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  »1«صفحه                                                              آزمون آزمايشي پيشرويـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه  

  ))14تا انتهاي درس  10از درس ) ـ پايه دهم (5تا انتهاي درس  2(پايه دوازدهم (از درس  فارسي 
  است؟ نادرستاز ميان مجموعه واژگان زير معناي چند واژه  -1

) ـ پس افكند  جنبان (محرّك) ـ آوند (قهرآلود) ـ سرير (اورنگ) ـ ضماد (مرهم نهادن    مي) ـ وجه (وجود) ـ سلسله  صواب (پسنديده) ـ مدام ( «

  »ـ معجر (سرپوش) رأي) ـ خمار (ميكده) (ميراث) ـ موافق (هم

  ) شش4  ) چهار3  ) پنج2  ) سه1

  ها درست است؟ در كدام گزينه معناي همه واژه - 2

  ) جسارت (گستاخي) ـ سپردن (واگذار كردن) ـ مزيح (شوخي)2  ) نسيان (فراموشي) ـ غنا (توانگري) ـ ستوه (رنجور)1

  ) گبر (خفتان) ـ كام (نيت) ـ دمان (مهيب)4  سب) ـ زه (وتر) ـ هماورد (سوغات)) بارگي (ا3

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام كلمه  - 3

  ) تاب: چرخ و پيچ كه در طناب و كمند زلف است.1

  بندند. آويزند و با آن چيزي را به ترك مي بند، تسمه و دوالي كه از عقب زين اسب مي ) فتراك: ترك2

  گذارند. اله فلزي كه پادشاهان به هنگام تشريفات بر سر مي) خود: ك3

  شد. ) سندروس: صمغي زردرنگ كه از نوعي سرو كوهي گرفته مي4

  تر است؟ هاي اماليي كم در كدام گزينه تعداد غلط - 4

  ي و درويش ـ شير اوژن و شيرافكنغ) هاذق و ماهر ـ جول2  ) ويله و نعره ـ سنان و سرنيزه ـ سفاحت و ناداني1

  شرمي ـ فراغ و دوري ـ آبنوص و چوب سياه ) وقاهت و بي4  ) اشباح و همانندان ـ زبون و خار ـ قهر و غضب3

  اماليي است؟ غلطكدام بيت فاقد  - 5

ــتبرد 1 ــور وحشــــــي در آن دســــ ــو آن گــــ ــرد   ) چــــ ــت خــــ ــتن گشــــ ــادن و خواســــ  از افتــــ

ــي) ز 2 ــاجي  نقضـــــ ــد تـــــ ــر دري ماننـــــ  خراجـــــــي راو هـــــــر دانـــــــه شـــــــهري ز و هـــــ

ــوه    نگــــي شــــد از جنــــگ خســــرو ســــطوح) چــــو ز3 ــوي كــ ــد ســ ــيد شــ ــت خورشــ ــدو گفــ  بــ

 غريب است اين كه هر سـاعت چنـان بيگانـه بنشـيند     خوانــد ) چــو يــار آشــنا مــا را غــالم خــويش مــي      4

  ؟شود اماليي ديده مي غلطچند در متن زير،  - 6

»ت به ايشان نمود و در آن آب كه مايه حيـات ايشـان بـود    فام صورت مفارق ار، رخسار حال ايشان بخراشيد و سپهر آينهناگاه دست روزگار غد

ش پيدا آمد، با خبر از درد فراق و سوز حجر بناليد و گفت: اكنون حكم مروت و قضيت كرم عهـد آن اسـت كـه بـردن مـرا وجهـي       هنقصان فا

  »انديشيد.

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  آمده است؟ نادرستنام چند اثر مقابل آن  - 7

آبـادي) ـ اخـالق محسـني (خواجـه       ) (عيسي سلماني لطف2هاد (نظامي) ـ دماونديه (محمدتقي بهار) ـ روايت سنگرسازان (  قصه شيرين فر«

  »ام (معصومه آباد) ـ اسرارالتّوحيد (محمدبن منور) الملك طوسي) ـ من زنده نظام

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟شود نميدر كدام گزينه جمله مستقل مركب ديده  - 8

ــو خــون   ل نــدانم ز خـــدنگ كـــه بـــه خـــون خفـــت ولـــي ) د1 ــدر هســت كــه مژگــان ت ــود اســت ايــن ق  آل

ــارم   2 ــين انتظــ ــتان در عــ ــم مســ ــور چشــ  چنگـــي حـــزين و جـــامي بنـــواز يـــا بگـــردان      ) اي نــ

ــت      ) از تــو گــر لطــف و كــرم ور همــه جــور اســت و ســتم 3 ــود اس ــد محم ــه كن ــاز آنچ ــه اي ــاوت ك ــه تف  چ

ــ   4 ــي از دلـ ــت آهـ ــمع رخـ ــاد شـ ــه يـ ــر زد) بـ ــنايي داد    م سـ ــك روشـــ ــب تاريـــ ــه در دل شـــ  كـــ
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آزمون آزمايشي پيشروي                          ـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه                                              »2«صفحه  

  شوند؟ هاي كدام گزينه تماماً هسته گروه اسمي محسوب مي با توجه به شعر زير، واژه - 9

ــو ورزم  « ــاي ت ــه تمن ــه ارزم ك ــه چ ــود ب ــن خ  »در حضــرت ســلطان كــه بــرد نــام گــدايي؟      م
 ، تو) من4  ، حضرت) نام3  ، خود) سلطان2  ، گدايي) تمنا1

  شود؟ ديده مي »تركيب اضافي«و چند  »تركيب وصفي«ترتيب چند  به در عبارت زير -10

اي كـه   گويد ما بايد به تكليفمان عمل كنيم. بايد به هر وسـيله  گيرد. مي هايم را در دستش مي بوسد. دست ام را مي آيد. پيشاني حاجي جلو مي«

ا فرمـان حـاجي بـرايم      نتيجـه سـر درنمـي    ر دلم از اين كار بيكه د ها را در دشت كار بگذاريم. خداوند كريم است. با اين شده اين مين آورم امـ

  »اجرانشدني نيست.

  ) چهار ـ چهار4  ) پنج ـ شش3  ) پنج ـ چهار2  ) چهار ـ شش1

  است؟ نادرستتعداد تركيب وصفي در كدام بيت  - 11

 )3او بـــه يـــك لحظـــه رهانـــد همـــه را از آزار (     ) چـــــو از او داد بخـــــواهيم از ايـــــن بيـــــدادي1

ــت2 ــت ماســــ ــت نوبــــ ــون گذشــــ  )2هركســــــي پــــــنج روز نوبــــــت اوســــــت (  ) دور مجنــــ

ــنم3 ــي نكـــ ــار گرامـــ ــدم يـــ ــار قـــ ــر نثـــ  )3گــوهر جــان بــه چــه كــار دگــرم بــاز آيــد (        ) گـــ

 )2هــا ( دارد كــه بــر بنديــد محمــلجــرس فريــاد مــي ) مــرا در منــزل جانــان چــه امــن عــيش چــون هــر دم4

  شخص شده است؟م نادرستدر كدام گزينه، نقش دستوري كلمه  -12

ــادتــن را مــي ملــك) نفــس ســركش 1 ــه ب  اليـه)  مضـاف  /كنـد (مفعـول    ويران مـي  خويشحاكم ظالم ديار دهــد آخــر ب

ــايي) گــــر دوســــتي 2 ــدخوي   فزايــــيدشــــمنيگــــر نمــ ــنايي بـ ــه آشـ ــوبروبيگانـ ــول خـ ــند) /يي (مفعـ  مسـ

ــي 3 ــخص) يكــ ــايه شــ ــه در ســ ــن جملــ  مــــتمم) /نهــــاد (اي بــــر از حلّــــه پيرايــــهگــــردنبــــه اياز ايــ

 مسند)معطوف به  /است (نهاد كوته دستزبان دراز وزادهآهك ) در سوســــن و ســــرو بــــين كــــه معلــــوم كنــــي4

  در كدام گزينه جمله وابسته به شيوه بالغي سروده شده است؟ -13

ــاران    الــف) ز زهــر خشــك اگــر در جهــان غبــاري بــود ــت بـ ــام شسـ ــاطر ايـ ــوح خـ ــا ز لـ  هـ
ـ    كه چندين كشتي نوح است سرگردان در ايـن دريـا   ون حبـاب بيـرون كـن   ب) هواي ساحل از سـر چ

 كف خسرو بـه خـاك تيـره ريـزد خـون شـيرين را       ر خنده بگشايدج) گر آن شيرين دهن لب را به شكّ
 ايـــم ايـــم و زنـــدگي از ســـر گرفتـــه ســـر داده كند كـه در ايـن بحـر چـون حبـاب      د) باور كه مي

 ) ب ـ د4  ج ـ د) 3  ) الف ـ ج2  ) الف ـ ب1

  شود؟ هاي بيت زير در كدام گزينه ديده مي آرايه -14

 »اي جـــان مـــن كـــه خســـرو خوبـــان عـــالمي گفتار تلـخ از آن لـب شـيرين چـو شـّكر اسـت      «
  آميزي نما ـ حس ) تضاد ـ ايهام ـ تلميح ـ متناقض2  آميزي ـ تضاد ) تشبيه ـ ايهام تناسب ـ تلميح ـ حس1

