنا! ِلحروف الجّر معانٍ ) 4

  :فاعالً » طّالب«عّين کلمة  -37

  جاِلس الطّالب اّلذين لهم أخالق حسنة!) 1

  شّجَع هؤالء طّالب کانوا في حفلة المدرسة!) 2

  !بيئة هادئةهؤالء نصحوا الّطالب بالبقاء ) 3

  ال ُينسی الطّالب الُقدماء و سيتذّکرهم الُمعّلمون!) 4

 :لها معنی المضارع يعّين العبارة اّلت -38

  !أبيه ةتغيَّر سلوك الّتلميذ بعد وفا) 1

  حوله! اُالمور لم يعرف حقائق إن الجاهل) 2

 !الغداءسرة حول المائدة لتناول جلس أعضاء االُ ) 3

  إن استمعَت إلی کالم الخطيب جّيدًا انتفعَت به کثيرًا!) 4

    »:عَلم«الجواب اّلذي جاءت فيه معرفُة عّين  -39

     ُمحسٌن ُيساِعد الجميَع صادقًا! هو جارٌّ ) 1

                                               قنع کالُمه ُکلَّ ُمستِمع وحيدًا!هذا شخٌص صادٌق يُ ) 2

    د!حمَ اَ ي علی أحد الزُّمالء حامٌد في عيد ميالد أخيه نعرَّف) 3

   ُخُلقك َحَسٌن و هذا األمر َمحموٌد في العالقات اِالجتماعّية!) 4

 في نفي األفعال:  الخطأعّين  -40

   ة الرياضة!الميذ يلعبون في حصّ ما کان التّ ← ة الرياضة!ون في حصّ الميذ يلعبکان التّ ) 1

     ة الرياضة!الميذ ال يلعبون في حصّ کان التّ  ← ة الرياضة!الميذ يلعبون في حصّ کان التّ ) 2

  !   لِعبوا في ملعب کبير الّزمالءما کان  ← لِعبوا في ملعب کبير! الّزمالءکان ) 3

  لم لعبوا في ملعب کبير! الّزمالءکان  ← لعب کبير!لِعبوا في م الّزمالءکان ) 4
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 ؟هر كدام از آيات زير اشاره به كدام موضوع قرآني دارد -41

  »كنيم. گونه كه بوده مجدداً خلق مي بلكه سر انگشتان آنان را نيز همان« - 

  »كند. مينو عمل هيچ مرد و زني را ضايع « - 

 »ال يأتون بمثله« - 

  اي همانند آن قرآن كريم براي آوردن سوره ديحت –ي قرآن كريم ياعجاز محتوا –سابقه  ذكر نكات علمي بي) 1

  اي همانند آن تحدي قرآن كريم براي آوردن سوره - عقايد دوران جاهليت  ازتأثيرناپذيري  –قدرت خداوند در نظام مرگ و زندگي در طبيعت ) 2

  مثل قرآنتحدي قرآن كريم براي آوردن  -قرآن كريم  ياعجاز محتواي -در طبيعت  قدرت خداوند در نظام مرگ و زندگي) 3

  مثل قرآنتحدي قرآن كريم براي آوردن  - عقايد دوران جاهليت از تأثيرناپذيري  -سابقه  ذكر نكات علمي بي) 4

رسالته و اهللا يعصمك من الناس إنَّ اهللا ال يهدي  يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت«از توجه در آية مباركة  -42

 ؟شود استنباط مي »مردم شدنتهديد «از كدام قسمت آيه » القوم الكافرين

    »ما بلغت رسالتهو إن لم تفعل فَ« )2    »بلغ ما انزل إليك من ربك«) 1

  »إنَّ اهللا ال يهدي القوم الكافرينَ«) 4    »و اهللا يعصمك من الناس«) 3

 ؟مؤكد واقع شده است هترتيب در كدام آيات مبارك به» بيت پيامبر اسالم (ص)  اهل«و » پيامبران«عصمت در وجود  -43

  »... إنما وليكُم اهللا و رسوله و الذينَ آمنوا« - »معهم الكتابو انزلنا  اَرسلنا رسلنا بالبينات«) 1

  »... ا يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجسإنم« -» اَرسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب«) 2

3 (»جعلُ رسالَتَهيثُ يح نوا« -» اهللاُ اَعلمو الذينَ آم رسولُه كُم اهللاُ وليإنّما و ...«  

4 (»جعلُ رسالَتَهيثُ يح الرجس« -» اهللاُ اَعلم نكمع ذهبياهللاُ ل ريدإنما ي«  

همراه شدن اين فعل با ياد  ،يحزول وحي بر پيامبر (ص) ناشي از نفي كدام فعل در اوست و بنابر كالم وفرياد اندوهناك شيطان در هنگام ن -44

 ؟چه امري خواهد بود ثمردهندةخداوند 

  »حسنة ةفي رسول اهللا اسو« -» يرجوا«) 2    »البريةاولئك هم خير « -» آمنوا«) 1

  »ة حسنةاهللا اسو رسولفي « -» آمنوا«) 4    »البريةاولئك هم خير « -» يرجوا«) 3

ترتيب به كدام دسته  به» ال ضَرَر و ال ضرار في االسالمِ«و » م الناس علي قدر عقولهِماُمرنا أن نكلّ ءإنا معاشرَ االنبيا«هر يك از احاديث نبوي  -45

 ؟از عوامل مربوط به رسالت انبياي عظام مربوط هستند

  ختم نبوت، حفظ قرآن كريم از تحريفالف) 

  جديد نبوت، استمرار و پيوستگي در دعوتب) ت

  ج) ختم نبوت، پويايي و روز آمد بودن دين اسالم

 د) تجديد نبوت، رشد تدريجي سطح فكر مردم

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

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
دقيقه 15  2دين و زندگي 

  2كل مباحث دين و زندگي 
  12تا پايان درس  1درس 

  158تا صفحة  9صفحة 
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بر وجود  جملهكنند و كدام  هاي امامت اشاره مي يك از مسئوليت به كدام» .و اكنون من امام هستم«فرمايند:  جا كه امام صادق (ع) مي آن -46

 ؟گذارد اين مسئوليت صحه مي

  ».كنند و در دين اختالف ندارند هرگز با دين مخالفت نمي« -واليت ظاهري ) 1

  ».كنند و در دين اختالف ندارند هرگز با دين مخالفت نمي« -مرجعيت ديني ) 2

  ».هاي آن هستم و من از شرط ،هاي آن اما به شرط« -واليت ظاهري ) 3

  ».هاي آن هستم و من از شرط ،هاي آن اما به شرط« -مرجعيت ديني ) 4

 ؟نمايد و خداوند به هدف اتمام حجت با بندگان، چگونه اقدام نموده است امام كاظم (ع) رتبة چه كسي را در آخرت، برتر معرفي مي -47

  ارسال رسوالني بشارت دهنده و هشدار دهنده – .تر است آن كس كه عقلش كامل) 1

  هاست. تذكر دادن به زياني كه فراگير همة انسان – .تر است آن كس كه عقلش كامل )2

  هاست. تذكر دادن به زياني كه فراگير همة انسان - .هركس پيام الهي را بهتر بپذيرد) 3

  ارسال رسوالني بشارت دهنده و هشدار دهنده – .هركس پيام الهي را بهتر بپذيرد) 4

افراد جامعه را پشتيبان خود  ةرهبر، هم ،يك اسالمي در صورت تحقق كدام ةهاي متقابل رهبر و مردم در جامع در راستاي تبيين مسئوليت -48

 ؟هاي اسالمي را به اجرا درآورد دهد كه برنامه كند و به رهبري امكان مي خواهد دانست و چه چيزي كشور را قوي مي

  مشاركت در نظارت همگاني –وحدت و همبستگي اجتماعي ) 1

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت –گيري براساس مشورت  تصميم )2

  ت و همبستگي اجتماعيوحد –مشاركت در نظارت همگاني ) 3

  گيري براساس مشورت تصميم –استقامت و پايداري در برابر مشكالت ) 4

 ؟شوند چيست و چه موقع تمايالت بعد حيواني بد ميذلت نفس  ةريش -49

  گيرند. ي كه اصل قرار ميزمان –غفلت از خدا ) 1

  گيرند. زماني كه اصل قرار مي –شكستن  پيمان ) 2

  كنيم. ها توجه مي زماني كه به آن –غفلت از خدا ) 3

  كنيم. ها توجه مي زماني كه به آن -شكستن پيمان ) 4

 ؟رزيدالهي كفر و هاي نعمتبه باطل ايمان آورد و به  دنحل، چرا نباي ةمبارك ةسور 76 ةبا تأمل در آي -50

  به دليل وجود نعمت همسران آرامش آفرين) 1

  جنس رحمت ميان همسران همو  مودتوجود دو عنصر ) 2

  جنس و رزق پاكيزه اعطاي نوادگان و همسران هم) 3

  هاي الهي برخورداري از نعمت انديشه و تفكر در آيات و نشانه) 4
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 ؟داردآوايي  هر كدام از عبارات زير با كدام عبارت قرآني هم -51

  گردد. باز مي انسانپنجرة اميد و روشنايي به روي - 

 .رساند قطعاً خداوند ظالمان را در جهان ديگر به سزاي اعمالشان مي- 

  »وال هم يحزنون« – »لو كانوا يعلمون و«) 1

  »ال هم يحزنون و« – »و ال هم يحزنون«) 2

  »و لو كانوا يعلمون« – »و ال هم يحزنون«) 3

  »فال خوف عليهم« – »علمونلو كانوا ي و«) 4

بدهد ما را چگونه هشدار  ،كه طالب سراي آخرت باشند و تالش كنند مؤمنانيبه  را كه وعدة پاداش خداوند در قرآن كريم پيش از آن -52

 ؟دهد مي

  ».اي ندارند ولي در آخرت هيچ بهرهكن به ما در دنيا نيكي عطا  اخداوند :گويند بعضي از مردم مي«) 1

  ».چه نزد خداست بهتر و پايدارتر است  به شما داده شده كاالي زندگي و آرايش آن است و آنچه   آن«) 2

  »هاست را بازيچه نيافريديم ... چه بين آن ها و زمين و آن و ما آسمان«) 3

  ...»دهيم  مي -و به هركس اراده كنيم  - بخواهيم را كه از آنطلبد آن مقدار  آن كسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي«) 4

هدف قرآن كريم از معرفي حيات بعد از موت به عنوان يك جريان رايج در عالم طبيعت چيست و كدام كالم وحياني استناد خوبي بر اين  -53

 ؟باشد منظور مي

  ».ا را براي نخستين بار آفريده بگو همان خدايي كه آن« -يرممكن خروج معاد از حالت امري بعيد و غ) 1

  »گونه است. زنده شدن قيامت نيز همين« -ز حالت امري بعيد و غيرممكن خروج معاد ا) 2

  »گونه است. زنده شدن قيامت نيز همين« -محال و ناروا دانستن عدم وقوع معاد ) 3

  ».ا را براي نخستين بار آفريده بگو همان خدايي كه آن« -ع معاد محال و ناروا دانستن عدم وقو) 4

 هاي شريف زير توصيف چه كساني است؟ يك از عبارتبا تدبر در آيات قرآني هر  -54

  يحبونهم كحب اهللا- 

 اشد حباً هللا - 

  »آمنواالذين « - »من دون اهللا انداداًيتخذ «) 2  »كم اهللاببيح« – »من دون اهللا انداداً«) 1

  »كم اهللاببيح« – »تحبون اهللا«) 4    »آمنواالذين « – »تحبون اهللا«) 3

 ؟قيامت درست ذكر شده استچند مورد از حوادث و وقايع  -55

  ها و زمين آسمان مرگ اهل  ←ناگهاني  ةغافلگيركنند - 

  كنار رفتن پرده از حقايق عالم ←ها  آغاز حيات مجدد انسان - 

  امة اعمالدادن ن ←ثبت و ضبط اعمال  - 

 ها ن زنده شدن همة انسا ←ها  هراسان شدن دل - 

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

  1كل مباحث دين و زندگي 1دين و زندگي 
  12تا پايان درس  1درس 

  152تا صفحة  11صفحة 
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 ؟شود برداشت مي ضوعاتكدام مو» تر كه من از وي دورم من به من است / وين عجبتر از  دوست نزديك«بيت از  -56

  الف) قرب وجودي خدا به انسان در هر حال است.

  ب) خداوند سرشت انسان را با خود آشنا كرده است.

  شود. ميالعمل در برابر گناه  ها سبب عكس ها و زيبايي به نيكي انسانج) گرايش 

 عقل راه فالح را برگزينيم. ةسرماي ابه ما نشان داده تا برا و شقاوت  د) خداوند راه رستگاري

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

گردد و اين ديدار را چه  اش پس از مرگ چه مفهومي مستفاد مي خانواده بامعصومين مبني بر ديدار مؤمن  ةبا دقت در فرمايش گوهربار ائم -57

 ؟دهد عاملي تحت شعاع قرار مي

  كميت فضيلت –حفظ شعور و آگاهي توسط عامل آن در دنيا ) 1

  كميت فضيلت –به هنگام ورود به منزلگاه بعد  دنياتداوم ارتباط با عالم ) 2

  كيفيت فضيلت –به هنگام ورود به منزلگاه بعد دنيا تداوم ارتباط با عالم ) 3

  كيفيت فضيلت   –حفظ شعور و آگاهي توسط عامل آن در دنيا ) 4

 ؟است» بهشت اخروي«ف تحقق كدام گزينه ظر -58

  »گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟ فرشتگان مي«) 1

  ».خاطر اعمالي كه انجام داديد سالم بر شما وارد بهشت شويد به«) 2

  »آمديد وارد بهشت شويد و براي هميشه در آن زندگي كنيد. خوش«) 3

  »كه عمل صالح انجام دهم.پروردگارا مرا بازگردانيد باشد «) 4

 ؟هاي غيرالهي در نظر انسان نمازگزار پيامد كدام امر است كوچك شدن قدرت -59

  خداوند در ركوع و سجود عظمتدر نظر داشتن ) 1

  »اهدنا الصراط المستقيم«اعتقاد صادقه به عبارت ) 2

  االحرام نماز ةتوجه به بزرگي خداوند در تكبير) 3

  »غيرالمغضوب عليهم و الالضالين«ب در هنگام گفتن عبارت بيان با توجه و حضور قل) 4

 ؟چيست ،فرسخ است 2تر از  كسي كه به قصد كار حرامي به شهري ديگر رفته است كه مسير رفت او بيش ةحكم نماز و روز -60

  بستگي به مسافت برگشت دارد.) 1

  اش صحيح و نمازش كامل است. تر از ده روز باشد روزه به شرطي كه بيش) 2

  .بايد روزه بگيردنماز او كامل و ) 3

  تواند روزه بگيرد. چون به قصد كار حرام رفته نمي) 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- I ... my translations as … as possible for almost 20 years.  
1) tried keeping- exact  2) tried to keep- exactly 

3) have tried keeping- exactly  4) have tried to keep- exact 

62- We may find plenty of time to play various games while we are outside if it … fine and dry.   
1) be    2) is  
3) was    4) were 

63- The happiest people do not necessarily have … of everything, they simply appreciate what they 

already … .  
1) better – have  2) as well – are having  

3) the best –  have  4) as good – were having  

64- As far as I know, … a successful student without taking his abilities into consideration would be a 

great mistake.  

1) to expect your kid be  2) expecting your kid been 

3) to expect your kid being  4) expecting your kid to be 

65- His unsociable behavior makes it hard for us to ... with each other, which has caused many 

difficulties.   

1) get along  2) look after  
3) keep off  4) turn off                

66- The book became so … that we sold all the published copies on the first day of our online sale.  

1) historical  2) regular 
3) hospitable  4) popular 

67- There is probably no bigger issue for the doctor than understanding and controlling the patient’s 

… and suffering.  

1) influence  2) identity 
3) custom  4) pain  

68- Education and training are the key factors to employment, a higher standard of living, and 

building a great … .  
1) frequency  2) mission  
3) society  4) element  

69- When he met Greg’s wife for the first time, he had a/an … feeling that he had seen her 

somewhere before.  

1) common  2) strange 
3) excellent  4) healthy 

70- In my ..., the greatest gift that you can give to others is unconditional love and acceptance. 

1) idea   2) material 
3) opinion  4) science 

2و  1 انگليسي  زبان
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.

  1انگليسي
  كل مباحث نيمسال

  4تا پايان درس  1درس 
  125تا صفحة  15صفحة 

  2 انگليسي
  كل مباحث نيمسال

  3تا پايان درس  1درس 
 110ان صفحة تا پاي 15صفحة 
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71- The children have no forms of ... in this small village, and they have no choice but to work on the 

family farm. 

1) entertainment  2) destination 
3) possibility  4) attraction 

72- After the accident, the doctors had to do several operations on his legs, but he became disabled 

and was forced to … by a wheelchair.  
1) pass away  2) give up 
3) get around  4) get back 

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

choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1  
Perhaps no single person is more responsible for helping Decorah (a city in the United States) to 

accept alternative energy models and reduce its collective carbon footprint than Larry Grimstad, 

and the community holds him in great respect for his efforts. Grimstad invested in Oneota Solar, 

LLC, and several other local wind and solar projects and played a key role in organizing the 

Winneshiek Energy District. 

Grimstad’s interest in finding and implementing solutions to climate change began in the mid 

1990s when he and his wife Diane began reading works by Al Gore and others. After becoming 

curious about the future of non-renewable energy, they dedicated themselves to research about 

climate change and global warming. This resulted in some big changes in the way they lived their 

lives. 

For Grimstad, a local bank owner and community leader, addressing climate change never was 

just a moral obligation. It was a good business. He is certain about his rejection of the argument that 

environmental and economic successes are at odds with one another. According to Larry Grimstad, 

“economic growth is going to come from environmental changes. They go together.” 

73- What is the best title for the passage? 

1) Larry Grimstad’s Service to the U.S. 

2) Alternative Energy Models in Decorah 

3) Decorah: An Excellent Example of a Clean City 

4) Larry Grimstad: Decorah’s Father of Clean Energy 

74- The underlined word “obligation” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) responsibility  2) resource 
3) respect  4) depression 

75- The purpose of saying the underlined sentence at the end of the passage is … . 

1) to add a clear example  

2) to support an earlier statement 

3) to introduce a new topic for discussion 

4) to prevent a probable misunderstanding 

76- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

1) Why does not the author mention factors leading to economic growth? 

2) Why did people in Decorah accept to turn to alternative energy models? 

3) Who or what made Larry Grimstad interested in climate change and global warming? 

4) What is the relationship between climate change and global warming? 
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PASSAGE 2  
It’s always important to remember where we were born: our hometown, our ordinary beginnings, 

and our parents. Put aside in favour of fast-paced jobs, modern technology and eyes focused on 

what’s to come, appreciation for the past seems to be lost in the not-well-organized lifestyles that we 

have in today’s world. It’s important that we start to change that, both for the present generation of 

elders as well as for future generations who will finally take on the same role. We have so many 

things to learn from those who have walked through life before us, but we often forget to ask. 

Learning from the past will help our present and future generations to grow and be better. That 

could mean we can be enriched by family or historical traditions that we hand down to our children. 

We might find ourselves able to avoid major disagreements because we know how a similar situation 

developed years ago. We can follow our elders’ lead and make better choices so as not to repeat 

history. No matter how we look at it, the elderly are one of the best blessings that we have. It’s up to 

us to keep them involved in our world and make them feel respected and heard. We’ll end up with 

two-sided appreciation for one another, which is an idea the humankind can always use more. One 

way to benefit from their experience is to discuss family heritage, history and traditions. 

77- Which of the following best describes the writer’s attitude towards the way our present 

generation appreciates the past? 

1) Proud   2) Disrespectful 
3) Unsatisfied  4) Supportive 

78- Which of the following sentences is TRUE according to the passage? 

1) People who have walked through life before us should be well-organized. 

2) Both present and future generations need to change historical traditions.   

3) Learning from future generations will help past generations to grow.   

4) We can prevent serious problems if we use the experience that our elders have. 

79- Which of the following questions can be answered according to the information given in the 

passage? 

1) How should we remember where we were born? 

2) Why should we learn from the past?    

3) When should we repeat history?   

4) What should we put aside in favor of fast-paced jobs? 

80- The passage would most probably continue with a discussion of … . 

1) other ways the present generation can benefit from the experience of elders 

2) the way history is compared with traditions 

3) why the humankind needs two-sided appreciation 

4) the information the reader needs about what elders should do 
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های کوچک شاخة گیاه گوونر   هایی که در حفره  کنند برخالف باکتری گیاه لوبیا زندگی می ةهای ریش هایی که در گرهک باکتری -131

   ی هستند؟  کنند، قطعاً د ر ی چه مشخصه زندگی می

 تولید کنند. رد نیاز خود را موتوانند از مواد معدنی، مواد آلی  ( نمی2 کنند.  از مواد آلی برای تولید آمونیوم استفاده می (1

 کنند.  میگیاخاک غنی از نیترات ایجاد  طور مستقیم به( 4 کنند. ( از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده می3

 کد م مورد بر ی تکمیل عبارت زیر مناسب  ست؟ -131

 ..............«، پیش  ز ورود غذ  به بخشی که .................  ست، ...سالم و بالغ در لولة گو رش  نسان»

 به محیط داخلی بدن دور از انتظار است.  شیمیایی  مادةهر گونه ورود  –ها  محل آغاز گوارش پروتئین (1

 شوند.  های لوزالمعده به مونومر تبدیل می ها به وسیلة آنزیم کربوهیدرات –بینی قابل بررسی  ( به کمک کولون2

 دارای نقش مهمی هستند.گوارش در به جلو راندن کیموس  حرکات لولة –ای مورب  ( دارای الیة ماهیچه3

 گیرند.  آنزیم قرار می رای یون بیکربنات تحت تأثیر نوعیها در محیطی دا چربی –( محل انجام مراحل پایانی گوارش 4

 مناسب  ست؟  ،کد م مورد بر ی تکمیل عبارت زیر -133

 .................« هستند، مهرگانی که د ر ی نوعی نفریدی  در ................. بی»

 د. نکن پذیر می با محیط امکانرا ساختارهای تنفسی ویژه، تبادل گازها  –همة  (1

 شود.  به کمک یک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک دریافت می –( بعضی از 2

 ها و ذرات خارجی نقش دارند.  در دفاع مقابل میکروب خوار بیگانههایی  یاخته –( همة 3

 مایعات بدن جانور با بخش های حاوی مژک در ساختار خود، ارتباط دارند.  –بعضی از  (4

 شود که ممکن ................. هایی  ز بدن یافت می مویرگ ................. در بخش در ر بطه با شکل مقابل، -131

  نیست، مرکز کنترل انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ باشد. –الف  (1

 ، جذب کند. Dاست، یون های کلسیم را بدون نیاز به ویتامین محلول در چربی  –( ب 2

 ای، تولید و ترشح کنند. نوعی عامل مؤثر بر سرعت تقسیم یاخته ،نیست –( ج 3

 ی تأمین کنند.  زتنفس بی هواراه است، یاخته های آن انرژی خود را تنها از  –( الف 4
 

 ارت زیر مناسب  ست؟ کد م گزینه، بر ی تکمیل عب -131

 .................«شوند که  در دستگاه گو رش .................، مو د غذ یی بالفاصله پس  ز آن که .................، و رد بخشی می»

 گیرد.  عمل گوارش میکروبی در آن صورت می –با مواد مترشحه در معده مخلوط شدند  –اسب  (1

 کنند.  تر حالت مایع پیدا می به کمک حرکات آن، بیش –ی عبور کردند ز مربرای دومین بار ا –( گاو 2

 شوند.  در آنجا تا حدودی آبگیری می –معده عبور کردند  یبار از بخش کوچک جلویبرای دومین  –( گاو 3

  د. ده عمل گوارش آنزیمی را انجام می –کنندة سلولز قرار گرفتند  کافت های آب تحت تأثیر آنزیم –( اسب 4

  طور حتم ................. ................. بهکه   ی ، هر مرحلهدر نفرون تشکیل  در ر مر حل، در و بالغ به طور معمول در فردی سالم -131

 گردد. انرژی زیستی مصرف نمی –همراه است  ،با ورود مواد به درون بخشی از نفرون که در ناحیة قشری قرار دارد (1

 های گردیزه خواهد شد.  در یاخته CO2سبب افزایش تولید –ها از نفرون همراه است  زیاد پروتئین( با خروج مقادیر 2

 شود.  های پودوسیت حضور دارند، مشاهده نمی در بخشی که یاخته –تواند به شکل فعال و غیرفعال انجام پذیرد  ( می3

 های مکعبی شکل قابل مشاهده است.  در بخشی از گردیزه با یاخته –شوند  می جا ( مواد فقط براساس اندازة خود، جابه4

 کد م گزینه، بر ی تکمیل عبارت زیر مناسب  ست؟  -131

 ی همور ه بوا  های ویژه مو دی که به کمک مولکول................. ، ها مونومرهای آنو جذب ها  مولکول درشتفرآیند گو رش  طی »

 «.................شوند،  پرز روده می های یون سدیم و رد یاخته

 آیند.  پس از آمیخته شدنِ کامل غذا با شیرة معده به وجود می –برخی از  (1

 شوند.  می حاصل، های دارای غشای پایه توسط یاخته شده تولیدهای  تحت تأثیر آنزیم –( همة 2

 کنند.  دریافت میفسفات را  تری  های فسفات آدنوزین در طی قندکافت، گروه –( همة 3

 گیرند.  ای را از شیب غلظت سدیم می یاخته انرژی الزم برای ورود به فضای بین –( برخی از 4

 دقیقه11:  وقت پیشنهادی تابکل ک:(1شناسی)زیست
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  کند؟ تکمیل می نادرستیعبارت زیر ر  به  کد م گزینهبا توجه به مو رد  لف تا د،  -131

 .................« های بافت کنند همانند یاخته می ر  پشتیبانی های نوعی بافت پیوندی که معموالً بافت پوششی در  نسان سالم، یاخته»
 های متحرک پوشانده  ست.  ها ر  در محل مفصل  لف( نوعی بافت پیوندی که سر  ستخو ن

   محسوب می شود.ترین ذخیرة  نرژی  که بزرگ عایق حر رتی در بدن پیوندیب( نوعی بافت 
 تونین  ست.  هورمون کلسیج( نوعی بافت پیوندی که د ر ی گیرنده  ختصاصی بر ی 

 سازد.  پذیر می های بدن ر   مکان د( نوعی بافت پیوندی که  رتباط شیمیایی بین یاخته

 های پروتئینی با ضخامت متفاوت تولید و به خارج خود ترشح کنند.  رشتهتوانند  ب، می (1
 توپالسمی باشند. توانند دارای انشعابات سی ، میمغز های بافت عصبی ترین یاخته اصلی( ج، و 2
 پوشش ایجاد کنند.  مضاعف،های  ، اطراف کروموزومتقسیم یاختهدر بخشی از  به طور طبیعی ( الف، ممکن نیست3
 می باشند.  ATPسازندة مولکول  )های(آنزیم الزم برای تولیدبوده و همگی دارای ژن)های(   ( د، متنوع4
 .«  های .................  ................. یاخته ی دستگاه تنفس  نسان،  در بخش مبادله»؟  ست نامناسب مقابل کد م گزینه بر ی تکمیل عبارت -131

 . کنند گیرندة نهایی الکترون مصرف میبه عنوان  را  ، مولکول اکسیژنها سازندة حبابک –تمام  (1
 کنند.  های حبابکی را آسان می کنندة عامل سطح فعال، باز شدن کیسه ترشح –( تمام 2
 روند.  به شمار میبرای مقابله با ناخالصی هوا دستگاه تنفسی  در دفاعآخرین خط  ،ها موجود در حبابک –( گروهی از 3
  د.نکن ت محتوی مواد ضدمیکروبی، وارد میغیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحا –( گروهی از 4

بوا حفوره د خلوی ولوی های هم قطر  رگنوع دیگری  ز ....... هایی با قدرت کشسانی زیاد .......... رگدر طور معمول در  نسان  به -111
 تر، ................. گسترده

 های کشسان زیادی در الیة میانی قرار دارد.  رشته –برخالف  (1
 نقش مهمی دارد.  ها فشار مکشی قفسه سینه در جریان خون درون آن –( همانند 2
 باشند. وجود داشته دو قسمتی  یهای دریچه ها آنممکن است در طول  –( برخالف 3
 شود.  دار حمل می توسط ترکیبات آهن ،ترین مقدار اکسیژن بیش –( همانند 4

 کند؟  معرفی می نادرستیکند به  که فضای بین روپوست و بافت آوندی ر  پر میر   ی  های مختلف سامانه چند مورد، بافتطور معمول  به -111

 کالنشیمت دیو رة نخستین نازک و چوبی نشده، نسبت به آب نفوذپذیر  ستشود و به عل در پیر پوست یافت می لف(
  سکلر نشیم ها نقش د رند کنند و در  ستحکام  ند م های  ین بافت، لیگنین ر  به دیو رة خود  ضافه می ب( یاخته

 پار نشیم شود. ها مغز مشاهده نمی در ساختار ریشة آنکند که  پر می گلد ری ر ی علفترین بخش ساقة گیاهان  درونیج( 
 کالنشیمشوند. های گیاهی می و  ستحکام  ند م  های فاقد دیو رة پسین  ین بافت با دیو رة نخستین ضخیم خود موجب  نعطاف د( یاخته

 ( صفر4  4( 3 2( 2  1 (1

 کند؟  تکمیل می ،کد م گزینه، عبارت زیر ر  به طور صحیح -111

 د،نشو تشکیل میالد  وسیلة  ین بن و بهقر ر د رند های بافتی که در بخش .................   ی، همة یاخته در یک گیاه دولپه»
 .................«  قطعاً  

 د. نباش و فاقد دیوارة عرضی درساختار خود می شکل دوکی داشته –الد آوندساز  بن  ( داخلی1
 د. نکن با کاهش فشار اسمزی در طی نوعی بارگیری، مواد آلی را منتقل می –الد آوندساز  ( خارجی بن2
 د. نشو انع نفوذ آب و اکسیژن به گیاه میفاقد پروتوپالست بوده و م –ساز  پنبه الد چوب بن  ( خارجی3
 درصورت زخمی شدن گیاه، توانایی عبور از نقاط وارسی چرخة یاخته ای را دارند.  –ساز  پنبه ( داخلی بن الد چوب4

لنفوی  های کنود و جزیوی  ز  نود م های قرمز خون ر  دریافت می گویچهدر  نسان،  ند می که آهن حاصل  ز تخریب هموگلوبین  -113
  ی د رد؟ ، چه مشخصهشود نمیمحسوب 

 کند. از رودة باریک، گلیکوژن تولید میومر جذب شده تنها اندامی است که از نوعی مون (1
 کند. که از پشت حفرات قلب نیز عبور میکند  را در نهایت به مجرایی تخلیه می ( لنف خود2
 شوند.  در انشعابات سیاهرگ باب تغذیه میهای آن، تنها توسط اکسیژن و مواد مغذی موجود  ( یاخته3
 های فیبرینی خون، نقش اصلی را برعهده دارد.  تولید لخته های شدید، در ریزی ون( در هنگام خ4

 .................«هر بازدمی که ................. قطعاً »کند؟  ر  تکمیل می مقابلعبارت  نادرستیبه  چند مورد -111
 کند.  ها خارج می ظرفیت حیاتی ر   ز ششهمة  –ذخیرة دمی همر ه  ست هو ی معادل  لف( با خروج حجم 

 گیرد.   ی د خلی صورت می دنده های بین بدون  نقباض ماهیچه –گیرد  تو ند صورت  مییک دم عادی  دنبال بهب( 
 بیش  ز یک حجم تنفسی نقش د رد. حجمی بر بر با جایی  در جابه –شود  های ناحیة گردن  نجام می ج( پس  ز  نقباض ماهیچه

  کند. ها منتقل می آخرین حجم هو ی خروجی  ز شش عنو ن ر  به م ذخیره بازدمیحج –پذیرد  شکمی صورت می های هد( با  نقباض ماهیچ
1) 1  2 )2 3 )3 4 )4  
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 ................. ند ردد ر ی ریشه، ساقه و برگ، در شر یطی که .................،  مکان سالم گیاهان نهاند نة با در ر بطه  -111

 های ریشه همچنان باال باشد.  در برخی از یاخته ATPمقدار مصرف – آب به شکل قطرات مایع از لبة برگ خارج شود (1

 اشد.جایی شیرة خام نقش داشته ب های آبی در برخی گیاهان در جابه روزنه –شوند  های نگهبان روزنه خارج می از یاخته Kو Clهای ( یون2

 های نگهبان روزنه، کاهش یابد.   فشار تورژسانس در یاخته –کنندة عبور آب از غشا افزایش یابد  های تسهیل ( ساخت پروتئین3

 مختل گردد.  طور کاملصعود شیرة خام در آوند چوبی به  –های معدنی در استوانة آوندی ریشه کاهش یابد  ( تجمع آب و یون4

 .................   ند ردبدن فرد سالم با ویژگی  نقباض ذ تی، ................. در مقایسه با .................  مکان  ی  در نوعی  ند م ماهیچه -111

 های ماهیچه ای باشد. در دیوارة خود دارای برآمدگی –حفرة واردکنندة خون به آئورت  –کند  ای که خون را وارد سرخرگ ششی می حفره (1

 تعداد برابری داشته باشند.  –های ورودی به نیمة چپ  سیاهرگ –ای دارند  نیمة راست که دیوارة ماهیچهحفرات  هایی متصل به ( رگ2

  تاخیر در بافت گرهی انجام شود.با  –انتقال پیام از گره اول به گره دوم  –ترین حفرات  ( انتقال پیام از گره دوم به دیوارة ضخیم3

 تری خون را دریافت کند.  مدت زمان بیش –سایر حفرات  –رتباط مستقیم دارد ای که با دو دریچه ا ( هر حفره4

 تو ن ................. ر  مشاهده کرد. طور حتم در برش عرضی ساقة آن می دیپلویید که د ر ی .................  ست، بهعلفی د نة  در نوعی گیاه نهان -111

 پارانشیمی مغز های  یاخته –های منشعب  ریشة مستقیم و رگبرگ (1

 های آوندی  مرز مشخص بین روپوست و دسته –( بافت مغز در برش عرضی ریشه 2

 های آوندی بر روی یک دایره  هقرارگیری دست –در دانة بالغ خود است  n3های ( یاخته3

 با دیوارة نخستین نازک در ساختار مغز  یهای یاخته –در دانة بالغ خود است  n2های ( یاخته4

 کند؟  طور مناسب کامل می نگارة زیر، کد م گزینه، عبارت زیر ر  به قلببا توجه به منحنی  -111

  .................« آن .................، برخالف نقطة  در طور معمول، همزمان با هر بخشی  ز چرخة قلبی که به»

 اند.  ، دهلیزها در حال انقباض1 –کند  قلب عبور می های از برخی دریچه خون (1

 ، دریچة سینی سرخرگ ششی بسته است. 3 –شود  های قلب وارد می ( خون به همة حفره2

 یابد.  ، فشار خون دهلیز چپ کاهش می2 –یابد  های قلب کاهش می ترین حفره ( حجم بزرگ3

تر  ، صدای کوتاه4 –شود ایجاد میها  از بطن( مانعی در مقابل بازگشت خون به دهلیزها 4

 شود.  قلب شنیده می

  ست؟  غیرممکندهد، کد م مورد  د ری که فقط خون تیره ر   ز حفر ت درون قلب خود عبور می در  رتباط با مهره -111

 های دیگری نیز دفع شوند.  توانند از طریق اندام ها می برخی مواد دفعی، عالوه بر کلیه (1

 استخوان تولید کند. موجود در های  های خونی را بدون دخالت یاخته اختهترین ی ( فراوان2

 گیرد.  تر بودن فشار اسمزی مایعات بدن از محیط صورت می ( ورود آب به بدن، به علت بیش3

