
  

  
  

  دوازدهمدوازدهمعمومي عمومي 
  ، تجربي، هنر، منحصراً زبان، تجربي، هنر، منحصراً زبانرياضيرياضيرشتة رشتة 

  14001400ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  3131
  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15  1 – 20  20 3فارسي

  15  21 - 40  20 3عربي، زبان قرآن
  15  41-  20 60 3دين و زندگي
  15  61 -  20 80 3زبان 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
  عام)(وقف  چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  زماني، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي بخش گنج ديعس كاظم كاظمي،داود تالشي، هامون سبطي، عرفان شفاعتي، محسن اصغري،   فارسي
  سيدمحمدعلي مرتضوي رآبادي، محمدعلي كاظمي نص شيرودي، محمدرضا سوري، مرتضي كاظمامير رضايي رنجبر، بخش، حسين رضايي،  ولي برجي، عمار تاج  ، زبان قرآنعربي

  كبير، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، فردين سماقي، ، مرتضي محسني حمد رضاييعليرضا ذوالفقاري زحل، م، يپور، محسن بيات محمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
  ان نوريروش، عمر ، عقيل محمديمحمد طاهري، ميرحسين زاهدي، هما جليليان  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محسن اصغري، مريم شميراني، مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  پور اسماعيل يونس

  ليال ايزدي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  محدثه پرهيزكار  محمد آقاصالح، سكينه گلشني

  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

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          1400ارديبهشت  31 آزمون -)7( ةپروژ

 

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

  ) خياط: درزي) (همتا بي: طاق) (ارجمند: شخيصالف) (

  ) زماني دراز: آزگار) (معيار: عيار) (شرم: آزرمب) (

  ) محافظ: حمايل) (رقيب بي: بالمعارض) (گرفتاري: بحبوحهج) (

   )نابود: زوال( )سختيرنج و : تعب) (قوي: شگرفد) (

    ) ب، ج 2    ) الف، ج 1

  ) الف، د 4    ، د ج) 3

 هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي - 2

  » ترفيع ،استشاره ،پتياره ،وجنات ،معهود، كرانه«

  ناچاري  ،ترسناك ،شده شناخته ،) غايي2    نظرخواهي  ،زشت ،چهره ،) معمول1

  ترسناك   ،پيشاني ،محظور ،زني ) راي4    درماندگي   ،عهدشده ،زشت ،چهره) 3

 غلط اماليي است؟     فاقدكدام بيت  - 3

  د ـذاب دهـر مـوهـورت او گـدف ز صـص  ر گذر كند بر آب ـت او گـبـيـوم هـمـ) س1

   ر جا دهمش خوب نباشدـه اگـنـيـدر س   اي تو منصوب نباشدـه مـه الـر دل بـگ) 2

  ده ــم بـاهــان درگـاصـت خــربـق  ن از بحر توستـاهـن در جـت مـبرـ) غ3

  فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست   ) بگريست چشم دشمن من بر حديث من 4

 غلط اماليي است؟     فاقدكدام دسته از ابيات  - 4

   در فصل بهار از دم مشكين ثمن خاست     سوداي دل سوختة اللة سيرابالف) 

  وين تطاول كز سر زلف تو من ديدم كه ديد   كز لب لعل تو من گفتم كه گفت  ب) اين لطايف

  كند دوران  نديده شبح تو چندان كه مي    وار  ج) به گرد نقطة عالم سپهر دايره

  به مي ز دل ببرم هول روز رستاخيز     د) پياله بر كفنم بند تا سحرگه حشر 

  ر كنار طاق بود بو جامي  آمد يار سرخوش  ام عيبم مكن  در شب قدر ار صبوحي كردهه) 

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

  است؟» منثور، منظوم، منثور، منظوم«ترتيب  آثار در كدام گزينه به - 5

 الحكايات، فرهاد و شيرين، گلستان روزها، جوامع) 1

 الطير، تيرانا، روزها اسرارالتوحيد، منطق) 2

 الطير، گلستان ، تيرانا، منطقمرصادالعباد) 3

 االوليا، در حياط كوچك پاييز در زندان ة، فرهاد و شيرين، تذكرمرصاد العباد) 4

دقيقه 15  3 فارسي

  3فارسي 
18تا پايان درس   10درس 

 163تا صفحة  82صفحة 
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   3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                      1400 ارديبهشت 31 آزمون -)7( ةپروژ 
 
 شود؟    به ترتيب در كدام ابيات يافت مي »آميزي، تناقض استعاره، ايهام تناسب، تشبيه، حس«هاي  آرايه - 6

  جويي؟  مي به دست آينه، رنگ حنا چه    الف) صفاي دل نپسندد غبار آرايش 

  ناز قانون محبت كه شفا داد مرا   سوز حسد  شت آتش جانكب) تب عشق آمد و 

   ايم ايم و زندگي از سرگرفته سر داده   كند كه در اين بحر چون حباب باور كه ميج) 

  جدول رنگ بهار، اوراق ديوان تو را   سزد  هاي فكرت مي خيالي د) بيدل از رنگين

  تا به كي خواهي دواندن ريشه؟ اي قارون بس است   آبي نماند  بيهـ) در گلستان كرم نخلي ز 

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

  ؟شود نميروي كدام بيت در آن بيت ديده  آراية روبه - 7

 ان كـنـــم (ايهام تناسب)بـه كـام دلـيـران ايــر  هـمــه گـورشـان كـــام شــيـران كــنـم) 1

 مردم بيچاره را در خانه آب افتاده است (ايهام)  رحـمتي فـرما كـه از بـاران اشـك چشم من) 2

 نما) بي دم و گفتار بيا (متناقض ؟چـند زني طبل بيان  گفت زباناين بـس بـُود اي نـاطق جان چند از ) 3

 پنهان شود (حسن تعليل) ابرهاآن مه بيشتر در  زيرا كه  داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان) 4

 ، در كدام گزينه آمده است؟»تر آهنگ نيست ها زين تيره دهرام/ در ميان پ كند بر نُه فلك آهنگ رفتن ناله مي«بيت هاي  آرايه - 8

    اسلوب معادله، تشخيصايهام، جناس همسان، ) 2      حسن تعليل، جناس همسان، تشخيص، تشبيه) 1

  ، كنايهتلميحايهام تناسب، استعاره، ) 4   آميزي تعاره، ايهام تناسب، حسجناس، اس) 3

     مشخص شده است؟ ترتيب درست به »وصفي«و  »اضافي« در كدام بيت تعداد تركيب - 9

  دو)   -درس دانش در دبستان دل داناي من (چهار  خواند عقل   فل مهد نيستي بودم من و ميـ) ط1

  دو) -سفرة انعام او پاية آن خوان شكست (چهار   ني بر اوخوان فلك گرچه هست، رزق جها) 2

طعن بي) 3   يك)  -كه نقل مجلس ديوانه سنگ اطفال است (چهار    خردان اهل دل نينديشند ز 

بروي توام هيچ گشايشي نشد) 4 ز خم ا   چهار)  -وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف (دو    ا

    .شود ديده مي» وابسته وابستة«دو نوع  … جز به ها در همة گزينه -10

  دـن دادنـيـم چـنـدن آن صـژدة آمـم  ندددوش چون در شكن طرة شب، چين دا) 1

  يا رب كمند زلف سياهت چه دلكش است  مرا شدـك تزلف ةلقـظه دل به حـر لحـ) ه2

  شهيد تيغ غمت را ز نوك تير چه غم؟  ) مرا به ناوك مژگان اگر كشي غم نيست3

   تا روز جزا گرد نشئه انگيزد ز خاكش  هيد چشم مخمورت كند) هر كه را الفت، ش4
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   4: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1400ارديبهشت  31 ونآزم -)7( ةپروژ 
 

  رفته است. ، به كار»ساز حرف ربط وابسته«يك ، …جز  هاي زير به در همة بيت -11

 چون يوسف اندر آمد، مصر و شكر به رقص آ  ها اي شاخ تر به رقص آ آمد بهار جان) 1

 ها كند نشانمگذار كان مزور پيدا   كنـ) ناقوس تن شكستي، ناموس عقل بش2

 هجرم ببرده باشد رنگ و اثر؟ به رقص آ  دـتا چند وعده باشد، وين سر به سجده باش )3

 تا كه قبول افتد و كه در نظر آيد    صالح و طالح متاع خويش نمودند) 4

 :   جز بهها درست است،  شده در همة گزينه هاي مشخص نقش دستوري واژه -12

  مسند)   -اليه شمع كافوري نسازد دل خنك پروانه را  (مضاف    باررا نيست بر دل، سردي معشوق  عاشقان) 1

  نهاد)    -اي (منادا رو پيمانه گرم مهراز خرابات تو   اي  از سبحة ذكر تو كمتر دانه زمين) اي 2

  مفعول)   -اليه ما را دامن آخر زمان خواهد نواخت (مضاف طفل  را دل به اشك آتشين ما نسوخت   هيچ كس) 3

  متمم)   -اند (متمم م دادهركابرخصت پابوس تا همچون   پايم از شادي نيايد بر زمين  قيامت) تا 4

     ... . جز همة ابيات با هم قرابت مفهومي دارند، به -13

  شود خورشيد پير اگر به مه و سال مي   اميد هست كهنه شود عشق تازه زور ) 1

  خورشيد زاري كرده است هاي كهنه را داغ  ها عشق ديرين پرتوي دارد كه بعد از سال) 2

  عشق تلخي است ز پيمانة بحر يك قطرة  آسمان كهنه سبويي است ز ميخانة عشق) 3

    بعد پيري عشق را عهد شباب ديگر است   كرد آخر صحبت يوسف زليخا را جوان) 4

با » ا سجاياي ارزشمند تو را بازگو كند؟اي براي نوشتن/ كه بتواند عشق مرا ي تازه ي براي گفتن مانده است يا چه چيزا چه حرف تازه«عبارت  -14

  كدام بيت زير، نزديكي معنايي دارد؟

 حد گذشته است مر آن صورت انساني را  در كـمـالـت چـه دهـم داد سـخـنـدانــي را) 1

 پـوشـي نـتـوان يـوسـف كنعاني را  پـرده  حسن از آن پايه گذشته است كه عاشق نشوند) 2

 طـاقـت وعـظ نـبـاشـد سـر سـودايي را  ـــتـر دانــايـــي راالابـالـي چـه كـنـد دف) 3

 حـد هـميـن است سخنداني و زيبايي را  بـر حـديـث مـن و حـسـن تو نيفزايد كس) 4

    ؟است متفاوتگزينه دام مفهوم ك -15

   امـننگ باشد پيش عاشق هركه ياد آرد ز ن  ه فخر آرد به زهد ـركـارف هـزد عـد نـاشـار بـع) 1

  سر نيستـيـاودان مـي جـدگـه زنـرا ك وـت    ذارــگـاي ب هـاودانـر جـ، اثنيك امــز ن) 2

  كردهركس خويش را هموار  ،در تالش نام   خورد چون عقيق از دل سياهي خون خود را مي) 3

    نامي، سعديا، سنگ و سبوست عاشقي و نيك  چشم اگر با دوست داري گوش با دشمن مكن) 4
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   5: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                      1400 ارديبهشت 31 آزمون -)7( ةپروژ 
 
 است؟ متفاوتها، مفهوم كدام گزينه  نهبا توجه به گزي -16

  م است ديدار وطن ـشـمة چرـش سـرايـاز ب  ) هر كه دور از ميهن خود در ديار غربت است 1

  اند  در چمن از چشم شبنم خواب راحت برده  اي مسافر را قرار ـن جـود دور از وطـي بـ) ك2

  لوحي در يمن باشد چرا؟  ادهچون عقيق از س  واند شد ز غربت نامدار ـون تـرخـا دل پـ) ت3

  ش  دمي كنند و با قفس سازند آزاـر رحـگـم  امي غربت ـاكـا طاقت نـل مـبـلـدارد بـ) ن4

 ؟ آمده است نادرستمقابل گزينه  »وادي عرفاني«در كدام گزينه،  -17

  آن يكي باشد درين ره در يكي است (وادي پنجم)    گر اندكي ،عدد ينيـسي بـر بـگ) 1

  جا بود (وادي چهارم) شـرر ايـن ر يـكگـت اخـهف     بود جا يك شمر اين فت درياـه) 2

    وان نـدانـم هـم نـدانـم نـيـز مـن (وادي ششم)     ندانم چيز من گـويد اصـالً مي) 3

    (وادي سوم)تو يك طلب گردد هزار  دل در     چون شود آن نور بر دل آشكار) 4

 مفهوم بيت با كدام گزينه قرابت دارد؟   -18

  » شنوم نامكرّر است ه بيش نيست غم عشق وين عجب / كز هر زبان كه ميك قصي«

  اين رسم عاشقي نه نو آوردة من است   ) عشق از ازل درآمد و شد با جهان كهن 1

  ند ا ها را مكرّر در ركاب افكنده انآسم  اند  ) خاكساراني كه راه عشق را طي كرده2

  در هر نفسي عالم ديگر گردد  بحر     ر گردد ) سخن عشق محال است مكر3ّ

  در طلب عمارتي   مپوي گرد دلهرزه   نتوان بيان نمود قصة عشق نزد كس  ) مي4

 ؟با توجه به شعر زير، در كدام گزينه مفهوم نمادين هر دو واژه، درست است -19

  كاري .../ مگير/ سوسني را كه ميمن ات را نه/ گل سرخ را از  خواهي/ هوا را از من بگير، اما/ خنده نان را از من بگير، اگر مي«

    ب) هوا: ابزار زندگي    الف) نان: حيات و زندگي

 د) سوسن: خندة زيبا  هاي جهان ج) گل سرخ: عشق و زيبايي

  ) ج، د4  ) الف، ب3  ) ب، ج2  الف، د) 1

 :    جز بهمفهوم همة ابيات يكسان است؛  -20

  كان هميشه در دلِ تير كه هست يك سر پي  ) به خود ستم مكن اي ظالمِ حسد بنياد 1

  هدف ناوك افغان سحرخيزان است   فشرد  ) در ستم، ظالم ازين گونه كه پا مي2

  نصيب تير شود پر چو از عقاب برآيد   ) رسد به ظالم ديگر همان ذخيرة ظالم 3

   شود سيالب را  عمر كوتاه از تعدي مي    ) بر ستمگر بيشتر دارد اثر تيغ ستم 4
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  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل نسباأل عيِّن(  
 ﴾: إّال َوجهه َله الُحکُم و إليه ُترَجعون ... کّل شيء هالك﴿  -21

  شويد! هر چيزي فاني است مگر ذات او، فرمان از آن اوست و به سوي او بازگردانده مي )1
  گرديد! به سويش برمي شده است، فرمان را او دارد و اوست كه  ) هر چيز به جز ذاتش هالك2
  گرداند! فقط ذات اوست كه از ميان هر چيزي باقي است، حكم او راست و به سوي خود، شما را باز مي) 3
  شويد! جز ذات او چيزي نيست كه فاني نباشد، حكومت براي اوست و شماييد كه به سوي او برگردانده مي )4
 : »!تکّررةمُ  عهايأّن جم بدويَ ال  ،الموضوع الواحدمن الکتّاب حول  ِمن األفضل أن ُتقرأ آراء عدد«  -22

 !شان تكراري باشند يهمگشود،  قرائت ميموضوع  كي ةباردركه  سندگانينو از يرسد كه نظرات تعداد ي) به نظر نم1

ه تكرارشـد  شان هرسد كه هم يبه نظر نم ،يموضوع بخوان كي رامونيرا پ سندگانياز نو يتعداد اتي) بهتر است كه نظر2
 د!نباش

تكرارشـده   يهـا همگـ   رسد كه آن يبه نظر نم ،خوانده شود يدر موضوع سندگانياز آراء نو ياست كه تعداد ني) برتر ا3
 باشد!

هـا   آن يرسـد كـه همگـ    يبه نظـر نمـ   ،خوانده شود سندگانياز نو يموضوع نظرات تعداد كي راموني) بهتر است كه پ4
  باشد! تكراري

  »:ّيام!األ ورُمر  دَبع حّتی أَبداً  نسيانتُ  ال جوهرتان مانَّهأ َله َتبيَّن الَمکان ذلك إلی هاواِلد َرحل ماحين « -23
 امگذر اي با يحتّگوهر  دو آن كه كنند مي آشكار را اين او براي ،كردند كوچ مكان آن سوي به او والدين كه هنگام آن )1

 ستند!ني شدني گاه فراموش هيچ

ـ  كـه  گوهرنـد  دو هـا  آن كـه  گرديـد  آشـكار  بـرايش  ،كردند كوچ مكان آن به مادرش و پدر كه هنگامي )2  از بعـد  يحتّ
 شوند! نمي فراموش گاه هيچ روزها شدن سپري

 گذشـتن  بـا حتّي  كه هستند گوهرهايي آن دو كه گرديد روشن او براي ،كردند كوچ آنجا به وي مادر و پدر كه آنگاه )3
 !برد نمي ياد از آنان را هرگز روزها

 روزهـا  گـذر  حتّي پس از كه ندي هستگوهر دو ها آن كه گرديد روشن او براي ،رفتند مكان آن از والدينش كه وقتي )4
  شد! نخواهند فراموش

 :»!ر أن َأحفظ إّال واحدًا منهمَلم َأقد يشدائد الّدهر معرفة کاملة لکنّ  يقد َعرفُتهم ف اءيإخوان أوف يکان عند « -24
هـا را   از آن يكـ يروزگار كامالً شناخته بودم اما من توانستم فقـط   يها يا را در سخته داشتم كه آن ي) دوستان وفادار1

 حفظ كنم!

هـا   از آن يكـ يروزگار به طور كامل شناخته بودم اما من نتوانستم  يها يها را در دشوار داشتم كه آن يي) دوستان باوفا2
 حفظ كنم!را 

ها را  از آن يكيمن تنها توانستم  يشناخته شده بودند ول ميوزگار برار يها يها در دشوار باوفا داشتم كه آن ي) دوستان3
 !حفظ كنم

هـا كـس    از آن يكـ يام امـا مـن جـز     شـناخته  زمانه يها يها را در سخت وجود داشت كه آن ي) نزد من دوستان وفادار4
 را حفظ نكردم! يگريد

دقيقه 15 3 عربي، زبان قرآن

  دومسال  كل مباحث نيم
  4تا پايان درس  3درس 

  64تا صفحة  33صفحة 
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جود جاِمعة ُمناسبة في ُمحافظتهم علی َرغم َرغبتهم دم و َيدرسون إّال في المدرسة الثّانوّية ِلعَ  الّشباَب ال إنّ «  -25
  !»: في الـّتعلُّم

منـدي بـه فراگيـري جـز در دبيرسـتان درس       خود بـا وجـود عالقـه    طر نبود دانشگاه مناسب در استان) جوانان به خا1
  خوانند! مين
دبيرسـتان درس   تانشـان فقـط در  خاطر نبود دانشگاه مناسـبي در اس  جوانان با وجود اشتياقشان به يادگيري بهقطعاً ) 2

  خوانند! مي
جـز در   تواننـد  نمـي خـاطر عـدم وجـود دانشـگاهي مناسـب در استانشـان        هشان به آموختن ب ها با وجود عالقه ) جوان3

 دبيرستان درس بخوانند!

دوم  ةمتوسـط  ةدور تنها در شان، يادگيري تواناييرغم  علي شاناستان در يدانشگاه مناسبنبود خاطر  هجوانان بشك  بي) 4
  كنند!  ميتحصيل 

  :الخطأن عيّ  -26
 يصـوت  يافه الل است و تارهـا كه زر يدانست ينم ايآ!: ةيّ لها أحبال صـوت َستي) أ لم َتُکن َتعلم أّن الّزرافة َبکماء و ل۱

 ندارد!
هـا را قبـل از خـوردن ناهـار      فروشنده كاالها را آورد اما آن) جاَء البائع ِبالبضائع لکّنها َلم َتنتِقل قبَل تناُول الغـداء!: ۲

 !جابجا نكرد
كند تنهـا در   يگل دفن م ريكه خودش را ز اي يماه!: ايـقيإفر  یإّال فـ نيالّطـ نفسه تحتَ  دفنيَ  يذالّ  كالّسم وَجدي) ال ۳

 وجود دارد! قايآفر
بر  را اش ود داشت كه النهوج يا پرنده!: نيفتِرسعن المُ  داً يبع کونيُعّشه فوق جبال ُمرتِفعة ل يبنيَ طائر  ك) کان هنا۴

  دور باشد! انيساخت تا از شكارچ يبلند م ييها فراز كوه
  :الخطأن عيّ  -27
  كرد، يم يفرزدق در بصره مانند فقرا زندگقراء،: الفُ  شيفي البصرة ع ُش يعي ) کان الفرزدقُ ١
  كرد، يم يمخف شك بي تيو عشقش را به اهل بسترًا،:  تيهل البّبه ألحُ  رستُ ي) و کان ۲
  داشت، فهياز خل ياديترس ز وي چون: رًا،يخوفًا کث فةيمن الخل خافُ يكاَن  ه) ألنّ ۳
  آن را آشكار كرد! ،درش به حج رفتپكه با  يوقت يول!: هيبأالحّج مع  یلإلکّنه َجَهَر به لّما ذهَب ) و ۴

 »:   د!نكن يمانند شب امتحان مطالعه نم را شانيها آموزان جز تالشگران در طول سال درس دانش ةهم«  -28
 !نيإّال الُمجتِهد االمتحان لةيل راءةم َکقطوَل السَّنة دروسه قرؤونيهم لُّ الّطّالب ک) ۱
 ط!االمتحان طوَل العام فق لةيـلَ دروسهم ُمطالعًة کَ  نيالُمجدّ  الّطّالب عُ يجم عطاليُ ) ۲
 !نيالُمجدّ إّال  االمتحان طوَل الّسنة لةيل طالعةهم مُ الطّالب دروس عُ يجم عطاليُ  ) ال۳
  !تهداتکلَّ دروسهّن ُمطالعة طوَل العام إّال الُمج ذاتيالّتلم عُتطال ال االمتحان لةيفي ل) ۴
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 :بما ُيناسب الّنّص ) ٣٣ - ٢٩ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■
بعد مرور زمن نفهم أّنها بدو في البداية شرًّا يضّرنا ولکن ي حياتنا و في المجتمع أيضًا قد تبعض األحوال ف كهنا

ُرّب فقير يصل إلی الّنجاح بالُجهد الکثير مع ظروفه القاسية و ُرّب  .تنفعنا مثل الفقر و العداوة و الحاجة أو مثلها
عدّو يسّبب فوزنا رغم سوء قصده علينا و ُرّب حاجة ُتفيدنا و ُکّنا منها في حرٍج ولکّنها فتَحت َلنا أبوابًا إلی طرق 

ّل المشاکل في حياتنا. فعلی أوالدنا أّال يروا کّل صعوبة عليهم بل ينظروا إليها کفرصة لهم للّنيل إلی مختلفة لح
 للّتوّکلطريقه و يزيد سعيه، و لنعلم أّن  ُيواصلالعمل بعد کّل فشل بل  كأهدافهم. فاإلنسان الّذکّي هو اّلذي ال يتر 

وا مع موسی (ع) حينما فّروا من ُظلم فرعون و َوَصلوا إلی شاطئ دورًا َعظيمًا في هذا الَمجال کما قال اّلذين کان
موسی  افَنج ﴾ کّال إّن َمعي رّبي سيهدينِ  ﴿و قال موسی (ع) کما ُذکر في القرآن الکريم:  ﴾ إّنا لمدرکون ﴿البحر 

       و قومه و غرق أعداؤهم.
 عّين الّصحيح حسب الّنّص:   -29
 !في حياته مقابلة األعداء ُتسّبب فوز الفقير) ١
  !جميع األعداء يساعدوننا خالفًا لطلبهم في هزيمتنا) ٢
  !حوائجنا في الحياة تسّبب أحيانًا أن نجد طرقًا لحّل المشاکل) ٣
  !إن ُيرد اإلنسان أن ينال إلی أهدافه فعليه أن يسهِّل الّظروف) ٤

  . . . العمل بعد کّل فشل؛ ألّن  كاإلنسان الّذکّي هو اّلذي ال يتر  -30
  !لحرکة تبدأ حينما توجد أمامها ُمقاومةا) ١
  !بعد کّل عسٍر نری يسرًا في حياتنا حتماً ) ٢
 !الّدنيا مجموعة من اُالمور الّسهلة و الّصعبة) ٣
 !العدّو في الّصباح يمکن أن ُيصبح الّصديق في الّليل) ٤

   ماذا ُيستنَتج من الّنص؟؛ عّين الّصحيح: -31
  !لی الغرضهد يکفيان للحصول عالّسعي و الج) ١
 !کان مع جميع األنبياء رجاٌل ال يؤمنون بهم إيماناً ) ٢
  !عنه كمن الغرض و فقٌر يبعِّد الفقر فقران: فقٌر يقرِّبك) ٣
  !من الّطبيعي أن ُنصبح مأيوسين حينما ُنشاهد غلبة األعداء) ٤
 ) ٣٣و  ٣٢عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  

  »:ُيواصل« -32
  فعل و فاعل/  مصدره: تواُصل –للغائب  –ارع ) فعل مض١
  »طريق«/ فاعله:  حروفه األصلّية: و ص ل –للمذّکر  – فعل) ٢
  / فعل و فاعل؛ الجملة فعلّية انزائد انه حرففي -الغائب  ) للمفرد المذّکر٣
  »طريق«له: مفعو معلوم /  - فاَعلعلی وزن: » واَصل« ماضيه -) للغائب ٤

  »:الّتوّکل« -33
  مجرور بحرف الجرّ ) / يتوکَّل: ه المضارعفاعل (فعل) اسم ١
  سمّيةمبتدأ و الجملة ا/  معرفة -  )علی وزن: تفعُّل( مصدر - مذّکر) ٢
  »ِلـ « مجرور بحرف جّر ) / ماضيه: توکَّل؛ مضارعه: يتوکَّل( مصدر -اسم ) ٣
  مبتدأ/  معّرف بأل – )ت ک ل(حروفه األصلّية:  مصدر –مذّکر  مفرد -اسم ) ٤
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   )٤٠ - ٣٤عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالية ( ■■
  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأعّين  -34
  َسْهًال؟!  َجرِبأْن َيسـَتِلم الحَ  هَسَمَح الّناس لَ  اّلذي َقد ذان ه) ُسِئَل: مَ ١
 ًة،قوَن َمعِرفرافِ ) خاَف ِهـشاٌم ِمن أْن َيعـِرفه المُ ٢
  ،َرهـکَ يَن؛ فأنُمِحـبِّ وا فيه َرغَبَة البرغَ ) َو يَ ٣
  !هبيَن بِ ن ُمْعجِ مَ  کانَ  اّلذي ) ثُمَّ أنَشَد الَفَرزدق َقصيَدة في َمْدح٤

  الّصحيح في توضيح المفردات: نيّ ع -35
  !راً يکث کتبُ ي) الُکتّاب: الّشخص اّلذي ١
  عة للّناس!تنوّ يبيُع الّصُحف المُ  من) الّصحفّي: ۲
  !و األكلرب للشّ  األوعيةوعة من مروف: مج) الظّ ۳
 !ة دون قراءة كاملةو مجلّ أشاهدة صفحات کتاب ) الّتصفُّح: مُ ٤

  :تضادمُ الما فيه  نيّ ع -36
  الّنهاية! يالخير ينتفع به ف أعمال من يعمل )١
  الکثير عّنا! كبتعاداال ُيسمع بسبب  كإنَّ صوت )٢
  !يوم القيامة ال تبکي عيٌن ُغّضت عن َمحارم اهللا )٣
  جازيه بإساءته و إحسانه!اهللا مُ  من يعلم أنَّ  إعمل عملَ  )٤

 يهتّم بصغائر اُالمور! ه کّل صباح . . . . ال نجاَح . . . . لَمن ُيعاهد نفسَ  :الّصحيح للفراغين (حَسب الَمعنی) نيّ ع - 37
  أّال / إالّ ) ۴  إّال / إالّ ) ۳  أّال / أالّ ) ۲  إّال / أالّ ) ۱

  ر:الَحصفيه  ليسما  نيّ ع -38
  !ويُّ الق فسه إّال الجسمِلنَ  غذاًء ُمناسباً  بجذي) لم ۱
  !َله ُخلق حَسن کونُ يذي إّال الّ  وّدة الّناس أحدمَ  کتسبيَ  ) ال۲
  َسن!الح إّال الّذکر ايفي هذه الّدن من اإلنسان الُمحسن یقبيَ  ال )۳
  !ةيّ في الثّانو  هِبدراست مّ هتيَ  دراسَته في الجامعة إّال من لَ کميُ  أن قدري ال )۴

  کامًال: قم يتحقّ لعّين فعًال  -39
  إّننا نعتقد أّن الجمال ليس إّال الُحرّية!) ١
  !ساَعدوه ُمساعدة الوالدين) إّنهم ذهبوا إليه و ٢
  بتدائّية!) إبني َيکاد يکون طالبًا في الَمرحلة اال٣
  ) کان الُمواطن الفهيم يهتّم بنظافة البيئة اهِتمامًا!٤

 :هيالّتشب ديفتُ » ُمجالسة« نيّ ع -40
 و أنا ُأحبُّ ُمجالسته من الطُّفولة!  يعمّ  ) َجلسُت عند ابن١
 الح ُمجالسة َعّلَمته مکارم األخالق!الصّ  لهيزم ي) جاَلس أخ٢
 عن الّنجاح! بحثيَ الفائز مجالسة من  يقي) کنُت ُأجالس صد٣
  !  دةيفَتنفعکم َنفع الکتب المُ  نيادقفإّن ُمجالسة الصّ  صدقيَ ) جاِلسوا َمن ٤

www.konkur.in

forum.konkur.in



   10: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1400ارديبهشت  31 ونآزم -)7( ةپروژ 
 

 

 

 ر انقالب، امام خميني (ره)، اساس سياست در برابر كشورهاي بيگانه شامل چه مفهومي استاز نگاه رهبر كبي -41

 ؟ ها از دنبال كردن ما چيست و هدف صهيونيست 

  مستعمره كردن كشورمان –حدود پذيرش آزادي  )1

  دار كردن هويت ديني ما لكه –هاي غربي  عدول از ارزش )2

  ردن كشورمانمستعمره ك –هاي غربي  عدول از ارزش) 3

  دار كردن هويت ديني ما لكه –حدود پذيرش آزادي ) 4

 ؟ در كدام گزينه مصرعي كه از رباعي زيباي ابوالسعيد ابوالخير بيان شده است، با موضوع مربوط به آن هماهنگي دارد -42

  شود. با توبه، همة گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي»: گر كافر و گبر و بت پرستي باز آ« )1

  تكرار كردن توبه موجب جلب رحمت الهي است.»: اين درگه ما درگه نوميدي نيست« )2

  توفيق توبه برخالف امكان آن، همواره ميسر است.»: چه هستي بازآ بازآ بازآ هر آن«) 3

  تر است. پذيري بسيار آسان توبه كردن در دورة انعطاف»: صدبار اگر توبه شكستي بازآ«) 4

 ؟ دربارة چه كساني است و عليت آن در كدام كالم قرآني تجلي دارد» اهللا ةمرحا من ال تقنطو«عبارت قرآني  -43

  »انّه هو الغفور الرحيم« –» الذين آمنوا باهللا و اعتصموا به« )1

  »انّه هو الغفور الرحيم« -» الذين اسرفوا علي انفسهم« )2

  »يهديهم اليه صراطاً مستقيماً« -» الذين اسرفوا علي انفسهم«) 3

  »يهديهم اليه صراطاً مستقيماً« -» الذين آمنوا باهللا و اعتصموا به«) 4

داريد و آن براي شـما بـد    داريد و آن براي شما خوب است و چه بسا چيزي را دوست مي بسا چيزي را خوش نميچه و «فرمايد:  كه خداي متعال مي اين -44

 ؟ قابل انطباق با مفهوم كدام عبارت شريفه است...» است 

  »فمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرا« )1

  ...»يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و « )2

  »يا معشر التجار الفقه ثم المتجر«) 3

  ...»ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم «) 4

 ؟ كند و اين موضوع به چه چيزي اشاره دارد پيام الهي پيشنهاد ميوگو با مردم و رساندن  ها را براي گفت قرآن كريم، كدام روش -45

  علم يعني حضوري مؤثر و فعال در عرصة جهاني ةآثار مثبت در حوز –حكمت، اندرز نيكو و مجادله به شيوة نيكوتر  )1

  ي و منطقي دين اسالممسئوليت ما در حوزة علم يعني ترسيم چهرة عقالن –حكمت، اندرز نيكو و مجادله به شيوة نيكوتر  )2

  مسئوليت ما در حوزة علم يعني ترسيم چهرة عقالني و منطقي دين اسالم -اندرز نيكو، استدالل و بحث و مباحثة نيكو ) 3

  علم يعني حضوري مؤثر و فعال در عرصة جهاني ةآثار مثبت در حوز –اندرز نيكو، استدالل و بحث و مباحثة نيكو ) 4

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

 دوم سال ميكل مباحث ن

 10درس   انيتا پا 7 درس

  136تا صفحة  76 صفحة
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 ؟ شود مفاهيم مستنبط از عبارات شريفة زير آغاز مي تزكية نفس با كدام يك از -46

  »قد افلح من زكاها« )2    » التائب من الذنب كمن ال ذنب له« )1

  »من اسس بنيانه علي تقوي«) 4    » الذين آمنوا باهللا و اعتصموا به«) 3

و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان «فاد آية از لحاظ موضوعي مفاد كدام آيه از لحاظ اشتمال بر بحث خطر بازگشت به دوران جاهليت با م -47

 ؟ ارتباط دارد....» مات أو قتل 

  »قل هل يستوي الذين آمنوا...« )1

  »فاحشةال تقربوا الزني انه كان « )2

  »افمن اسس بنيانه علي شفا جرف هار...«) 3

  »يا معشر التجار الفقه ثم المتجر«) 4

 ؟ ا رسول خدا (ص) نشاني از كدام ويژگي فرهنگ دورة اسالمي استمراودة علمي زنان صدر اسالم ب -48

  هاي زمين به گروهي محدود ها و ثروت منحصر نبودن نعمت )1

  ها و منزلت زنان انقالبي عظيم در جايگاه كانون رشد و تربيت انسان )2

  استقالل زنان در مالكيت آنان بر كسب و كار خود) 3

  ه طبقه يا قشري خاصمنحصر نبودن حق تحصيل علم ب) 4

كنندة كدام معيار تمدن اسالمي  ها از محدودة حيات دنيوي، تعيين الزمة گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم، كدام تحوالت است و فراتر بردن نگاه انسان -49

 ؟ است

  توحيد محوري –انقالبي عظيم در جايگاه خانواده و منزلت زن  )1

  توحيد محوري –ها  و اجتماعي انسان تغيير در نگرش و شيوة زندگي فردي )2

  معاد باوري –ها  تغيير در نگرش و شيوة زندگي فردي و اجتماعي انسان) 3

  معاد باوري –انقالبي عظيم در جايگاه خانواده و منزلت زن ) 4

 ؟ انع تسلط بيگانگان خواهد شديك از معيارهاي مطروحه در تمدن اسالمي استقالل ملت را تقويت كرده و م توجه ما مسلمانان به مفهوم كدام -50

  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون« )1

  ...»أفَمن أسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خير « )2

  »قل هل يستوي الذين يعلمونَ و الذين ال يعلمون إنما يتذكر اولوا االلباب«) 3

  »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«) 4
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 ؟ كند ترتيب از چه كساني ياد مي كند به كنندگان دين را معرفي نموده و اوصاف مصلين را بيان مي جا كه تكذيب قرآن كريم آن -51

  كنند. به اطعام مساكين تشويق مي ديگران را –اند.  در مال خود براي يتيمان حق معين قرار نداده )1

  رانند. يتيمان را از خود نمي –كنند.  ديگران را به اطعام مساكين تشويق نمي )2

  كنند. ديگران را به اطعام مساكين تشويق مي –اند.  در مال خود براي محرومان و فقيران حق معين قرار نداده) 3

  اند. ي محرومان و فقيران نيز حق معين قرار دادهدر مال خود برا –رانند.  يتيمان را از خود مي) 4

 ؟ گنجد هاي اجتماعي، ذيل كدام مسئوليت ما در تمدن جديد مي ترين راه اصالح و معالجة جامعه از بيماري مهم -52

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي )1

  جهاني  حضور مؤثر و فعال در جامعة )2

  شهادت و صبر ) مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و3

  ترسيم چهرة عقالني و منطقي دين اسالم) 4

 ؟ را جبران كند در پيام كدام آية شريفه آمده است ترين حق اهللا كه توبه كننده بايد بكوشد، آن مهم -53

  ...»اهللا ان اهللا يغفر الذنوب جميعاً  مةرحال تقنطوا من « )1

  .».. ه علي تقوي من اهللا و رضوانٍ خيرافمن اسس بنيان« )2

  »ان اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين«) 3

  »يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم«) 4

 ؟ پيامد مرور و ارزيابي تمدن جديد اروپا با معيارهاي الهي چيست -54

  مندي از نقاط قوت تمدن جديد در راستاي احياي تمدن اسالمي بهره )1

  دهي تمدن اسالمي ريزي درست در راستاي سامان رنامهگيري و ب عبرت )2

  افزايش قدرت تأثيرگذاري بر تمدن جديد) 3

  خود  آشنايي با نقاط قوت و ضعف آن تمدن، شناسايي نحوة زندگي و آشنايي با مسئوليت) 4

أن اسالم با ارتقاي جايگاه خانواده در اصل به دنبال الش ها از سوي تمدن جديد به خانواده چيست و پيامبر عظيم ترين آسيب علت بنيادين وارد شدن بيش -55

 ؟ مبارزه با كدام موضوع بود

  تلقي شدن زن به عنوان يك كاالي تجاري –حوزة روابط زن و مرد  فراخ روي در توجه به )1

  ها فسادهاي گوناگون و تربيت نادرست انسان –نگاه مادي تمدن جديد نسبت به بشر  )2

  تلقي شدن زن به عنوان يك كاالي تجاري -د نسبت به بشر نگاه مادي تمدن جدي) 3

  ها فسادهاي گوناگون و تربيت نادرست انسان -حوزة روابط زن و مرد  به فراخ روي در توجه) 4
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 ؟ گردد كدام موضوعات مستفاد مي» ليقوم الناس بالقسط«از عبارت شريفة  -56

  الف) يكي از معيارهاي تمدن اسالمي، عدالت محوري است.

  اي عدالت محور توسط آنان برپا گردد. يكي از اهداف ارسال پيامبران آن بود كه جامعه ب)

  ج) برقراري عدالت يكي از بايدهاي قرآني است و مويد توحيد عملي در بعد اجتماعي است.