  نما ـ تشخيص ـ جناس همسان ـ تضاد ) ايهام تناسب ـ متناقض4  يح ـ اسلوب معادله ـ تشبيه) حسن تعليل ـ اغراق ـ تلم3

  شود؟ ديده مي در كدام ابياتبه ترتيب » نما تلميح ـ جناس همسان ـ مجاز ـ ايهام ـ متناقض«هاي  آرايه - 15

ـ      چو يعقوب آمد از هر سو به سويم تير حـزن  الف) هم  ن رميـد سوي چشـمم رفـت آن شـيرين نگـار از م
ــرم   ــكوفه دار س ــو درخــت ش ــد چ ــپيد ش ــرم     ب) س ــت ب ــم اس ــوه غ ــين مي ــت هم ــن درخ  وز اي

ــق را   كـنم چـون كـوهكن    اي در كار هستي مي ) تيشهج ــاب عشـ ــوه آفتـ ــس كـ ــد دارم در پـ  چنـ
ــند اي دل   د ــر ببخشـ ــلطنت فقـ ــرت سـ ــم ) اگـ ــاهي      ك ــا م ــود ت ــاه ب ــو از م ــك ت ــرين مل  ت
ــه غيــر مــات مبــاد  شـطرنج ) دلي كـه جـز رخ و زلـف تـو بـازدش      هـ ــه هــر طــرف كــه نهــد رخ ب  ب
  ـ ب ـ الف دـ  هــ  ج) 4  د ـ ب ـ جـ  هـ) الف ـ 3  دـ  هــ الف ـ ب ـ  ج) 2  دـ ب ـ  جـ  هـ) الف ـ 1
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  »3«صفحه                                                              آزمون آزمايشي پيشرويـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه  

  هاي مقابل كدام گزينه درست است؟ آرايه -16

 ايهــام) /طــب اســت (تشــبيه و آن نــه بــاالي صــنوبر كــه درخــت ر ) آن نه زلف است و بناگوش كه روز اسـت و شـب اسـت1

ــدري2  مجـــاز) /چـــو شـــاخ او ببـــري (حســـن تعليـــل     زربگريـــد ) بنالــــــد جامــــــه چــــــون از هــــــم بــــ

ــ3 اسلوب معادلـه)  /باشد به هم آميزشي ياقوت و آتش را (استعاره نمي هــاي ســنگين عشــق ســركش را ه نيســت بــا دل) توج 

 )تضمين /گفت كه اين زال ترك دستان گفت (ايهام تناسب تو را كه ) بــــه مهلتــــي كــــه ســــپهرت دهــــد ز راه مــــرو4

  است؟ نشدهزمينه حماسه در كدام بيت درست مشخص  -17

ــد1 ــاجي برآويختنــــ ــر بــــــرش تــــ ــه ســــ  بــــــر آن تــــــاج زر و درم ريختنــــــد (ملّــــــي) ) بــــ

ــار2 ــت كــ ــي رفــ ــد همــ ــال سيصــ ــين ســ  نديدنـــد مـــرگ انـــدر آن روزگـــار (خـــرق عـــادت) ) چنــ

ــپي  3 ــو ســــــ ــد ديــــــ ــرفتم كمربنــــــ ــر زمــين هــم چــو يــك شــاخ بيــد (قهرمــاني)   د) گــــــ  زدم ب

ــم4 ــا رخــــــش را هــــ ــاي تــــ ــان) بفرمــــ  بيارنـــد پــــيش مـــن انــــدر زمـــان (داســــتاني)    چنــــ

  ؟نيستمفهوم كدام دو بيت يكسان  - 18

ــد1 ــم اول بريــــ ــد هــــ ــرگ بايــــ ــر گــــ ــد     ) ســــ ــردم دريـــ ــفندان مـــ ــون گوســـ ــه چـــ  نـــ

 چريــده اســت ويــن كشــته رهــا كــن كــه در او گلــه  ســـــــعدي در بســـــــتان هـــــــواي دگـــــــري زن

ــويش2 ــازوي خــ ــه بــ ــن بــ ــس ايمــ ــي بــ ــويش   ) نباشــ ــوي خـــ ــادان ز پهلـــ ــاو نـــ ــورد گـــ  خـــ

ــرد      ام ســــوخت دل خــــويش بــــه صــــد داغ از دوســــتي ــن ك ــه م ــويش ب ــه دل خ ــرد آن چ ــه نك  بيگان

ــود3 ــزدان بـــ ــه يـــ ــاور بـــ ــو بـــ ــما را چـــ ــ ) شـــ ــودرهــــــم او مــــ ــان بــــ ــما را نگهبــــ  شــــ

ــود ــر شــ ــر و زبــ ــو زيــ ــو چــ ــتي تــ ــان هســ  هــــيچ كــــه زيــــر و زبــــر شــــويدر دل مــــدار بنيــ

ــت4 ــيس آدم روي هســــ ــي ابلــــ ــون بســــ ــت   ) چــــ ــايد داد دســ ــتي نشــ ــر دســ ــه هــ  پــــس بــ

ــري ــداي آتــــــــش آن پــــــ  گرچـــه اصـــلش اوســـت چـــون مـــي بنگـــري      نيســــــــت ماننــــــ

  شود؟ در كدام بيت ديده مي» بما فيه حترشّيكُلُ اناء «مفهوم مقابل  -19

ــياري1 ــاده اســـت مســـتي و هوشـ ــا فتـ ــه ) در پـــيش مـ ــر كـ ــي  در هـ ــار مـ ــد رفتـ ــه باشـ ــد هرچـ  نمايـ

ــا انـــدرون ابـــر اســـت و بيـــرون آفتـــاب  بينـــي ولـــي از گريـــه دل غـــافلي ) خنـــده مـــي 2  خانـــه مـ

ــت3 ــاني نيسـ ــال پريشـ ــرا حـ ــه مـ ــويم كـ ــر بگـ ــي   ) گـ ــر مـ ــاره خبـ ــگ رخسـ ــرّ درون  رنـ ــد از سـ  دهـ

ــارد4 ــر نيــــ ــنبل بــــ ــوره ســــ ــين شــــ  در او تخـــــــم عمـــــــل ضـــــــايع مگـــــــردان ) زمــــ

  ؟ندارندقرابت مفهومي ند مصراع با مفهوم بيت زير از ميان ابيات زير، چ - 20

ــم   « ــو خُ ــرا؟ چ ــي چ ــيدال خموش ــرا نجوش ــرده پوشــي چــرا؟  ؟چ ــرده راز، تــو پ ــرون شــد از پ  »ب
  ب) مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست  الف) شمشير روز معركه زشت است در نيام

  چمن خاموش باش خواهي مرغ ت) قرب گل مي  پ) هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك 1

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -21

ــنو1 ــنايي شــ ــد ســ ــر پنــ ــد گيــ ــن توحيــ ــش دوزخ     ) دامــ ــر ز آتـ ــه حشـ ــابي بـ ــه بيـ ــا كـ ــهتـ  يلـ

ــن    ) جـــــز از جـــــام توحيـــــد هرگـــــز ننوشـــــم2 ــردن مــ ــتم گــ ــغ ســ ــه تيــ ــر بــ ــي گــ  زنــ

 رمــــي زنحن خــــود زيــــن دو خطرهــــا مپيــــرا ) از كفـــر و ز توحيــــد مگــــو هــــيچ ســــخن نيــــز3

ــي  جـز وعـظ امتحـانو) گر كني زين پس به جـز توحيـد4 ــروي بـ ــان اخـ ــتحن  ز امتحـ ــاني ممـ ــك بمـ  شـ
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  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  - 22
ــت 1 ــه هســــ ــر چــــ ــالم هــــ ــرده ) ذره ذره در دو عــــ ــود)  پـ ــدت وجـ ــت (وحـ ــاب روي اوسـ  اي در آفتـ

ــرام  2 ــپهر خــ ــارك ســ ــر تــ ــدرت بــ ــدر و قــ  )داشتن نشين (همت عالي  انهفرّ و سبطت بر ديده زمبه  ) ز قــ

ــر   3 ــن بـــ ــيخ كـــ ــازه بـــ ــدل را تـــ ــاه ) عـــ  ســـتيزي) ظلـــم را چـــار مـــيخ كـــن در چـــاه (ظلـــم گـــ

ــت) 4 ــده     پش ــورت مان ــو ص ــتي همچ ــوار هس ــر دي  گريـزي)  ام (مردم ام بر خلق حيران گشته چشم تا وا كرده ام ب

  است؟مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت  - 23
ــتانم      ) همـــاي گلشـــن قدســـم نـــه صـــيد دانـــه و دامـــم 1 ــن گلسـ ــرغ ايـ ــه مـ ــم نـ ــاغ فردوسـ ــذرو بـ  تـ

ــه طــرف چمــن اســت    طلـــبم گـــر ببـــرد   ) همـــت از بـــاد ســـحر مـــي   2 ــه ب ــي ك ــه رفيق ــن ب ــر از م  خب