 ای قرار دهند.  هوای تازه را در مجاورت بخش مبادله ای از ای، جریان پیوسته سازوکارهای تهویهانواعی از ( 4

 در  رتباط با  نسان، چند مورد، بر ی تکمیل عبارت زیر مناسب  ست؟ شناسی  های زیست های مطرح شده در کتاب وجه به بیماریبا ت -111

 .................«  شود،  در نوعی بیماری که موجب ................. بیش  ز حد ................. می» 

 یابد.  ها  فز یش می کلیه توسطدر  در ر تولید شده  ،یغلظت نوعی مادة سم –آمینو سیدها  – لف( تجزیة 

 یابد. تو ند کاهش  ، میبه خون مو د  ز دومین بخش نفرونبازگشت فعال و غیرفعال  –آلدوسترون  –ب( کاهش 

 شود.  یم دچار  ختاللها در مجاورت هم  ، لیز خوردن  ستخو نهای متحرک  یجاد  لتهاب در مفصلبا  – سید  وریک  –ج(  فز یش 

 شود.   ز آن می ضد در ری هورمون وجب ترشح ، مهای  سمزی در هیپوتاالموس یک گیرندهتحر –آب  ز بدن  –د( دفع 

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

 
 

 ........، شود که در  ثر مصرف مو د مخدر، با آز دسازی دوپامین باعث  حساس لذت و سرخوشی در فرد می نسان بخشی  ز مغز  -111

 و هیپوتاالموس را به یکدیگر متصل کرده است.  تاالموس (1

 . ای ندارد شده  نقش مشخصهای حس،  های ارسالی توسط گیرنده ( در تقویت پیام2

 های تنفسی در ارتباط است.  های حرکتی با ماهیچه وسیلة نورون ( به3

 باشد.  هایی با منافذ ریز و غشای پایة ضخیم می دارای مویرگصرفاً ( 4

 دقیقه21:  وقت پیشنهادی 111تا  1های  صفحه:(2شناسی)زیست

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 11:ةصفح  شناسی زیست  – فروردین 7آزمون   -« 6»پروژه

 

 ت، در  رتباط با سیستم  یمنی بدن  نسان صحیح  ست؟ کد م عبار -111

   .................«...... د رند، هایی که تو نایی ........... همة یاخته»

 شوند.  سومین خط دفاعی بدن نابود میهای  یاختهتوسط تنها  –دگرنشینی )متاستاز(  (1

 هر رگی عبور کنند.  از دیوارةطی تراگذری توانند  می –های سرطانی  ترشح اینترفرون مؤثر در مبارزه علیه یاخته (2

 را در ساختار خود دارند.  ر ساختار و عملکردظاز ن های زیستی ترین گروه مولکول متنوع –( ترشح هیستامین 3

 کنند.  شناسایی می آن ها های عمومی عوامل بیگانه را براساس ویژگی –های سفید به محل آسیب  ( فراخواندن گویچه4

  ی موجود در د خل کره چشم  نسان سالم و بالغ، ................. های ماهیچه بعضی  ز یاخته -113

 شوند.  به کمک مایع شفاف جلوی عدسی چشم، تغذیه می (1

 ( دارای چندین سارکومر و چندین هسته در ساختار خود هستند. 2

 گیرند.  میهای عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی قرار  ( تحت تأثیر رشته3

 شوند.  ( با انقباض خود باعث افزایش قطر عدسی و شل شدن تارهای آویزی متصل به عدسی می4

 .................« در طی فر یند لقاح »کند؟  بارت مقابل ر  به درستی تکمیل میکد م گزینه، ع -111

 شود.  ( در هنگام عبور اسپرم از الیة خارجی اطراف مام یاختة ثانویه، کیسة آکروزوم پاره می1

  د.شو می جدار لقاحیتشکیل موجب ( ادغام غشای اسپرم و مام یاختة ثانویه، 2

 شود.  های کیسة درون سر اسپرم، الیة داخلی تجزیه می ( با آزاد شدن آنزیم3

 شود.  های دیگر جلوگیری می لقاحی، از ورود اسپرم ( با تبدیل غشا به جدار4

 صادق  ست؟ سالم و بالغ در  نسان  محل زخم بهناشی  ز ورود باکتری  کد م عبارت، در مورد فر یند  لتهاب -111

 . کند های شیمیایی را تولید می های موجود در محل آسیب را فاگوسیتوز کند، ضمن فعالیت خود پیک ای که باکتری هر یاخته (1

 تواند عوامل بیگانه را با فاگوسیتوز از بین ببرد.  های سفید خون را به موضع آسیب فراخوانی کند، می ای که گویچه ( هر یاخته2

 های مرتبط با محیط بیرون بدن وجود دارد.  ها را رها کند، در بخش دهندة نفوذپذیری رگ افزایشآلی که مادة  خواری بیگانه( هر 3

 آید.  ها عبور کند، جزء نیروهای واکنش سریع به حساب می های پوششی دیوارة مویرگ که از یاختهای  ( هر یاخته4

 صحیح  ست؟ ،های عصبی سالم ع پیک شیمیایی آز د شده  ز یاختهکد م گزینه، در  رتباط با هر نو -111

  گذارند. بدون ورود به جریان خون، بر روی یاختة هدف خود اثر می (1

 باشند.  های هدف خود می درون یاخته، ای پروتئینیه ( دارای گیرنده2

 شوند. یستی، به محیط داخلی بدن وارد میرانی و صرف انرژی ز ( با برون3

 شوند. مهره ها حفاظت میستون  یاهای جمجمه  یی آزاد می شوند که توسط استخوان( از یاخته ها4

 باشد؟  د صحیح می ی تند و کن چند مورد به ترتیب در ر بطه با تارهای ماهیچه -111

 های دوغشایی تر  ند مک تعد د بیش لف( 

 وعی پروتئین با ساختار سومنتر  مقد ر کمب( 

 در غشای شبکة آندوپالسمیپمپ کلسیم تر  بیشج( وجود تعد د 

  ی تار ماهیچهمویرگی  طر ف  شبکة تر بیش د( گستردگی

  نتقال  لکترون هو( تولید  نرژی با کمک زنجیرة

 سه  –( دو 4 چهار  –( دو 3 سه  –( سه 2 ار چه –یک  (1

 د ر ی نقش باشند؟  HIVتو نند در مبارزه با ویروس  های زیر، می چه تعد د  ز پروتئین -111

  یمنی ترشح شود.  های تو ند  ز یاخته دفاع غیر ختصاصی که می لف( نوعی پروتئین 

 دهند.  مانند تشکیل می  ساختار حلقه شدن توسط یکدیگر فعالس  ز هایی که پ ب( پروتئین

 شود.  لنفوسیتی دیگر منتقل می که به سیتوپالسمیک لنفوسیت  ترشح شده  زج( نوعی آنزیم 

 در  فر د مبتال به  یدز مختل شود. ممکن  ست تولید آن د( نوعی پروتئین  یمنی  ختصاصی که 

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 یم میوز طبیعی و کامل صحیح  ست؟ کد م گزینه، دربارة هر یاختة جانوری حاصل  ز تقس -111

 .داده استوپالسم را به صورت کامل انجام میوز، تقسیم سیتهر مرحلة بعد از  (1

 دهد.  ( با یک گامت دیگر لقاح انجام می2

  از است.( فاقد توانایی تشکیل دوک تقسیم در مرحلة پروف3

 است.ها  های پروتئینی اطراف سانتریول ( دارای رشته4

 حد فاصل لوب بینایی مغز و ................. قر ر د رد، در بدن  نسان .................بدن ماهی، در که در ساختاری  -111

 کند.  های دارای گیرندة حواس ویژه، پیام دریافت می تنها از اندام –النخاع  بصل (1

 کند.  های اسکلتی را تنظیم و کنترل می هر نوع فعالیت ماهیچه –( لوب بویایی 2

 دار است.  های میلین خود دارای بخشی است که اجتماعی از رشته درون –النخاع  ( بصل3

 شود. ترین بخش مغز بوده و تنها به کمک بافت پیوندی محافظت می بزرگ –( لوب بویایی 4

 دهند؟ ای بدن ر  تشکیل میه هایی صادق  ست که بافت عصبی مربوط به مر کز نظارت بر فعالیت کد م عبارت، فقط دربارة بعضی  ز یاخته -111

 گیرند.  برای ثبت نوار مغزی مورد استفاده قرار می (1

 کنند.  ( اکسیژن و مواد مغذی را از محیط زندگی خود دریافت می2

 ها را دارند.  دهندة یون های انتقال ای خود، پروتئین ( در ساختار غشای یاخته3

 . ن دوسوی غشای خود هستندها بی جایی گروهی از یون توانایی جابه ( دارای4

 کد م گزینه، دربارة نوعی  ند م منفرد دستگاه گو رش که در زیر معده و مو زی با آن قر ر گرفته  ست، صحیح  ست؟ -111

  د. باش هایی با اندازة متفاوت می تهبرخالف غدد دیوارة معده، دارای یاخ (1

 کند. ه خون وارد میوع ترکیب شیمیایی ب( همانند بخش پسین هیپوفیز، تنها دو ن2

  د.شو منشعب میآئورت  طور مستقیم از خون رساننده به آن به سرخرگة اریتروپویتین، ( برخالف اندام ترشح کنند3

 است.های انسان، تحت تأثیر پیک های شیمیایی کوتاه برد و دوربرد  مانند غدد قرارگرفته بر روی کلیه( ه4

طور   سوفنجی، بوه  سوتخو نی های منشعب بافت ، تأثیر ................. بر میز ن فعالیت ترشحی یاختهبا نمایة توده بدنی طبیعی در بدن  نسان -113

 .   ستمعمول مشابه  ثر ................. 

 افزایش سن فرد تا پیش از سن رشد –اختالل فرایند جذب در رودة باریک  (1

 افزایش میزان مصرف سیگار  –( کاهش اثر نیروی گرانش 2

 های کلسیم پالسما  افزایش نمک – فزایش مصرف نوشیدنی الکلی( ا3

  های گازدار کاهش مصرف نوشابه –های بدنی  ( کاهش فعالیت4

 باشد؟  خو ری د رد، صحیح می کد م گزینه در  رتباط با هر نوع یاختة بدن  نسان که تو نایی بیگانه -111

   د.تواند وجود داشته باش می انسان های مختلف بدن در بخش (1

 باشد.  ( منشأ آن نوعی یاختة بنیادی در مغز قرمز استخوان می2

   حرکت کند. ی بدنها تواند آزادانه در بافت ( متحرک بوده و می3

 های خود است. کننده در کافنده تن های تجزیه دارای آنزیم( 4

 صحیح  ست؟ ،های شنو یی گوش  نسان کد م گزینه، در  رتباط با گیرنده -111

 د.  نکن به بخشی در ساقة مغز ارسال می ،بی را پس از دریافتپیام عص (1

 باشند.  احاطه شده توسط مادة ژالتینی میکامالً های  ( دارای مژک2

 برند. های خود، پیام عصبی را به مغز می ( از طریق آکسون3

 ها مؤثر است. رد صحیح شیپوراستاش در فعالیت آن( عملک4

 های حسی در جانور ن، صحیح  ست؟ دربارة برخی گیرندهکد م گزینه  -111

 ها جای دارد.  های پرتوهای فروسرخ دارد، طناب عصبی شکمی درون سوراخ مهره جانوری که در جلو و زیر هر چشمش، گیرنده در (1

 ه است. ( مغز جانوری که در پاهای عقبی خود یک محفظة هوادار پوشیده شده با پردة صماخ دارد، شامل چندین گره به هم جوش خورد2

 های آن بند وجود دارد. دهد، یک گره عصبی برای کنترل فعالیت ماهیچه را تشخیص میها  جانوری که به کمک پاهایش انواعی از مولکول بدن از ( در هر بند3

 ییکی از اجسام ایجاد کند. تواند تصویر موزا می ،کند می پیام عصبی تولیدپرتوهای فرابنفش با دریافت های نوری آن  ( چشم هر جانوری که گیرنده4
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 های جنسی  ستروژن و پروژسترون، همو ره صحیح  ست؟ دربارة هورمون چند مورد، و سالم بالغ زن هردر  -111

 . ها نقش د رد هورمون آز دکنندة هیپوتاالموسی به طور غیرمستقیم در تحریک ترشح آننوع یک تنها ( لف 

 یابد.  ها  فز یش می ، ترشح آنفیزیهیپومحرک  بیش  ز یک نوع هورموندر پی  ثر (ب 

 شوند.  ز یی در بدن فرد سالم و بالغ می باعث تکمیل مر حل تخمک (ج 

 گذ ر هستند.ریثهای بافت عصبی  نسان تأ ز یاختهبر روی گروهی  (د 
1)1 2)2 3)3 4)4 

 کند؟  تکمیل می نادرستیکد م گزینه عبارت زیر ر  به  -111

)های( هدف هورمون .................  ز نظور  هورمون ................. و  ند م ةکنند های( ترشح  م )غدهدر یک  نسان سالم و طبیعی،  ند»

 «  ................. به یکدیگر شباهت و  ز نظر ................. با یکدیگر تفاوت د رند.

 گوارش ةاز لول غذاییتوانایی جذب مواد  –ترشح پروتئازهای غیرفعال  –سکرتین  –گاسترین  (1

 های خونی در دوران جنینی  توانایی ساخت یاخته –ترشح هورمون اریتروپویتین  –گلوکاگون  –( کورتیزول 2

 تعداد در بدن  –های زیستی توانایی ترشح کاتالیزور –ضدادراری  –( انسولین 3

 ای در سه جهت های الیة ماهیچه رگیری یاختهقرا –طور غیرمستقیم به قلب  برگشت خون خروجی از آن به –گاسترین  –( سکرتین 4

 تو ن گفت در  ین فر یند ................. دست  نسان پس  ز برخورد به یک جسم د غ می کشیدن عقب با توجه به فر یند  نعکاس -111

 شود.  در هر نورون، تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی مشاهده می (1

 گیرد.  رکتی پتانسیل عمل شکل می( در هر نورون رابط همانند هر نورون ح2

 شود.  سیناپسی مشاهده می ( در هر پایانه آکسونی، آزاد شدن ناقل عصبی و اتصال آن به سطح گیرنده پس3

 شوند.  به درون نورون وارد می به صورت ناگهانی های سدیم اتصال هر ناقل عصبی به گیرنده خود در سطح یاخته عصبی حرکتی، یون در نتیجة( 4

 و ش ............... تة جاند ر مورد تغذیة گیاه توبرههای دوک تقسیم در سیتوپالسم نوعی یاخ ها بعضی  ز رشتهتن -111

 اند.  های آزاد فعال موجود در هسته ساخته شده توسط ریبوزوم (1

 توانند در مرحلة قبل از مرحلة متافاز، دچار کاهش طول شوند.  ( می2

 شوند.  د بر هم در مرحلة پروفاز تشکیل میهای عمو ( در پی حرکت استوانه3

 ای در وسط یاخته مشاهده شوند.  زمان با تشکیل تیغه یاخته توانند هم ( می4

ماهیچة دو سور در شکل مقابل، به طور طبیعی ................. ماهیچة سه سر بازو، برخالف ................. در  -111

 ، قابل  نتظار  ست.بازو

 های اکتین  سرهای میوزین به رشتهاز  گروهیعدم اتصال  –ای متصل به  یوندی رشتهکشیدگی بافت پ (1

 های نازک سارکومر به هم نزدیک شدن رشته –و   های عصبی پیکری شح ناقل عصبی در سیناپس بین رشته( عدم تر2

 سمیشیب غلظت در غشای شبکة آندوپال خالف جهت Caهای  جایی یون جابه –های در تار ATP( مصرف 3

 های ضخیم کوتاه شدن طول رشته –های  ن به مولکول اکسیژن در میتوکندری( افزایش اتصال یون هیدروژ4

ها ر   ز طریق میزر ه به بیرون  ز  ها  سپرم که ترشحات آن ریز ی برونها در یک مرد  یستاده و سالم، در  رتباط با  نو عی  ز غده -111

 کنند، کد م درست  ست؟  بدن منتقل می

 تری نسبت به مثانه قرار دارند.  به میزراه متصل هستند، در سطح پایینمستقیماً هایی که  هریک از غده (1

 کنند.  ها را فراهم می اسپرم صل هستند، انرژی الزم برای فعالیتهایی که به میزراه مت غده( فقط بعضی از 2

 کنند.  ها اضافه می کننده به مجرای عبور اسپرم ترشحاتی روان هایی که با مثانه تماس دارند، غده( فقط بعضی از 3

 کنند.  هایی که با مثانه تماس دارند، به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم کمک می ( هریک از غده4

 و قع در زیر حنجرة  نسان صادق  ست؟   ی ههای یدد ر مترشحه  ز غد چند مورد، دربارة همة هورمون -113

 ور ن جنینی، بر ی نمو مغز و نخاع الزم هستند.  لف( تنها در د

 های تولیدکنندة  نسولین د ر ی گیرنده هستند.  ب( در یاخته

 کنند.  های قندکافت )گلیکولیز( ر  تنظیم می ج( میز ن وقوع و کنش

 شود.  هیپوتاالموس  ةمنجر به  فز یش فعالیت ترشحی غدممکن  ست ها  د( کمبود آن

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 11:ةصفح  شناسی زیست  – فروردین 7آزمون   -« 6»پروژه

 

 کنند؟  جملة زیر ر  به درستی تکمیل می ،چند مورد -111

تو نود  کند، می حاصل نوعی تولیدمثل جنسی که در آن فرد ماده گاهی به تنهایی تولیدمثل می ،زیست یازدهم 7مطابق فصل »

 .................« ، کهباشد .............. جانوری

 کند.  ی  ستفاده مییاب  ز نوعی ترکیب شیمیایی بر ی جفت  – لف( دوالد 

 .  دریافت کنندد پرتوهای فر بنفش ر  هم نتو ن می ،های هر و حد بینایی آن گیرنده –الد  ب( تک

  ست. در بدن خود  ،ترین شکل کلیه و پیچیده )حفرة عمومی( د ر ی سلوم –ج( دوالد 

 د.نک یه میلبه درون روده تخ ته بستة مالپیگیهای   وریک  سید ر  به کمک لوله – د( دوالد

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

 کند؟  ،کد م گزینه جملة زیر ر  به درستی تکمیل میسالم و بالغ با توجه به ساختار  سکلت  نسان -111

 .«................. زند زبرین .................   ستخو ن جناغ »

 باشند.  های مختلف دارای ضخامت متفاوت می بخش ای تشکیل شده است که در های استخوانی و ماده زمینه از یاخته –همانند  (1

 شوند.  ها به واسطة غضروف مستقل، به آن متصل می نوعی استخوان پهن بوده و هر جفت دندة خارج شده از ستون مهره –( برخالف 2

 . باشد میهای کالژن زیادی  رشتهحاوی ها  ای آن هایی با زواید سیتوپالسمی تشکیل شده که مادة زمینه بافتی حاوی یاختهاز  –( همانند 3

 محوری بوده که از مغز زرد با نوعی بافت پیوندی با قابلیت ذخیرة انرژی در بدن تشکیل شده است.  سکلتاز ا جزیی –( برخالف 4

 کند؟ تکمیل می نادرستکد م گزینه، عبارت زیر ر  به طور  -111

 «...... شود.تو ند باعث .......... بدن  نسان، ................ می در»
 بروز عقب ماندگی ذهنی و جسمی  –( کم کاری غدة موجود در حفرة کف جمجمه 1

 اختالل در انقباض تارهای ماهیچة اسکلتی –( کم کاری غدة قرار گرفته در زیر حنجره 2

 ها به محل آسیب میزان دیاپدز نوتروفیل افزایش –ای در پشت شکم و باالی کلیه  ( پرکاری غده3

 کاهش حجم ادرار ورودی به مثانه   –اطالعات حسی  بی بخش قرار گرفته زیر محل پردازش اولیة اغل( پرکار4

 دهد، صادق  ست؟  ی عصبی خودمختار سیناپس تشکیل میها کد م عبارت، دربارة هر بخشی  ز چشم  نسان که با رشته -111

 ترین الیة کرة چشم در تماس است.  با داخلی (1

 ها قرار دارد.  از مویرگ گرفته منشأ( در مجاورت مایع 2

 هایی به عدسی چشم متصل شده است.  (  به وسیلة رشته3

 دهد.  ( در پاسخ شدت نور، قطر مردمک چشم را تغییر می4

 دة جنینی که پس  ز  نجام فر یند جایگزینی فاقد زو ید  نگشتی  ست، صادق  ست؟ ول، کد م عبارت، در مورد نوعی پرطور معم به -111

 کند.  شکل مادر به خون جنین جلوگیری می Yهای  پروتئینهمة ود از ور (1

 های حاصل از تودة درونی بالستوسیست نقش دارد.  ( در حفاظت و تغذیة یاخته2

 گیرد.  های جدار رحم منشأ می کنندة یاخته های هضم کنندة آنزیم های ترشح ( از یاخته3

 شود.  و تداوم ترشح پروژسترون از آن می( با ترشح نوعی پیک شیمیایی، سبب حفظ جسم زرد 4

  ست؟ نادرستکد م گزینه  -111

 توان ساختارهای چهار کروماتیدی را مشاهده کرد.  ای از تقسیم، نمی زایی زنبورعسل نر، در هیچ مرحله در فرایند گامت (1

 های همتا وجود ندارد.  ن کروموزومهای حاصل از اسپرماتوسیت اولیه، امکان مبادله ژنی بی زایی در یاخته ( در فرایند اسپرم2

 شود.  شوند، مرحلة متافاز آغاز می متصل می ها که به سانترومر کروموزوم ها رشتهای از  های فولیکولی بالفاصله پس از تشکیل مجموعه ( در تقسیم یاخته3

  شود.  ا کروموزوم دیگر، همتا محسوب نمیزومی بطبیعی خارج شده از غدد جنسی انسان سالم و بالغ ، هیچ کروموجنسی های  ( در هستة یاخته4

  ست؟ نادرستهای بدن هر فرد سالم  اسهای زیر در  رتباط با  نعک عبارت چند مورد  ز -111

 دستگاه عصبی محیطی نقش د رد.  ی بدن،ها  لف( در همة  نعکاس

 های پشتیبان نقش مؤثری د رند.  های بدن یاخته  نعکاس ب( در بروز همة

   خود د رد. طول درهای ر نویه  گره ،عصبی مؤثر در هر  نعکاس بدن ةیاخت ج( هر

 ر  د رد.  ی عصبیها کنندگی  نعکاس فقط نقش فعال  نسان، د( دستگاه عصبی مرکزی

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 21 :ۀصفح  فیزیک –فروردین 7 آزمون -» 6«پروژة  
 

 
 

 حل انجام محاسباتم

gدر شکل زیر، مایعی به چگالی  -195
cm37  درون یک لولۀU شکل که یک سر آن به یک مخزن هوا متصل است، ریخته شده

 متر چند سانتیسطح مایع در سمت راست  ،با سوراخ کردن مخزن کیلوپاسکال باشد، 35اي مخزن  اگر فشار پیمانهاست. 

mgآید؟  پایین می )
s2

Pو10 kPa0  )و سطح مقطع لوله در سراسر طول آن یکسان است.100

1( 50  
2 (/2 5 
3 (25  
4( 5 

/gایعی به چگالی در شکل زیر م -196
cm31 ریخته شده است. چند گرم  cm210اي شکل به سطح مقطع  داخل لوله استوانه 2

 ؟درصد افزایش یابد5در ته لوله مطلق به داخل لوله اضافه کنیم تا فشار  از مایع دیگري به چگالی 

 N g(g ,P Pa, / )
kg cm

50 310 10 1 2  

1( /51 5 
2 (515 
3 (/42 5 
4( 425 

) 1( خشبرش آب از ر حالت پایا آهنگ شااي پر از آب مطابق شکل، آب از چپ به راست در جریان است. د در لوله -197

m/
h
3

0 cm) چند 2( خشپاست. تندي آب در  9
s

)است؟   )3 

1( 5
3 2 (5

6  

3 (10
3 4( 20

3 
 

 شود؟ چه تعداد از موارد زیر باعث کاهش آهنگ تابش گرمایی در یک جسم می -198

 الف) کاهش سطح تماس جسم و محیط

  ) افزایش دماي جسم ب
  تر کردن سطح جسم ) تیرهج

 صفر )4 3) 3 2) 2 1 )1
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 26 :ۀصفح  فیزیک –فروردین 7 آزمون -» 6«پروژة  
 

 
 

 حل انجام محاسباتم

ن را نشا Fمطابق شکل جسمی مکعبی شکل به نخ متصل شده و در آب داخل ظرف در حال تعادل است و ترازو عدد  -216
عدد نخ و حرکت جسم  نبالفاصله بعد از پاره شد ترازورا پاره کنیم تا جسم به طرف پایین شتاب بگیرد،  نخدهد. اگر  می
F و میله ناچیز است و میله روي ظرف قرار دارد.(جرم نخ  دهد. در این صورت کدام گزینه صحیح است؟ را نشان می( 

1( F F  
2 (F F 
3 (F F 
4( F 0 
 

بدون تغییر حالت و اتالف  C40و  C10 ،C20ترتیب با دماي اولیۀ  به Cو  C2 ،C32گرمایی  هاي سه جسم با ظرفیت -217

 رسند. دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس است؟ گرما به تعادل گرمایی می

1( 30 2 (20 3 (25 4( 15 
2/خواهیم  می -218  400به دماي جوش رسیده و  C50گرم از دماي  800کیلوگرم آب داخل کتري آلومینیومی به جرم  5

 چند دقیقه زمان الزم است؟  ،وات استفاده شود 4870اجاق با توان  گرم از آب تبخیر شود. اگر از یک

 v
J kJ,L )

kg C kg
900 آلومینیم2250

kJ/ ,c
kg C

4  c)آب2

 دقیقه 6 )4 دقیقه 21) 3 دقیقه 5) 2 دقیقه 30 )1

یابد.  لیتر افزایش می 9حجم آن   کلوین افزایش دهیم، 15را  آندماي در فشار ثابت است. اگر  cm3450 کاملی حجم گاز -219
 است؟  چند کلویندماي اولیۀ گاز 

1( 750 2 (75 3 (/0 75 4( /1 33 
گرما دهیم شعاع  kJ42قرار دارد. اگر به این کره  cm5اي کروي به شعاع  ، حفرهcm10به شعاع  مسیاي  درون کره -220

cuد. یاب می ……متر  میلی ……حفره  cu cu
J kg( , ,c , )

C kg.K m
5

3
13 2 10 500 6000cu, cu 

1( 44    ، کاهش10

2 (44  ، افزایش10

3 (34    ، کاهش10

4( 34  ، افزایش10
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 32 : ۀصفح  شیمی  – فروردین 7آزمون  -» 6«پروژه
 

 
 

 محل انجام محاسبات

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

CaCO)3هاي یکسانی از کلسیم کربنات جرم -245 KClO)3و پتاسیم کلرات ( طور کامـل تجزیـه  دهیم تا به را حرارت می (
/ها در مجموع حدود شوند. اگر گازهاي حاصل از تجزیۀ آن L30 نسـبت جـرم  ،حجم داشته باشـند STPشرایط  در 5

 کدام است؟تقریب  به ،(برحسب گرم) شده مصرفبه جرم کلسیم کربنات (برحسب گرم) ید حاصل پتاسیم کلر
(Ca ,K ,Cl / ,C ,O :g.mol )140 39 35 5 12 16 3 2I)CaCO (s) CaO(s) CO (g)  

 3 22 2 3II) KClO (s) KCl(s) O (g)  
1(/1 65  2(/0 61    3(/1 49  4(/0 745  

 ؟ استزیر صحیح  هاي عبارتاز ند مورد چ -246
 تر است.  بیشنیز مولکولی  ماً قدرت نیروي بینالزاتر باشد،  هاي قطبی، هرچه جرم مولی بیش آ) در بین مولکول

 . شونده دارد نسبت به حلري ت جرم بیشماً الزاب) مخلوط برم در هگزان یک مخلوط همگن بوده و هگزان به عنوان حالل 
در  2Nو NOنسبت به گازهاي 2COپذیري گاز پ) در دماي ثابت، با افزایش فشار به مقدار معین، میزان افزایش انحالل

 تر است.   بیشآب 
2همانند ترکیبنیز ت) در گازها  4Li SO یابد.  پذیري کاهش می ها، با افزایش دما، میزان انحالل و برخالف اغلب نمک 

1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 
هـر ذره  ،درصد باشـد 2موالر و  5/0زیر به ترتیب برابر نشان داده شده در شکل با فرض اینکه غلظت موالر و درصد جرمی محلول  -247

یـک گـرم بـر  (چگالی محلـول رااست. گرم بر مول نده برابر ............... شو ......... مول و جرم مولی حلشونده در شکل معادل ...... حل
 ترتیب از راست به چپ بخوانید.) ها را به (گزینه در نظر بگیرید.) لیتر میلی

1(280 10    
2(240 10  
3(380 10    
4(340 10  

است. درصد جرمی این محلول در این دما چند برابر گرم آب  100گرم در  25در دماي اتاق برابر  Aانحالل پذیري ماده -248
 120با برابر  B ةماد(جرم مولی مول بر لیتر است؟  5/0 و غلظت لیتر میلیگرم بر  2/1با چگالی Bمادة درصد جرمی محلول

 است.) گرم بر مول
1(5  2(/2 5  3(7  4(4    

را بــراي  پــذیري نســبت بــه دمــا رو کــه تغییــرات انحالل بــا توجــه بــه نمــودار روبــه -249
2هاي نمک 4Li SO،KCl،3KNOوNaCl است؟   نادرستکدام گزینه  ،دهد نمایش می 

پذیري نسبت به دماي سدیم کلرید اسـت  ) مربوط به تغییرات انحالل3نمودار ( )1
 تر به دما وابسته است.  ها، انحالل پذیري آن کم ککه در میان این نم

جز  بـه C50در دمـاي یري پـذ هـاي انحالل نسبت بـه تمـام منحنی C) نقطۀ2
 دهندة یک محلول سیر نشده است.  یم سولفات نشانلیتپذیري  منحنی انحالل

ــر 3 ــدة  80) اگ ــیر ش ــول س ــرم محل ــیم گ ــرات پتاس ــاينیت ــا  C40در دم را ت
 شود.  گرم رسوب تولید می 10سرد کنیم،  C20دماي

دهندة عرض از مبدأ  قرار دارد و نشان KClپذیري روي نمودار انحالل A) نقطۀ4
 پذیري این نمک است.  نحاللدر معادلۀ ا
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 33 : ۀصفح  شیمی  – فروردین 7آزمون  -» 6«پروژه
 

 
 

 محل انجام محاسبات

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

 است؟ نادرست گزینهکدام  -250

اتمسـفر  9باشـد، در فشـار گـرم آب  100در گـرم  02/0برابـر  NOپذیري گـاز اتمسفر انحالل 3اگر در فشار در دماي ثابت،  )1
   خواهد بود.گرم آب  100در گرم  06/0پذیري آن برابر  انحالل

 تر است.  بیشدر آب  CO2به دلیل قطبی بودن نسبت به گاز NOیکسان، انحالل پذیري گاز ) در دما و فشار2
 کنند. وارد محیط رقیق می) در روش اسمز معکوس، آب را با ایجاد فشار از محلول غلیظ 3
 ماند.  تري در آب تصفیه شده باقی می کم نسبت به روش تقطیر، آالیندة کربن هاي اسمز معکوس و صافی ) در تصفیه آب به روش4
 
 
 

 ؟هستند نادرستزیر از مطالب کدام موارد  -251

ـام (II)مس از  ،هاي صنعتی جهان است ترین مجتمع مس سرچشمۀ کرمان که یکی از بزرگمعدن آ) در   سولفید براي تهیـۀ مـس خ
 شود.  استفاده می

 ب) تیتانیم فلزي محکم و با چگالی کم است که همانند آهن در برابر خوردگی مقاوم نیست. 
 شان از خودشان پایدارتر هستند. های پذیري زیادي دارند و ترکیب شواکن طالپ) فلزات سدیم، پتاسیم و 

 دهند، در دماي اتاق به حالت گاز هستند. می  نشبا گاز هیدروژن واک C200تر از هایی که در دماي کم ت) هالوژن

 (پ)و  )ب(فقط ) 4 )ت(و  )پ( )،ب() 3 )پ(و  )ب( )،آ() 2   )ب(و  )آ( فقط )1
 درست است؟  گزینهکدام  -252

 آروماتیک است. یک ترکیب نفتالن همانند بنزن و سیکلوهگزان  )1
 ایزومر است.  اي حلقه ي تکها انها با سومین عضو خانوادة سیکلوآلک ) پنجمین عضو خانوادة آلکن2
CH)) نام آلکانی با فرمول3 ) C(CH ) CH(C H )3 3 2 2 2 5  متیل هپتان است.  دي 2 ،2 –اتیل  2،5
 شود که با دکان ایزومر است.  ل مییبدتبه یک ترکیب سیر شده  H2مولکول 5بادر اثر واکنش ) هر مولکول نفتالن 4

شود  سنگ تولید می از سوختن چند کیلوگرم زغال د،شو میبنزین آزاد لیتر  100، گرمایی که از سوختنزیر مطابق جدول -253
گرم بر  8/0(چگالی بنزین را  حاصل از این مقدار انرژي براي دو سوخت چند کیلوگرم است؟ 2COو تفاوت جرم گاز

 ها را از راست به چپ بخوانید.) (گزینه لیتر درنظر بگیرید.) میلی

1(/ ,149 76 128   
2(/ ,149 76 160    
3(,399 128   
4(,399 160  

دقیقه 15 وقت پیشنهادي: کل کتاب – 2 شیمی
 پاسخ دهند. 265تا  251و  235تا  221هاي  پاسخ دهند باید به سؤال 2خواهند فقط به سؤاالت شیمی   آموزانی که می دانش

 نام سوخت
 گرماي آزاد شده

1(kJ.g ) 
  CO2مقدار

 (g)ر کیلوژول انرژي تولید شدهه ازايبه 
0  48 بنزین 065/  

0  30 سنگ زغال 104/  
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 محل انجام محاسبات

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

 )شـدهنمـول از فـراورده واکـنش (موازنـه  هـاي زیـر، بـا گرمـاي آزاد شـده، ضـمن تشـکیل نیم با توجه بـه واکنش -259

P O PCl POCl4 10 5 20توان ریب دماي چند گرم ضدیخ (اتیلن گلیکول) را می، به تق3 C داد؟ افزایش  
1 12 4/ J.g . C   c)اتیلن گلیکول(

P O H O H PO , H kJ4 10 2 3 46 4  (آ 397

5 2 3 44 5 136PCl H O H PO HCl , H kJ ب) 
POCl H O H PO HCl , H kJ3 2 3 43 3  (پ 68

1(/452 5  2(/55 52  3(/45 25  4(/555 2  

2مربوط به یکی از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش: مورددر کدام گزینۀ زیر، هر دو  -260 24 2Na O Na O هستند؟ 
 از ظرف واکنش  O2کردن مقداريخارج  –بریدن فلز سدیم با چاقو  )1
 (در حجم ثابت)به ظرف واکنش  O2افزودن مقداري –) افزودن فشار بر ظرف واکنش 2
 استفاده از برادة سدیم به جاي قطعه سدیم  –) گرم کردن مخلوط واکنش 3
 افزودن سدیم به واکنش  –تر  کها در ظرفی کوچ دهنده ) وارد کردن واکنش4

24دقیقه، 20دهیم تا تجزیه شوند؛ اگر در مدت زمان را همزمان با هم گرما می 3KClOو 3KNOمخلوطی از -261 5/ 
 تجزیه شده است؟  3KNOو سرعت تولید اکسیژن در دو واکنش برابر باشد، در این مدت چند گرم تجزیه شود 3KClOگرم

(K ,Cl / ,O ,N : g.mol )139 35 5 16 14  3 22 2 3I) KClO KCl O  
 3 2 2 24 2 2 5II) KNO K O N O  

1(/24 5  2(/24 24  3(/22 22  4(/20 2    

C)درست است؟ گزینه کدام  -262 ,H ,Cl / : g.mol )112 1 35 5  
 گرم بر مول است.  54000واحد تکرار شونده باشد، جرم مولی آن 500استیرن داراي از پلی زنجیرياگر  )1
 است.  2تفلون برابرسازندة هاي دیگر در مونومر  نسبت تعداد اتم کربن به اتم )2

/وینیل کلرید ) اگر جرم مولی پلی3 42 5  است.  400آن ةگرم بر مول باشد، شمار واحدهاي تکرارشوند 10
 عنصر ساخته شده است.  نوع گیرد، همانند پلیمر سازندة سرنگ، از سه پتو مورد استفاده قرار می) پلیمري که در ساخت 4

 ها متفاوت است؟  کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه -263
 شود.  نمی حل هاي آلی و در حاللبوده پلیمر مورد استفاده در نخ دندان، از نظر شیمیایی بی اثر  )1
 هیدروکربنی متصل است.  بخشاي است که گروه عاملی آن از دو طرف به  عم خوش آناناس به دلیل وجود ماده) بو و ط2
 شود.  سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزیدگی می ۀ) فورمیک اسید، یک اسید دو کربنی است که بر اثر گزش مورچ3
 یابد.  ها در آب کاهش می پذیري آن قطبی غلبه کرده و انحالل بخش قطبی برها به تدریج بخش نا ) با افزایش جرم مولی الکل4
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 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسب فاطمه رسوليمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  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

  

  فارسي
ستوده، حميد اصفهاني، احسان برزگر، كمال رسوليان، هامون سـبطي، محسـن فـدايي، كـاظم كـاظمي، سـعيد        مهدي آسمي، محسن اصغري، حنيف افخمي

  هاشمي  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدمحمد  بخش گنج

  ، زبان قرآنعربي
نصرآبادي، سيدمحمدعلي  حي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميترپناهي، حسين رضايي، مجيد فاوابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، محمد دا

  ، مهدي نيكزادمرتضوي

  دين و زندگي
كبير، فيروز نژادنجف،  خاني، مرتضي محسني بقا، فردين سماقي، علي فضلي مد رضاييزحل، مح پور، محسن بياتي، عليرضا ذوالفقاري محمد آقاصالح، امين اسديان

  سيداحسان هندي

  روش، عمران نوري ناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، محمد طاهري، نويد مبلغي، عقيل محمدي  زبان انگليسي

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

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
اميرحسين بوژاني، اميرمحمد دهقان، كاظم 

  كاظمي، مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي 

  مرتضوي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  پور اسماعيل يونس
  ليال ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،  امين اسديان

  سيداحسان هندي
  محمد آقاصالح، سكينه گلشني

  محمدابراهيم مازني
نوشين،  عليرضا آب

  اميرحسين حيدري
  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،  سعيد آقچه

  يتمحدثه مرآ
  سپيده جاللي  وار مبينا آزاده



به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 
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 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  - 1

  هايي كه معني نادرست دارند: واژه
  »رغبت: ميل و اراده، خواست»: «ب«در گروه 
 »شائبه: بدون آلودگي و با خلوص و صداقت، پاك، خالص بي»: «د«در گروه 

  )تركيبي، لغت، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )سردشت -كمال رسوليان(  »2« گزينة - 2
فـراق بـه معنـي : جـدايي و دوري و     «واژة  در عبارت اين گزينه، امالي »:ج« عبارت
فراغ به معني: آسايش و آسودگي و «نادرست است و بايد امالي آن به شيوة » هجران
  باشد.» رهايي

» سـت صواب به معني راسـت و در «واژة در عبارت اين گزينه نيز، امالي »: د«عبارت 
ثـواب بـه معنـي : پـاداش و اجـر و      «نادرست است و امالي صحيح آن، بايد به شكل 

  باشد.» مزد
  )تركيبي، امال، 2فارسي (  

----------------------------------------------  
 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة  - 3

است و در مصـراع دوم بـه   » شب«در مصراع اول به معني » شام«ج) جناس همسان: 
  »سرزمين شام«معني 

كـه در بيـت مـورد نظـر بـا       مزة شـوري  -2شوق  -1دو معني دارد: » شور«د) كلمة 
  تناسب دارد.» شيرين و شكر«هاي  واژه

  »زيبارو«استعاره از » مه«ب) استعاره: 
 »آينهو زنگ «  الف) تضاد:

   )تركيبي، آرايه، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«نة گزي - 4
ها، نكتـة   توجه به پرسش منفي (استفهام انكاري) در خوانش و رسيدن به معناي بيت

خواهـد   مهمي است. در پرسش منفي، مقصود پرسنده، شنيدنِ پاسخ نيست، بلكه مي
  خبر يا امري را با تأكيد بيان كند.