 ها به سوي بندگي خداوند بود. ها در آزاد ساختن بندگان از بندگي انسان زاد وجه افتراق آن بن عبداهللا و رستم فرخ ةد) در احتجاج زهر

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

 ؟ يك از آثار منفي تمدن جديد اشاره دارد به ترتيب هر يك از موارد زير به كدام -57

  دورة استعمار نو -

  خريدن منابع طبيعي اكثر نقاط جهان به بهاي اندك -

 برهم خوردن تعادل تركيبي گازهاي جوي -

  نابودي طبيعت –ظهور ظلم فراگير  –راگير ظهور ظلم ف )1

  تر از طبيعت بيش  مندي توانايي بهره –ظهور ظلم فراگير  –هاي فقير و غني در جهان  افزايش فاصله ميان انسان )2

  تر از طبيعت مندي بيش توانايي بهره –ر و غني در جهانيفق افزايش فاصله ميان –هاي فقير و غني در جهان  افزايش فاصله ميان انسان) 3

  نابودي طبيعت –هاي فقير و غني در جهان  افزايش فاصله ميان انسان -ظهور ظلم فراگير ) 4

 ؟ هر يك از مفاهيم زير در مورد تشريح كدام موضوع است -58

  ترين آسيب روية مصرف زدگي و تغيير الگوي زندگي و دل مشغولي دائمي مردم جدي -

  گردد. شيطان كه سبب عادت جوان به گناه مي -

 افضل جهاد در ديدگاه نبي مكرم اسالم (ص) -

  پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت –به تأخير انداختن توبه  -آثار منفي در حوزة عدل و قسط در تمدن جديد  )1

  حاكميت طاغوتپذيرش واليت الهي و نفي  -آهسته و قدم به قدم كشاندن به سوي گناه  -آثار منفي در حوزة علم در تمدن جديد  )2

   فرهنگ مساوات و برابري در جامعه برقراري –به تأخير انداختن توبه  -آثار منفي در حوزة علم در تمدن جديد ) 3

  برقراري فرهنگ مساوات و برابري در جامعه –آهسته و قدم به قدم كشاندن به سوي گناه  -آثار منفي در حوزة عدل و قسط در تمدن جديد ) 4

هاي اجتماعي در فضاي مجازي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي چيست و در چـه صـورت بايـد بـه آن      هاي اينترنتي و شبكه اهحكم ايجاد پايگ -59

 ؟ مبادرت ورزيد

  ها ارتقاي سالمت اخالقي افراد جامعه و تقويت روابط ميان آن –واجب عيني  )1

  ها ميان آن ارتقاي سالمت اخالقي افراد جامعه و تقويت روابط –مستحب )2

  وجود توانايي علمي، فني و مالي –واجب عيني ) 3

  وجود توانايي علمي، فني و مالي  -مستحب ) 4

 حكم چند مورد از مسائل زير، به صورت صحيح بيان شده است؟  -60

  مكروه ←هاي معمولي  ها و ورزش بندي در بازي شرط -

  حرام ←و كپي را جايز نداند تكثير  ،آن اثر ةخريد و استفاده از آثاري كه توليدكنند -

  مستحب ←هاي ارتباط بومي و داخلي توسط دولت  هاي الزم براي پايگاه فراهم كردن زيرساخت -

 واجب ←شركت در مجالس شادي مانند جشن عروسي در جهت تبليغ دين و با رعايت احكام دين  -

1 (1  2 (2  3 (3  4 (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- If the government did not spend enough money on schools, our children ... . 
1) would not be properly educated  2) will not be properly educated 
3) would not properly educate  4) will not properly educate 

62- You know winter is arriving when flocks of geese and other birds ... heading South. 
1) which are seen  2) which had seen  
3) have seen  4) can be seen 

63- Recently, the police tracked down the members of an organized group in Eastern Europe, who ... 
hundreds of thousands of dollars from people. 

1) are stolen  2) had stolen 
3) they had stolen  4) they were stolen 

64- They spent a … amount of time and money to deal with the problem of water shortage in the 
area. 

1) huge  2) conditional 3) global  4) portable 

65- In the second half of the twentieth century, we saw more changes than we had in the previous two 
hundred years. For instance, penicillin was discovered and used to prevent ... . 

1) components 2) supplies  3) equivalents  4) infections 

66- Before removing the battery from your phone, please make sure that the ... is switched off. 
1) location 2) outlet 3) document  4) device 

67- Thomas Hardy was such a great writer that he could catch the attention and interest of all his 
audiences with his creative …, great taste and good knowledge of his society. 

1) communication 2) imagination 3) radiation  4) vibration 
68- The Amazon Rainforest is called the “lungs of our planet” because it produces twenty percent of 

the world’s oxygen and one-fifth of the world’s ... water. 

1) special 2) fresh 3) gradual  4) natural 

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

Farmers have been experts at using solar energy for thousands of years. Almost every form of 
farming involves the use of the sun, effectively …(69)… the energy to produce forms of energy we 
need for life. In recent years, rising electricity costs have added to the costs that affect UK farmers 
and the profits of their businesses. It therefore shouldn’t come as any surprise that farmers and 
landholders in the UK are starting to understand the possibility of using unused roof space of 
…(70)… for farming. In addition to offering long-term protection from rising energy costs, along 
with cheaper electricity bills, solar energy is …(71)… .This means no greenhouse gases are produced 
and no natural resources are reduced. Besides, areas would look much more beautiful if all farmers 
…(72)… crops in solar farms. 
69- 1) generating  2) converting 3) consuming 4) saving 
70-  1) wind collectors  2) farming regions  3) solar panels  4) cooling systems 
71- 1) available   2) ancient 3) effective  4) renewable 
72- 1) grow  2) grew 3) would grow 4) become able to grow 

 3انگليسي   زبان
قهدقي15

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.

  سال دوم كل مباحث نيم
  3تا پايان درس  2درس 

  99تا صفحة  60صفحة 
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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 

Being able to land safely is a critically important skill for all flying animals. Whereas terrestrial 

animals face no particular challenge when they need to stop running or crawling, flying animals 

move at much higher speeds, and they must be careful about how they land. 

Hitting the ground, or even water, at full flight speed would be quite dangerous. Before touching 

down, they must decrease their speed in order to land safely. Both bats and birds have mastered the 

skill of landing, but these two types of flyers go about it quite differently. 

In the past, it was believed that, in terms of flying mechanics, there was little difference between 

bats and birds. However, this belief was based only on a set of questionable assumptions because, for 

years, nobody had actually studied in graphic detail how bats move their wings. In recent years, 

though, researchers have discovered a number of interesting facts about bat flight. Bats are created 

differently from birds, and their wings incorporate both their front and hind limbs. It makes 

coordinating their limbs more difficult for bats, and that is why they are not very good at flying over 

longer distances. 

73-  What is the main topic of the passage? 

1) Places where flying animals choose to land 

2) Why scientists have difficulty observing bats 

3) The differences in eating habits of bats and birds 

4) Ways in which bats fly differently from birds 

74- According to the passage, what skill is important to flying animals? 

1) Moving their wings quickly  2) Reducing their speed before landing 

3) Flying over great distances  4) Hitting the ground at full speed 

75- The underlined word “incorporate” in the passage is closest in meaning to … . 

1) compare 2) deliver 3) include  4) discover 

76- Which of the following is a false theory about bats that was recently corrected? 

1) They are created differently from birds. 2) They cannot fly for a long time. 

3) They fly in the same way as birds. 4) They are not able to land safely. 
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Passage 2 

We all know it feels good to laugh, but can laughter cure common diseases like cancer, dementia or 

heart disease? Do people with a positive attitude (positive opinions and feelings you have about 

something) live longer, healthier lives? What if someone told you that you could heal your own 

illness, from a common cold to cancer, through positive thinking alone? 

In the late 1980’s, Dr. Bernie Siegel’s “mind over matter” theory gained popularity. The theory 

suggested that a positive attitude could actually cure diseases like cancer. Siegel’s theory was later 

disproved by a number of studies in the early 1990’s. In fact, according to the Independent, four 

major studies showed that changing attitudes and the mind, while they certainly helped the patients 

to cope and to get a higher quality of life, didn’t actually lengthen survival. 

Although a positive attitude may not be enough to cure disease, the positive health benefits 

of laughter are widely accepted, especially in regards to senior’s health. According to WebMD, 

Dr. Lee Berk, a pathology professor at Loma Linda University in California, studied before-and-

after blood samples from subjects who had watched funny videos and from a control group who had 

not. He found significant reductions in stress hormones and improved immune function – including 

increased natural killer cells – in the video-watching group. 

77-  What does the passage mainly discuss? 

1) Mind over matter theory 

2) The effects of having a positive attitude on our social lives 

3) The effects of laughter on our minds 

4) The health benefits of laughter 

78- The word “they” in paragraph 2 refers to …. . 

1) diseases           2) attitudes         3) a number of studies      4) changing attitudes and the mind 

79-  According to the research mentioned in the last paragraph, watching funny videos … . 

1) can influence our general attitude in a positive way 

2) does not seem to influence our attitude towards life 

3) can improve our physical and mental health 

4) may lead to both negative and positive effects 

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

1) How are common diseases like cancer cured today? 

2) How many scientists disagreed with mind over matter theory? 

3) What does positive attitude mean? 

4) How did mind over matter theory gain its popularity? 
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 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اجباري

 دقیقه 50 81-110 30 پایه مرتبطو 3ریاضی 

 111-150 40 3شناسی  زیست
 دقیقه 35

 151-160 10 هاي آشنا) (سؤال 3شناسی  زیست

 دقیقه 50 161-190 30 3فیزیک 

 دقیقه 30 191-220 30 3شیمی 

 دقیقه 165 ـــــ 140 کل جمع 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
 ملکی اکبر کاله –نسترن صمدي  –اصغر شریفی  علی –یاسین سپهر –وحید راحتی  –بهرام حالج  –عادل حسینی   –حسین حاجیلو  –حامد چوقادي –وحید انصاري  –امیرهوشنگ انصاري  –آرا  سعید تن

 شهرام والیی  –د نظري سیدجوا –امیر نزهت  –لیال مرادي  –محمدجواد محسنی 

 
 حمید راهواره –شاهین راضیان  –نژاد  سجاد خادم –پور  سجاد حمزه –سمانه توتونچیان   –امیررضا پاشاپوریگانه  –محمدامین بیگی   –فرد  امیرحسین بهروزي – ادیب الماسی –پوریا آیتی  –علیرضا آروین 

 زاده محمدحسن مؤمن –حسن محمدنشتایی  –مهرداد محبی  –فرید فرهنگ  –سروش صفا  –امیررضا صدریکتا  –اشکان زرندي  – محمدمهدي روزبهانی  -علیرضا رهبر –محمد رضائیان 
 زاده پیام هاشم –کاوه ندیمی 

 
 مصطفی کیانی –زاده  مرتضی رحمان –خالقی ابوالفضل  –امیرحسین برادران  –مهدي براتی  –زهره آقامحمدي  –مهدي آذرنسب  –احسان ایرانی   –محمد اکبري   –فرد  خسرو ارغوانی

 مجتبی نکوئیان  –محمود منصوري  –ي ظم منشادمحمدکا –غالمرضا محبی  –سیده  محمدصادق مام

 
 روزبه رضوانی  –زاده  رضایی مرتضی  –فرزاد رضایی  –کوکنده  حسن رحمتی –امیر حاتمیان  –کامران جعفري  –پور  احمدرضا جشانی –جعفر پازوکی  – یفرزین بوستان –نیا  علی افخمی –اهللا ابوالفتحی  عین

 دهکردي سیدرحیم هاشمی –محمد نکو  –ثانی  حسین ناصري –زواره  محمد عظیمیان –زواره  رسول عابدینی –مسعود طبرسا  –محمدجواد صادقی  –رضا سلیمانی  –علی رفیعی 

 
 
 
 
 
 

 
 

 گروه مستندسازي فیلتر نهایی گروه ویراستاري ستار استادویرا مسئول درس گزینشگر نام درس

 نیا علی مقدم اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
  مهرداد ملوندي

 عادل حسینی  –فروشان  ایمان چینی
 فراهانی علی ونکی –علی مرشد 

 رامین آزادي

 مهدیه موالبیگی

 فر هدي آرامم فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست
 محمدرضا گلزاري  –محمدسجاد ترکمان 

 محمدمبین رمضانی –رفیعی  کیارش سادات
 سیدامیرمنصور بهشتی

 مهساسادات هاشمی

 حامد چوقادي امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
 احمدرضا هاشمی هفشجانی 

 نژاد محمدامین عمودي
 علی زراعتکار

 اصفهانیمحمدرضا 

 امیرحسین معروفی زاده هادي مهدي جعفريمسعود  شیمی
 محمدي  بیک  محبوبه

 مقدم محمدحسن محمدزاده
 امیرکیان بخارایی 

 سمیه اسکندري

 

 
 

 

 زهراالسادات غیاثی  مدیر گروه
 اسدي  آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
 نسب  مدیرگروه: فاطمه رسولی

 ات هاشمیمهساسادمسئول دفترچه: 
 حمید محمدي ناظر چاپ
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 3 : ۀصفح  ریاضی –اردیبهشت 31 آزمون -» 7«پروژة  
 

 محل انجام محاسبات

 
 

اگر  -81
x a x

f (x)
x bx b x

 + + >= 
− + ≤

2
2 1 0

0
xدر   xدر تغییر تابع اي  آهنگ لحظه ،پذیر باشد مشتق 0= ab= کدام است؟ 

1( 1
4

   2 (1   3 (1
6

   4 (1
2

    

f، تابع aازاي کدام مقدار  به -82 (x) x a x= − + −2 1 xدر  1  پذیر است؟ مشتق 1=

    a) هیچ مقدار 4  صفر) 3   1−) 2   2− )1

fتابع هاي راست و چپ  مشتق -83 (x) (x x)[ x]= − −2  برابر کدام است؟راست به چپ  ازترتیب  به 1طول  اي به در نقطه 3
)[  ، نماد جزء صحیح است.)[
 وجود ندارد. ،1) 2   وجود ندارد. ،وجود ندارد )1
 1 ،2) 4    1 ،وجود ندارد) 3

g(x)اشته باشیم: د است. اگر fشکل زیر قسمتی از نمودار تابع  -84 (x )f (x)= −2 gحاصل  گاه ، آن1 ( )′  کدام است؟ 1
1( 2-    
 ) صفر2
3 (4  
 پذیر نیست. ) مشتق4

fاگر  -85 (x) x x= حاصل  ،باشد
h

f ( h) f ( )lim
h→

+ −

0
16  کدام است؟ 16

1( 3
2

   2 (3
16

   3 (3
8

   4 (8    

fتابع نمودار خط مماس بر  -86 (x) (x x)= +2 23  کند؟ ها را با کدام عرض قطع میy، محور 2اي به طول  در نقطه 2

1) 2  صفر )1
3

 3 (2
3

   4 (1    

yاگر خط  -87 x= −2 y نمودار تابعبر  1 f (x )= −2 xدر نقطۀ  1 مماس باشد، حاصل  1=
x

f (x) f ( )lim
x→

−2 2

0
 کدام است؟ 0

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

    

fخط مماس بر نمودار تابع  -88 (x) x x x ;x ( , )= − − ∈ −4 3 23 1  کند؟ ها را با کدام عرض قطع میy ترین شیب ممکن، محور  با کم 3

1( −3   2 (−
1
2

   3 (2   4 (4    

دهیم تا  دوران می AB ،0360واحد است. این مثلث را حول ضلع  8برابر  AB، طول ضلع ABCالزاویۀ  در مثلث قائم -89
  کدام است؟  BCشود. طول وتر  تولید  96πیک شکل فضایی به حجم 

1 (12 2 (6 3 3 (10 4 (8 2 

 دقیقه 50 وقت پیشنهادي:  148تا  77هاي  صفحه :3 ریاضی
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 4 : ۀصفح  ریاضی –اردیبهشت 31 آزمون -» 7«پروژة  
 

 محل انجام محاسبات

fآهنگ تغییر متوسط تابع  -90 (x) x x= ]در بازة  + , ]4  برابر است؟اي با کدام طول  نقطهتابع در این اي  با آهنگ لحظه 9

1( 25
4

   2 (1
16

   3 (1
9

   4 (36
9

    

fنمودار تابع  -91 (x) x x ax= + −3 ]بازة در  23 , ]−1  کدام است؟ aنزولی است. مجموعه مقادیر قابل قبول براي  2
1( [ , ]−3 24   2 ([ , )+∞24   3 (( , ]−∞ −3   4 (( , ] [ , )−∞ − +∞3 24    

afتابع با ضابطۀ  -92 (x) x x bx= + + −3 23 3 3
2

xدر نقطۀ   fاگر  .نسبی است اکسترممداراي  1= ( )′′ − =2  ،باشد 0

 است؟ اکسترمم نسبی دیگر و نوع آن کدام ۀطول نقطگاه  آن
 ممینی، م 5) 4 یممزکام،  5) 3 ، مینیمم -5) 2 ، ماکزیمم -5 )1

fتابع  نقاط بحرانی هاي طول ۀمجموع -93 (x) | x | x= − −3 21  ؟کدام است 1

1( , , − 
 

31 1
5

 2 (, − 
 

31
5

 3 (, − 
 

31
5

 4 (, , − − 
 

31 1
5

 

yنیمم نسبی تابع فاصلۀ نقطۀ می -94 x x= − xاز خط  1+ y− + =4 8 1  کدام است؟ 0

1( 2
5

   2 (4
5

   3 (2
10

    .تابع فاقد مینیمم نسبی است )4   

fدر تابع  -95 (x) x x= + + −3  نسبت ماکزیمم مطلق به مینیمم مطلق کدام است؟ 9

1( 2 2   2 (2   3 (2 3   4 (− 2    
)Aنقاط  -96 , )1 )Bو  2 , )6 حداقل  Bو  Aچه قدر باشد تا مجموع فواصل آن از  هاxواقع بر محور  M. طول نقطۀ اند مفروض 3

 ؟شود ممکنمقدار 
1( 3 2 (2   3 (4   4 (9 

yروي خطـوط  هاشـورخورده، دو ضـلع مسـتطیل زیرشکل  مطابق -97 xو  1= و یـک رأس مسـتطیل روي سـهمی  0=

y x= −  کدام است؟ B عرض نقطۀ باشد،مقدار ممکن است. اگر مساحت این مستطیل ماکزیمم  27
1( 6  
2 (5    
3 (5/4   
4 (1  

)Aنقاطی از نیمساز ناحیۀ دوم یا چهارم که از نقطۀ   مجموع طول -98 , )−1  کدام است؟ ،هستند 2به فاصلۀ  2
1( 1-   2 (2-   3 (3-   4 (4- 

)عرض از مبدأ خطی که در نقطۀ  -99 , )3  کدام است؟برابر  ،باشداي به مرکز مبدأ مختصات مماس  بر دایره 4
1( /6 25   2 (/5 12   3 (/3 21   4 (/2 52    

درصد زنان تحصیالت  12درصد مردان و  18درصد آن زن هستند. اگر  40درصد جمعیت مرد و  60نعتی در یک شهر ص -100
 دانشگاهی داشته باشند، چند درصد این جمعیت تحصیالت دانشگاهی دارند؟ 

1 (/15 2 2 (/15 6 3 (/15 8 4(/16 2 
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 5 : ۀصفح  ریاضی –اردیبهشت 31 آزمون -» 7«پروژة  
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اند  با کدام احتمال سه برادر در کنار هم ایستاده .اند در یک صف کنار هم ایستاده ،ها برادر هستند تاي آن هفت نفر که سه -101
 تر بین دو برادر دیگر ایستاده است؟ طوري که برادر بزرگ به

1( 1
210

   2 (1
105

   3 (1
21

   4 (1
42

    

تعداد ها داراي فصل تولد یکسان باشند؟ ( قدر احتمال دارد دقیقاً دو نفر از آن نفره را درنظر بگیرید. چه 5یک جمع  -102
 ها را یکسان درنظر بگیرید.) روزهاي فصل

1( 71
128

   2 (1   3 (15
64

   4 (3
4

    

باشد، چند برابر احتمال آن است که  4شده مضرب که مجموع اعداد رو یم. احتمال آنکن دو تاس را با هم پرتاب می -103
 باشد؟ 4ضرب دو عدد روشده مضرب  حاصل

1( 3
5

   2 (3
4

   3 (2
3

   4 (2
5

    

هاي اول و  داریم. اگر مهره مهره بدون جایگذاري از ظرف برمی 4مهره آبی قرار دارد. به ترتیب  4مهره قرمز و  7در ظرفی  -104
 گ باشند، کدام است؟هاي سوم و چهارم همرن دوم همرنگ نباشند، احتمال آن که مهره

1( 1
3

   2 (1
2

   3 (5
11

   4 (5
12

    

P(Aو  ندشاب از یک آزمایش تصادفیناسازگار دو پیشامد  Bو  Aاگر  -105 | B ) P(B | A )′ ′= =
12
2

چند  Aاحتمال رخ دادن . 

 است؟ Bرابر احتمال رخ دادن ب
1( 4   2 (5/1 3( 2 4 (3 

 شود؟ می حداقل در یکی از دروس قبولاحتمال  کدامبا  .است 4/0و  8/0ترتیب  در ادبیات و شیمی به امیراحتمال قبولی  -106
1( 76/0   2 (88/0 3 (68/0 4 (32/0 

مهرة سیاه  3مهرة سفید و  6داراي  Cو  B مهرة سیاه است و هر یک از دو ظرف یکسان 5مهرة سفید و  4داراي  A ظرف -107
هاي  کنیم. با کدام احتمال، دو مهره از مهره مهره از آن خارج می 4است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب کرده و 

  خارج شده، سفید است؟

1 (25
63

 2( 26
63

 3 (10
21

 4 (11
21

 

1هاي  بیضی به کانون -108 1( , 1و  −( 1( ,  شود؟ ها مماس میyبیضی بر محور  eازاي کدام مقدار  مفروض است. به eو خروج از مرکز  (

1 (e = 1
2

 2 (e = 2
2

 3 (e = 1
3

 4 (e = 3
3

 

0شعاع دایرة گذرا بر سه نقطۀ -109 0( , )،2 1( , 1و ( 2( ,  ، برابر کدام است؟−(

1 (10
2

 2( 3 3( 5 4 (13
2

 

2مستطیلی به ابعاد  -110 هاي بیضی روي محیط مستطیل قرار دارند و  اي که کانون در یک بیضی محاط است، به گونه2و 6
   خروج از مرکز بیضی برابر کدام است؟هاي بیضی موازي طول مستطیل است.  خط واصل بین کانون

1(6
3

 2(3
2

 3(6
12

 4(3
4
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 6 : ۀصفح  شناسی زیست  – اردیبهشت 31آزمون  -» 7«پروژه
 
 
 

 .................دهد  عبور می .................هاي کبدي انسان سالم و بالغ، که از خود  در غشاي داخلی میتوکندري یاخته هر مولکول -111
 با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشا در تماس قرار دارد.  –الکترون  )1
  پردازد. هاي هیدروژن می جایی یون جابهبه  ATPبدون مصرف  –) پروتون 2
 دهد.  فضاي بین غشاي داخلی و خارجی میتوکندري را کاهش می pH –) الکترون 3

 دهد.  فضاي داخلی را تغییر می +Hبخشی از زنجیرة انتقال الکترون است و غلظت –) پروتون 4
 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -112

 ».................هر جزئی از زنجیره که  ،در زنجیرة انتقال الکترون راکیزه«
 راکیزه در تماس است.  یکند، با هر دو الیۀ غشاي بیرون منتقل می O2ها را به الکترون )1
 کند.  تولید می ATPدهد، مولکول  ها را در فضاي بین دو غشا کاهش می ) تراکم پروتون2
 نقش است. هرگونه کند، در ایجاد شیب غلظت پروتون فاقد  دریافت می FADH2ازمستقیماً ها را  ) الکترون3
 پروتون است.  کردن کند که فاقد توانایی پمپ منتقل می یرا به پروتئین ها کند، آن دریافت می NADHها را مستقیماً از  الکترون) 4
وجود در غشاي درونی راکیزه (میتوکندري) در سراسر عرض این غشا قرار هاي زنجیرة انتقال الکترون م گروهی از مولکول -113

 ها صادق است؟  اند. کدام عبارت، فقط در ارتباط با بعضی از این مولکول گرفته
 گردد.  ، به یون اکسید تبدیل می اکسیژن مولکولی با گرفتن الکترون از آن )1
 د. نساز را ممکن می FADهاي ، تولید مولکولFADH2هاي از مولکول طور مستقیم ها به ) با گرفتن الکترون2
 شود.  و گروه فسفات فراهم می ADPاز  ATPها، انرژي مورد نیاز براي تشکیل  ها از آن جا شدن پروتون جابه درحین) 3
 دهند.  را در فضاي بین دو غشاي راکیزه (میتوکندري) افزایش میها در خالف جهت شیب غلظت، تراکم آن  ) با انتقال پروتون4
 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -114

 ».................طور حتم  به .................در نوعی روش تأمین انرژي که «
 د. نشو قل میبه ترکیبی سه کربنه منت NADHهاي  الکترون –شود  در شرایط نبود اکسیژن انجام می )1
 شود.  ل الکترون تولید میدو نوع مولکول حام –پیرووات همراه است مولکول از اکسید  دي کربن ) با آزادسازي2
 ترکیبی سه کربنه تولید خواهد کرد.  ،کربنه پس از تجزیه هر ترکیب شش – ها در تولید مولکول آب نقش دارند الکترون) 3
  دار است.  کربن دة الکترون نیازمند اکسایش ترکیبیمصرف هر مولکول پذیرن –شود  ه میگیاهی مشاهد زندة هاي ) در یاخته4
 صحیح است؟  ههاي زند مربوط به تأمین انرژي یاخته هاي سوخت و سازي چند مورد در رابطه با واکنش -115

 .................» ،پیرووات ، مولکولآنطی هر واکنشی که در «
 شود.  الکترون مصرف می پذیرندةمولکول آن طی در دهد،  یاکسید از دست م دي الف) کربن

   شود. هاي داراي آنزیم روبیسکو مشاهده نمی یاختهشود، در  میدچار کاهش  طور مستقیم ب) به

 گیرد.  تولید شکل رایج انرژي زیستی صورت نمیآن طی در ، شود می +NAD مولکول منجر به مصرفج) 
   شود. گشادکنندة رگ خونی آزاد میمعدنی مادة  گیرد، نوعی اي سیتوپالسم قرار می مادة زمینههاي  تأثیر آنزیمتحت د) 

 3) 4  2) 3  1) 2 صفر )1
   شود؟ محسوب میهاي یوکاریوتی  در یاختهتخمیر الکلی و الکتیکی چند مورد مشخصۀ مشترك  -116

 شوند.  اکسیژن انجام می هاي مولکول الف) بدون مصرف
 گردد.  داراي دو نوکلئوتید مصرف می آلی ترکیبدر آن ب) 

 باشد.  یک ترکیب غیرآلی می ، به طور حتمالکترون ج) پذیرندة نهایی
 باشد.  متفاوت می FAD کاهشها قطعاً با محل  د) محل انجام این واکنش

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

 دقیقه 35:  سؤال آشنا) 10سؤال طراحی +  40( شنهاديوقت پی 124تا  63هاي  صفحه: 3شناسی  زیست
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  درمانی، .........  ها براي انجام ژن در اولین تالش -117
 یافته را با ژن سالم جایگزین کردند. هاي خون، ژن جهش پزشکان پس از استخراج لنفوسیت )1
 مهم در دستگاه ایمنی افزودند. سالم ها بالفاصله بر میزان تولید آنزیم ، یاخته هاي تغییریافته پس از بازگشت یاخته) 2
 وم همتا بود.هاي مغز استخوان فرد بیمار، هر کروموزوم داراي کروموز در یاخته) 3
 پپتیدي متفاوت تولید کرد. هاي فرد، به تنهایی آنزیمی داراي چند نوع رشتۀ پلی ژن قرار گرفته در یاخته) 4
  صحیح است؟ ،یک مولکول گلوکز در شرایط هوازي کدام گزینهزیۀ با توجه به تج -118

 شود.  شود که طی چرخۀ کربس مصرف می لید میتو Aازاي تجزیه یک مولکول گلوکز، یک مولکول دو کربنی استیل کوآنزیم   به )1
 کند. تر تنها از دو الیۀ فسفولیپیدي عبور می اکسایش بیشبراي  ،سیتوپالسماي  مادة زمینه) پیرووات تولید شده در 2
 گیرد.  ) در هر یاخته بدن انسان در حضور اکسیژن ورود مولکول پیرووات به داخل میتوکندري با صرف انرژي صورت می3
 .مشاهده کردتوان کاهش نوعی پذیرندة الکترون را  می، درون راکیزه) در اثر اکسایش پیرووات 4
، پس از ورود ماده حاصل از قندکافت (گلیکولیز) به راکیزه (میتوکندري)، تیروئیدزندة یاختۀ  در در فرایند تنفس هوازي -119

   .................ابتدا 
 شود.  ) ماده دفعی فاقد نیتروژن آزاد می2 شود.  ماده ورودي به چرخه کربس تولید می )1
3(NAD+ 4  شود.  بازسازي می (CoA شود. آزاد می 
 کند؟  هاي زیر عبارت را به درستی تکمیل می یک از گزینه کدام -120

 ...........»...... ندارد................. امکان گیاه آلبالو، در محل  هاي نگهبان روزنۀ در یاخته«
 کننده در ساخت انواعی مولکول رنا نقش ایفا کند.  نوعی آنزیم رونویسی –دار  کاهش نوعی ترکیب آدنین )1
 دنا وجود داشته باشد.  مولکولبیش از یک  –اکسایش پیرووات  ۀ) اکسایش ترکیب حامل الکترون ساخته شده در مرحل2
 فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو مشاهده شود. –ن مصرف آ محلهمانند  A) تشکیل استیل کوآنزیم 3
  آزاد انجام شود. الکترون بدون تولید پروتون  هاي حامل مولکول تولید –اتمی  کاهش نوعی ترکیب غیرآلی دوانجام واکنش ) 4
 ................. گفت توان نمیهاي یوکاریوتی  با توجه به روند چرخۀ کربس در یاخته -121

 شوند.  ماده تولید می در این چرخه در سطح پیشدنوزین تري فسفات، آهاي  مولکول )1
 داراي دو کربن هستند. تنها در ساختار خود  Aهاي استیل کوآنزیم  ) مولکول2
 شود.  ایجاد نمی CO2چرخۀاین لزوماً در  ،) براي تولید هر مولکول چهار کربنه3
 شود.  هاي پرانرژي تولید می کربنه، مولکول 6هاي  ) از اکسایش مولکول4
  هاي جانور نشان داده شده در شکل زیر، صحیح است؟  هاي زیر دربارة ویژگی کدام موارد از عبارت -122

 کند.  گیري انتخاب می تر را براي جفت هاي بزرگ الف) جیرجیرك
 کند.   ب) براي تولیدمثل هزینه بیشتري می

 کند.  غذایی را دریافت می) کیسۀ محتوي اسپرم و موادج
 ) سامانۀ دفعی متصل به روده دارد. د
 الف ـ ب) 4 دـ ج ) 3 دب ـ ) 2 جالف ـ ) 1
 ................. رود شود، انتظار می می .................در هر واکنشی که طی آن شکل رایج و قابل استفاده انرژي در یاخته  -123

 ان فسفات و قند، مولکول آب مصرف شود. براي شکستن پیوند پرانرژي می –مصرف  )1
 تولید و مواد مغذي و فسفات آزاد مصرف شود.  ،آب –) تولید 2
 غلظت فسفات آزاد درون سیتوپالسم افزایش یابد.  –) مصرف 3
 نوعی آنزیم در انجام آن مؤثر باشد.  –) تولید 4
 .................، ضروري است یک ................. هر در اولین گام از سوختن گلوکز در هر موجود زنده، به منظور تولید  -124

 کاهش یابد.  +NADمولکول –) اسید دو فسفاته 2 نوکلئوتید سه فسفاته هیدرولیز شود.  –فروکتوز فسفاته  )1
 ود. تبدیل ش ATPبه  ADPمولکول  –) پیرووات 4 گروه فسفات آزاد مصرف شود.  –) قند فسفاته 3
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 دهد؟  در کدام گزینه مورد اول زودتر از مورد دوم طی فرایند قندکافت رخ میهاي یوکاریوتی  در یاخته -125
 بدون فسفات  آلی هاي دو فسفاته به مولکولآلی  هاي مولکول مستقیم الف) تبدیل

 در اثر اکسایش هریک از قندهاي فسفاته  +NADهاي مولکول ب) کاهش
 کربن در نوعی قند فسفاته ) شکستن پیوند بین  دو ج

 فسفاته  به قند تک ATPد) انتقال گروه فسفات 
 هـ) تبدیل پیرووات به مولکول دو کربنه 

 الف  –) ج 4 د  –) ج 3 الف  –) ب 2 هـ  –الف  )1
 کند؟  طور صحیح تکمیل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -126

 » سیتوپالسم یک یاختۀ داراي عوامل رونویسی رخ دهد. اي زمینه ر مادةتواند د ............... می..«
  NADH کاهشاز مولکول پیرووات، همانند  CO2آزاد شدن )1
 ، برخالف تولید الکل اتانول FADH2) اکسایش2
 آن  کاهش، همانند NADH) اکسایش 3
 Aویک اسید، برخالف مصرف استیل کوآنزیم ) تولید بنیان پیرو4
 است؟  نادرست ،ن یوکاریوتیاي جاندارا تنفس یاختهانواع هاي مربوط به  کدام عبارت، در ارتباط با واکنش -127

 یابد.  با گرفتن الکترون کاهش می +NADدر قندکافت برخالف زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه، )1
 ممکن است.  ATPو  NADHپرانرژي  هاي میر الکلی همانند چرخۀ کربس، تشکیل شدن مولکول) در تخ2
 شود.  تشکیل می CO2،مادة آلیۀ ی) در چرخۀ کربس همانند اکسایش پیرووات درون راکیزه، در نتیجۀ تجز3
 غیرممکن است. NADHهاي پرانرژي  ل مولکول) در تخمیر الکتیکی برخالف اکسایش پیرووات درون راکیزه، تشکی4
 تره درست است؟ گیاه هاي وابسته به نور در میانبرگ اسفنجی  کدام عبارت در مورد واکنش -128

 هاي هیدروژن بستره، فعالیت پمپ غشایی تیالکوئید است.  تنها راه کاهش غلظت یون )1
 کند.  یت فتوسیستم را ترك میشود، در نها ها، هر الکترونی که برانگیخته می ) در فتوسیستم2
 کنند.  هاي خروجی از هر فتوسیستم، از ساختار بیش از یک ناقل الکترون عبور می ) الکترون3
 هستند.  2هاي رنگیزه در فتوسیستم  هاي آب در این مرحله، مولکول ) پذیرندة نهایی الکترون4
 .................یک گیاه دولپه  انتقال الکترون غشاي تیالکوئید در ةفقط برخی از اجزاي زنجیر -129

 کنند.  جا می جابه ATPهاي هیدروژن را با مصرف  ) یون2 باشند.  قادر به دریافت الکترون و از دست دادن آن می )1
 باشند.  ) فاقد هرگونه اتصال با سطح داخلی غشاي تیالکوئید می4 را جبران کنند.  2) قادرند کمبود الکترونی فتوسیستم 3
 همواره درست است؟ در جانداران عبارت در مورد اندامک کلروپالست کدام  -130

 همانند میتوکندري داراي دو غشاء صاف است که از یکدیگر فاصله دارند.  )1
 د. نتوانند با یکدیگر مرتبط باش هاي غشایی تیالکوئیدي می ) به صورت کروي شکل بوده و سامانه2
 وجود دارد. در آن ریبوز همانند نوکلئوتیدهاي حاوي قند دئوکسی ریبوز  ) امکان مشاهده نوکلئوتیدهاي حاوي قند3
 تواند دو برابر شوند.  ترین مرحله آن می در بلندترین مرحله اینترفاز برخالف کوتاه ،یوکاریوتی در حال تقسیم ۀ) در یک یاخت4
 ».................تواند  می.................  C3در گیاهان«کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  -131

 ها انجام شود.  سبزدیسه در فضاي درون بسترة – NADPH هاي برخالف اکسایش مولکول آدنوزین تري فسفاتمصرف  )1
 ناپایدار شود.  هر دو فسفاتدا موجب تولید ترکیبات کربن –) فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو همانند فعالیت کربوکسیالزي آن 2
 دهد.  هاي هوایی را کاهش  ز طریق روزنهخروج آب ا –هاي نگهبان روزنه  ) افزایش ترشح آبسیزیک اسید همانند کاهش فشار اسمزي یاخته3
 ن را بازسازي کند. الکترو پذیرندة –) زنجیره انتقال الکترون غشاي داخلی میتوکندري برخالف زنجیره انتقال الکترون غشاء تیالکوئید 4
 ؟ نیستهاي چرخه کالوین صحیح  هاي زیر در ارتباط با واکنش چند مورد از عبارت -132

 نیازمند فعالیت نوعی آنزیم است.  طور مستقیم به الف) تولید هر ترکیب سه کربنه،
 گیرد.  پیش از مصرف مولکول حامل الکترون صورت می، ATPب) مصرف هر مولکول 

 همراه با مصرف مولکولی پنج کربنه است.  ،دو فسفاتهج) تولید هر ترکیب 
 است.  ATPنیازمند مصرف یک مولکول  ،د) تولید هر مولکول ریبولوز فسفات

1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 
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دهندة  اننش تواند نمیبه کمک آنزیم روبیسکو وارد چرخۀ کالوین شوند، کدام گزینه  CO2در صورتی که تعدادي مولکول -133
 ترتیب از راست به چپ)  دهنده در این چرخه باشد؟ (به توالی درستی از وقایع رخ

 ب) تولید ریبولوز فسفات الف) تولید مولکول شش کربنه
 فسفاته د) تولید مولکولی سه کربنه و تک ATPج) مصرف 

 ي) شکسته شدن ترکیبی ناپایدار آنزیم روبیسکو ةماد هـ) تولید پیش
 ب  –ج  –د  –) ج 4 ج  –د  –ي  –) الف 3 هـ  –ج  –ب  –) د 2 ب  –د  –ج  –د  )1
 دهندة ساکارز باشـد، د در مجاورت با آوندهاي انتقالنتوان ها می آن ۀساق ۀهاي نگهبان روزن یاختهدر میانبرگ گیاهانی که  -134

 » ................. ، هردر ارتباط با فرایندهاي مربوط به تولید و یا تجزیۀ مواد مغذي«
 اکسید با نوعی اسید، حاصل شده است.  دي ترکیب چهار کربنه، در پی واکنش کربن )1
 شود.  می هاي میانبرگ هاي غالف آوندي وارد یاخته از یاخته سیتوپالسمی، ات) ترکیب سه کربنه، از طریق ارتباط2
 اکسیژن ندارد. واکنش با یلی به شود، تما می CO2) آنزیمی که منجر به افزایش غلظت3
 شود، روي ترکیبی با قند ریبوز تأثیري ندارد.  دار شدن گلوکز می ) آنزیمی که منجر به فسفات4
در ارتباط با این چرخه، کدام  .شود ها انجام می اي از واکنش چرخه واسطۀ بهدر گیاهان فتوسنتزکننده ساخته شدن قندها  -135

 است؟ نادرستگزینه 
 شود.  دو فسفاته میو کربنه به مولکولی پنج  CO2مولکول کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو باعث افزوده شدن فعالیت )1
 باشد.  می ADPهمراه با تولید  ها فسفات شدنآزاد ،دشو کربنی تبدیل می کربنی به قند سه اسید سه کهاي  ) در مرحله2
 هاي وابسته به نور است. محصوالت واکنشهاي آن، نیازمند وجود  انجام واکنششود ولی  م میمستقل از نور انجااین چرخه ) 3
سه کربنی  ،در بستره CO2طی فرایند تثبیت  يآلی پایدار تولید ةو اولین ماد دهد رخ می این چرخهفقط توسط ) هر گیاهی که تثبیت کربن آن 4