ــلي3 ــو اص ــي   زاده ) ت ــن باش ــا وصــل ت ــرا ب ــي چ ــيني    اي روح ــه بنشـ ــا بيگانـ ــزي و بـ ــويش بگريـ ــرا از خـ  چـ

ــر4 ــو را چــون پ  كجــا باشــد كــه چــون بومــان در ايــن ويرانــه بنشــيني  گــردد طاووســان عرشــي فــرش مــي  ) ت

  مفهومي دارد؟ تقابلكدام بيت با بيت زير  - 24
ــه« ــت اجانــب آبــاد     خان  »الحـزن اسـت   ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيـت  اي كــاو شــود از دس

  

ــاامني 1 ــا لــــواي نــ ــر    ) دســــت اجنبــــي افراشــــت تــ ــت س ــر بگذاش ــه س ــر ب ــه س ــاامني  فتن ــاي ن ــه پ  ب

 تـــازه گـــر شـــيرين برقصـــد لنگـــه عنتـــر بـــود       رقصــد بــه ســاز اجنبــي    كــه در هــر كــار مــي    ) آن2

 خصــــــــم، غمخــــــــوار گــــــــردد، نگــــــــردد يــــــــار گــــــــردد، نگــــــــردد   اجنبــــــــي) 3

ــايي گــــر دشــــمني فزايــــي 4  بيگانـــــــه آشـــــــنايي بـــــــدخوي خـــــــوبرويي  ) گــــر دوســــتي نمــ
  

  شود؟ هاي زير ديده مي در كدام يك از بيت»  امواتا بل احياء عند ربهم يرزقونسبيل اهللا  تحسبن الذين قتلوا فيو ال«مفهوم آيه قرآني  - 25
ــردد    1 ــرده گـــ ــعله، افســـ ــن شـــ ــدار ايـــ  كــــه بعــــد از مــــن افــــروزد از مــــدفن مــــن      ) مپنـــ

ــن    ام آرمــــــــانم شــــــــهادت ) مــــــــن ايرانــــــــي2 ــدن مــ ــان كنــ ــت، جــ ــتي اســ ــي هســ  تجلّــ

ــانم  3 ــاك آزادگــــــــ ــن آزاده از خــــــــ ــي   ) مــــــــ ــبر مـــ ــل صـــ ــرور گـــ ــن پـــ ــن مـــ  د دامـــ

 بجوشــــد گــــل انــــدر گــــل از گلشــــن مــــن      ) بــه خــون، گــر كشــي خــاك مــن، دشــمن مــن       4

  ))6و  5دروس ) ـ پايه دهم ()21تا انتهاي (صفحه  2متن درس  و 1درس (پايه دوازدهم (زبان عربي 
 **ع26ـ 35ة: (أو المفهوم من أو إلي العربي ةفي الجواب للترجمن األنسب ي(  
26 - » حبكأنّهم بنيان مرصوص صفّاً الّذين يقاتلون في سبيلهإنّ اهللا ي:«  

  باشند! جنگند، پنداري آنان ساختمان مستحكمي مي ميگروه گروه ) همانا خداوند دوستدار آناني است كه در راهش 1
  !ها ساختماني استوارند دارد، زيرا آن كنند، دوست مي پيكار ميصف به صف دا كساني را كه در راهش ترديد خ بي) 2
  كه يك ساختمان محكم هستند! نبرد كنند، مثل اين گروه گروه شك خداوند دوست دارد كه كساني در راهش بي) 3
  ها ساختماني استوار هستند! كنند، دوست دارد، گويا آن پيكار ميصف به صف ) يقيناً اهللا كساني را كه در راه او 4

  ....................پرست  آفتاب»: في اتّجاهات مختلفة لكن ال يتحرّك رأسها الحرباء تَستعينُ بعينيها لتشاهد ما حولها فتديرهما« - 27
  كه سرش را حركت دهد! آن آورد، بي هاي مختلف به چرخش درمي ها را در سمت گيرد، تا پيرامون خود را مشاهده كند و آن ) از دو چشم خود كمك مي1
  كند! چرخاند، اما سرش حركت نمي مي يهاي مختلف ها را در جهت گيرد، پس آن خود كمك مي را ببيند، از دو چشم آنچه اطرافش هستكه  ) براي اين2
  نگرد! آنكه سرش را حركت دهد، به اطرافش مي هاي مختلف، بي ها در جهت ) با كمك چشمان خود، و با كمك چرخاندن آن3
  كند! چرخد، اما سرش حركت نمي هاي مختلف مي سمتكنند، پس در  كه به اطرافش نگاه كند، دو چشمش او را ياري مي ) براي اين4

  ......................غار حراء »: غار حراء يقع فوق جبل مرتفع ال يقدر علي أن يصعده إلّا األقوياء و مع األسف تؤلمني رجالي« - 28
  كند! ه پايم درد ميهاي نيرومند قادرند از آن صعود كنند، و متأسفان ) باالي كوهي مرتفع واقع شده است و تنها انسان1
  هاي قوي قادر به باال رفتن از آن نيستند، و متأسفانه پا درد دارم! ) در باالي كوه بلندي قرار گرفته كه جز انسان2
  كند! توانند از آن باال بروند و متأسفانه دو پايم درد مي هاي قوي مي ) باالي يك كوه بلند واقع است كه تنها انسان3
  كنند! تواند به باالي آن برود و متأسفانه دو پايم درد مي هاي قدرتمند كسي نمي گرفته كه بلند است و جز انسان ) باالي كوهي قرار4
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  »:لهاتين القبيلتين رجالٌ يفسدون في األرض نرجو أن نُساعد في المحاربة معهم لنتخلّص من شرّهم« - 29
  ها به ما كمك شود تا از شرشان خالص شويم! ارم كه در جنگ با آنكنند، اميدو ) اين دو قبيله مرداني دارند كه در زمين فساد مي1

  ها، در جنگ ما را ياري كني! خواهيم كه براي خالصي از شر آن كنند، از تو مي ) براي اين دو قبيله مرداني است كه در زمين فساد به پا مي2

  ها در زمين، در جنگ به ما كمك كني! از شر آنخواهيم براي رهايي  ) براي اين دو قبيله مردان فاسدي است كه از تو مي3

  ها رهايي يابيم! ها ياري شويم، تا از شر آن كنند، به تو اميد داريم كه در جنگيدن با آن ) اين دو قبيله مرداني دارند كه در زمين فساد مي4

 »:صنام حتّي ينتبهوا ألخطائهمإذن كسر كبير األ جاهلينَحاول إبراهيم (ع) أن ينقذ قومه من عبادة ما كانوا يعبدون « -30

ها را شكست تا نسبت به خطاهـاي   ترين بت كردند، نجات دهد، پس بزرگ كرد كه قوم خود را از پرستش چيزي كه جاهالنه عبادت مي ) ابراهيم (ع) تالش مي1

  خود متنبه شوند!

  ها را شكست تا از اشتباهات خود آگاه شوند! د، پس بزرگ بتپرستيدند برهان چه نابخردانه مي ) ابراهيم (ع) كوشيد كه قومش را از عبادت آن2

  ترين بت را در هم شكست تا قومش از اشتباه خود آگاهي يابند! ها بود، پس بزرگ ) تالش ابراهيم (ع) نجات دادن قومش از پرستش نابخردانه بت3

  كردند، نجات دهد، بنابراين بت بزرگ را شكست تا از اشتباهات خود آگاه گردند! دت مي) ابراهيم (ع) تالش كرد كه قوم خويش را از پرستيدن چيزي كه نابخردانه عبا4

  »:ها متحسراًحّتي ال أفّكر في ليتني أؤدي فريضة الحج و تتبدل ذكرياتي إلي الحقيقة مرّة أخري« -31
  ها فكر نكنم! ه به آنزد ) اي كاش بار ديگر فريضه حج را ادا كنم و خاطرات من به واقعيت مبدل شود، تا حسرت1

  ها با افسوس فكر نكنم! هاي من به حقيقت تبديل يابد و درباره آن آوردم تا بار ديگر خاطره ) كاش فريضه حج را به جا مي2

  ها نينديشم! ) كاش فريضه حج را به جا آورم و خاطراتم يك بار ديگر تبديل به واقعيت شود تا با حسرت به آن3

  ها نينديشم! كردم تا بار ديگر با تبديل شدن خاطرات به حقيقت، با حسرت و افسوس به آن را ادا مي ضه حجي) اي كاش من فر4

  ....................گربه »: يلعق بلسانه جروحه ألّنه امتأل بغدد تُفرز سائالً تُطهرُها القطّ عندما يصبح مجروحاً« - 32
  كنند! كننده ترشح مي هايي است كه مايع پاك زند تا پاك شوند، زيرا آن پر از غده هايش را ليس مي ) هرگاه زخمي شود، با زبان خود زخم1

  كند! ها را پاك مي كند و آن زند، زيرا پر از غددي است كه مايعي ترشح مي هاي خود را هنگام زخمي شدن ليس مي ) با زبان خود زخم2

  كننده است! كند كه پاك هايي است كه مايعي ترشح مي ان او پر از غدهزند، پس زب ها را ليس مي گردد، با زبان زخم ) وقتي مجروح مي3