هيچ پرسشـي وجـود    است، بنابراين در اين بيت» كه«برابر با » كجا»: «3«گزينة در 
  ندارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اي به گرو گرفت. توان جامه برهنه نمي داز فر»: 1«گزينة 
نه سربلند توام؟ = حتماً در پيشگاه تو سربلند هستم./ نه در قطار تـوام؟=  »: 2«گزينة 

  حتماً جزء پيروان و همراهان تو هستم.
در گردن گذارد؟ = شير هرگـز از روبـاه   شير چون (چگونه) حيلة روباه را »: 4«گزينة 

  خورد. فريب نمي
  )106و  105هاي  آرايه، صفحه، 2فارسي (  

----------------------------------------------  
 )حنيف افخمي ستوده(  »1«گزينة  - 5

  4 ←زنان دم، شعله به شمع وش،پيش رخ شاهد يار، دم»: 1«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  2 ←» تدريج ، اندك اندك به»: «2«گزينة 

  ».شاد و خندان نقش مسند دارند« 1 ← دايم»: 3«گزينة 

  2 ←گمان / هرگز بي»: 4«گزينة 

  )144 ، صفحةدستور، 2فارسي (  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  - 6

  مربوط به مغان و زرتشتيان) ،غانه= مغ + انه (صفت نسبي استم»: 2«گزينة 
 هاي ديگر تشريح گزينه

  شوند. تجزيه نمي» خانه«و » چغانه»: «1«گزينة 
  زمانه = زمان + ه (اسم است)»: 3«گزينة 
 كرانه= كران + ه (اسم است)»: 4«گزينة 

  )95ة ، صفحدستور ،2فارسي (  
----------------------------------------------    

 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة  - 7

ــا» كــافي«واژة »: 1«گزينــة  ــه معن ــه معنــاي » شايســته«ي در قــديم ب و امــروزه ب
  »كننده يا بي نيازكننده بس«

در قديم كارهاي قديم كارهاي مهم و دشوار بـوده امـروزه بـه    » مهمات»: «2«گزينة 
  »ابزار جنگي«معناي 
كسـي كـه در   «و امروزه بـه معنـاي   » نويسنده، كاتب«به معناي » دبير»: «4«گزينة 

 .  رود به كار مي» كند دبيرستان تدريس مي

  )106 ، صفحة، دستور2فارسي (  
----------------------------------------------    

 )سردشت -كمال رسوليان(  »4«گزينة  - 8

  شود.   دريافت مي» ستايش دورانديشي و حزم و عاقبت نگري«مفهوم  »الف«از بيت 
هاي حصين: ديوارهاي  نگري سبب امنيت و آرامش است) حصن (دورانديشي و عاقبت

  حكم و استوارم
تر از  شود. ( من كم دريافت مي» بيني كم تواضع و فروتني و خود«مفهوم  »ب«از بيت 

بيني خود را همچـون خاكسـتر    كم آن هستم كه تو را شكر بگويم) در فروتني و خود
  كرده است در مقابل خورشيد و ماه. فرض

زمانـه هـم   اسـت (حتـي روزگـار و    » اطاعت محض و تسليم بودن« ،»ج«مفهوم بيت 
  )  .مطيع امر تو هستند

است (آگاه باش تا نسبت بـه دشـمن غفلـت    » توصيه به هوشياري« ،»د«مفهوم بيت 
  تركيبي)، مفهوم، 2فارسي (  ).نكني و هميشه هوشيار و بيدار باشي

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

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  - 9

، در برابرتابناكي و زيبايي شاهدان ابراهيم گلستان كرد خداوند آتش را برمعناي بيت: 
  شود. سوزد و گرفتار آتش عشق مي زميني، مانند دانة اسفندي مي

مفهوم مشترك سه گزينة ديگر: تقدير و سرنوشت همگان در دستان توانـاي خداونـد   
 است و بس.

  )10 ، صفحةمفهوم ،2فارسي (  
 ----------------------------------------------  

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -10

است امـا مفهـوم بيـت    » بودن نگري و به فكر آينده آينده«مفهوم عبارت صورت سؤال 
  ) 122و  121هاي  ه، صفحمفهوم، 2فارسي (است. » آينده رهاكردن«، »4و  3، 1«هاي  گزينه

 2فارسي
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 كاظم كاظمي)(  »2«گزينة  -11

 .از معاني هژير نيست» شجاع«

  )تركيبي، لغت ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -12

  است.» طبع«نادرست است كه صحيح آن » تبع«امالي 
 طبع: سرشت/ تَبع: پيروي، نتيجه

  )تركيبي، امال ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 رامسر) -احسان برزگر(  »3« گزينة -13

حمـد بـن زيـد    مارزيابي شتابزده: جالل آل احمد/ تفسير سورة يوسف (ع): احمد بن 
الخير/ سـمفوني پـنجم    طوسي/ اسرارالتوحيد: محمدبن منور دربارة شيخ ابوسعيد ابي

  جنوب: نزار قباني
 توجه: به جزئيات نام و عنوان كتاب دقت كنيد. 

  )تركيبي ات،، تاريخ ادبي1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -14

هـاي سـجع نيسـتند، زيـرا در پايـان دو جملـة        جـا واژه  در ايـن » گَزيده«و » گُزيده«
  اند. درپي نيامده پي

  هاي ديگر تشريح گزينه
 -1تند؛ زيـرا:  هاي سجع هس واژه» كريم ،متين«و » حساب شمار، بي بي»: «2«گزينة 

  درپي هستند. هاي غيرتكراري دو جملة پي آخرين واژه -2وزن يكسان دارند. 
هـاي سـجع    واژه» نشـين  در كمين و گوشـه «و » فضيلت، ديانت، امانت»: «3«گزينة 

هاي غيرتكراري  آخرين واژه -2اند.  مشترك تر) (و بيش در حرف آخر -1هستند؛ زيرا: 
  درپي هستند. هاي پي جمله
در پـي هسـتند و در حـرف     هاي دو جملة پي آخرين واژه» ورزد و بلرزد»: «4«نة گزي

  .مشترك هستند») َ د-«آخر (گذشته از شناسة 
  )تركيبي، آرايه، 1فارسي (  

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

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -15

  تشبيه: خون شفق و تيغ زبان
  مجاز: زبان مجاز از سخن

زدن(قرارگـرفتن خورشـيد در شـفق) را     حسن تعليـل: شـاعر دليـل در خـون غوطـه     
، »خون شـفق «زباني) دانسته است./ استعاره و تشخيص گفتن و چرب بازي (سخن  زبان

  »بازي مهر زبان«
به كاررفته اسـت و آرايـة ايهـام    » خورشيد«در اين بيت فقط در معناي » مهر«نكته: 
   )تركيبي، آرايه، 1فارسي (   سازد. نمي

 )تبريز -مهدي آسمي(  »3«گزينة  -16
پـوش [اسـت]، وز    بـه داغ ماتمـت نيلـي    (نهـاد)  اي [كسـي كـه] كعبـه   »: 3«گزينة 
  ات فرات در جوش و خروش (مسند) است. تشنگي

  هاي ديگر تشريح گزينه
گـواهي (مفعـول)    ،برنا و پير (گروه نهادي)، ناگزير (قيد)، بـر آن محضـر  »: 1«گزينة 

  (فعل)نوشتند. 
اليـه) شـد (= رفـت)/ نكتـه:      جانِ  (نهـاد) آن (صـفت) سـوخته (مضـاف    »: 2«گزينة 

  است.(پروانه)  و معادل اسم صفت جانشين موصوف شده» سوخته«
  اليه) است.  اين (نهاد) مرهم (مسند) عاشق (مضاف»: 4«گزينة 

  )تركيبي، دستور، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »2«ينة گز -17
  ».جا هر«فلك) /  گردنده، دو تركيب وصفي وجود دارد: مقلوب (»2«در گزينة 

  كرد.درنگ بايد  توجه در خوانش مصراع چهارم، پس از ضمير آن، مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مسند» مردمك چشم نگاري«و » به كاري»: «1«گزينة 
» مردمك چشـم «، »روي زمين«/ مفعول» قدم« ←هرجا قدم [را] نهي »: 3«گزينة 

  هاي اضافي هستند. تركيب» چشم نگار«و 
جملـة  »/ بـوده اسـت  (نهـاد)   ي ليل و نهارپيش از من و تو «جملة اول:  »:4«گزينة 
  تـو «شـدة جملـة سـوم:     مرتب»/ نيز به كاري بوده است(نهاد)   گردنده فلك«دوم: 

مردمك چشـم نگـاري   (نهاد)،  آن»/ «يهـروي زمين قـدم نـبر هـرجـا كـه (نهاد) 
  .»بوده است

  )تركيبي، دستور ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  -18
كـه غربـت و   اسـت  ، ايـن  »4«معني و مفهوم مشترك مفهوم صورت سؤال و گزينـة  

  دوري از وطن باعث عزّت و شهرت شاعر شده است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

است و اين كـه شـاعر   » پرستي وطن«در ستايش » 2و  1«هاي  مفهوم بيت در گزينه
  تواند از وطن دل بكند. نمي

سيمايي يعني معشوق پاكي در دل داشـته باشـد جـان او     اگر انسان، آينه»: 3«گزينة 
 كند.) كند (احساس تنهايي نمي تلخي غربت را احساس نمي

  )45 ، صفحةهوممف ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة  -19
نيك بر افـراد بـد، (مصـاحبت     نشين همتأثير »: 3«مفهوم بيت صورت سؤال و گزينة 

  كند. نيكان)، افراد بد را هدايت مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  يري ندارد.مصاحبت افراد نيك در بدان تأث »:1«گزينة 
  نشيني با بدان براي نيكان دشوار است. مصاحبت و هم»: 2«گزينة 
 نشين بد. توصيه به دوري از بدان/ تأثير هم»: 4«گزينة 

  )119 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  -20
به دنبال نگاه تازه به هستي است و اين مفهـوم دقيقـاً    هرآندره ژيد در نگاه خود هموا

  در عبارت شعري سهراب سپهري در اين گزينه نهفته است.
مفهوم از نگاه و دريچـة عاشـق   » 2«، مفهوم آسودگي و رفاه، در گزينة »1«در گزينة 

 مفهوم نيستي و مرگ نهفته است.» 3«همه چيز زيباست و در گزينة 

 )143ة صفح، مفهوم، 1فارسي (  

 1فارسي
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 بجنورد) -محمد داورپناهي(  »4«گزينة  -21

لمـن يقتـل فـي سـبيل     «) / 3و  2هاي مرده نگوييد (رد گزينه »:ال تقولوا ... أموات«
بلكـه   »:بل أحياء«ها) /  شوند (رد ساير گزينه به كساني كه در راه خدا كشته مي »:اهللا

  )3و  1هاي گزينه دانيد (رد ولي شما نمي»: ولكن ال تشعرون«اند /  زنده
  )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »2« گزينة -22

بـراي  : »الحمـيم لصـديقي  «همـواره /  »: دائمـاً «/  )4 ةگزين كنم (رد ذكر مي»: أذكُر«
/  )3و1 هاي ههايي را كه (رد گزين : بهترين ويژگي»فاتصاوخير م« ام/ صميميدوست 

»3و1 هاي ذكر شود (رد گزينه »:تُذكَر«) / 4 ة: دوست دارم (رد گزين»اُحب(  
  )ترجمه(  

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

 حسين رضايي)(  »4« گزينة -23

هـاي   روغـن : »ةالزّيـوت المنتشـر  / « )3و  2هـاي   ه(رد گزينـ  اسـ ، چـه ب شايد»: ربما«
 بر بدن پرندگان آبـي : »المائيةالطّيور  علي جسم«/  )3و  1هاي  ه(رد گزينشده  پخش

/  »)3و  2«هـاي   (رد گزينـه  راهنمـايي كـرده باشـد    »:دلَّت ... علـي « / )3 ة(رد گزين
تحـت تـأثير ... قـرار    كه  :»التتأثّر بـ«/  )2ة (رد گزينهايي  توليد لباس: »ألبسةإنتاج «

   )3و  1هاي  ه(رد گزين گيرد نمي
  )ترجمه(  

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

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »3« گزينة -24

كـان  «استاد معروفي/ »: اُستاذ مشهور) / «4و  1هاي  داشتم (رد گزينه»: كان عندي«
محاضـراته  «ايـراد كنـد /   »: أن يلقـي ) / «2و  1هـاي   توانسـت (رد گزينـه   مي»: يقدر

بـأكثر مـن ثـالث لغـات     ) / «2و  1ي هـا  اش (رد گزينه هاي علمي سخنراني»: العلمية
 )2المللي (رد گزينة  به بيش از سه زبان بين»: عالمية

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2« گزينة -25

بـراي بـار   »: ة المئـة للمـرّ ) / «4و  3هـاي   وقتي شكست خوردم (رد گزينه»: لما فشلت«
ام (رد  نيافتـه »: لَـم أجـد  «اعتقـاد دارم /  »: أعتقـد «گفتم / »: قُلت) / «1زينة صدم (رد گ

  )3مناسبي براي موفّقيت (رد گزينة  شيوة»: للنّجاحطريقة مناسبة ) / «3و  1هاي  گزينه
  )ترجمه(  

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

  )حسين رضايي(  »3« گزينة -26
كـه   فـرا گـرفتيم  هـايي را   از آموزگاران فاضلِ خـود درس : »3«ترجمة صحيح گزينة 

  فراموش نخواهيم كرد!در زندگيمان را  ها) ها (درس آنهرگز 
  (ترجمه)  

  )ابهر -ولي برجي(  »2« گزينة -27
 رفتـه  كـار  بـه  »كانَ«فعل ناقص  همراه كه است فعل مضارع »أَظُنُّ« ،»2« در گزينة

ترجمـة صـحيح:    بعيد؛ ماضي نه شود، ترجمه استمراري ماضي صورت به بايد و است
  »پنداشتم! مي كيلومتر شصت اينجا تا دوستم شهر از را فاصله«

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3« گزينة -28

»: انبـار / «)1 ةگزينـ  (ردالسوداء الغيمة من »: از ابر سياه/ « )4 ةگزين (ردإن »: اگر«
ستُصـبح  »: خواهـد شـد  «األرض / »: زمـين «ينـزل /  »: ببـارد / «)2 ةگزينـ  (ردالمطر 

 ةمخضرّ»: سرسبز) / «4 ة(ستَصيرُ)، سوف تُصبح (رد گزين

 )ترجمه(  

  :درك مطلبمتنةترجم
اسـت كـه    از چيزهايياست و  طور كلي بهصفات  نيتر و از زشت قتيحق همان نگفتن دروغ

 ينبـو  ثيـ و احاد مياز متون قـرآن كـر   بسيارياست.  آن را حرام كردهمتعال منزّه و خداوند 
 يمنافقـان  يهـا  يژگـ يو آن از. كرده اسـت  يآن نه از كه آن را حرام كرده و وارد شده فيشر

ـا  يبـرا  امتيدر روز ق را ها نوع مجازات نيتر متعال سختمنزّه و است كه خداوند  آمـاده   نآن
و آسـيب   مردم نيفساد در بايجاد از جمله: منجر به  ،ددار ياديز يامدهايپ دروغ كرده است.

  .كند يم ضعيففرد را  مانيو ا شود ميآن رساندن به جامعه و گسترش فساد اخالقي در 
مجازات دروغ آشنايي با  ، از جمله:رهايي يابد ييمختلف از دروغگو يها با روش ديبا انسان

آنـان   راستگويي بهدادن  اديو  رزندانفي كوين تيآن نزد خداوند متعال، ترب كردنو حرام 
  .آن تياهم ي وراست يها لتينشر دادن  فض و

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3« گزينة  -29

  نادرست است.» كنند! متون اسالمي فقط منافقان را از دروغ نهي مي«
  گريد يها نهيگز حيتشر
آن از  ةليوسـ  هان بكه انس يي استها راه از يراست يها لتيفض آشنايي با»: «1« نةيگز
   (صحيح) !»ابدي يم ييغ رهاودر
 ها مجازات نيدتريها با شد آن منافقان است و هاي ويژگيدروغ گفتن از «»: 2« نةيگز

  )صحيح( !»رو خواهند شد روبه
  (صحيح) !» در جامعه است ينشر دادن فساد اخالق ،از عواقب دروغ«»: 4« نةيگز

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

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة  -30

  ؟نيستهاي رهايي از دروغ  كدام مورد از راه
  اين كه انسان بفهمد دروغگويان همان منافقان هستند! (نادرست)

  گريد يها نهيگز حيتشر
  (صحيح) » هشدار دادن دربارة مجازات دروغ!«»: 1« نةيگز
    (صحيح)» دوري هميشگي از دروغ را بياموزيم! ،زندان خوداين كه به فر«»: 3« نةيگز
  (صحيح)» سخن گفتن از فوايد راستي و سرنوشت راستگويان!«»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  

 2و  1 عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4« گزينة -31

هـا چيـزي اسـت كـه      (بر حذر باش، در برخي دروغ»: 4«عبارت داده شده در گزينة 
  فاهيم موجود در متن، دور است. دهد!) از م خبر از حقيقت مي

  گريد يها نهيگز حيتشر
گويـد و هرگـاه وعـده دهـد، خـالف       هرگاه منافق حرف بزنـد، دروغ مـي  »: 1« نةيگز
  كند!  مي
  از دروغ اجتناب كنيد! چرا كه آن دري از درهاي آتش است!»: 2« نةيگز
 كند!كه دروغ را ترك  يابد تا اين اي طعم ايمان را نمي بنده»: 3« نةيگز

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

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4« گزينة -32

  گريد يها نهيگز حيتشر
زيرا اين فعـل از بـاب تفعيـل اسـت و      .است نادرست» له حرفان زائدان«»: 1«گزينة 
            يك حرف زائد دارد.فقط 

مفعـول آن  » هـا «چون ضـمير متّصـل    .است تنادرس» ليس له مفعول«»: 2«گزينة 
  است.

 و مفعـول » اهللا: «آن فاعل .است نادرست »»اللّه«و مفعوله: » ها«فاعله: «»: 3«گزينة 
 است. »ها«ضمير : آن

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3« گزينة -33

  گريد يها نهيگز حيتشر
از يـك فعـل مزيـد    » المنافقين«است.   نادرست» نفقُيمأخوذ من فعل: »: «1«گزينة 

  دارد.)» مـ«ثالثي گرفته شده است. (در ابتدايش 
  است.   نادرست ، مضاف و ...»انفاق«اسم مفعول (مأخود من مصدر »: «2«گزينة 
يـك  » ات المنـافقينَ صـف « اسـت.   نادرسـت »» صفات«و موصوفها  صفة»: «4« گزينة

 ليه تشكيل شده است.إ تركيب اضافي است كه از مضاف و مضاف

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي (  »2« گزينة -34

  »عالمال«چنين  هم .بيايد »تبادل«صورت  به بايد و است »تَفاعل« باب مصدر» تَبادل«
  بيايد. »العالَم«صورت  به بايد و است» دنيا« معني به عبارت اين در

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )زاد مهدي نيك(  »3« گزينة -35

گردد و بـر روي آن   تابلويي است كه در مقابل حاضران در اتاق يا سالن آويزان مي«... 
  »شود! نوشته مي

  درست است.» تخته سياه«به معني » ةالسبور«ه به ترجمه، با توج
  )مفهوم(  

 )ابهر -ولي برجي (  »2« گزينة -36

اسم تفضيل است، اما مضاف واقع نشده اسـت و پـس از آن   » أفضَل«، »2«در گزينة 
  اليه نيامده است.  مضاف

  گريد يها نهيگز حيتشر
  اليه آن است. مضاف» العلم«اسم تفضيل و مضاف است و » أنفَع»: «1«گزينة 
اليه آن است. (دقّـت   مضاف» ألوان«اسم تفضيل و مضاف است و » أكثر»: «3«گزينة 
  شود.)  اسم رنگ است و اسم تفضيل محسوب نمي» األبيض«كنيد 
  اليه آن است. مضاف» ها«اسم تفضيل و مضاف است و ضمير » أهم»: «4«گزينة 

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

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -37

هـا را،   فاعـل اسـت. (ترجمـه: ايـن    » طلّـاب «مفعول اسـت و  » هؤالء«، »2«در گزينة 
  آموزاني كه در جشن مدرسه بودند، تشويق كردند!) دانش
  گريد يها نهيگز حيتشر

مفعـول  » لّـاب الطّ«، ...»آموزاني همنشيني كن كه  با دانش«طبق ترجمة »: 1«گزينة 
  است.

  مفعول جمله است.» الطّالب»: «3«گزينة 
نائب فاعل است. (مفعول جملة معلوم كـه در جملـة مجهـول،    » الطلّاب»: «4«گزينة 

ه  »ال ينسـي «شـود) دقّـت كنيـد از مجهـول بـودن فعـل        جايگزين فاعل مي متوجـ ،
  فاعل ندارد.قطعاً شويم كه  مي

  )انواع جمالت(  
----------------------------------------------  

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »4« گزينة -38

توانـد بـه صـورت مضـارع ترجمـه       بعد از ادات شرط (إن) مي »استمعت«فعل ماضي 
  بري! شود: اگر به سخن سخنران خوب گوش بدهي، از آن بسيار سود مي

  گريد يها نهيگز حيتشر
  ل است.فعل ماضي از باب تفع» تغير»: «1«گزينة 
داللت بر ماضي منفي دارد. (دقّت كنيـد در ابتـداي عبـارت،    » لم يعرف»: «2«گزينة 

  »!)إنْ«داريم، نه » إنَّ«
  فعل ماضي است.» جلس»: «3«گزينة 

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »3« گزينة -39

(نام يك شخص) و معرفه هسـتند. در سـاير   اسم علم » حامد و أحمد«در اين گزينه 
نام شـخص نيسـتند و اسـم علـم     » ، وحيد، حسن و محمودصادق ،محسن«گزينه ها 

  شوند. محسوب نمي
  )قواعد اسم(    

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »4« گزينة -40

از فعـل مضـارع قـرار     آيد، بلكـه قبـل   براي منفي كردن بر سر فعل ماضي  نمي» لَم«
  »لعبوالم ي ...كان «يا  »  لعبوا ... كانما « گيرد؛ شكل صحيح آن: مي
  قواعد فعل)(      
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 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -41
مؤيد قدرت خداوند در آفرينش مجدد انسان و ...» بلكه سر انگشتان آنان «آية شريفه 

خلق اثر انگشت انسـان سـخن   « ةچون دربار ؛داردسابقه  اشاره به ذكر نكات علمي بي
   »ها اثر انگشتي متفاوت دارند. گويد كه همة انسان مي
مؤيـد برابـري زن و مـرد و    » كنـد.  را ضـايع نمـي  مـرد و زنـي   عمل هيچ « ةشريف ةآي

يعنـي تأثيرناپـذيري از   قـرآن  محتـوايي  اعجاز  ةآن دو است كه دربار منزلتيكساني 
  ها) گزينه صحيح بودن قسمت دوم همةليت است. (عقايد دوران جاه

ون بمثله ...: تقل لئن اجتمعت االنس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأ« ةشريف  آية
را   تواننـد هماننـد آن   بگو: اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بياورند، نمي

اي هماننـد آن (رد   اسـت نـه سـوره   تحدي قرآن براي آوردن مثل قـرآن   ةدربار...» بياورند 
  )42و  41، 38هاي  ، صفحه3، درس 2(دين و زندگي   .»)2و  1«هاي  گزينه

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

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »4«گزينة  -42
رم از طرف كساني كـه منافعشـان در   پيامبر اك» اهللاَ يعصمك من الناسو «در عبارت 

تهديـد مـردم از   » إنَّ اهللا ال يهدي القوم الكافرين«شوند و عبارت  د تهديد ميخطر بو
  )68 ، صفحة5، درس 2(دين و زندگي   مبتال شدن به كفر است.

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

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -43
باشـند و وجـود     داشـته  كه پيامبران بايد در دوري از گناهان عصمت و توانمنـدي  اين

اهللاُ اَعلـم حيـثُ   «دهـد، در آيـة    اين امر را فقط خداوند در درون افراد تشـخيص مـي  
جعلُ رسالَتهبيت پيامبر اسالم  تأكيد شده است. ارادة خداوند مبني بر عصمت اهل » ي

لـرّجس  إنَّما يريد اهللاُ ليذهب عـنكم ا «(ص) از هرگونه پليدي و ناپاكي در آية تطهير: 
  تأكيد شده است.» اهل البيت و يطهرَكُم تطهيراً

  )70و  54هاي  صفحه، 5و  4هاي  ، درس2(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة  -44
وهگين هنگامي كه وحي پيامبر (ص) فـرود آمـد، آواي انـد   «فرمايد:  امام علي (ع) مي

شيطان را شنيدم. گفتم: اي پيامبر خدا، اين فرياد اندوهناك چيست؟ پاسخ داد: ايـن  
در سـورة  » شيطان است كه از پرستش خود نااميد (نفـي فعـل يرجـوا) شـده اسـت.     

لقـد  «اسـت  نيكويي  قخوانيم قطعاً براي شما در رسول خدا سرمش مي 21احزاب آية 
ي كسي كه به خداوند و روز رسـتاخيز اميـد   برا» حسنة ةكان لكم في رسول اهللا اسو
  )79و  75هاي  ه، صفح6، درس 2(دين و زندگي   كند. دارد و خدا را بسيار ياد مي

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

 )بقا رضاييمحمد (  »4«گزينة  -45
ان مـأمور  م الناس علي قـدر عقـولهم: مـا پيـامبر    لإنا معاشر االنبيا اُمرنا ان نك«حديث 

بـه رشـد تـدريجي سـطح فكـر      » ايم كه با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوييم. شده
مردم به عنوان يكي از علل فرستادن پيامبران متعـدد (تجديـد نبـوت) اشـاره دارد و     

اسالم است  ةكنند بيانگر يكي از قوانين تنظيم» ال ضرر و ال ضرار في االسالم«حديث 
  شود. ساز ختم نبوت مي بودن دين اسالم و زمينه و روز آمد يكه موجب پوياي

  )30و  29، 28، 25هاي  ، صفحه2، درس 2(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -46
اي مردم! رسـول خـدا   «كه امام صادق (ع) در روز عرفه و در مراسم حج فرمودند:  اين

معرفي خويش به عنوان امـام  «بيانگر » بود ... اكنون من امام هستم (ص) امام و رهبر
سخني كه امام از اصول كلي مجاهدة ايشان در راستاي واليت ظاهري است. » بر حق

  :نيز مؤيد همين اقدام است  فرمايند مي الذهب سلسلةحديث صادق در ادامة 
  »هستممن هاي آن  هاي آن و از جمله شرط بشروطها و انا من شروطها: به شرط«

  )103 تا 101هاي  ، صفحه8، درس 2(دين و زندگي 

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -47

تـر   آن كس كه عقلش كامل« ... فرمايد:  حكم مي بن امام كاظم (ع) در كالمي به هشام
ئال  «طبق آية » اش در دنيا و آخرت باالتر است. است، رتبه بشرينَ و منذرينَ لـالً مسر

بعد الرُّسلِ: رسـوالني (را فرسـتاد كـه) بشـارت دهنـده و       حجةٌناس علي اهللا يكونَ لل
دهنده باشند، تا بعد از آمدن پيامبران، براي مردم در مقابـل خداونـد، دسـتاويز و     بيم

، هدف از ارسال رسـوالني بشـارت دهنـده و هشـدار دهنـده را، اتمـام       »دليلي نباشد.
  )16 ، صفحة1، درس 2زندگي (دين و   دارد. حجت با بندگان اعالم مي

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

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -48

افراد جامعه را پشتيبان خود خواهد دانست  ةبا مشاركت در نظارت همگاني، رهبر هم
دهـد كـه    كنـد و بـه رهبـري امكـان مـي      و همبستگي اجتماعي كشـور را قـوي مـي   

  )131و  130هاي  ، صفحه10، درس 2(دين و زندگي   آورد. را به اجرا در هاي اسالمي برنامه
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -49

گاه كه انسان، اين تمايالت را اصل و اساس زنـدگي   . آنغفلت از خداستنفس، ذلت  ةريش
ايـن   ها باشد و از تمايالت الهـي خـود غافـل بمانـد     نقرار دهد و فقط در فكر رسيدن به آ

  )شود. ها نمي موجب بد بودن آن. (صرف توجه به اين تمايالت شوند تمايالت بد مي
  )143و  142هاي  ، صفحه11، درس 2(دين و زندگي 

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

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -50

و  بنـين هللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكـم مـن ازواجكـم    و ا«بر اساس آية 
  »اهللا هم يكفرون بنعمةو  يؤمنونأفبالباطل الطيبات  منو رزقكم  ةحفد

بـه   نبايـد هاي پـاكيزه   جنس و نوادگان و فرزندان و روزي با وجود نعمت همسران هم
  )149 ، صفحة12، درس 2(دين و زندگي  هاي الهي كفر ورزيد. باطل ايمان آورد و به نعمت

  

  
 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -51

انسـان بـاز    روييكي از آثار اعتقاد به معاد اين است كه پنجرة اميـد و روشـنايي بـه    
چنـين انسـان معتقـد     گيـرد و هـم   شود و انگيزة فعاليت و كار، زندگي را فـرا مـي   مي
ند داد خـود را از ظالمـان   كه اگر در مسير تالش خود، ظلمي به او شود و نتواداند  مي

ها را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و اين  بستاند قطعاً در جهان ديگري خداوند آن
  دارد.  تجلي »هم يحزنون: و براي آنان غم و اندوهي نيستوال «موضوع در عبارت 

  )43و  42هاي  ، صفحه3، درس 1(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -52

آن مقـدار از آن را   ،طلبد آن كس كه تنها زندگي زودگذر را مي: «ءاسرا ةسور 18آية 
سپس دوزخ را براي او قرار خواهيم  ؛دهيم مي - كه بخواهيم و به هر كس اراده كنيم

  »داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.
كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سـعي و كوشـش    آن كس: «ءسورة اسرا 19آية 

  )17 ، صفحة1، درس 1(دين و زندگي   »كند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.

 2دين و زندگي 

 1دين و زندگي 
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 )خاني علي فضلي(  »2«گزينة  -53

ت قرآن، زندگي (حيات) بعد از مـرگ (مـوت) بـه عنـوان يـك      جا كه در برخي آيا آن
يانگر نظام مرگ و زنـدگي در  شود در اصل ب جريان رايج در جهان طبيعت معرفي مي
باشـد كـه معـاد را از حالـت امـري بعيـد و        طبيعت از داليل اثبات امكـان معـاد مـي   

» گونـه اسـت.   زنده شـدن قيامـت نيـز همـين    : «ةشريف ةسازد آي غيرممكن خارج مي
  )56و  54 هاي ه، صفح4، درس 1(دين و زندگي   استناد خوبي بر اين منظور است.