 است.  C3قطعاً گیاه ،باشد
 .................طور قطع  شود، به می  ................. پروتئینی که در غشاي تیالکوئیدها موجب -136

 کند.  جا می شیب غلظت جابهجهت برخالف را   هاي هیدروژن یون – بسترة کلروپالست pHکاهش  )1

 قرار دارد. +NADPو  1در زنجیرة بین فتوسیستم  –در فضاي درونی تیالکوئید  پروتون) افزایش تراکم 2
 باشد.  فاقد توانایی دریافت و از دست دادن الکترون می –بستره  آزاد درون فسفات میزان ) کاهش3
 ت. دو الیۀ غشاي فسفولیپیدي تیالکوئید در تماس اسهر با  – +NADPکاهش مولکولواکنش ) 4
 »  ................. که غشاي تیالکوئید انتقال الکترون هر زنجیرة«هاي زیر در تکمیل عبارت مقابل صحیح است؟  یک از عبارت کدام -137

 تمام اجزاي آن در تماس با بستره است، بین دو فتوسیستم قرار دارد.  )1
 کند.  دریافت می P700از د، الکترون پرانرژي راتماس با فضاي درون تیالکوئید دار) اجزایی در 2
 . است کند، اجزاي آن در تماس با بستره یا فضاي درون تیالکوئید را فراهم می ATP) انرژي تولید 3
 هاي اکسایش و کاهش نقش دارند.  ، اجزاي آن در واکنشاستهاي پرانرژي در تماس  ) تمامی اجزاي آن با الکترون4
 .................د در غشاي تیالکوئیدهاي گیاه گل مغربی هر فتوسیستم موجو -138

 باشد.  شامل چند مرکز واکنش و یک آنتن گیرندة نور می )1
 واکنش خود دارد. ) چندین نوع رنگیزه در بستري از پروتئین در مرکز 2
 باشد.  نانومتر داراي قدرت جذب نور می 680) در طول موج 3
 دهد.  غشاي تیالکوئید در تماس است، الکترون می ) به مولکولی که با دو الیه4
 توان با ......... براي ......... استفاده نمود. فناوري در علم پزشکی، می با توجه به کاربردهاي زیست -139

 تشخیص بیماري ایدز در مراحل اولیه –) استخراج دناي موجود در خون 1
 فرد مبتال به نقص دستگاه ایمنی درمانی ژن –) تزریق یک آنزیم مهم در دستگاه ایمنی 2
 هپاتیت تولید واکسن ضد –زا  ژن ویروس هپاتیت به یک ویروس غیربیماري ) انتقال آنتی3
 تولید انسولین –یاختۀ (سیتوپالسم) باکتري  از پیش هورمون انسولین در میان C) جدا کردن زنجیرة 4
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 ؟باشد میها در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی، کمتر  آن عصارة برگ pH، مشخصۀ همۀ گیاهان گلداري است که چند مورد -140
 یابد. نگهبان روزنه کاهش میمجاور هاي  هاي پتاسیم و کلر در یاخته در دماي باال و شدت زیاد نور، میزان انباشت ساکارز و یون )الف

 دارند. ترکیباتی دارند که آب را نگه میخود ي ها لنزیم روبیسکو را دارند، در واکوئب) برخالف سایر گیاهان که توانایی تولید آ
 هاي آوندي را پر کرده است.  (پارانشیم) فضاي بین دسته آکنه ج) در ساختار ساقۀ این گیاهان، درون استوانۀ آوندي، بافت نرم

 بکش شوند.توانند وارد آوندهاي آ ها، می اد حاصل از فتوسنتز در آند) برخالف گروهی از گیاهان فتوسنتز کننده، مو
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 ها  ........... در رفتار پرندگان نسبت به مترسک -141

 شود. انجام یک رفتار خاص، منجر به پاداش و یا تنبیه می) 1
 شود. تفاوت می اثر، بی هاي دائمی و بی جانور نسبت به محرك) 2
 دهد. بروز میجانور در صورت قرارگیري در موقعیت جدید، رفتار متناسب با آن را ) 3
 شود که همراه با یک محرك طبیعی باشد. محرك شرطی زمانی باعث بروز رفتار می) 4
 درست است؟  ،هاي مستقل از نور فتوسنتز در یک گیاه سبز همواره کدام مورد، دربارة واکنش -142

  شود.  دو مرحلۀ تثبیت کربن در یک نوع یاخته انجام می )1
 گیرد.  ام روز صورت میهاي چرخۀ کالوین به هنگ ) واکنش2
  افتد.  در ترکیبی سه کربنی اتفاق میمستقیماً  ،) تثبیت کربنِ جو3
 دهد.  ) دو مرحلۀ تثبیت کربن در هنگام شب روي می4
شـود،  انجـام مـی یک زمـانبندي مکانی شده و در  ها، تقسیم گیاهانی که تثبیت کربن در آنهمۀ در رابطه با  چند مورد، -143

 صحیح است؟
 را برعهده دارد.  دانه به رویان در حال رشد انتقال مواد غذایی از دروننقش  ها لپه، ها ر دانۀ بالغ آنالف) د

 شود. آنزیم روبیسکو مشاهده می ،زنجیرة انتقال الکترون در کلروپالستب) در هر یاختۀ داراي 
 شود. مشاهده می هاي فتوسنتزکننده ختههاي یا سبزدیسه در بسترة NADPH مولکول ، همواره تولیدتثبیت کربن در زمانج) 

 د.نکن هاي غالف آوندي و میانبرگ، فقط اسیدهاي سه و چهار کربنی عبور می د) از طریق پالسمودسم بین یاخته
1(1 2(2 3(3 4(4 
 » .................که اي از مهندسی ژنتیک  در هر مرحلهطور معمول  به «؟ کند کامل می نادرستی گزینه عبارت مقابل را بهکدام  -144

 کند.  مراز فعالیت می پلی RNAافتد، آنزیم  هاي تراژنی اتفاق می جداسازي یاخته )1
 آنزیم لیگاز کاربرد دارد. قطعًا افتد،  ) تشکیل دناي نوترکیب اتفاق می2
 هاي پروکاریوتی دخالت دارند.  اي از دنا اتفاق بیافتد، محصوالتی از ژن ) جداسازي قطعه3
 باید منافذي در دیواره باکتري ایجاد شود. قطعًا ن دناي نوترکیب به یاخته میزبان اتفاق بیفتد، ) وارد کرد4
 است؟  نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر  -145

هـاي حـاوي دیسـک نوترکیـب از  براي افتراق باکتريهاي تراژن  آنزیمی که در مرحله جداسازي یاختهطور معمول  به «
 .................» ، نقش دارددیسک هاي فاقد  باکتري

 وجود دارد.  یاختۀ میزبانبه آن در  مربوطژن  )1
 استر را دارد.  ) توانایی تشکیل پیوند فسفودي2
 ) توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. 3
 ند. شک می ها در دنا آنبین کوواالنسی خاصی از دنا را شناسایی کرده و پیوند نوکلئوتیدي ) توالی 4
ها استفاده کـرد. در ارتبـاط بـا آن چنـد مـورد از  توان از آن سازي دنا می هایی است که در همسانه دیسک یکی از ناقل -146

 هاي زیر درست است؟  عبارت
 مقاومت به پادزیست را ندارند.   ژنالزاماً ها  الف) همۀ آن

 دارد. ها شروع شد، وجود  ورزي ژنتیکی با آن ب) در تمام جاندارانی که دست
  اي، تکثیر شوند. در هر یک از مراحل اینترفاز چرخۀ یاختهتواند  می ،راکیزهاندامک ج) همانند 

 دهنده دارد.  آنزیم برشیک شود که چند جایگاه تشخیص براي  د) در مهندسی ژنتیک معموالً از دیسکی استفاده می
1( 1 2 (2 3 (3  4 (4   
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دار جایگـاه  دار و تیمـین یک، با شکستن پیونـد میـان نوکلئوتیـدهاي آدنـینطور معمول در طی مراحل مهندسی ژنت به -147
  دهد؟  ، ابتدا کدام اتفاق رخ میتنی خارج فام )ي حلقويDNAدر مولکول دنا ( EcoR1تشخیص آنزیم 

 شود.  )ي خطی حاوي دو انتهاي چسبنده تبدیل میDNAدیسک به یک قطعه دنا ( )1
 شوند.  دهنده (لیگاز) تشکیل می هاي هیدروژنیِ میان انتهاي چسبنده، توسط آنزیم اتصال) پیوند2
 شود.  مراز) رونویسی می پلی RNA) ژن مقاومت به پادزیستِ دیسَک (پالزمید)، توسط آنزیم رنابسپاراز (3
 شوند.  ده شکسته میدهن دارِ جایگاه تشخیص آنزیم برش استر میان نوکلئوتیدهاي پورین ) پیوندهاي فسفودي4
 است؟  نادرستهاي مهندسی پروتئین  کدام عبارت، دربارة روش -148

 تر که مقاوم به گرما هستند ممکن شده است.  هاي کوچک کنندة نشاسته به مولکول هاي تجزیه تولید آنزیم ،با کمک آن )1
 شود.  ت به اینترفرون طبیعی می) تغییر جزئی در رمز آمینواسیدهاي اینترفرون، منجر به افزایش فعالیت آن نسب2
 شود.  ) جانشینی یک آمینواسید با آمینواسید دیگري در توالی پالسمین، سبب افزایش فعالیت درمانی آن می3
 د. وش در شکل فضایی و در نتیجه عمل مولکول پروتئینی  باعث تغییر دتوان می) تغییر در توالی آمینواسیدها، 4
 »رفتار ......... در ......... «کنند؟  مقابل را کامل میدرستی عبارت  به مواردکدام  -149

 ها، نوعی حل مسئله است. بار با روي هم گذاشتن جعبه یابی به غذا براي اولین دست –مپانزه گرسنه االف) ش
 تأثیر تجربه است.  سالی، تحت هاي خشک پاسخ به نبود غذا یا دوره -پشت  ب) الك

 شکسته از النه، فقط الگوي یادگیري دارد. بیرون انداختن تخم –ج) کاکایی 
 دنبال کردن مادر و برقراري ارتباط با او، ریشه ژنی و تجربی دارد. –هاي غاز  د) جوجه

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

 است؟  نادرست ،در ارتباط با تولید پالسمین به کمک زیست فناوري کدام گزینه -150
 . دونشآن  موجب تغییر در میزان تأثیر ستندتوانتغییر جزئی،  کبا ایجاد ی) 1
 د. وش می) افزایش زمان فعالیت پالسمایی سبب پیدایش خاصیت دارویی آن 2
 است. نیاز ) براي ساخت آن به شناخت کامل از ساختار و عملکرد پروتئین 3
  تغییر نکرده است.عی در پروتئین ساخته شده نسبت به پروتئین طبیپپتیدي ) تعداد پیوند 4
 
 

هاي جانورانی که در معرض خطـر انقـراض قـرار دارنـد،  کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه امروزه پژوهشگران می -151
  کند؟ استفاده کنند، کدام عبارت، دربارة این رفتار صدق می

 ها و اثرهاي محیطی است. ژن  کنش پذیري، حاصل برهم ) برخالف رفتار نقش1
 دهد. خالف رفتار شرطی شدن فعال، در دورة حساسی از زندگی جانور رخ می) بر2
 گردد. ریزي می وقعیت جدید برنامه) همانند رفتار حل مسئله، براساس تجارب گذشته و م3
 نماید.  هاي طبیعی بروز می ) همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، فقط در پاسخ به محرك4

 ر انسولین، درست است؟کدام عبارت، در ارتباط با ساختا  -152
 به کار رفته است.  در ساختار انسولین فعال   C) بخشی از زنجیرة 1
 فقط در پیش انسولین وجود دارد.   Bو   A) پیوند شیمیایی بین دو زنجیرة 2
 تر است. ، به انتهاي آمینی پیش انسولین نزدیکAنسبت به زنجیرة   B) زنجیرة  3
 پیش انسولین حذف گردیده است.   Bو   Aزنجیره ) در انسولین فعال، بخشی از 4

  گیرد؟ نوترکیب به یاختۀ میزان، کدام عمل زودتر از سایرین انجام می DNAدر مهندسی ژنتیک، پس از مرحلۀ وارد کردن  -153

   گردند. ) دیسک و ژن خارجی از یکدیگر تفکیک می1
 شود. هاي تکثیر شده افزوده می ) ترکیبی به محیط کشت یاخته2
 شود. هاي یکسان و متعددي ساخته می ) از یک ژن خارجی نسخه3
 گیرد. ) توالی خاصی از دناي نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می4

 هاي آشنا سؤال 124تا  63هاي  صفحه: 3شناسی  زیست
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  است؟  نادرستکدام عبارت  -154
 شدن فعال، نوعی یادگیري است که براي بروز آن زمان الزم است. ) رفتار شرطی1
 کند. ود را در برابر هر نوع تحریک مکانیکی، منقبض نمیهاي حسی خ ) شقایق دریایی، شاخک2
 کند. رو است، استفاده می اي که با آن روبه ) در رفتار حل مسئله، جانور از تجربۀ قبلی در مورد همین مسئله3
 ) ترشح بزاق پس از ورود غذا به دهان، نوعی پاسخ غریزي است که یادگیري در بروز آن دخالتی ندارد.4

  ت، در مورد هر سامانۀ تبدیل انرژي (فتوسیستم) موجود در غشاي یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟کدام عبار -155
 هاي متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.  گیرندة نور آن، رنگیزه ) در هر آنتن1
 .  شود نانومتر جذب می  700و  680هاي  ) توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج2
 دهد که با دو الیۀ فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید در تماس است.  ) همواره به ترکیبی الکترون می3
 نماید.  ) تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندة نور، انرژي خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می4

د کافت (گلیکولیز) و ورود آن بـه چرخـۀ در هر یاختۀ غدة سپردیس (تیروئید) انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قن  -156
 تا این محصول ابتدا ......... کربس الزم است 

  تولید کند.   CO2) در راکیزه، (میتوکندري)، 1
 متصل شود.   A) در درون راکیزه (میتوکندري)، به کوآنزیم 2
  .بسازد  NADHیاخته (سیتوپالسم)،  ) در مادة زمینۀ میان3
 تولید نماید.   ATP) در غشاي خارجی راکیزه (میتوکندري)، 4

زنـدة پوششـی بـدن انسـان  یاختـۀکدام گزینه، در ارتباط با زنجیرة انتقال الکترون موجود در غشاي درونی میتوکندريِ یک  -157
  است؟  نادرست

   شود. هاي پر انرژي تأمین می ها از الکترون ) انرژي الزم براي پمپ کردن پروتون1
 آورند.  هاي آب را به وجود می هاي موجود در بستره، مولکول هاي اکسید در ترکیب با پروتون ) یون2
 ها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندري)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. ) تنها راه ورود پروتون3

 کند. ا به فضاي بین دو غشاي راکیزه (میتوکندري) پمپ میر +Hهاي کنندة الکترون، یون ) هر ترکیب دریافت4
 شوند، کدام مورد صحیح است؟ طور معمول در هنگام شب باز می ها به در گیاهانی که روزنه -158

 گردد. ، در شرایطی وضعیت براي نقش اکسیژنازي آنزیم روبیسکو مساعد میC3) برخالف گیاهان 1
 رسانند. ، دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام میC3اهان ) همانند گی2
 کنند. ها، کربن را تثبیت می ، فقط در صورت بسته بودن روزنهC4) همانند گیاهان 3
 گیرد. ها، در یک نوع یاخته انجام می کربن آن ، فرایند تثبیتC4) برخالف گیاهان 4

 کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -159
 » شود. گیرد، آنزیمی باعث ........... می ها، فقط هنگام روز صورت می در همۀ گیاهانی که تثبیت کربن در آن«
 دار  اتبا مولکولی پنج کربنی و فسف O2) ترکیب شدن1
 به مولکول پنج کربنی دو فسفاته  CO2) افزوده شدن2
 ) تجزیۀ مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی 3
 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی  CO2) ترکیب شدن4

کربنی غیرقنـدي دو  م مصرف یک مولکول گلوکز و به منظور تولید هر ترکیب سهاي انسان، به هنگا در هر یاختۀ ماهیچه -160
 شود؟  اي، به ترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف می فسفاته طیِ اولین مرحلۀ تنفس یاخته

1 (ADP2 وNADH1   2(ADP2 وNAD+2    
3(NADH1 وATP2    4(ATP2 وNAD+2   
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 محل انجام محاسبات

 
 هاي زیر در مورد امواج الکترومغناطیسی صحیح است؟ چند مورد از عبارت -161

 کنند. ) تمام امواج الکترومغناطیسی با تندي یکسان در خأل حرکت میآ

 تر است. ها از امواج رادیویی بیش ب) طول موج میکروموج
 ترین طول موج طیف امواج الکترومغناطیسی مربوط به پرتوهاي گاما است. پ) بیش

  در طیف امواج الکترومغناطیسی وجود ندارد. اي ) هیچ گسستگیت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4   

gمتر و چگالی آن  میلی 4قطر مقطع یک سیم مرتعش  -162
cm38  و طول آنcm160  است. اگر یک موج عرضی در مدت

/0 )نیروي کشش سیم چند نیوتون است؟   ثانیه طول سیم را طی کند، 02 )π = 3 

1 (/153 6 2 (/76 8 3 (/614 4 4 (/9 6   
دقیقه بعد از آن امواج ثانویه را  3کند و  لرزه ثبت می دقیقه پس از وقوع زمین 5نگار امواج اولیه را  لرزه، لرزه در یک زمین -163

  کدام است؟ آن لرزه به تندي امواج عرضی تندي امواج طولی این زمین کند. در این صورت نسبت دریافت می

1 (8
5

 2 (5
3

 3 (5
8

 4 (3
5

   

tشکل زیر نقش یک موج عرضی را در لحظۀ  -164 در این لحظه برابر با تندي انتشار موج  Mدهد. اگر تندي ذرة  نشان می 0=
متر  شود، چند سانتی بار بیشینه می دومین يبرا Mاي که بزرگی شتاب ذرة  باشد، پیشروي موج از این لحظه تا لحظه

)است؟  )π = 3  

1 (18 
2 (6 
3 (9 
4 (12   

2گر باشد. ا می vکشیده شده است، برابر با  F ثابت انتشار موجی عرضی در یک طناب که دو سر آن با نیروي تندي -165
3

طول  

 شود؟  می vبکشیم، تندي انتشار موج عرضی در آن چند  2F ثابت طناب را بریده و کنار بگذاریم و بقیۀ طناب را با نیروي

1 (2   2 (6
3

   3 (6   4 (3   

tشکل زیر تصویري از یک موج عرضی را در لحظۀ  -166 cm تنديدهد که با  نشان می 0=
s

ترتیب  در حال انتشار است. به 40

tدر بازة زمانی  Mمسافتی که ذرة  ،از راست به چپ / s=1 0 tتا  125 / s=2 0 در لحظۀ  Mکند و مکان ذرة  طی می 75
t2 متر کدام است؟ بر حسب سانتی 

 −2و  8) 1
 −2و  10) 2
 و صفر 8) 3
 و صفر  10) 4

 دقیقه 50وقت پیشنهادي:  125تا  62هاي  صفحه :3فیزیک 
  

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 14 :ۀصفح  فیزیک –اردیبهشت 31 آزمون -» 7«پروژة 
 

 محل انجام محاسبات

 5/3در عمق  فاصلۀ بین دو ستیغ متوالیو آوریم  میدر سطح آبی به نوسان در s1گوي متحرکی را با دورة تناوب  -167

2/. در صورتی که در عمق است cm60 ري برابر بامت سانتی 5موج سطحی  انتشارمتري تندي  سانتی 5
6

برابر تندي  

3/انتشار موج سطحی در عمق  /متري باشد، طول موج در عمق  سانتی 5 cm2  است؟ متر سانتیبرابر چند  5
1 (50 2 (25 3 (35 4 (40   

tحال انتشار است، در لحظۀ  ها در خأل درzنقش میدان الکتریکی از یک موج الکترومغناطیسی که در جهت محور  -168 =0 

tسی این موج در لحظۀ یمطابق شکل زیر است. نقش میدان مغناط s=
3

100
m(cمطابق کدام گزینه است؟   )

s
= × 83 10  

  
 

1(   2 ( 

3(   4 ( 

و  dB12، برابر با Bو Aت در نقاط ار دارد. اگر اختالف تراز شدت صوقر Sصوتی در نقطۀ  مطابق شکل زیر، یک چشمۀ -169
 بل است؟  چند دسی Cتراز شدت صوت در نقطۀ  باشد، W120توان چشمۀ صوت 

)π = 3،log /=2 0 3،WI
m

−= 12
0  نظر کنید.) و از اتالف انرژي صوتی صرف 210

1 (108  
2 (104  
3 (106  
4 (110   

برابر کنیم و  8برابر و دامنۀ نوسان آن را  4از یک شنونده قرار دارد. اگر بسامد صوت را  dمنبع صوت در فاصلۀ یک  -170
 قبل چندحالت رسد، نسبت به  صوتی که به شنونده می از شنونده قرار دهیم، تراز شدت d2منبع صوت را در فاصلۀ 

2کند؟   بل تغییر می دسی 0 3log /  )نظر کنید. و از اتالف انرژي صوتی صرف=(
1 (9 2 (12 3 (15 4 (18   

، بل باشد دسی 40رسد،  اگر تراز شدت صوتی که به گوش شنونده میاست.  250mmمساحت پردة گوش یک شنونده،  -171

6 رسد، چند میکروژول است؟  دقیقه به پردة گوش این شنونده می 2اي که در مدت  مقدار انرژي
0 210 W(I )

m
− µ

=  

1 (60   2 (−× 56 10   3 (30   4 (−× 53 10   
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صداي دیگر صدا از میله و یک شود،  میله دو صدا شنیده میدیگر شود و در انتهاي  اي زده می  میلهیک انتهاي اي به  ضربه -172

mبرابرترتیب  صوت در هوا و میله به تنديمتر و  1000ول میله هواي اطراف میله، اگر طاز 
s

mو  350
s

باشد،  2800

 چند ثانیه است؟حدوداً شود  فاصلۀ زمانی که این دو صدا شنیده میاختالف 

1 (1 2 (/1 5 3 (/2 5 4 (4   
کدام  یکسان از هر دو چشمۀ موجشوند. در یک فاصلۀ  در یک محیط منتشر می Bو  A یصوتموج در شکل زیر دو  -173

2 ج صحیح است؟مودو این صوت گزینه در مورد تراز شدت  0 3(log / )=  
 است. Bصوت تراز شدت از  تر بل کم دسی A 6صوت شدت ) تراز 1
 است. Aصوت شدت تراز از  تر کمبل  دسی B 60صوت شدت ) تراز 2
 است. Bصوت تراز شدت از  تر کمبل  دسی A 60صوت شدت ) تراز 3
 است.  Aصوت تراز شدت از  تر کمبل  دسی B 6صوت شدت ) تراز 4

با  )1آینۀ (تابیده شده به زاویۀ پرتو نور اگر است.  40) برابر با 2با پرتو بازتاب از آینۀ (تابد و زاویۀ آن  ) می1پرتو نوري به آینۀ ( -174
  ؟دباش) 1سطح آینۀ (با  موازي) 2پرتو بازتاب از آینۀ ( امتداد) را چند درجه بچرخانیم تا 2آینۀ (، باشد درجه 60 سطح آینۀ

1 (30  
2 (40  
3 (20  
4 (10   

تابش و برابر زاویۀ تابش باشد، زاویۀ بین پرتو  α ،5تابد. اگر زاویۀ  اي می سطح آینه  رنگی به پرتو نور تک در شکل زیر،  -175
 پرتو بازتابش چند درجه است؟

1 (/67 5 
2 (120 
3 (/22 5 
4 (45   

)پرتو نوري مطابق شکل از محیط شفاف  -176 )نور در محیط شود. اگر تندي  هاي شفاف دیگر می وارد محیط 1( درصد  60 1(
)تر از تندي نور در محیط  بیش )باشد، نسبت ضریب شکست محیط  2( )به ضریب شکست محیط 1(  کدام است؟ 3(

)37 0 6sin /°  موازي یکدیگر است.) ي شفافها سطح جدایی محیطو  =

1 (6
5

  

2 (5
6

 

3 (4
3

  

4 (3
4
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شود.  بخش دیگر وارد تیغه میشود و  تابد. بخشی از پرتو بازتاب می مطابق شکل پرتو نوري از هوا به یک تیغۀ مسطح می -177

(MN)فاصلۀ بین نقاط برخورد امتداد پرتوهاي بازتاب و تابش به تیغه 
sin,متر است؟  چند سانتی −−− / )= =08 37 0 6

  n)تیغه5

1( 2 3   

2( 4 3+  
3 (8  
4 (/4 5 

5) شده که در نتیجه تندي آن 2) وارد محیط (1مطابق شکل زیر، پرتو نوري از محیط ( -178
8

این پرتو پس از شود.   برابر می 

sin)؟ دشو ) چند درجه نسبت به امتداد پرتو اولیه منحرف می2ورود به محیط ( / )=037 0 6  

1 (23  
2 (30 
3 (7  
4 (16   

است. بسامد فوتونی با طول موج  eV3برابر  λ2طول موج  و انرژي فوتونی با eV2برابر  λ1انرژي فوتونی با طول موج  -179

( )λ + λ1 22 19چند هرتز است؟  3 341 6 10 6 4 10(e / C,h / J.s)− −= × = × 

1 (/ 1312 5 10× 2 (1325 10× 3 (194 10× 4 (205 10×   

×اختالف بسامد دو پرتوي نور  -180 154 هرتز است. اگر کوانتوم انرژي یکی از پرتوها، چهار برابر دیگري باشد، طول موج  10

m(cبلندتر چند نانومتر است؟  )
s

= × 83 10 

1 (225 2 (450 3 (675 4 (900   
n)بسامد خطوط در رشتۀ براکت  در طیف اتم هیدروژن، بیشینۀ -181 )′ = بسامد خطوط در رشتۀ لیمان  ۀ، چند برابر کمین4

(n )′  است؟ 1=

1 (1
12

 2 (12 3 (400
9

 4 (9
400

   

 است؟ نادرستاز موارد زیر  یک کدام -182
 آن است. ةهاي سازند کنش ضعیف بین اتم ) تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد، ناشی از برهمآ

 هاي معینی است.  کنند که شامل طول موج ب) گازهاي پرفشار و غلیظ، طیفی گسسته را گسیل می
 هاي یک گاز، باید از یک منبع تغذیه با ولتاژ باال استفاده کرد. پ) براي تشکیل طیف گسیلی خطی اتم

 فقط پ) 4 و ب آموارد ) 3 فقط ب) 2 آفقط ) 1
n)سومین خط طیف اتم هیدروژن در رشتۀ بالمر  -183 )′ = n)لیمان   م هیدروژن در رشتۀو اولین خط طیف ات 2 )′ =1 

 ترتیب از راست به چپ در کدام ناحیه قرار دارند؟ به

   مرئی، مرئی) 4 مرئی، فرابنفش) 3 فرابنفش، مرئی )2 فرابنفش، فرابنفش) 1
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شده از چشمه در مدت  هاي گسیل کند، تعداد فوتون گسیل می nm128نوري با طول موج  W90چشمۀ نوري با توان  -184

m(hیک دقیقه کدام است؟  eV.s,e / C,c )
s

− −= × = × = ×15 19 84 10 1 6 10 3 10  

1( 2012 10× 2 (1912 10× 3( 2036 10× 4 (1936 10× 

 ؟استزیر صحیح  هاي تیک از عبار کدام -185

 ) طیف خطی گسیلی و جذبی از گازهاي اتمی، با فیزیک کالسیک قابل توجیه است.1

 هاي فیزیک کالسیک، پدیده فوتوالکتریک باید با هر بسامدي رُخ دهد. ) طبق نظریه2

 کُنش دارد. تابد، هر فوتون با چند الکترون برهم شتین، وقتی نوري تکفام بر سطح فلز مینی) بنابر نظریۀ ا3

 تابش شده و جنس فلز بستگی دارد. بسامد نوراي به  آستانه  در پدیدة فوتوالکتریک بسامد) 4

/رود و فوتونی با انرژي  می ′nبه تراز  nدر اتم هیدروژن، الکترون از تراز  -186 eV2  شود. اگر طول موج این گسیل می 52

R)کدام است؟ nفوتون در محدوده نور مرئی باشد،  / (nm) ,hc eV.s)−= =10 01 1200 

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

سامد فوتون تابش شده دهد. در کدام گسیل ب اي اتم هیدروژن را نشان میشکل زیر مدارهاي الکترون در الگوي بور بر -187

  است؟ تر بیش

1 (A  

2 (B 

3 (C  

4 (D   

 ت؟هاي مدل اتمی رادرفورد اس یک از موارد زیر جزو ویژگی کدام -188
  شده توسط اتم گسیل ی) توجیه طیف خط2  ) کشف وجود الکترون در اتم 1
 ) توجیه پایداري اتم4  چگال با بار مثبت در مرکز اتم  ) وجود هستۀ3

240 ؟ کدام است Yهاي هستۀ  تعداد نوترون مقابلاي  در واکنش هسته -189
90 78

nX Y m→ + α  
1 (140 2 (138 3 (218 4 (216 

برحسب زمان مطابق شکل زیر است. چند ساعت پس از آغاز واپاشی تعداد  Bو  Aدو عنصر مادر هاي  هسته تعدادنمودار  -190
 شود؟ دو عنصر با یکدیگر برابر میمادر هاي  هسته

1 (5/1  
2 (5/2 
3 (3 
4 (2 
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  اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست است؟ اگر به جاي هر دو اتم اکسیژن در کربن دي -191
 کند.  ) عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می1
δ) بار جزیی اتم کربن از حالت 2 δبه +  شود.  تبدیل می −
 شود.  تاور دوقطبی مولکول ایجاد نمی) تغییري در میزان گش3
 یابد.  ، کاهش میSتر ) قدرت نیروهاي بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگ4

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -192
 .ستبعدي ا دویک جامد کوواالنسی  همانند گرافن(SiC)یلیسیم کربید) سآ

 اتم کربن دیگر متصل است.  3که در الماس هر اتم کربن به  درحالی ،اتم کربن دیگر متصل است 4ب) در گرافیت هر اتم کربن به 
 ند. ا آسا با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل غول هاي صفحات ) در گرافیت مولکولپ
ر اتم سیلیسیم به دهد که در آن ه تشکیل میالنسی کوواجامد  ،اکسیژن) سیلیسیم ضمن ایجاد پیوند اشتراکی با اتم ت

 . استتصل دو اتم اکسیژن م
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر )1

 هاي زیر درست است؟  یک از گزینه کدام -193
که رساناي جریان برق است و تفاوت در عناصر اصلی سازندة کوارتز و ماسه،  بودهشیمیایی به ضخامت یک اتم گرافن یک گونه  )1

 ماسه کدر باشد.  ولی کوارتز شفاف و بلوري شود که سبب می
شوند و در سـاختار  هستند که در ساختار جامدهاي کوواالنسی دیده میاي  جدول دوره 14نافلزهایی از گروه  سیلیسیمو  کربن )2

 اتم اکسیژن وجود دارد.  1000کوواالنسی پیوند  2000جامد زمین، به ازاي هر ترین اکسید در پوستۀ  فراوان
قطـۀ از لحاظ ن »الماس<سیلیسیم کربید<سیلیسیم«و مقایسۀ  نیستندي جریان برق ناجامدهاي کوواالنسی بجز گرافیت رسا) 3

 ذوب به درستی انجام شده است.
 قیمت است که ساختاري مشابه الماس دارد.  ارزان ربید یک سایندة) سیلیسیم ک4

هـاي  ها به نوع پیونـدهاي میـان اتم در گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهاي میان آن -194
 تر است؟ کربن در کدام ترکیب، شبیه

 ، سیکلوهگزان 4)4 ، سیکلوهگزان 3)3 ، بنزن 4)2 ، بنزن 3)1
% باشـد، نسـبت 44برابـر  ،اکسـید (III)و آهن SiO2حاويمخلوط شیمیایی گرم از  100در اگر درصد جرمی اکسیژن  -195

116) اکسید در این مخلوط کدام است؟IIIن (هبه آ SiO2جرم 28 56(O ,Si ,Fe :g.mol )−= = =  
1( 5/0 2 (1 3 (5/1 4 (2 

 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زیر  -196
 کند.  ایجاد میرا  آسا هاي سیلیسیم پیوندهاي قوي اشتراکی وجود دارد که ساختارهاي غول در سیلیس بین اتم ●
Cزیرا طول پیوند ؛تر از گرافیت است چگالی الماس بیش ● C− تر از گرافیت است.  در الماس کوتاه 
 تر است.  زیرا نیروهاي بین مولکولی در سیلیس قوي ؛اکسید است دي ذوب سیلیس باالتر از کربن نقطۀ ●
 وجود دارد.  ضعیف ۀجاذبنیروي هاي آن  چینش سه بعدي است که بین الیهجامد کوواالنسی نرم و با یک  ،گرافیت ●
 4) 4 صفر) 3 3) 2 2 )1

 دقیقه 30 وقت پیشنهادي: 121تا  65هاي  صفحه: 3شیمی 
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 ....... جز بهاند،  ها درست یفدرزیر، اطالعات ارائه شده در همۀ  با توجه به جدول -197

 نام ترکیب ردیف
فرمول 
 شیمیایی

گیري در میدان  جهت
 الکتریکی

گشتاور 
 دوقطبی

رنگ اتم مرکزي در 
پتانسیل  شۀنق

 الکتروستاتیکی
 یآب صفر کند نمی CO2 اکسید دي کربن 1
 سرخ تر از صفر بزرگ کند می NH3 آمونیاك 2
 آبی صفر کند نمی SO3 اکسید گوگرد تري 3
 سرخ تر از صفر بزرگ کند مین CHCl3 کلروفرم 4

 ردیف چهارم) 4 ردیف سوم) 3 ردیف دوم) 2 ردیف اول )1
 ؟ هستندهاي زیر صحیح  با مواد مولکولی چند مورد از عبارتدر رابطه  -198

 توان مولکولی قطبی با پیوندهاي ناقطبی را در طبیعت مشاهده نمود.  ) میآ
 ها معین است.  هاي پیوندي و ناپیوندي و نیز شعاع اتم الکترون جفت ،پتانسیل الکتروستاتیکی ۀب) در نقش

 شود.  اتم مرکزي به رنگ آبی دیده می ،اکسید گردتريپتانسیل الکتروستاتیکی گو ۀ) در نقشپ

 کند.  گیري می آن مولکول قطبی بوده و در میدان الکتریکی جهت ،معین کرد δ−و δ+ها را با ) اگر در مولکولی بتوان اتمت
1( 4 2 (3 3 (2 4 (1 

 است؟  نادرستکدام گزینه  -199
 کند.  گیري می اکسید در میدان الکتریکی جهت دي کربونیل سولفید داراي ساختار خطی بوده و برخالف کربن )1
2(N2  در مقایسه باHF تري به حالت مایع است.  در گسترة دمایی کم 
 تر از هیدروژن فلوئورید است.  قوياي در سدیم کلرید  ) نیروي جاذبۀ بین ذره3
 شود.  محیطی می گیري از این منبع انرژي، سبب کاهش ردپاي زیست ) خورشید، منبع انرژي تجدیدناپذیر است و بهره4

ترین  سـاده هاي هیدروژن در ساختار مولکـول تمکلر به جاي همۀ ا  با قرار گرفتن اتم«هاي زیر عبارت  چند مورد از گزینه -200
 کند؟  ستی کامل میرا به در...................... .»  ،آلکان

 یابد.  ) گشتاور دوقطبی مولکول تغییر نمیآ
 آید.  ب) مولکول از حالت ناقطبی به حالت قطبی درمی

 شود.  تر می  گیري مولکول در میدان الکتریکی بیش ) جهتپ
 کند.  ستاتیکی مولکول تغییر نمیتم مرکزي در نقشه پتانسیل الکترو) رنگ ات
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ؟ استصحیح  هاي زیر موارد از عبارت کدام -201
 روند.  کار می یونی و مولکولی به هاي شارهآ) در فناوري تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي، 

باید در گستره  ،آورد اي که در فناوري تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي توربین را به حرکت درمی ب) شاره
 لت مایع باشد. به حا باالتريدمایی 

ترین منبع انرژي براي زمین است، منبعی تجدیدناپذیر که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطیسی  ) خورشید بزرگپ
 دارد.  گسیل می زمینبه سوي 

 باشد.  د، لزوماً مولکول قطبی نیست زیرا ممکن است گشتاور دوقطبی مولکول برابر صفرن) در هر مولکولی که پیوندها قطبی باشت
 ) ب، پ و ت 4 ) آ، پ و ت3 ) آ و ت2 ب و پ )1
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 اند؟  به ترتیب از راست به چپ کدام Cو  A ،Bهاي جدول زیر،  با توجه به داده -202

1(/ / 21 11 2 1 43 10−− − ×  

2(/ 2196 1 1 09 10−− − ×  

3(/ / 21 11 2 1 09 10−− − ×  

4(/ 2196 1 1 43 10−− − ×  
  است؟  نادرستکدام مطلب  -203

 هاي سازندة این ترکیب یونی برابر است.  ها برابر باشد، شعاع یون ) نسبت بار به شعاع یون.یک هالوژن است X( MX اگر در نمک )1

 تر است.  بیشها  یوناز بقیه  +Naی بار یون، چگالاي جدول دوره هاي اول و دوم از دورة سوم و چهارم هاي پایدار گروه ) در میان کاتیون2

 است.  −Yتر از چگالی بار بیش +Xهم الکترون باشند، چگالی بار یون −Yو +Xهاي ) اگر یون3
 ) کلرید است. IIIدر نمک آهن (موجود تر از چگالی بار کاتیون  کوچک ،) کلریدIIبار کاتیون موجود در نمک آهن ( ) چگالی4

 ................ . جز به ،هاي زیر درست هستند همۀ عبارت -204

) عناصر گروه B) و شعاع اتمی (نمودار Aرو روند تغییرات شعاع یونی (نمودار  ) نمودار روبهآ
 دهد.  اي را نشان می رهجدول دو 17

الکتـرون  5که در آرایـش الکترونـی اتـم آن  Mاز کاتیون عنصر  فرمولیب) در هر واحد 
0lبا  اتم وجود دارد.  9 ،کاتیلیوجود دارد، با آنیون س =

ها مجموع اعداد  ظرفیت آن ترین شعاع یونی مربوط به عناصري است که در الیۀ بیش ،اي ) در یک دوره از جدول دورهپ
nبرابر ها می اصلی و فرعی الکترونوکوانت +5  . است 3

 یابد.  ها کاهش می اتمی هالوژن عددبلوري هالیدهاي لیتیم با افزایش  ۀ) آنتالپی فروپاشی شبکت
 ) فقط آ4 تو  ، بآ) 3 ت) ب و 2 پو  آ )1

 است؟  نادرستکدام گزینه  -205

 . است 6وئوردیناسیون کاتیون و آنیون در سدیم کلرید یکسان و برابر عدد ک )1

Cl17هاي ) در بین یون2
−،S2

16
−،Mg2

12
Na11و +

 تر است.  بزرگها  یون سایرسولفید از یون شعاع یونی  ،+
Naتر و از بیش KFاز LiFبلور آنتالپی فروپاشی شبکۀ ،یکسان ) در شرایط3 O2 تر است.  کم 
 . تر است کمچگالی بار آن  ،تر باشد ) هرچه شعاع آنیون یا کاتیونی بزرگ4