  كند! ها را پاك مي كنند كه آن ليسد، زيرا آن با غددي پر شده كه مايعي ترشح مي هايش را مي شود، با زبان خودش زخم ) وقتي زخمي مي4

  عين الصحيح: -33
  هايي كه تحمل كردم، گشايشي نزديك باشد! : اميد است در پس سختيها يكون وراءها فرج قريب) لعلّ المصائب الّتي تحملت1ُ

  !آويختبراهيم الصنم الكبير ثم علّق الفأس علي كتفيه: ابراهيم (ع) بت بزرگ را شكست، سپس تبر را بر دوش آن إ) كسر 2

  شكسته يافتند، و ابراهيم را متهم كردند و او را براي محاكمه احضار كردند! هاي خود را للمحاكمة: قوم، بت براهيم فأحضرَإموا فاتّه هم مكسرةًم) وجد القوم أصنا3

  كردند، تا از شر خدايان خود در امان بمانند! قربانيان را ذبح مي الن) الجاهليون كانوا يذبحون القرابين ليبقوا في األمان من شرّ آلهتهم: جاه4

  :الخطأعين  - 34
  لّمتنا درساً مهماً: استاد از كالس خارج شد و درسي مهم را به ما ياد داد!) خرجت األستاذة من الصف و هي ع1

  عليه: مطمئن باش كه اندوه هيچ دوامي ندارد، بنابراين بر آن حسرت نخور! بأنّ الحزن ال دوام له إذن ال تتحسرْ ) تأكّذ2

3ب ازدياد الوزن: خوردن اين غذاها هذه األطمعةِ لُ) تناوشود! كند و سبب زيادي وزن نمي تو را سير مي يشبعك و ال يسب  

  كه خوشحال بودند! آموخته شدند، درحالي هاي قبولي را گرفتند دانش ) لما أخذ الطلّاب درجات القبول تخرّجوا و هم مسرورونَ: وقتي دانشجويان نمره4

  ن الصحيح في التّعريب:عي»: عنوان دوست نگيريد، زيرا هيچ خيري در او نيست انسان دو رو را هرگز به« -35
  ن كالصديق، ألنّ ال خير فيه!و) ال تتّخذا اإلنسان المتل2  ن للصداقة، ألنّه ال خير في ذلك!و) ال تنتخبوا المرء المتل1

  ه!في ، ألنّه ال نجد خيراً) ال تنتخبن اإلنسان المتلون كصديق4ٍ  ن للصداقة، ألنّ ال خير فيه!وختارون الشّخص المتل) ال ت3

) :أجب عن األسئلة بما يناسب النّص التّالي ثم 36ـ  39** اقرأ النّص(  
منه. فقال الثّعلب في نفسه:  علي غصن الشّجرة قريباً المعّلقذات يوم كان ثعلب يمشي في الغابة. فوقع نظره علي عنقود (يك خوشه) من العنب 

مـن الحصـول    في أخذ العنب و لكّنه كان قريباً فَشلَالوراء بضعة أقدام ثم قفز و لكنّه  يا للعجب، هذا ما أحتاجه إليه لرفع عطشي. عاد الثّعلب إلي
مرّة أخـري. فـي النّهايـة يـئس الثّعلـب و      فَشلَ للوراء بضعة أقدام و حاول الوصول إلي العنب لكنّه  عراجفتَعليه. قّرر الثّعلب المحاولة من جديد 

   ثم استمرّ علي طريقه في الغابة. (ترش) العنب حامض ثم قال في نفسه: ال شك أن هذا استسلم
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  مفهوم الصحيح للنص: قرباألعين  - 36
  ) گربه دستش به دنبه نرسيد، گفت: گَنده است!2    ) العين بصيرة و اليد قصيرة!1

  ) خود كرده را تدبير نيست!4    ) لسان المقصر قصير!3

  من النّص: ما ال يستنبطعين  - 37
  ة، فستحقّق رغبتك يوماً!من تكرار المحاول تعبال ت) 2  تقار ما ال يمكنك الحصول عليه!) من السهل اح1

  ) بعد العسر و الصعوبة يأتي الفرج فال تصبح مأيوساً!4    ) اليأس هو آخر محاولة بعد النّجاح!3

38- :حيح حسب النّصن الصيع  
  في المرّة األولي أخذ الثّعلب العنب لكن تركه!) 2  ) كان الثّعلب جائعاً إذن كان يريد تناول العنب ليشبع!1

  ) كان العنقود في أعلي الغصن، فما قدر علي أخذه الثّعلب!4  ) فشل الثّعلب في الحصول علي العنب مرّتين!3

  عين الصحيح: - 39
  ان حلواً!ألنّه ما ك ) عندما أكل الثّعلب العنب رماه جانبا2ً  ) ما تعجب الثّعلب عندما رأي العنب في الغابة!1

  علي أخذ العنب و تناوله! ) لو قفز الثّعلب لكان قادرا4ً  ) في المرّة األولي كاد الثّعلب أن يأخذ عنقود العنب!3

 **عرفي خطأالن ي40ـ  42: (في اإلعراب و التّحليل الص(  

  »:تراجع« - 40
  فعل و له فاعل/ الزم ـ  له حرفان زائدانة ـ من األفعال الماضي) 1

  ةفعلي ةفعل و مع فاعله جمل/ » ر ج ع«مادته ـ  من باب تفاعلـ  »يتَراجع« مضارعه) 2

  فعل و له فاعل / »تفاعل«علي وزن » مصدره: تراجع«مزيد ثالثي ـ  للمخاطب )3

  ةفعلي ةو الجمل/ فعلٌ  معلومـ  للغائبـ  فعلٌ ماضٍ) 4

  »:استسلم« -41
  ةفعلي ةه جملمعلوم / فعل و مع فاعلـ  للغائبـ  فعل ماضٍ) 1

2 (و له فاعل / فعلٌ مفعولال يأخذـ » استالم«مصدره ـ  مزيد ثالثي  

  الجملة فعليةٌفعلٌ و /  استفعالمن باب ـ  حروف زائدةله ـ  »يستسلم« مضارعه) 3

  ةفعلي ةفعل و الجمل/ ثالثة حروف  ةمزيد ثالثي بزيادـ  الماضيةمن األفعال ) 4

  »:المعلّق« - 42
  »العنب«للموصوف  ةصف /اسم فاعل ـ  »ع ل ق« ته مادـ  »لمفع«علي وزن ) 1

  »العنب«و موصوفه  ةصف / »تعليق«مصدره ـ  معرّف بألة ـ حروف أصلي ةله ثالث) 2

  ة/ صف معرّف بألـ  »م ل« ةحروفه الزّائدـ  مفرد) 3

  ةمذّكر / صفـ  مفردـ  اسم مفعول) 4

43 - عفي ضبط حركات الكلمات: الخطأن ي  
  ) أنا أتذكَّرُ جبلَ نور الّذي كان يتَعبد فيه النّبي (ص)!2  !ر يقَع فوقَ جبلٍ مرتََفعٍ ال يستطيع صعوده إلّا األقوياء) الغا1

3مٍ حينَ يري هذا المسلشتاقُ إليه!) كُلُّ مي كرياتي!4  شهدرُّ أمامي ذَتم بونَ إلي الحجيذه حينما أري النّاس (  

 **ع44ـ 50( ة:التّالي ةالمناسب للجواب عن األسئلن ي(  

44- عه الخطأن يبالفعل: ةفي استخدام الحروف المشب  
  الذّهب كأنّ ربي أجاب دعائي! ة) إنّي أخذت جائز2  ) قد أصيب المعلّم بمرض ألنّه لم يحضر اليوم!1

  !ةالمستمرّ ةقدر علي الفوز إلّا بالمحاول) أعَلم أنّك ال ت4  رقدت في المستشفي، لعلّ تحسنت حالها! ة) أمي العزيز3

45 - عن ما نعرف فاعله:ي  
  بما فعلت! ) كن واثقا بأنّني ال أُخبر أحدا2ً  ال يشاهد القمر في وسط السماء! ة) في هذه اللّيل1

  ) بعد تساقط األمطار ستخرّب أعشاش الطّيور!4  !سمع أصوات الطّيور كثيراًت) في هذه الحدائق 3
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46- عالّتي تخبر عن موضوع تحقّق كامالً: ةن الجملي  

  ) لعلّ والدي يرجع من السفر ليعطيني هديتي!2  علي أعدائهم! ة) ليت المسلمين يتّحدون للغلب1

  ) دخلت في الصف و درست ثم خرجت منه!4  ) عليك ألّا تخرج من البيت دون إذن الوالد!3

47 - عرن الفعل يه:يتأّخر عن فاعلصيغته عندما  ال تتغي  

  أغلي من قميصه! ) ألبس الوالد األوالد قميصا2ً  ) يشجع معلّمو المدارس في مدرستنا التّالميذ الممتازين!1

  طالبات تفيد المجتمع أكثر! ة) قامت األستاذات بتربي4  من الحكم الجديد مشتاقين و مسرورين! النّاس) استقبل 3

  النّافية للجنس:» ال«فيها  ما جاءعين عبارة  - 48

  دون التّكرار يبقي في ذهن اإلنسان لألبد! ) ال تعلّم2  هل تُقرضني النّقود؟ ال، كيف أقِرض من ال اعتماد له!) 1