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

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -54

و من الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً يحبونهم كحـب اهللا  «فرمايد:  قرآن كريم مي
  )112 ، صفحة9، درس 1(دين و زندگي   »والذين آمنوا اشد حباًهللا

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

 )ديسيداحسان هن(  »1«گزينة  -55

  شنيده شدن صداي مهيب ←ناگهاني ةغافلگيركنند
  ها زنده شدن همة انسان ←ها  انسانآغاز حيات مجدد 

  حضور شاهدان و گواهان ←ثبت و ضبط اعمال 
  )77تا  75هاي  ، صفحه6، درس 1(دين و زندگي 

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

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -56

هاي انسـان يعنـي    مؤيد يكي از سرمايه...» از من به من است  تر دوست نزديك«بيت 
خداوند در همـه حـال در كنـار ماسـت     بيانگر اين است كه سرشت خدا آشنا است و 

  )30 ، صفحة2، درس 1 (دين و زندگي  .انسانيعني قرب وجودي خدا به 
---------------------------------------------- 

 )خاني علي فضلي(  »2«گزينة  -57

اش پـس از مـرگ اشـاره بـه      فرمايش امام كاظم (ع) مبني بر ديدار مؤمن از خـانواده 
) فضيلت وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا دارد و ميزان اين ديدار را ميزان (كميت

  )68و   66 هاي ه، صفح5، درس 1(دين و زندگي   كند. ها مشخص مي انسان
---------------------------------------------- 

 )فردين سماقي(  »3«گزينة  -58

آينـد و بـه بهشـتيان     پس از ورود بهشتيان، فرشتگان براي استقبال به سوي آنان مي
آمديـد وارد بهشـت شـويد و بـراي هميشـه در آن       خـوش  :گويند كنند و مي سالم مي

  )85 ، صفحة7، درس 1(دين و زندگي   زندگي كنيد.
---------------------------------------------- 

 )فردين سماقي(  »3«گزينة  -59

باشـيم،   اگر در هنگام گفتن تكبير بـه بزرگـي خداونـد بـر همـه چيـز توجـه داشـته        
  هاي ديگر در نظر ما كوچك خواهند شد و به آنان توجه نخواهيم كرد. قدرت

  )125 ، صفحة10، درس 1(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -60

پس بايد نمـازش   شود. مسافر محسوب نمي كسي كه به قصد حرام به سفر برود اصالً
  )131و  130هاي  ه، صفح10، درس 1(دين و زندگي   را كامل بخواند و روزه بگيرد.

  
 

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -61
 هـايم را تـا حـد    ام تا ترجمه تالش كرده، طول بيش از بيست سالدر « جمله: ترجمة

  »ن دقيق نگه دارم.امكا
   مهم درسي ةنكت

بهتر است از زمـان ماضـي نقلـي     ،”for almost 20 years“با توجه به عبارت قيدي 
رای انجام «در معنـاي   ”try“چنـين بعـد از فعـل    هم .استفاده كنيم دام و کوشش ب اق

از ”keep“ . بعـد از فعـل ربطـي    آيـد  مـي   ”to“  فعل دوم به صورت مصدر بـا ، »کار
  )گرامر(    ايم.   استفاده كرده ”exact“صفت 

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »2«گزينة  -62

ما ممكن  ،اگر هوا مناسب و خشك باشدايم،  كه بيرون از خانه هنگامي« جمله: ةترجم
  »پيدا كنيم. متنوع هاي بازي انجام دادن است وقت زيادي براي

   مهم درسي ةنكت
 ةهاي شرطي نوع يك، فعل درجمل شرطي نوع يك است. در جمله ةجمل ،اين جمله

  بــبا تركي ة ساده يا) است و جواب شرط به زمان آيندisشرط به زمان حال ساده (
  )گرامر(  شود.  نوشته مي  » + … / will / can / mayفعل  ةشكل ساد«

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -63

 قـدردان   هـا صـرفاً   بهترين چيزهـا را ندارنـد، آن    شادترين مردم لزوماً«ترجمة جمله: 
 »كه اكنون دارند، هستند.چه  آن
  مهم درسي  ةنكت

بايـد از صـفت عـالي اسـتفاده كنـيم.       ”of“ ةبا توجه به معني جملـه و حـرف اضـاف   
صورت اسـتمراري   هاست و ب فعل حالت »داشتن«در معناي  ”have“فعل  چنين هم
  )گرامر(    رود.   كار نمي هب

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -64

آمـوز   دانشكه  براي اين انتظار داشتن از كودكتان  دانم، كه مي تا جايي« جمله: ةترجم
  .»اشتباه استهايش  در نظر گرفتن تواناييموفقي باشد بدون 

  مهم درسي ةنكت
ـ  هـم  ) فعل در اول جملـه در نقـش فـاعلي   1 :دو نكته وجود دارد سؤالدر اين  شـكل   هب

“gerund” شكل مصدر با  هم به“to” بعـد از  2رود.  كار مي به (“expect”   فعـل دوم
  )گرامر(    رود. كار مي به ”to“با  به شكل مصدر

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -65

ديگر برايمـان  شود كه كنار آمـدن بـا يكـ    او باعث مي ةطلبان رفتار انزوا«ترجمة جمله: 
  .» وجود آورده است مشكالت بسياري را به ]اين موضوع[كه  سخت باشد

  مراقبت كردن) 2  كنار آمدن) 1
  )واژگان(  خاموش كردن) 4  دور ماندن) 3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -66

شـده را در   منتشـر  يهـا  نسـخه  ةكتاب چنان محبوب شد كه هم نيا«جمله:  ةترجم
 »مان فروختيم. نيروز فروش آنال نياول
  با قاعده   ،منظم )2  تاريخي )1
  )واژگان(  محبوب )4  نواز مهمان )3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -67

تـر از درك و كنتـرل درد و رنـج     اي بزرگ براي پزشك احتماالً مسئله«ترجمة جمله: 
  .»  بيمار وجود ندارد

  هويت) 2  تأثير) 1
  )واژگان(  درد) 4  سنت) 3

2و  1زبان انگليسي 
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  8: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي            1400فروردين  7 نآزمو - )6( ةپروژ           
    

 )ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -68
 تر سـطح بـاال  اسـتاندارد اشـتغال،   يعوامـل اصـل   ازو آموزش  ليتحص«جمله:  ةترجم
  ».است يعالاي  جامعه ساختن و يزندگ

  موريت    أم )2  تناوب )1
  )واژگان(  عنصر )4  جامعه ) 3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -69

اس عجيبي داشـت كـه   گ را ديد، احسرِبراي اولين بار همسر گوقتي «ترجمة جمله: 
  »قبالً او را جايي ديده است.

  عجيب) 2  رايج) 1
  )واژگان(  سالم) 4  عالي) 3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -70

توانيد به ديگران بدهيـد عشـق و    اي كه مي ترين هديه عالينظر من  به«ترجمة جمله: 
  »ست.قيد و شرط ا پذيرش بي

  ماده) 2   ايده) 1
  )واژگان(    علم) 4  نظر) 3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -71

نـوعي از سـرگرمي را ندارنـد و    هيچ در اين روستاي كوچك كودكان « جمله: ةترجم
  .»شان كار كنند در مزرعة خانوادگي مجبورند ها آن
  مقصد )2  سرگرمي )1
  )واژگان(  جذابيت )4  امكان )3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -72

بعد از تصادف، پزشـكان مجبـور بودنـد چنـدين عمـل جراحـي روي       « جمله: ةترجم
  »جا شود. هبا ويلچر جاب بودمعلول شد و مجبور  اوانجام دهند، ولي  پاهاي او

  كردنترك  )2  فوت كردن )1
  )واژگان(  برگشتن )4  جا شدن هجاب )3

  :1درك مطلب متنةترجم
دكـورا (شـهري در   ] مـردم [شايد هيچ فردي بيش از لري گريمستد در كمك كردن بـه  

جايگزين انرژي و كاهش همگـاني رد پـاي كـربن      انواعآمريكا) در پذيرش  ةاياالت متحد
هاي او، احتـرام زيـادي بـراي او     تالش ةبه واسط ]دكورا[نقش نداشته باشد و مردم شهر 

،  ”Oneota Solar“قائــل هســتند. او در شــركت مســئوليت محــدود اونئوتــا ســوالر 
“LLC”هـاي بـادي و خورشـيدي     اي ديگـر در رابطـه بـا انـرژي     منطقه ةو چندين پروژ
اي وين شـيك   انرژي منطقه ]شركت[گذاري كرد و نقشي كليدي در سازماندهي  سرمايه

)Winneshiekشت.) دا 
ها در  تغيير اقليم و اجرايي كردن آن ]معضل[هايي براي  حل گريمستد به يافتن راه ةعالق

اَل گور و ديگر  ، شروع به خواندن آثاردايان ،كه او و همسرش در زماني 1990 ةاواسط ده
هـاي تجديـد    انـرژي  ةكردند، شروع شد. بعد از كنجكاو شدن نسبت بـه آينـد   ]محققان[

 ]اتفاق[كردند. اين تغيير اقليم و گرمايش جهاني  ةد را وقف تحقيق دربارها خو ناپذير، آن
چنين عزمشان مبني بر كاهش  ها و هم منجر به ايجاد تغييراتي بزرگ در سبك زندگي آن

  كربن شد. اثر
تغييـر  حـل معضـل   ، جامعهعنوان مالك يك بانك محلي و رهبر يك  از نظر گريمستد به

خود مبني  ةبود. او بر عقيد يكسب و كار خوب آنالقي نبود. اقليم هرگز فقط يك تعهد اخ
اطمينـان دارد. بـه    زيسـت  محيط ]حفاظت[بر عدم وجود تضاد بين موفقيت اقتصادي و 

 ]در جهـت مثبـت  [رشد اقتصـادي از تغييـرات زيسـت محيطـي     «لري گريمستد:  ةگفت
  .»هستند.هم مرتبط  ها به دست خواهد آمد. آن به
 )طاهري محمد( »4«گزينة  -73

  »بهترين عنوان براي اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  )مطلب درك (    »لري گريمستد: پدر انرژي پاك دكورا«

 )محمد طاهري( »1«گزينة  -74
از نظر معنايي بـه   »3«در پاراگراف  ”obligation“دار  كلمة زيرخط«ترجمة جمله: 

“responsibility” مطلب درك (     .»ترين است نزديك(  
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -75
اي كـه در انتهـاي مـتن زيـر آن خـط       هدف نويسنده از گفتن جملـه «ترجمة جمله: 

  )مطلب درك (  »قبلي را تأييد كند.  كشيده شده است اين است كه گفتة
----------------------------------------------  

 )اهريمحمد ط( »3«گزينة  -76
  »يك از سؤاالت زير جود دارد؟ در متن اطالعات كافي براي پاسخ به كدام«ترجمة جمله: 

چيزي لري گريمستد را به تغيير اقليم و گرمـايش جهـاني عالقمنـد     كسي يا چه چه«
  )درك مطلب(     » كرد؟
  :2درك مطلب متنةترجم

هـاي   ان، شـروع همـ ادگاهميشه مهم است كه به خاطر داشته باشيم كجا به دنيا آمديم: ز
از گذشــته كنــار گذاشــته شــده اســت،  انگــار مــان. قدرشناســي مــان و والــدين معمــولي

و  نـوين هـاي مسـتلزم شـتاب، تكنولـوژي      رسد به نفع شـغل  نظر مي اي كه به قدرشناسي
هايي از زندگي كـه مـا در دنيـاي امـروزي      هاي متمركز بر آنچه پيش آيد در سبك چشم

دهي شده نيستند از دست مي رود. مهم است كه ما آن وضعيت را داريم و چندان سازمان
هاي آينده كه سرانجام همـان   هم براي نسل ،تغيير دهيم، هم براي نسل كنوني بزرگترها

هايي كه قبـل از   نقش را به عهده خواهند گرفت. ما چيزهاي بسياري براي آموختن از آن
كنيم بپرسيم. آمـوختن   ما اغلب فراموش مياند داريم، اما  ما در مسير زندگي گام برداشته

ما كمك خواهد كرد رشد نمايند و بهتر باشـند. آن   ةهاي كنوني و آيند از گذشته به نسل
هاي خانوادگي و تاريخي كه به  توانيم از طريق سنت تواند به اين معني باشد كه ما مي مي

جهـت اجتنـاب از    كنيم توانمند شـويم. ممكـن اسـت خودمـان را     فرزندانمان منتقل مي
ها پيش به  دانيم چگونه موقعيتي مشابه سال زيرا مي ،هاي جدي توانمند بيابيم ناسازگاري

دنبال كنيم (انجـام دهـيم) و بـه    ترهايمان انجام دادند را  توانيم آنچه بزرگ وجود آمد. مي
هاي بهتـري كنـيم. مهـم نيسـت چگونـه بـه آن نگـاه         انتخاب ،منظور تكرار نشدن تاريخ

هايي هستند كه داريم. به ما بسـتگي دارد كـه    ترها يكي از بهترين نعمت كنيم، بزرگ مي
ها احساس كنند كه مورد احتـرام   مان مشاركت دهيم و سبب شويم آن ها را در دنياي آن

رها) به قدرشناسي دو طرفه براي هم ديگر خواهيم تشوند. ما (و بزرگ هستند و شنيده مي
 يمنـد شـود. روشـ    تواند هميشه بيشتر از آن بهره كه بشر مي اي است رسيد، كه اين ايده

  است.ها  و آيين تاريخ ،شان بحث در مورد ميراث خانوادگي مند شدن از تجربه براي بهره
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -77

ن شـكل نگـرش نويسـنده در مـورد     يك از موارد زيـر بـه بهتـري    كدام«ترجمة جمله: 
  »كند؟ كند را توصيف مي شته قدرشناسي مياي كه نسل كنوني ما از گذ شيوه

  )مطلب  درك(     »ناراضي«
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -78
  »هاي زير بر اساس متن صحيح است؟ يك از جمله كدام«ترجمة جمله: 

آمـد   ز پـيش تـوانيم ا  مـي ، مان دارنـد اسـتفاده كنـيم    اي كه بزرگترهاي اگر از تجربه«
  )مطلب  درك(      »مشكالت جدي جلوگيري كنيم.

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -79

اسـاس اطالعـات داده شـده در مـتن     االت زيـر را بـر   ؤيك از سـ  كدام«ترجمة جمله: 
  »توان پاسخ داد؟ مي

  )مطلب  درك(     »چرا بهتر است از گذشته بياموزيم؟«
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -80
نسل كنـوني   هاي ديگري كه راهر مورد متن با بحثي د زياد احتمال هب«ترجمة جمله: 

 )مطلب  درك(   »يابد. ادامه مي ،بزرگترها بهره ببرد ةتواند از تجرب مي
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9:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسی زیست -فروردین  7آزمون  -«6»پروژة      

  

 1 شناسي زیست
 

 )امیررضا صدر یکتا( «2»گزینة  -131

وارانمانند گیداهبوبیداگند گ هایریشةگیاهانتیرهپروانههادرگرهکریزوبیوم

هایکوچکشاخهودمبرگگیاهگدونراگند گ هادرحفرهکنن .سیانوباکتریم 

 واگمدوادنکنتوانند تتوسدنتزهانم انوباکتریهابرخالفسدیکنن .ریزوبیومم 

ها:موادآب توبی کنن .بررس سایرگزینه،مع ن 

کنند  نیتدرو نهاهدردوتببی هاوگروه اگسیانوباکتریریزوبیوم«:1»گزینة

کنن .هستن واگنیترو نجوبرایتوبی آمونیوماستفادهم 

کنن .هردوباکتریاگمحصوالتتتوسنتزیگیاهاستفادهم «:3»گزینة

کنن وباعثایجادگیاخاکغن اگآمونیومتوبی م ،هاریزوبیوم«:4»گزینة

 (111و  111،  101های  ، صفحه1شناسی زیست))ترکیبی(  شون نهنیترات.آمونیومم 

 (71و  87 های  ، صفحه3شناسی زیست)  

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

 (صدر یکتا امیررضا) «4»زینة گ -132

مراحلپایدان گدوارااسد .پدی اگورودغد ابدهرود رود باریکمحلانجام

ی هاگیرند .معد هداراییاختدههاتح تأثیربیپداگمعد هادرارم باریک،چرب 

ها:کنن .بررس سایرگزینهپوشش اس کهبیکربناتترشحم 

ومعد هجد  دردهدانهدامعد هاسد .محلآغاگگواراپروتئین«:1»گزینة

شون .بهمحیطداخل ب نواردم موادغ ای ج  ش هان کاس و

شدود.آمدیالگبوگابمعد هبین بررسد م رود بزرگبهکمککوبون«:2»گزینة

شدودوموندومرترم هدایدرشد سداکاری وموبکو باعثتب یلنشاستهبهدی

شود.هایرود باریکانجامم وسیلةآنزیمهکن .توبی مونوساکاری بتوبی نم 

ایمور اس .پدی اگورودغد ابدهمعد همع هدارایالیةماهیچه«:3»گزینة

کیموستشکیلنش هاس واستفادهاگبفظکیموسبرایموادغ ای کدههندوگ

ان درس نیس .واردمع هنش ه

 (30و  07 تا 02، 01، 00ای ه ، صفحه1شناسی زیست))گوارش و جذب مواد(   

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

 )امیررضا صدر یکتا( «3»گزینة  -133

مهرگدداندتددارغیراختصاجدد وجددوددارد.یکدد اگاجددزایدتدداردرهمددةب 

هداورراتخواراس کدهدردتدارمبابدلمیکرو هایبیگانهغیراختصاج یاخته

ها:سایرگزینهخارج نب دارن .بررس 

مهرگدان اسد کدهنفرید یدارد.پالناریداتااد پالناریدااگجملدهب «:1»گزینة

هایب نپالناریامستبیماًبدهتبداد گداگبدااس ویاختهتنفس ایساختارویژه

پرداگن .محیطم 

دریاتد ،درهمةجانوراناثرمحرکبهکمکیاختهویابخش اگآن«:2»گزینة

هدایهمدةهدایمحیید یکد اگویژگد وااعپاسخده بهمحرکشود.درم 

انگن هاس .جان ار

ایودرتونفری یمایعداتبد نبدایاختدهشدعلهودرجانوراندارایپر«:4»گزینة

جانوراندارایمتانفری یمایعاتب نباایفمژک اردرارتباطهستن کدههدردو

همة)نهبعض اگ(جانورانداراینوع نفرید یساختاریمژک ارهستن .پسدر

)ترکیبی(مایعاتب نباساختارهای مژک اردرارتباطهستن .

 (87و  68، 66، 33،  00های  ، صفحه0شناسی  زیست) (77و  10های  ، صفحه1شناسی زیست)

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

 زاده( )پیام هاشم «2»گزینة  -134

مدویرگ«ج»مویرگمنفد داروشدکل« »مویرگپیوسته،شکل«ابف»شکل

ده .ناپیوستهرانشانم 

شون .دراینان امممکناس ب ونوجدودهایمنف داردررودهیات م مویرگ

،یونهایکلسیمج  شدون گیدراایدنویتدامینجد  کلسدیمدرDویتامین

ها:ایرگزینهسبررس ده .اتزای م رود باریکرا

مرکزکنتر انعکاسعببکشی ندسد دربرخدوردبداجسدمداخ،نخدار«:1»گزینة

تواندردستگاهعصب مرکزیمشاه هکرد.هایپیوستهرام باش ،مویرگم 

ند کدهدرتنمدیمکب هورموناریتروپویتینتوبی مد دا کنی ک«:3»گزینة

ساگدرمغزاستخواننب دارد.هایبنیادیخونسرع تبسیمیاخته

ربد ،دسدتگاهعصدب مرکدزیوهدا،باتد چداد کنید درشد «:4»گزینة

،عدالوهاسدکلت یاهدشود.تبطدرماهیچدههم ها،تنفسهواگیمشاه ماهیچه

)ترکیبی(هانب دارد.هواگینیزدرتأمینانر ییاختهبرتنفسهواگی،تنفسب 

 (58و  62، 66، 66، 66، 23های  فحهص،  1 شناسی )زیست 

 (56و  86،  85،  16 های هصفح ،3 شناسی )زیست 

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

 (علیرضا آروین) «3»گزینة  -131

مع  پستان اراننشخوارکنن همبلگداووگوسدفن ،نگداری بخ کوچکجلوی

مدوادغد ای دوبداراگنگداریعبدوراغ ادراینجانوران،رنامدارد.درط گوا

جوی هپساگآنکدهواردسدیراب شد وتحد اثدرکنن .اوبینبار،غ اینیمهم 

بدهدهدانمریونهایتداًگوارامیکروب ارارگرت ،واردنگاریش هواگآنجابه

طورکاملجوی هشود.دومینبار،غ ایکاملجوی هشد هپدسگرددتابهباگم 

آنجاواردهدزارالشدود.هدزارالنکهاگسیراب عبورکرد،بهنگاریواردش هتااگاگآ

شون .اس کهموادغ ای درآنتاح ودیآبگیریم الیهیکاتااکالیه

ها:بررس سایرگزینه

درگیاهانغیرنشخوارکنن ه،عملگوارامیکروبد پدساگگدوارا«:1»گزینة

امادا داشتهباشی کدهدرایدنجدانوران،غد اپدساگگیرد.آنزیم جورتم 

مع هواردرود باریکش هکهگواراسلوبز)گوارامیکروبد (درآنجداجدورت

شون .گیردوبههمیندبیل،بخش اگموادغ ای دتعم نم 

درط گواراغ ادرپستان اراننشخوارکنن ه،موادغد ای سدهبدار«:2»گزینة

کنن .اوبینبار،موادغد ای نیمدهجوید هشد هاگطریدبآنبدهعبورم اگمری

،نگداریاگغ اینیمهجوی هش هپدساگعبدورشون .دومینبار،سیراب واردم 

گرددوسدومینبدار،غد ایکامدلجوید هشد هاگاگطریبمریبهدهانباگم 

 ،بادومینعبورغد ااگطورکهگفتهششود.همانطریبمریبهسیراب واردم 

شون درحاب کهاینموادبدهکمدکحرکداتمری،موادغ ای بهدهانواردم 

کنن .ترحاب مایعپی ام سیراب ،بی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

01:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسی زیست -فروردین  7آزمون  -«6»پروژة      

  

غیرنشدخوارکنن ه،عمدلگدواراپستان ارانطورکهگفتهش ،درهمان«:4»گزینة

هدای کدهدراسب،میکرو گیرد.مبالًدرمیکروب پساگگواراآنزیم جورتم 

.کنن کات م ن ،سلوبزراآ کنرود کورِجانورگن گ م 

 (37، صفحة 1شناسی زیست))گوارش و جذب مواد(   

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

 )محمدامین بیگی( «3»گزینة  -131

ها:بررس گزینه

رکپسدو بدومنودرورودموادبهدروننفدروندربخد اشدریکلیده،د

خوردهدورونزدیکاابلمشداه هاسد .درکپسدو بدومنبداهایپیچبوبه

خوردهدوروهایپیچمکانیسمتراوا)ب ونمصرفانر یگیست (ودربوبه

توان بامصرفانر یگیسدت همدراهباشد .نزدیکبامکانیسمترشح،کهم 

«(1»)نادرست گزینة

(2»شون .)نادرست گزینةهابهدروننفرونواردنم ینپروتئدرتردسابم

2توانن بهجورتتعا وغیرتعدا انجدامپ یرند .ایدنباگج  وترشحم 

باشد ،هام تراین هرگزدرکپسو بدومنکدهمحدلارارگیدریپودوسدی 

«(3»شون .)درست گزینةمشاه هنم 

شدون .تدراوانفدرونم واردخدوناگدرتراوا،موادتبطبراساساند اگه

هایمکعبد شدکلشودکدهتااد یاختدهتبطدرکپسو بومنمشاه هم 

«(4»باش .)نادرست گزینةم 

 (76تا  71های  ، صفحه1شناسی زیست))تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد(   

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

 (فرید فرهنگ) «2»گزینة  -131

شدود.ایدنای،همراهباس یمواردیاختةپدرگرودهم لوکزباکمکموبکو ویژهگ

ترآمینواسی هااگغشاییاختةپدرگنیدزانتباب نامدارد.رواعبوربی رواهم

سداکاری یبدهنداممانن گلوکزاس .آمیالگبزاقوبوگابمعد ه،نشاسدتهرابدهدی

هدای هایرود باریدکآنزیمکن .یاختدهم ترتب یلهایدرش مابتوگوموبکو 

کنند .پپسدیندرگلدوکز(تبد یلم هارابهمونوساکاری )موبکو دارن کهاین

هددایهددارابددهموبکو هدداراآغدداگوآنمحددیطاسددی یمعدد ه،گددواراپروتئین

کن .دررود باریکدرنتیجهتعابی پروتئاگهایبوگابمعد هوترتب یلم کوچک

هدابدهواحد هایسداگن  خدودیعند هایرود باریک،پروتئینهاییاختهآنزیم

تدوانگفد هدمآمینواسدی هاوهدمشون .بنابراینم کات م آمینواسی ها،آ 

،اگهایپوششد شد هتوسدطیاختدهتوبید هدایگوارشد گلوکزبهکمکآنزیم

ها:ایرگزینهشون .بررس سهاتوبی م هاوکربوهی راتپروتئین

طورکهگفتدهشد هدمآمینواسدی هاوهدمگلدوکز،تحد تدأثیرهمان«:1»گزینة

شون .بنابراینهمةاینموادپساگآنکهمدوادغد ای هایرود باریکتوبی م آنزیم

ها.شون نهبرخ اگآنتوبی م دررود باریکدرمع هباشیر مع همخلوطش ،

اگهایان کات ،موبکو گلوکزبادریات تسفاتبینمرحلةواکن دراو«:3»گزینة

شدون .در(،بدهتروکتدوگتسدفاتهتبد یلم ATPتسفات)تریدوموبکو آدنوگین

کنن .هایان کات شرک نم کهآمینواسی هادرواکن حاب 

کمدکانتبداب وبدهآمینواسی هاوگلوکزپدساگآنکدهاگطریدبهم«:4»گزینة

شیبغلم س یمواردیاختةپرگرودهش ن ،درجه شدیبغلمد خدودواگ

(اگیاختةپدرگخدارجگیست ش ه)ب وننیاگبهمصرفانر یطریبانتشارتسهیل

)ترکیبی(شون .ایواردم یاختهوبهتضایبین
 (31 و 30،  07تا  02 ، 18های ، صفحه1شناسی زیست)

 (66، صفحة 3شناسی  زیست)

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

 (عباس آرایش) «4»گزینة  -131

کند  باتد *نوع بات پیون یکدهمعمدوالًباتد پوششد راپشدتیبان م 

پیون یسس .

هایمتحدرکپوشدان ههارادرمحلمفصل*نوع بات پیون یکهسراستخوان

اس  بات پیون یغضروت 

ترینرخیرهانر یدرب ناس  بات پیون یچرب  پیون یکهبزرگ*نوع بات

تونین*نوع بات پیون یکهدارایگیرند هاختصاجد بدرایهورمدونکلسد 

اس  بات پیون یاستخوان 

پد یرهایبد نراامکان*نوع بات پیون یکدهارتبداطشدیمیای بدینیاختده

ها:ررس گزینهب.ساگد بات پیون یخونم 

وبید ویاختههایباتد پیوند یچربد وسسد تواندای تدرس .«:1»گزینة

رادارن .تر(تر(ورشتههایکشسان)ناگکترشحرشتههایکال ن)ضخیم

کتا گیس دهدمو11ابفدرجفحة-11درس .باتوجهبهشکل«:2»گزینة

هایترینیاختده.اجدل یاگدهمدرس اسد کتا گیس 41درجفحة3شکل

بات عصب ،نوروناس .

هدایدوکروماتید یدرس .ایجادپوشد هسدتهاطدرافکروموگوم«:3»گزینة

هایبات پیون یتوانای میوگن ارن .هایتلوتاگمیوگاس .یاختهژگ یک اگوی

هایمتفداوت وجدوددارد.درتدهخدرخونوبات پیون یسسد یا«:4»گزینة

)ترکیبی(ن .شودی هنم هاارمزبابغکهدرخونوجوددارد، نگویچة
 (62تا  61و  16تا  16های  صفحه ،1شناسی زیست) 

 (62و  63،  86، 02 ، 05،  3های صفحه، 3شناسی زیست) 

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

 (بروجنی محمدحسین راستی) «2»گزینة  -131

هایندوردومسداگن  دیدوار هاکدهداراییاختده اگحبابکدا کنی کهبعض

کنن  عامدلسدیحتعدا (هسدتن ،درسداختارکیسدةهایترشححبابک)یاخته

هانبش ن ارن .شون ،بنابرایندرآسانباگش نآنحبابک دی هنم 

ها:بررس سایرگزینه

ایهدواگیدارند واگتدهها،همگد تدنفسیاخاینیاختهدا کنی «:1»گزینة

کنن .استفادهم ناکسیژنبهعنوانآخرینگیرن  ابکترو

بهماکروتا هااشارهداردکهطبدبمدتنکتدا آخدرینخدطدتداع «:3»گزینة

اس .هایهوابرایمبابلهباناخابص دستگاهتنفس

ودکدهایمشداه همد شدکهایمبادبدهیاختههایمژک اردرنایژ«:4»گزینة

ةمحتدویمداد یاختههایپوشش هستن ومژکهایخودرابهدرونالیدءجز

.(اس 99)ایننکتهمربوطبهکنکورسراسری .نکنض میکروب واردم 
 (22تا  21،  18های  ، صفحه1شناسی زیست)  (80تا  67های ، صفحه3شناسی زیست))ترکیبی( 
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 نژاد( )سجاد خادم «4»گزینة  -141

تریندرج اکسیژنتوسطهموگلوبینگویچدههایخون ،بی انواررگدرتمام

ها:بررس سایرگزینهشود.هایارمزمنتبلم 

ها،رشتههایکشسانگیادیدرالیدةهاهمانن سیاهرگدرسرخرگ«:1»گزینة

میان اراردارد.اینجملهخطکتا درس اس .

هایناحیدةسدینهوندرسدیاهرگتشارمکش درحرک جریانخد«:2»گزینة

هان ارد.دخاب داردونبش درجریانخونسرخرگ

تردارن ،درطو خدودروبی تهاکهحفر داخل گستردهسیاهرگ«:3»گزینة

های باشن .توانن دارایدریچهم 

 (67و  61، 62، 21های  ، صفحه1شناسی زیست))گردش مواد در بدن(    

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

 )کاوه ندیمی( «1»گزینة  -141

بررس موارد:اس .نادرست بیانش هبه«ابف»تنهامورد

هایایدنباتد ابف(ویژگ رکرش هدرموردبات پارانشیماسد چدونیاختده

ش هدارن ونسب بهآ نفورپ یرند وهمچندینندیوارهنخستینناگکوچوب 

ایآکندههاینرمیاختده،گیداهساگبدهسدم درونپنبهالدچو رتبسیمبندراث

سداگوپنبهالدچو شون وهمچنینپیراپوسد شداملبدن)پارانشیم (توبی م 

هایحاجلاگآناس .یاخته

هایبات اسکلرانشیمدراثدرچدوب شد نیدابیگنیند شد ندیدواره (یاخته

شون .هایگیاه م  امپسینخودسبباستحکامان

شدودومغدزم پدرایتوسطمغزسدااهترینبخ سااةگیاهاندوبپهج(درون 

ریشدةگیاهداندرمغدزایاس وهمچنینآکنهسااهدراینگیاهانهمبات نرم

. اردنوجودایدوبپه

ی هاگیدردوایدنباتد یاختدهد(بات کالنشیممعموالًدرگیرروپوس ارارم 

دیدوار پسدینن ارند وبد دیدوار نخسدتینضدخیمدارند وموجدبانعیدافو

شون .استحکامپیکرگیاههمم 

 (106تا  102و  100 تا 11های صفحه، 1شناسی زیست))از یاخته تا گیاه(     

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

 )عباس آرایش( «4»گزینة  -142

ها:بررس گزینه

شدود.ایدنباتد اگالدآون سداگتشدکیلم چو پسیندربخ داخل بدن(1

شدکلوهایدوک هایاختدهنای یسوعنصرآون یتشکیلیاتتهاسد .ناید یس

باشن .دراگم 

شدود.تشداراسدمزیالدآون ساگتشکیلم (آبک پسیندربخ خارج بن2

ضدمناًگزیندهدرمدوردکن .ام هادرط بارگیریآبکش اتزای پی اینیاخته

هایهمراهنادرس اس .یاخته

اند ،اینشد هپنبدههتاگهساختهش هان وهنوگچو های ک(دا کنی یاخته3

گن هبودهوپروتوپالس دارن .

 .نشدوساگتشدکیلم پنبهچو الدبنایدربخ داخل آکنههاینرم(یاخته4

گخم شد نگیداهتبسدیم)عبوراگنبداطوارسد چرخدةهادرجورتاینیاخته

   ( 77و  78های  ، صفحه0شناسی زیست)شون .ای(م یاخته

 (103و  100،  108تا  101،  100تا  11 ، 10 های صفحه، 1شناسی زیست))ترکیبی(  

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

 )حمید راهواره( «2»گزینة  -143

ها:بررس گزینه.اس وا ان امکب منمورجورتس

ماهیچههانیزعالوهبرکب توانای توبی گلیکو نرادارن .«:1»گزینة

بنفکب کهدرونشکماراردارد،بهمجرایبنفد چدتتخلیدهمد «:2»گزینة

شودکهاینمجرااگپش البعبورم کن .

 اگآئورتنیزدریات مد کند ،یکانشعا سرخرگدا کنی کب «:3»گزینة

کهدرتغ یةیاختههایآننب دارد.

دا کنی اینموردمربوطبهپالک هام باش نهکب !«:4»گزینة

 (10، صفحة 0شناسی زیست)

 (81تا  80،  80،  61،  16،  30،  31های  ، صفحه1شناسی زیست))ترکیبی( 

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

 (عباس آرایش) «2»گزینة  -144

ها:بررس عبارتان .موارد)ابف(و) (نادرس 

اگربع اگیکدمعمیب،باگدمعادیانجامشود،تنهداحجدمهدوایابف(نادرس .

 رخیر دم وحجمهوایجاریاگش هاخارجم شود.

انببددا تواندد بدداگدمعددادییدداعمیدبباشدد .بدداگدمعمیددببددا (نادرسد .م 

گیرد.ایداخل وشکم جورتم دن ههایبینماهیچه

هایعادیوعمیببع اگیکدمعمیباشدارهدارد.بدابداگدمبهباگدمدرس .ج(

عادیبع اگیکدمعمیبدوحجمتنفس )جداریورخیدرهدمد (وبدابداگدم

یدرهعمیببع اگیکدمعمیبسهحجدمتنفسد )جداریورخیدرهدمد ورخ

شون .جام باگدم (جابه

چهبع اگدمعدادیوچدهبعد اگدمعمیدبمنمورباگدمعمیباس .درس .د(

شدودرخیدرهاگرباگدمعمیبجورتپ یردآخدرینحجدمهدوای کدهخدارجم 

 (21 تا 28های  صفحه، 1شناسی زیست))تبادالت گازی( باگدم اس .

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

 )سینا نادری( «4»گزینة  -141

ایدرجعودشیر خامنب کمد داردوعامدلدا داشتهباشی کهتشارریشه

،ای.بنابراینکاه تشدارریشدهاس اجل انتبا شیر خام،مک ناش اگتعرق

ها:بررس سایرگزینهکن .مختلنم طورکاملانتبا شیر خامدرگیاهرابه

ده کدهشد تتعدرق)مدبالًدرهنگدامبگمان رخم یتعر«:2و1»هایهگزین

پوسد والیدةهایدرونشبیادرهوایبسیارمرطدو (کداه یاتتدهویاختده

وشدیر خدامهایمع ن بهآون هایچوب ادامهدهن گابهپمتکردنیونریشه

هدادید ههایآبد درانتهدایداببدةبرگ.روگندهشدود.هایآب خارجم اگروگنه

شون .م 
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کنن  عبدورآ اگغشداهایتسهیلآب ساخ پروتئیندرهنگامکم«:3»گزینة

عشدون .درواادهایهدوای بسدتهم یاب .همچنیندراینگمانروگنهاتزای م 

تشارتور سانسدریاختههاینگهبانروگنهکاه م یاب .