 ؟ ستاکدام موارد زیر با توجه به جامدهاي فلزي درست  -206

 کنند.  ظرفیت در ایجاد دریاي الکترونی شرکت می الیۀ هاي ن) الکتروآ
 باشند. گیرد فلزها شکننده نمی ها را دربرمی لکترونی آندریاي اچون شوند اما  جا می ها جابه ب) در اثر وارد شدن ضربه به فلزها، کاتیون

 قرار دارند.  fو s،p ،dۀدهند در هر چهار دست را تشکیل میتناوبی عناصر جدول  ة) فلزها که بخش عمدپ
 ها، جامدهاي فلزي خنثی هستند.  ها و کاتیون دلیل برابر بودن تعداد آنیون ) بهت
 ) ب و ت4 تو  پ) ب، 3 ، ب و پآ) 2 و پ آ )1

Br− BX  یون اکسید +

C 133 140 شعاع یون(pm)  

/ −× 35 1 10 37 52 10/ −× A نسبت بار به شعاع 
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2در یک آزمایش  -207 Fمول  /1 (g)2  مول 1/1وH O(g)2 دهند. اگر در لحظۀ تعادل،  در یک ظرف دو لیتري با هم واکنش می
 Kواکنش وجود داشته باشد، مقدار مول گاز اکسیژن در ظرف  05/0و  HFمول  2/0مول گاز فلوئور، یک مول آب،  2

2(معادله موازنه شود.)   )، کدام است؟ mol.L−1(برحسب 2 2F (g) H O(g) O (g) HF(g)+ +  
1 (−510   2(−410  3(−× 32 10  4(−× 35 10  

 توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟ ش کدام ترکیب میاز اکسای -208

1 (  2 ( 

3 (

 

 4 ( 

 است؟  نادرستکدام گزینه  -209
 هایی از جمله وبا در جهان شده است.  فناوري تصفیۀ آب، مانع گسترش بیماري )1
 دارد.  Aی مانند اوره و ویتامین یها فراورده تولیدتري نسبت به  آمونیاك قدمت بیش تولید) 2
 بندي (غذا، دارو و ...) را دگرگون ساخت.  اوري تولید پالستیک، صنعت پوشاك و صنعت بسته) فن3
هاي فسـیلی را  سـوختمصرف ناشی از  هاي کاتالیستی آلودگی هاي  ) فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل4

 داد.  افزایش
  ؟ هستندي زیر درست ها چند مورد از عبارت ،رو به نمودار روبهبا توجه  -210

 شود.  تبدیل می Bاکسیژن به آالیندة گاز در اثر واکنش با  A) آالیندة آ
 . هستندرنگ  گازهایی بی Cو  A ،Bب) هر سه آالیندة 

ــده پ ــه آالین ــدة  Cو  A ،B) از س ــا آالین ــی از  Aتنه یک
 باشد.  هاي خروجی از اگزوز خودروها می آالینده

 تمی است که در الیۀ استراتوسفر        مولکولی سه ا C) آالیندة ت
  شود.  نیز یافت می

1( 2 2 (3 3 (4 4 (1 
 اند؟ نادرست ي زیرها عبارتموارد از کدام  -211

 . دهند را تشکیل میبخش کوچکی از گستره پرتوهاي الکترومغناطیسی  ئی) پرتوهاي مرآ
 ها را تشخیص داد.  جود آنتوان به آسانی و ولی می ،هستند  رنگ ها بی ب) هرچند اغلب آالینده

 اند.  یکنواخت در هواکره پخش شدهغیرطور  خشک مخلوطی از گازهاي گوناگون است که بهپاك و ) هواي پ
 هاي نسوخته است.  تر از هیدروکربن مونوکسید بیش مقدار کربن ،) در آالینده خروجی از اگزوز خودروهات
 ) ب و ت4 تو  پ) 3 ) ب و پ2 و ب آ )1

 هواي یک شهراي از  نمونهها در  ت برخی آالیندهنمودار غلظ       

B

C
A
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A(g)پذیر اکنش برگشتدر واگر  -212 B(g)2  ،H∆  برابربرگشت در جهت واکنشkJ+60  در رابطه با گزینهکدام  ،باشد 
 است؟  درستاین واکنش 

1( H∆،واکنش رفتkJ60+  تر است. بیشنسبت به واکنش برگشت نجام آن سرعت او بوده 
 شود. می aEو ∆Hافزایش دما در این واکنش، سبب کاهش) 2
 .  یابد کاهش می ∆Hهاي رفت و برگشت افزایش و مقدار عددي ) با به کار بردن کاتالیزگر، سرعت واکنش3
 . نسبت به واکنش برگشت داردتري  سازي کوچک و انرژي فعالبوده گرماده  ) واکنش رفت،4

 ند؟ نک می تکمیلرا به درستی  زیرهاي داده شده جاي خالی  چند مورد از عبارت -213
 ......................»کاتالیزگرها «
 مانند.  باقی میواکنش کنند اما در پایان  ) در واکنش شرکت میآ

)ر آنتالپی واکنش ب) ب H)∆  .اثري ندارند 
 . کنند جا می جابهها را  ها و فراورده دهنده ) سطح انرژي واکنشپ
 ها روي ندهد.  اي در حضور آن ) باید موادي پایدار باشند و واکنش ناخواستهت
 دهند. سازي، زمان انجام واکنش را افزایش می ) با کاهش انرژي فعالث
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

  است؟  صحیح گزینهکدام  -214
 هاي گرماگیر براي آغاز شدن به انرژي نیاز دارند.  تنها واکنش )1
 سازي رفت و برگشت برابر آنتالپی واکنش است.  گرماده اختالف انرژي فعال هاي ) تنها در واکنش2
 .  دارندسازي و سرعت واکنش رابطۀ عکس  ) انرژي فعال3
 شود.  سازي واکنش و افزایش سرعت می ا و استفاده از کاتالیزگر مناسب، باعث کاهش انرژي فعال) افزایش دم4

T)و  T1یک واکنش فرضی گازي در دو دماي  -215 T )T>1 2  شود. کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ ، انجام می2
 است. T2کمتر از مقدار آن در دماي  T1م واکنش در دماي ) کمینه انرژي مورد نیاز براي انجاآ

 ها وابسته است. ها و فراورده دهنده ، به تفاوت سطح انرژي واکنشT2و  T1ب) تفاوت سرعت واکنش در دماي 
 است. T2، بیشتر از دماي T1ها در دماي  ها به فراورده دهنده گرماده باشد، سرعت تبدیل واکنش پ) اگر واکنش

ها  فراورده  ها به دهنده باشد، درصد تبدیل واکنش aE، کمتر از T2و  T1ها در دماهاي  دهنده ت) اگر انرژي ذرات واکنش
 در این دو دما برابر است. 

 ) پ، ت4 ) ب، ت3 ، بآ) 2 ، پآ) 1
CO(g)سازي واکنش: انرژي فعال -216 O (g) CO (g)+ →2 22 ها نسـبت بـه  است. اگر سطح انرژي فراورده kJ334، برابر2

مـورد از چنـد  ،باشـد kJ900برابـر هـا تر بوده و اختالف سطح انرژي قله با سطح انرژي فراورده پایین ها دهنده واکنش
 ؟ درست هستند هاي بیان شده عبارت

 شود.  گرما آزاد می kJ283،مول فراورده ) ضمن تولید نیمآ
 یابد.  کاهش می ،»پیشرفت –انرژي «ها با قله نمودار  طح انرژي فراوردهفاصله س ،کاتالیزگر استفاده ازب) با 

 سازي سرعت واکنش را دو برابر نماید.  تواند با نصف کردن انرژي فعال ) افزودن کاتالیزگر میپ
 باشد.  می kJ+566آنتالپی واکنش برابر) ت
1( 4 2 (3 3 (2 4 (1 
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هاي کربن مونوکسید  مونوکسید وارد هواکره کند، شمار مولکول گرم کربن 12کیلومتر، تقریباً  10طی هر هر خودرو به ازاي اگر  -217

112کدام است؟ ،کنند کیلومتر وارد هواکره می 80که پنج میلیون خودرو به ازاي طی کردن  16(C ,O :g.mol )−= =  

1(/ 306 45 10×  2(/ 29103 2 10×  3(/ 2920 1 10×  4(/ 28685 3 10×  
هـاي زیـر در آن  شوند و واکنش مونوکسید و نیتروژن مونوکسید وارد یک مبدل کاتالیستی می کربن ،متان طمول مخلو 2 -218

3شود. اگر در پایان واکنش طور کامل انجام می به 0و گرم بخار آب  /6 چنـد  ،اکسید حاصـل شـود دي مول گاز کربن /8

H)دهد؟ مونوکسید تشکیل می تروژنینرا مخلوط اولیه مولی درصد  ,O :g.mol )−= = 11 16  

4 2 2 21 2 2)CH (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +  

2 22 2 2) CO(g) O (g) CO (g)+ →  

2 23 2) NO(g) N (g) O (g)→ +  
1( 40 2 (50 3 (60 4 (20 

 ند؟هستهاي زیر صحیح  چند مورد از عبارت -219
 . استهاي خروجی از خودروهاي دیزلی  ) آمونیاك یکی از آالیندهآ

 نانومتر وجود دارند.  10تا  2هاي سرامیکی به قطر  توده ،کاتالیستی هاي ب) در سطح مبدل
 اي رنگ هستند. هاي هوا قهوه اغلب آالینده) پ
 میـزانپـودر روي بـه  استفاده ازتوري پالتینی نسبت به  در حضور O2و H2ان دو گازسازي واکنش می انرژي فعال) ت

 یابد.  کاهش می يتر بیش
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر )1

% 25/6 را به انـدازة گشت% و بر50به اندازة را سازي رفت  چنانچه استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش فرضی، انرژي فعال -220
واکـنش  آنتـالپیکیلوژول باشد،  100سازي رفت در حضور و عدم حضور کاتالیزگر برابر  کاهش دهد و اختالف انرژي فعال

 ورا از راسـت بـه چـپ بخوانیـد ها  آیـد؟ (گزینـه کدام است و این مقدار گرما از سوختن چند گرم متان بـه دسـت می

kJ.mol ,C ,H :g.mol− −= − = =1 1896 12 )متان وختنس1 H∆  
1(1600−،25   2(1400−،25   3(1600−،50   4(1400−،50   
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  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  زماني، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي بخش محسن اصغري، داود تالشي، هامون سبطي، عرفان شفاعتي، كاظم كاظمي، سعيد گنج  فارسي
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 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
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  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،  سعيد آقچه
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 )اردبيل - ير(مرتضي منشا  »3« ةگزين - 1

  اند:  هايي كه نادرست معني شده معني واژه
  ميان، وسط بحبوحه:) ج

 )نامه واژه، لغت، 3(فارسي   نابودي، از بين رفتن: زوالد) 
----------------------------------------------     

 زماني) بخش (سعيد گنج  »1«گزينة  - 2
زشـت،   :شـده، عهدشـده / پتيـاره    معمـول، شـناخته   :ود/ معهـ  وجنات: صورت، چهره

  ارتقا يافتن، رتبه گرفتن   :ي زني، مشورت، نظرخواهي/ ترفيعار :ترسناك / استشاره
 )نامه واژه، لغت، 3(فارسي   

----------------------------------------------     
 )تبريز -(عرفان شفاعتي   »4«گزينة  - 3

  هاي ديگر تشريح گزينه
  سورت (تندي و تيزي) او  ←صورت او »: 1«نة گزي

  (نسبت داده شده) منسوب  ←منصوب »: 2«گزينة 
 )تركيبي، امال، 3(فارسي   )  برايبهر ( ←بحر »: 3«گزينة 

----------------------------------------------     
 (داود تالشي)  »2«گزينة  - 4

  لف) و (ج) غلط اماليي وجود دارد:در ابيات (ا
  (نام گل) سمن ←ثمن (ارزش و بها)  الف)

  / شبه: مانندموهوم از كسي ة(ج): شَبح = كالبد و سياهي يا ساي
  م و تعدي / (د): هول = ترس / (هـ): طاق ستساير ابيات: (ب): تطاول = واژگان مهم: 

 )تركيبي، امال، 3(فارسي   
----------------------------------------------    

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  - 5
)/ فرهاد و شيرين (منظـوم از وحشـي بـافقي)/    الدين رازي نجماز (منثور مرصاد العباد 

(منظـوم از اخـوان   در حياط كوچـك پـاييز در زنـدان    / تذكرة االوليا (منثور از عطار)
 )تاريخ ادبيات، تركيبي، 3و  2(فارسي   ثالث)

----------------------------------------------     
 (داود تالشي)  »2«گزينة  - 6

تشخيص  -استعاري ة(اضاف=  » دلصفاي نپسنديدنِ «و » دست آينه« :الف) استعاره
  و استعاره)

  .دارند ايهام تناسب» قانون و شفا«كلمات  :ب) ايهام تناسب
  معنا دارد:   كه دوواژة ايهامي است  »قانون« 
  است.  رود و قابل قبول به كار ميدر بيت كه  »ساز قانون«) 1
غيرقابـل قبـول اسـت و بـا واژة شـفا (نـام        و رود به كار نميكه ) كتاب بوعلي سينا 2

  سازد.   مي نظير كتابي از بوعلي سينا) مراعات
  .اضافة تشبيهي است »گلستان كرم« :هـ) تشبيه
  آميختن پديدة ذهني (خيال) با حس بينايي (رنگين)خيال رنگين  :آميزي د) حس

  »(جان باختن) اما به زندگي ادامه دادنسر دادن : «ج) تناقض
 )تركيبي، آرايه، 3(فارسي    

----------------------------------------------     
 )هامون سبطي(  »3«گزينة  - 7

هاي آن تأثيرگذار است؛ با توجـه بـه مضـمون     درست خواندن بيت در تشخيص آرايه
گونه خواند: چند زنـي طبـلِ    شود كه بايد مصراع دوم را اين روشن مي ،مصراع نخست

  نمايي در كار نيست. كه دراين صورت متناقض» بيان؟ بي دم و گفتار بيا
  هاي ديگر تشريح گزينه

» گور اسـب «معني » شير«آمده است اما در كنار » قبر«در معني » گور»: «1«گزينة 
  كند و ايهام تناسب دارد. به ذهن خطور مين نيز از آ
  ».خلق«معنا كرد؛ هم » مردمك«توان  مي را هم» مردم»: «2«گزينة 
انگيز  موالنا براي هميشه گريان بودن (باريدنِ) چشم عاشقان دليلي خيال»: 4«گزينة 

 )تركيبي آرايه،، 3(فارسي   و شاعرانه ارائه نموده است.

 )اصغري محسن(  »3«گزينة  - 8
  آهنگ (نغمه) -2آهنگ (قصد)  -1»: آهنگ«جناس همسان: 

  كند. ناله آهنگ رفتن مياستعاره و تشخيص: 
نغمه (مـورد نظـر    -2قصد (معناي مورد نظر)  -1ايهام تناسب: آهنگ (مصراع اول) : 
  نيست و با ناله و پرده تناسب دارد.)

  حس آميزي: آهنگ تيره (آميختن حس شنوايي با بينايي)
 )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي  

----------------------------------------------     
 (محسن اصغري)  »4«گزينة  - 9

   زعمر عزي ،خيال كج ،اين خيال ،هاي وصفي: هيچ گشايشي تركيب
  ابروي تو  ،هاي اضافي: خم ابرو تركيب

  هاي ديگر تشريح گزينه
دل  ،دبسـتان دل  ،درس دانـش  ،نيسـتي  ، مهدهاي اضافي: طفل مهد تركيب»: 1«گزينة 

  تركيب وصفي: دل دانا  من /
  ي اضافي: خوان فلك، رزق جهان، سفرة انعام، انعام او، پاية خوانها تركيب»: 2«گزينة 

  تركيب وصفي: آن خوان
 ،مجلس ديوانه ،نقل مجلس ،اهل دل ،خردان هاي اضافي: طعن بي تركيب»: 3«گزينة 

 )تركيبي، دستور، 3(فارسي   سنگ اطفال / تركيب وصفي ندارد. 
----------------------------------------------     

 )ساري -موسوينرگس (  »3«گزينة  -10
  ت غموجود دارد: شهيد تير  اليه مضاف اليه فقط مضاف» 3«در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
 ة آمدندمژ :اليه / صفت مضاف شباليه: شكن طرة  اليه مضاف مضاف»: 1«گزينة 

  اليه) فمضا  اليه (مضاف چيناليه)  مضاف  اليه (مضاف صنماليه)  مضافصفت ( آن
(صـفت  سـياه   / كمنـد زلـف   تـو زلـف   ةاليه: حلق اليه مضاف مضاف»: 2«گزينة 
  اليه) اليه مضاف (مضاف تاليه)  مضاف
اليـه:   )/ صـفت مضـاف  اليـه  مضاف اليه مضاف( تشهيد چشم مخمور»: 4«گزينة 

 )تركيبي،  دستور ،3(فارسي   )اليه مضاف(صفت مخمورشهيد چشم 
----------------------------------------------     

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -11
 ،جمله را از استقالل خارج نكرده است و به پايان زمان اشـاره دارد » تا«در بيت سوم، 

 ساز. كي، تا چه حد؟) بنابراين حرف اضافه است نه پيوند وابسته (تا چند= تا
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ساز است. ده و حرف ربط وابستهآم» وقتي كه«در معناي » چون»: «1«گزينة 
  ساز است. (كه + آن) حرف ربط وابسته» كان«در» كه«»: 2«گزينة 
   )در هر دو مورد ضمير پرسشي است.» كه(«ساز است.  پيوند وابسته» تا»: «4«گزينة 

 )86صفحة  دستور،، 3(فارسي   
----------------------------------------------     

 كاظمي)(كاظم   »2«گزينة  -12
  زمين ....   ]كسي كه[به كار رفته است. اي » نهاد«در نقش » زمين«واژة »: 2«در بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

نشانة فك اضافه يا بدل » 3«و مصراع اول بيت گزينة » 1«در بيت گزينة » را«حرف 
  از كسره است. 

  . هستندانة متمم حرف اضافه و نش» 4«در بيت گزينة » همچون«و » تا«هاي  واژه
 )تركيبي، دستور، 3(فارسي   

----------------------------------------------     
 (كاظم كاظمي)  »3« گزينة -13

  ، بيان شكوه و عظمت عشق است.»3«مفهوم بيت گزينة 
  شود. رونق نمي مفهوم مشترك ابيات مرتبط: عشق هرگز كهنه و بي

 )155صفحة مشابه ، مفهوم، 3(فارسي   

 3فارسي
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 )هامون سبطي(  »4«زينة گ -14

كــه مــن در توصــيف و ســتايش گويد مــي پير در ســرودة مــورد نظــرســويليــام شك
تـوان   هاي من نمـي  ام و بر گفته هاي تو سخن را به حد اعالي خود رسانده ارزشمندي

  ، دقيقاً تكرار شده است.»4«اين مضمون در بيت گزينة » چيزي افزود.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  بيند. عر خود را از توصيف يار ناتوان ميشا»: 1«گزينة 
  كند. يار همه را گرفتار عشق مي  زيبايي»: 2«گزينة 
  نشدن عقل و عشق پندناپذيري عاشق و جمع»: 3«گزينة 

 )156صفحة  مفهوم،، 3(فارسي   

----------------------------------------------     
 )ساري -نرگس موسوي(  »2«گزينة  -15

اي بـه جـاي بگـذار،     كند از خـودت نـام جاودانـه    توصيه مي» 2«زينة شاعر در بيت گ
  .كند جويي و كسب نام نيك را نكوهش مي درحالي كه در ساير ابيات نام

  )86، مفهوم، صفحة 3(فارسي   
----------------------------------------------     

 (محسن اصغري)  »3«گزينة  -16

هاي ناشـي از   غربت و دوري از وطن و سختي مفهوم مشترك ابيات مرتبط: شكايت از
                                    آن.                                                                                                                          

   توصيه به ترك وطن و مشهور شدن در غربت»: 3«مفهوم بيت گزينة 
 )تركيبي، مفهوم، 3(فارسي   

----------------------------------------------     
 بخش زماني) (سعيد گنج  »4«گزينة  -17

  كند. اشاره مي» وادي اول«، مفهوم بيت به »4«در گزينة 
 )123تا  120هاي ه، صفحمفهوم، 3(فارسي   

----------------------------------------------     
 (محسن اصغري)  »3«گزينة  -18

نبـودن   يتـازه و نـو بـودن و تكـرار     :»3«ال و گزينة ؤمفهوم مشترك بيت صورت س
  سخن عشق و معشوق

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ي بودن عشقدازلي بودن و اب»: 1«گزينة 
  بلندمرتبه شدن با طي كردن راه عشق»: 2«گزينة 
 )156ة ، صفحمفهوم، 3(فارسي   ناپذيري قصة عشق توصيف»: 4«گزينة 

----------------------------------------------     
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -19

  .درست بيان شده است» سوسن«و » گل سرخ«مفهوم نمادين 
  ها: مفهوم درست ساير واژه
  نان: ابزار حيات و زندگي
 )150، مفهوم، صفحة 3(فارسي     هوا: نماد حيات و زندگي

----------------------------------------------     
 (كاظم كاظمي)  »3«گزينة  -20

او را  رشود و عمـ  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ظلم و ستم موجب نابودي ستمگر مي
  كند.   كوتاه مي

انتقال رسم ستمگري از ظالمي به ظالم ديگر (استمرار ظلـم  »: 3«مفهوم بيت گزينة 
 )تركيبي، مفهوم، 3(فارسي   و ستم) 

  
 

  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »1«گزينة  -21
فـاني اسـت (رد سـاير گزينـه هـا) /      »: هالك/ « )4(رد گزينة هر چيزي »: كلّ شيء«
(فعـل مجهـول)   »: عونرجإليه تُ«فرمان از آن اوست / »: له الحكم«ذات او / »: وجهه«

  (ترجمه)                              )3و  2هاي  (رد گزينهشويد  به سوي او بازگردانده مي
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »4«گزينة  -22
(فعـل مجهـول) كـه    »: أن تُقـرأ ) / «3و  1هـاي   بهتر است (رد گزينـه »: من األفضل«

نظـرات تعـدادي از   »: آراء عـدد مـن الكتّـاب   ) / «2و  1هـاي   خوانده شود (رد گزينـه 
پيرامون يك موضـوع (رد گزينـة   »: حول الموضوع الواحد/ «) 3نويسندگان (رد گزينة 

ها تكـراري باشـد (رد    همگي آن»: متكرّرةجميعها «رسد /  به نظر نمي»: ال يبدو) / «3
  (ترجمه)                                                                         )3و  2هاي  گزينه

----------------------------------------------  
 محمدرضا سوري)(  »2«گزينة  -23
إلـي ذلـك   «والـدين او /  »: والـداه «كـوچ كردنـد /   »: رحـل «هنگامي كـه /  »: حينما«

بـرايش آشـكار گرديـد (رد    »: تبين له) / «4و  3هاي  به آن مكان (رد گزينه»: المكان
(فعـل  »: سـيان نال تُ) / «1دو گوهرنـد (رد گزينـة    هـا  آن»: هما جوهرتان) / «1گزينة 

حتّـي بعـد از   »: حتّي بعد مرور األيام/ «ها) گزينهساير شوند (رد مجهول) فراموش نمي
  (ترجمه)                                                   )3و  1هاي  گذشت روزها (رد گزينه

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

 ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة  -24
(كانَ) ... « دوستان وفاداري / »: إخوان أوفياء«) / 4 ةني: داشتم (رد گز»يكان عند«

ساده) شناخته  يماض اي ديبع ي= ماض ي+ ماض ي: ماضهي(جمله وصف :»قد عرَفتُهم
 معرفة«هاي روزگار /  در سختي»: في شدائد الدهر«) / 4 و 3هاي  هنيبودم (رد گز

: »لَم أَقدر«) / 4و  3 هاي هنيالً، به طور كامل (رد گز) كامي(مفعول مطلق نوع :»كاملة
ها را (رد  از آن يكي(اسلوب حصر) فقط  :»منهم إلّا واحداً«) / 4 ةنينتوانستم (رد گز

  (ترجمه)                                                                   )4و  2 يها نهيگز
---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »2«گزينة  -25
(اسـلوب حصـر) فقـط در    »: الثانويـة  المدرسةال يدرسون إلّا في «جوانان / »: الشّباب«

بـه  »: مناسـبة  جامعةلعدم وجود ) / «4و  3هاي  خوانند (رد گزينه دبيرستان درس مي
علـي  / «در استانشـان  »: في محـافظتهم ) / «1خاطر نبود دانشگاه مناسبي (رد گزينة 

  )4و  1هاي  (رد گزينهشان به يادگيري  با وجود عالقه»: رغم رغبتهم في التّعلُّم
  (ترجمه)  

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

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -26
  و نياز به مفعول ندارد.فعل الزم است » تَنتقل« ،»2« ةنيدر گز
    !»از خوردن ناهار جابجا نشدند قبلها  ها را آورد اما آنفروشنده كاال: «درست عبارت ةترجم

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

  )بخش عمار تاج(  »3«گزينة  -27
 ،ن صفت آمـده اسـت و آن صـفت   آكه پس از  ميدار يمفعول مطلق نوع عبارت، نيدر ا

  .است درست ترجمه نشده زيآن نفعل ترجمه شود. ضمناً فعل  يبرا ديبه صورت ق ديبا
  (ترجمه)                        !»ديترس يم اريبس فهياز خل او رايز« :عبارت حيصح ةترجم

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

 3 عربي، زبان قرآن
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 )حسين رضايي(  »3«گزينة  -28

ـ »: جـز تالشـگران  ) / «4و  1هـاي   جميع الطّلّاب (رد گزينـه »: همة دانش آموزان« ا إلّ
نة طول »: در طول سال) / «2المجدين (رد گزينة  هم /  »: هايشـان  درس/ « السـ دروسـ

 1هاي  االمتحان (مفعول مطلق نوعي) (رد گزينه ليلة مطالعة»: ... مانند شب امتحان«
 )ترجمه(                      ) 2و  1هاي  ال يطالع (رد گزينه»: كنند مطالعه نمي) / «4و 

  :مطلبدركمتنةترجم
رسـد   بعضي حاالت در زندگي ما و نيز در جامعه وجود دارد كه در آغاز شرّي به نظر مـي 

هـا بـه مـا سـود      فهمـيم كـه آن   رساند اما پس از گذشـت زمـاني، مـي    كه به ما زيان مي
رسانند، مثل فقر و دشمني و نياز و مانند آن. چه بسا فقيري كـه بـا تـالش بسـيار بـا       مي

ت او     ه موفقيت ميوجود شرايط دشوارش ب رسد، و چه بسا دشمني كه با وجـود سـوء نيـ
رساند در حالي كه از  شود و چه بسا نيازي كه به ما فايده مي عليه ما، باعث موفقيت ما مي

هاي گوناگوني براي حلّ مشكالت  ايم اما آن (نياز) درهايي را به سوي راه آن در تنگنا بوده
ت. بنابراين فرزندان ما نبايد هـر دشـواري را بـه زيـان     در زندگيمان به روي ما گشوده اس

هايشان بنگرنـد. پـس    عنوان فرصتي براي رسيدن به هدف خود ببينند، بلكه بايد به آن به
كند، بلكه راهش را ادامـه   انسان باهوش كسي است كه بعد از هر شكستي كار را رها نمي

ي در ايـن زمينـه دارد     افزايد و بايد بدانيم كه توكّ دهد و بر تالشش مي مي ل نقـش مهمـ
طور كه كساني كه با موسي (ع) بودند، هنگامي كه از ظلم فرعون فرار كردنـد و بـه    همان

طور كه در قرآن  اما موسي (ع) همان» ما قطعاً گرفتار شديم«ساحل دريا رسيدند، گفتند 
، »خواهد كردهرگز! يقيناً پروردگارم با من است، مرا هدايت «كريم ذكر شده است، گفت 

  پس موسي و قومش نجات يافتند و دشمنانشان غرق شدند.

 (امير رضائي رنجبر)  »3«گزينة  -29

» ايي براي حلّ مشكالت بيابيم!ه ود كه راهش نيازهاي ما در زندگي گاهي سبب مي«
  صحيح است.

  گريد يها نهيگز حيتشر
    (نادرست) !»شود مقابلة دشمنان باعث موفقيت فقير در زندگيش مي»: «1« نةيگز
  )نادرست( »كنند! ان در شكست ما، ما را ياري ميش همة دشمنان برخالف خواسته«»: 2« نةيگز
  (نادرست)   » اگر انسان بخواهد به اهدافش برسد، بايد شرايط را آسان كند!«»: 4« نةيگز

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

 ي رنجبر)(امير رضائ  »1«گزينة  -30

  ، زيرا....كند انسان باهوش كسي است كه بعد از هر شكستي كار را رها نمي
  )صحيحشود كه در برابرش مقاومتي باشد! ( حركت هنگامي آغاز مي

  گريد يها نهيگز حيتشر
  (نادرست) » ينيم!ب بعد از هر سختي، حتماً در زندگيمان آساني مي«»: 2« نةيگز

   (نادرست)» از امور آسان و سخت است! اي دنيا مجموعه«»: 3« نةيگز 
  (نادرست)» دشمن در صبح ممكن است كه در شب دوست بشود!«»: 4« نةيگز

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

 (امير رضائي رنجبر)  »3«گزينة  -31

تايج مثبت وري صحيح، به ن تواند با تالش و بهره مطابق متن، وقايع منفي و ناپسند مي
فقر دو گونه است: فقري كه تـو  «است؛ بنابراين » فقر«و دلخواه برسد و از اين جمله، 

  »سازد! كند و فقري كه تو را از آن دور مي را به هدف نزديك مي
  گريد يها نهيگز حيتشر
   (نادرست) »كنند! سعي و تالش براي دستيابي به هدف كفايت مي»: «1« نةيگز
  )نادرست( »ها حقيقتاً ايمان نداشتند! مة پيامبران مرداني بودند كه به آنهمراه ه«»: 2« نةيگز
 (نادرست)» بينيم! طبيعي است كه نااميد شويم هنگامي كه غلبة دشمنان را مي«»: 4« نةيگز

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

 (امير رضائي رنجبر)  »4«گزينة  -32

  گريد يها نهيگز حيتشر
            است.» مواصلة«و مصدر  مفاعلةاز باب  .است نادرست» مصدره: تواصل«»: 1«گزينة 
  مفعول آن است.» طريق« .است نادرست» »قيطر«فاعله: «»: 2«گزينة 
اسـت و   مفاعلةاز باب » يواصلُ«فعل  .است نادرست »حرفان زائدان هيف«»: 3«گزينة 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)                                        يك حرف زائد دارد.
----------------------------------------------  

 (امير رضائي رنجبر)  »3«گزينة  -33

  گريد يها نهيگز حيتشر
  و مصدر است.» تَفَعل«بر وزن » تَوكُّل«است.   نادرست» اسم فاعل»: «1«گزينة 
آمده و مجرور بـه  » لـ«بعد از حرف جرّ » التّوكّل« .است  نادرست» مبتدأ»: «2«گزينة 

          حرف جر است.
و ك «حروف اصلي آن  است.  نادرست »، مبتدأ: ت ك لةياألصلحروفه «»: 4« گزينة

 نادرست است.» 2«هم مشابه گزينة » مبتدأ«است و » ل

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

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -34

نْ معجبـينَ  «نادرست است و بايد به صورت » من معجِبينَ«در اين گزينه  باشـد.  » مـ
جا با توجه بـه   هم در اين» معجبينَ«است و » كسي كه، كساني كه«به معني » من(«

 معني عبارت، اسم مفعول است.)
  (ضبط حركات)  

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

 )بخش عمار تاج(  »4«گزينة  -35

 آمـده  آن حيتوضـ در  ،اسـت  »، سـريع مطالعـه كـردن   ورق زدن« يبه معن »حالتصفُّ«
  درست است. كه !»كاملخواندن بدون  يا مجلّه صفحات كتابة مشاهد«

  تشريح گزينه هاي ديگر
 فيـ تعر نيو ا !)دسينو يم يليخ كه يكس(گفته شده  »كُتّاب« فيدر تعر»: 1« نةيگز
  است و اسم فاعل.» كاتب« ،»كُتّاب«كه مفرد  يدرحال ،اسم مبالغه كاربرد دارد يبرا
 !روزنامه ةنه فروشند ،است »نگار روزنامه« يبه معن »الصحفي« »:2« نةيگز

: آن آمـده  فيـ كـه در تعر  يدرحـال  ،اسـت  »طيشرا« يبه معن» روفالظّ«»: 3« نةيگز
  است. كه نادرست »اي نوشيدن و خوردن!ها بر اي از ظرف مجموعه«

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  
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 (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »4«گزينة  -36

به معني (بدي) و (خـوبي) هسـتند و متضـاد بـه     » احسان«و » إساءة«در اين گزينه، 
  (مفهوم)                                                                           آيند. حساب مي

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -37

بيايد تا معني حصر كامـل شـود و در جـاي خـالي دوم     » إلّا«در جاي خالي اول، بايد 
ز آن فعـل مضـارع   بيايد، چون بعـد ا ...») كه نـ «(مخفّف: أن + ال؛ به معني » ألّا«بايد 

  داريم.
بنـدد   براي كسي است كه با خودش هر صبح عهد مـي  فقطموفقيت «ترجمة عبارت: 

  »ورزد!نبه كارهاي كوچك اهتمام  كه
  (استثناء)  

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

 (محمدرضا سوري)  »2«گزينة  -38

از إلّـا ذكـر شـده اسـت،      مستثني منه است كه در جملـة قبـل  » أحد«در اين گزينه، 
هـا مسـتثني منـه محـذوف اسـت و       بنابراين جمله اسلوب حصر ندارد. در ساير گزينه

  معناي حصر داريم.
  (استثناء)  

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

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  -39

طور كامـل   هنوز به فعلكه  داللت بر اين دارد، »نزديك است«به معناي » يكاد«فعل 
  اي نزديك به وقوع بپيوندد. محقّق نشده و ممكن است در آينده

  آموزي در مقطع ابتدايي بشود! ترجمة عبارت: پسرم نزديك است دانش
  (قواعد فعل)    

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

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -40

هرگاه پـس از   ؛يمابيب ،دارد هيتشب يرا كه معنا» مجالَسة«سؤال خواسته است صورت 
آن از  ةرسـاند و در ترجمـ   يرا مـ  هيتشـب  يمعنا ،ديايب هيال مضاف ،يمفعول مطلق نوع

مفعـول  » مجالَسـة « ،»3«ة نيشود. در گز ياستفاده م» مانند و همچون« نظير يكلمات
  آن است. هيمضاف ال» من«و  يمطلق نوع

 را تيـ كـه موفق  يكسـ  همچونكردم  يم ينيام همنش هبا دوست برند«عبارت:  ةترجم
  !»كرد يجستجو م

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است، نه مفعول مطلق.» اُحب«مفعول براي فعل  »مجالَسة»: «1« نةيگز
مفعول مطلق نوعي است امـا بعـد از آن مضـاف اليـه نيامـده       »مجالَسة« »:2« نةيگز

 است.

   است.)» إنَّ«نيست. (اسم مفعول مطلق » مجالسة«»: 4« نةيگز
  (مفعول مطلق)      

 

 
  

 قم) -(عليرضا ذوالفقاري زحل »4«گزينة    -41
نكتة مهمى كه همة ما بايد بـه آن توجـه كنـيم و آن را    «امام خميني (ره) فرمودند: 

-اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و جهـان  اصل و

كنند و تا چـه مـرزى اسـتقالل و آزادى مـا را     را تحمل مىخواران تا كى و تا كجا ما 
ها، آمريكا و شوروى در تعقيب قبول دارند. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست

 »دار نمايند.مان را لكهما خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى

 
 )135و  134هاي  ، صفحه10)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------      
 قم) -(عليرضا ذوالفقاري زحل  »1«گزينة  -42

بازآ بازآ هرآنچه هستي بازآ / گر كـافر و گبـر و بـت پرسـتي     «:در بيت ابتدايي رباعي 
كنـد، بنـابراين   شاعر به بخشيده شدن تمامي گناهان به وسيلة توبه اشـاره مـي   »بازآ

اين «:ع سوم اكند. در مصرسمت توبه راهنمايي مي افراد مختلف و با هر پيشينه را به
ن   «شاعر به نوعي بـه آيـة   » درگه ما درگه نوميدي نيست ةِ ال تَقنَطـوا مـ حمـاهللا: از  ر
صدبار اگر توبه شكسـتي  «:ع چهارم اكند. مصراشاره مي» رحمت الهي نا اميد نباشيد

ا    كنندة اين موضوع است كه اگر كسي گناهي مرتكب شبيان» بازآ د و توبـه كـرد، امـ
اش را شكست و دوباره مرتكب گناه شد، هيچ مانعي ندارد كه باز هم توبه كنـد و  توبه

 )85و84ايه ، صفحه7)، درس 3(دين و زندگي (  از خداوند عذرخواهي نمايد.