3مفهذا أصل أساسي في الحياة! ) ال تقد ا في طاقتهم!) ال ت4ُ  يحصل دون الجدل اآلخرين أكثر ممحم  

  »:بالنّظر إلي المعني« يمكن أن يكون معلوماً» ينصر«عين  - 49

  !ةإلي المساعد ةال تسمح لولدك الصغير أن ينصر من بحاج م) ل2  ) عسي أن ينصر هذا المجاهد في الحرب حتّي يغلب علي أعدائه!1

 ة!إلهي ة) ينصر المظلمون في أنحاء العالم الذي نعيش فيه، هذه سن4ّ  !ةواحد ة) في مدينتنا ينصر كثير من الفقراء في كلّ شهرٍ مر3ّ

50- عمفعوالً ليس »من«أو  »ما«ن ي:  

  قلت لكم مرّات: احترموا من كان أكبر فإنّه يدلّ علي األدب!) 2  هؤالء األمهات من يؤدبن أوالدهنّ عندما كانوا صغاراً!) 1

  !ةاآلخر) يطلب العبد المؤمن من اهللا ما يسبب فَوزه في هذه الدنيا و 4  !أذهب إلي المتجر و أشتري ما انتخبته لهدية أمي) 3

  ))9تا انتهاي درس  7از درس ) ـ پايه دهم (3و2درس هاي (پايه دوازدهم ( دين و زندگي
يك از مراتب شرك است و از كدام قسـمت آن، اشـتباه    بيانگر كدام »أ فاتخذتم من دونه أولياء ال يملكون ألنفسهم نفعا و ال ضرا«عبارت قرآني  - 51

  ؟شود افراد مشرك برداشت مي

  »ال يملكون النفسهم نفعاً و ال ضراً«شرك در مالكيت ـ ) 2  »ال يملكون النفسهم نفعاً و ال ضراً«اليت ـ ر و) شرك د1

  »أ فاتخذتم من دونه اولياء«شرك در مالكيت ـ ) 4  »أ فاتخذتم من دونه اولياء«شرك در واليت ـ ) 3

  د؟دارچه رهاوردي براي انسان موحد » ال اله اال اهللا«پايبندي به جمله شريفه  - 52

  ) تغيير همه زندگي در رابطه با اجتماعات و ديگر مخلوقات2  شدن تمام احكام و حقوق اسالمي فرد ) به رسميت شناخته1

  گرفتن در زمره برادران و خواهران ديني ) قرار4  كردن دفاع از حقوق فرد به ديگر مسلمانان ) واجب3

  اد نادرست نسبت به كدام آيه مباركه است؟از اعتق دليل بهكردن حساب جداگانه براي مخلوقات   باز -53

  »قل من رب السماوات و االرض قل اهللا) «2  »ما لهم من دونه من ولي و ال يشرك في حكمه احداً) «1

  »و هللا ما في السماوات و ما في االرض) «4  »قل اهللا خالق كل شيء و هو الواحد القهار) «3

  شمارند و منشأ اين ديدگاه ايشان چيست؟ يپيروان جريان تكفيري كشتن چه كساني را واجب م - 54

  كند ـ تفكر اشتباه درباره توحيد و شرك نمي رفتارها  ) هر انساني كه مانند آن1

  انديشد ـ تفكر اشتباه درباره توحيد و شرك ها نمي ) هر مسلماني كه مانند آن2

  صومينكند ـ نفي توسل به پيامبران و مع نمي رفتارها  ) هر انساني كه مانند آن3

  انديشد ـ نفي توسل به پيامبران و معصومين ها نمي ) هر مسلماني كه مانند آن4

  معلول اعتقاد به كدام مورد است؟» اهللا خالق كل شيء« بگوييمكه  اين -55

  آورد، مالك آن است. كسي هر چيزي را پديد مي) هر1

  تصرف كنند.توانند در جهان  ) تنها سرپرست جهان خداست و مخلوقات با اجازه او مي2

  همتاست و هيچ شريكي ندارد. بي ه) خدا يگان3

  اختياري است كه تدبير مخلوق به دست اوست. ) خداوند مالك و صاحب4

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


آزمون آزمايشي پيشروي                          ـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه                                              »8«صفحه  

  يك از موارد ذيل با عبارت مربوط به خود تناسب دارد؟ كدام - 56

  توحيد در واليتبردن جهان الف) پيش

  توحيد در ربوبيتب) هدايتگري خدا

  شرك در ربوبيت) نقش مستقيم انسان در پرورش مخلوقاتپ

  شرك در واليتدر كنار واليت خدا (ص)) واليت رسول خدا ت
  ت) الف ـ 4  پ) ب ـ 3  ـ ت ) ب2  پ) الف ـ 1

  باشد؟ ر سبكي از زندگي چيست و ريشه آن چه مياقتضاي ضروري براي انتخاب ه -57
  ) تكيه بر احساسات معنوي ـ انديشه توحيدي2  اليل محكم از آن ـ انديشه توحيدي) حمايت د1

  بيني ويژه ) تكيه بر احساسات معنوي ـ جهان4  بيني ويژه ) حمايت داليل محكم از آن ـ جهان3

  ستگي دارد و كدام عبارت قرآني به اين عامل اشاره دارد؟ميزان تأثيرگذاري اعتقاد توحيدي به كدام عامل ب -58
  »ان اهللا ربي و ربكم«) خلوص عمل ـ 2  »ان اهللا ربي و ربكم«رجه ايمان ـ ) د1

  »فاعبدوه هذا صراط مستقيم«) خلوص عمل ـ 4  »فاعبدوه هذا صراط مستقيم«) درجه ايمان ـ 3

  حيح است؟يك ص در مورد بعد فردي توحيد عملي و ثمرات آن كدام - 59
  .بلكه بستري براي رشد و شكوفايي است ،مهري خداوند نيست هاي زندگي نشانه بي ) انسان موحد باور دارد كه دشواري1

  .دهد اش قرار مي هاي آينده ها را زمينه موفقيت داند و آن حكمت نمي ) انسان موحد حوادث عالم را بي2

  .ار است، شخصيتي ثابت و پايدار داردها صبور و استو ) انسان موحد چون در مقابل سختي3

  .) انسان موحد چون زندگي خود را براساس رضايت خداوند تنظيم كرده همواره انساني اميدوار است4

  شود؟ شرك عملي در بعد فردي چيست و چه چيزي سبب عدم ثبات شخصيت فرد مشترك مي هگرفتار شدن ب نتيجه - 60
  تپذيري از طاغو فرمانـ » افانت تكون عليه وكيال«) 2  تاغوپذيري از ط فرمانـ » اتخذ الهه هواه«) 1

  نـ دوستي با كافرا» افانت تكون عليه وكيال«) 4  ندوستي با كافراـ » اتخذ الهه هواه«) 3

  اين آيه كيست؟ اندازد و مخاطب يك از مراتب شرك مي انسان را در دام كدام» ال تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء«عمل نكردن به فرمان الهي مبني بر  - 61
  »يا ايها الناس«شرك عملي ـ  )2    »يا ايها الناس«شرك در واليت ـ ) 1

  »يا ايها الذين آمنوا«شرك عملي ـ ) 4  »يا ايها الذين آمنوا«شرك در واليت ـ ) 3

  زند؟ را براي انسان رقم مياي  زنند و چه نتيجه ابزارهايي مانند سينما، تلويزيون و ماهواره چگونه به شرك جديد انسان امروزي دامن مي - 62
  ) تصرف و تمليك جوامع ـ غفلت يكسره از خدا و آخرت2  ) سرگرمي به امور دنيوي ـ غفلت يكسره از خدا و آخرت1

 ) تصرف و تمليك جوامع ـ گرفتاري به فقر و بدبختي4  ) سرگرمي به امور دنيوي ـ گرفتاري به فقر و بدبختي3

  كند؟ بيان مي به درستيم گزينه ويژگي افراد باتقوا را ، كداعمران آلمطابق با آيات سوره  - 63
  كنند. ) آنان در حال عبادت همواره خدا را ياد مي1

  گذرند. برند و از خطاي مردم مي مي ) خشم خود را فرو2

  كنند. طلب آمرزش ميها  گذرند و براي گناهان آن ) از خطاي مردم مي3

  كنند. كنند، انفاق مي ستم ميشوند يا به خود  ) وقتي مرتكب عمل زشتي مي4

  نمايد؟ شدن انسان معرفي ميت به چه اموري را از عوامل دوزخي ترتيب اصرار و فريفتگي نسب كريم به  قرآن -64
  هاي دنيوي ) تكذيب روز رستاخيز ـ نعمت2    هاي دنيوي ) گناهان كبيره ـ نعمت1

  يز ـ معصيت به همراه بدكاران) تكذيب روز رستاخ4  ) گناهان كبيره ـ معصيت به همراه بدكاران3

  شوند؟ شوند و در آن مستقر مي دوزخيان چگونه به سوي جهنم رانده مي ،پس از پايان محاكمه در روز قيامت - 65
  شوند. ) فردفرد ـ در جايگاهي تنگ افكنده مي2  شوند. گروه ـ در جايگاهي تنگ افكنده مي ) گروه1