 (100تا  111و  118های  صفحه، 1شناسی زیست))جذب و انتقال مواد در گیاهان(   

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

 (حسن قائمی) «4»گزینة  -141

هدا،مد تگمدانهابادودریچةالب ارتباطدارن .دهلیزهدانسدب بدهبینبین

درشددود.هددا،خددونواردم ثانیدهبددهبین5/1شددون .پددرم تدریاگخددونبی 

ها: سایرگزینهبررستراس .کهاینگمانبرایدهلیزهابی حاب 

کن .بیدنچدتخدونرابینراس خونراواردسرخرگشش م «:1»گزینة

دردیوار هدردوبیدنبرآمد گ هدایماهیچدهایکن .واردسرخرگآئورتم 

شود.مشاه هم 

ایمتصدلاسد .بهنیمةراس الدب،چهداررگبدادیدوار ماهیچده«:2»گزینة

سدیاهرگگبدرین،سدیاهرگاکلیلد وسدرخرگسیاهرگگیدرین،بدزرگ)بزرگ

شون .شش (.چهارسیاهرگشش نیزبهنیمةچتالبواردم 

،مشدخ اسد کده1گیس شناسد 11طببتعابی باالیجفحة«:3»گزینة

شود.هاباتأخیرانجامم ارسا پیاماگگرهدومبهدیوار بین

 (60 تا 16های  ه، صفح1شناسی زیست))گردش مواد در بدن(   

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

 )اشکان زرندی( «1»گزینة  -141

شدود.هایمنشعبدرگیاهاننهان انةدوبپهمشداه هم ریشهمستبیمورگبرگ

دربراعرض سااةاینگیاهانمغزسااهاابلتشخی اس .

ها:بررس سایرگزینه

مدرگدایبد بدینتدوانبپدهنم اةگیاهدانتکدربراعرضد سدا«:2»گزینة

آون یدرنمرگرت .روپوس ودستجات

هادید هایبپدههدایبدابغتکدربات آن وسپرمدانهn3هاییاخته«:3»گزینة

هایآون یبهجدورتمدنممبپه،دستهدربراعرض سااهگیاهانتکشود.م 

ارارن ارن .برروییکدایره

شدود.بپدهودوبپدهدید هم دردانةبابغگیاهدانتکn2هاییاخته«:4»گزینة

وجودمغزسااهتنهامربوطبهگیاهاندوبپهاس وبرایگیاهانتدکبپدهجدادق

(131و  130،  107تا  101،  71های  ، صفحه0شناسی زیست)  نیس .

 ( 101و  102، 100های  ، صفحه1شناسی یستز))ترکیبی(    

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

 (علیرضا آروین) «2»گزینة  -141

هدای،خدونبدههمدةحفرهدرط استراح عموم درط چرخةتعابی الب،

هدابین،شود.درط تمام ایدنمرحلدهردم ها(واالب)همدهلیزهاوهمبین

هایآئدورتهایسین ِابت ایسدرخرگح بودهودرنتیجهدریچهدرحا استرا

باشن .ایدندرحداب ها،بستهم وشش برایجلوگیریاگباگگش خونبهبین

هدادرحدا انببدا ،بینالدبنگدارهدرمنحن 3نبیهاس کهدرهنگامثب 

ها:هایسین باگهستن .بررس سایرگزینهبودهودریچه

هایالب بداگبدودهدرتمامطو چرخةالب ،هموارهبرخ اگدریچه«:1»ةگزین

تردرمراحدلاسدتراح عمدوم وطوردایدبکند  بدههاعبدورم وخوناگآن

بیندد ودرمرحلددةانببددا بیندد –هایدهلیددزیانببددا دهلیددزیدریچدده

حداب اسد کدهکند .ایدندرهاعبورم هایسین باگبودهوخوناگآندریچه

ان .تبطدرمرحلةانببا دهلیزی،دهلیزهادرحا انببا 

هداهایبین،خدوناگبینانببا بین باانببا ماهیچهدرمرحلة«:3»گزینة

یابد .درایدنهدا(کداه م هایالدب)بینترینحفرهخارجش هوحجمبزرگ

وندردهلیزهدا،تشداربین وتجمدعخد–مرحله،بابستهش ندریچةدهلیزی

یاب .هااتزای م خوندرآن

بیند –ها،بابسدتهشد ندریچدةدهلیدزیدرمرحلةانببا بین«:4»گزینة

شود.همزمانبدابسدتهشد نمانع درمبابلباگگش خونبهدهلیزهاایجادم 

ترالدباسد ها،ج ایاو البکدهجد ایادوی،گندطوطدوالن ایندریچه

هایسدین ،دریچدهالبنگدارهدرمنحن 4نبیةشود.درهنگامثب م شنی ه

ترالدبهابستهش هوج ایدومالبکهج ایکوتداهوواضدحابت ایسرخرگ

   شود.اس شنی هم 

 (63تا  16های  صفحه، 1شناسی زیست))گردش مواد در بدن(   

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

 (امیرحسین میرزایی) «4»نة گزی -141

ایوگرداخونسادهوجدوددارد،هاونوگاددوگیستانکهالبدوحفرهدرماه 

کن .تبطخونتیرهاگحفراتالبعبورم 

هردوگروهجانورانرکرش ه،تنفسآبشش دارند .داد داشدتهباشدی کدهدر

شودجریداندکهباعثم ،ساگوکارهای وجودداردار()ش دارانگروه اگمهره

ایبرارارشود.بهاینسداگوکارها،ایاگهوایتاگهدرمجاورتبخ مبادبهپیوسته

گوین .ایم ساگوکارهایتهویه

ها:بررس سایرگزینه

ها،اگطریدبآبشد نیدزدرماهیاندریای عدالوهبدرکلیدهموادگائ «:1»گزینة

توانن دتعشون .م 

هاتاا استخوانهستن واسکل غضروت دارن .:برخ ماه «2»گزینة

تدرشیرین،تشاراسمزیمایعداتبد ناگمحدیطبی آ درماهیان«:3»گزینة

توان واردب نشود.برایمبابلهبداچندینمشدکل ،ماهیداناس  بنابراینآ م 

)ترکیبی(نوشن .آ شیرینمعموالًآ گیادینم 

 (10، صفحة 0شناسی زیست)   

 (71و  87، 88، 80، 12، 13های  ، صفحه1شناسی زیست)   

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

 (علیرضا آروین) «3»گزینة  -111

جحیحهستن .بررس موارد:«ج»و« »،«ابف»موارد

هآید کددسد م اسی هاونوکلئوتی ها،آمونیاکبدهابف(درنتیجةتجزیةآمینو

انجامد .کبد ،بسیارسمّ اس .تجمعآمونیاکدرخونبهسرع بدهمدرگم 

درنتیجدهکند .اکسی بهاورهتب یلم دیآمونیاکرااگطریبترکیبآنباکربن

)درس (یاب .میزاناورهموجوددرادراراتزای م 
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د.درنتیجدةشدوهاباگج  سد یمراباعدثم  (هورمونآب وسترونبااثربرکلیه

یابد .بدهمحدرورودمدوادهااتدزای م باگج  س یم،باگج  آ همدرکلیده

تدرمدوارد،شدود.دربی خدورد نزدیدک،باگجد  آغداگم تراواش هبهبوبةپیچ

باگجد  ممکدنگیدرد گرچدهانر یگیست انجامم باگج  تعّا اس وباجرف

شود.)درس (کهبااسمزانجامم باش مبلباگج  آ اس غیرتعّا 

پ یریگیادیدرآ ن ارد بندابراینتمایدلآنبدهرسدو ج(اوریکاسی انحال 

هاباعدثکردنوتشکیلبلورگیاداس .رسدو بلورهدایاوریدکاسدی درکلیده

شدود.نبدرسیکد اگایجادسنطکلیدهودرمفاجدلباعدثبیمدارینبدرسم 

هاهمدراهاسد مفاجلوابتها آنکهبادردناکش نهایمفصل اس بیماری

هادرمفاجدلمتحدرکدرمجداورتهدممختدلدرنتیجهبیزخوردناسدتخوان

شود.)درس (م 

د(اگرغلم موادحلش هدرخونا اگیکح مشخ تراتررود)مدبالًدراثدر

پوتداالموس(ج)هینهایاسدمزیدرگیدرنهدتعبی اگح آ اگبد ن(،گیرند ه

هااگیدکسدو،مرکدزتشدنگ درشون .درنتیجةتحریکاینگیرن هتحریکم 

شدودواگسدویدیگدر،هورمدونضد ادراریاگغد  گیرمغدزیگیرنهنجتعّا م 

ها،باگجد  شود.اینهورمونبدااثدربدرکلیدهپسین)نههیپوتاالموس(ترشحم 

کند .عآ اگراهادرارکداه پید ام ده وبهاینترتیبدتدآ رااتزای م 

(78تا  72های  ، صفحه1 شناسی )زیست)ترکیبی( )نادرس (

 (86و  02 های ه، صفح3شناسی )زیست

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

 2شناسي  زیست
 

 )سروش صفا( «2»گزینة  -111

أثیرمددوادسدداتویددادگیرینبدد دارد،تحدد تددسددامانةبیمبیددککددهدراحسا

،باآگادساگیناالعصب دوپامینباعثبروگاحساسبد توسرخوشد اعتیادآور

باش .هایحس برعه  تاالموسم م شود.وظیفةتبوی پیام

ها:بررس سایرگزینه

هداسامانةبیمبیکباتاالموسوهیپوتاالموسدرارتباطاس ،امداآن«:1»گزینة

کن . رابهیک یگرمتصلنم

شون .ابنخارکنتر م هایتنفس توسطبصلماهیچه«:3»گزینة

باشن .پیوستهوتاا منف م اگنوریکسامانةبیمبهایمویرگ«:4»گزینة

 (66و  66های  ، صفحه1 شناسی )زیست 

 (13تا  15 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی(   

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

 (عباس آرایش) «3»گزینة  -112

هایگند هتوانن هیستامینترشحکنن .همةیاختدههام هاوباگوتیلماستوسی 

اگنمدرسداختاروگیست هایترینموبکو )متنورها انسان،حاویپروتئینب ن

ها:(درساختارخودهستن .بررس سایرگزینهعملکرد

کشدن  طبیعد درخدطدوموتوسدطیاختدةهایسدرطان یاختده«:1»گزینة

رون .درخطسومدتاع اگبینم Tبنفوسی 

Tهایهایکشدن هطبیعد وبنفوسدی اگیاختده2اینترترونندور«:2»گزینة

هایسفی توانای دیاپ گدارن .دا کنید بدهترایند شود.همةگویچهحم ترش

شود.ههررگ (دیاپ گگفتهم ها)نسفی اگدیوار مویرگعبورگویچة

ای خوارهابداتوبید پیدکشدیمیهاودرش مویرگهایدیوار یاخته«:4»گزینة

هایدیدوار  .یاختدهندخوانبتدرام سفی خدونرابدهمحدلآسدیههایگویچ

(17 صفحه، 3شناسی )زیستهاتوانای شناسای عواملبیگانهران ارن .مویرگ

 (71و  82،  80تا  61، 68، 66های  صفحه، 0شناسی زیست))ترکیبی( 

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

 نژاد( )سجاد خادم «4»گزینة  -113

باشدن ،بداانببدا خدودهایکدرهچشدمم هایمژک کهجزءماهیچهماهیچه

شون .باعثشلش نتارهایآویزیوایورش نع س م 

ها:بررس سایرگزینه

مایعگالبیهتبطبرایتغ یةارنیهوع س اس .«:1»گزینة

هایجافتاا سارکومروچن ینهستههستن .ماهیچه«:2»گزینة

اگهایجدافهسدتن وهایکدرهچشدمجدزءماهیچدهتمامماهیچه«:3»گزینة

.کنن گیرینم اعصا پیکریعصب

 (38ا ت 32 ،16 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 )حمید راهواره( «2»گزینة  -114

بررس گزینهها:

(دا داشتهباشی درجدورتسدلا درطد ترایند ببداحمیدرح3و1گزینههای

دانیمعبوراسپرماگالیةخارج ،پارهش نکیسدةحداویش هاس درحاب کهم 

وتجزیةالیةداخل ابلاگشرورتراین بباحاس .هاآنزیم،آگادش نآنزیم

شودکهغشاییدکاسدپرمبداغشدای(تراین بباحمواع آغاگم 4و2گزینههای

اووسدی ثانویدهباادغامغشاییکاسدپرمواووسی ثانویهتماسپی اکن وسپس

خدارجاگغشدایشدود.)ایجدادم تغییرات درسیحخارج غشاءاووسدی ثانویده

 شود.باش (کهج اربباح نامی هم سلو م 

 (156و  155 های ، صفحه3شناسی )زیست)تولیدمثل(       

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

 (فرید فرهنگ) «3»گزینة  -111

شدود.هیسدتامینآگادم دی ههایآسدیبدرط تراین ابتهدا ،اگماستوسدی 

هارااتدزای دادهوسدببنشد اس کهنفورپ یریرگآب ایدههیستامینما

هدای اگبد نکدهبداهادربخ شدود.ایدنیاختدهتریبهبیرونم خونا بی 

ها:شون .بررس سایرگزینهمحیطبیروندرارتباطن ،بهتراوان یات م 

های هسدتن کدهدرطد هدایاختدهت ونوتروتیلخوارهایباتبیگانه«:1»گزینة

کنند .تنهداخواریم یگاندههایموجوددرمحلآسیبرابتراین ابتها باکتری

هدایشدیمیای راخواریخدودپیکخوارهایباتت ضدمنتعابید بیگاندهدرش 

کنند امداآسیبتراخوان م هایسفی خودرابهمحلهکنن کهگویچتوبی م 

هایشیمیای نیستن .هااادربهتوبی اینپیکتروتیلنو
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خوارهددایبدداتت بدداتوبیدد هدداودرشدد هایدیددوار مویرگتددهیاخ«:2»گزینددة

کنند .هایسفی خونرابهموضعآسیبتراخوان م هایشیمیای ،گویچهپیک

هنیستن .خواریعواملبیگانهایدیوار مویرگاادربهبیگانهاگاینبینیاخته

هااگطریدبتراگد ریاگهاومونوسی درط تراین ابتها ،نوتروتیل«:4»گزینة

هامواددتاع گیدادیکنن .نوتروتیلهاعبورم هایپوشش دیوار مویرگیاخته

هارابهنیروهدایواکدن سدریعتشدبیهتوانآنان وم کنن وچابکحملنم 

نیستن .هاچنینکردامامونوسی 

 (81تا  66 های ، صفحه0شناسی )زیست)ایمنی(      

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

 )سمانه توتونچیان( «3»گزینة  -111

هایعصب توبی شون .توانن توسطیاختههایعصب م وناالهاهورمون

اییاختدهمدایعبدینهودرپ ترشحبهدرونران آگادش ابرونهابهمةاینپیک

ها:شون .بررس سایرگزینه)جزئ اگمحیطداخل ب ن(واردم 

هاجادقنیس .(برایهورمون1گزینة

هایعصب درسیحغشاییاختهاراردارن .(گیرن  ناال2گزینة

شدون .هدمهایعصب اگدسدتگاهعصدب محیید آگادمد (برخ ناال4گزینة

هدایعصدب آگادبخد مرکدزیتدوقکلیدهنیدزاگیاختدههدایچنینهورمون

( 30  صفحه، 1شناسی )زیستشون .م 

 (86و  88 ، 80 ، 25،  16،  6، 6 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی(     

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

 (پور سجاد حمزه) «2»گزینة  -111

کن جحیحاس .درموردتارهای«هد»و«د»،«ابف»موارد

درموردتارهایتن جحیحاس .«هد»و«ج»،« »موارد

 ،بدهدارندتارهایکن بهعل اینکهنیاگبهمصرفاکسیژنوانجامتنفسهدواگی

یرگ اطدرافدسدتهترینیاگدارند وشدبکةمدوراکیزه)ان امکدوغشای (بی 

هداراتدأمیناکسیژنموردنیاگآنترباش تابتوان بایس گستردههام تارهایآن

کن .

 .چدونندتدریدارتارهایتن تع ادمیوگلوبین)پروتئیند بداسداختارسدوم(کم

تعابی آنهمچوناسم تن اس ،م بایسد سدریععمدلانببدا راانجدام

شود.تریدرغشایشبکهآن وپالسم آننیاگم ده ،ب ابهپمتکلسیمبی 

،توانای توبی انر یباکمکگنجیدرهانتبدا ابکتدرونرااینتارهانورهمچنینهردو

هواگیاستفادهکنن .دهن کهاگمسیرب ترترجیحم دارن .اماتارهایتن بی 

 (65و  66،  16، 16 های ، صفحه2شناسی )زیست   

 (81 تا 06 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی(     

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

 (زاده محمدحسن مؤمن) «3»گزینة  -111

جحیحهستن .بررس موارد:«د»و«ج»،«ابف»موارد

هایویروس نب دارد.ابف(منموراینترتروننوریکاس کهدرعفون 

هدانبشد ند ارد.هایمکملاس کهدراگبینبدردنویروس (منمورپروتئین

 غشاهستن .(هاتاا)چونویروس

Tهایکشدددن هبدددهیاختدددهTهایبنفوسدددی یاختدددهHIVج(دربیمددداران

شدون وبداترشدحپرتدورینوان متصدلم کنن هکهبهویروسآبودهش هکمک

شون .هام ریزیش هآنآنزیم،موجبمرگبرنامه

ود.شدهدادچداراخدتال م وتوبید پادتنBهاید(درای گتعابید بنفوسدی 

هانب دارن .خواریویروسهادراتزای بیگانهپادتن

 (66و  66، 62، 63، 65، 66های  صفحه، 3شناسی زیست))ترکیبی(   

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

 )ماکان فاکری( «4»گزینة  -111

اطرافسانتریو93جفحة11میاببشکل در نیز ، تبسیممیوگ بع اگ ها

ها:بررس سایرگزینه.شون ایپروتئین مشاه هم هرشته

هایحاجلاگمیوگدرابت ابههممتصلهستن .(اسپرماتی 1گزینة

(دربکرگای ،گام ب ونبباحتوانای تبسیممیتوگرادارد.3و2گزینة

 (116و  66،  62،  63، 50 های ه، صفح3شناسی )زیست)ترکیبی(    

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

 نشتایی()حسن محمد «3»گزینة  -111

ابنخاروبدو بیندای مغدزمداه ادراردارد.ایدنمخچهدرح تاجلبدینبصدل

ساختاردرب نانساندارایدرخ گن گ اسد کدهسدفی بدودهواجتمداع اگ

ها:هااس .بررس سایرگزینهدارنورونهایمیلینبخ 

کن .هایدیگرمغزونخارهمپیامدریات م چهاگبخ مخ«:1»گزینة

مخبینبو بویای وبو بینای مغزماه اراردارد.اینسداختاردر«:2»گزینة

هایتنمیمتراین های مبلانعکاسعببکشی ندس )کهبدهکمدکماهیچده

شود(دخابت ن ارد.اسکلت انجامم 

پیوند ی)اسدتخوانومنندژ(وهمچندینباتد مخبدهکمدکباتد «:4»گزینة

شود.مغزی(محاتم م –هایس خون پوشش )مویرگ

 (26و  16،  11 تا 6های  صفحه، 3شناسی زیست))ترکیبی(   

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

 )امیرحسین میرزایی( «1»گزینة  -111

هایباتد عصدب هسدتن .یاختدههایب نمغدزونخدارمراکزنمارتبرتعابی 

هدا.بدرایثبد ندوارمغدزیتبدطاگنورونشاملانوارنورونونوروگلیداهسدتن 

ها:شود.بررس سایرگزینهاستفادهم 

هایگن هبرایتأمینانر یموردنیاگخدودبدهاکسدیژنوهمةیاخته«:2»گزینة

موادغ ای احتیاجدارن .

هایانتبا یونوجوددارد.ها،پروتئینشای همةیاختهدرساختارغ«:3»گزینة

هداوهدمبدراینوروگلیاهداجدادقاسد واینموردهمبرایندورون«:4»ینةگز

رابدیندوسدویغشدایهداتوانند یونایستای خود،م سلو هابرایحفظهم

( 12 صفحه، 1شناسی )زیستجاکنن .خودجابه

 (6و  8تا  1های  صفحه، 3ی شناس زیست))ترکیبی(   
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 (رضا صدرزاده) «4»گزینة  -112

یدزرهایگن  پانکراس)بخ درونجورتسوا ،غ  پانکراساس .یاختهمنمور

بدرونهایتیروئی یاراردارن .همچندینبخد ریز(تح تأثیرهورمونوبرون

د.هایعصب دسدتگاهعصدب خودمختدارادراردارریزاینغ هتح کنتر ناال

هدایدسدتگاهکتا دهم،رکرشد هاسد کدهاند امهمچنیندرتصلگوارا

ها:بررس سایرگزینهگواراتح کنتر عواملعصب وهورمون اراردارن .

 .نهای باان اگ متفاوتم باش(غ دمع هنیزداراییاخته1

دیگدریمانند هایانسوبینوگلوکداگون،ترکیبدات(اینغ هعالوهبرهورمون2

ن .کدیاکسی و.....بهخونواردم کربن

،واضحاس کدهپدانکراسنیدزاگ2گیس شناس 11جفحة11(میاببشکل3

نشدعاباتکند .کلیدهوکبد نیدزاگآئدورتاآئورتانشعاباتسرخرگ دریات م 

 (61 تا 17های  صفحه، 0شناسی )زیست)ترکیبی( کنن .سرخرگ دریات م 

 ( 16و  33 ، 06تا  02های  ، صفحه1شناسی زیست) 

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

 )حسن قائمی( «2»گزینة  -113

برایبررس اثرهریکاگعواململثربراتزای یاکاه میدزانتعابید ترشدح 

هایاستخوان بهج و گیرتوجهکنی .یاخته

نورعاململثر
تعابیدددد ترشددددح 

هایاستخوان هیاخت

اتزای اتزای تعابی ب ن 

کاه وکلسیمDکاه میزانویتامین

کاه کاه اثرجاربه

کاه هایگاگداروابکل اتزای مصرفدخانیات،نوشابه

اتزای توب تااواخرسنرش اتزای سن

کاه دورانمیانساب وپیری

 (21 تا 31 های ، صفحه0شناسی )زیست)ترکیبی(    

 (32و  30تا  30های  ، صفحه1شناسی )زیست 

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

 (سروش صفا) «4»گزینة  -114

هدایکاتند هبدری،آنزیمبریدارن وبعد اگدرون،ا رتدرونهاهمةبیگانهخوار

برن .نم بیهاخودرابهدرونریزکیسهواردکردهوعاملبلعی هش هرااگتن

ها:بررس سایرگزینه

اند اگ:خواریدارند عبارتهای کهتوانای بیگاندهدرب نانسانیاخته«:1»گزینة

هدداهاونوتروتیلای)دندد ریت (،ماستوسددی هایدارینددهخوارها،یاختددهدرشدد 

هایپشدتیبان)نوروگلیدا(موجدوددردسدتگاهعصدب وهمچنینانواع اگیاخته

خواریبیگاندهسداگبیضدةآاایداننیدزهایاسپرمهایسرتوب موجوددربوبهیاخته

هدایتواند درتمدامبخ خوارینمیریاختةسرتوب نم .بنابراینبیگانهکنن م 

ب نحضورداشتهباش .

یخواربیگاندههدایبداتواندای دررابیهبدایاختدةسدرتوب ونوروگلیا«:2»گزینة

کن .ج قنم 

دررابیهباسرتوب جادقنیس .«:3»ینةگز

  (80و  81،  36های  ، صفحه1شناسی )زیست 

 (11و  68، 66 ، 0های ، صفحه0شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 (امیررضا پاشاپوریگانه) «4»گزینة  -111

درنتیجهعملکردجحیحشیپوراستااباعثارتعااجحیحپرد جماخو

شود درنتیجهونحلزونگوام ارتعااجحیحپرد بیض ومایعدر

هایشنوای اثردارد.ردشیپوراستاابرتعابی گیرن هعملک

ها:بررس سایرگزینه

امرااگیاختة(دا کنی اینیاختههاخودشانپیامتوبی م کنن وپی1گزینة

نیزمیرحش هاس .(99درکنکور)ایننکتهکنن .دیگریدریات نم 

مژک2گزینة گیرن ه( گیرن ههای برخالف شنوای  توسطهای تعادب  های

ان .ماد  التین احاطهنش ه

هایگیرن  شنوای آکسونن ارن .(یاخته3گزینة

 (25و  36 ، 11،  15 های صفحه، 3شناسی زیست))ترکیبی( 

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

 )کاوه ندیمی( «3»گزینة  -111

بررس گزینهها:

وجدودداردپشدت دارانطندا عصدب داراناس ودرمهره(مارگنگ اگمهره1

جایدارد.داد کنید کدهدرگزیندةاو بدههاهرهکهاینطنا درونسوراخم

طنا شکم اشارهش هاس کهمبالًدرحشدراتوجدوددارد.پدسجملدةاو 

نادرس اس .

کدهتوسدط ندایپدراگهدوادار(درجیرجیرکتبطپاهایجلوی آنمحفمده2

وبررویپاهایعبب پرد جماخوجدودند اردپدسپرد جماخپوشی هش هان 

جملهنادرس اس .

هایشیمیای درپاهدای وجدودداردکدهبدهجدانورامکدان(درمگسگیرن ه3

ده وهمچنینمگسهمانن سدایرحشدراترام هایمختلفتشخی موبکو 

هایآنبن راکنتدر درهربن اگب ن یکگرهعصب داردکهتعابی ماهیچه

کن پسجملهدرس اس .م 

تواند هایبینای موجوددرهدرواحد بیندای چشدمان م (درگنبورگیرن ه4

وراطالعداتواحد هایجداندسدتگاهعصدب پرتوهایترابنف رادریات کند و

جملدهایدنکند .پدسکند وتصدویرمدوگاییک ایجدادم بینای رایکپارچهم 

نادرس اس .

 (31 تا 33و 17های صفحه، 0شناسی زیست))ترکیبی( 

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

 (محمد مهدی روزبهانی) «1»گزینة  -111

تبطمورددجحیحاس .

توان اگتخم انوهدماگغد دتدوقهاهمم ترشحاینهورمون کنی ابف(دا

باشن .ح کنتر دوهورمونآگادکنن هم کلیهباش  پسبهطورغیرمستبیمت
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ترشدحاسدترو نوLHوFSHهدایریکگنیائسه،درپ اثدرهورمدون (د

یاب .اتزای نم اگتخم انپرو سترون

شود برخورداسپرمبدااووسدی گای م راحلتخمکعامل کهباعثتکمیلمج(

هایجنس .باحاس  نههورمونثانویهوشرورتراین ب

هایباتد عصدب (هایهیپوتاالموسد )یاختهاثدربدریاختدهباهاد(اینهورمون

توانن اثرباگخوردیخودرااعما کنن .م 

 (108تا  102و  11 های ، صفحه0شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 )عباس آرایش( «2»گزینة  -111

کنن  هورمونگاسترین:مع هان امترشح

کلیهکنن  هورمونکورتیزو :توقترشحهایغ ه

کنن  هورمونانسوبین:بوگابمع هان امترشح

باریک کنن  هورمونسکرتین:رودان امترشح

ورمونسکرتین:بوگابمع هان امه فه

ان امه فهورمونگلوکاگون:کب 

هاهایه فهورمونض ادراری:کلیهان ام

ان امه فهورمونگاسترین:مع ه

ها:بررس گزینه

مع هوبوگابمع هتواندای ترشدحپروتئاگهدایغیرتعدا دارند .معد ه«:1»گزینة

ادارد.رگواراةغ ای اگبوبتوانای ج  مواد

تدوق)ندهکلیهوکب توانای ترشدحهورمدوناریتروپدویتینرادارند «:2»گزینة

های مانن کب ،طحا ومغزارمزاستخوانتواندای .دردورانجنین ،ان امکلیه(

هایخون رادارن .ساخ یاخته

تواندای هدایگوارشد وکلیدهبوگابمع هتوانای ترشحانواع اگآنزیم«:3»گزینة

ترشحآنزیمرنینرادارد.بوگابمع هبهتع ادیکع دوکلیهبهتعد اددوعد ددر

ب نیکتردسابموطبیع وجوددارد.

خونسیاهرگ رود باریکومع هاگطریبسیاهرگبدا واردکبد «:4»گزینة

شدود.شودوبع اگطریببزرگسدیاهرگگیدرین،بدهدهلیدزراسد واردم م 

ایدیوار مع هدرسهجه طوب ،حلبدویومدور ادرارهایالیةماهیچهیاخته

 (78و  70،  83، 80، 33، 30، 30، 08تا  02های  صفحه ،1شناسی )زیست  ان .گرتته

 (60و  11 ، 18های  صفحه، 0)زیست شناسی(  17  صفحه، 3)زیست شناسی)ترکیبی(  

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

 )اشکان زرندی( «1»گزینة  -111

ها:بررس گزینه

سدهسدر،تغییدرپتانسدیلةدرهرنورون،حت نورونحرکت ماهیچ«:1»گزینة

شود.ابکتریک مشاه هم 

گیرد.سهسر،پتانسیلعملشکلنم ةدرنورونحرکت ماهیچ«:2»گزینة

صدب بدهپایاندهآکسدون شرطآگادش نناالعصب رسی نپیامع«:3»گزینة

رسد ،بندابراینآکسدوننم ةاس .درنورونحرکت سهسرپیامعصب بهپایاند

شود.آگادش نناالعصب نیزمشاه هنم 

درسیناپسمهارینورونرابطبهنورونحرکتد ماهیچدهسدهسدر،«:4»گزینة

ورونشود.هایس یمبهدروننتوان باعثورودیونناالعصب مهارینم 

 (16 و 5تا  6های  ه، صفح3شناسی )زیست)تنظیم عصبی(  

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

 شجاعی( )محمدامین عرب «2»گزینة  -111

ها:بررس گزینههایدوکتبسیمدریاختةجانوریاس .همنموررشت

دا کنی ریبوگومتعا درهستهوجودن ارد!«:1»گزینة

درهادراستواییاختهادراربگیرند ،بندابرایندرمرحلهمتاتاگبای کروموگوم«:2»ینةگز

شون .هایدوکطویلوگروه کوتاهم گروه اگرشتهمرحلةپرومتاتاگ

هایدوکتبسیمجحیحاس .اینگزینهدربار همةرشته«:3»گزینة

مدوردنمدریاختدهیاه اس .هایبات گتیغةمیان مخصوصیاخته«:4»گزینة

 (116، صفحة 1شناسی )زیستجانوریاس .

 (56تا  50 های ، صفحه3شناسی )زیست (21، صفحة 2شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 بیان( )یزدان خوش «3»گزینة  -111

درحدا سدهسدردرشکلسوا ،ماهیچةدوسرباگودرحا انببدا وماهیچدة

بدرایATPایدرحابد اسدتراح نیدزهایماهیچدهاستراح اس .دریاخته

هدایچنیندرگمانانببا یونشود.همهاییاختهمصرفم انجامسایرتعابی 

ایسیتوپالسدمکلسیمدرجه شیبغلم اگشبکةآن وپالسم بهماد گمینده

ها:بررس سایرگزینهشون .واردم 

بشکلکتا درس ،درگمانانببا ماهیچةدوسربداگوتبدطگروهد میاب(1

هایاکتینمتصلهستن وگروه دیگدراگهایمیوگینبهرشتهاگسرهایرشته

ان .اکتینج اش ه

شون .هایاکتینبهیک یگرنزدیکم (درماهیچةدوسرباگو،رشته2

ةابکتروناسد کدهچدونماهیچد(منمورسوا ،تشکیلآ درگنجیر انتبا 4

)ترکیبی(یاب .،مب ارآناتزای نم سهسرباگودرحا استراح اس 

 (10 تا 26های  صفحه، 0شناسی زیست) (3، صفحة 1شناسی )زیست

 (61و  65های  ، صفحه2شناسی )زیست

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

 (فرید فرهنگ) «1»گزینة  -112

سدمینا ،پروسدتاتوپیداگیهدایترشدحاتسدهندورغد  وگیکو بهمجمدور

کنند ،مدایعهارااگطریبمیزراهبهبیدروناگبد نمنتبدلم میزراه کهاسپرم

برخدارجوواردمحوطدةشدکم شود.اگهربیضهیکبوبدةاسدپرممن گفتهم 

مباندهترشدحاتبردرحینعبوراگکناروپش هایاسپرمشود.هرک اماگبوبهم 

بردرگیرمبانهواردغد  کن .دومجرایاسپرمرادریات م وگیکو سمینا غ ه

شون .غ  پروستاتدرانسانبدهاند اگ یدکپروستاتش هوبهمیزراهمتصلم 

رنطوالیدای گردواس وحابت اسفنج دارد.اینغ هباترشحمدایع شدیری

موجوددرمسیرعبوراسپرمبدهسدم گامد مدادهبهخنب کردنمواداسی ی

کن .بع اگپروستات،یکجف غد هبدهندامپیداگیمیزراهد نیدزبدهکمکم 
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اند ،ترشدحاتالیدای ونگ هاکهبهان اگ نخودتراینغ هشون .میزراهمتصلم 

کنن .ایرابهمجرااضاتهم کنن هروان

بدهمیدزراه برخالفغد دوگیکدو سدمینا غ  پروستاتوغ دپیاگیمیزراه

ها:متصلهستن .بررس سایرگزینه

هااضداتهغ دوگیکو سمینا ،مایع غند اگتروکتدوگرابدهاسدپرم«:2»گزینة

هابدهکن .اینغ ههاراتراهمم کنن .تروکتوگانر یالگمبرایتعابی اسپرمم 

میزراهمتصلنیستن .