----------------------------------------------      
 (مرتضي محسني كبير)  »2«گزينة  -43

رَفُوا علَـى        :«ديفرما يزمر م ةسور 53ة ير آخداوند متعال د ينَ أَسـالَّـذ ياد بـا ع قُـلْ يـ
بندگان مـن كـه    يبگو ا  :اللَّه إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعا رحمةِأَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا منْ 

همه گناهـان را  خداوند  دينباش ديناام ياز رحمت اله ديا ستم روا داشته ودبه خ اريبس
  .»چراكه او آمرزنده مهربان است بخشد يم

 )83، صفحة 7)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------      
 پور) (امين اسديان  »2«گزينة  -44

و آن  ديـ دار يرا خـوش نمـ   يزيبسا چ چه :«ديفرما يصورت سوال كه خداوند متعال م
رِ قُـلْ      :«ةفيشر ةيو با مفهوم آ »شما خوب است يبرا سـيالْم رِ و نِ الْخَمـ عـ ئَلُونَكسي

كه شـراب   يخاطر منافع به »فيهِما إِثْم كَبِيرٌ و منافع للنَّاسِ و إِثْمهما أَكْبُر منْ نَفْعهِما
جهـت بـزرگ بـودن     حرمت آن بـه  انيداشت و ب )ص( امبريمردم عصر پ يو قمار برا
  .دارد يمفهوم مطابقتمردم  ةيحكم از ناح نيا رشيتوسط خداوند و پذ گناه آن

 )98و  97، صفحة 8)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------    
 (مرتضي محسني كبير)  »2«گزينة  -45

ـ  ربِّـك  سبيلِ ادع إِلى :«فهيشر هيبا توجه به آ كمظَـةِ  ةبِالحوعالمنَةِ ال و سـم  حلهجـادو 
و با آنان  كويو به راه پروردگارت دعوت كن با دانش استوار و اندرز نأَحسنُ:  هي بِالَّتي
انـد   دعوت عبـارت  حيصح يها روش بيترت به »است مجادله نما كوترين ي كها وهيبه ش

 ةوزما در حـ  تيبه مسئول موضوع نيو ا كوترينة ويمجادله به ش ،كوياندرز ن ،حكمت :از
  .اسالم اشاره دارد نيد يو منطق يعقالن ةچهر ميترس يعنيعلم 

  )132و  131، 129، صفحه هاي 10)، درس 3(دين و زندگي (  
----------------------------------------------      

 3دين و زندگي 
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 تبريز)-(فيروز نژاد نجف  »1«گزينة  -46
كار با توبه از  نيا .دپاك شو ها يكه نفس ما از آلودگ افتد ياتفاق م ينفس زمان ةيتزك

  )94و82هاي  ه، صفح8و7)، درس 3(دين و زندگي (  .شود يگناهان آغاز م
----------------------------------------------      

 (فردين سماقي)  »2«گزينة  -47
 يشده ارتباط جنس جيجوامع را ياز اسالم كه امروز هم در برخ  از انحرافات قبل يكي

اسـت   تيارتباط بازگشت به دوران جاهل نيشدن ا جيرا .استخارج از چارچوب شرع 
ات   قَد خَلَت منْ قَبله الر د إِلَّا رسولٌما محم و«ة يكه از لحاظ موضوع با آ لُ أَفَـإِنْ مـس

99و  98صفحه هاي ، 8)، درس 3(دين و زندگي (  .ارتباط دارد ...»أَو( 
----------------------------------------------      

 بقا) (محمد رضايي  »4«گزينة  -48
علم بـه طبقـه    ليمنحصر نبودن تحص ياسالم ةدور يفرهنگ علم يها يژگياز و يكي
و  دنديرسـ  يمـ  شـان يزنان بـه حضـور ا   ،بود در همان زمان رسول خدا يقشر خاص اي

  )117، صفحة 9)، درس 3(دين و زندگي (  .كردند يخود را طرح م يعلم يها سوال
----------------------------------------------      

 بقا) (محمد رضايي  »3«گزينة  -49
در  نياديـ بن يهـا و تحـول   در نگـرش انسـان   رييتغ ازمندياسالم نه ب تيگذر از عصر جاهل

افـق نگـاه    ديـ مردم بود رسول خدا در كنار دعوت به توح يو اجتماع يفرد يزندگ ةويش
  .در آخرت آشنا كرد يفراتر برد و آنان را با زندگ ييايدن يها را از محدوده زندگ انسان

 )109صفحة ، 9)، درس 3(دين و زندگي (
----------------------------------------------    

 تبريز)-(فيروز نژادنجف  »3«گزينة  -50
 گانگـان يو مانع تسـلط ب  كند يم تيملت را تقو كياستقالل  يها هيپا يعلم شرفتيپ
ونَ    قُلْ هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ و:«. آيه شود يم لَمـعينَ لَـا يتَـذَكَّرُ أُولُـو    الَّـذا ي اإِنَّمـ 

  با آن در ارتباط است.» الْأَلْبابِ
 )131و  116هاي  ، صفحه10و  9)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------      
 پور) سديان(امين ا  »4«گزينة  -51

هـا را   آن يها يژگياز و يكي كند يم انيكه اوصاف نمازگزاران را ب در آنجا ميقرآن كر
 ينـ يحـق مع  زيـ ن رانيمحرومان و فق يكه آنان در مال خود برا كند يذكر م گونه نيا

 اديـ  يكنـد از كسـان   يرا معرفـ  نيـ كنندگان د بيتكذ خواهد يقرار دادند و آنجاكه م
 قيتشـو  نيرا بـه اطعـام مسـاك    گـران يو د راننـد  ياز خـود مـ   را مـان يتيكـه   كند يم
 )110، صفحه هاي 9)، درس 3(دين و زندگي (  .كنند ينم

----------------------------------------------      
 (محمد آقاصالح)  »1«گزينة  -52

 از  يمعروف و نه  به امر ،ياجتماع يها يماريجامعه از ب ةراه اصالح و معالج نيتر مهم
  .است ياز عوامل استحكام نظام اسالم يكي منكر از  يبه معروف و نه امر .است منكر

  )135و  88هاي  ، صفحه10و  7)، درس 3(دين و زندگي (  
----------------------------------------------   

 (محمد آقاصالح)  »4«گزينة  -53
ا أَي  :«هيـ آمفهـوم اطاعـت در    .اسـت  يحق خداوند حق اطاعت و بندگ نيتر مهم ا  يـ هـ

نْكُمرِ مي الْأَمأُولولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطينَ آماست  آمده ...»الَّذ.  
  )110و  87هاي  ، صفحه9و  7)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------   
 (فردين سماقي)  »4«گزينة  -54

به نقاط قوت و ضعف  شود يباعث م ياله يارهايآن با مع يابيو ارز ديمرور تمدن جد
 تيو مسـئول  ميكنـ  ييدر آن را بهتر شناسا يزندگ ةو نحو ميببر يپ شتريتمدن ب نيا

 )126  ، صفحه10)، درس 3(دين و زندگي (   .ميرا در مواجهه با آن بدان خود
----------------------------------------------      

 قم)-(عليرضا ذوالفقاري زحل  »2«زينة گ -55
تمدن جديد با نگاه مادي به انسـان بـه ويـژه در حـوزة روابـط زن و مـرد بيشـترين        

هـا يكـي از   ها را به نهاد خانواده وارد كرده است. دقت كنيد كـه روابـط انسـان   آسيب
اي هاي مربوط به نهاد خانواده است. يكي از اهداف مهم پيامبر اكرم (ص)، ارتقـ حوزه

ها و مانع اصـلى فسـاد و تبـاهي    جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربيت انسان
شـد، احيـاى منزلـت زن و    بود. دقت كنيد، در آن عصركه زن همچون كاال تلقى مـى 

 رفت.هاى اصيل او از عناصر اصلى اين برنامه به شمار مىارزش

 )135و  112هاي  ، صفحه10و  9)، درس 3(دين و زندگي (  

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

 (محسن بياتي)  »2«گزينة  -56
  .است  شده انيب يدرست  موارد الف و ج به

  :موارد ريسا ينادرست يبررس 
محور توسط مردم برپا  عدالت يا آن بود كه جامعه امبرانياز اهداف ارسال پ يكي )ب 

  امبرانيگردد نه توسط پ
 ةبود كـه همـ   نيدر ا ها عبداهللا و رستم فرخزاد وجه افتراق آن بن زهرةدر احتجاج  د)

  .اند و همه با هم برادر و برابرند شده دهيآفر درپدر و ما يكمردم از 
  )112و111  هاي ، صفحه9)، درس 3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------      
 (سيد احسان هندي)  »4«گزينة  -57

  است. استعمار دهيو پد ريتعمار نو در ارتباط با ظهور ظلم فراگاس ةدور
 ةفاصـل  شياندك در ارتبـاط بـا افـزا    ياكثر نقاط جهان به بها يعيمنابع طب دنيخر 

  است. در جهان يو غن ريفق يها انسان انيم يطبقات
  . است عتيطب يدر ارتباط با نابود يجو يگازها يبيبرهم خوردن تعادل ترك 

 )134و133و  130هاي  ، صفحه10)، درس 3گي ((دين و زند

----------------------------------------------     
 كبير) (مرتضي محسني  »3«گزينة  -58

 نيـ ا بيآسـ  نيتر ياست كه جد يزدگ مصرف ديعلم در تمدن جد ةحوز ياز آثار منف
است كـه   يگوناگون يمردم به كاالها يدائم يمشغول و دل يزندگ يالگوها رييتغ هيرو

 ريتـأخ  بـه  يعنـ ياست  فيتسو طانيش يها لهياز ح يكي .گردد يروزه وارد بازار م همه
و سبب عـادت   رود يكردن جوانان به كار م هگمرا يبرا شتريب لهيح نيانداختن توبه ا

 امبريپ .سخت گردد شيممكن است ترك گناه برا كه يطور به شود يجوانان به گناه م
جهـاد   نيبرتـر  :«ديـ فرما يجامعـه مـ   يگ مساوات و برابـر فرهن يبرقرار ةدربار )ص(

  ».ستمگر بر زبان آورد ياست كه انسان در مقابل سلطان يسخن حق
 )130و 129و  110 و 85هاي ، صفحه10و9و7)، درس 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------     
 بقا) (محمد رضايي  »4«گزينة  -59
منظـور اشـاعه    بـه  يمجـاز  يدر فضا ياجتماع يها و شبكه ينترنتيا يها گاهيپا جاداي

مسـتحب   يو ابتـذال اخالقـ   زيكفرآم يها شهيو مقابله با اند يفرهنگ و معارف اسالم
آن را دارنـد   يو مـال  يفنـ  يعلمـ  تواناييكه  يافراد يي،واجب كفا ياست و در موارد

 )101، صفحه 8، درس )3(دين و زندگي (  .آن مبادرت ورزند جاديبه ا ديبا
----------------------------------------------      

 (سيداحسان هندي)  »1«گزينة  -60
  است. حرام يمعمول يها و ورزش ها يدر باز يبند شرط

  ب است.توسط دولت واج يداخل يارتباط يها گاهيپا يالزم برا يها رساختيفراهم كردن ز 
احكـام   تيـ و بـا رعا  نيد غيتبل يبرا ،يسمانند جشن عرو يشركت در مجالس شاد 
 )102و101هاي  ، صفحه8)، درس 3(دين و زندگي (  است.  مستحب نيد
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 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -61
كـرد، كودكـان مـا بـه خـوبي       اگر دولت پول كافي صرف مدارس نمي«ترجمة جمله: 
  »ديدند. آموزش نمي

  نكتة مهم درسي 
شـرطي از   ةشرط، جملـ  ةدر جمل ”did not spend“با توجه به گذشته بودن فعل 
ــه ــوع دوم اســت (رد گزين ــا »4و  2«هــاي  ن ــه معن ــا توجــه ب ي فعــل ). همچنــين ب

“educate”  (آموزش دادن) و مفعول بودن“our children”دوم نيـاز بـه    ة، جمل
  ).»3«ة فعل مجهول دارد (رد گزين

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

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -62
هـاي بـزرگ    توان دسـته  رسد كه مي داني كه وقتي زمستان فرا مي مي«ترجمة جمله: 

  »شوند. غازها و پرندگان ديگر را ديد كه رهسپار جنوب مي
  نكتة مهم درسي

هـاي   عل مجهول اسـتفاده كنـيم (رد گزينـه   دوم بايد از ف ةمعني، در جمل به با توجه
 ،جمـع اسـت   ”flocks“ كـه  ايـن  ، با توجه به زمـان جملـه و  چنين). هم»3«و  »2«

 ).»1«ة توانيم از فعل مفرد استفاده كنيم (رد گزين نمي

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

 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -63
ي شرقي زدند اي را در اروپا يافته اخيراً، پليس رد اعضاي گروه سازمان«ترجمة جمله: 

  »كه صدها هزار دالر از مردم سرقت كرده بودند.
  نكتة مهم درسي

 an organized group” of “membersبا توجه به معني جمله و فاعـل بـودن   
هرگـاه از  دانيم كه  ). همچنين مي»4«و » 1«هاي  نياز به فعل معلوم داريم (رد گزينه

ع ضـمير موصـولي را در جملـه    ديگـر نبايـد مرجـ    ،كنـيم  ضمير موصولي استفاده مي
  ).»3«ة بياوريم (رد گزين

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

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -64
ها براي مقابله با مشكل كمبود آب در اين منطقـه زمـان و هزينـة     آن« جمله: ةترجم

  »زيادي صرف كردند.
  شرطي) 2  زياد )1
 حمل قابل) 4  جهاني) 3

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

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -65
در نيمة دوم قرن بيستم، شاهد تغييرات بيشتري نسبت به دويست سال «ترجمة جمله: 

  .»  سيلين كشف و براي جلوگيري از عفونت استفاده شد گذشته بوديم. براي مثال، پني
  منبع، موجودي )2  جزء سازنده  )1
 عفونت) 4  معادل) 3

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

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -66
مطمئن شـويد كـه   لطفاً جدا كنيد،  تان كه باتري را از تلفن قبل از اين«ترجمة جمله: 

  .» دستگاه خاموش است
  خروجي) 2  ) مكان1
  دستگاه) 4  سند) 3

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

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -67
پـردازي   بزرگي بود كه توانست با خيال ةقدر نويسند توماس هاردي آن« جمله: ترجمة

همه مخاطبـانش را   ةتوجه و عالق ،خود ةش از جامعيو شناخت خو خالق، ذوق عالي
  »جلب كند.

  پردازي خيال )2  ارتباط )1
  لرزش )4  تشعشع )3

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

 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -68
زيرا بيسـت   ،شود ناميده مي »ما ةهاي سيار ريه«جنگل باراني آمازون «ترجمة جمله: 

  » كند. درصد اكسيژن دنيا و يك پنجم آب شيرين جهان را توليد مي
  ينشير ،تازه) 2  ) خاص1
 طبيعي) 4  تدريجي) 3

  )واژگان( 
  كلوزتست:متنةترجم

هـر   انـد. تقريبـاً   بـوده  يبراي هزاران سال كشاورزها متخصص استفاده از انرژي خورشـيد 
شـود انـرژي    گيـرد كـه موجـب مـي     شكلي از كشاورزي استفاده از خورشيد را در برمـي 

براي زندگي نياز داريم. در هايي از انرژي تبديل شود كه  ثر به شكلؤاي م گونه خورشيد به
هايي كه كشاورزان سلطنت متحده  هاي رو به افزايش برق به هزينه هاي اخير، هزينه سال

گونـه   افزوده شده است. بنابراين جاي هـيچ  ،دهد ثير قرار ميأشان را تحت ت  و منافع حرفه
مكـان  ا درك شروع بـه  دارند در سلطنت متحده داران تعجب نيست كه كشاورزها و زمين

بـر   كنند. عالوه ميكشاورزي هاي خورشيدي براي  بام پنل ةفضاي استفاده نشد استفاده از
همـراه صـورت    بـه  ،هـاي رو بـه افـزايش انـرژي     مدت در مقابـل هزينـه  حفاظت دراز ةارائ

 اين معني كـه هـيچ گـاز   به  تر برق، انرژي خورشيدي تجديدپذير است. هاي ارزان حساب
بر اين،  كاهش پيدا نخواهد كرد. عالوه اي شد و هيچ منابع طبيعياي توليد نخواهد  گلخانه

كشـاورزها محصـوالت كشـاورزي را در مـزارع      ةبودنـد اگـر همـ    نواحي بسيار زيباتر مـي 
  .كاشتند ميخورشيدي 

 )عمران نوري( »2«گزينة  -69
  ) تبديل كردن2  ) توليد كردن1
  جويي كردن ) صرفه4  كردن مصرف) 3

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

 )عمران نوري( »3«گزينة  -70
  كشاورزي منطقة) 2  بادگير) 1
 كننده خنك ) سيستم4  خورشيديصفحة ) 3

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

 3 زبان انگليسي 
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 )عمران نوري( »4«گزينة  -71
  كهن، قديمي )2  در دسترس ،) موجود1
 ) تجديدپذير4  ثرؤ) م3

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

 )عمران نوري( »2«گزينة  -72
  نكتة مهم درسي

شرط  ةفعل درجمل ،هاي شرطي نوع دو آخر متن شرطي نوع دو است. در جمله ةجمل
شـكل  «) است و جواب شـرط بـا تركيـب    ”grew“جا  ساده (در اين ةبه زمان گذشت

 شود. نوشته مي » + would/could/mightفعل  ةساد

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

  :1درك مطلب متنةترجم
 در. اسـت  مهمـي بسـيار   مهارتكنند  مي پرواز ي كهحيوانات ةهم براي ايمن فرود توانايي
 چـالش  بـا  ،الزم است دويدن يا خزيدن را متوقـف كننـد   وقتي خشكي حيوانات كه حالي

 حركـت  بـاالتري  بسـيار  سـرعت  بـا  كننـد  كه پرواز مي يحيوانات شوند، نمي روبرو خاصي
  . باشند خود فرود ةنحو مراقب بايد و كنند مي

 بايـد  ها آن از قبل. است خطرناك كامالً پرواز كامل سرعت با آب حتي يا زمين با برخورد
بـر   گانپرنـد  هـم  و خفاش هم. بنشينند زمين به خطر يب تا دهند كاهش را خود سرعت
 عمـل  متفـاوت  كـامالً صـورت   پروازكنندگان بـه  نوع دو اين اما دارند، تسلط فرود مهارت

   .كنند مي
 پرنـدگان  و هـا  خفاش بين كمي تفاوت پرواز شيوة نظر از كه بود اين بر اعتقاد گذشته در

 ازيـر  ،بـود  اسـتوار  يات قابل ترديـد فرض اساس بر فقط عقيده اين حال، اين با وجود دارد.
 نكـرده  مطالعه را ها خفاش بال حركت ةنحو گرافيكي جزئيات با واقع در كس هيچ ها سال
 خفـاش  پرواز به راجع جالب واقعيت چندين محققان ،هاي اخير، با اين حال در سال. بود

هـاي   هم انـدام  ها آن هاي بال و اند شده ساخته پرندگان از متفاوت ها خفاش. كردند كشف
 شـان براي را هـا  خفـاش  انـدام  هماهنگي امر اينگيرد.  ها را دربرمي جلويي و هم عقبي آن

 چنـداني  مهارت طوالني هاي مسافت در پرواز در ها آن ،به همين دليل و كند مي دشوارتر
   .ندارند

 )هما جليليان( »4«گزينة  -73
  »موضوع اصلي متن چيست؟«ترجمة جمله: 

 »كنند. مي پروازها متفاوت از پرندگان  به چه طريقي خفاش«

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

 )هما جليليان( »2«گزينة  -74
كنند ضروري  با توجه به متن، چه مهارتي براي حيواناتي كه پرواز مي«ترجمة جمله: 

  »است؟
 »كم كردن سرعتشان قبل از فرود آمدن«

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

 )هما جليليان( »3«گزينة  -75
(دربر گـرفتن)   ”incorporate“دار  ، كلمة زيرخط»3«در پاراگراف «ترجمة جمله: 

 »ترين است. (شامل شدن) نزديك ”include“از لحاظ معنايي به 

  )درك مطلب( 

 )هما جليليان( »3«گزينة  -76
هاست كـه اخيـراً    فاشيك از موارد زير نظرية  اشتباهي درباره خ كدام«ترجمة جمله: 
  »تصحيح شد؟

 )درك مطلب(     »كنند. ها مانند پرندگان پرواز مي آن«

  :2درك مطلب متنةترجم
هـاي شـايع    تواند بيمـاري  دانيم كه خنديدن حس خوبي دارد اما آيا خنده مي همة ما مي

هاي قلبي را درمان كند؟ آيـا افـراد داراي نگـرش     همچون سرطان، زوال عقلي يا بيماري
تـر و   هـاي طـوالني   مثبت (نظر و حس مثبتي كه شما نسبت به چيـزي داريـد) زنـدگي   

خودتان را،  توانيد بيماري شود اگر كسي به شما بگويد كه شما مي تري دارند؟ چه مي سالم
 از يك سرماخوردگي رايج گرفته تا سرطان، فقط با مثبت فكر كردن درمان كنيد؟

دكتر برني سيگل محبوبيت » ذهن بر ماده (جسم) ]برتري[«، نظرية 1980در اواخر دهة
تواند در واقع باعث  يك نگرش مثبت مي ]داشتن[پيدا كرد. اين تئوري بيانگر اين بود كه 

هايي همچون سرطان شود. نادرست بودن نظرية سيگل پـس از مـدتي بـا     درمان بيماري
ع، بـه نقـل از   اثبـات شـد. در واقـ    1990انجام چندين مطالعه (تحقيـق) در اوايـل دهـة    

ها و ذهـن، هرچنـد    اينديپندنت، چهار مطالعة عمده نشان داد كه تغيير نگرش ]روزنامه[
و ارتقاء كيفيت زندگي كمـك كـرد، در عمـل     ]با بيماري[قطعاً به بيماران در كنار آمدن 

  نشد. ]ها آن[  باعث بيشتر زنده ماندن
 ]امـا [ها كـافي نباشـد،    ياگرچه داشتن يك نگرش مثبت ممكن است براي درمان بيمار

فوايد مثبت خنده بر سالمتي، بـه خصـوص در رابطـه بـا سـالمتي سـالمندان، بـه طـور         
وب ام دي، دكتر لي  ]اطالعات شركت[است. بر اساس  ]همگان[پذيرش  اي مورد گسترده

هاي قبل و بعد  شناسي) دانشگاه لوما ليندا در كاليفرنيا، نمونه برك، استاد پاتولوژي (آسيب
 ]همچنـين [دار تماشا كرده بودنـد و   ون را در افراد تحت آزمايشي كه ويديوهاي خندهخ

يك گروه گواه كه اين كار را انجام نداده بودند، مورد مطالعـه قـرار داد. او در افـرادي كـه     
هاي استرس و  اي در هورمون مالحظه دار را تماشا كرده بودند، كاهش قابل ويديوهاي خنده

هاي كشـندة   جمله افزايش تعداد سلول من –ايمني  ]سيستم[عملكرد بهبود  ]همچنين[
   يافت كرد. - طبيعي

 )محمد طاهري( »4«گزينة  -77
  »كند؟ يبحث م يزيمتن عمدتاً در رابطه با چه چ«ترجمة جمله: 

 )درك مطلب(     »يخنده بر سالمت ديفوا«

----------------------------------------------  
 )طاهري محمد( »4«گزينة  -78

 »ها و ذهن نگرش رييتغ«در پاراگراف دوم به  ”they“كلمة «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(     ».گردد يمبر

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري( »3«گزينة  -79

 يوهايديـ ذكر شده در پاراگراف آخر، تماشـا كـردن و   قير طبق تحقب«ترجمة جمله: 
  »ما شود. يو روان يجسم يباعث بهبود سالمت دتوان يدار م خنده

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

 )محمد طاهري( »3«گزينة  -80
 ريـ از سـواالت ز  كي پاسخ دادن به كدام يبرا يدر متن، اطالعات كاف«ترجمة جمله: 

  »وجود دارد؟
 »ست؟ينگرش مثبت چ يمعن«

  )درك مطلب( 
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 3:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   ریاضی   -اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه                 

  
 و پایه مرتبط 3ریاضی  
 

 

 )شهرام والیی( »  4«گزینۀ  -81
xتابع در  در این نقطـه پیوسـته اسـت و مشـتق  پذیر است. پس مشتق 0=

 :چپ و راست با هم برابرند
 

00
0 2 1

xx
limf (x) limf (x) f ( ) a b ( )

−+ →→
= = ⇒ + =  

 ( )f ( ) f ( ) ( ) b b a+ −′ ′= ⇒ = − ⇒ = − → = −
+

110 0 2 0 1 3
0 1

 

 f (ab) f ( ) f ( )′ ′ ′= ⇒ = =
+
1 13 3

23 1
 

 )100تا  77 هاي ه، صفح3 ریاضی((مشتق)  
---------------------------------------------- 

 )آرا سعید تن( »  1«گزینۀ  -82
ناپذیر هسـتند،  ساده داخل قـدرمطلق مشـتق توابع شامل قدرمطلق در ریشۀ

شـونده دیـده شـود.  ازاي این ریشه، پشت قدرمطلق عامل صفر که به مگر آن
xو از عبــارت  دهیم مــیتغییــر را کمــی  fابتــدا ضــابطۀ تــابع  فــاکتور  1−

1 گیریم. داریم: می 1 1 1 1f (x) x x a x x ( x a)= − + + − = − + +  
1xدلیل وجود  به 1x، تابع در ریشۀ سـادة داخـل قـدرمطلق، یعنـی − = 

1xپذیر است که  زمانی مشتق عبارت داخل پرانتـز را صـفر کنـد (عامـل  =
xx :بنابراینصفرشونده).  a a a=+ + ⇒ + = ⇒ = −11 0 2 0 2  

 )82تا  77 هاي ه، صفح3 ریاضی((مشتق)  
---------------------------------------------- 

 )لیال مرادي( »  3«گزینۀ  -83
]ابتدا مقدار  x]− ضـابطۀ تـابع در دو کنیم؛  محاسبه می 1−و  1+ازاي  را به

xطرف   شود: صورت زیر می به 1=

 
2 2

2 2
3 2 2 6 1

3 1 3 1

(x x)( ) x x , x
f (x)

(x x)( ) x x , x

+

−

 − − = − + →= 
 − − = − + →

  

xحال پیوستگی تابع را در  f کنیم: بررسی می 1= ( ) =1 2  

 
x x
limf (x) lim( x x)

+ +→ →
= − + =2

1 1
2 6 4  

 
x x
limf (x) lim( x x)

− −→ →
= − + =2

1 1
3 2  

1xدر  fچون تابع  پیوستگی راست ندارد پس مشـتق راسـت آن هـم در  =
x  کنیم: موجود نیست، بنابراین مشتق چپ را تعیین می 1=

 f ( ) ( )−′ = − + =1 2 1 3 1  
 )92تا  77 هاي ه، صفح3 ریاضی((مشتق)  

---------------------------------------------- 
 )بهرام حالج( »  3«گزینۀ  -84

1g مقدار (  کنیم: را از دو روش محاسبه می ′(
  روش اول: تعریف مشتق

 
2

1 1
1 1 01

1 1x x

g(x) g( ) (x )f (x)g ( ) lim lim
x x→ →

− − −′ = =
− −

  

 
x x x

(x )(x )f (x)lim lim (x ). lim f (x)
x→ → →

− +
= = + = × =

−1 1 1
1 1 1 2 2 4

1
   

2توانیم از عامـل صفرشـونده  می  دوم: روش 1x xدر نقطـۀ  −   مشـتق 1=
 داریم: ضرب کنیم. گرفته و در حد مابقی عوامل

 


2
1

1 1 2 2 2 4
x

g ( ) ((x )f (x)) x lim f (x)
→

′ ′= − = × = × =


  

 
 

 )87تا  77هاي  ، صفحه3 ریاضی((مشتق) 

 )نسترن صمدي( »  3«گزینۀ  -85
fطۀ مشــتق تــابع بــراي محاســبۀ ضــاب (x)ابتــدا بایــد ضــابطۀ تــابع را بــه ، 

 گیري تبدیل کنیم. داریم: ترین شکل براي مشتق ساده

 
1 3 3 1 3
2 2 2 2 4f (x) x x x x x (x ) x= = × = = =  

 
1
4

4
3 3
4 4

f (x) x
x

−
′⇒ = =  

16fه شده، برابر خواستحاصل حد  (  :است ′(

 
h

f ( h) f ( )lim f ( )
h→

+ − ′= = =40
16 16 3 316

84 16
  

 )86 تا 82هاي  ه، صفح3 ریاضی((مشتق) 
---------------------------------------------- 

 )وحید راحتی( »  1«گزینۀ  -86
 نویسیم. داریم: ابتدا معادلۀ خط مماس را می

  f ( ) ( ) A( , )= + = →232 4 4 4 2 4tIµU ¾õ£º  

  
( x )f (x) m f ( )
x x

+ ×′ ′= ⇒ = = =
×+3 2

2 2 2 2 62 2
3 23 2

tIµ¶
  

 y (x ) y x⇒ − = − ⇒ =4 2 2 2  
 از مبدأ خط مماس برابر صفر است. پس عرض

 )88تا  82 هاي ه، صفح3 ریاضی((مشتق) 
---------------------------------------------- 

 )محمدجواد محسنی( »  2«گزینۀ  -87
yدانیم خط  می x= −2 yبر نمودار تـابع  1 f (x )= −2 xدر نقطـۀ  1 =1 

مماس است. پس با داشتن طول نقطۀ تماس، عرض آن قابل محاسبه اسـت. 
)حال باید نقطۀ تماس  , )1 yدر ضابطۀ تابع  1 f (x )= −2 نیز صدق کنـد.  1

) پس داریم: , ) y f ( )∈→ =11 0 1  
yع است، پس مشـتق تـاب 2از طرفی چون شیب خط مماس برابر  f (x )= −2 1 

xدر   باشد، داریم: 2نیز باید برابر  1=
 y xf (x ) y ( ) f ( ) f ( )′ ′ ′ ′ ′= − ⇒ = = ⇒ =22 1 1 2 0 2 0 1  

 
x x x

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

− −
⇒ = × +

−

2 2

0 0 0
0 0 0

0
  

 f ( )
f ( )

f ( ) ( f ( )) ′ =
=

′= × →0 1
0 1

0 2 0 2  
 )88تا  82هاي  ه، صفح3 ریاضی((مشتق) 

---------------------------------------------- 
 )محمدجواد محسنی( »  3«گزینۀ  -88
 f (x) x x x′ = − −3 24 3 6  

تـرین شـیب بایـد  بـراي کمشیب خط مماس همان مشتق تابع اسـت. پـس 
f مینیمم (x)′ .را پیدا کنیم  f (x) x x′′ = − −212 6 6   

 26 2 1( x x )= − − 
 6 2 1 1( x )(x )= + − 

 
xپس براي  ( , )∈ −1 x ، در3  آید: دست می ترین شیب ممکن به کم ،1=

 f ( )′ = − − = −1 4 3 6 5  
 f ( ) = − − = −1 1 1 3 3  
 y ( ) (x )− − = − −3 5  :معادلۀ خط مماس1
 y x⇒ = − +5 2  
   ⇒عرض از مبدأ=2 
 )112تا  102و  86، 85 هاي ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق)  

 مشتق
 عامل

 صفرشونده
 عامل

 صفرشونده

x

f
f max min

−

′′ + − +
′

1 1
2
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 4:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   ریاضی   -اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه                 

  

 (عادل حسینی) »  3«گزینۀ  -89
شکل فضایی تولید شده یـک مخـروط اسـت کـه در آن 

8ABضلع  ACارتفاع و ضلع  = R= ة شعاع دایـر
 قاعده است. 

 2 21 196 8
3 3

V R h .AC= π ⇒ π = π × 

 2 36AC⇒ = 
2 2 2 64 36 100 10BC AB AC BC= + = + = ⇒ = 

نمایـد،  کنـد و مخـروط را تولیـد می دوران می ABرا که حـول  BCنکته: وتر 
 )125تا  122 هاي ، صفحه3(ریاضی  (هندسه) نامند. مولد مخروط می

---------------------------------------------- 
 )یاسین سپهر( »  1«گزینۀ  -90

 آوریم: دست می مقدار آهنگ تغییر متوسط را به

 f ( ) f ( )− −
= = =

−
9 4 12 6 6
9 4 5 5

 آهنگ تغییر متوسط

fبرابر  aاي در یک نقطه مانند  از طرفی آهنگ تغییر لحظه (a)′ .است 

 f (x) x
x x x

′ = + ⇒ + = ⇒ = ⇒ =
1 1 6 1 1 251 1

5 5 42 2 2
  

 )100تا  93 هاي ه، صفح3 ریاضی((مشتق)    
---------------------------------------------- 

 )محمدجواد محسنی( »  2«گزینۀ  -91
fاي نزولی باشد، یعنی  در بازه fاگر تابع  تر یـا مسـاوي  وچکدر این بازه ک ′

fصفر است. چون  (x) x x a′ = + −23  ، پس این بـازه بـین دو ریشـه (یـا6
xازاي  پس بهها) واقع است.  روي خود ریشه = xو  1− = 2 ،f باید منفی  ′

a یا صفر باشد: a
a [ , )

a a
− − ≤ ≥ − ⇒ ⇒ ∈ +∞ + − ≤ ≥  

3 6 0 3
24

12 12 0 24
  

 )104تا  102 هاي ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق)   
---------------------------------------------- 

 )سیدجواد نظري( »  1«گزینۀ  -92
xدر نقطۀ  fتابع  f بنابراین:، نسبی است اکسترممداراي  1= ( )′ =1 0  

 af (x) x x bx f (x) x ax b′= + + − ⇒ = + +3 2 23 3 3 3 3 3
2

    

 x f ( ) a b a b ( )*
= ′→ = + + = ⇒ + = −1 1 3 3 3 0 1  

fاز طرفی با توجه به گفتۀ سؤال،  ( )′′ − =2  داریم: بنابرایناست.  0

 xf (x) x a f ( ) a a=−′′ ′′= + → − = − + = ⇒ =26 3 2 12 3 0 4    
 دست آورد: را به bتوان مقدار  حال طبق رابطۀ (*) می

 aa b b=+ = − → = −41 5  
 شود: بنابراین مشتق تابع به صورت زیر می

f (x) x x (x )(x )′ = + − = − +23 12 15 3 1 5 
5xدول تغییرات زیر ، طبق جو  =  ماکزیمم نسبی تابع است. −

f | |
f max min

−
′ + − +

5 1

  

 

 )112و  109تا  104، 90هاي  ، صفحه3 ریاضی((کاربرد مشتق) 

 )یعلی اصغر شریف( »  4«ۀ گزین -93
xبا توجه به ضابطۀ تابع، مشخص است که  xو  1= =  fنقاط بحرانی تابع  1−

 تر باید ضابطۀ تابع را بازنویسی کنیم و از آن مشتق بگیریم: هستند. براي بررسی دقیق

f (x) (x ) (x )(x ) (x ) (x )= ± − − + = ± − +
4 1

3 3 31 1 1 1 1 

f (x) (x ) (x ) (x ) (x )
− 

 ′⇒ = ± − + + − +  
 

1 1 4 2
3 3 3 34 11 1 1 1

3 3
 

 ( ) ( x ) x(x ) (x ) (x ) (x )
(x )

−
+ −

= ± − + + + − = ±
+

1 2 3
3 3

23
1 5 3 11 1 4 1 1
3 3 1

 

xبنابراین تابع در  = xمشـتق نـدارد و مشـتق آن در  1− xو  1= = − 3
5

 

,نقاط بحرانی آن عبارتند از طول شود، پس مجموعۀ  صفر می , − − 
 

31 1
5

. 

 )112و  109تا  104هاي  ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق)  
---------------------------------------------- 

 )ملکی اکبر کاله( »  1«گزینۀ  -94
دسـت  براي تعیین طـول مینـیمم نسـبی ریشـۀ سـاده صـورت مشـتق را به

 آوریم. داریم: می
xxy x

x x
≥−+ −′ = − = = → + − =

+ +
11 2 1 11 0 2 1 1 0

2 1 2 1
  

xق ق  x x⇒ + = ⇒ + = ⇒ = −
1 1 31 1
2 4 4

  
جدول تغییـرات پس تابع فقط یک نقطۀ اکسترمم نسبی دارد که با توجه به 

 است.نقطه مینیمم نسبی  تابع این

 x y= − ⇒ = − − − + = −
3 3 3 51
4 4 4 4

  

Cنقطـۀ  ۀحال فاصـل , − − 
 

3 5
4 4

xرا از خـط   y− + =4 8 1 بـه دسـت  0

d آوریم: می
− + +

⇒ = = = =
+2 2

3 10 1 8 8 2
80 4 5 54 8

  

 )112و  109تا  104 هاي ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق) 
---------------------------------------------- 

 )لیال مرادي( »  2«گزینۀ  -95
 کنیم: ابتدا دامنۀ تابع را مشخص می

 3 0 3
3 9

9 0 9 f
x x

D [ , ]
x x

+ ≥ ⇒ ≥ −
⇒ = − − ≥ ⇒ ≤

  

 کنیم: را پیدا می سپس نقاط بحرانی

 f (x) x x
x x

′ = − = ⇒ + = −
+ −

1 1 0 3 9
2 3 2 9

  
 x x x x+ = − ⇒ = ⇒ =3 9 2 6 3  

3xپس   ،بین مقادیر زیـرو دو سر بازه نقاط بحرانی تابع هستند. بنابراین  =
 د:نباش میتابع مطلق  مینیمم ترتیب ماکزیمم و به ترین مقدار ترین و کم بیش

f ( )− = + + = =3 0 9 3 12 2 3  
 f ( ) = + =3 6 6 2 6  
 f ( ) = + =9 12 0 2 3  

 مطلق برابر است با: مینیمممطلق به  ماکزیممپس نسبت 

 = =
2 6 6 2

32 3
  

 )112تا  109هاي  ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق) 
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 5:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   ریاضی   -اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه                 

  
 )امیر نزهت( »  1«گزینۀ  -96

,M(xمجموع فواصل   :برابر است با Bو  Aاز  0(
f (x) MA MB (x ) (x )= + = − + + − +2 2 2 21 2 6 3  

 براي حداقل کردن عبارت باال، باید مشتق آن را برابر با صفر قرار دهیم:
x xf (x)

(x ) (x )

− −′ = + =
− + − +2 2 2 2

1 6 0
1 2 6 3

 

 با یک معادله رادیکالی (گنگ) مواجه هستیم که باید حل کنیم:

x

x

x x

(x ) (x )

(x ) (x ) (x ) (x )
(x ) (x )

x x x x x

< <

< <

− −
=

− + − +

− − − −
→ = ⇒ =

− + − +

− − − −
⇒ = → = ⇒ =

2 2 2 2

2 2 2 21 6
2 2 2 2 2 2

1 6

1 6

1 2 6 3

1 6 1 6
1 2 6 3 2 3

1 6 1 6 3
2 3 2 3

 

 )120تا  113هاي  ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق) 
---------------------------------------------- 

 )ملکی اکبر کاله( »  2«گزینۀ  -97

 
 نامیم: می M را که روي سهمی قرار دارد،رأس مستطیل 

,x)صـورت  به Mپس مختصات نقطـۀ  x )− بـا برابـر  Bاسـت و نقطـۀ  27
S است. Mعرض نقطۀ  CA CB x ( x ),x= × = × − − >27 1 0  

 xS x( x ) x x S x x>′⇒ = − = − ⇒ = − = → =02 3 26 6 6 3 0 2  
 By ( )⇒ = − =27 2 5  

 )120تا  113هاي  ه، صفح3 ریاضی((کاربرد مشتق)  
---------------------------------------------- 

 )امیرهوشنگ انصاري( »  3«گزینۀ  -98
yمعادلۀ نیمساز ناحیۀ دوم یا چهارم،  x=  هـر نقطـهمختصـات که است  −

)صورت  روي آن به , )α −α  است. چون فاصلۀ آن از نقطـۀ( , )−1  2بـر ابر 2
AB است، داریم: ( ) ( )= ⇒ α + + −α − =2 22 1 2 2  

 ⇒α + α + + α + α + = ⇒ α + α + =2 2 22 1 4 4 4 2 6 1 0   
 نظر است، پس: نقاط مورد  هاي معادلۀ درجه دوم، طول جواب

 b
a
− −

= = = −
6 3
2

 نظر نقاط مورد  طول  جمع=ها جمع ریشه
 )13تا  11و  6تا  4هاي  ه، صفح2 ریاضی((هندسه تحلیلی)  

---------------------------------------------- 
 )امیرهوشنگ انصاري( »  1«گزینۀ  -99

 y
x

∆
= =
∆

4
3

   OAشیب

 = −
3
4

   ⇒شیب خط
 
 
 
 

 دانیم که خط مماس بر دایره در نقطۀ تماس بر شعاع دایره عمود است. می

 A( , )y x b ( ) b b− −
= + → = + ⇒ = +3 43 3 94 3 4

4 4 4
 :معادلۀ خط

 b / b /= + ⇒ =4 2 25 6 25  
 )10و  4تا  2هاي  ه، صفح2 ریاضی((هندسه تحلیلی)   

---------------------------------------------- 
 )96سراسري تجربی ( »  2«گزینۀ  -100

 
60 18 40 12 0 108 0 048 0 156
100 100 100 100

/ / /× + × = + = 

0درصد 156 100 15 6/ /⇒ × = 
 )148تا  145هاي  ، صفحه3(احتمال) (ریاضی   

---------------------------------------------- 
 )وحید انصاري( »  3«گزینۀ  -101

 صورت زیر است: ارگرفتن این هفت نفر بهترتیب قر

  
 ! !p

!
×

= = =
×

5 2 2 1
7 7 6 21

  
 )151تا  142هاي  ه، صفح1 ریاضی((احتمال)    

---------------------------------------------- 
 )یاسین سپهر( »  3«گزینۀ  -102

چون تعداد روزهاي هر چهار فصل یکسان فرض شـده اسـت، پـس احتمـال 

1برابر  تولد در هر فصل
4

 درنظر بگیریم: Aاگر پیشامد مطلوب را  است. 