  كشد. ) فردفرد ـ محصول طبيعي اعمالشان از درونشان شعله مي4  كشد. شان شعله ميگروه ـ محصول طبيعي اعمالشان از درون روه) گ3
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  ترين زمين براي كشت محصول آخرت كدام است؟ بذر سالم و مناسب» ةاآلخر ةالدنيا مزرع«با التفات به حديث نبوي  - 66
  هاي پاك ـ دل و قلب ) گرايش2    ) اعمال نيك ـ دل و قلب1

  هاي پاك ـ تفكر و انديشه ) گرايش4    ه) اعمال نيك ـ تفكر و انديش3

  هاي آن چيست؟ سازد و در كالم لقمان حكيم يكي از نشانه كدام عامل انديشه انسان را به عمل مبدل مي - 67
  »اصابك«) عزم ـ 4  »اصابك«) عهد ـ 3  »اصبر«) عزم ـ 2  »اصبر«عهد ـ  )1

  شوند؟ شكنند، به چه عواقبي دچار مي مي هاي خود با خدا را مطابق با آيات قرآن، آنان كه در زندگي پيمان - 68
  »ان درآيند.زبه زودي در آتش فرو«گويد. ـ  ها سخن نمي ) خداوند با آن1

  »هاست. عذاب دردناكي براي آن«گويد. ـ  ها سخن نمي ) خداوند با آن2

  »به زودي در آتش فروزان درآيند.«اي در دنيا و آخرت نخواهند داشت. ـ  ها بهره ) آن3

  »هاست. عذاب دردناكي براي آن«اي در دنيا و آخرت نخواهند داشت. ـ  ا بهرهه ) آن4

  باشد؟ چه مي  چيست و علت آن شود در انجام عهد خود موفق بوده است، كه معلوم مي وظيفه انسان پس از آن - 69
  ) خدا را سپاس بگويد و شكرگزار او باشد. ـ خداوند راه رستگاري را قرين رضايت خود ساخته است.1

  ي در انجام پيمان است.ماح) خدا را سپاس بگويد و شكرگزار او باشد. ـ خداوند بهترين 2

  ) مراقب باشد، كارهاي ديگر او را به خود مشغول نكند. ـ خداوند راه رستگاري را قرين رضايت خود ساخته است.3

  در انجام پيمان است.ي ماح) مراقب باشد، كارهاي ديگر او را به خود مشغول نكند. ـ خداوند بهترين 4

ها و كارها و اندوختن توشه در مسـير قـرب الهـي بـا كـدام اقـدامات        گسيختگي تصميم ازهم از، عصمت و طهارت جلوگيري ،از منظر اهل بيت - 70

  پذير است؟ امكان
  ) محاسبه ـ تصميم و عزم براي حركت2  مراقبت ـ تصميم و عزم براي حركت )1

  بستن با خدا محاسبه ـ عهد) 4    بستن با خدا ) مراقبت ـ عهد3

  آمده است؟ به درستيدر كدام گزينه » .رسول خدا براي شما نيكوترين اسوه است«ترين علت دستور قرآني  مهم -71
  آميز است. كند كه اين راه موفقيت به ما اثبات مي (ص)) وجود رسول خدا 1

  تر به هدف رسيد. سريعروي از ايشان  كمك گرفت و با دنباله (ص)توان از محضر رسول خدا  ) مي2

  دانستند. اند و آن را موجب رستگاري مي همواره به اين دستور تأكيد داشته (ص)) پيامبر 3

  توان از تجربه ايشان استفاده كرد و مانند ايشان عمل كنيم. ) مي4

  آيد؟ دست مي به» ناني / تا در هوس لقمه ناني، تا در طلب گوهر كاني، كاني«كدام مفهوم از بيت  - 72
  ذاتاً موجودي ارزشمند است و نبايد اين ارزشمندي را با هوي و هوس تباه كرد.) انسان 1

  ها باشد. تواند اسير هوس نمي ،كه انسان در طلب گوهرهاي ارزشمند زندگي است ) تا زماني2

  هاي زودگذر است. گرايش او به گوهرها يا هوس عتاب ،شدن انسان ) محبوب واقع3

 كند. معيار حقيقي وجود او را مشخص مي ،وجوي چه چيزي باشد دگي در جستانسان در زن كه اين) 4

  كند؟ مي ترتيب چگونه توصيف ؤمن را بهدوستي و محبت افراد مشرك و م كريم، نوع  قرآن - 73
  »حباًأَشد «ـ » تحبون اهللا) «4  »أَشد حباً«ـ » كحب اهللا) «3  »يحبونهم«ـ » تحبون اهللا) «2  »يحبونهم«ـ » كحب اهللا« )1

  نتيجه آن چيست؟ (ع)نشانه عدم صداقت در دوستي با خدا چيست و به تعبير امام صادق  - 74
  ) سرپيچي از دستورات خدا ـ خدا، انسان را دوست ندارد.2  ) دوستي بدون ايمان ـ خدا، انسان را دوست ندارد.1

  .ـ انسان، خدا را دوست ندارد ) سرپيچي از دستورات خدا4  ) دوستي بدون ايمان ـ انسان، خدا را دوست ندارد.3

  رسد؟ يك به اتمام مي با كدام» ال اله اال اهللا«ترتيب متبوع و تابع ديگري است و عبارت  داري به هاي دين يك از پايه كدام -75
 دومين ي ـي ـ تبرّ) توّل4  دومين ي ـي ـ تولّ) تبر3ّ  ي ـ نخستيني ـ تبرّ) تول2ّ  ي ـ نخستيني ـ تولّ) تبر1ّ
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  ))كتاب كار 3و درس  3درس ) ـ پايه دهم (كتاب كار 1) و درس 48تا انتهاي (صفحه  2ـ درس  24از صفحه  1درس (پايه دوازدهم ( سيزبان انگلي
Part A: Grammar & Vocabulary 

76- About 71 percent of the Earth’s surface .................... by water, and oceans .................... about 96% of all Earth’s 

water. 

1) covers / are held 2) is covered / are held 3) covers / hold 4) is covered / hold 

 

77- I love New York, .................... it’s too big, .................... I wouldn’t like to live there. 

1) but / and 2) but / so 3) and / so 4) and / but 

 

78- Everyone is this world .................... a challenge in life, don’t they? 

1) rarely faces 2) usually face 3) have to face 4) has to face 

 

79- I know Paul very well. We have lived near .................... since we were kids. 

1) each other 2) ourselves 3) us 4) himself 

 

80- California, .................... Florida and Hawaii, is among the most popular US tourist destinations. 

1) in regard to 2) as follows 3) along with 4) on the other hand 

 

81- He told the police that he had thought honestly about the .................... of what he was doing. 

1) scores 2) willingness 3) ethics 4) heritage 

 

 

82- If you .................... some of her early writing with her later work, you can see just how much she improved. 

1) consider 2) combine 3) connect 4) contrast 

 

83- Although she’s new to the school, we’d like her to feel that she .................... . 

1) mentions 2) discovers 3) belongs 4) provides 

 

84- I .................... the soap might be under the kitchen sink since that’s where we usually keep it. 

1) suppose 2) inform 3) replace 4) locate 

 

85- We’re .................... some facts and figures for a documentary on the subject of disabled children’s education. 

1) generating 2) compiling 3) dedicating 4) founding 

 

86- He was first .................... by his highschool teachers at the age of 16, and went on to become a world-famous 

violinist. 

1) elicited 2) noticed 3) recited 4) narrated 

 

87- If you listen carefully to this piece of music, you can hear a flute in the .................... . 

1) definition 2) development 3) background 4) experiment 

 

Part B: Cloze Test 
Mars is the fourth planet from the sun and the next beyond the Earth. It is about one-and-a-half times as far 
from the sun as the Earth, so it does not …(88)… as much heat. However, it is the only planet with …(89)… 
anything like those on the Earth, and for a long time …(90)… to support some form of life. Mars is about half 
the size of the Earth but has only one-tenth the Earth’s mass, so its gravity is much less. Its distance from the 
sun …(91)… as does its distance from the Earth. When Mars is closest to the Earth, it is said to be "at 
opposition" and this is the best time for …(92)… it with a telescope. 
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88- 1) receive 2) relate 3) invent 4) collect 

 
89- 1) possibilities 2) values 3) fortunes 4) conditions 

 
90- 1) believed 2) believing 3) is believed 4) was believed 

 
91- 1) varies 2) develops 3) states 4) guides 

 
92- 1) emphasizing 2) observing 3) handling 4) confirming 

 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1 

In 1610, Galileo left Padua to become "first philosopher and mathematician" to the Duke of Tuscany. This gave 
him more time for research and in 1613, he published a book called Letters on the Sunspots, and in it, as well as 
describing for the first time the spots that appear on the face of the Sun, declared his belief in Copernicus’ 
theory that the Earth goes round the Sun. This brought Galileo into conflict with the Roman Catholic Church 
which still believed in the teaching of Ptolemy and said that all Christians were to believe in it. In 1616, the 
Pope made him promise not to hold, teach or defend the ideas of Copernicus. Galileo went to live quietly in 
Florence and did not give up his studies, but he did not write very much. In 1632, however, he published his 
Dialogue on the Two Principal Systems of the World in which he again defended the theory of Copernicus. The 
book was praised all over Europe, but Galileo was called to Rome by the Inquisition and ordered, under threat 
of torture, to deny his beliefs. He did so, and was permitted to return to his own house, in 1634, on condition 
that he did not leave it. 
In 1638, Galileo published another important book, the Dialogue on Two New Sciences, which explained his 
ideas about the new science of mechanics, later developed by Sir Isaac Newton. He went blind in 1637 but 
continued his work up to his death at Arcetri, near Florence, on 8 January 1642. 