  پروستاتوغ دوگیکو سمینا برخالفغ دپیداگیمیزراهد ،غ«:3»گزینة

اند ،بامبانهدرتماسهسدتن .غد دپیداگیمیزراهد کدهبدهاند اگ نخودترنگ 

کنن .ایرابهمجرااضاتهم کنن هترشحاتالیای وروان

غ  پروستاتوغ دوگیکو سمینا برخالفغ دپیداگیمیزراهد ،«:4»گزینة

مبانهدرتماسهستن .پروسدتاتبدرخالفوگیکدو سدمینا دارایترشدحاتبا

الیای اس وبهخنب کردنمواداسی یموجوددرمسیرعبوراسپرمبهسدم 

کن .گام مادهکمکم 

 (101و  100 ، 17 های ، صفحه0شناسی )زیست)تولیدمثل(  

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

 )علیرضا آروین( «3» گزینة -113

نادرس اس .«ابف»تبطمورد

T3هدایید دارغ  وااعدرگیرحنجر انسان،غد  تیروئید اسد کدههورمون

شون .بررس موارد:اگآنترشحم T4و

بدرایرشد ونمدوهایتیروئی یدردورانکدودک نیدزابف(دا کنی هورمون

مغزونخارالگمم باشن .)نادرس (

هایتیروئی یمیزانتجزیدةگلدوکزواندر یدردسدترسراتنمدیم (هورمون

دهد پدسهایبد نرخم کنن .اگآنجای کهتجزیةگلوکزدرهمدةیاختدهم 

ینهایجزایرالنگرهانسکدهتوبی کنند  هورمدونانسدوبهمگ )اگجملهیاخته

هایه فخدودهادریاختههاهستن .هورمونتن (،یاختةه فاینهورمونهس

باشن .)درس (دارایگیرن هم 

هایتیروئی یمیزانتجزیدةگلدوکزواندر یطورکهگفتهش ،هورمونج(همان

کنن .درتراین ان کات ،گلوکزتجزیهش هکدهسدرع دردسترسراتنمیمم 

هدایتیروئید یتنمدیمشدود.تواند توسدطهورمونتراین م ومیزانواوراین

)درس (

د(اگری درغ ابهمب ارکات نباش ،آنگاههورمدونتیروئید یبدهاند اگ کدات 

شود.دراینحاب غ  هیپوتیزپیشدینبداترشدحهورمدونمحدرکساختهنم 

 .داد داشدتهتریج  کندشودتای بی ترغ هم تیروئی ،باعثرش بی 

باشی کهتعابی غ  هیپدوتیزوترشدحهورمدونمحدرکتیروئید ،تحد تدأثیر

هدایگیدرد.پدسترشدحهورمونهایآگادکنن  هیپوتاالموسجورتم هورمون

   یاب .)درس (اینغ هنیزاتزای م 

 (60تا  16ای ه صفحه،0 شناسی )زیست)ترکیبی( 

 (66صفحة  ،3شناسیزیست ) 

 (کاوه ندیمی) «3»گزینة  -114

بکرگای نوع توبی مبلجنس اس کهتردمدادهگداه بدهتنهدای توبید مبل

اگارحاجدلشودبای دا شودمدکن ودرگنبورعسلوبعض مارهادی هم م 

باش .الدم تک،بکرگای اگرحاجلبکرگای دوالدوگنبورن

هداهمانند کلیده،وکلیدهآن هسدتنداراندارایسدلوممهدرهمارهاهمانن سایر

ترینشدکلکلیدهاسد .مارهدااگپرن گان،پستان ارانوسایرخزند گانپیچید ه

 اسدتفادهگوندهخدودودرجهد یداتتنجفدهمهابرایارتباطبااتدرادترومون

توانند پرتوهدایهایواح هایبیندای خدودم کنن .گنبورهاباکمکگیرن هم 

هایمدابپیگ دتدع کنند واوریدکاسدی رابدهکمدکبوبدهترابنف رادریات

جملدهرابده«ج»و« »،«ابدف»کنن .باتوجهبهتوضدیحاتتدوقجمدالتم 

   (116و  70،  71،  60، 32های  ، صفحه1 شناسی زیست)  کنن .درست تکمیلم 
 (65و  56،  66های  ، صفحه3 شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 )اشکان زرندی( «1»گزینة  -111

تدرهسدتن .گن گبرینوگیریندرمحلمفصلبوالی آرندجدارایضدخام بی 

هدایکدال نایوپروتئینهایاسدتخوان ،مدادهگمیندههااگیاختدههمهاستخوان

کتددا 31جددفحة1بدداتوجددهبددهشددکلجندداخ)شددکلان .تشددکیلشدد ه

ها:بررس سایرگزینهشود.(نیزاینتفاوتضخام مشاه هم 2شناس گیس 

جفد غضدروفمسدتبلن ارند .11و1،9هایشدمارهجف دند ه«:2»گزینة

ن .یستنیزبهجناخمتصلن12و11هایدن ه

شود.بن ینم ایطببههایمادهگمینهتوجهشودکهکال نجزءپروتئین«:3»گزینة

مغزگردمجرایمرکدزیاسدتخوانهدایدراگراپدرمد کند وگند «:4»گزینة

مغزارمزدارد.،استخوانجناخگبریننوع استخواندراگاس .
(20تا  37 های ، صفحه0شناسی )زیست)ترکیبی( 

(28و  26 های ، صفحه1 شناسی )زیست
-------------------------------------------- 

 یوسفی()علی احمد  «3»گزینة  -111

ماندد گ رهندد وهددایتیروئیدد یباعددثعببدانیمکددهکمبددودهورمون(مدد 1

هدایتیروئید یبدهوسدیلةبخد شودواگآنجای کهتوبی هورمونجسم م 

تواند موجدبکاریغ  هیپدوتیزم شودپسکمپیشینغ  هیپوتیزکنتر م 

هددایمونکدداه توبیدد هورمددونمحددرکتیروئیدد یودرنتیجددهکدداه هور

تیروئی یشود.

(غ  تیروئی درگیرحنجرهاراردارد درپ کمکاریاینغد ه،میدزانتوبید 2

یاب .باکداه ایدنهورمدونمیدزاناندر یدرهایتیروئی یکاه م هورمون

هدادچدارایکداه یاتتدهودرنتیجدهانببدا آنهایماهیچدهدسترسیاخته

شود.اختال م 

یغ دتوقکلیهباعثاتزای کورتیزو ودرنتیجدهسدرکو ایمند و(پرکار3

شود.هام کاه دیاپ گنوتروتیل

بیشددتریتوبیدد (درپدد پرکدداریهیپوتدداالموسمیددزانهورمددونضدد ادراری4

جدمادراریابد وحشود درنتیجهمیدزانباگجد  آ درکلیدهاتدزای مد م 

 (78و  67،  68 های ، صفحه1 شناسی )زیستیاب .ورودیبهمبانهکاه م 

 (86تا  86،  06،  11 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی(   
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01:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسی زیست -فروردین  7آزمون  -«6»پروژة      

  

 )علیرضا آروین( «2»گزینة  -111

هایجاف،ماهیچدةالدبوبخ خودمختاردستگاهعصب محیی ،کارماهیچه

کن .درچشمانسان،تعابی جسدممژگدان وطورناآگاهانهتنمیمم هارابهغ ه

هایجدافهسدتن توسدطدسدتگاهعصدب خودمختدارعنبیهکهدارایماهیچه

شود.تنمیمم 

مایع شفافبهنامگالبیهتضایجلویع س چشمودرمجاورتجسممژگدان 

شود.گالبیدهمدوادغد ای واکسدیژنراهاترشحم راپرکردهاس کهاگمویرگ

کند وبدهخدونآوریم هداراجمدعبرایع س وارنیهتراهمومواددتع آن

ده .همچنینگالبیهتضایجلووعببعنبیدهراپدرکدردهاسد وبداآندرم 

ایدرتماسهسدتن کدهمنشدأهایخون نیزبامایعبینیاختهرگتماساس .

ها:بررس سایرگزینهباشن .هام گرتتهاگمویرگ

هایندوری،یعند اسد کدهگیرند هترینالیةچشدمشبکیهداخل «:1»گزینة

هایعصب درآنادراردارند .جسدمایونیزیاختههایمخروط واستوانهیاخته

 ارن .نمژگان وعنبیهدرتماسباشبکیهارار

های بهنامتارهایآویدزیپ یروبارشتهع س چشمهمگرا،انعیاف«:3»گزینة

باعنبیههیچارتباط ن ارد.بهجسممژگان متصلاس .ع س چشم

عنبیهبخ رنگدینچشدمدرپشد ارنیدهاسد کدهدروسدطآن«:4»گزینة

سوراخمردمکاراردارد.دوگروهماهیچةجدافعنبیده،مردمدکرادرندورگیداد

حسوکنن هرااعصا پدادهمهایتنطکنن .ماهیچهتنطودرنورکمگشادم 

کنند .داد داشدتهده م حدسعصدبعصا همهایگشادکنن هرااماهیچه

باشی کهجسممژگان تنهادرتغییرایروضخام ع سد چشدمنبد داردو

   نبش درتغییرایرمردمکن ارد.

 (38تا  32و  16،  6 های ، صفحه3شناسی )زیست)ترکیبی( 

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

 (نعلیرضا آروی) «2»گزینة  -111

شدون کدهکنن هدراطرافجنینتشکیلم هایمحاتم بع اگجایگزین ،پرده

شامةجنین)کوریدون(هسدتن .شامةجنین)آمنیون(وبرونهادرونترینآنمهم

شود،آمنیونبرخالفکوریونتاا گوائد انگشدت طورکهدرشکلدی هم همان

ها:رد.بررس سایرگزینهاس .آمنیوندرحفاظ وتغ یةجنیننب دا

کن .جفد رابدطبدیننافدخاب م کوریوندرتشکیلجف وبن «:1»گزینة

هدااگطریدبنافودیوار رحماس .موادمغد ّی،اکسدیژنوبعضد اگپادتنبن 

شون تاجنینتغ یهومحاتم شود.بنابراینبرخد اگجف بهجنینمنتبلم 

توانن بهخونجنینواردشون .شکل(م Yهایها)پروتئینپادتن

کتدا درسد یداگدهمدید ه7تصدل15طورکدهدرشدکلهمدان«:3»گزینة

هایالیدةبیروند بالستوسیسد )کدهبدارندطبدنف شود،برخ اگیاختدهم 

هایجد ارکنن کهیاختدهاترشحم ایرکنن ههایهضمان (آنزیممشخ ش ه

کنند کدهبالستوسیسد درآنجدایایایجدادم وحفرهرحمراتخریبکرده

های کدهبدارندطکوریوناگاینیاخته،بینی ،درادامهطورکهم گیرد.همانم 

گیرد،نهآمنیون.ان منشأم بنف مشخ ش ه

کند کدهواردخدونمدادرترشحم HCGکوریون،هورمون بهنام«:4»گزینة

بارداریاس .اینهورمونسدببحفدظجسدمگردوهایشودواساستس م 

هدادرخدوناگشود.وجودایدنهورمونت اومترشحهورمونپرو ستروناگآنم 

کن .گ اریمج ّدجلوگیریم ااع گ وتخمک

 (113تا  156و  62های صفحه، 3شناسی زیست))ترکیبی(   

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

 (اشکان زرندی) «3»ة گزین -111

،1هایحاجدلاگمیددوگشدود.یاختددهطدد میتدوگایجددادم درگنبدورگامدد ندر

هاوجودن ارد.پدساگتشدکیلدوکاوردرآنهاپلوئی ن وامکانواورکراسینط

هایجنسد شدود.یاختده،پرومتاتاگآغداگم هایانبانک تبسیمدرتبسیمیاخته

(16، صفحة  3شناسی ست)زی)ترکیبی( هاپلوئی ن .

 (116و  158تا  153، 66 ، 62،  63 ،58 ، 50،  51،  55 های ، صفحه3شناسی )زیست

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

 )علیرضا رهبر( «2»گزینة  -111

ها:نادرس هستن .بررس عبارت«د»و«ج»هایعبارت

حس دسدتگاهعصدب محیید بدههاپیامبهوسیلةبخ ابف(درهمةانعکاس

عصدب مرکدزی،دستگاهعصب مرکزیآوردهش هوپساگپرداگادردسدتگاه

هاوغد دوسیلةبخ حرکتد دسدتگاهعصدب محیید بدهماهیچدهمج دابه

شود.درگیردرتراین انعکاسترستادهم 

 .پاسدخهااسدهادرپاسخبهمحرک (انعکاسپاسخسریعوغیرارادیماهیچه

دانیمکدههدااسد .مد سریعنیاگمن ه ای سریعپیامعصدب درطدو نورون

ایدرخدود،هایعصب ب ونمیلینهمدارنسب بهرشتههایعصب میلینرشته

هایپشدتیبانبدهدورکنند .گروهد اگیاختدهترمنتبدلم پیامعصب راسریع

سداگن  هایپشدتیبانبراینیاختدهساگن .بنداپیچی هوغالفمیلینرام نورون

هدمچندینسدایراندوارهدایبد ننبد مدلثریدارند .دربدروگانعکاسمیلین

هایپشتیباننیزدرانجامجحیحانعکاسهایب ننب دارن .یاخته

عببکشی ندس پدسنورونرابطشرک کنن هدرانعکاسوانمبا بهعنج(

.اس میلینتاا غالف،اگبرخوردباجسمداخ

هاکامدلشد هاسد ،انعکداسد(دراترادبابغوسابم کهارتباطمغزونخارآن

(76صفحة  ،1شناسی ) زیستتخلیهادراربهوسیلةمغزاابلمهاراس .

 ( 16تا  18و   6،  6، 2، 3های  ه، صفح3شناسی  )زیست)ترکیبی(   
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 بسته اول -2فیزیک  

 

 )مجتبی نکوئیان( «3»گزینة  -181

 Aهای   دارای بار ناهمنام و کره Cو  Bهای  مطابق شکل داده شده، کره

دارای بار ناهمنام  Cو  Aهای  دارای بار همنام هستند. بنابراین کره Bو 

باشد. همچنین  تر می بزرگ Bاز اندازة بار کرة  Aهستند. اندازة بار کرة 

Aتر است. پس  بزرگ C اندازة بار از Bاندازة بار کرة  B C| q | q q  

 Aهمنام با بار کرة   بار هر دو کره، Cو  Aبنابراین با تماس دو کرة 

 شوند. پس هر سه کره دارای بار همنام می ؛شود می

 (61تا  61های  ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)  

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

 )احسان ایرانی( «4»گزینة  -182

که نیروی الکتریکی بین دو کره  مشابه هستند. برای این دو کره کامالً 

ه را اندازه باشد. پس میانگین بار دو کر باید بار دو کره هم  بیشینه شود،

 کنیم: حساب می

 q C,q C   1 218 2 

 
q q

q q C
 

      1 2
1 2

18 2
10

2 2
 

( اضافه شود. حال 2( جدا شود و به کرة )1بار از کرة ) C8در نتیجه باید 

qبا استفاده از رابطة  ne کنیم: ها را حساب می تعداد الکترون 

 q ne n / n         6 19 138 10 1 6 10 5 10  

 (5تا  2های  ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)   

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

 )میثم دشتیان( «1»گزینة  -183

ماند و  ایم بار روی صفحات آن ثابت می چون خازن را از باتری جدا کرده

 توان نوشت: چنین می هم

 A C dA
C

d C d /


       



2 2 1
0

1 1 2

1 2 4
5 0 5 5

 

 q U Cq
U U U U

C C U C
       

2
2 1

2 1
1 2

1 1 5 5
2 4 4

 

%
U

U

U U


    

1

1 1

1
4100 100   درصد تغییر انرژی ذخیره شده در خازن25

 (43تا  21های  ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)   

 )امیرحسین برادران( «4»گزینة  -184

 
K m(v v )

B A
E mg W mgdmg AB

W W K
  


   

1 2 2
2 

 E AB B AW mgd m(v v )  2 21
2

 

 
cm m

v ,m mg kgB
s s

N
g ,d mm mAB

kg

      

   



2 615 15 10 2 2 10

310 2 2 10
 

 EW (( ) )            6 2 2 6 31
2 10 15 10 0 2 10 10 2 10

2
 

 E EW / W / J
          8 8 82 25 10 4 10 1 75 10 

  
پیس نییروی الکتریکیی وارد بیر ذره از  ،چون کار نیروی میدان منفیی اسیت

پس جهت میدان به  ،باشد. چون بار منفی است طرف میدان به سمت باال می

 سمت پایین است.

 E| W | E | q | d / E
         8 9 31 75 10 25 10 2 10 

 
N

E
C

  350 

 d mm m

N
E

C

V Ed V / V
  



  
34 4 10

350
1 4 

 q CV

C F
q / C



 
  

8
11 2 

 منفی است. Mچون جهت میدان به سمت پایین است بنابراین بار صفحة 

 
M

q / C  11 2 

 (22و  25تا  22 های ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)   

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

 )محمدکاظم منشادی( «3»گزینة  -181

جریان مدار قطع  ،صورت سری متصل شده به باتری به V1سنج  چون ولت

 دهد. ولت را نشان می 14نیروی محرکه باتری یعنی  V1سنج  باشد و ولت می

بسته  2و  1های متوالی  به دو سر مقاومت V2سنج  چون دو سر ولت

د صفر را عد V2سنج  بنابراین ولت ،کند عبور نمی یشده است و از آن جریان

 دهد. نشان می

 (16تا  54های  ، صفحه2)فیزیک ( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)   

 ثابت

 ثابت
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 )مجتبی نکوئیان( «4»گزینة  -181

یابد و بنابراین  ، مقاومت معادل مدار افزایش میR1با افزایش مقاومت متغیر 

طبق رابطة 
eq

I
R r





یابد. بیا  یزان جریان گذرنده از مولد کاهش می، م

تیوان  می R5و  R2 ،R3 ،R4هیای  توجه به ثابت بودن مقیادیر مقاومت

ن گذرنیده از گفت که با کاهش میزان جریان گذرنیده از مولید، مییزان جرییا

I)مقاومیت  )R3 Vیابید. پیس طبیق رابطییة  نییز کیاهش می 3 R I 3 3 ،

یابد. با کاهش میزان جرییان  کاهش می R3اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

 یابد. نیز کاهش می R5ز مقاومت ، جریان گذرنده اR3گذرنده از مقاومت 

 (16تا  55های  ، صفحه2)فیزیک ( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) 

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

 )کیوان فتوحی( «2»گزینة  -181

 کنیم:  ابتدا جریان عبوری از مدار را محاسبه می

 
eq

I A
R r


  

 

30
5

5 1
 

 طبق رابطة جریان الکتریکی، مقدار بار عبوری از آمپرسنج برابر است با:

 q I.t C    5 16 60 4800 

 دقیقه برابر است با: 11بنابراین تعداد الکترون عبوری از آمپرسنج در مدت 

 
q

q ne n
e / 

       


19 22
19

4800
3000 10 3 10

1 6 10
 

 (55تا  55ی  ها ، صفحه2 )فیزیک( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)  

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

 )احسان ایرانی( «2»گزینة  -188

mIصیورت  شکل معادله جریان متنیاوب به I sin( t)
T




2
اسیت. بنیابراین  

 توان نوشت: می

 sin( ) sin( )
T T

 
     

2 1 2 1
2 4

140 140 2
 

باشید،  نییز می چون جریان نصف جریان بیشیینه اسیت و در قسیمت منفیی

 توان نوشت: می

 sin sin( )
T T T

     
     

2 2 7 7
7

140 6 140 6 70 6
 

 T s 
3

245
 

 تعداد دور قاب )پیچه( در هر دقیقه برابر است با:

 t
N

T
  

60
4900

3
245

 

 (22تا  25های  ، صفحه2)فیزیک ( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی)  

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

 )احسان ایرانی( «3»گزینة  -181

 صحیح است.« د»و « ج»، «الف»عبارات 

 سایر عبارات:

ها  ها ساکن و آهنرباها به دور آن در مولدهای صنعتی، پیچه«: ب»عبارت 

 چرخند. می

 (22تا  25های  ، صفحه2)فیزیک ( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) 

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

 )محمدعلی راست پیمان( «2»گزینة  -111

با توجه به رابطة 
NI

B


  داریم: 0

 

NI
B

NI
B





 



0 1
1

0 2
2

 

 کنیم.  این دو رابطه را از هم کم می

 
N I

B T





    
    



7
40

2
12 10 400 1

12 10
40 10

 

 B G    4 412 10 10 12 

 (12و  16ی   ها ، صفحه2یزیک )ف( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) 

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

 بسته اول -1 فیزیک 

 

 (لفضل خالقیاسید ابو) «3»گزینة  -111

گیری در ابزارهای رقمی )دیجیتال( برابر یک واحد آخرین رقمی  دقت اندازه

 1/1 متر یا سانتی 11/1له یخواند. بنابراین دقت این وس است که ابزار می

 رقم(4چنین تمام ارقام گزارش شده با معنی هستند. ) تر است. همم میلی

 (11تا  11های  ، صفحه1)فیزیک ( گیری فیزیک و اندازه)  

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

 )زهره آقامحمدی( «4»گزینة  -112

 آوریم: دست می مایع را به دوابتدا نسبت چگالی 
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 B B A
A B

A A B

m V

m V


        



4 3 1
2

3 2 2
 

 چگالی مخلوط برابر است با:

 V VA A B B A B

A B

V V

V V

  
 


 مخلوط

 
B B

B

  

  

1
32

2  مخلوط4

 (11و  11های  ، صفحه1)فیزیک ( گیری فیزیک و اندازه) 

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

 )سید علی میرنوری( «2»گزینة  -113

دانیم که انرژی جنبشی یک جسم، به جرم و تندی جسم بستگی دارد.  می

 بنابراین داریم:

 m / m

v v

K m v
K mv ( )

K m v





    
1 22 22 2 2 2 1
1

1 1 1 2 12

1
2

 

 %
K K

/ /
K K


       2

1 1

1
1 2 0 3 100 70

4
 

 یابد. درصد کاهش می 01یعنی انرژی جنبشی جسم 

 (12و  12های  ، صفحه1)فیزیک ( کار، انرژی و توان) 

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

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -114

 :داریماگر سطح زمین را مبدأ پتانسیل درنظر بگیریم 

 f fW E E W (U K ) (U K )      3 1 3 3 1 1 

 df h mgh mv   2
1

1
2

 

 d df f N     1 20 25 5 

 

 

 ( داریم:2( و )1برای دو نقطة )

 f dW E E f h (U K ) K       2 1 2 2 2 1 

 U K
df h mgh mv


    22 2

2 2 1
1

2
2

 

 h h h h m      2 2 2 2
5

5 40 25 45 25
9

 

 (12تا  14های  ، صفحه1)فیزیک ( کار، انرژی و توان)  

 ی(د)محمدکاظم منشا «3»گزینة  -111

 شود. ن سطح مایع در دو سمت با یکدیگر برابر میزبا سوراخ کردن مخ

 دست بیاوریم: به ابتدا باید اختالف ارتفاع مایع در دو شاخه را

 gh h h m cm        3 1
7 10 10 35000 50

2
 

 25چنیین  رود و هم متر از سیمت راسیت پیایین میی سیانتی25پس میایع 

 آید. متر از سمت دیگر باال می سانتی

 (02تا  04های  ، صفحه1)فیزیک ( های فیزیکی مواد ویژگی)  

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

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -111

 آوریم. دست می ابتدا فشار وارد بر ته لوله را در حالت اول به

 P gh P / Pa       5
1 0 1200 10 0 25 10 103000 

/( فشار در ته ظرف 2با اضافه کردن مایع ) P11 خواهد شد. در این  05

شود که این فشار برابر است با  اضافه می P1به  (2حالت فشار ناشی از مایع )

m g

A

 پس داریم: 2

 
m g m g

P P / P
A A

   2 2
2 1 10 05 

 
m

/ m / kg g



    



2
24

10
0 05 103000 0 515 515

10 10
 

 (51تا  57های  ، صفحه6)فیزیک ( های فیزیکی مواد ویژگی)   

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

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -111

 آهنگ شارش آب در هر دو لوله یکسان است و داریم:

 A v A v  1 1 2  آهنگ شارش آب2

ابتدا 
m

/
h

3
0 cmرا به  9

s

3
 کنیم. تبدیل می 

 
m cm h cm

/
h s sm

  
3 6 3 3

3
10 1

0 9 250
3600

 

 ,A r

r cm
A v v

 


    

23 2
2 2 210

250 250 3 10 

 
cm

v
s

2
5
6

 

 (21تا  21های  ، صفحه1)فیزیک ( های فیزیکی مواد ویژگی)  

 حجم

 زمان
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 ی(دمحمدکاظم منشا) «1»گزینة  -118

 باشد. صحیح می« الف»فقط مورد 

تر کردن سطح جسم باعث افیزایش آهنیگ تیابش  افزایش دمای جسم و تیره

 شود. گرمایی می

 (110و  111های  ه، صفح1)فیزیک ( دما و گرما)   

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

 )بهادر کامران( «1»گزینة  -111

صورت متوالی مطابق شکل )الیف( قیرار  آهنگ شارش گرما در دو میله که به

ها  اند همواره برابر است و مسیتقل از طیول و جینس و ضیخامت میلیه گرفته

 باشد. می

 
A

B

Q

t( )
Q

t

1 

 ای شکل )ب( نیز داریم:بر

 

A A AA

A A

B B B B B

B

k AQ

L kt( )
Q k A k

t L



  


3 

 (111تا  111های  ، صفحه1)فیزیک ( دما و گرما)    

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

 )امیرحسین برادران( «3»گزینة  -211

های داده شده در سؤال و تغییر طول میله را پیدا  ابتدا رابطة بین کمیت

 به رابطة تغییر طول میله داریم: کنیم، با توجه می

 

Q
,V A

mc.
Q Pt ,m V

  

  
  

0
 

 
Pt P

. t
A c Ac


   

 0
 

 مطابق رابطة باال شیب نمودار برابر است با:

 m

s




  


3
48 10 4

10
90 30 3

Pشیب نمودار و 

Ac





 شیب نمودار

 

g kg
/ , /

K cm m

d
A ,d / mm m, ,p W

   

     



151 3 10 6 5 6500
3 3

2
40 2 2 10 3 15

4

 

 
/

c( )
c


 



 
    


  

5
4 4

4 2
4 1 3 10 15 4 1

10 10
3 32 10

6500 3
4

 

 
J

c
kg C

   4
0

3
10 7500

4
 

 (114تا  141و  22تا  29های  ، صفحه1)فیزیک ( دما و گرما)    

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

 بسته دوم -2فیزیک  

 

 )میثم دشتیان( «2»گزینة  -211

 توان نوشت: ( می1نام هستند، در شکل ) که بارها هم با فرض آن

  

 r a a a  2 2 2 

 
k(q )(q ) kq q

F F
(a ) a

  1 2 1 2
12 23 2 22 2

 

 و چون دو نیرو بر هم عمود هستند:

 t( )

kq q kq q
F F F

a a
   2 2 1 2 1 2

12 321 2 2
2

2 2
 

 توان نوشت: صورت مشابه می ( به2در شکل )

  

 t( )

kq q kq q
F

kq q( a) a
F F F

kq q a
F

a

 

   



1 2 1 2
12 2 2

1 2
12 322 2

1 2
32 2

52 4

4
 

 t( )

t( )

kq q

F
a

kq qF

a

  

1 2
22

1 21
2

5
5 24
4

2

 

 (67تا  5 های ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)     

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

 )احسان ایرانی( «2»گزینة  -212

نسبت فاصلة بار  ها،  ها و فاصله توان از طریق رابطة بین نسبت میدان ابتدا می

q  تا دو نقطةA  وB دست آورد. را به 

 A B B

B A A

E r r
( ) ( )

E r r
  2 2360

40
 

 B
B A

A

r
( ) r r
r

   29 3 
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برابیر  qاسیت، پیس فاصیلة آن تیا بیار  Bو  Aبین نقاط  Cچون نقطة 

 ها است. میانگین فاصلة آن

 A B
C A

r r
r r


  2

2
  

و رابطیة  Cو  Aهای الکتریکیی در دو نقطیة  حال با توجه به نسبت میدان

 را محاسبه کنیم. Cنقطة  توانیم میدان در می  ها، با فاصلهها  آن

 C CA A

A C A

E Er r
( ) ( )

E r r
  2 2

360 2
 

 C
N

E
C

  
1

360 90
4

 

 (61تا  67های  ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)  

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

 )احسان ایرانی( «1»گزینة  -213

 به ژول( kW.hبا کمک اطالعات نمودار، داریم: )تبدیل 

 U kW.h ( )J      6 66 10 6 10 1000 3600 

 U CV C ( )      2 1 3 21 1
6 36 10 3 10

2 2
 

 C F pF





  
     



1
7 5

6
6 36 2 10

48 10 48 10
9 10

 

 (43تا  21های  ، صفحه2)فیزیک ( الکتریسیتة ساکن)  

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

 (زادهلو )علی ملک «1»گزینة  -214

 ,A
R R / R / R ( )

A


       1 10 9 0 9 1

SMIY

 

 V A DD
V A ,A ( )

A D
      

2
22 2 1

1 14 2
SMIYدر سیم جدید 

 
R A D

: R ( ) ( )
A R A D


    



42 2 2 1 1

1 1 1 2 2
 از طرفی2

 D D D D ,R ( )    2 1 1 1 2
25 75

128 3
100 100

 

 ( ),( ),( ) D
( ) R

/ R
D

    
1 2 3 41

1

128
45

30 9
4

 

 (35تا  34های  ، صفحه2)فیزیک ( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)  

 فرد( )خسرو ارغوانی «2»گزینة  -211

 

 / I I I I / A     1 2 1 22 0 8 1 2 

هیا  ها به نسبت عکس مقاومت آن موازیند، شدت جریان در آن R2و R1چون 

Iباشد پس  می I2 Iو در نتیجه  12 / A1 0 Iو  4 / A2 0  است. 8

 برابرند پس: R1و Rهای  اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

 R I RI / R / R       1 1 8 0 4 0 8 4 

 U RI t / J / kJ     2 24 0 8 300 768 0 768 

 (16تا  54های  ، صفحه2)فیزیک ( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)   

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

 )بیتا خورشید( «4»گزینة  -211

اند، با حذف این  های مدار اتصال کوتاه شده از مقاومتتا  2که  با توجه به این

 کشیم: مقاومت، مدار را دوباره می 2

 

معادل برابرمقاومت باهم موازی هستند پس مقاومت  4
R

4
  است. 

 (16تا  54های  ، صفحه2)فیزیک ( جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)   

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

 پیمان( )محمدعلی راست «1»گزینة  -211

 تغییر شار مغناطیسی محاسبه شود. داده شدهابتدا باید در بازة زمانی 

 cos t  310 20 

 t cos (Wb)
      3 3

1 1 10 10 20 0 10 

 t s cos cos  
     3 3

2 2
1 1

10 20 10
60 60 3
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 / (Wb)
   3

2 0 5 10 

 /
N

t

   
       




3 30 5 10 10
50

1
0

60

 

 / / (V)      33000 0 5 10 1 5 

 (12، صفحة 2)فیزیک ( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) 

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

 پیمان( )محمدعلی راست «3»گزینة  -218

 ی نادرست: ها بررسی گزینه

ر میدان پالتین و اورانیوم جزو مواد پارامغناطیس هستند و د«: 1»گزینة 

 کنند. خارجی قوی خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می

 های مواد پارامغناطیس خاصیت مغناطیسی دارند. اتم«: 2»گزینة 

 اند. سدیم و اکسیژن ازجمله مواد پارامغناطیس«: 4»گزینة 

 (13و  14های  ، صفحه2)فیزیک ( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) 

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

 )امیرحسین برادران( «2»گزینة  -211

با استفاده از قاعدة دست راست برای بار منفی جهت نیروی مغناطیسیی وارد 

 کنیم. بر آن را تعیین می

 BF q vBsin   

 

m
,v ,B G T

s

q mC C

     

  


290 150 200 2 10

32 2 10
  

 BF N
        3 2 32 10 150 2 10 6 10  

 W mg / N      3 30 6 10 10 6 10  

 B,mg BF F W N
   2 2 36 2 10  

 

 که برایند نیروهای وارد بر بار برابر صفر است. پس: با توجه به این

 E B,mgF F N
   36 2 10  

 
F E qE

q mC C

N
E

C



  
 32 2 10

3 2  

نیروی وارد بر بار منفی در خالف جهت میدان الکتریکیی اسیت. پیس بیردار 

 میدان الکتریکی برابر است با:

 x yE E E 2 2  

 
E Ex y

x yN
E

C

N
E E

C





  
3 2

3 

 x y
N

E E i E j i j( )
C

   3 3  

 (01تا  04و  14های  ، صفحه1)فیزیک  (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) 

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

 )امیرحسین برادران( «3»گزینة  -211

( کیاهش و از 1شار مغناطیسیی عبیوری از حلقیة ) ،تسمت راس با حرکت سیم به

( 1) ةکیه جهیت جرییان القیالی حلقی یابید. بیا توجیه بیه این ( افزایش می2حلقة )

ساعتگرد است. با توجه به قانون لنز و قاعیدة دسیت راسیت بیرای تعییین مییدان 

( درونسیو 1حلقه، جهت میدان حاصل از سیم راست در محل حلقیة ) یمغناطیس

ت جریان عبوری از سیم به سمت پایین است. بیا توجیه بیه جهیت است. پس جه

( 2( بیا افیزایش شیار عبیوری از حلقیة )2میدان حاصل از سیم در محیل حلقیة )

 ( ساعتگرد خواهد بود.2مطابق قانون لنز جهت جریان القالی در حلقة )

 
 (21تا  21و  24تا  00های  ، صفحه1)فیزیک ( مغناطیس و القای الکترومغناطیسی)

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

 بسته دوم -1فیزیک  

 

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -211

برابر  SIبر حسب یکاهای اصلی در  عبارت سمت چپدانیم که یکای  می

 است با:
J Nm m

W kg
s s s

  
2

3 

 پس داریم:

 kgm mm s

s m s




  



2 2 18 3
4

3 6 2 3
1 10

5 10
10 1

 

 mm g gmm
kg

kgs s

     
 

2 3 2
8 5

3 3
10

5 10 5 10 

 g ng  5 45 10 5 10 

 (11تا  11های  ، صفحه1)فیزیک  (گیری فیزیک و اندازه)
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 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -212

 کنیم: ظاهری کره را محاسبه میابتدا حجم 

 v r cm    3 34
4 125 500

3
 

 کره برابر است با: جرم

mرهحف(   V (V V   14 

 ( )حفره) V 7000 mحفره14 ( V 14 500 

 توان نوشت: شود می از طرفی وقتی حفره با مایع پر می

 mمایعمایعVحفره 

mحفره  V  /حفره6 m / V0 25 1 5 

)با استفاده از رابطة  ):داریم 

 cm VحفرهVحفره3350 7000  V6حفره14

 (11و  11های  ، صفحه1)فیزیک  (گیری ک و اندازهفیزی) 

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

 )زهره آقامحمدی( «3»گزینة  -213

 طبق قضیة کار و انرژی داریم: ،چون سرعت جسم ثابت است

 
 f F F mgk N

W W W W K K     2 1 0 

 جایی افقی کار نیروهای وزن و عمودی سطح صفر است. در جابه

  f fk k
W Fdcos W / J        53 0 40 15 0 6 360 

 NFو  kfد برایند دو نیروی وش نیرویی که از طرف سطح به جسم وارد می

پس کار نیروی سطح  ،است. چون کار نیروی عمودی سطح برابر صفر است

 است. J360برابر کار نیروی اصطکاک جنبشی و همان 

 (12تا  19های  ، صفحه1)فیزیک  (کار،  انرژی و توان) 

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

 )بیتا خورشید( «1»گزینة  -214

ساعت چند لیتر پمپاژ یک که در  مکنی میاگر آب را پمپاژ کند محاسبه 

 خواهد کرد:

 P P
/

P
  0 75

1200
 بازده

 / W  1200 0 75  Pمفید900

 mgh
m

s
    900 10 40

1
 Pمفید

 m / kg  
900

2 25
400

 

 / kg  3600 2 25  در یک ساعتجرم آب پمپاژ شده 8100

 m
V / m L    



38100
8 1 8100

1000JA

JA

 

 اگر نفت پمپاژ کند:

  m
V m L   



38100
9 9000

900Sÿº

Sÿº

 

 L 9000 8100 900 

 (91تا  12های  ، صفحه1)فیزیک  (کار،  انرژی و توان)  

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

 )آرش مروتی( «3»گزینة  -211

تر در  بیش cm10بینید. اگر لوله را  دو وضعیت لوله در ظرف را در شکل می

BB مایع فرو ببریم:  cm   30 10 20 

BBالزاویة  در مثلث قالم Cنصف وتر است.  030روی زاویة  ، ضلع روبه

h یعنی:  BB ( ) cm  2
1 1

20 10
2 2

 

ثابت است و طبق رابطة  (A)مساحت ته لوله 
F

P
A

 فشار و نیرو ،

درصدی نیروی وارد بر ته لوله به دلیل  22افزایش  اند. بنابراین،  متناسب

 توان نوشت: درصدی فشار وارد بر ته لوله است. بنابراین می 22افزایش 

  B A A AP P / P / P     0 25 1 25 

 
P P P ,P P PA A h B B hA C

P PCB C

P P

P P

    








1 2
0

 

 
A h P / PB A

B h

P P P

P P P

  



 


 

0 1 251

02
 

 
A h

A h

P P P ( )

/ P P P ( )





 


 

0 1

0 2

1

1 25 2
 

 کنیم: ( جایگذاری می2)رابطة ( را در 1رابطة )

 h h/ (P P ) P P / P / Ph    0 0 0 11 2
1 25 1 25 1 25 

 h h hP P / P / P P    0 02 1 2
0 25 1 25 

 h hP P P ( )  0 1 2
5 4 3 

 مفید

 کل   

 مفید
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02:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي     فیزیک –فروردین 7آزمون  -«6»پروژة          

  

خواسیته شیده اسیت، فشیارهای cmHgچون فشار هوای محیط بر حسیب 

hPو  Ph1 مییایعهای  سییتون ناشییی از ارتفییاع
2

 cmHgرا بییر حسییب  

 تبدیل کنیم: cmHgرا به  h2و h1نویسیم. کافیست  می

 
Hg h

Hg Hg
Hg h

h (P )
h

h (P )

  
  

  

1 1

2 2
 مایعhمایع

 
h h

h h

/ / P P cmHg

/ / P P cmHg

    

    

1 1

2 2

6 8 30 13 6 15

6 8 10 13 6 5
 

hPحال 
1

hPو  
2

 کنیم: می جایگذاری  3را در رابطة cmHgبر حسب 

 P ( ) ( ) cmHg    0 5 15 4 5 75 20 55 

 (01و  09های  ، صفحه1)فیزیک  (های فیزیکی مواد ژگیوی)

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

 )سیدعلی میرنوری( «3»گزینة  -211

ه از طرف ظرف به آن وارد کدهد  ترازو عددی را نشان می

 شود: شود، به ظرف سه نیرو وارد می می

 نیروی مایع  (1

 نیروی میله (2

 نیروی وزن ظرف (3

شود شامل  ( نیرویی که از طرف مایع به ظرف وارد می1

مجموع وزن مایع و نیروی شناوری است. در هر دو حالت 

 شدن نخ و پس از آن مقدار یکسانی است. قبل از پاره

( برابر NFالعمل  شود )عکس ( نیرویی که از طرف میله به ظرف وارد می2

T است با: mg Fb
N N bF T F mg F

 
     

 شود. شدن نخ این نیرو صفر می پس از پاره

شدن  ( نیروی وزن ظرف در هر دو حالت یکسان است. بنابراین پس از پاره3

 شود. تر می دهد کم نخ عددی که ترازو نشان می

 (21تا  02های  ، صفحه1)فیزیک  (های فیزیکی مواد ویژگی) 

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

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -211

 با توجه به رابطة دمای تعادل داریم:

 e
m c m c m c

m c m c m c

    
 

 

1 1 1 2 2 2 3 3 3

1 1 2 2 3 3
 

Cظرفیت گرمایی یک جسم برابر است با  mc:پس داریم . 

 e e

C C C

C

C C C

    

     

 

3
2 10 20 40

2 20
3

2
2

 

 (114تا  149های  ، صفحه1فیزیک ) (دما و گرما)

 ا خورشید()بیت «2»گزینة  -218

 کنیم: گرمای مورد نیاز را محاسبه میابتدا 

 vmL / ( )    2 5 4200 100 Qآبmcآلومینیم50 mc 

 / ( ) /       30 8 900 100 50 0 4 2250 10 

 J   525000 36000 900000 1461000 

 :برابر است بارما محاسبة زمان الزم برای تولید این گ با توجه به توان اجاق

tدقیقه  s  
1461000

300 5
4870

 

 (114تا  141های  ، صفحه1)فیزیک  (دما و گرما) 

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

 ی(د)محمدکاظم منشا «3»گزینة  -211

 مسئله فشار ثابت است.در این که  اینبا توجه به 

 
V T V V T T V T

V T V T V T

   
    2 2 2 1 2 1

1 1 1 1 1 1
 

Lه در صورت سؤال گفته شده حجم گاز توجه کنید ک cm  3 39 9 10 

cmافزایش یافته است. یعنی تغییرات حجم 3 39  بوده است: 10

 T / K
T


  

3

1
1

9 10 15
0 75

450
 

 (111تا  112های  ، صفحه1)فیزیک  (دما و گرما) 

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

 )بهادر کامران( «4» گزینة -221

 
V (R r )

V ( ) cm

m

V

  

     

  

4 3 3
3

4 3 3 310 5 4 875 3500
3

 

 
m

m kg


  
 6

6000 21
3500 10

 

 Q mc C        42000 21 500 4 

 R R R cm
          5 4

1 5 2 10 4 4 10 

 mm
  34 10 

 (142تا  21های  ، صفحه1)فیزیک  (دما و گرما) 
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72:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -وردینفر 7 آزمون -«6»پروژة       
  

 1بسته  – 2شیمي  

 

 (رضا سلیمانی) «  1»گزینة  -221

SiO)سدیلی  میدن سیلیسیم تولید  دد د  و کنشد    ، (C)ک شدبن  2(

 مذنب نست. نه حنلت فیزیکی همنن   آه  تولی  د د  و کنش   تبمیت 

 :  ی نن وستهن نبوسی گزی ه

تبی  مق نو فلدز  و یدک شیلدوگبز ن   نی  ن د د د   و نی  ع صبهنی«: 2»گزی ة 

ندبنی نسدتابنف فلدز وکی ک  ن گینهد نسدتان د ن گیند، متعلق نه فلز وکی نست کلی 

 نیکل مقبک  نه صبفه نیست. 