 P(A)

 
× × × × × 

 = =5

5
4 1 3 2 1

2 15
644

  

 )151تا  142 هاي ه، صفح1 ریاضی((احتمال)    
---------------------------------------------- 

 )حامد چوقادي( »  1«گزینۀ  -103
هـاي ممکـن بـراي مجمـوع دو عـدد  کمک جدول زیر تعـداد حالتنکته: به 

 گیریم: روشده در پرتاب دو تاس را درنظر می

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

tIU »j Ì¼µ\¶

IÀïS²Ie jHk÷U
  

ـا بایـد  باشد، مجمـوع آن 4که مجموع اعداد روشده مضرب  براي آن ـا  4ه ـا  8ی  12ی
ـاي  شود کـه تعـداد حالت ـالباشـد.  می 1و  5و  3ترتیب  آن بـهه کـه  آن پـس احتم

3 باشد برابر است با: 4مجموع اعداد روشده مضرب  5 1 9
6 6 36

P(A) + +
= =

×
  

باشد، بایـد هـر دو  4رب دو عدد روشده مضرب ض که حاصل طرفی براي آناز 
 باشد: 4که یکی از اعداد روشده  عدد زوج باشند یا این

)1( = × =3 3  زوج باشند.هایی که هر دو عدد  تعداد حالت9
)2( = × =1 3  .بیایدو تاس دوم فرد  4هایی که تاس اول  تعداد حالت3
)3( = × =3 1  بیاید. 4هایی که تاس اول فرد و تاس دوم عدد  تعداد حالت3

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

+ +
→ = = ⇒ = =1 2 3

9
9 3 3 15 336

1536 36 5
36

  

 )151تا  142 هاي ه، صفح1 ریاضی((احتمال)    
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 6:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   ریاضی   -اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه                 

  

 )علی اصغر شریفی( »  2«گزینۀ  -104
هاي اول و دوم همرنگ نیستند، بعد از برداشتن ایـن  که مهره اینبا توجه به 
هـاي  بـراي آن کـه مهره مانـد. مهره آبی بـاقی می 3مهره قرمز و  6دو مهره، 

سوم و چهارم همرنگ باشند، باید هر دو قرمـز یـا هـر دو آبـی باشـند. پـس 

P :احتمال آن برابر است با × + ×
= = =

×
6 5 3 2 36 1

9 8 72 2
 

 )151تا  146هاي  ه، صفح1 ریاضی((احتمال)    
 )152تا  144هاي  ه، صفح2 ریاضی(

---------------------------------------------- 
 )لیال مرادي(   »4«گزینۀ  -105

 :ناسازگار هستند، پس Bو  Aچون 
P(A B ) P(A B) P(A) P(A B) P(A)
P(B A ) P(B A) P(B) P(A B) P(B)

′ = − = − =
′ = − = − =

 

 

 

 یم:هاي مسأله دار با جایگذاري در داده
P(A B ) P(A)P(A | B ) P(A) P(B)

P(B ) P(B)
′

′ = ⇒ = = ⇒ + =
′ −

1 1 2 1
2 1 2

  

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

′
′ = ⇒ = = ⇒ + =

′ −
1 1 4 1
4 1 4



P(A) :بنابراین P(B) P(A) P(B) P(A) P(B)+ = + ⇒ =2 4 3 
 )152تا  144 هاي ه، صفح2 ریاضی((احتمال)    

---------------------------------------------- 
 )امیر نزهت(   »2«گزینۀ  -106

از دروس باید احتمال براي به دست آوردن احتمال قبولی در حداقل یکی 
پیشامدهاي کم کنیم. با توجه به آن که  1قبول نشدن در هر دو درس را از 

 اند، پس داریم: مستقل از هم (B) و شیمی (A) در ادبیات امیرقبولی 
 P(A B) P(A ) P(B ) ( / )( / ) /′ ′= − × = − − − =1 1 1 0 8 1 0 4 0 88  

 )152تا  146هاي  ه، صفح2 ریاضی((احتمال)   
---------------------------------------------- 

 )93(سراسري تجربی    »1«گزینۀ  -107
 با استفاده از قانون احتمال کل داریم:

4 5 4 3 5 4
2 21 602 2

9 8 7 693 126
4 3 2 14

6 3 6 5 3 2
2 21 452 2

9 8 7 693 126
4 3 2 14

6 3
2 21

93
4

A

B

C

   × ×   ×
  → = =

× × × 
  × × × 

   × ×   ×
  → → = =

× × × 
  × × × 

  
  
  →
 

 

½o¿¶ JIhTºH

ýoË JIhTºH
½o¿¶ JIhTºH

½o¿¶ JIhTºH

6 5 3 2
452 2

9 8 7 6 126
4 3 2 1

× ×
×

= =
× × ×

 × × ×

P ( )+ +
⇒ = × + × + × =

1 60 1 45 1 45 1 60 45 45
3 126 3 126 3 126 3 126

  

 = × =
1 150 25
3 126 63

 

 )148تا  144 هاي ه، صفح3 ریاضی((احتمال)    

 )حسین حاجیلو(   »2«گزینۀ  -108
F( , ),F ( , ) FF c c′ ′− ⇒ = = ⇒ =1 1 1 1 2 2 1 

ce e
a a a

= = ⇒ =
1 1

 

 
شـود کـه  هـا ممـاس میyبا توجه به شکل باال، بیضی در صورتی بـر محـور

b  دانیم: باشد. می 1=
b ca b c a a= == + → = + = ⇒ =12 2 2 2 1 1 2 2 

eبنابراین  = =
1 2

22
 است. 

 )132تا  128هاي  ه، صفح3 ریاضی((هندسه)    
---------------------------------------------- 

 )93(سراسري تجربی    »1«گزینۀ  -109
2 2 0x y ax by c+ + + + = 

0 0

2 1

1 2

0

4 1 2 0

1 4 2 0

( , )

( , )

( , )

c

a b

a b−

→ =
→ + + + =

→ + + − =



 

2 4 2 10
5 15 3 1

2 5
a b

a a ,b
a b

×→ + = −
⇒ = − ⇒ = − = − = −

 

 شعاع دایره برابر است با: cو b,aحال با معلوم بودن مقادیر
2 2 2 21 1 14 3 1 4 10

2 2 2
R a b c ( ) ( ) ( )= + − = − + − = 

 )142و  137هاي  ه، صفح3 ریاضی((هندسه)    
---------------------------------------------- 

 )حسین حاجیلو(   »1«گزینۀ  -110
 با توجه به شکل رسم شده داریم:

 
 
 

2 2 6 6MN c c= = ⇒ =
 

دانیم فاصلۀ هـر نقطـه روي بیضـی از  روي محیط بیضی است و می Nنقطۀ 
 (قطر بزرگ) است، بنابراین:  a2هاي بیضی برابر با  کانون

   2 22 1 1 2 6 2NF NF a ( ) a′ + = ⇒ + + =  

   1 25 2 2 6 3a a a⇒ + = ⇒ = ⇒ =  

   
6

3
ce
a

⇒ = = 

 )132تا  128هاي  ه، صفح3 ریاضی((هندسه)    

 دهیم را صدق می

 دهیم را صدق می
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 7:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   شناسی زیست –اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه      

  
   شناسی زیست

 
 )حسن محمد نشتایی( »2«زینۀ گ -111

هـاي هیـدروژن را بـدون  تواننـد یون سـاز میATPهاي پروتئینـی و آنـزیم  پمپ
هـاي  جایی یون کنیـد کـه جابـهاز خود عبور دهند. توجـه  ATPمصرف مولکول 

 هاي برانگیخته همراه است.  ها با مصرف انرژي الکترون هیدروژن از طریق پمپ
 ها:  زینهبررسی سایر گ

مولکول پروتئینی ناقل الکترون که بـین پمـپ دوم و سـوم قـرار دارد، »: 1«گزینۀ 
 در تماس است.  ي درونیتنها با الیۀ بیرونی غشا

 ،هـا قـرار دارنـد هاي پروتئینی کـه در حـد فاصـل بـین پمپ مولکول»: 3«گزینۀ 
 جا کنند.  هاي هیدروژن را جابه توانند یون نمی

 ساز بخشی از زنجیرة انتقال الکترون نیست. ATP آنزیم»: 4«گزینۀ 
 )70 و 69هاي  هصفح ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)     

-------------------------------------------- 
 )امیررضا صدر یکتا( »4«گزینۀ  -112

طور که در شکل کتاب درسی مشخص است، اولین پروتئین زنجیـرة انتقـال  همان
ــروتئین کنــد دریافــت می NADHهــا را مســتقیماً از  ن، الکتروالکتــرون . ایــن پ
 کردن کنـد کـه فاقـد توانـایی پمـپ به پـروتئین دیگـري منتقـل می راها  الکترون

 پروتون است. 
 ها:  بررسی سایر گزینه

بـا هـر دو الیـۀ  ،کنـد منتقـل می O2هـا را بـه پروتئینی که الکترون»: 1«گزینۀ 
 راکیزه در تماس است نه غشاي بیرونی.  یدرونغشاي 
ساز که باعث کـاهش تـراکم پروتـون در فضـاي بـین دو ATPآنزیم »: 2«گزینۀ 

 شود.  جزئی از زنجیرة انتقال الکترون محسوب نمی ،دشو می ATPغشا و تولید 
ــۀ  ــی کــه الکترون»: 3«گزین ــههــا را  پروتئین ــت  FADH2ازطور مســتقیم  ب دریاف

هــاي پرانــرژي بــه  نــدارد. امــا بــا انتقــال الکترونرا ن توانــایی پمــپ پروتــو ،کنــد می
ـاد شـیب  کنندة پروتون در جابـه هاي پمپ پروتئین جایی پروتـون و در نتیجـه در ایج

   غلظت پروتون نقش دارد. 
 )71 تا 69هاي  صفحه ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)      

-------------------------------------------- 
 )فرید فرهنگ( »1«گزینۀ  -113

 5، زنجیـرة انتقـال الکتـرون از 3شناسـی  کتـاب زیست 70صـفحۀ  8طبق شکل 
انـد. آخـرین  مولکول در سراسـر غشـا قـرار گرفته 3مولکول تشکیل شده است که 

هـا را  مولکول زنجیرة انتقال الکترون که در سراسر عـرض غشـا قـرار دارد، الکترون
 گردد.  دهد و موجب تبدیل آن به یون اکسید می ه اکسیژن مولکولی میب

 ها:  بررسی سایر گزینه
با از دسـت  FADH2،3شناسی  کتاب زیست 70صفحۀ  8طبق شکل »: 2«گزینۀ 

ـا بـه بخشـی  شود. این الکترون تبدیل می FADهاي خود به مولکول  دادن الکترون ه
 د که در سراسر عرض غشا قرار ندارد. نگرد ال الکترون منتقل میاز زنجیرة انتق

هـا  ها از بخش داخلی به فضاي بین دو غشـا، تـراکم آن با ورود پروتون»: 3«گزینۀ 
هـا براسـاس شـیب  یابـد. پروتون در این فضا، نسبت به بخش داخلـی افـزایش می

راه پـیشِ روي غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلـی برگردنـد، امـا تنهـا 
نـی بـه نـام آنـزیم اي پروتئی شـتن بـه ایـن بخـش، مجموعـهها بـراي برگ پروتون
ATPگذرنـد و  ها از کانالی کـه در ایـن مجموعـه قـرار دارد، می ساز است. پروتون

شـود.  و گـروه فسـفات فـراهم می ADPاز  ATPانرژي مورد نیاز براي تشـکیل 
دهندة  هـاي تشـکیل مولکولز سـاز جزئـی اATPدانیـد، آنـزیم  طور که می همان

 زنجیرة انتقال الکترون نیست. 

هاي زنجیرة انتقال الکتـرون کـه در سراسـر عـرض غشـا  همۀ مولکول»: 4«گزینۀ 
هـا در خـالف جهـت شـیب غلظـت یعنـی از  جایی پروتون اند، در جابـه قرار گرفته

 بخش داخلی میتوکندري به فضاي بین دو غشاي آن نقش دارند. 
 )71 تا 69هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ه به انرژي) (از ماد     

-------------------------------------------- 
 )امیررضا صدر یکتا( »4«گزینۀ  -114

الکلی و تخمیـر الکتیکـی اسـت. تخمیر هاي تأمین انرژي شامل تنفس هوازي،  روش
ـاهده می هر سه نوع روش تأمین انرژي در یاخته حـتم  طور شـود. بـه هاي گیاهی مش

دار بـه مولکـول  کـربنی ترکیبـ براي تولید هر مولکول حامل الکتـرون بایـد الکتـرونِ
 د. دار باید اکسایش یاب رکیب کربنپذیرندة الکترون منتقل شود. در واقع ت

 ها:  بررسی سایر گزینه
د. نشو تخمیر الکلی و الکتیکی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن انجام می»: 1«گزینۀ 

 د. نشو به ترکیبی دو کربنه منتقل می NADHهاي  الکلی الکترون در تخمیر
از پیـرووات همـراه  CO2تنفس هوازي و تخمیر الکلی بـا آزادسـازي»: 2«گزینۀ 

 NADHل الکتـرون یعنـی خمیر الکلی فقط یک نوع مولکـول حامـهستند. در ت
 شود.  تولید می
در تولیــد انتقــال الکتــرون هــاي زنجیــره  کترونالتــنفس هــوازي در »: 3«گزینــۀ 

در فرایندهاي چرخۀ کربس از تجزیۀ ترکیب شش کربنـه  مولکول آب نقش دارند.
  شود.  ترکیبی پنج کربنه تولید می

 )74و  73، 70تا  68، 66 ،64 هاي هصفح ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)      
-------------------------------------------- 

 )پور سجاد حمزه( »2«گزینۀ  -115
مصرف  +NAD ،در واکنش تبدیل پیرووات به استیلصحیح است. » ج«تنها مورد 

 .شود انرژي در یاخته) تولید نمی  (شکل رایج ATPاین واکنش طی شود. در  می
 بررسی سایر موارد:

 تخمیر الکلی صادق نیست.  برايمورد  اینالف) 
 گیرد.  ر گیاهان تخمیر الکتیکی صورت میب) د

 (ترکیبی)     تخمیر الکتیکی صادق نیست. برايد) 
 )84و  74، 73 ،70تا  68، 66، 64 هاي صفحه ،3شناسی  زیست() 70، صفحۀ 1شناسی  (زیست    

-------------------------------------------- 
 )محمد امین بیگی( »3«گزینۀ  -116

هوازي هسـتند کـه در عـدم حضـور اکسـیژن و  هاي بی شاز جمله واکن هاتخمیر
 شوند. (درستی الف)  بدون نیاز به آن انجام می

نوکلئوتید) مصرف و به دنبـال اکسـایش  2(ترکیبی داراي  NADHدر تخمیرها،
 شود. (درستی ب)  ایجاد می +NADآن،

در تخمیر الکلـی، اتانـال و در تخمیـر الکتیکـی، پیـرووات  الکترون پذیرندة نهایی
 باشند. (نادرستی ج)  است که هر دو از ترکیبات آلی می

درون فضــاي داخلــی هــا  در یوکاریوت FADH2و تولیــد FAD کــاهشمحــل 
زمینـه سیتوپالسـم متفـاوت  مـادةکه با محل انجام تخمیـر در  استمیتوکندري 

   (درستی د) باشد. می
 )74و  73، 71تا  68، 66هاي  صفحه ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)      

-------------------------------------------- 
 )امیررضا پاشاپوریگانه( »3«گزینۀ  -117

تن  این ژن درمانی روي یک دختربچه صـورت گرفـت کـه بـه علـت نداشـتن فـام
 ها: بررسی سایر گزینه ، همتاست.تنی دیگر تنش با فام ، هر فامYجنسی
 کنند. یافته را خارج نمی پزشکان، در این روش درمانی، ژن جهش»: 1«گزینه 
ـاخته نمیطور سالم  بهها، آنزیم مهم  یاختهقبل از درمان، در این »: 2«گزینه  شـد و  س

 ند.مهم دستگاه ایمنی کردند نه اینکه بیافزایسالم بعد از درمان، شروع به ساخت آنزیم 
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هـا، هـر  یوکاریوتهاي لنفوسیت فرد افزوده شد. در  یاختهژن سالم به »: 4«گزینه 

شـود و درنهایـت  ژنی رونویسـی می ژن مربوط به پروتئین به یک رناي پیـک تـک
 شود. تولید میاز آن پپتیدي  یک نوع رشتۀ پلی

 )  81 ، صفحۀ2شناسی  (زیست هاي نوین زیستی) (فناوري 
 )104و  35، 34هاي  حه، صف3شناسی  (زیست 

-------------------------------------------- 
 )اشکان زرندي( »4«گزینۀ  -118

دهـد. طـی ایـن  رخ میون راکیـزه در Aاکسایش پیرووات و تولید استیل کوآنزیم 
شـود بـا گـرفتن الکتـرون  الکترون محسوب می پذیرندةکه نوعی  +NADفرایند

 ها:  . بررسی سایر گزینهیابد اهش میک NADHبه 
اسـتیل  مولکـولگلـوکز دو مولکـول توجه شود در ازاي مصرف یـک »: 1«گزینۀ 

 شود.  کوآنزیم آ تولید می
 میتوکندري دو غشا دارد یعنی چهار الیه فسفولیپیدي!!!!»: 2«گزینۀ 
یـن قرمز بالغ صحیح نیسـت. چـون ا ۀهایی مانند گویچ در مورد یاخته»: 3«گزینۀ 
 اند.  هاي خود مانند میتوکندري را از دست داده تر اندامک هسته و بیش ،ها یاخته

 )68تا  66هاي  هصفح ،3شناسی  زیست() 73و  72هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست (ترکیبی)  
-------------------------------------------- 

 )علیرضا رهبر( »2«گزینۀ  -119
پــس از تشــکیل در مســیر قنــدکافت در فراینــد تــنفس هــوازي، پیــرووات 

و  CO2بـا آزاد کـردنابتـدا شود. پیرووات  وارد میتوکندري باید (گلیکولیز) 
یک مـاده  CO2شود. به بنیان استیل تبدیل می NADHدنبال آن تولید  به

 ها:  بررسی سایر گزینهدفعی فاقد نیتروژن است. 
 CoAترکیـب شـده و اسـتیل  CoAبا  ،بنیان استیل پس از تشکیل»: 1«نۀ گزی

 ورودي به چرخه کربس است.  آورد که مادة وجود می را به
شـود.  تبدیل می NADHبه +NAD،در فرایند تشکیل بنیان استیل»: 3«گزینۀ 

 افتد.  گوییم که در اینجا اتفاق نمی می +NADعکس این واکنش را بازسازي
 این اتفاق مربوط به اولین مرحلۀ چرخه کربس است. »: 4«گزینۀ 

 )69و  68، 66هاي  صفحه ،3شناسی  زیست() 45و  40هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست (ترکیبی) 
-------------------------------------------- 

 )ب الماسیادی( »3«گزینۀ  -120
در مرحله اکسـایش پیـرووات و مصـرف آن در چرخـه  Aتشکیل استیل کوآنزیم 

(فضاي محصور شـده  اي مادة زمینهافتد که این اتفاقات همگی در  کربس اتفاق می
فعالیت آنـزیم روبیسـکو دهند. بدیهی است که  توسط غشاي درونی) راکیزه رخ می

 دهد. کلروپالست رخ می(خواه کربوکسیالزي، خواه اکسیژنازي) درون 
  ها:  رد سایر گزینه

در طـی دار) در سیتوپالسـم  (نوعی ترکیـب آدنـین +NADکاهش»: 1«گزینۀ 
توانــد  چرخـه کــربس میو مرحلـه اکســایش پیــرووات در قنـدکافت و در راکیــزه 

ناهـاي هاي راکیـزه و سبزدیسـه تولیـد ر و انـدامک ها پروکاریوتمشاهده شود. در 
 شود.  مختلف در فرایند رونویسی فقط توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می

 اي مادة زمینـهت تولید شده و در ادر مرحلۀ اکسایش پیروو NADH»: 2«گزینۀ 
 درونـییابـد. در فضـاي  راکیزه هنگام آغاز زنجیـره انتقـال الکتـرون اکسـایش می

الـف)  5(شکل  3شناسی زیستکتاب  67صفحۀ  راکیزه (میتوکندري) طبق شکل 
 بیش از یک مولکول دنا ممکن است وجود داشته باشد. 

ـال  O2راکیزه کاهشاي  مادة زمینهدر »: 4«گزینۀ  ـایی زنجیـره انتق طی مراحل انته
دهـد.  رخ میاي  مادة زمینـهشود. در چرخه کربس که آن هم در  الکترون مشاهده می

 شود.  (نوعی حامل الکترون) بدون تولید پروتون انجام می FADH2تولید
 )  100، صفحۀ 1شناسی  (زیست (ترکیبی)    
 )86تا  84و  71تا  66 ،23، 13هاي  صفحه ،3شناسی  زیست( 

 )حسن محمدنشتایی( »2«گزینۀ  -121
 هـم نـوعی مولکـول آلـی Aاستیل نوعی مولکول دو کربنه است و کوآنزیم   بنیان

است و باید کربن داشته باشد. بنابراین مولکول استیل کـوآنزیم بـیش از دو کـربن 
 )69 و 68، 65، 64هاي  صفحه ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)      خواهد داشت. 

-------------------------------------------- 
 )فرد امیرحسین بهروزي( »3«گزینۀ  -122

دهـد کـه کیسـۀ داراي اسـپرم و مـواد  نشان می اي را این تصویر، جیرجیرك ماده
هزینـه بیشـتري جیرجیرك نـر مغذي (بخش سفیدرنگ) را دریافت کرده است و 

پردازد در مورد عبارت الف) دقت داشته باشـید انتخـاب جفـت  براي تولیدمثل می
 )89، صفحۀ 1شناسی  (زیست بر عهدة جنس نر است. 

 )117و  116 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست (ترکیبی)  
-------------------------------------------- 

 )محمد رضائیان( »4«گزینۀ  -123
ماده (بـا دخالـت آنـزیم)،  در سطح پیش : تولیداند از عبارت ATPسه روش تولید 

ساز میتوکندري) و تولید نوري (بـا دخالـت ATPتولید اکسایشی (با دخالت آنزیم 
 ساز کلروپالست) ATPآنزیم 

 ها:  گزینه بررسی سایر
 شکند.  ها می ، پیوند پرانرژي میان فسفاتATPدر هیدرولیز »: 1«گزینۀ 
، ADPدر صـورت سـؤال دقـت کنیـد. در صـورتی کـه  )هر(به لفظ »: 2«گزینۀ 

تـأمین کنـد،  فسـفات دار مثل کراتین ات مورد نیاز خود را از مولکولی فسفاتففس
 این گزاره غلط است. 

مصـرف  کـه بـراي زمانیدر صـورت سـؤال دقـت کنیـد.  )هر(به لفظ »: 3«گزینۀ 
ATP  دیگر رخ دهد، این گزینه نادرست است.درون هسته یا اندامکی      

 )84و  83 ،70، 65، 64هاي  صفحه ،3شناسی  زیست() 50، صفحۀ 2شناسی  (زیست (ترکیبی)  
-------------------------------------------- 

 )محمد رضائیان( »2«گزینۀ  -124
در صـورت سـؤال دقـت  هـربه کلمـۀ 

کنید. حین تبدیل هر قند فسـفاته بـه 
ــروه  ــک گ ــدا ی ــفاته ابت ــید دو فس اس
فسفات آزاد مصـرف شـده و در ادامـه 

ــول ــک مولک ــت  +NADی ــا دریاف ب
 یابد.  الکترون، کاهش می

 بررسی موارد نادرست: 
هـر فروکتـوز فســفاته در »: 1«گزینـۀ 

از  ATPدو مولکــول نتیجــه مصــرف 
ــد می ــوکز تولی ــه!  گل ــمناً بل ــود. ض ش

نـوعی واکـنش  ATPواکنش تجزیـه 
 هیدرولیز است. 

مصــرف فســفات آزاد در »: 3«گزینــۀ 
گام سوم گلیکولیز و براي تبـدیل قنـد 
فسفاته به اسـید دو فسـفاته اسـت نـه 

 تولید قند فسفاته. 
 تولیـد ATPمولکـول  در گام چهارم و براي تولیـد هـر پیـرووات، دو»: 4«گزینۀ 

 )66 صفحۀ ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)   شود.  می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 9:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   شناسی زیست –اردیبهشت  31آزمون -»7«پروژه      

  
 )سمانه توتونچیان( »4«گزینۀ  -125

 بررسی موارد: 
): در چهارمین (آخـرین) مرحلـۀ گلیکـولیز، اسـید دو فسـفاته 4مورد الف (مرحلۀ 

 شود.  گروه فسفات خود، به پیرووات تبدیل می 2ضمن از دست دادن 
کــاهش پیــدا کــرده  +NADمین مرحلــۀ گلیکــولیز، مولکــولمــورد ب: در ســو

دهـد، قنـد  شود. مولکولی که به آن هیدروژن و الکترون می تولید می NADHو
کند اما در اثر اکسایش هـر قنـد  ست. پس این قند اکسایش پیدا میا فسفاته   تک

 شود.  تولید می NADHمصرف و یک  +NADتنها یک
کربنـه) فسـفاته و قنـد  6شـامل فروکتـوز ( ه): قنـدهاي فسـفات2مورد ج (مرحلۀ 

شـود. یعنـی  شکسته می 2است. فروکتوز دو فسفاته در مرحلۀ  کربنی) ه (سهفسفات
گلیکـولیز دچـار  طـی درکربنـۀ فسـفاته  3شکند. قند  کربن آن می –پیوند کربن 

 شود.  کربن نمی –شکسته شدن پیوند کربن 
ـاد می » آزاد«شـود. سـپس یـک فسـفات  مورد د: قند تک فسفاته در مرحلۀ دوم ایج

شود. دقت کنید که فسـفات دریافـت  کند و به اسید دو فسفاته تبدیل می دریافت می
 شود.  میدریافت ن ATPداشته و از مولکول  رقرا یاختهد در اشده به صورت آز

اکسـید  دي است. خـروج کربن گلیکولیزپیرووات یکی از محصوالت نهایی  :مورد هـ
 دهد.  ز رخ مییگلیکولاز از آن در میتوکندري و پس 

 )68و  66تا  64هاي  هصفح ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)     
-------------------------------------------- 

 )گیمحمدامین بی( »4«گزینۀ  -126
ــی)  ــل رونویس ــاریوتی (داراي عوام ــۀ یوک ــدندر یاخت ــول  CO2آزاد ش از مولک

تخمیر الکلـی در مـاده زمینـه اکسایش پیرووات در راکیزه و در پیرووات در فرایند 
ــم رخ می ــد،  سیتوپالس ــه کنی ــد. توج ــط می NADHده ــایش  فق ــد اکس توان

را دارد.  NADHو تبـدیل شـدن بـه کـاهشست کـه توانـایی ا +NADیابد،
دهـد نـه  در غشاي داخلـی میتوکنـدري رخ می FADH2) اکسایش1(نادرستی 

 »)  2«سیتوپالسم. (نادرستی گزینۀ  ۀزمین ةماد
رخ در فراینـد تخمیـر، در مـاده زمینـه سیتوپالسـم  NADHاکسایش مولکـول 

در اثـر اسـت کـه  +NADو  یابـد کاهش نمی NADHدهد اما دقت کنید،  می
 »)3«شود. (نادرستی گزینۀ  تبدیل می NADH به کاهش

گلیکـولیز در مـاده زمینـه (بنیان پیروویک اسـید) در مرحلـه آخـر تولید پیرووات 
در  Aکـوآنزیم  دهد و این در حالی اسـت کـه مصـرف اسـتیل سیتوپالسم رخ می

 »)4«شود. (درستی گزینۀ  چرخه کربس و در فضاي داخلی میتوکندري انجام می
 )73و  70 تا 68 ،66، 35 هاي صفحه ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)     

-------------------------------------------- 
 )فرید فرهنگ( »4«گزینۀ  -127

شـوند و پیـرووات  ي با قندکافت آغاز میتخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هواز
 NADHکنند؛ پس تشکیل پیـرووات از قنـد فسـفاته همـراه بـا ایجـاد  ایجاد می

شود، در تخمیرهاي الکلـی و الکتیکـی نیـز  که در قندکافت دیده می +NADاز
، در طـی 3شناسـی کتـاب زیست 68صـفحۀ  6قابل مشاهده است؛ طبـق شـکل 

 د. نشو تشکیل می NADHهاي  پیرووات درون راکیزه نیز، مولکول اکسایش
 ها:  بررسی سایر گزینه

ــۀ  ــاد »: 1«گزین ــدکافت، ایج ــال  +NADاز NADHدر قن ــرة انتق و در زنجی
بـا  NADHو +NADگردد. مشاهده می NADHاز  +NADالکترون ایجاد

 +NADشـوند. گرفتن و از دست دادن الکترون و پروتون به همدیگر تبـدیل می
 یابد.  با از دست دادن الکترون اکسایش می NADHبا گرفتن الکترون کاهش و 

حـل شـود، همـۀ مرا از آنجایی که تخمیر الکلی بـا قنـدکافت آغـاز می»: 2«گزینۀ 
هاي مربوط بـه قنـدکافت،  شوند. در واکنش قندکافت در تخمیر الکلی نیز دیده می

شوند. از اکسایش هـر مولکـول شـش  تشکیل می NADHو  ATPهاي  مولکول
ــی در واکنش ــربس، مولکول کربن ــۀ ک ــاي چرخ ــاي  ه و  NADH،FADH2ه

ATP گردند هاي متفاوتی از چرخه تشکیل می در محل  . 
مولکـــول گلـــوکز در تـــنفس هـــوازي بایـــد تـــا حـــد تشـــکیل »: 3«گزینـــۀ 
گلـوکز در قنـدکافت و اکسـایش  ۀتجزیه شود. بخشی از تجزی CO2هاي مولکول

 7و  6هاي  شود. طبـق شـکل پیرووات و بخش دیگر آن در چرخۀ کربس انجام می
ات درون راکیـزه و هـم در هم در اکسـایش پیـروو 3شناسی  کتاب زیست 5فصل 

        شود. تشکیل می CO2،چرخۀ کربس
 )74و  73، 70تا  68، 66هاي  صفحه ،3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)  

-------------------------------------------- 
 )حسن محمد نشتایی( »3«گزینۀ  -128

هـاي خـارج شـده از هـر  کـه الکترون بینیـد نگاه کنید می 6فصل  6اگر به شکل 
فتوسیستم، باید از بیش از یک مولکول ناقل الکترون عبور کنند تا به مقصـد خـود 

 برسند. 
 ها:  بررسی سایر گزینه

هـاي هیـدروژن  نیـز بـا مصـرف یون NADPHهـاي  تولید مولکول»: 1«گزینۀ 
 بستره همراه است. 

ها بـا  فتوسیسـتمنـور در یرنـدة گ هـاي هـاي موجـود در آنتن الکترون»: 2«گزینۀ 
دهنـد امـا  هـاي دیگـر می دریافت انرژي برانگیخته شده و انرژي خود را بـه رنگیزه

 کنند.  فتوسیستم را ترك نمی
ــۀ  ــایی الکترون»: 4«گزین ــن مرحلــه از فتوســنتز  پذیرنــدة نه هــاي آب در ای
، 2 یسـتمآب ابتدا بـه فتوس هاي هستند. در واقع الکترون +NADPهاي مولکول

   رسند.  می +NADPو در نهایت به 1سپس فتوسیستم 
 )84تا  82 و 78 هاي صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي    

-------------------------------------------- 
 )زاده پیام هاشم( »4«گزینۀ -129

رسـی دوازدهـم مشـخص اسـت کـه دو کتـاب د 83صـفحۀ  6شـکل  با توجه به
قرار دارنـد هـیچ  1پروتئین مربوط به زنجیره انتقال الکترون که بعد از فتوسیستم 

 اتصالی با سطح داخلی غشا ندارند. 
 ها:  بررسی سایر گزینه

همه اجزاي زنجیره انتقال الکترون غشاي تیالکوئید قـادر بـه دریافـت »: 1«گزینۀ 
 باشند.  یالکترون و از دست دادن آن م

تواننـد  کدام از اجزاي زنجیرة انتقال الکترون غشاي تیالکوئیـد نمی هیچ»: 2« گزینۀ
 جا کنند.  جابه ATPهاي هیدروژن را با مصرف  یون

تواننـد  کدام از اجزاي زنجیره انتقال الکترون غشاي تیالکوئید نمی هیچ»: 3«گزینۀ 
Hرا جبران کنند. 2کمبود الکترونی فتوسیستم  O2  جزء زنجیرة انتقال الکتـرون

 )84 تا 82هاي  هصفح ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي   باشد.  نمی
-------------------------------------------- 

 )اشکان زرندي( »3«گزینۀ  -130
حـاوي است، بنـابراین داراي نوکلئوتیـدهاي  RNAو  DNAکلروپالست حاوي 

 ریبوز است.  و دئوکسیقند ریبوز 
 ها:  بررسی سایر گزینه

 غشاء درونی میتوکندري صاف نیست. »: 1«گزینۀ 
 شود.  شکل مشاهده می هاي نواري کلروپالستدر جلبک سبز اسپیروژیر »: 2«گزینۀ 
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گیـرد.  اي صورت می تقسیم شدن کلروپالست مستقل از چرخه یاخته»: 4«گزینۀ 

هــم در و  ینترفــاز)ترین مرحلــه ا (طــوالنی G1توانــد در مرحلــۀ میهــم بنــابراین 
   (ترکیبی)     ترین مرحله اینترفاز) تقسیم شود.  (کوتاه G2مرحلۀ

 )81و  79 ،67، 4 هاي صفحه ،3شناسی  زیست() 83و  82هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست  
-------------------------------------------- 

 )شاهین راضیان( »1«گزینۀ  -131
هاي مربوط بـه چرخـۀ  در واکنش ATPو مصرف   NADPHاکسایش مولکول 
 شود. محل انجام چرخۀ کالوین درون بسترة سبزدیسه است.  کالوین انجام می

 ها:  بررسی سایر گزینه
 کربنـی 6فعالیت کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو موجب تولیـد ترکیـب »: 2«گزینۀ 

کربنـی ناپایـدار  5  ناپایدار می شود و فعالیت اکسیژنازي آن موجب تولیـد ترکیـب
 این ترکیبات داراي دو گروه فسفات هستند.  يشود. هردو می

و کـاهش  خشـکیتـنش افزایش ترشح هورمون آبسیزیک اسید براثر »: 3«گزینۀ 
خـروج  ها و کـاهش هاي نگهبان روزنه موجب بسته شدن روزنه فشار اسمزي یاخته
 د. نشو هاي هوایی می آب از طریق روزنه

 ،انتقال الکترون غشـاي داخلـی میتوکنـدري ةدر نتیجه فعالیت زنجیر»: 4«گزینۀ 
جیـرة شـوند؛ ولـی در نتیجـه فعالیـت زن می الکترون بازسازي ةهاي پذیرند مولکول

 شوند.  هاي حامل الکترون بازسازي می انتقال الکترون غشاء تیالکوئید مولکول
 )120، صفحۀ 1شناسی  (زیست (ترکیبی)  
 )86 تا 83و  70 ،69، 66، 64 هاي صفحه ،3شناسی  زیست( )143، صفحۀ 2شناسی  (زیست  

-------------------------------------------- 
 )امیررضا صدر یکتا( »4«گزینۀ  -132

 هر چهار عبارت در ارتباط با چرخه کالوین نادرست است. 
   ها: بررسی عبارت

حاصـل  CO2فسـفات و الف) ترکیب شش کربنـی کـه از ترکیـب ریبولـوز بیس
شـود. ایـن  پایدار است و بالفاصله به دو ترکیب سـه کربنـه شکسـته میناشود  می

 واکنش نیازي به آنزیم ندارد. 
و  NADPHاست. هـم قبـل از مصـرف  NADPHل الکترون ب) مولکول حام

 شود.  مشاهده می ATPرف هم پس از آن مص
اي هستند که طی چرخه کالوین  ات ترکیبات دو فسفاتهفسف و ریبولوز بیس ADPج) 

 تواند همراه با مصرف ترکیبی سه کربنه باشد.  می ADPشوند. تولید  تولید می
بـراي تولیـد  ATPنـدارد. مصـرف  ATPد) تولید ریبولوز فسفات نیازي به مصرف 

 )85و  84 هاي هصفح ،3شناسی  زیست((از انرژي به ماده)    نیاز است.  فسفات مورد ریبولوز بیس
-------------------------------------------- 

 )زاده محمدحسن مؤمن( »4«گزینۀ  -133
دهندة بـیش از یـک مرحلـه در  نشـان» د«و » ج«دقت کنید در این سؤال مـوارد 

جـود در سـؤال را براسـاس چرخۀ کالوین هستند. بنابراین اگر بخـواهیم مـوارد مو
 رسیم:  وقایع چرخه کالوین مرتب کنیم، به توالی زیر می

 مجدداً شروع چرخه  -هـ  –ج  –ب  –د  –ج  –د  –ي  –شروع. الف 
دهندة تـوالی نادرسـتی از وقـایع چرخـه کـالوین  ، نشان»4«گزینۀ  تنهادر نتیجه 

 )85و  84هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي     باشد.  می
-------------------------------------------- 

 )پوریا آیتی( »3«گزینۀ  -134
 لپه است. منظور سؤال گیاهان تک

و شـوند  می CO2تولیـد عـثکـه باو تخمیر الکلی هاي موثر در تنفس هوازي  آنزیم
شـود و در افـزایش  و اسـید سـه کربنـه می CO2اي که منجر به ترکیـب آنزیم ویژه

ـایلی بـه   یاختهدر  CO2غلظت ـا هاي میانبرگ مـؤثر اسـت، تم اکسـیژن واکـنش ب
 ندارند. 