93- According to the passage, Galileo .................... . 
1) did research studies about sunspots in1613 2) published a letter on the Sun and sent it to the Duke 
3) met the Duke of Tuscany, who was a mathematician 4) did not stop his scientific work even after he became blind 
 

94- In his first book, Galileo .................... . 
1) believed in the teachings of Ptolemy 
2) made most Christians accept his idea 
3) declared his conflict with the Roman Catholic Church 
4) declared his belief in Copernicus’ theory about the Earth 
 

95- The passage points out that in Florence, Galileo .................... . 
1) stayed at home because of being blind 2) wrote a great number of books 
3) did not stop studying  4) decided not to talk to anyone 
 

96- Galileo was called to Rome because he published .................... . 
1) New Science of Mechanics 
2) a book called Letters on the Sunspots 
3) his Dialogue on the Two Principal Systems of the World 
4) another important book, the Dialogue on Two New Sciences 
 

Passage 2 
The idea of being employed, or working in exchange for money paid as salary or wages, is a relatively recent 
one. It started fully with the Industrial Revolution in the 1760s. Thousands of years before then, when primitive 
tribes wandered the Earth, everyone - man, woman, and child - worked just to survive, by hunting, gathering 
food, making clothes, cooking, looking after babies, and handling the houses. 
When the first civilizations developed, a form of employment was forced on people without their choice. It was 
called slavery. Slaves were not paid for their work, and were vital to the economy of early civilizations such as 
ancient Egypt and Greece. In later centuries slaves played a key role in the economy of European overseas 
colonies from the 16th century onwards, as well as in the cotton economy of the southern United States up to the 
American Civil War in 1861. Slaves were forced to work at anything their masters ordered them to, be it field 
work, housekeeping, or road building. Slaves were often worked till they dropped dead, and were beaten if they 
refused to work. 
Another form of employment called farming emerged in the Middle Ages in Europe. Farmers were employed 
by lords to work the land for the lords’ benefit. In return they received shelter and a small plot to farm for 
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themselves. They could not leave the lord’s estate nor change their employment if they wanted to. Like slaves, 
they were not paid money in return for their labour. 

97- The passage is mainly about .................... . 
1) the Industrial Revolution 2) the history of employment 
3) employment in the first civilization 4) slavery in the American Civil War 
 

98- According to the passage, in primitive time .................... . 
1) people worked by hunting animals 2) employees worked without force 
3) everyone worked to continue to live 4) employers refused to hire people 
 

99- It is stated in the passage that slaves .................... . 
1) did not have to obey their masters 2) received low salaries 
3) were no چlonger important in the 16th century 4) had an important role in European colonies 

 
100- In the Middle Ages, farmers .................... . 

1) were given places to live in 2) were paid very little money 
3) could not have their own land 4) were allowed to change their jobs 
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فلسفه پایه یازدهم: از درس 5 تا انتهاي درس 7

فلسفه پایه دوازدهم: دروس 4 و 5 (از صفحه 21 تا آخرصفحه 40)

منطق پایه دهم: از درس  5 تا انتهاي درس 7

دروس 3 و 4

تاریخ 

جغرافیا

زمین شناسی

روان شناسی
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مدت پاسخگوییتا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانیردیف

40 دقیقه2581105

22 دقیقه

32 دقیقه

30 دقیقه 30161190

25136160

30106135

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی
دفترچه شماره 2

مدت پاسخ گویی: 146 دقیقهتعداد سوال:135

مدت پاسخگوییتا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانیردیف

40 دقیقه25121145

30 دقیقه

31 دقیقه

30 دقیقه 30211240

25186210

40146185

5

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

15دقیقه 20101120

آزمون آزمایشی پیشروي

جمعه 1400/09/05

کدآزمون: 
DOA12T05

دوره اي دوازدهم تجربی ـ پیشروي 
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طراحان، بازبینان و ناظران علمی:

گروه فنی و تولید:

  

فیزیک

فیزیک

شیمی

 

 

 

 

ریاضیات

زمین شناسی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

 

 

 

 

  

سیروس نصیري ـ آرش اعتمادي

نصراهللا افاضل ـ پریسا شکارسري ـ وحید توتونچی ـ سید شهرام میررضوي

دکتر شاپور نامور ـ شهال ایمانی

آذین افضل زاده  ـ زهرا سادات سیدجوادي

امیر کبیري راد ـ پریسا کامکار

  
مسئول دفترچه

مهدیه کیمیایی پناه

حروف نگاران

صفحه آرایی

نکیسا رحمانیمدیر تولید

مهناز احراري 

مهدیه کیمیایی پناه
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 محل انجام محاسبات

 

  )3و  2(فصول شناسي  زمين
  براي تشكيل آبخوان چه مواردي الزم است؟ -101

  ها داراي فضاي خالي باشند. ) رسوبات و سنگ2  ) حجم فضاي خالي با حجم كل سنگ يكسان باشد.1
  تر باشد. ) درصد نفوذپذيري از درصد تخلخل بيش4  تر از حجم كل باشد. ) ميزان درصد تخلخل بيش3

Iرابطه كدام عبارت با توجه به -102 O S   روند؟ از داليل كاهش آب درياچه اروميه به شمار مي  
  تر از مقدار آب خروجي است. الف) ميزان آب ورودي به آبخوان بيش

  تر از مقدار آب خروجي است. ب) ميزان آب ورودي به آبخوان كم
  پ) ميزان تبخير، برابر با مقدار آب ورودي به درياچه است.

  تر از مقدار آب ورودي به درياچه است. ميزان تبخير، بيش ت)
  ت ـ) ب 4  پ ـ) ب 3  ت ـ) الف 2  پ ـ) الف 1

  ؟نداردهاي حل شده در آب زيرزميني به چه عاملي بستگي  غلظت نمك - 103
  ) جنس سنگ و كاني2    ) سرعت نفوذ آب1
  ) مسافت طي شده توسط آب4  هاي موجود در آب ) ميزان چگالي نمك3

  ....................ت خاك ريزتر باشند، هرچه ذرا -104
  دارند. تري در خود نگه مي ) آب بيش2  گيرد. ) گردش آب و هوا به خوبي صورت مي1
  باشد. ) فضاي بين ذرات آن بسيار بزرگ مي4  دهند. تري از خود عبور مي ) مقدار آب بيش3

  دارد؟اي در زيرزمين كه تمام حفرات توسط آب پر شده است، چه نام  منطقه - 105
  ) سطح ايستابي4  ) منطقه اشباع3  ) حاشيه مويينه2  ) منطقه تهويه1

چگونه است؟ و اگر چاهي در يك اليه آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمايانگر چه نسبت به اتمسفر فشار آب در سطح آبخوان تحت فشار  -106
  سطحي است؟

  تر ـ سطح پيزومتريك ) كم4  تر ـ سطح ايستابي كم) 3  تر ـ سطح پيزومتريك ) بيش2  تر ـ سطح ايستابي ) بيش1
  باشد؟ هايي ماكزيمم مي در يك رودخانه مستقيم، سرعت آب در چه مكان - 107

  ) وسط و نزديك به سطح4  ها و مركز رودخانه ) ديواره3  ) ديواره مقعر و سطح آب2  ) ديواره محدب و وسط1
  شود؟ تر تشكيل مي ي كماي با كدام نوع تخلخل، آبخواني با توانايي آبده در اليه - 108

1 (  2 (  3 (  4 (  

  است؟ نشدههاي خاك به درستي بيان  كدام عبارت در ارتباط با افق -109
  اي در آن صورت نگرفته است. شود و در زير اين افق، سنگ بستر قرار دارد كه تخريب يا تجزيه ، قطعات سنگ خرد شده مشاهده ميC) در افق 1
  شود. رس، ماسه، شن و مقدار كمي گياخاك مشاهده مي) در افق خاك مياني معموالً 2
  باشد. ، ريشه گياهان قرار دارند و رنگ خاكستري تا سياه اين افق به علت وجود مواد معدني ميA) در افق 3
  شود. و مقدار كمي هوموس مشاهده مي A، امالح شسته از افق B) در افق 4

  امدي را به دنبال دارد؟ها و مخازن سدها چه پي نشيني مواد در آبراهه ته -110
  گيري سد ) كاهش ظرفيت آب2    ) نفوذ آب به آبخوان1
  ) باال رفتن قدرت فرسايندگي آب4    ) افزايش ميزان رواناب و برگاب3

