
  

  
  

  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
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 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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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 
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 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   

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



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

 محل انجام محاسبات

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 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 18 : ۀصفح   شیمی - اردیبهشت 31آزمون  -» 7«پروژة 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

  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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