 ها:  تشریح سایر گزینه
هاي چهار کربنه تولید شده در چرخه کـربس، در پـی واکـنش  ترکیب»: 1«گزینۀ 

 .  نداکسید تولید نشده ا دي اسید سه کربنه با کربن
هاي غـالف آونـدي  یاختـهترکیبات سه کربنه تولیدي در گلیکـولیز از »: 2«گزینۀ 

 اند.  وارد نشده
اثـر  ATPشـود، روي  دار شدن گلوکز می آنزیمی که منجر به فسفات»: 4«گزینۀ 

گـردد، مولکـول  هـاي فسـفات آن می گذاشته و منجر به تجزیـه پیونـد بـین گروه
ATP (ترکیبی)    ج کربنه ریبوز دارد. قند پن     

 )87و  73، 69، 66 ،64 هاي صفحه ،3شناسی  زیست() 118و  105، 100، 93هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست 
-------------------------------------------- 

 )کاوه ندیمی( »2«گزینۀ  -135
بـه قنـد ریبولـوز  CO2،در فعالیـت کربوکسـیالزي آنـزیم روبیسـکو »:1«گزینۀ 
 شود.  اضافه می ،کربنه و دو فسفاته است 5فسفات که قندي  بیس

کتاب درسـی مشـخص اسـت در  84صفحۀ  7طور که در شکل  همان »:2«گزینۀ 
مرحلۀ تبدیل شدن اسید سه کربنی به قند سه کربنی آزاد شدن الکتـرون از ناقـل 

NADPH گیرد.  صورت میهاي فسفات  با آزاد شدن گروه همراه 
ــۀ  ــه »3«گزین ــاز ب ــل نی ــه دلی ــالوین ب ــه از NADPHو ATP : چرخــه ک ، ک
 شود.  هرگز بدون نور انجام نمی ،دنشو هاي نوري تأمین می واکنش
گیـرد  تثبیت کربن فقط در چرخه کالوین صـورت می C3: در گیاهان»4«گزینۀ 

 ترکیب آلی سه کربنی است. و اولین ماده پایدار در این چرخه 
 )85و  84هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي     

-------------------------------------------- 
 )سروش صفا( »3«گزینۀ  -136

ـاي تیالکوئیـدها کـه در واقـع نـوعی ATPآنزیم  ـاز موجـود در غش ـال یـونی س کان
ـاي درونـی تیالکوئیـد بـه درون هاي هیـدروژن از ف باشد، ضمن عبور دادن یون می ض

نمایـد و بـدین  می ATP، تولیـد ADPبستره، با افزودن یک مولکـول فسـفات بـه 
زئـی از شود. ایـن پـروتئین ج بستره می هاي فسفات فضاي وسیله موجب کاهش یون

   کند. باشد و بنابراین هیچ گونه الکترونی از آن عبور نمی زنجیره انتقال الکترون نمی
 ها:  گزینهبررسی سایر 

هـاي هیـدروژن در جهـت شـیب  جایی یون ساز بـا جابـهATPآنزیم »: 1«گزینۀ 
 شود.  بستره می pHغلظت از درون تیالکوئید به بستره، موجب کاهش 

ــۀ  ــه یون»: 2«گزین ــی ک ــه فضــاي  پروتئین ــدروژن را از بســتره ب ــاي هی درون ه
رون تیالکوئیـد کند و موجب افزایش تراکم یـون هیـدروژن د تیالکوئیدها پمپ می

 قرار دارد.  2و  1شود، بین فتوسیستم  می
ــ ــد از »: 4« ۀگزین ــرون دوم (بع ــال الکت ــرة انتق ــه در زنجی ــی ک ــرین پروتئین آخ

موجـب کـاهش آن  +NADP) قـرار دارد، بـا انتقـال الکتـرون بـه1فتوسیستم 
 اس است. شود. این پروتئین فقط با غشاي خارجی تیالکوئید در تم می

 )84 تا 82هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي     
-------------------------------------------- 

 )حمید راهواره( »4«گزینۀ  -137
شـود  شـروع می 1زنجیره انتقال الکترونی است که از فتوسیستم  این گزینهمنظور 

انـد و در نهایـت هـم ایـن  تماس زیرا تمام اجزاي این زنجیره با الکترون پرانرژي در
 د. نرس می +NADPها به الکترون

هـاي  گرفتن و از دست دادن الکتـرون در واکنش ااجزا ب ،انتقال الکترون ةدر زنجیر
 اکسایش و کاهش نقش دارند. 
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 ها:  بررسی سایر گزینه

نجیـره انتقـال ، ز3شناسـی  کتـاب زیست 6فصـل  6با توجه به شکل »: 1«گزینۀ 
 1الکترونــی کــه تمــام اجــزاي آن در تمــاس بــا بســتره اســت، بــین فتوسیســتم 

 .  2و  1نه بین فتوسیستم  قرار دارد +NADPو
 جزء این زنجیره در سطح خارجی غشاي تیالکوئیدند). 2(

 
 شـروع 2انتقـال الکترونـی اسـت کـه از فتوسیسـتم  منظـور زنجیـرة»: 2«گزینۀ 

 کند.  دریافت می P680از شود که الکترون پرانرژي را می
شـروع  2انتقـال الکترونـی اسـت کـه از فتوسیسـتم  ةمنظـور زنجیـر»: 3«گزینۀ 

و پمپ غشایی قـرار دارد کـامالً در بـین  2شود و پروتئینی که بین فتوسیستم  می
 فسفولیپیدها است.  ر تماس با بخش آبگریزدو الیه فسفولیپیدي و د

 )84تا  82و  80هاي  هصفح ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي     
-------------------------------------------- 

 )سروش صفا( »3«گزینۀ  -138
باشـد و حـداکثر  نـانومتر می 700در طول موج  1حداکثر جذب نوري فتوسیستم 

ــتم  ــذب فتوسیس ــوج  2ج ــول م ــانومتر می 680در ط ــر دو ب ن ــابراین ه ــد. بن اش
 نانومتر جذب نور داشته باشند.  680توانند در طول موج  فتوسیستم می

 ها:  بررسی سایر گزینه
 هر فتوسیستم چندین آنتن گیرندة نور و یک عدد مرکز واکنش دارد. »: 1«گزینۀ 
 وجود دارد.  aدر مرکز واکنش هر فتوسیستم فقط سبزینۀ نوع  »: 2«گزینۀ 
هـاي  الکترون 1کتاب درسی، فتوسیستم  83در صفحۀ  6طبق شکل »: 4«گزینۀ 

 دهد که فقط با الیۀ خارجی تیالکوئید در تماس باشد.  خود را به مولکولی می
 )83و  82، 80هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي     

-------------------------------------------- 
 )فرد يامیرحسین بهروز( »1«گزینۀ  -139

هایی مثل  فناوري در علم پزشکی، تشخیص بیماري یکی از کاربردهاي زیست
ایدز در مراحل اولیه است. در این روش دناي موجود در خون فرد مشکوك را 

 کنند دناي ویروس را در آن پیدا نمایند. استخراج کرده و سعی می
 ها: بررسی سایر گزینه

هایی را از بدن بیمار خـارج کـرده و  یاخته درمانی باید براي انجام ژن»: 2«گزینۀ 
را بـه بـدن بیمـار  یاختـهکشت داد. سپس ژن سـالم را وارد آن نمـود و نهایتـاً 

 تـوان از تزریـق آنـزیم و پیونـد برگرداند. توجه کنید که براي درمان بیماران می
 درمانی نیستند. ها دیگر جزو ژن مغز استخوان هم استفاده کرد که این روش

ژن سطحی  فناوري باید ژن مربوط به آنتی براي تولید واکسن به کمک زیست»: 3«گزینۀ 
 ژن را. زا منتقل کرد نه خود آنتی زا را به باکتري یا ویروس غیربیماري عامل بیماري

توانند  هورمون انسولین، نمی هاي تراژن پس از تولید پیش باکتري»: 4«گزینۀ 
 آن را فعال کنند. Cبا جدا کردن زنجیرة 

 )105تا  102 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست) هاي نوین زیستی فناوري(   

 )مهرداد محبی( »1«گزینۀ  -140
 صحیح است.» د«تنها مورد 

باشد کـه در شـب تثبیـت کـربن انجـام  می CAMمنظور صورت سوال، گیاهان 
د نشـو اعـث مـینـد و بنک کربنی در یاخته تجمع مـی 4دهند و اسیدهاي آلی  می

pH تر باشد.  شنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیديدر آغاز رو 
د بـه درون نـتوان در این گیاهان گلدار، مواد حاصل از فتوسنتز (شیرة پـرورده) مـی

دانیم به غیر از گیاهان انگل کـه فتوسـنتز  چنین می آوندهاي آبکش وارد شوند. هم
 8چنین طبق توضـیحات فصـل  ند. همکنند؛ سایر گیاهان توانایی فتوسنتز دار نمی

هـا، فتوسـنتز  ، بافت آوندي ندارند. پس در خزهها دانیم که خزه ، می2شناسی زیست
 شود.  دهد اما آوند آبکش مشاهده نمی رخ می

 بررسی سایر موارد: 
بندنـد؛ در نتیجـه  هاي خود را می الف) در دماي باال و شدت زیاد نور این گیاهان روزنه

 یابد. افزایش می هاي مجاور نگهبان روزنه یاختهاي پتاسیم و کلر در ه انباشت یون
ب) دقت کنید طبـق توضـیحات زیسـت دهـم، در واکوئـل در گیاهـان مختلـف، 
ترکیبات نگه دارندة آب یافت مـی شـود و در ایـن گیاهـان میـزان ایـن ترکیبـات 

 بیشتر است. 
باشـد،  می CAMه ج) دقت کنید مطابق شکل کتاب درسی، آناناس که نوعی گیا

 شود.  لپه، استوانۀ آوندي مشاهده نمی اي است. در ساقۀ گیاهان تک لپه تک
 )120، صفحۀ 2شناسی  ) (زیست123و  116، 108، 105 ،100هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست 
 )89تا  84هاي  صفحه ،3شناسی  زیست( (ترکیبی) 

-------------------------------------------- 
 )امیررضا پاشاپوریگانه( »2«گزینۀ  -141

است که در این نوع یـادگیري جـانور  خوگیريها،  رفتار پرندگان نسبت به مترسک
ندارنـد،  بـرایش هـاي دائمـی کـه هـیچ سـود و زیـانی گیرد کـه از محرك یاد می
 ها پاسخی ندهد. نظر کند و به آن صرف

 )110 ، صفحۀ3شناسی  (زیست) رفتارهاي جانوران(   
-------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( »2«گزینۀ  -142
، C3شــوند؛ گیاهــان گیاهــان از نظــر تثبیــت کــربن بــه ســه دســته تقســیم می

تنهــا در چرخــۀ  C3. تثبیــت کــربن در گیاهــانCAMو گیاهــان  C4گیاهــان
گیـرد و در سـایر گیاهـان تثبیـت کـربن در دو مرحلـه انجـام  ین صـورت میکالو
چرخـۀ کـالوین اسـت. بـا آن کـه چرخـۀ کـالوین نـوعی  ،شود که مرحلۀ دوم می

واکنش مستقل از نور در فتوسنتز است، امـا در همـۀ گیاهـان تنهـا در روز انجـام 
 ها:  زینهبررسی سایر گ »)4«و نادرستی گزینۀ » 2«گیرد. (درستی گزینۀ  می

گیـرد.  تثبیت کربن تنهـا در یـک مرحلـه صـورت می C3در گیاهان»: 1«گزینۀ 
هاي میـانبرگ و سـپس  در دو مرحله، ابتدا در یاختـه C4تثبیت کربن در گیاهان

نیـز  CAMشود. تثبیـت کـربن در گیاهـان  هاي غالف آوندي انجام می در یاخته
هاي  هـا در یاختـه است، با این تفـاوت کـه تثبیـت کـربن در آن C4مانند گیاهان

هـاي متفـاوت  بندي مکانی نشده، بلکـه در زمان متفاوت نیست و به عبارتی تقسیم
ها بازنـد و  شود، به این صورت که تثبیت اولیۀ کـربن در شـب کـه روزنـه انجام می

 اند.  ها بسته شود که روزنه روز انجام می چرخۀ کالوین در
هاي میـانبرگ بـا اسـیدي سـه  جـو در یاختـه C4،CO2در گیاهان»: 3«گزینۀ 

شود. به همـین علـت بـه  کربنی ترکیب و در نتیجه اسیدي چهار کربنی ایجاد می
گویند. زیرا اولین مادة پایدار حاصل از تثبیـت کـربن،  می C4این گیاهان، گیاهان

نیـز اولـین مـادة پایـدار حاصـل از  CAMترکیبی چهار کربنی است. در گیاهان 
، تثبیـت کـربن C3تثبیت کربن، ترکیبی چهار کربنی است؛ پس فقط در گیاهان

      رسد.  جو در ترکیبی سه کربنی به انجام می
 )88 تا 84هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(ماده)  به (از انرژي 
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 )مهرداد محبی( »1«گزینۀ  -143

 صحیح است.» ج«تنها مورد باشد.  میC4منظور صورت سوال، گیاهان 
 بررسی موارد:

هـا  که تنهـا یـک لپـه در آن باشندلپه  توانند تک می C4الف) دقت کنید گیاهان 
 (نادرست) .ها صحیح نیست لپه واسطۀ واژة  وجود دارد، پس جمله به

ب  -10، مطـابق شـکل C4هاي غالف آونـدي گیاهـان  دقت کنید در یاختهب) 
و ایـن  ،شـود (سـبزرنگ هسـتند) ینه مشاهده می، سبز3شناسی زیست 87صفحۀ 
هـا،  امـا در ایـن یاختـه نتقال الکترون در کلروپالست خود دارنـدا هها، زنجیر یاخته

 (نادرست) آنزیم روبیسکو وجود ندارد.
شـود کـه در ایـن زمـان،  تثبیت کربن در این گیاهان در هنگام روز انجـام مـیج) 

 (درست)شود.  نیز انجام می NADPHتولید 
مــواد ، از بـین پالسمودسـم 1شناســی دقـت کنیـد مطــابق توضـیحات زیسـتد) 

اي از ایـن  توانند عبور کنند؛ اسیدهاي سـه و چهـارکربنی تنهـا نمونـه مختلفی می
 )  118، صفحۀ 1شناسی  (زیست (نادرست) مواد هستند.

 )131و  130هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست 
 )88و  87 ،85تا  82، 78 هاي صفحه ،3شناسی  زیست( (ترکیبی)   

-------------------------------------------- 
 )نژاد سجاد خادم( »4«گزینۀ  -144

هـا  تواند باکتري نباشد و شامل برخـی از یوکاریوت ان میبدر مهندسی ژنتیک، میز
 مانند مخمر نیز باشد. 

 ها:  بررسی سایر گزینه
هـا اسـتفاده از ژن  هاي تراژنـی، یکـی از روش براي جداسـازي یاختـه»: 1«گزینۀ 
، بایـد ژن بیوتیـک نسـبت بـه آنتی قاومـتبیوتیک اسـت. بـراي م آنتی  به تمقاوم

 مربوطه بیان شود. براي بیان شدن نیاز به آنزیم رنابسپاراز است. 
نیاز به آنـزیم لیگـاز اسـت. به ناقل براي اتصال قطعات دناي جدا شده »: 2«گزینۀ 

 کند.  استر ایجاد می این آنزیم پیوند فسفودي
دهنـده اسـت  هاي برش از به آنزیمبراي جداسازي و برش قطعات دنا نی»: 3«گزینۀ 

   شوند.  دناي حلقوي بیان می رويهاي  ها و توسط ژن که در سیتوپالسم باکتري
 )96تا  93هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(هاي نوین زیستی)  (فناوري    

-------------------------------------------- 
 (حمید راهواره) »4«گزینۀ  -145

هایی کـه دنـاي نوترکیـب را دریافـت  راژن از یاختـههاي تـ براي جداسازي یاختـه
هاي تـراژن داراي ژن  شـود زیـرا کـه یاختـه بیوتیـک اسـتفاده می اند از آنتی نکرده

بیوتیـک بـه محـیط  باشند لـذا بـا افـزودن آنتی بیوتیک می آنتی  مقاومت نسبت به
این میرنـد بنـابر انـد می هایی کـه دنـاي نوترکیـب را دریافـت نکرده باکتري ،کشت

بیوتیـک بـه محـیط کشـت، ژن مقاومـت در  توان دریافت که بـا افـزودن آنتی می
شـود تـا از ایـن  شود لذا از آنزیم رنابسپاراز اسـتفاده می هاي تراژن بیان می باکتري

 دهنده است. هاي برش مربوط به آنزیم» 4«گزینۀ ژن رونویسی کند. 
 )96تا  93و  24، 23، 4هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(هاي نوین زیستی)  (فناوري     

-------------------------------------------- 
 )کاوه ندیمی( »2«گزینۀ  -146

 باشند.  درست می» ج«و » الف«موارد 
 بررسی موارد: 

ها داراي ژن مقاومت به پادزیست هستند پس در برخـی از  الف) بسیاري از دیسک
 ها ژن مقاومت به پادزیست وجود ندارد.  آن

درون  معمـوالًدقت کنید که دیسک  ها آغاز شد. زي ژنتیکی با باکتريور ستب) د
 شود.  ها یافت می باکتري

تواننـد مسـتقل از آن  تن اصلی هستند و می هاي دناي خارج از فام ها توالی ج) دیسک
ـان  دقت کنید، یوکاریوتتکثیر شوند.  هایی نظیر مخمرها نیز دیسک دارنـد. پـس امک

 اي در مخمرها وجود دارد. ک از مراحل اینترفاز چرخۀ یاختهتکثیر آن در هر ی
شـود کــه یـک جایگــاه  د) در مهندسـی ژنتیـک معمــوالً از دیسـکی اســتفاده می

   )83و  82هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست   دهنده دارد.  تشخیص براي آنزیم برش
 )95تا  93 و 67 هاي صفحه ،3شناسی  زیست( (ترکیبی) 

-------------------------------------------- 
 )علیرضا آروین( »1«گزینۀ  -147

در طی مراحل مهندسی ژنتیک، دومین مرحله اتصال قطعه دناي جداسازي شـده 
هاي دنـایی هسـتند کـه در خـارج از  سازي است. این ناقلین، توالی به ناقل همسانه

ایــن تواننــد مسـتقل از آن تکثیـر شـوند. یکـی از  تن اصـلی قـرار دارنـد و می فـام
ها دیسک (پالزمید) حلقوي باکتري است. این نـوع دیسَـک یـک مولکـول  مولکول

هـا  ها و بعضی قارچ تنی است که معموالً درون باکتري اي و خارج فام دناي دو رشته
توانـد مسـتقل از ژنـوم میزبـان همانندسـازي کنـد.  مثل مخمرها وجود دارد و می

کـه در هـایی هسـتند  چون حـاوي ژننامند  هاي کمکی نیز می تن ها را فام دیسک
تن اصلی باکتري وجود ندارند. مثالً ژن مقاومت بـه پادزیسـت در دیسـک قـرار  فام

ورد نظـر در دنـاي دارد. در ساخت یک دناي نوترکیب، قطعه دناي حاوي توالی مـ
شود. دانستید که براي جداسازي قطعه دناي مورد نظـر از نـوعی  اسازي میناقل ج
شود. توجه داشته باشید آنـزیم مـورد اسـتفاده بـراي  استفاده می دهنده برش آنزیم

دنـاي مـورد نظـر  يبرش دادن دیسَک،  باید همان آنزیمی باشـد کـه در جداسـاز
استفاده شده است. (بنابراین شکستن پیونـدهاي هیـدروژنی میـان نوکلئوتیـدهاي 

دهنـده،  شدار نوعی دناي حلقوي در جایگاه تشـخیص آنـزیم بر دار و تیمین آدنین
مربوط به دومین مرحلۀ مهندسی ژنتیک است.) برش دیسَـک بـا آنـزیم، آن را بـه 

 راي دو انتهاي چسبنده است. اکند که د یک قطعه دناي خطی تبدیل می
 ها:  بررسی سایر گزینه

پس از ایجاد برش در دیسک و تبدیل آن به دناي خطی، براي اتصـال »: 2«گزینۀ 
شود. این آنـزیم  دهنده (لیگاز) استفاده می آنزیم اتصال دناي مورد نظر به دیسک از

کند. دقت داشته باشـید کـه  استر بین دو انتهاي مکمل را ایجاد می پیوند فسفودي
وکلئوتیدهاي انتهـاي بین ن هیدروژنیدهنده نقشی در ایجاد پیوندهاي  آنزیم اتصال

 ند) شو خودي تشکیل می طور خودبه چسبنده ندارد. (این پیوندها به
ـازي یاختـه»: 3«گزینۀ  هاي تراژنـی اسـت.  چهارمین مرحلۀ مهندسی ژنتیک، جداس

ـاوتی می براي انجام این مرحلـه، از روش ـاي متف تـوان اسـتفاده کـرد. یکـی از ایـن  ه
ــل  روش ــه پادزیســتی مث ــه داراي ژن مقاومــت ب هــا اســتفاده از دیســکی اســت ک
ـاي نوترکیـب را در آمپی ـاکتري، دن یافـت کـرده باشـد، در محـیط سیلین است. اگر ب

کند. (علت آن این است که ژن مقاومت بـه پادزیسـتی کـه  حاوي پادزیست رشد می
ـاي نوترکیـب وجـود داشـته رونویسـی و ترجمـه می ـابراین  در ساختاري دن شـود، بن

ـاي فاقـد  هاي داراي دناي نوترکیب اثر بگذارد). باکتري تواند بر باکتري پادزیست نمی ه
 روند.  دلیل حساسیت به پادزیست در چنین محیطی از بین می دناي نوترکیب به

ــۀ  ــزیم »: 4«گزین ــط آن ــک توس ــرش دیس ــام ب ــدهاي EcoR1در هنگ ، پیون
شود. اما دقـت  دار شکسته می دار و گوانین استر میان نوکلئوتیدهاي آدنین فسفودي

پیونـدهاي استر قبـل از شکسـته شـدن  داشته باشید که برش پیوندهاي فسفودي
 گیرد نه پس از آن. دهنده صورت می وژنی جایگاه تشخیص آنزیم برشهیدر

 )96تا  93هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(هاي نوین زیستی)  (فناوري     
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 )علیرضا آروین( »2«گزینۀ  -148

ـا روش مهندسـی  اینترفرون از پروتئین هاي دستگاه ایمنی است. وقتی این پروتئین ب
تـر از اینترفـرون طبیعـی دارد. علـت ایـن  مشود، فعالیتی بسـیار ک ژنتیک ساخته می

ـاکتري  ـاخته شـدن آن در ب ـام س کاهشِ فعالیت، تشکیل پیوندهاي نادرست در هنگ
ـاهش فعالیـت  است. پیوندهاي نادرست باعث تغییر در شکل مولکـول و در نتیجـه ک

زئـی در رمـز آمینواسـید، فرایند مهندسی پروتئین و تغییـر ج شوند. به کمک آن می
ــوالی آمی ــر میت ــرون طــوري تغیی ــه جــاي یکــی از  نواســیدهاي اینترف ــه ب ــد ک یاب

گیرد. این تغییـر، فعالیـت ضدویروسـی  آمینواسیدهاي آن آمینواسید دیگري قرار می
تـر از آن!) افـزایش  اینترفرون ساخته شـده را بـه انـدازة پـروتئین طبیعـی (نـه بیش

مـدت  در نگهـداري طوالنیکند. افزایش پایداري  دهد و همچنین آن را پایدارتر می می
 شوند، اهمیت زیادي دارد.  هایی که به عنوان دارو استفاده می پروتئین

 ها:  بررسی سایر گزینه
هـاي  هـاي پرکـاربرد در صـنعت هسـتند مولکول آمیالزها که از آنزیم»: 1«گزینۀ 

هـاي مختلـف  کنند. آمیالزها در بخش تري تجزیه می نشاسته را به قطعات کوچک
ها کـاربرد دارنـد. بسـیاري از  انند صنایع غذایی، نساجی و تولید شـویندهصنعتی م

شـود. بنـابراین، اسـتفاده از آمـیالز  مراحل تولید صنعتی در دماهاي باال انجـام می
فناوري،  هـاي زیسـت  شورمـا ضـرورت دارد. امـروزه بـه کمـک رپایدار در برابـر گ

اسـت. اسـتفاده از ایـن  طراحی و تولید آمیالزهاي مقـاوم بـه گرمـا ممکـن شـده
جویی اقتصـادي و در نتیجـه افـزایش  ها باعث کاهش زمان واکنش، صـرفه مولکول

شود. مشاهده شده است که در طبیعت نیز آمـیالز مقـاوم بـه  وري صنعتی می بهره
هاي آب گـرم داراي  هـاي گرمادوسـت در چشـمه گرمـا وجـود دارد. مـثالً باکتري

 تري در مقابل گرما دارند.  شآمیالزهایی هستند که پایداري بی
دانیم تشکیل لخته، یک فراینـد زیسـتی مهـم اسـت کـه از ادامـۀ  می»: 3«گزینۀ 

هاي شـش، مغـز و  تـه در سـرخرگخکنـد، امـا تشـکیل ل خونریزي جلوگیري می
هاي شـش، سـکته مغـزي و قلبـی  شدن رگ ماهیچۀ قلب به ترتیب منجر به بسته

طور  ها بـه وانـد باعـث مـرگ شـود. لختـهت شود که بسیار خطرناك اسـت و می می
شوند. پالسـمین کـاربرد درمـانی  طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه می

دارد، اما مدت اثر آن در پالسـما خیلـی کوتـاه اسـت. جانشـینی یـک آمینواسـید 
الیـت عشـود کـه مـدت زمـان ف پالسمین با آمینواسید دیگري در توالی، باعث می

 تر شود.  درمانی آن بیشپالسمایی و اثرات 
هاي جدید امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسـیدهاي  روش»: 4«گزینۀ 

هـا بـه منظـور تغییـر در  تـوان از آن یک پـروتئین را فـراهم کـرده اسـت کـه می
مند شد. انجـام چنـین تغییراتـی  هاي یک پروتئین و بهبود عملکرد آن بهره ویژگی

شـود، نیازمنـد شـناخت کامـل سـاختار و  ین گفتـه میکه به آن مهندسی پـروتئ
ممکـن اسـت دانیم تغییـر در تـوالی آمینواسـیدها  عملکرد آن پروتئین است. مـی

شـود.  باعث تغییر در شکل فضایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمـل آن 
اي بـا اهـداف مختلـف، مـثالً درمـانی و تحقیقـاتی  هاي تغییریافته چنین پروتئین

 )98و  97هاي  صفحه ،3شناسی  زیست(هاي نوین زیستی)  (فناوري   شوند.  اخته میس
-------------------------------------------- 

 )محمدمهدي روزبهانی( »4«گزینۀ  -149
 کنند. درستی کامل می موارد (الف) و (د) عبارت را به

و غـذا و آب  گیرنـد ها حتـی وقتـی در آزمایشـگاه قـرار می پشت الكرد مورد ب: 
 دهند.  کنند، رکود تابستانی را انجام می کافی دریافت می

هـاي شکسـته، حاصـل تعامـل  رد مورد ج: رفتار کاکایی در بیـرون انـداختن تخم
 )120و  115تا  112هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست(رفتارهاي جانوران)  غریزه و یادگیري است.

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

 )حمید راهواره( »2«گزینۀ  -150
شـوند. پالسـمین  طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیـه می ها به لخته

 یکاربرد درمانی نیز دارد. اما مدت اثر آن در پالسما خیلـی کوتـاه اسـت. جانشـین
نوعی تغییر جزئـی)،  ایجادیک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگري در توالی (

تـر شـود.  د که مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمـانی آن بیششو باعث می
(نه پیدایش خاصیت درمانی)؛ براي این عمـل جانشـینی آمینواسـید الزم اسـت از 
ساختار و عملکرد پروتئین شناخت کـافی داشـته باشـیم. دقـت کنیـد بـه دلیـل 

  شود.  د نمیدر تعداد پیوندهاي پپتیدي پروتئین ایجا تغییريجانشینی آمینواسید 
 )98و  97 ،15 هاي صفحه ،3شناسی  زیست(هاي نوین زیستی)  (فناوري     

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

 هاي آشنا) (سؤال 3 شناسی زیست
 

 )98سراسري خارج از کشور ( »2«گزینۀ  -151
مـتن  پذیري طبـق باشد.  رفتار نقش پذیري می صورت سؤال در رابطه با رفتار نقش

 دهد.  کتاب درسی در دورة حساسی از زندگی جانور رخ می
 ها:  بررسی سایر گزینه

پـذیري نادرسـت  پذیري است و گفتن برخالف نقش ) سؤال در مورد نقش1گزینۀ 
 است. 
 پذیري نقش ندارند.  ) تجارب گذشته در نقش3گزینۀ 
طی شدن کالسیک ممکن اسـت در پاسـخ بـه محـرك شـر ) رفتار شرطی4گزینۀ 

 بروز کند. 
 )114تا  111 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(رفتارهاي جانوران)    

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

 )98سراسري ( »3«گزینۀ  -152
نسـبت بـه  Bبینیـد، زنجیـرة  شناسی می زیست 7فصل  12همانطور که در شکل 

 تر است.  انسولین نزدیک ، به انتهاي آمینی پیشAزنجیرة 
 ها:  بررسی سایر گزینه

اسـت و  يدیـپپت یپل ةریزنج کیهورمون به صورت  شیپ»: 4«و » 1«هاي  گزینه
 شود. می لیهورموِن فعال تبد به Cة ریبه نام زنج یاز توال یشدن بخش با جدا
، هم در پـیش انسـولین و هـم Bو  Aپیوند شیمیایی بین دو زنجیرة »: 2«گزینۀ 

 د.در مولکول فعال آن وجود دار

 
 )102ۀ ، صفح3شناسی  (زیستهاي نوین زیستی)  (فناوري   
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 )95سراسري خارج از کشور ( »2«گزینۀ  -153

بعد از مرحلۀ وارد کـردن دِنـاي نوترکیـب بـه یاختـه میزبـان، مرحلـۀ جداسـازي 
هاي تراژنی است که در این مرحله ترکیبـی ماننـد یـک نـوع پادزیسـت بـه  یاخته

هایی که دناي نوترکیب را جـذب  کنند تا باکتري ها اضافه می محیط کشت باکتري
 اند و نسبت به پادزیست مقاوم نیستند از بین بروند.   نکرده

 )96تا  94 هاي ، صفحه3شناسی  (زیستهاي نوین زیستی)  (فناوري   
-------------------------------------------- 

 )88سراسري خارج از کشور ( »3«گزینۀ  -154
یـادگیري اسـت کـه در آن جـانور در موقعیـت  نوع ترین  پیچیدهرفتار حل مسئله 

رو نشده است بـدون اسـتفاده از آزمـون و خطـا، رفتـار  جدیدي که قبالً با آن روبه
 )33ۀ ، صفح1شناسی  (زیست دهد.  مناسبی از خود بروز می

 )114تا  111و  109 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(ترکیبی)    
-------------------------------------------- 

 )98سراسري ( »1«گزینۀ  -155
 ها وجود دارد. هاي متفاوت به همراه انواع پروتئین در هر آنتن گیرندة نور، رنگیزه

 ها:  بررسی سایر گزینه
 در ساختار هر فتوسیستم، تنها یک مرکز واکنش حضور دارد. »:2« نۀیگز
کند، تنها با یـک الیـۀ  ت میرا دریاف 1ترکیبی که الکترون فتوسیستم »: 3« نۀیگز

 فسفولیپیدي غشاء در تماس است.
 هر فتوسیستم، بیش از یک آنتن گیرنده نور دارد.»: 4« نۀیگز
 )83و  82، 80 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(از انرژي به ماده)    

-------------------------------------------- 
 )98سراسري ( »1«گزینۀ  -156

در راکیـزه  روواتیـپ شیاکسـابینیـد، طـی فراینـد  زیر میطور که در شکل  همان
 شود.  اکسید تولید می (میتوکندري)، ابتدا کربن دي

 ها: بررسی سایر گزینه
 دقت کنید این مورد براي استیل صحیح است، نه پیرووات!»: 2«گزینۀ 
در مسـیر تبـدیل پیـرووات بـه  2COپـس از آزادشـدن  NADHتولید »: 3«گزینۀ 

 دهد. رخ می Aاستیل کوآنزیم 
ـادق اسـت. در مرحلـۀ »: 4«گزینۀ  این مورد دربارة چرخۀ کربس در غشاي داخلی میتوکنـدري ص

 شود. د نمیتولی A ،ATPتبدیل پیرووات به اسیتل کوآنزیم 

 
 )69و  68 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(از ماده به انرژي)    

 )98سراسري خارج از کشور ( »4«گزینۀ  -157
مطابق شکل زیر واضح است که برخی عوامل زنجیرة انتقـال الکتـرون در دریافـت الکتـرون 

 نقش دارند؛ اما در پمپ کردن یون هیدروژن به فضاي بین دوغشا نقش مستقیم ندارند. 

 
 ها:  بررسی سایر گزینه

 شود. ها تأمین می ها از انرژي الکترون کردن پروتون ) انرژي الزم براي پمپ1گزینۀ
 ) مطابق شکل باال این مورد واضح است.2گزینۀ
باشـد امـا بـا چشـم پوشـی از ایـن موضـوع،  ) هرچند کانال جزو زنجیره نمی3گزینۀ

کنند. در ایـن سـؤال،  کانال عبور می هاي هیدروژن براي ورود به فضاي درونی از یون
طبق نظر طراح، پروتئین کانالی جزء زنجیره است هرچنـد بـا مـتن کتـاب درسـی و 

 هاي کنکورهاي اخیر در تناقض است. سؤال
 )70، صفحۀ 3شناسی  (از ماده به انرژي) (زیست   

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

 )98کشور  سراسري خارج از( »4«گزینۀ  -158
فرایند تثبیت کربن را در یـک نـوع یاختـه  4Cبرخالف گیاهان  CAMگیاهان 

 دهند.  هاي مختلف انجام می اما در زمان
 ها:  بررسی سایر گزینه

 صادق است. 3C) این مورد براي گیاهان 1گزینۀ 
گیـرد.  در دو زمان متفـاوت صـورت می CAM) تثبیت کربن در گیاهان 2گزینۀ 

 اي است. یک مرحله 3Cتثبیت در گیاهان 
توانند در هنگام شب با باز بودن روزنه، تثبیت کـربن  می CAM) گیاهان 3گزینۀ 

 انجام دهند. 
 )88تا  85 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(از انرژي به ماده)  

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

 )99سراسري ( »2«گزینۀ  -159
اسـت کـه فقـط در طـی روز تثبیـت کـربن انجـام C4وC3منظور صورت سوال گیاهان

باشـند کـه ایـن آنـزیم در افـزوده شـدن  دهند. این گیاهـان داراي آنـزیم روبیسـکو می می
 فسفات نقش دارد. لوزبیساکسید به ریبو دي کربن

 )87تا  84 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(از انرژي به ماده)  
-------------------------------------------- 

 )99سراسري خارج از کشور ( »3«گزینۀ  -160
دقت کنید در این سوال گفته شده به ازاي هر ترکیب سه کربنی غیرقندي دوفسـفاته، چـه 

مولکـول  2د. مطابق توضیحات کتاب درسی در کل گلیکولیز شو تولید می NADHمقدار 
NADH شود، پس بـه ازاي هـر اسـید سـه کربنـی دوفسـفاته، یـک مولکـول  تولید می
NAD+ مصــرف و یــک مولکــولNADH شــود. هــم چنــین در مرحلــۀ اول  تولیــد می

 شود.  مصرف می ATPگلیکولیز نیز دو مولکول 
 )66ۀ صفح ،3شناسی  (زیست(از ماده به انرژي)    
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 3 فیزیک 
 

 )مصطفی کیانی( »2«گزینۀ  -161
 :نادرستبررسی موارد 

 تر از طول موج امواج رادیویی است. ها کوچک ب) طول موج میکروموج
ترین طول موج طیف امواج الکترومغناطیسی مربوط به امواج  پ) بیش

 رادیویی است.
 )68 ۀ، صفح3فیزیک نوسان و امواج) ((  

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

 فرد) (خسرو ارغوانی »3«گزینۀ  -162
 آوریم: دست می انتشار موج در سیم را به تنديابتدا 

 / mv
t / s

= = =
1 6 80
0 02

 

 آید: دست می در سیم از رابطۀ زیر بهعرضی از طرفی تندي انتشار امواج 

 F F F. F F Fv
m .A A DD

= = = = = =
µ ρ ρ ρπ

ρ π
2

2

4

 



 

 F F / N
−

= ⇒ =
×× 3

280 614 4
8000 34 10

 

 )65و  64هاي   ، صفحه3(فیزیک مواج) (نوسان و ا
-------------------------------------------- 

 )ابوالفضل خالقی( »1«گزینۀ  -163

 
t minp p pp

p p s s t mins ss s

v t x v
v t v t

vv t x
=

=

= ∆
⇒ = → =

= ∆

5
8

8
5

 

 امواج اولیه از نوع طولی و امواج ثانویه از نوع عرضی هستند.
 )70ۀ ، صفح3(فیزیک (نوسان و امواج)  

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

 (امیرحسین برادران) »3«گزینۀ  -164
در این لحظه در نقطۀ تعادل قرار دارد و  Mبا توجه به نقش موج ذرة 

بنابراین تندي آن بیشینه است. با توجه به رابطۀ تندي انتشار موج و تندي 
 وریم.آ دست می بیشینه در حرکت هماهنگ ساده، طول موج را به

max
max

: v A A v AT
v: v

T

π= ω = ⇒ = πλ λ=


2

2 

 ,A cm
v vmax

cmπ= =
=

→λ =3 2 12 

گیرد،  خط نوسان قرار می که در ابتدا و انتهاي پاره زمانی Mبزرگی شتاب ذرة 

λ3که موج به اندازة  مطابق شکل زیر زمانی بیشینه است.
4

کند، شتاب  میپیشروي  

  شود. یشینه میبار ب براي دومین Mذرة 

  
 cmλ ×

= =
3 3 12 9
4 4

 

 )65تا  62هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج)  
-------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدي( »1«گزینۀ  -165

2اگر 
3

 ماند.  ثابت می طناب را جدا کنیم، چگالی خطی جرم طناب 

 m
L

µ =  

 توان نوشت: با توجه به رابطۀ تندي انتشار موج عرضی در تار، می

 2F v Fv
v F
′ ′

= ⇒ = =
µ

 

 )65و  64هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج)  
-------------------------------------------- 

 (زهره آقامحمدي) »2«گزینۀ  -166

 ه به شکل داریم:با توج
2

3 30 20
2

A cm

cm cm

=
λ
= ⇒ λ =

 

T دوره تناوب برابر است با: / s
v
λ

= = =
20 0 5
40

 

t داریم:  t1براي لحظۀ  / Tt
T /
= = ⇒ =1

1
0 125 1
0 5 4 4

 

آن در نقطۀ بازگشت قرار دارد و جهت حرکت Mکه ذرة  با توجه به این
 رسد. به مرکز نوسان خود می t1سمت پایین است پس در لحظۀ  به

 
2 از طرفی داریم: 1 0 625 5

0 5 4 4
t tt / Tt T

T T /
−∆

= = = ⇒ ∆ = + 

 کند برابر است با: در این مدت طی می Mکه نقطۀ  مسافتی
 A cm= = × =5 5 2 10 

  
t2،yلحظۀ در  Mو مکان ذرة  cm=  است. 2−

 )65تا  62هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج) 

 تندي بیشینه در حرکت هماهنگ ساده             
 

 تندي انتشار موج             
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 (غالمرضا محبی) »1«گزینۀ  -167

فاصـلۀ بـین دو سـتیغ متـوالی برابــر یـک طـول مـوج اسـت. در حالــت اول 
cmλ =1 Tو  60 s=1 است. در حالت دوم چون دورة تناوب ثابـت اسـت  1

2و  1
5
6

v v= کمک رابطۀ  باشد. به میvTλ  داریم: =

 2 1
2 1

5 5
6 6

v
Tv v

T T

λ
= λ λ

= → = × 

 601
2

5 60 50
6

cm cmλ =→λ = × = 

آب بستگی دارد و با  عمق، به عمق هاي کم تندي انتشار موج روي سطح آب
 تندي انتشار و در نتیجه طول موج کاهش خواهد یافت.  کاهش عمق آب،

 )64ۀ ، صفح3(فیزیک (نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) »4«گزینۀ  -168
 آوریم: دست می ابتدا طول موج را به

 / / mλ
= × ⇒ λ = ×7 75 4 5 10 1 8 10

2
  

 کنیم:  دورة تناوب را محاسبه می  ا توجه به رابطۀ تندي انتشار موج،ب

 
8 73 10

7 81 8 10
1 8 10 6

1003 10

mc
s

/ m

/c T s
T

= ×

λ= ×

λ ×
= → = =

×
 

tبنابراین از لحظۀ tتا لحظۀ0= s=
3

100
λموج به اندازة

2
 .دکن پیشروي می

 
Tt

c
T

x t c x
∆ =

λ
=

λ
∆ = ∆ × →∆ =2

2
 

tرلحظۀ د tکنیم، در لحظـۀ  جهت میدان مغناطیسی را تعیین می0= =0 
. (باتوجـه بـه هـا اسـتxخالف جهت محور میدان مغناطیسی بیشینه و در

 کنـد) هـا حرکـت میzکه موج الکترومغناطیسی درجهـت مثبـت محـور  این

tدر لحظۀ  اینبنابر s=
3

100
 زیر است.شکل نقش میدان مغناطیسی مطابق  

  
 

 

 t =0 
 
 
 

 t s=
3

100
 

   
 )67تا  62هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج)  

 (مجتبی نکوئیان) »2«گزینۀ  -169

 ۀتوان از رابط میرا بل  حسب دسیتراز شدت صوت بین دو نقطه بر اختالف
 دست آورد: زیر به

 2
2 1

0 1
10 10 IIlog log

I I
β = ⇒ β −β = 

 2 214
2 1

2
10

P PI
A r r

log( )
r

= =
π→β −β = 

 داریم: Bو  Aبراي اختالف تراز شدت صوت بین دو نقطۀ 

 122 2
9

910 12 10dBB AA B
A B r rB AA A

r rlog( ) log( )
r r

β −β =
= +

+
β −β = → = 

 2 29 91 2 4 0 3 4 2A A
A A

r r/ log( ) ( / ) log log( )
r r
+ +

⇒ = ⇒ = = 

 4 29 92 4 3A A
A

A A

r r( ) r m
r r
+ +

⇒ = ⇒ = ⇒ = 

 
 آوریم: دست می صورت زیر به به Cدر نهایت تراز شدت صوت را در نقطۀ 

 
12120 3 100 2

2 2 216 12 200
10

4

WP W, ,I
m

C
r mC C

Plog
r I

−= π= =

= + =
β = →

π
 

 
11

2 12
120 1010 10

412 4 10 10
C log log

( )( )−
β = =

×
 

 11 210 10 2 1011 2 0 3 104[log log ] [ ( / )] dB= − = − = 
 )73و  72هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج) 

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

 (مهدي براتی) »3«گزینۀ  -170

از شدت یک صوت با مجذور دامنه و بسامد رابطۀ مستقیم و با مجذور فاصـله 
 رابطۀ عکس دارد:چشمۀ صوت 

 I d A f I d( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
I d A f I d

= × × ⇒ = × × =2 2 2 2 2 22 1 2 2 2
1 2 1 1 1

8 4 32
2

 

 I
log log log log

I
∆β = = = = ×52

1
10 10 32 10 2 10 5 2 

 10 5 0 3 15( / ) dB= × × = 
 )73و  72هاي   ، صفحه3(فیزیک وسان و امواج) (ن
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 )فرد خسرو ارغوانی( »2«گزینۀ   -171

 کنیم. رسد را حساب می ابتدا شدت صوتی که به گوش شنونده می
I I Ilog log
I I I

β = ⇒ = ⇒ = 4

0 0 0
10 40 10 10  

WI I
m

− µ
⇒ = =4 2

0 210 10 

 کنیم. حال انرژي را حساب می
EI E I.t.A ( ) ( ) J

t.A
− − −= ⇒ = = × × × × = × µ2 6 510 2 60 50 10 6 10  

 )73و  72هاي   ، صفحه3فیزیک ((نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 زاده) (مرتضی رحمان »3«گزینۀ  -172

 x xt t / s
v v

∆ = − ⇒ ∆ = − =
1000 1000 2 5
350 2800

 

 )80تا  78هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 ي)د(محمدکاظم منشا »1«گزینۀ  -173
شوند بنابراین تندي انتشار  که دو موج در یک محیط منتشر می وجه به اینبا ت
  کنیم: ها را با یکدیگر مقایسه می ها یکسان است؛ از روي نمودار طول موج آن

 A
B

λ
= λ2

2
  

 v f
A B B A

A B
v v f f=λ

λ = λ
= → =

4
4  

 2 2 210 10A A A B
B B B A

I A f rlog log(( ) ( ) ( ) )
I A f r

∆β = ⇒ ∆β = 

 2 2 2110 2 10 2 20 2
4

log( ( ) ) log( ) log−= × = = − 

 2 0 3 6log /
A B dB=→∆β = β −β = − 

 )73و  72هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) »4«گزینۀ  -174
)در ابتدا زاویۀ بین دو آینه در حالت اول )αیابیم: را می 

  

 




 

i i

( i) ( i )

′γ = + ⇒ γ = α
′ α + − + − = 

 

 

2 2
2

90 90 180
 

 
00 0 0180 40 140 0140 70

2
ˆ ˆγ= − =→α = =  

 در حالت دوم:
 
 
 

 

 70 60 10x x° = ° + ⇒ = ° 
 )77 ، صفحۀ3(فیزیک (نوسان و امواج)  

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

 (مجتبی نکوئیان) »4«گزینۀ  -175
 طبق قانون بازتاب عمومی، همواره زاویۀ تابش و وبازتابش با هم برابـر اسـت.