نتد  ندن مالدوب آب ک گدن  نتننول  و مقینس ص عتی، ن  کنش   «: 3»گزی ة 

 دو .  نسی  تهیه می

فدون   ،شیلدوگبز نسدت 44آ   سبننة سدنننة نی شه پسمنن  من د«: 4»ی ة گز

کنتی ون  04تون  یک نمپ  آ  میهات قوطی ن  ج   شه ن  نن گب ننی  نست

 سنعت وکد  نگه  ندت.  22ح ک  

 (04و  04، 22، 22 تا 22های  ، صفحه2)شیمی )قدر هدایای زمینی را بدانیم(  

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

 (روزبه رضوانی) «  4»ة گزین -222

 
3 2 2 3

3 33

CH CH CH CH CH CH CH
|| |

CH CHCH

     
     

ددویم شده نید   متوجده می نن مالحظة فبمول سدنتتنوی تبشیدد  ن د دد د

نیزکمدبی ن  نگدب چ دی   همنست.  شبن ه 04کی ن  نیزکمبهنی آلکن  تبشید ی

شبن ی وسم ش یم،  نجیب نصدلی حد نقل  نونی  2نصلی  ةنی  تبشید نن  نجیب

 ی تونه  نو . دنتة فبع 3

 

C H

|

CH CH C CH CH

| |

C H CH

   

2 5

3 2 3

2 5 3

  

 (44و  23تا  23، 22و  22های  ه، صفح2)شیمی )ترکیبی(  

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

 (زاده مرتضی رضائی) «  2»گزینة  -222

 .   ستنن وست ه« ت»ک  «پ»هنی  عبنوت

 :  هن نبوسی عبنوت

سدنتتنو پیوند  شوکنننسدی ک  و  02ن ز  یک مولکول سنتتنو  و عبنوت )آ(: 

 پیون   کگننه کجو   نو .  2یک مولکول ناتنل  

ن  نید  وک ندن ندبز مدنی   ؛نوتن  یک هی وکشبن  سیب د د نسدت :ب(عبنوت )

 دو ،  و حنلی شه  ه  ک مالوب نی   ک من د، قبمزونگ  ی د می کنش   نمی

«2  ی وکشبن  سیب نش د نست ک ندن ندبز مدنی  کنشد   یک ه «متیل نوت

 . دو  ونگ می مالوب نی   ک من د نی ن د ک 

 
CH CH C CH Br CH CH CBrCH Br

||
CHCH

     3 2 2 2 3 2 2

33

     

 ونگ متیل نوت  نی -2ونگ                                                فبنکو ة نی

2هدن  کمی  عضو تننون د آلکن  :پ(عبنوت ) 6C H  ک سدومی  عضدو تدننون د

Cهن آلک  H4  .  نست 8

طوو عمد د ن  نادت سدای  شده مالدوطی ن   سوتت هونپیمدن نده :ت(عبنوت )

 دو . نن  د تن پننز د نتم شبن  نست، تهیه می ییهن آلکن 

ن  کنش   نت  نن آب  و مجنکوت سولاوویک نسی ، نتدننول تولید   :(ثعبنوت )

 . دو  می

 2 4
2 2 2 3 2

H SO
CH CH H O CH CH OH    

 نت  )نتیل (                                              نتننول 

 (03و  02 تا 23و  22های  ه، صفح2)شیمی )قدر هدایای زمینی را بدانیم(  

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

 (جهان شاهی بیگباغی) «  1»گزینة  -224

د نسدنیی  ، هید وکشبن  مدوو  نظدب ون ن د دد د جه نده نطالعدنتننت ن نن تو

  ش یم. می

 

 
n

/ ( n ) n C H
n


     5 12

2 2
0 15 3 1 5     

 

 صووت  یب نست: د ة کنش   سوتت  شنمل نی  تبشید نه معن لة مون نه

 C H O CO H O  5 12 2 2 28 5 6 

Cمق نو  H5  موو  نین  نبننب نست نن: 12

 / / g  
100

32 796 36 44
90

/مق نو نظبی g
  

32 796
90 100   

 
molC H

( ) ( )g


  

5 121
5 44 6 18 ½jn»HoÎ

gC?فبنکو د H / g 5 12 36 44 

 
gC H

gC H
molC H

 5 12
5 12

5 12

72
8

1
 

 (22و  22، 22، 22تا  22های  ه، صفح2)شیمی )قدر هدایای زمینی را بدانیم(  

 نبز سبخ

تع ن  پیون  
 ندتبنشی

  Cتع ن 

  Hتع ن 

 مق نو نظبی
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72:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -وردینفر 7 آزمون -«6»پروژة       
  

 (بیگباغی شاهی  جهان) «  2»گزینة  -222

 معن لة مون نه د ة کنش   نه دکل  یب نست:

 KClO KCl O3 22 2 3      

 
molO molKClO

?gKClO / LO
/ LO molO

  2 3
3 2

2 2

1 2
13 44

22 4 3
    

 
/ gKClO g

gKClO
molKClO g

   3
3

3

122 5 100 100
245

1 50 40
}²IiIº

}²Ii

  

ننت ن جبز گدن  تبکجدی ون  جبز من ة جنم  نبجنی منن د، ست آکو    نبنی نه

 ش یم: حسنب می

 
molO gO

?gO / LO / gO
/ LO molO

   2 2
2 2 2

2 2

1 32
13 44 19 2

22 4 1
  

 / / g  245 19 2 225  منن د ننقیجنم   جبز8

 (22تا  22های  ه، صفح2)شیمی )قدر هدایای زمینی را بدانیم(  

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

 (وند محمدرضا زهره) «  2»گزینة  -222

 :  ی نن وستهن نبوسی گزی ه

Q)0 من د   نست ی  و ن   ندن جدذب نندب ی فبنی   هم«: 0»گزی ة  )  ک

Q)0فبنی   گونوش ک سوتت ک سن  آ  نن آ ن  د   ننب ی )  .همبند نست 

 و کنش   نشسنی  گلوشز  و ن   تغییب  منی محسوسی  ید د «: 3»گزی ة 

دو  ک گبمدنی آ ن  دد د ننددی ن  تادنکت میدن  نندب ی پتننسدیل مدون   نمی

 .  نستکو د  ه  د ک فبن کنش  

 ی نست. نوچی  نیز همنن   نن نز  نونی گبکد عنملی آل هی «: 4»گزی ة 

 (44تا  32و  36تا  22های  ه، صفح2)شیمی )درپی غذای سالم(  

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

 (انیتفرزین بوس) «  2»گزینة  -222

  وست هست  .« پ»ک « ب»هنی  فقط عبنوت

 ن: ه نبوسی عبنوت

  ش  .  منی سنمننة کنش   نلزنمنً تغییب نمی :آ(عبنوت )

نسبت نده تبی  نست ک محتونی ننب ی شمن  نلمنس گبنفیت پنی نوتب  :ب(عبنوت )

  نو .  آ 

ی گبمدنیی یدن  نندی ن  تادنکت نندب ،مبن لة ننب ی  و یک فبنی   :پ(عبنوت )

 .   ه  د ک فبنکو د نست مون  کنش  ننب ی پتننسیل 

هنی شبن   شه دمنو نتمسیبد د عنملی  هن ک نتبهنی تک ت هن نلکل :ت(ت )عبنو

 نبننب  نون ، نن یک یگب نیزکمب هست  .

 یی کیژد نه جبز من د نستگی ن نو .ظبفیت گبمن :ث(عبنوت )

 (44تا  32و  32تا  23های  صفحه، 2)شیمی )درپی غذای سالم(  

 (محمدجواد صادقی) «  4»گزینة  -222

 ش یم:  نش   ون مون نه میکمعن لة ننت ن 

 H S O S H O2 2 22 1 2 2       

ش یم ک  محنسدبه مدی کنش   ون Hحنل نن نستان د ن  ج کل آنتنلپی پیون ،

 :  نمنییم ون محنسبه می گوگب 1000gتولی   له د د نه ن نیسپ  گبمنی مبن

   Hکنش  ] ه  د مجموع آنتنلپی پیون هن  و مون  کنش  [ 

  ]مجموع آنتنلپی پیون هن  و مون  فبنکو د[ 

 4 340 495 4 463 3H ( ) ( ) ( ) kJ        

 molS kJ
?kJ gS / kJ

gS molS
   

1 3
1000 46 875

32 2
  

 (32تا  32های  ه، صفح2)شیمی )درپی غذای سالم(  

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

 (زواره رسول عابدینی) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

  یدک نسدی  نده صدووت سدنتتنو ن زک «: 0»گزی ة 

 نست. نلکتبک  ننپیون ی  اتجنست شه  نونی چهنو پیون   کگننه ک چهنو 

 ک   ینه تبشید«: 2»گزی ة 

5فبمول مولکولی یکسن  12C H O  همپنون (. ن ن ننبنی  نن هم نیزکمب ؛ نون( 

 هددن  نونی گددبکد عددنملی شبنونیددل آل هیدد هن ک شتو «: 3»گزی ددة 

 هست   نمن نتبهن گبکد شبنونیل ن نون . 

   نن توجه نه مت  شتنب  وست نست.«: 4»گزی ة 

 (22و  44تا  32های  ه، صفح2)شیمی )درپی غذای سالم(  

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

 (االسالمی خیاوی میالد شیخ) «  2»گزینة  -222

 ش یم:  آمونیوز نیتبنت ون محنسبه می گبز 0/0 ننت ن گبمنی جذب د د نه ن نی مصبف

 | Q | | mc | Q | ( / ) / ( / ) | / J       75 1 6 4 18 23 34 25 531 5  

. نبنی محنسبة گبمنی جذب د د جبز  نو گبز  80وز نیتبنت،هب مول آمونی

 ش یم:  گبز آمونیوز نیتبنت نه صووت  یب عمل می 80ننحالل  ن نینه 

 
gNH NO / J

?kJ mol NH NO
molNH NO / g NH NO

  4 3
4 3

4 3 4 3

80 531 5
1

1 1 6
  

 
kJ

/ kJ
J

 
1

26 575
1000

 

 (42و  22های  ه، صفح2)شیمی )درپی غذای سالم(  
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72:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -وردینفر 7 آزمون -«6»پروژة       
  

 (کامران جعفری) «  2»گزینة  -221

 نن توجه نه نطالعنت  ن د د د  و سؤنل: 

50  40  30  20  10  0  (s)  من  

/1 43  /1 43  /1 32  /1 10  /0 66  0  CO (g)2  

/ / / / /0 0 015 0 025 0 030 0 0325 0 0325  CO (mol)2

 

 سوز:  ثننیة 04 و  CO2تولی  متوسط سبعت 

 CO
/ /

R mol.s 
   4 1

2
0 030 0 025

5 10
10

  

 ثننیة نکل: 24 و  CO2سبعت متوسط تولی  

 CO
/

R / mol.s
s

 
   3 1

2
0 025 0

1 25 10
20

  

 ( )

( )

R
/

R /








  



420 30
30 20

5 10
0 4

1 25 10
  

 (23تا  22های  ه، صفح2)شیمی ی غذای سالم( )درپ 

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

 (وند محمدرضا زهره) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

   دون . ننیلو  ک تالو   و طبیعت ینفت نمینستب،  پلی«: 0»گزی ة 

شده پلیمدب ندو د  هپت ( نه صدووت  -3) سنتتنو«: 2»گزی ة 

 .  نست نسپنوش مونومب آ  نه صووت حنصل ن  

هدنی هید وک   گدن   نن جنیگزی  شب   گبکد متیل نن یکدی ن  نتم«: 3»گزی ة 

نت ، مونومب

3

H H
| |

C C
| |

H CH

 دو  شه ن  محصدول نسدپنوش  )پبکپ ( حنصل می

 دو .  نستان د میسبنگ پبکپ (  و تهیة  آ  )پلی

 گیب .  موو  نستان د قبنو می تالو   و تهیة نخ  ن ن «: 4»گزی ة 

 (642تا  644های  ه، صفح2)شیمی ناپذیر(  نیازی پایان ،)پوشاک 

 (فرزاد رضایی) «  4»گزینة  -222

شددبن  ک  نتددم5 نونی (نلدد )تبشیددد سددن ن ة نلکددل هددب کنحدد  فبمددولی 

نتدم شدبن  نسدت شده ن   7)ب(  نونی تبشیدد سدن ن ة نسدی   شبنوشسیلیک

 دو : حنصل میشبن ی  12هن نن هم نستبی آ   کنش  

 
12 ست آم د: فبمول نستب نه 24 2C H O  

 100   وص  جبمی نشسیژ  

 
( ) ( ) ( )


    

    

16 2 32
100 100 %16

12 12 24 1 2 16 200
  

 (660تا  662 و 642 های ه، صفح2)شیمی ناپذیر(  نیازی پایان ،)پوشاک 

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

 (زواره رسول عابدینی) «  2»گزینة  -224

 ؛ ینند هنی شدبن  شدنه  می نی  تع ن  نتمهن  و آب نن نفز پذیبی نلکل ننحالل

تب د د ک  ش   نا  ننقطبی قوی هنی شبن  نبهم  یبن نن  ین  د   تع ن  نتم

 ش  .  نا  قطبی غلبه می ةنیبکی جنذن نب

 دو .  شبن ی(  و آب حل می6تب ن  هگزننول )نلکل شبن ی( نی 5پ تننول )نلکل

     دو .  بن ی(  و آب حل میش5نلکلتب ن  پ تننول ) شبن ی( نی 4نوتننول )نلکل

 (666تا  643های  ه، صفح2)شیمی ناپذیر(  نیازی پایان ،)پوشاک 

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

 (امیر حاتمیان) «  2»گزینة  -222

  وست هست  . « ت»ک « آ» هنی عبنوت

 :  هن عبنوتنبوسی 

هدنی  ینفت   شده مولکولهنی تجبنی  و هن نبنسنس ینفته  ن  دیمی :آ(عبنوت )

تنلیزگب ین محیط گدبز ک نشنسته  و دبنیط م نسد منن   محیط مبطوب نن شن

 دون .  تب یل می مبطوب نه آونمی نه مونومبهنی سن ن ة تو 

   :ب(عبنوت )

H H

| |

C C

| |

H

  

H H
| |
C C
| |

H Cl

  

 

 

 جبز نشسیژ  
 تبشیدجبز 

 

 کی یل شلبی 
 

= تع ن  پیون هنی 0
  کگننه
 

 نستیب 
 

  H= تع ن 8
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 تب نست.  نبننب مقنکز 5جبز تو  هم فون آمی ی نست شه ن   شونو پلی :پ(عبنوت )

 مطننق مت  شتنب  وسی  وست نست. :ت(عبنوت )

   :ث(عبنوت )

 

n

H H H H H H

| | | | | |

C C C C C C

| | | | | |

H H H H CNCN

 
 
 
     
 
 
 
 

Â¹Äq«ÄI]  

 سیننونت                     سیننونت                       نت  پلی               

  شنونب : پتو  

 دو . سیننونت   و تولی  پتو نستان د می ن  پلی

 (663و  662، 663، 662، 640های  ه، صفح2)شیمی ناپذیر(  نیازی پایان ،)پوشاک 

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

  1بستة  – 1شیمي  

 

 (اله علیزاده روح) «  4»گزینة  -222

هدنی  هی وک   هبچده نده سدمت طدول موف  و ننحیة مب ی طی  نشبی تطی

 دون .  هن( حبشت ش یم تطوب ونگی ن  هم  کوتب می نل  تب )نفزنی  طول موف

 

 هنی نن وست:  نبوسی گزی ه

تب نندد ،  شوتدند آ  و ه گنز عبوو نوو ن  م شوو هبچه طول موف «: 0»گزی ة 

 تب نست.  میزن  ننحبنف آ  نی 

 و طی  نشدبی تطدی سده ع صدب لیتدیم،  تع ن  نونوهنی ونگی«: 2»گزی ة 

 نست. 9ک  4، 4تبتید نبننب   و ننحیة مب ی نههی وک   ک هلیم 

ی هدب ع صدب، پبتوهدنی نشدب هب نونو ونگی  و طی  نشبی تطد«: 3»گزی ة 

هنی  تدب( نده نیده هنی ندننتب )پبننب ی هدن ن  نیده د د ه گنز ننتقدنل نلکتبک 

  ه .  تب( ون نشن  می ننب ی تب )شم پنیی 

 (24تا  63های  ه، صفح6)شیمی )کیهان زادگاه الفبای هستی(  

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

 (وند محمدرضا زهره) «  4»گزینة  -222

 یننیم:  هن ون می ننت ن  وص هنی فبنکننی نیزکتوپ

 
x x

x x x      
5

100 4 100 25
2 2

     

aهدنی ن ننبنی   وص  فبنکننی نیزکتوپ
A1 کa

A
2

4ک 2
3

a
A

  نده تبتیدد

12%/،25%نبننب  62%/ک5  .  نست 5

2هنی حنل نن نستان د ن  نطالعنت  ن د د د، تع ن  نلکتبک 
1A
 یننیم تن  ون می

 هن نبسیم:  ک ع   جبمی نیزکتوپ A3هن  و نتوننیم نه تع ن  نوتبک 

 b a
A s s p s p d s 2 2 6 2 6
1 1 2 2 3 3 3 4    

کتبک  پدب طوو شنمل ن  نل نه 1A،3dیننیم شه  و نن توجه نه گاته سؤنل  ومی

b نش د نست. 
A s s p s p d

 2 2 2 6 2 6
1 1 2 2 3 3 3  

 
b

b   
 

4
8

2 2 2 3
 

 .نست 28هن( نبننب نن نقیه نیزکتوپک ) 1Aهنی ن ننبنی  تع ن  نلکتبک 

   
5

28 35
4

هن تع ن  نوتبک  28  3هن  و نلکتبک  تع نA  

 a a      28 35 63 4    A3ع   جبمی 59

Aنیزکتددوپ 3 نونی  Aن ددننبنی  ع صددب فب ددی
59
28 1،A

61
28 Aک 2

63
28 نددن  3

12،%25 وص هنی فبنکننی 5% 62ک / 5%  .  نست /

 
M f M f M f / /

M M
f f f

      
  

 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

25 59 12 5 61 62 5 63
100

  

 M / amu 61 75  

 (20تا  24و  62تا  62، 3، 2های  ه، صفح6)شیمی )کیهان زادگاه الفبای هستی(  

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

 (زواره محمد عظیمیان) «  4»گزینة  -222

 نلکتدبک  ندن 04 نونی  ع صدب ) کوة چهنوز( هب Kr36تن  Cu29 ن  ع صب

( d )l103 2نیدز  38ک37نند . عالکد نب آ   ک ع صدب ندن عد   نتمدی می

2lنلکتبک  نن 10هبش نز  نونی   هسدت   ک نید   ک ع صدب  و  کوة پد جم

 نی قبنو  نون .  ج کل  کود

 هن:  نبوسی سنیب گزی ه

3) هن فبمول دیمینیی آ  نن توجه نه«: 0»گزی ة  2Mg N 2ک 3Al O و هب  )

 یو  کجو   نو . 2هن،  کنح  فبمولی ن  نی  تبشید

 هن نه صووت  یب نست: سنتتنو لوکی  نی  تبشید«: 2»گزی ة 

.. ..
: :O O ک

..
:O H

|
H


    

هددنی  شدده ت هددن  نونی نلکتبک  نسددت Heنتددم ، همددن Xنتددم «:3»گزی ددة 

0lنن (s) نست  . 

 (06تا  24های  ه، صفح6)شیمی )کیهان زادگاه الفبای هستی(  
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 (بیگباغی شاهی  جهان) «  2»گزینة  -222

 فقط عبنوت )ث( نن وست نست.

 :هن عبنوتنبوسی 

)نکلدی  ع صدب جد کل  Hشده منن د نست  Li، همن Aع صب :(آعبنوت )

 .  نست و ننحیة مب ی  و طی  نشبی تطی تو   نونو 4نی(  نونی   کود

 ک پبکتدو  29شده  نونی  Cu)همدن  Cتبشیدد حنصدل ن  فبمدول :ب(عبنوت )

Clپنید نوشده  نونی یدو   Cl)همن  D( کنست2ک  1هنی یو 
 نسدت )

 نند .  2CD ن  تون می

 01شده  و گدبکد  Iمشدننهی ندن یدو  ة، نند ن Tcیو  حنکی :پ(عبنوت )

 .  نو  ، نو  قبنوج کل ت نکنی 

Cr :ت(عبنوت ) :[Ar] d s
5 1

24 3 4     

  : ( ) ( )     4 0 1 3 2 5  هنی ظبفیت نلکتبک  lک  nمجموع 29

 30 و حدنل پدب دد   هسدت    pةتع ن  شل ع نصب شده  نونی  یبنید :(ثعبنوت )

 .  نستع صب 

 (32و  32، 23 ،20تا  24، 22 ،66تا  3 ،4های  ه، صفح6)شیمی )ترکیبی(  

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

 (محمدپارسا فراهانی) «  2»گزینة  -242

3Mن   ست  ن د ک نه M،3eهب نتم  نست تب یل د د  . 

Xبفته ک نهگ X،2eهب نتم 2 نست. تب یل د د    

3م یزیم فسای  2Mg P        2آلومی یم نشسی 3Al O   

2ن ننبنی  تبشید موو  نظب 3Al O نند .  می 

2نن توجه نه دکل نبنی تولی  هب مول 3Al O ،0 دو  میمبن له  نلکتبک  مول  . 

mol Al O gAl O
?gAl O / mole / gAl O

mol Al Omole




   2 3 2 3
2 3 2 3

2 3

1 102
1 2 20 4

16
  

 (23و  22های  ه، صفح6)شیمی )کیهان زادگاه الفبای هستی(  

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

 (فرزین بوستانی) «  4»گزینة  -241

 هن:  نبوسی عبنوتهنی )پ( ک )ت(  وست هست  .  عبنوت

  نفدزنی  ک سپ نع ن  سطح  می ،  من ننت ن شنه ،نن نفزنی  نوتا :آ(عبنوت )

 .ینن  میشنه   طوو پیوسته نهینن ، نمن فشنو هون  مج  نً شنه  می

هنی ت ثدی   و نتمساب  می   و نوتانعنت نننتب عالکد نب مولکول :ب(عبنوت )

 نو .شیلومتبی ن  سطح  می  ن نمه   244هن هم کجو   نون  ک تن فنصلة  یو 

  وص  ن  جبز هونشبد  و نیة تبکپوساب قبنو  نو .  12ح ک   :پ(عبنوت )

نبننددب  وصدد   3( نددی  ن  419/18 وصدد  حجمددی نیتددبک   )عبددنوت )ت(: 

   نند .   ( می922/24حجمی نشسیژ  )

 (03تا  03های  ه، صفح6)شیمی )ردپای گازها در زندگی(  

 (امین نوروزی) «  4»گزینة  -242

 نن وست: هنی  نبوسی گزی ه

ک ... ندن آب کنشد    NO،COنبتی نشسی هنی ننفلزی منن د «: 0»گزی ة 

 وکن .   ه   ک نشسی  نسی ی نه دمنو نمی نمی

ددنمل طوو عمد د  هن نده هنی حنصل ن  فدوون  آتشاشدن  آنی  د«: 2»گزی ة 

 . هست  نشسی   گوگب   ی

2تبشیددد نصددلی موجددو   و همنتیددت«: 3»ة گزی دد 3Fe O  نسددت ک آهددک

 نست: CaOهمن 

2 3 1 5 1Fe O : / CaO :      

 (32تا  32و  34های  ه، صفح6)شیمی )ردپای گازها در زندگی(  

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

 (امیرعلی برخورداریون) «  4»گزینة  -242

 هنی نن وست:  نبوسی گزی ه

نسبت چگنلی نده جدبز مدولی گن هدن یکسدن   ، و دبنیط یکسن «: 0»گزی ة 

 تبی  نو .  چگنلی نی  COن  CO2نست. ن ی  تبتید

و  نلکده ندوو دد  و ه گنز سوتت  گب  آه ، نوو سای  آ ن  نمی«: 2»گزی ة 

 آی .  ننونجی ونگ پ ی  می

  فبنکو ة آلی نی  کنش   محلول  و آب نست نه منی ! «: 3»گزی ة 

 (20تا  26و  34تا  22های  ه، صفح6)شیمی )ردپای گازها در زندگی(  

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

 (محمدجواد حاتمی) «  1»گزینة  -244

 تولی  د د  و یک مند:  CO2مق نو

 
: / kg

: / kg kgCO

: / kg

2

0 36 200 72

0 7 200 140 214

0 01 200 2

  


  
  

     

2214 و یک سنلتولی د د CO2میزن   12 2568kg kgCO    

kgCO وتت  /
kgCO

  2
2

2568 51 36
50

   ? وتت

  وتت  نویم. 22ن ننبنی  ح نقل نین  نه 

 (42و  46های  ه، صفح6)شیمی ای گازها در زندگی( )ردپ 

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

 (کامران جعفری) «  2»گزینة  -242

 وند حل نکل:

 گیبیم:   و نظب میگبز xجبز هبیک ن  مون  ون نبننب

 
molCaCO molCO

?LCO xgCaCO
gCaCO molCaCO

  3 2
2 3

3 3

1 1
100 1

      

 
/ LCO

/ xLCO
molCO

 2
2

2

22 4
0 224

1
 

Mتبشید یونی: X2 3  

 دمنو آنیو 
  دمنو شنتیو 

 دمنو آنیو 
  دمنو شنتیو 

 گن  طبیعی
 نات تنز

 نن 

  وتت 0
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molKClO molO

?LO xgKClO
/ gkClO molKClO

  3 2
2 3

3 3

1 3
122 5 2

   

 
/ LO

~ / xLCO
molO

 2
2

2

22 4
0 274

1
 

 / xL / xL / xL  0 224 0 274 0  گن هنی تولی د دحجم جم  498

 / x / x / g 0 498 30 5 61 24 

 
molKClO molKCl

?gKCl / gKClO
/ gKClO molKClO

  3
3

3 3

1 2
61 21

122 5 2
   

 / gKCl
/ gKCl

molKCl

74 5

37 24
1

 

 KCl /
~ /

CaCO /


3

37 24
0 61

61 24
   

  وند حل  کز: 

 
molKClO molKCl

?gKCl xgKClO
/ gKClO molKClO

  3
3

3 3

1 2
122 5 2

   

 
/ gKCl

/ xgKCl
molKCl


74 5

0 61
1

 

 
/ x

/
x

 
0 61

0  نسبت تونسته د د61

 (22تا  26های  ، صفحه6)شیمی )ردپای گازها در زندگی(  

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

 وند( )محمدرضا زهره «  2»گزینة  -242

 .  هست   صحیح« ت»ک « پ» هنی عبنوت

 :  هن عبنوتنبوسی 

 هن، عدالکد ندب جدبز مدولی نده میدزن  نیبکی نی  مولکولی  و تبشید :آ(عبنوت )

2Hندبنی مثدنل جدبز مدولیهن نیز کننسته نسدت؛  قطبیت مولکول S  2نH O 

  هید وک نی ک تب نست ک آب نده  لیدل تشدکیل پیوند تب نمن قطبیت آ  شم نی 

 تبی نبتوو نو نست.  تب، ن  نیبکی نی  مولکولی قوی میزن  قطبیت نی 

تدب  ددون د نی   و یک محلول، مق نو مول حالل ن  مق نو مول حل :ب(عبنوت )

 تب نیست.  دون د نی  منً جبز حالل ن  جبز حلنلزننمن نست، 

پددذیبی  شدد   نددن آب،  نونی ننحاللندده  لیددل کن 2COمولکددول :پ(عبددنوت )

 تبی نست.  نی 

2N نیبکهدنی  نونی تب ندو   جدبز مدولی آ ،  نیز نه  لیل ننقطبی نو   ک شم

پدذیبی آ  نسدبت  ندو د ک نده همدی   لیدل ننحالل تبی نی  مولکدولی  دعی 

تدددب ندددو    نی تدددب نسدددت. ن  طبفدددی نددده  لیدددل  شم NOک 2COنددده

گنز نفدزنی  فشدنو  و  مدنی ،  و ه 2Nک NOنسبت نه 2COپذیبی ننحالل

زن  تددب نددو د ک میدد نی  2COپددذیبی نددب وکی ثننددت، تدد ثیب نفددزنی  ننحالل

تون  ندن نسدتان د ن  نمدو نو  ینن .  و کنق  می تب نفزنی  می پذیبی آ  نی  ننحالل

 نی  وکن  ون نهتب نشن   ن . 

 

 عبنوت )ت(:  وست نست.