 پس مطابق با شکل زیر داریم:

 α
− = − α⇒ = α

490 180 90
5 5

 

 i i/α
⇒ = θ = = ⇒ θ =0 090 22 5 2 45

5 4
 

 )77 ۀ، صفح3(فیزیک (نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 (زهره آقامحمدي) »4«گزینۀ  -176

 با توجه به صورت سؤال داریم:
cn
vv n

/ / ( )
v n

=
= → =1 2

2 1
1 6 1 6 1 

) با توجه به رابطۀ اسنل 3) به محیط (2در عبور پرتو نور از محیط ( از طرفی

n توان نوشت: می /n sin n sin ( )
n /

° = °⇒ = =3
2 3

2

0 5 530 37 2
0 6 6

 

n ) داریم:2) و (1از دو رابطۀ ( n n
/

n n n
× = × = ⇒ =2 3 1

1 2 3

5 4 31 6
6 3 4

 

 )85و  84هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج) 
-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) »3«نۀ گزی -177

  

 ˆn ,r

n
ˆ ˆˆn sin i n sinr sin i sin= =

=
= → =

01 30 01
1 2 8

2 5

8 30
5

 

 ˆ ˆsin i i⇒ = ⇒ = 04 53
5

  

 53
4053
3

3 3 î

tan
ˆ ˆMN OM ON MN tan i tan i = °

=
= + ⇒ = + → 

 8MN cm⇒ = 
 )85و  84هاي   ، صفحه3(فیزیک (نوسان و امواج)  

 هوا میله
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 (مهدي براتی) »1«گزینۀ  -178

) کـاهش یافتـه اسـت، 2ط (کـه تنـدي نـور بـا ورود بـه محـی با توجه به این
تـري شـده و پرتـو نـور بـه خـط  ه وارد محیط با ضریب شکست بیشجدرنتی

 شود. با توجه به قانون اسنل داریم: تر می عمود نزدیک

  

  





r
i r

i

n sinn sin n sin
n sin

θ
θ = θ ⇒ =

θ
1

1 2
2

  

 




 

n v
n v r r r

i

v sin sin sin
v /sin sin

=
θ θ θ

→ = ⇒ = =
θ

1 2
22 1

01

5
8 0 853

 

  r rsin⇒ θ = ⇒ θ = 01 30
2

 

  i rd = θ − θ = − =0 0 053 30 23  
 )85تا  83هاي   ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

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

 سیده) (محمدصادق مام »1«گزینۀ  -179

 کمک رابطۀ زیر قابل محاسبه است: انرژي هر فوتون با توجه به طول موج به

 

1
1

2
2

1 2

2
2

3
3

1
2 3 22 3

2 3

hc hc

hc hc hcE

hc hcE eVhc hc( ) ( )




= ⇒ λ = λ
= = ⇒ λ =λ λ

 = = =

λ + λ +


 

 E / J− −= × × = ×19 201 1 6 10 8 10
2

 

 20 358 10 64 10E hf f− −= ⇒ × = × 

 
20

15 15 13
35

8 10 1 10 0 125 10 12 5 10
864 10

f / / Hz
−

−
×

= = × = × = ×
×

 

 )98و  97هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته
-------------------------------------------- 

 (مهدي آذرنسب) »1«گزینۀ  -180

fبا این فرض که  f>2 λو در نتیجه  1 > λ1 است و با استفاده از رابطۀ  2
cf =
λ

 :داریم 

 : f f Hz (I)− = × 15
2 1 4  طبق گفتۀ سؤال10

 : E E hf hf f f (II)= ⇒ = ⇒ =2 1 2 1 2 14 4  از طرفی4

 داریم: (I)در رابطۀ  (II)با جایگذاري رابطۀ 

 15 15 15
1 1 1 1

44 4 10 3 4 10 10
3

f f Hz f f Hz− = × ⇒ = × ⇒ = × 

 طول موج بلندتر است. بنابراین: λ1با توجه به فرضی که در ابتدا داشتیم، 

 c m nm nm
f

−×
λ = = = × = =

×

8
7

1 151

3 10 9 90010 2254 4 410
3

 

 )99تا  96هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته
-------------------------------------------- 

 وئیان)(مجتبی نک »1«گزینۀ  -181

cfطبــق رابطــۀ  =
λ

کمینــه و بــراي  λشــدن بســامد، بایــد  ، بــراي بیشــینه

 بیشینه باشد، بنابراین طبق معادلۀ ریدبرگ داریم: λشدن بسامد، باید  کمینه

 2 2 2 2
1 1 1 1 1

c
fR( ) f Rc( )

n n n n

λ=
= − → = −

λ ′ ′
 

 4 1 1
16 16max

n
: f Rc( ) Rc
n
′ =

⇒ = =
= ∞

 تکرشتۀ برا

 1 1 31
2 4 4min

n
: f Rc( ) Rc
n
′ =

⇒ = − =
=

 رشتۀ لیمان

 
1

116
3 12
4

max
min

Rcf
f Rc

⇒ = = 

 )102و  101هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته
-------------------------------------------- 

 (مجتبی نکوئیان) »3«گزینۀ  -182
 رست است.و ب نادرست و مورد پ د آموارد 

 بررسی موارد نادرست:
کنش قـوي بـین  وسته توسط جسـم جامـد، ناشـی از بـرهمیتشکیل طیف پ

فشار و رقیق، طیـف گسسـته را گسـیل  کم يهاي سازندة آن است. گازها اتم
 هاي معینی است. کنند که شامل طول موج می

 )100و  99هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته 
-------------------------------------------- 

 (محمود منصوري) »3«گزینۀ  -183
n)2سومین خط طیف اتم هیدروژن در رشتۀ بالمر  )′ در ناحیۀ مرئی و  =
n)1اولین خط طیف اتم هیدروژن در رشتۀ لیمان  )′ در ناحیۀ فرابنفش  =

 )102و  101هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  فیزیک اتمی و هسته (آشنایی با قرار دارند.
-------------------------------------------- 

 (غالمرضا محبی) »3«گزینۀ  -184

 hcn P.t=
λ

   

 
15 19 344 10 1 6 10 6 4 10

83 10 128 90 60

h / / J.s
mc , nm,P W,t s
s

− − −= × × × = ×

= × λ= = =
→  
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34 8

9
6 4 10 3 10 90 60

128 10
/n

−

−
× × ×

× = ×
×

  

 
9 20

20
34 8

90 60 128 10 9 6 128 10 36 10
64 36 4 10 3 10

n
/

−

−
× × × × × ×

⇒ = = = ×
×× × ×

  

 )99و  98هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  فیزیک اتمی و هسته(آشنایی با 

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

 (احسان ایرانی) »2«گزینۀ  -185

 باشد. صحیح می» 2« گزینۀطبق متن کتاب درسی، فقط 

 ها: گزینهبررسی سایر 

از مواردي که با فیزیک کالسیک قابل توجیه نبود، طیف خطـی  »:1«گزینۀ 

 بی و گسیلی بود.جذ

تابد، هر  وقتی نوري تکفام بر سطح فلز می  شتین،طبق نظریه این »:3«گزینۀ 

 فوتون با یک الکترون برهم کنش دارد.

تنها به جنس فلز   اي،  در پدیدة فوتوالکتریک بسامد آستانه »:4«گزینۀ 

  بستگی دارد.

 )98تا  96هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته

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

 (زهره آقامحمدي) »3«گزینۀ  -186

hcE با توجه به رابطۀ انرژي فوتون داریم: hf= =
λ

 

 41200 1 12 52 21 10/
m

−= ⇒ = ×
λ λ

 

)R توان نوشت: از معادلۀ ریدبرگ می )
n n

= −
λ ′2 2
1 1 1 

n)ودة نور مرئی قرار دارد پس داریم: چون فوتون گسیل شده در محد )′ = 2 

 ( )
n

− −× = −4 2
2

1 121 10 10
4

 

 2
1 1 0 21 0 25 0 21 0 04

4
/ / / /

n
= − = − = 

 2 25 5n n⇒ = ⇒ = 
 )102تا  99هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته

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

 (مهدي براتی) »4«گزینۀ  -187

بســامد فوتــون   تر باشــد، هرچــه شـمارة تــراز مقصــد کوچـکدر ایـن شــکل 

شـده در مـوارد  تر خواهد بود، درنتیجه بسامد فوتون گسیل شده بزرگ گسیل

C وD تر از بقیه است. بزرگ 

تراز  2مقصدي یکسان، هرچه فاصلۀ بین  هاي مختلف با چنین بین گسیل هم

ود، درنتیجه پاسخ تر خواهد ب شده نیز بیش تر باشد، بسامد فوتون گسیل بیش

 است. Dگسیل 

 )102تا  100هاي   ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته 

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

 (امیرحسین برادران) »3«ینۀ گز -188

هـاي مـدل اتمـی  وجود هستۀ چگال بـا بـار مثبـت در مرکـز اتـم از ویژگی

 )104و  103هاي  ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته  رادرفورد است.

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

 (محمد اکبري) »2«گزینۀ  -189

م دو بار مثبت است. با موازنه اعداد جرمـی و اتمـی ذرة آلفا همان هستۀ هلی

1278   در دو طرف واکنش داریم: 90 2 6
2

m m= − ⇒ = =  

 240 4 6 216n n= − × ⇒ = 

 216 78 216 78 138A ,ZN A Z N= == − → = − = 

 )119تا  115هاي  ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته 

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

 (امیرحسین برادران) »3«گزینۀ  -190

 آوریم: دست می را به Bو  Aعمر  ابتدا نیمه

 
0

1 500 1 2 4 2
20002 2
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N n
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= ⇒ = ⇒ = ⇒ =  
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6

6
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n n n nA B A B
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TAA B

t t t( ) t
T T

=
=

⇒ − = → − = ⇒ =6
2

1 11 1 3
2 6

SøIw

SøIw

  

 )121و  120هاي  ، صفحه3(فیزیک اي)  (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 20:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   شیمی   -اردیبهشت  31آزمون  »:7« پروژة           

  

 3شیمی  
 
 )98سراسري تجربی ( »  3«گزینۀ  -191

2 2

4 4

CO CS
↓ ↓
+ +

→  

تري از کربن دارد،  گوگرد خصلت نافلزي بیش»: 2«و » 1«هاي  در مورد گزینه
 بنابراین عالمت بار جزئی و مقدار عدد اکسایش کربن تغییر نخواهد کرد. 

است،  2COبیشتر از  2CSبا توجه به این که جرم»: 4«در مورد گزینۀ 
 تر خواهد بود.  قوي 2CSنیروهاي واندروالس در

 )75تا  73هاي  ، صفحه3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
---------------------------------------------- 

 )حاتمیانامیر ( »  1«گزینۀ  -192
 اند. ها نادرست تمام عبارت

 ها:  بررسی عبارت
که  در حالییک جامد کوواالنسی سه بعدي است کربید سیلیسیم  :)آعبارت (

 گرافن دوبعدي است.
اتـم کـربن دیگـر متصـل اسـت  3بـه  در گرافیت هر اتم کـربن عبارت (ب):

   اتم کربن دیگر متصل است. 4حالی که در الماس هر اتم کربن به در
 واندروالسی وجود دارد. نیروهاي ضعیفدر بین صفحات گرافیت  :)عبارت (پ
اتـم  4هر اتـم سیلیسـیم بـا در ساختار جامد کوواالنسی سیلیس،  :)عبارت (ت

 کند. کوواالنسی یگانه برقرار میاکسیژن پیوند 
 )70تا  68هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

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

 )رضا سلیمانی( »  4«گزینۀ  -193
سیلیسیم کربید یک ساینده ارزان قیمت است و چـون ماننـد المـاس جامـد 

 کوواالنسی است، ساختاري مشابه الماس دارد. 
 ها: بررسی سایر گزینه

(جامــدهاي کوواالنســی) عناصــر اصــلی ســازندة کــوارتز و ماســه، »: 1«گزینــۀ 
هاي خالص و ماسـه از جملـه  یلیسیم و اکسیژن هستند. کوارتز از جمله نمونهس

 هاي ناخالص سیلیس است. کوارتز برخالف ماسه، شفاف و بلوري است.  نمونه
تـرین اکسـید در پوسـتۀ  سیلیسیم یک شبه فلـز اسـت و فراوان»: 2«گزینۀ 

 2nب به ازاي هر اتم سیلیسـیم،است. در این ترکی 2SiOجامد کره زمین،
ازاي  ، بـه2SiOپیوند اشتراکی وجود دارد. پس در ساختار 4nاتم اکسیژن و

 وجود دارد. اتم اکسیژن  1000پیوند اشتراکی،  2000هر 
نیمه رسانا اسـت. مقایسـۀ میـانگین  سیلیسیم یک جامد کوواالنسی و»: 3«گزینۀ 

C)آنتالپی پیوندها در المـاس C)−سیلیسـیم کربیـد ،(Si C)−  و سیلیسـیم
(Si Si)− صـورت به(C C Si C Si Si)− > − > اسـت. نقطـۀ ذوب ایـن  −

قیم دارد؛ پـس مقایسـۀ نقطـه ذوب سـه ها رابطۀ مسـت جامدها با آنتالپی پیوند آن
 الماس) است.  <سیلیسیم کربید  <جامد کوواالنسی به صورت (سیلیسیم 

 )87و  70تا  68هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

 )98سراسري ریاضی ( »  1«گزینۀ  -194

ربن به سه اتم الیه هر اتم ک الیه از گرافیت است. در این تک گرافن، یک تک
طوري که هر اتم کربن با دو اتم کربن دیگر پیوند  کربن دیگر متصل است. به

 کند. یگانه، و با یک اتم کربن پیوند دوگانه برقرار می
 شود. (پیوندهاي یگانه و دوگانه) این نوع پیوندها در بنزن نیز یافت می

 پیوند یگانه و دوگانه وجود دارد.  ⇐بنزن 

 پیوند دوگانه وجود ندارد.  ⇐سیکلوهگزان 

 )71و  70 هاي ، صفحه3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
---------------------------------------------- 

 )علی رفیعی( »  3«گزینۀ  -195

 گـرمxرا  SiO2گرم اکسیژن وجود دارد. اگر جرم  44گرم نمونه،  100در 
 توان نوشت: درنظر بگیریم، می

 2
2

2 2

1 2 1644
60 1 1
molSiO molO gOgO [xgSiO ]

gSiO molSiO molO
= × × ×  

 2 3
2 3

2 3 2 3

1 3 16100
160 1 1
molFe O molO gO[( x)gFe O ]

gFe O molFe O molO
+ − × × × 

 2
2

2 3

6060 1 5
100 60

SiO
x gSiO /

Fe O
⇒ = ⇒ = =

−
³o]

³o]

  

 )67صفحۀ ، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
---------------------------------------------- 

 )زاده مرتضی رضائی( »  4«گزینۀ  -196

 اند.  همۀ موارد نادرست
 بررسی موارد: 
بلکـه  ،پیونـد کوواالنسـی وجـود نـدارد Siهاي بین اتم 2SiOمورد اول: در

Si هاي پلاز طریق  Siهاي اتم O Si−  . هستندمتصل به هم  −
 تر است. بن در گرافیت کوتاهکر –طول پیوند کربن مورد دوم: 

و نقطـۀ ذوب آن از کـربن مورد سـوم: سـیلیس یـک جامـد کوواالنسـی اسـت 
تر اسـت. بـراي سـیلیس کـه یـک  اکسید که یک جامد مولکولی است بیش دي

 کرد.استفاده » نیروهاي بین مولکولی«توان از واژة  جامد کوواالنسی است نمی
 .استچینش دوبعدي چهارم: گرافیت جامد کوواالنسی نرم و با مورد 

 )72تا  68هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
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 )کامران جعفري( »  4«گزینۀ  -197
 درست هستند. 3و  2، 1 هاي اطالعات ردیف

 کند. یري میگ در مورد چهارم، مولکول قطبی است و در میدان الکتریکی جهت
 )75 تا 73هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

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

 )محمد نکو( »  3«گزینۀ  -198
 صحیح هستند. » پ«و » آ«هاي  عبارت

 ها:  بررسی عبارت
 ) اوزون مولکولی قطبی با پیوندهاي ناقطبی است. آ

 نیست.  مشخصالکترون ناپیوندي  نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی جفتب) در 
در نقشـۀ تـري داشـته و  ) گوگرد نسبت به اکسـیژن خاصـیت نـافلزي کمپ

 شود.  به رنگ آبی دیده میاکسید  پتانسیل الکتروستاتیکی گوگرد تري

 گردد.  مشخص می δ−و δ+نیز 2COمانندهاي ناقطبی  ) در مولکولت
 )75تا  73هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

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

 )ثانی  حسین ناصري( »  4«گزینۀ  -199
 ها:  بررسی گزینه

اکسید  دي مشابه ساختار کربن (SCO)فیدلساختار کربونیل سو»: 1«گزینۀ 
هـاي خطـی هسـتند امـا کربونیـل سـولفید بـرخالف  است و هـر دو مولکول

 کند.  می گیري اکسید قطبی است و در میدان الکتریکی جهت دي کربن

                  
نقطۀ ذوب و جوش در مقایسـه بـا تفاوت بین  2Nاز آنجا که در»: 2«گزینۀ 

HF تري بـه حالـت مـایع  تر است، بنابراین نیتروژن در گسترة دمایی کم کم
 خواهد بود. 

پیوند یونی است از نوع اي در سدیم کلرید  نیروي جاذبۀ بین ذره»: 3«گزینۀ 
تر از  پیوند هیدروژنی وجود دارد و پیوند یونی قـوي HFهاي  اما بین مولکول

 وژنی است. پیوند هیدر
اسـت و اسـتفاده از ایـن منبـع  پذیر تجدیدخورشید منبع انرژي »: 4«گزینۀ 

 شود.  محیطی می انرژي پاك، سبب کاهش ردپاي زیست
 )76تا  73هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

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

 )زواره ل عابدینیرسو( »  1«گزینۀ  -200
 ) درست است.آتنها عبارت (

اسـت. بنـابراین  نـاقطبینیز  تتراکلرید  کربنمولکول متان ناقطبی و مولکول 
کـدام از دو مولکـول در  و هیچ است برابر صفرمولکول گشتاور دوقطبی هردو 

 . کنند گیري نمی جهتمیدان الکتریکی 
کزي (کربن) بـا رنـگ اتم مر ،پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول متان در نقشۀ

اتم مرکزي  ،پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول کربن تتراکلرید قرمز و در نقشۀ
 شود.  نشان داده می آبیبا رنگ  )(کربن

 )75تا  73هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

 )کوکنده حسن رحمتی( »  2«گزینۀ  -201
 هستند.  درست» ت«و » آ«فقط موارد 

 موارد:  همۀ بررسی
2H(یونی) و بخار آب یا NaClدو شارهدر این فرایند ) آ O(g)  (مولکـولی)

 روند.  کار می به
 تـري پایینآورد که در گسترة دمایی  ب) بخار آب توربین را به چرخش درمی

)100تا (0ماند.  به حالت مایع می C°  
 تجدیدپذیر است.  ی) خورشید منبعپ
انـد  پیونـدها قطبی 3SOو 2COهایی ماننـد ) به عنوان مثال در مولکولت

 باشد.  اما مولکول ناقطبی می
 )76تا  73هاي  ، صفحه3شیمی (ي) اي از هنر، زیبایی و ماندگار (شیمی، جلوه 

---------------------------------------------- 
 )جعفر پازوکی( »  4«گزینۀ  -202

 O : /− −= ×2 22 1 43 10
140

  

 1بارBX : /+ −= × = ⇒37 52 10
133

   

 196pm3شعاع 15 1 10Br : /− −= × = ⇒   

 )79و  78هاي  ، صفحه3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
---------------------------------------------- 

 )روزبه رضوانی( »  2«گزینۀ  -203

 Mg Ca Na K+ + + +> > >2  ها :مقایسۀ چگالی بار یون 2
 ها:  بررسی سایر گزینه

هـاي  یـک هـالوژن اسـت) مقـدار بـار یون MX )Xدر نمـک»: 1«گزینۀ 
هـا برابـر  یکسان است؛ پس اگر نسبت بار به شعاع آن )−Xو +M( هسازند

 برابر است.  نیزها  باشد، حتماً شعاع آن
 +Xالکتـرون باشـند، شـعاع یـون هم −Yو  +Xاگر دو یـون»: 3«گزینۀ 
خواهد بود. بنابراین نسبت بار به شـعاع (چگـالی  −Yتر از شعاع یون کوچک

 است.  −Yتر از بزرگ +Xبار)
دهنـد، هرچـه بـار  براي عنصرهایی که چند کاتیون تشـکیل می»: 4«گزینۀ 

 تر است، پس:  تر باشد، شعاع یونی کم کاتیون بیش
2Feچگالی بار  Feچگالی بار<+ Fe Fe+ + +< ⇒3 2    : شعاع3
 )79و  78هاي  فحهص، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

---------------------------------------------- 
 )محمدجواد صادقی( »  4«گزینۀ  -204

 ) نادرست است.آتنها عبارت (
 بررسی موارد: 

تــر اسـت لــذا  هـا بزرگ از شـعاع اتمــی آن 17) شـعاع یــونی عناصـر گــروه آ
 باشد.  Bباید باالتر از نمودار Aنمودار

0lالکترون با 5 داراي ب) آرایش الکترونی عنصري که  صورت زیر است: است به=
 M : s s p s2 2 6 11 2 2 3  
Mاتم9  SiO M SiO :+ − ⇒4

4 4 4  

 ارب
 شعاع
 ربا

 شعاع
 ربا

 شعاع

 ربا

 شعاع
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باشـد  می 15اصـر گـروه ترین شعاع یونی در یک دوره مربوط به عن ) بیشپ

2ها که آرایش الکترونی الیه ظرفیت آن 3ns np مجمـوع  ؛ بنـابراینباشـد می
 :  برابر است با ها هاي الیه ظرفیت آن می اصلی و فرعی الکترونواعداد کوانت

 n (n ) n+ + = +2 3 1 5 3  
چگالی بـار یـون کـاهش ←ها شعاع یونی افزایش عدد اتمی هالوژن با افزایش) ت

  یابد.  کاهش می +Liآنتالپی فروپاشی شبکه نیز در ترکیب با  ←یابد می
 )88و  81تا  77هاي  ، صفحه3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

---------------------------------------------- 
 )محمد عظیمیان زواره( »  4«گزینۀ  -205

. بنـابراین تنهـا عامـل اسـتنسبت بار به شعاع متناسب با چگالی بار هر یون 
کننده در چگالی بار فقط شعاع نیسـت و بـار یـون نیـز تـأثیر دارد بـه  تعیین

2Cl عنوان مثال:  S− S:چگالی بار    ،    >− Cl−  :شعاع یونی 2<−
 ها:  بررسی سایر گزینه

در بلـور  −Clو +Naهـاي یک از یون عدد کوئوردیناسیون هر»: 1«گزینۀ 
 باشد.  می 6 سدیم کلرید مساوي و برابر

S »:2«گزینۀ  Cl Na Mg− − + +> > >2  :شعاع یونی 2
2Na »:3«گزینۀ  O LiF KF>    :آنتالپی فروپاشی شبکه<

 )79و  78هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 
---------------------------------------------- 

 )کامران جعفري( »  2«گزینۀ  -206
 بررسی عبارت نادرست:درست هستند. » پ«و » ب«، »آ«موارد 

ها  در شبکۀ بلوري جامدهاي فلزي مجموع بارهاي مثبت کاتیون ):تعبارت (
 )آنیوندریاي الکترونی برابر است. (نه تعداد  ها در تعداد الکترونو 
 )82و81هاي  صفحه، 3شیمی (اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی، جلوه 

---------------------------------------------- 
 )98سراسري خارج از کشور تجربی (   »1«گزینۀ  -207

F (g) H O(g) O (g) HF(g)+ +2 2 22 2 4  

/ /( ) ( )[HF] [O ]
K mol.L

[H O] [F ] ( ) ( )

− −= = =

44
5 12

2 2 2 22 2

0 2 0 05
2 2 101 2

2 2

  

 )103تا  101 هاي ، صفحه3(شیمی تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
---------------------------------------------- 

 )98سراسري ریاضی ( »  1«گزینۀ  -208

 شود. اسید تولید می حضور اکسنده، ترفتالیکاز اکسایش پارازایلن در 

 

شوند.  هاي متیل در پارازایلن به گروه کربوکسیل تبدیل می توجه شود: گروه
 یابد. هاي کربن در حلقۀ بنزنی تغییري نمی عدد اکسایش اتم

 )115و  114هاي  ، صفحه3(شیمی تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
---------------------------------------------- 

 )زواره محمد عظیمیان( »  4«گزینۀ  -209
هاي کاتالیسـتی  فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشـید و مبـدل

 آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش داد. 
 )91و  90هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

---------------------------------------------- 
 )زواره محمد عظیمیان( »  2«گزینۀ  -210

 .  هستند 3Oو NO،2NOبه ترتیب گازهاي Cو  A ،Bهاي  هریک از آالینده
 بررسی موارد: 

2) آ 22 2NO O NO+ →   
 رنگ هستند.  بی 3Oو NOب) تنها

هاي خروجی از اگزوز خودروهاست (در گازهـاي  یکی از آالینده NO) گازپ
 وجود ندارد.)  3Oو 2NOخروجی از اگزوز خودروها گازهاي

در تروپوسـفر نیـز در  3Oدر الیۀ استراتوسفر وجود دارد. (گـاز 3O) گازت
 )کند. نقش مضري ایفا میشود و  آلوده یافت می شهرهاي کالن

 )92 ، صفحۀ3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
---------------------------------------------- 

 )اهللا ابوالفتحی عین( »  2«گزینۀ  -211
 اند. هاي (ب) و (پ) نادرست عبارت

ها را تشـخیص  به آسانی وجود آن توان نمیو  هستند رنگ ها بی اغلب آالینده
چنین هواي خشک و پاك مخلوطی از گازهـاي گونـاگون اسـت کـه  داد. هم

  اند.  در هواکره پخش شده یکنواختطور  به
 )93و  92هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن یندهسوي آ (شیمی، راهی به 

---------------------------------------------- 
 )سیدرحیم هاشمی دهکردي( »  4«گزینۀ  -212

 ها: بررسی سایر گزینه
بنــابراین  ؛هــاي رفــت و برگشــت، قرینــه اســت در واکنش ∆H»:1«گزینــۀ 

H∆واکنش رفتkJ−60  برگشتوaE<رفتaE  .است 
 کند. با افزایش دماي واکنش تغییر نمی ∆H»: 2«گزینۀ 
دهـد امـا بـر مقـدار  ها را تغییر می به کار بردن کاتالیزگر سرعت»: 3«گزینۀ 

  گذارد. اثري نمی ∆Hديعد
 )97تا  94هاي  صفحه ،3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

---------------------------------------------- 
 )کامران جعفري( »  2«گزینۀ  -213

 .هستند) صحیح ت)، (ب) و (آهاي ( عبارت
 بررسی موارد نادرست: 

 ها اثري ندارد.  ها و فراورده دهنده بر سطح انرژي واکنش ) کاتالیزگرپ
را افـزایش و انجـام واکـنش سازي سرعت  ) کاتالیزگر با کاهش انرژي فعالث

  کند.  زمان انجام واکنش را کم می
 )100تا  94هاي  صفحه،3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
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 )پور شانیاحمدرضا ج( »  3«گزینۀ  -214
بـدین صـورت کـه هرچـه  ؛وارونـه دارد سازي با سرعت واکنش رابطـۀ فعال ژيانر

 .تر است تر باشد، سرعت واکنش بیش سازي کم انرژي فعال
 ها:  بررسی سایر گزینه

هاي گرماگیر و گرماده براي آغاز شدن به انرژي نیاز  همۀ واکنش»: 1«گزینۀ 
 سازي خود را تأمین کنند.  دارند تا انرژي فعال

سازي رفت و برگشت برابـر بـا  در هر واکنش اختالف انرژي فعال»: 2«گزینۀ 
aH)رفت(−aE )تبرگش( آنتالپی واکنش است:  E∆ =  

شـود امـا انـرژي  افزایش دما باعث افـزایش سـرعت واکـنش می»: 4«گزینۀ 
  دهد.  سازي را کاهش نمی فعال

 )100تا  93هاي  صفحه ،3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
---------------------------------------------- 

 )99سراسري خارج از کشور ( »  4«گزینۀ  -215
 پاسخ است.» 4«طبق کلید سازمان سنجش گزینۀ 

 صحیح است. )ت(و  )پ(هاي  عبارت
 بررسی موارد:

 تر است. کمژي الزم براي انجام واکنش تر، کمینۀ انر : هرچه دما بیش)آعبارت (
) ∆Hها، آنتالپی ( ها و فراورده دهنده تفاوت سطح انرژي واکنش :ب)عبارت (

 ∆Hدهد که در تعیین سرعت واکـنش نقشـی نـدارد. ( واکنش را نشان می
بـه حـوزة سـینتیک شـیمی و سـرعت واکـنش مربـوط  مربوط به حوزة ترمو

 شیمیایی است.)
 T2در مقایسـه بـا  T1: صـرف نظـر از نـوع واکـنش، در دمـاي )پعبارت (

)T T<2  )، سرعت واکنش بیشتر است. 1
به ها (پیشرفت واکنش)  ها به فراورده دهنده : درصد تبدیل واکنش)تعبارت (

بازده درصدي آن بستگی دارد. افزایش دمـا سـرعت واکـنش را افـزایش داده 
 کند. ها تغییري نمی ها به فراورده دهنده ولی درصد تبدیل واکنش

 )95و  94هاي  ،صفحه3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 
---------------------------------------------- 

 )نکومحمد ( »  4«گزینۀ  -216
تر  ها پـایین دهنـده هـا نسـبت بـه واکنش به دلیل اینکـه سـطح انـرژي فراورده

هـا  پس واکنش گرماده بوده و تفاوت سطح انرژي قله نمودار با فراورده ،باشد می
 ،اسـت 334kJبرابـر aEچـون .باشـد می aEو ∆Hمجمـوعبرابر انـدازة 

566مول فـراورده باشد و به ازاي نیم می −566kJواکنش برابر ∆Hپس
4
kJ 

141یا همان 5/ kJ آورد  ر مـیت کاتالیزگر قله نمودار را پایین. شود گرما آزاد می
سـرعت واکـنش  aEامـا قطعـاً بـا کـاهش شود، سرعت دو برابر نمیولی لزوماً 

  .  استپس تنها عبارت (ب) صحیح  ،یابد افزایش می
 )97تا  94هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

---------------------------------------------- 
 )مسعود طبرسا( »  2«گزینۀ  -217

 80 12 1
10 28

km gCO molCO
km gCO

× × 65خودرو× 10=      CO?مولکول×

مولکول 
23

296 02 10 103 2 10
1

/ CO / CO
molCO
×

× = × 

 )92و  91هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

 )فرزین بوستانی( »  3«گزینۀ  -218
 کنیم: ) را محاسبه می1از واکنش ( حاصل 2COمقدار مول داابت

2 2
2 2 2

2 2

1 13 6 0 1
18 2
mol H O molCO

?molCO / g H O / molCO
g H O mol H O

= × × =  

 :  )2(در واکنش  COو 2COمحاسبۀ
 2 20 8 0 1 0 7?molCO / / / molCO= − =  

 2
2

20 7 0 7
2

molCO?molCO / molCO / molCO
molCO

= × =  

0 متان و کربن مونوکسید: هاي  مولشمار مجموع  7 0 1 0 8/ / /+ =  
NO: 2محاسبۀ مول 0 8 1 2?molNO / / mol NO= − =  

1% در مخلوط اولیه: NOمولی  درصد 2 100 60
2
/

= ×     NOدرصد مولی=

 )100تا  98هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده راهی به (شیمی، 
---------------------------------------------- 

 )نیا علی افخمی( »  2«گزینۀ  -219
 .استدرست » ت«تنها عبارت 

 ها:  بررسی عبارت
دهندة واکنش  ) آمونیاك به عنوان واکنشآ

3 2 2 22 2 3NH NO NO N H O+ + → + ستی در مبدل کاتالی +
 شود.  استفاده می دیزلی خودروهاي

 2قطـر با هاي فلزي  هاي درون مبدل کاتالیستی، توده ب) در سطح سرامیک
   وجود دارند.نانومتر  10تا 
 رنگ هستند.  هاي هوا بی ) اغلب آالیندهپ
Hواکــنش ســازي  انــرژي فعال) ت O H O+ →2 2 22 ــوري  2 در حضــور ت

 یابد. تر کاهش می پودر روي بیشنسبت به افزودن پالتینی 
 )100و  99، 97، 95تا  92هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

---------------------------------------------- 
 )فرزاد رضایی( »  2«گزینۀ  -220

آوریم و  به دست مـیرا در دو حالت حضور و عدم حضور کاتالیزگر  ∆Hابتدا
 دهیم:  با هم برابر قرار می

 15
2 16

a a

a
a

H E E
E

H E

′→∆ = −

′→ ∆ = −
  

 15
2 16 8
a a

a a a a
E E

E E E E
′

′ ′→ − = − → = 

 a
a

E
E kJ⇒ − =100

2
 سازي در حضور و عدم حضور کاتالیزگر اختالف انرژي فعال

 a

a

E kJ
E kJ

=
⇒  ′ =

200
1600

 

 200 1600 1400a aH E E kJ′∆ = − = − = −  
 آوریم:  دست می رم متان را بهجاکنون مقدار 

 4 4
4 4

4

1 161400 25
896 1

molCH gCH
?gCH kJ gCH

kJ molCH
= × × =  

 )96تا  94هاي  صفحه، 3شیمی (تر)  اي روشن سوي آینده (شیمی، راهی به 

 مولکول
 خودرو 1

 عدم حضور کاتالیزگر

 حضور کاتالیزگر
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