 (620تا  626و  663تا  642، 646، 644های  هصفح ،6)شیمی( آب آهنگ زندگی) 

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

 (زواره رسول عابدینی) «  4»گزینة  -242

 n
/ mol.L

/ L

10 5
0 02

  غلظت مولی     

 n / L / mol.L / mol   10 02 0 5 0 01 

/هب ذود معن لپ   mol0 01
10

0یع ی   .  نستمول  /001

 x
x / g

g
      100 2 100 0 4

20
  وص  جبمی 

 / g
g.mol

/ mol

  10 4
40

0 01
 دون د ی حلجبز مول 

 (644و  643، 640تا  642های  ه، صفح6)شیمی ( آب آهنگ زندگی) 

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

 (لکی جواد سوری) «  4»گزینة  -242

نده ن نی هدب  Aتون  گات شه  و محلول پذیبی می نن توجه نه تعبی  ننحالل

100gآب،g25 دون ة حل A ، صدووت  نه  پ   وص  جبمی آ کجو   نو

 دو :  می یب محنسبه 

     
25

100 100 %20
125

     A وص  جبمی 

 گیبیم: گبز محلول ون مب ن  ونظب می 044

 
mL L / molB

/ g mL L
  
1 1 0 5
1 2 1000 1

Ï¼±d¶ Ï¼±d¶

Ï¼±d¶ Ï¼±d¶ Ï¼±d¶

gB?محلول g100   

 
gB

gB
molB

 
120

5
1

 

     
5

100 100 5
100

½kº ¼{ï®e ³o¬

Ï¼±d¶ ³o¬

  Bوص  جبمی 

 
20

4
5

   نسبت  وص  جبمیA نهB   

 (664تا  642های  ه، صفح6)شیمی ( آب آهنگ زندگی) 

 جبز

 جبز

 دون د دمنو مول حل
 حجم محلول

 دون د جبز حل
 جبز محلول

 دون د حل
 

 دون د جبز حل
 جبز محلول

   Aی وص  جبم
  B وص  جبمی
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 (اله علیزاده روح) «  2»گزینة  -242

پدددذیبی  ( نددده تبتیدددد مبندددوب نددده ننحالل4( ک )3(، )2(، )0نمو نوهددنی )

2ک KNO3،KCl،NaClهنی نمک 4Li SO  .نست 

40ذیبی پتنسیم نیتبنت  و آب  و  منهدنیپ ننحالل C 20ک C  نده تبتیدد

گبز آب نسدت؛ ن دننبنی  نگدب  و  100گبز )نه تقبید(  و 30گبز ک 60نبننب

40 منی C،160 ( ون تدن  گدبز حل 60گبز آب ک 100گبز محلول )ددون د

20 منی C ،گبز وسوب تشکیل تونه  د . ن ننبنی   نویم:  30سب  ش یم 

?محلول  g  گبز محلول 80وسوب تشکیل د د  و نثب سب  شب  80

 3(KNO 30وسوب (
15

160
g

g
g

    

 : حنسبه شب مون تون  نه جبز وسوب  توجه: ن  ت نسد  یب نیز می

 1 2

1

60 30 80 30
15

100 100 60 80 160

S S x
x g

S

  
     

 
  

 هن:  ب گزی هنبوسی سنی

کننسدتگی تب نند ،  شم « من –پذیبی  ننحالل»هبچه دید نمو نو «: 0»گزی ة 

 نست.  تب شمپذیبی نمک نه  من  ننحالل

، نقددنب وکی م ح ددی،  یددب « مددن –پددذیبی  ننحالل» و نمددو نو «: 2»گزی ددة 

  ه  ة یدک محلدول سدیب دد د، تیدد نشدن م ح ی ک نننی م ح دی نده تب

 نست.  و آ   من  د فبنسیب دسیبنش د ک 

پدذیبی همدن   پذیبی نن محوو ننحالل ل نبتوو  نمو نو ننحاللمح«: 4»گزی ة 

 پذیبی نست.  عبض ن  مب أ  و معن لة ننحالل

 (666تا  642های  ه، صفح6)شیمی ( آب آهنگ زندگی) 

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

 (کوکنده حسن رحمتی) «  2»گزینة  -222

 هن:  ی گزی هنبوس

طبددق قددننو  ه ددبی،  و  مددنی ثننددت، نددن نفددزنی  فشددنو گددن  «: 0»گزی ددة 

پدذیبی  نبننب د   فشدنو گدن ، ننحالل 3ینن  ک نن  پذیبی آ  نفزنی  می ننحالل

 دو .  نبننب می 3آ  نیز 

ندنقطبی نسدت(، شده  CO2تالف)نب NOنن کجو  قطبی نو  «: 2»گزی ة 

 پذیبی گدن  ، ننحالل ه  نن آب کنش   می NO نبتالف گن 2COگن چو  

2CO  ن NO تب نست.  نی 

یط غلیظ نه آب  و نثب نیجن  فشنو ن  مح  و وکش نسمز معکوس،«: 3»گزی ة 

 .  ینن  ننتقنل میمحیط وقیق 

هدنی  تبشیدهدن،   و تصایه آب نه وکش تقطیب عالکد ندب میکبکب«: 4»گزی ة 

  . آلی فبنو نیز کجو   نو

 (624و  623، 620تا  626های  ه، صفح6)شیمی ( آب آهنگ زندگی) 

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

 2بسته  – 2شیمي  
 

 (فرد رهام جبلی) «  2»نة گزی -221

 نن وست هست  . « پ»ک « ب»، «آ»هنی  عبنوت

 :  هن عبنوتنبوسی 

Cu و م  سبچشمه ن  :آ(عبنوت ) S2 دو  شده  و آ  شدنتیو   نستان د می

 دو .   ی د می (I)م 

 تیتننیم نبتالف آه   و نبننب توو گی مقنکز نست.  :ب(عبنوت )

  نو . ننچیزیپذیبی  کنش   طالفلز  :پ(عبنوت )

   هنی فلو وو ک شلب  و  منی نتنق نه حنلت گن  هست  .  هنلو   :ت(عبنوت )

 (02و  26، 24، 60، 62های  ه، صفح2شیمی )( قدر هدایای زمینی را بدانیم) 

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

 (محمدپارسا فراهانی) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

 ناتنل  همنن   ن ز  ک نبتالف سیکلوهگزن  آوکمنتیک نست. «: 0»گزی ة 

C)هدن پ جمی  عضو تدننون ة آلک «: 2»گزی ة  H )6 ندن چهدنومی  عضدو  12

نست. )توجه ش ی  شه نکلی  عضو نیزکمب  نی حلقه ی تکهن تننون ة سیکلوآلکن 

نکلدی  .  نو هب کنح  فبمولی تو    وشبن  نتم ک  ک  نو دهن نت   تننون ة آلک 

     نو .(  و هب کنح  فبمولی تو  شبن   نتم  نیز سه هن عضو تننون ة سیکلوآلکن 

 صووت  یب نست: سنتتنو نسکلت شبن ی تبشید  ن د د د نه«: 3»گزی ة 

 

ولکددول ناتددنل  هددب م«: 4»گزی ددة 

 

 5نددن 

10نی ندن فبمدول ک نده تبشیدد سدیب دد د کنش    ن د 2Hمولکول 18C H 

 دو .  تب یل می

  وسوب
 محلول

  جبز وسوب
 جبز محلول
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 C H H C H 10 8 2 10 185  

C» شه فبمول مولکولی  شن   و حنلی H10 پد  نید   ک تبشیدد  ت،نس «22

 نیزکمب نیست  . 

 (02تا  23های  ه، صفح2شیمی )( قدر هدایای زمینی را بدانیم) 

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

 (دهکردی سیدرحیم هاشمی) «  1»گزینة  -222

 گبمنی حنصل ن  سوتت  ن زی : 

 
mL / g kJ

?kJ L kJ
L mL g

    
1000 0 8 48

100 3840000
1 1 1

¸Äq¹M ¸Äq¹M

¸Äq¹M

¸Äq¹M ¸Äq¹M ¸Äq¹M

     

 
g kg

?kg kJ
kJ g

  
1 1

3840000
30 1000

ª¹wïÏIüp ª¹wïÏIüp

ª¹wïÏIüp

ª¹wïÏIüp

   

 kg128 ª¹wïÏIüp 

 نه ن نی تولی  هب شیلو کل گبمن:  2COتانکت مق نو

 20 104 0 065 0 039/ / / gCO   

 :  نبننب نست نن س گ ن  سوتت  ن زی  ک  غنلحنصل  2COنتتالف جبز

/ gCO kg
?kgCO kJ / kgCO

kJ g
   2

2 2
0 039 1

3840000 149 76
1 1000

  

 (02ة ، صفح2شیمی )( در هدایای زمینی را بدانیمق) 

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

 (فرد رهام جبلی) «  2»گزینة  -224

 .هست   وست « پ»ک « ب»هنی  عبنوت

 :هن عبنوتنبوسی 

نی  نندههنیی  هن ین وگده هت و مین  فلزنت ت هن طال نه صووت شلو :آ(عبنوت )

 دو .  ی د میتنک 

هنی گبننبهدن   و سد گهنی فلزهنی کنسدطه  کجو  نبتی تبشید :ب(عبنوت )

 دو . میهن  آ هنی گوننگو   ننعث ونگ

هنی فلزی موجو   و ش  نقیننوس نسبت نده  تب گونه غلظت نی  :پ(عبنوت )

  ه . وی ن  نی  م نن  ون نوی  مینب ن ذتنیب  می ی، نهبد

Feک  FeOهنی نن فبمولآه   ک نشسی  طبیعی  (:تعبنوت ) O2   نو . 3

 (23و  62، 62های  ه، صفح2شیمی )( قدر هدایای زمینی را بدانیم) 

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

 (کامران جعفری) «  2»گزینة  -222

 صووت  یب نست: هن نه هنی مون نه د ة کنش   معن له

 I) Na Fe O Na O Fe  2 3 26 3 2     

 2 3 23 2 3 4II) C Fe O CO Fe    

 نه شنو وفته نند :  Cک  Naگبزxش یم فبض می

 molNa molFe gFe
I)?gFe xgNa

gNa molNa molFe
   

1 2 56
23 6 1

  

 / xgFe 
69

0 56
100

 

 molC molFe gFe
II)?gFe xgC

gC molC molFe
   

1 4 56
12 3 1

  

 / xgFe 
72

4 48
100

 

 gFe(I) / x
/

gFe(II) / x
  

0 56
0 125

4 48
  

 (22تا  22های  ه، صفح2شیمی )( قدر هدایای زمینی را بدانیم) 

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

 (جعفر پازوکی) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

نفزک  نب نوع من د نده مقد نو ظبفیت گبمنیی  و  من ک فشنو نتنق، «: 0»گزی ة 

آ  نیز نستگی  نو .  و حنلی شه گبمنی کیژد  و نید  ددبنیط، ت هدن نده ندوع 

 من د کننسته نست. 

هنی یک نمونه من د نیست ک نبنی  ندبنی توصدی   گبمن ن  کیژگی«: 2»گزی ة 

 آ  نه شنو وک . 

آ   یدک مدن د نده  مدنیهدنی سدن ن ة  ذودمیننگی  ننب ی ج بشی «: 3»گزی ة 

هنی سدن ن ة  تب نند ، میننگی  ننب ی ج بشی ذود نستگی  نو  ک هبچه  من نی 

 تب نست.  آ  نی 

ددو ، نگب نه مقدن یب مسدنکی ن   ک مدن د گبمدنی یکسدننی  ن د «: 4»گزی ة 

تدبی  تبی  نو ، تغییدب  مدنی نی  شوچدک کیدژة ینی شه ظبفیت گبمنی من د

تدبی نسدبت نده  نیی کیدژة شمجن شه نقدبد ظبفیدت گبمد ن  آ تونه   ندت. 

 تب تونه  نو . آلومی یم  نو ، پ  تغییب  منی آ  نی 

 (22تا  20های  ه، صفح2شیمی )( پی غذای سالم در) 

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

 (وند محمدرضا زهره) «  1»گزینة  -222

 .  نستصحیح  «ت»عبنوت ت هن 

 :  هنی نن وست عبنوتنبوسی 

 نسدت.هنی سن ن ة مدن د   یک من د نمنیننگب میننگی  ننب ی ج بشی ذود آ(  منی

نن هدم نبنندب نسدت، لزکمدنً میدننگی  نندب ی  Bک Aه گنمی شه  منی  ک من د

 هن نیز نن هم نبننب نست.  آ  ةهنی سن ن  ج بشی ذود

Qمطننق وننطدةب(  C فدنو  ن  نی کده نجسدنز ،A کB  چده جبمدی

نندد  ک  ک جسدم نده  B ک نبننب جسدم A نون ، نگب ظبفیت گبمنیی جسم

نبنندب تغییدب  مدنی  B ،2تغییب  مدنی جسدم، یک نن ن د گبمن  وینفت ش   

 :تونه  نو  Aجسم

 2B
A B A A B B

A

Q Q C C
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منً تدون  فیزیکدی نلزنن هم یکسن  نند ، پ( نگب فبمول مولکولی  ک تبشید ن

هن ک  هنی عنملی آ  ک دیمینیی آ  نن هم یکسن  نیست،  یبن ممک  نست گبکد

 هن متانکت نند   هن نه یک یگب  و آ  ن دیود نتصنل نتمی

 (44تا  32و  32، 22تا  20های  ه، صفح2شیمی )( پی غذای سالم در) 

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

 (اسکندر هادی قاسمی) «  1»گزینة  -222

  ش یم: ننت ن مق نو شل ننب ی حنصل ن  مصبف تام مب  ک دیب ون حسنب می

 kJ kJ
( g ) ( g )

g g
   

6 3
120 200

1 1
ùo¶ ´hU oÃ{

ùo¶ ´hU oÃ{

 (kJ)مق نو شل ننب ی

 kJ1320 

فعنلیدت ت دی ، هدب  قیقده ن  فعنلیدت  و نن توجه نه آه گ مصدبف نندب ی 

27ت ی ، نه  تون  نودت: میشیلو کل ننب ی نین   نو ، /5

 min
?min kJ min

/ kJ
  

1
1320 48

27 5
  

 (46و  44های  ه، صفح2)شیمی ( درپی غذای سالم) 

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

 (بیگباغی شاهی  جهان) «  4»گزینة  -222

 ش یم:  ن د د د ون مون نه میکنش     ننت ن معن لة

 P O PCl POCl 4 10 5 36 10  

 آکویم؛ کنش   موو نظب ون نه  ست می Hنن نستان د ن  قننو  ه ، حنل

 تغییبن ک   :کنش   نکل

 دو .  بب می 6 و ع   کنش    کز:

 دو .  بب می 10معکوس ک  بب  و ع   :کنش   سوز

 :کنش   شلی نبننب تونه  نو  نن Hپ 

 H ( ) kJ       397 816 680 533  

تولید  ، حنل نبنی نستمول ن  فبنکو د موو  نظب  10نی  مق نو ننب ی نبنی تولی 

   مول  نویم: نیم
kJ

?kJ / molPOCl / kJ
molPOCl

  3
3

533
0 5 26 65

10
   

ون نده  گلیکول نتیل چ   گبز  منی ، نش یم شه نی  مق نو گبم حسنب می حنل

20نن ن ة C  ه .  می نفزنی  

 Q mc   

/نتیل  گلیکول  m / m / g    326 65 10 2 4 20 555 2     

 (42تا  42و  22تا  23های  ه، صفح2شیمی )( درپی غذای سالم) 

 (پور انیاحمدرضا جش) «  2»گزینة  -222

 نمل مؤثب نب سبعت  و هب گزی ه نه صووت  یب نست: وع

 غلظت  –طح تمنس س«: 0»گزی ة 

 غلظت  –غلظت «: 2»گزی ة 

 سطح تمنس  – من «: 3»گزی ة 

    نفزک   س یم ت ثیبی نب سبعت ن نو .  –غلظت «: 4»گزی ة 

 (26تا  42های  ه، صفح2)شیمی ( درپی غذای سالم) 

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

 (پور جشانیاحمدرضا ) «  2»گزینة  -221

 و هددب  ک کنشدد   نبننددب نسددت.  2O قیقدده، سددبعت تولیدد  20 و  مددن 

 نشسیژ   و هب  ک کنش   نن هم نبننب نست.  nن ننبنی 

2Oمول تولی  د د (I)تون   و کنش   می
2O( n )  : ون حسنب نمو 

 
molKClO molO

?molO / gKClO
/ gKClO molKClO

  3 2
2 3

3 3

1 3
24 5

122 5 2
     

 / molO 20 3 

آکویم.   سدت مدی  ون ندهتجزیه د د  3KNOمق نو (II)ن ننبنی   و کنش  

0کز نیزتوجه دو  شه مول تولی  د د نشسیژ   و کنش      مول نست:  /3

 
molKNO gKNO

?gKNO / molO
molO molKNO

  3 3
3 2

2 3

4 101
0 3

5 1
  

 324 24/ gKNO 

 (36و  34، 22تا  22های  ه، صفح2)شیمی ( درپی غذای سالم) 

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

 (پور شانیاحمدرضا ج) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

Cنسددتیب   نونی فبمددول مولکددولی«: 0» ددة گزی H8 نددو د ک جددبز مددولی  8

کنح  تکبنودون د، جبز  nنست. ن ننبنی   و پلیمب آ  نننب مول گبز  104آ 

نندد ، جدبز  500 و نی  پلیمدب nنست. نگبگبز نب مول  104nنبننب  مولی

 مولی پلیمب نبننب نست نن: 

 1104 104 500 52000n ( ) g.mol     

Cمونومب سن ن ة پلیمب تالو ،«: 2»گزی ة  F2 نست شه  و آ  نسبت تعد ن   4

هن  سنیب نتمشبن  نه نتم 
2 1
4 2

 نست.  

2شلبی  کی یلجبز مولی «: 3»گزی ة  3(C H Cl) 62 گبز نب مول نو د ک  /5

62جبز مدولی پلیمدب آ  5/ n  نسدت. ندبنی محنسدبة ددمنو ندب مدول گدبز

 ش یم:  صووت  یب عمل مینه  (n)کنح هنی تکبنودون د

 62 5 25000 400/ n n    
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گیددب ،  پلیمددبی شدده  و سددنتت پتددو مددوو  نسددتان د قددبنو می«: 4»گزی ددة 

ع صب شدبن ، هید وک   ک  نوع آ  ن  سهسن ن ة سیننونت  نست شه مونومب  پلی

نیتبک   سنتته د د نست  و حنلی شه مونومب سن ن ة سبنگ، پبکپ  نسدت ک 

 ع صب سنتته د د نست. ن   ک نوع 

 (642تا  642های  ه، صفح2)شیمی ( ناپذیر نیازی پایان ،پوشاک) 

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

 (فرزاد رضایی) «  2»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

پلیمب موو  نسدتان د  و ندخ  ند ن  )تالدو (، ن  نظدب ددیمینیی «: 0»گزی ة 

 دو .  هنی آلی حل نمی ک  و حاللنو د نثب  نی

نوتدننونت نسدت شده نتیدل نو ک طعم توش آننننس نه  لیل کجو  «: 2»گزی ة 

 هی وکشبن ی متصل نست.  ا نگبکد عنملی نستبی آ  ن   ک طبف نه 

نست شه ندب نثدب گدزش  یک شبن ییک )فوومیک( نسی ، یک نسی  متننو «: 3»گزی ة 

 دو .  نوش  و محل گزی گی میمووچه سبخ کنو  ن   د د ک ننعث سو ش ک ت

 وکنلسدی  هدنی شدبن ، نیدبکی کن  نن نفزنی  ددمنو نتمهن   و نلکل« 4»گزی ة 

پدذیبی نلکدل  نا  ننقطبی نب نیبکی پیون  هی وک نی غلبده شدب د ک ننحالل

      ینن . موو نظب  و آب شنه  می

 (666تا  642و  642، 640های  ه، صفح2)شیمی ( ناپذیر نیازی پایان ،پوشاک) 

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

 (کامران جعفری) «  2»گزینة  -224

گدبکد شبنوشسدیلیک نشتیک نسی  ن   نشتیک نسی  نبنی تب یل د   نه پلی

OH   نلکلی نتم گبکدک نH ه .  ون ن   ست می  

 

O
||

H O CH C OHn
|

CH

   

3

     

   

 (663و  660تا  662های  ه، صفح2)شیمی ( ناپذیر نیازی پایان ،پوشاک) 

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

 (کوکنده حسن رحمتی) «  2»گزینة  -222

 نن وست هست  .« پ»ک « ب»، «آ»هنی  عبنوت

 هن: نبوسی عبنوت

 .  نستآمی هن  ( جزء پلی0ب )پلیم عبنوت )آ(:

 دو .  (  و تهیة ظبکف یکبنو مصبف نستان د می2ن  پلیمب ) :ب(عبنوت )

 .  نست( نستیب  2مونومب سن ن ة پلیمب ) :پ(عبنوت )

 .کجو   نو پیون  ندتبنشی  24 و سنتتنو نستیب  

 
 ند : ن ( نه صووت  یب می0پلیمب ) نسی  سن ن ة آمی  ک  ی  یسنتتنو  :ت(عبنوت )

g.mol   1166 108    تانکت جبز مولی  58

 

    g.mol g.mol            جبز مولی 1108
    جبز مولی 1166

 (662تا  662و  640تا  642های  ه، صفح2)شیمی ( ناپذیر نیازی پایان ،پوشاک) 

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

 2بستة  – 1شیمي  

 

 (زواره محمد عظیمیان) «  4»گزینة  -222

 A
A

N H
? H / mol H O / N H

mol H O
  2

2

2
0 8 1 6

1
´UH

´UH ´UH     

 A
A

molCH gCH
?gCH / N H / gCH

N H molCH
   4 4

4 4
4

1 16
1 6 6 4

4 1
´UH

´UH

  

 هن:  نبوسی سنیب گزی ه

6 و نیزکتوپ«: 0»گزی ة 
3Li  ک  ندو ددمنو ندوتبک  ک پبکتدو  ندن هدم نبنندب

7 وص  فبنکننی آ  ن  نیزکتوپ
3Li تب نست.  شم 

صددووت  تبتیددد مقنیسددة طددول مددوف پبتوهددنی ونگددی نه«: 2»گزی ددة 

 نست.« سبخننونجی و سبزآنینیلین ا »

هن موفدق دد ن  جدبز نتمدی  یگدب   ن  ددیمی amuنن تعبید «: 3»گزی ة 

 گیبی ش   . ع صبهن ک همچ ی  جبز ذونت  یبنتمی ون نن ن د

 (26تا  62و  3، 2های  ه، صفح6)شیمی ( کیهان زادگاه الفبای هستی) 

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

 (اله علیزاده روح) «  2»گزینة  -222

  وست هست  .  «پ»ک  «آ»هنی  عبنوت

 هن:  نبوسی عبنوت

هن، آونید   هن )ع   نتمی(، تع ن  نلکتبک  هن  و تع ن  پبکتو  نیزکتوپ :آ(عبنوت )

تدون   ک هن، ع   جبمدی تون  دیمینیی مشننه ک  و تع ن  نوتبک  ک نلکتبکنی

 ننسته نه جبز )مثل چگنلی ک نقطة جوش( متانکت هست  . فیزیکی ک
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122هن  و یدو  هن ک نلکتبک  نگب نتتالف دمنو نوتبک  :ب(عبنوت )
51

x
A  نبنندب

)3نبننب xنند ، 01 )  :نست    

 
n e ( a)

a a x

        


       

122 51 71 71 51 17

51 3 3
  

1 نن  ن :  هنی طبیعی هی وک   عبنوت نیزکتوپ :پ(عبنوت ) 2 3
1 1 1H, H, H  

1هنی هن نیزکتوپ شه  و مین  آ 
1H 2ک

1 H  پنید نو هسدت  ؛ ن دننبنی  مجمدوع

1هنی طبیعی ک پنی نو هی وک   نبننب ع   جبمی نیزکتوپ 2 3( )  ک مجمدوع

1هنی طبیعی هی وک   نیز نبننب ع   نتمی نیزکتوپ 1 1 3( )   .نست 

)تک سیم :ت(عبنوت ) Tc)
99
ناستی  ع صدب سدنتته دد د  و کنش شدگند  43

نی  نو ؛  و حنلی شده  نست شه  و تصویبنب نوی پزدکی شنونب  کیژد نی هسته

 م نست.   فلز پبتو ن، نکوننیتبی تته د دد ن

 (4تا  2های  ه، صفح6)شیمی ( کیهان زادگاه الفبای هستی) 

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

 (فرزاد رضایی ) «  2»گزینة  -222

 آکویم:  نع ن  تونسته د د  و هب عبنوت ون نه  ست می

 آ( 
molCO

?molCO gCO molCO
gCO

  2
2 2 2

2

1
220 5

44
     

 ب( 
mol

?gH O / H O
/

  


23
2 2 23

1
15 05 10

6 02 10

´UH

´UH

´UH

  

 
mol H O gH O

g H O
mol mol H O

  2 2
2

2

1 18
15

3 1´UH

  

 پ(
gCaCO

?gCaCO / molCaCO gCaCO
molCaCO

  3
3 3 3

3

100
0 1 10

1
  

ت(
mol KNO

?molKNO / gKNO / mol KNO
gKNO

  3
3 3 3

3

1
50 5 0 5

101
  

 (63تا  63های  ه، صفح6شیمی )( کیهان زادگاه الفبای هستی) 

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

 (زاده مرتضی رضائی) «  1»گزینة  -222

2 و هنیی شه  تع ن  نلکتبک
29Cu

، 0l  نست:  6 نون  نبننب نن 

 2 2 2 6 2 6 9
29 1 2 2 3 3 3Cu : s s p s p d

     

هدن  و مد   هن نه شنتیو  ونگ نست، نسبت دمنو آنیو  سبخونگ دعلة لیتیم 

(II)  نن یک نست. سولانت نبننب 

هدن  و  یبنیدة  نلکتبک  کجو   نو  شده هدب  کی آ  2ت هن  Li و شنتیو  

s1 . قبنو  نو 

 (33و  32، 23تا  24 ،22، 22های  ه، صفح6)شیمی  ترکیبی() 

 (هزوار رسول عابدینی) «  1»گزینة  -222

 24،29،15،36،19نه تبتیدد Fک A،B،C،D،Eهنی ع   نتمی ع صب

  وست نست.« ب»نست؛ ن ننبنی  فقط عبنوت  17ک

 هن: نبوسی عبنوت

 لکتبک  کجو   نو . یک ن Bک A،E و نیة آتب نتم ع صبهنیعبنوت )آ(: 

2 2 6 2 6 5 1 2 2 6 2 6 1
24 191 2 2 3 3 3 4 1 2 2 3 3 4A : s s p s p d s E: s s p s p s     

 2 2 6 2 6 10 1
29 1 2 2 3 3 3 4B : s s p s p d s  

 . مطننق قنع د آفبن نیست Bک Aهنیصب: آونی  نلکتبکنی ع ب(عبنوت )

نسدت ک  و  ددد  ندغنلن  نلکتدبک    یبنیه پ ج C و نتم ع صب :پ(عبنوت )

 د د نست.  پبهشت  یبنیه ن  نلکتبک   Dنتم ع صب

 pC: s s s p
62 2 2 3

15 21 2 3 3  

 2 2 6 2 6 10 2 6
36 1 2 2 3 3 3 4 4D : s s p s p d s p 

 Eفلز قلینیی نسدت ک ندن ن   سدت  ن   یدک نلکتدبک  نده E:ت(عبنوت )

تبد یل  Fیک هنلو   نست ک نن گبفت  یک نلکتبک  نده F.دو  تب یل می

   ه  .  ون تشکیل می EFنی   ک ع صب نن هم تبشید یونی .دو  می

 (23تا  24 های ه، صفح6)شیمی ( کیهان زادگاه الفبای هستی) 

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

 (وند رضا زهرهمحمد) «  2»گزینة  -221

 هن:  نبوسی گزی ه

 و  CO2،  و فبنی   تهیة هونی منی  ک شنه  ت ویجی  مدنی آ «: 0»گزی ة 

78 مددنی C  دددو .  و نتیجدده  و  میندده صددووت جنمدد  ن  مالددوب جدد ن

80 مددنی C2، گن هددنیN 2کO  تبتید  ندده هددن، شدده نقددنب جددوش آ

196نبننب C 183ک C 2ک هسدت   نه صدووت گدن  نو دCOشده نقطدة 

78آ  چگنل  C کجو   نو .  جنم ، نه صووت نست 

،  و صدووتی شده ندو دشنونب  نین  دد د مبندوب نده گدن  هلدیم «: 2»گزی ة 

 .  نستتبی  گن  نجید هونشبد، آوگو   فبنکن 

تشدکیل گدن  طبیعدی ون هلدیم % حجمدی ن  مالدوب 7حد ک  «: 3»گزی ة 

تب ن  نی  مقد نو   ه ،  و صووتی شه  وص  فبنکننی آ   و هونشبد نسینو شم می

نده   نست.  و نتیجه تهیة هلیم ن  وکش تقطیب جزء نه جزء گن  طبیعی مقبک 

تب نست. نمن نی  وکش نه  نن  ک ف نکوی پیشبفته نین   نو  شه تن ش دو   صبفه

 ششوو من ن  آ  نبتوو نو نبو د نست. 

نسدت ک نوتبدنطی  مون  گدوگب  نوکنش   سوتت   نکو ةفب SO2«:4» گزی ة

 (20 تا 02های  ه، صفح6)شیمی ( ردپای گازها در زندگی) نه سوتت  شنمل ن نو . 

  nهن ( )دمنو نوتبک 

  eهن( )دمنو نلکتبک 
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 (بیگباغی شاهی  جهان) «  4»گزینة  -222

 هن:  نبوسی گزی ه

 هن  نویم:  نبنی نبوسی سنتتنو لوکی  مولکول«: 0»گزی ة 

شدنو  هنی نده هنی ظبفیتی ع صبهن نبننب نن دمنو نلکتبک  مجموع دمنو نلکتبک 

 نتتنو لوکی  مولکول  ن د د د نست:وفته  و س

): Xع صب وقم یکن  دمنوة گبکد  ) X X    2 6 18 6  

Hفبنکو ة مشتبک همن «: 2»گزی ة  O2 نست  . 

 
پبتوهنی فبکسبخ شه ن  طبف  می  گسیل جهی ن  نا  قننل تو«: 3»گزی ة 

 دون .  کنو  فضن می ،دون  می

 نن توجه نه سنتتنو لوکی   نویم: «: 4»گزی ة 

 
.... ..

.. ....

: :O
::|| Cl I Cl

H HC


 

  
  

  

 
ICl

CH O



 2

2

8
1

8
Ákº ¼ÃQIº ÁIÀï·»oT§²HïSÿ] nIµ{

Ákº ¼ÃQ ÁIÀï·»oT§²H nIµ{

  

 (33و  32، 43، 42، 32 ،30 های ه، صفح6)شیمی ( ترکیبی) 

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

 (جعفر پازوکی) «  2»گزینة  -222

 هنی نن وست: هنی نکل ک چهنوز  وست هست  . نبوسی عبنوت عبنوت

نشسی   و آب موجد نفزنی  تنصدیت نسدی ی   ی  کز: نفزنی  شبن عبنوت  

 نفت .  هن( نه تطب می آب د د ک  ن گی آنزین  )مبجن 

وی تنک ششنکو ی نسدتان د ک ز: تبشید یونی شه نبنی نفزنی  نهبدسو عبنوت

O)2 هنی نشسدی  نست شه  نونی یو  (CaO)آهک ،دو  می ) ک شلسدیم 

2(Ca ) نند  .  نلکتبک  نمی نست شه نن هم، هم 

 2 2
8 10 20 18O :[ Ne], Ca :[ Ar]

   

 (42و  40، 42، 44، 33 ،32، 23، 22 های ه، صفح6)شیمی ( ترکیبی) 

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

 (کامران جعفری) «  4»گزینة  -224

 صووت  یب نست: د ة فبنی   هننب نه  معن لة مون نه

 N (g) H (g) NH (g) 2 2 33 2  

مدول  2مول گدن  ددنمل هید وک   ک نیتدبک   کنشد    ن د ک  4 و مجموع 

22 ن ننبنی :  ،  ش  آمونینک تولی  می 4 89 6/ / L  گنmol4      

mol NH gNH
/ g NH

/ L mol NH
  3 3

3
3

2 17
10 2

89 6 1pI¬

3گن  26 88?g NH / L   

هنی نشسیژ  مصدبف دد د  و  نتم د ک تع ن  شبمون نه ون کنش    کز معن لة 

 ش یم: آ  ون محنسبه می

 NH (g) O (g) N (g) H O(g)  3 2 2 24 3 2 6   

 
molNH molO

O / g NH
g NH mol NH

  3 2
3

3 3

1 3
10 2

17 4
   ?نتم 

نتم 
/ O O

/ O
molO O


   

23
232

2 2

6 02 10 2
5 418 10

1 1
 

 (22تا  26های  ه، صفح6)شیمی ( ردپای گازها در زندگی) 

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

 (االسالمی علیرضا شیخ) «  1»گزینة  -222

 فقط عبنوت نکل صحیح نست. 

تب نده مدنی  تبد یل  تبی  نددته نندد ، آسدن   ی شه نقطة جوش نی هب گن

تدب  ک آ  هدم نی  2Nتدب ن  نی  3NHدو . ن  آنجن شده نقطدة جدوش می

 دو .  منی  می 2Hک  و ننتهن2N، سپ 3NHپ  ننت ن ،نست 2Hن 

 :  ی نن وستهن نبوسی عبنوت

 دو .  نی ن  پبتوهنی توودی ی، نه کسیلة  می  جذب می عبنوت  کز: نا  عم د

2) عبنوت سوز: فلز آلومی یم  و طبیعت نه دکل نوشسدیت 3Al O ننتدنل )

 دو .  ینفت می

 2Nک 2H و مالدوطی ن گب زیدن قدبنو ن   شنتدنلینوت چهنوز: ندن     جبقده عب

 (24و  23، 42، 34های  ه، صفح6)شیمی ( ردپای گازها در زندگی) .   ه  کنش شی وخ نمی

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

 (پور شانیجضا احمدر) «  2»گزینة  -222

تب د د ک چگدنلی  تبایب دو ، محلول غلیظNaClنگب مق نوی ن  آب محلول

 ینن .  آ  نفزنی  می

 هن:  نبوسی سنیب گزی ه

دون د ن نفه دو ، همدن   گبز حل xنی نگب نه محلول سیب د د«: 0»گزی ة 

 ش  .  مق نو وسوب می

 دو . قوی نن یک یگب وسوب تشکیل نمی   و کنش    ک نن«: 2» ة گزی

دون د )محلول نتدننول  و آب( نقطدة جدوش  نتننول نه ع ون  حل«: 4»گزی ة 

تبی نسبت نه آب  نو  ک  و صووت گبمن  ن   نده محلدول نتدننول  و آب،  شم

 ینن .  تبی تبایب د د ک غلظت محلول شنه  می نتننول نه میزن  نی 

 (662و  664تا  643، 646، 644، 34، 33های  ه، صفح6)شیمی ( ، آهنگ زندگیآب) 

 نتم   
 مولکول
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 (لکی جواد سوری) «  2»گزینة  -222

 فقط موو  سوز  وست نست. 

 نبوسی مونو : 

تبی نسدبت  جوش نی  ةموو  نکل: آب نه  لیل تشکیل پیون  هی وک نی نقط

 نه هی وک   سولای   نو . 

 ةنقطد ،تبی  نددته نندد  بز مولی نی موو   کز: نلزنمنً مولکول قطبی شه ج

 تبی ن نو  منن   آب ک هی وک   سولای .  جوش نی 

  نون .  و سنتتنو تو  پیون  یگننه  8موو  سوز: نستو  ک نتننول هبش نز 

هدن  پذیبی مون  دبیه نو   نیبکی نی  مولکولی آ  موو  چهنوز: دبب ننحالل

آب حنلدت   طوو مثدنل هگدزن  ک هن! نه نست، نه یکسن  نو   حنلت فیزیکی آ 

    دون .  فیزیکی یکسن   نون  کلی  و هم حل نمی

 (663تا  664و  662تا  662های  ه، صفح6)شیمی  (آب، آهنگ زندگی) 

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

 (امیر حاتمیان) «  1»گزینة  -222

کجدو   نو  ک مقد نو  NaOHن  ppm8گدبز محلدول 100ش یم فبض می

 ش یم:  دون د آ  ون حسنب می مول حل

 
g NaOH mol NaOH

g NaOHg
 

6
8 1

4010
molNaOH?محلول g100   

 molNaOH  52 10 

ون سپ  ندن نسدتان د ن  چگدنلی، حجدم محلدول ک سدپ  غلظدت مدونو آ  

 ش یم:  محنسبه می

mLمحلول L
L

g mL

   11 1
10

1 1000
L?حلولم g100Ï¼±d¶  

 
n mol

M mol.L
V


 




   

5
4 1

1
2 10

2 10
10

  

 (644و  643، 640تا  642های  ه، صفح6)شیمی  (آب، آهنگ زندگی) 

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

 (فرزاد رضایی) «  2»گزینة  -222

 هن: زی هنبوسی گ

 نو  و  هدنی شلسدیم هنی شلیه ن  وسدوب نبتدی نمک نغلد س گ«: 0»گزی ة 

 دو .  هن تشکیل می شلیه

نقددبد شلبیدد  نددنمحلول  و آب  و آب، ن  ننحددالل نیدد   ک نمددک «: 2»گزی ددة 

 دو .  تشکیل می

تب ن   مدنی نتدنق  جوش هی وک   سولای  نبتالف آب، شم ةنقط«: 3»گزی ة 

( )60 گبن  نست.  سننتی ة وج 

هن  و ننفت شلم نب نثب یخ     )شنه   من( تابیدد   یونوة ینتته«: 4» گزی ة

    دو .  می

 (663و  662، 643، 34، 33های  ه، صفح6)شیمی  (آب، آهنگ زندگی) 

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

 (کوکنده حسن رحمتی) «  1»گزینة  -222

 نویسیم:  می پذیبی آ  ون نبحسد معن له ننحالل ننت ن

 0
80 72

72 0 8 72
10 0

S
S ( ) S S ( ) /

 
         

 
     

30پذیبی آ  ون  و  منی حنل ننحالل C  یننیم:  می 

 S x / ( )    0 8 30 72 96  

 
~

~ /


  


 
 

96
100 %49

100 96
80

100 %44 5
100 80

  

 / 49 44 5     وص  جبمی شنه میزن  %4/5

 (666تا  642و  640، 642های  ه، صفح6)شیمی  (آب، آهنگ زندگی) 

30 و  منی  وص  جبمی C 

10 وص  جبمی  و  منی C 

 محلول

 محلول
 محلول

 محلول
 محلول
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