  ميزان انرژي رواناب به چه عواملي بستگي دارد؟ -111
  ) سرعت، حجم، چگالي2  ) شدت، مدت و نوع بارندگي محل1
  ) شيب زمين، پوشش گياهي، ميزان مواد معلق4  يب بستر) عمق جريان، استحكام بستر، ش3
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  هاي كالكوپيريت، گالن و مگنتيت كدام است؟ عنصر اقتصادي كانه - 112
  ) آهن ـ آهن ـ سرب2    ) مس و آهن ـ سرب ـ آهن1
  ) اكسيد آهن ـ سولفيد سرب ـ آهن و مس4    ) سولفيد سرب ـ آهن ـ مس3

  آيند؟ ر يك منطقه نسبت به غلظت ميانگين افزايش يابد چه مناطقي پديد ميهايي از پوسته زمين غلظت عناصر د اگر در بخش -113
  ) كانسار4  ) معادن زيرزميني3  ) ذخاير پالسر2  ) ميدان گازي1

  دو فاكتور مهم براي تشكيل الماس كدام است؟ - 114
  ) چگالي كم و دماي باال2    ) دماي زياد و فشار زياد1
  زياد و حضور مواد فرار) دماي 4    ) حضور مواد فرار و چگالي زياد3

  شوند؟ هايي ذخيره مي هاي فسيلي در چه سنگ سوخت -115
  هاي رسوبي ) سنگ4  هاي آذر آواري ) سنگ3  هاي آذرين ) سنگ2  هاي دگرگون ) سنگ1

  دهد؟ تر شود، چه اتفاقي رخ مي اگر فشار از حد موردنياز براي تشكيل نفت بيش - 116
  تري در ماده وجود دارد. بيش) آب 2  شود. تر استخراج مي ) ماده با كربن كم1
  آيد. دست مي اي شبيه قير به ) ماده4    شود. ) استخراج نفت دشوار مي3

  كدام عبارت در مورد سطح ايستابي به درستي مطرح شده است؟ - 117
  كند. ) سطح ايستابي از توپوگرافي سطح زمين تبعيت مي1
  شود. نه به سطح زمين برسد، چشمه ايجاد ميكه حاشيه مويي طوري كه عمق سطح ايستابي كم باشد، به ) هنگامي2
  ) سطح بااليي حاشيه مويينه، سطح ايستابي نام دارد.3
  ) عمق سطح ايستابي در همه مناطق يكسان است.4

منتهي  متر بر ثانيه در جريان است، آبدهي رود را محاسبه كنيد. اگر اين رود به يك تاالب 3مترمربع و با سرعت  100آب در رودي با سطح مقطع  -118
  كند؟ روز چند مترمكعب آب را وارد تاالب مي 10شود، در طي 

1(m

s
 

3
4864 10 300  2(m

s
 

3
42592 10 300  3(m

s
 

3
2259200 10 3000  4(m

s
 

3
286400 10 3000  

  ند؟باش مي يداراي چه مشخصات B و Aدر شكل مقابل، نقاط - 119
1(A سرعت زياد و فرسايش داريم ـ :Bگذاري داريم. : سرعت زياد و رسوب  
2(Aگذاري داريم ـ  : سرعت زياد و رسوبB.سرعت زياد و فرسايش داريم :  
3(Aگذاري داريم.  : سرعت كم و رسوبB گذاري داريم. و رسوب كم: سرعت  
4(A .سرعت كم و فرسايش داريم :Bگذاري داريم. : سرعت كم و رسوب  

  پردازد؟ شناسي به مطالعه تبديل رسوبات به سنگ رسوبي مي كدام بخش از زمين -120
  ) هيدروژئولوژي4  محيطي ) زيست3  شناسي رسوبي ) سنگ2  شناسي فيزيكي ) زمين1

  ))2فصل ) ـ پايه دهم (4فصل ) ـ پايه يازدهم ()1درس ( 2فصل  )3و درس  )15صفحه از ابتداري تبديل نمودار توابع ( 2درس ( 1فصل پايه دوازدهم ((رياضي 
  در شكل مقابل چقدر است؟ ABCمساحت مثلث  - 121

1(( )2 3 1  

2(( )2 3 1 

3(( )4 3 1 

4(( )4 3 1 
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  االضالع چقدر است؟ باشد، محيط متوازي CDEُنه برابر مساحت مثلث  BCFAاالضالع  اگر مساحت متوازي -122
1 (10 2  
2 (2 10  
3 (4 10  
4 (10 2  

xبه معادله Lاگر خط  -123 y 9 40   چقدر است؟ sinبسازد، مقدار ها زاويهxبا محور  1

1(9
40

  2(9
41

  3(9
43

  4(9
46

  

sinاگر -124 cos   
1
|باشد، حاصل 4 sin cos |   چقدر است؟  

1(31
16

  2(33
4

  3(29
4

  4(31
4

  

اگر - 125
 

5
راديان و 28

 
3
راديان باشد، انتهاي كمان زاويه 4   در كدام ناحيه قرار دارد؟  

  ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

)tanاگر -126 t ) cot(t )
 

  2 7   تواند باشد؟كدام مي tباشد، مقدار  8

1(11
168

  2(13
168

  3(15
56

  4(17
56

  

Aمقدار -127 tan( )cot( )    225   چقدر است؟ 330
1(3  2 (1  3 (1-  4( 3  

دو تابع - 128
f (x) sinx

g(x) x

 



 

1
  اند؟ در چند نقطه متقاطع 4

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
fنمودار تابع -129 (x) x  كنـيم. نمـودار    دهيم، سپس عرض نقاط را دو برابر مـي  ها انتقال ميxرا يك واحد به سمت راست در راستاي محور  1

yحاصل خط x    كند؟ را با چه طولي قطع مي 1

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

  

fتابع - 130 (x) صورت مقابل است. خط واصل دو سر تابع بهg(x) (f (x) ) 2   كند؟ ها را در كدام نقطه قطع ميx، محور 1

1(
1
2

  

2(
3
2

  

3 (1-  
4 (2-  

)Aاگر نقطه -131 , )1 xروي تابع 2
y f ( )




1
g(x)د، كدام نقطه روي تابعباش 2 f (x) f ( x )  2   قرار دارد؟ 1

1(( , )1 2  2(( , )1 4  3(( , )1 3 4(( , )1 6  
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g(x)برد تابع -132 || x | | x ||     كدام است؟ 2
1([ , ]4ο  2([ , ]1ο  3([ , ]3ο  4([ , ]2ο  

fاگر تابع - 133 (x)  را در راستاي محورyها دو برابر منبسط كنيم، تابعm
g(x) f (x)

m





3 1

  ست؟كدام ا m2آيد. مقدار دست مي به 2

1 (3  2 (4  3 (9  4 (16  

xضابطه وارون تابع -134
f (x)

x





4 1

  كدام است؟ 2

1(x

x




2 1
4

  2(x

x




2 3
4

  3(x

x




1
4

  4(x

x




2 1
4

  

fتابع - 135 (x) x x  2 1،x    كند؟ وارون خود را با كدام طول قطع مي 1

1 (1  2(3
2

  ) متقاطع نيستند.4  2) 3  

  است؟ دوره تناوب كدام تابع برابر -136

1(x
f (x) sin

4
3

  2(x
g(x) cos

2
5

  3(sin x
h(x) 

3
2

  4(cos x
t(x) 

2
5

  

mxاگر دوره تناوب تابع - 137
y | m | sin( )    باشد، ماكزيمم تابع چقدر است؟ برابر 12

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

)maxمقدار - 138 cos t)
A

min( sin t)





1 3 2
1 3   چقدر است؟ 6

1 (1  2 (2  3 (2-  4 (1-  
fدر تابع -139 (x) asinbx m  و -6، 4ترتيب  ترين مقدار و دوره تناوب تابع به ترين مقدار، كم شاگر بي2 ترين مقدار باشد، بيشa b m  

  كدام است؟
1 (5  2 (4  3 (2  4 (3  

yنمودار تابع -140 | tan x | در بازه( , )
 

 2   كدام است؟ 2

1 (  2 (  3 (  4 (  

fدامنه تابع - 141 (x) tan
x


 كدام است؟  

1({x | x , k }
k

 


2
2 1

Z    2({x | x , k }
k

  


2
2 1

ο Z  

3({x | x , k }
k

  


1
2 1

ο Z  4({x | x , k }
k

 


1
2 1

Z  

sinدر كدام بازه -142 x tan x است؟  

1(( , )
 4 3
3 2

  2(( , )
 
4 2

  3(( , )
 
7 2

  4(( , )
 7 12

12 13
  

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  »5«صفحه                                                                         آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

sinاگر -143 sin cos cos A Bsin cos          6 4 6 4 2 Aباشد، 2 B كدام است؟  
1 (7-  2 (3-  3 (3  4 (7  

aكه درصورتي -144 tan atan   2 2 10 2 sinباشد، حاصل 10 cos
A

cos sin

  


  
190 170
370   كدام است؟ aبرحسب  80

1(a 1
2

  2(a1
2

  3(a 1
2

  4(a 1
2

  

Aگاه حاصل عبارت متمم يكديگر باشند، آن yو  xاگر دو زاويه  - 145 (sin xcosy cosxsiny)    چقدر است؟ 1401

)4  1) 3  ) صفر2  14002)1 14002 

  ))4و  3هاي  فصل) ـ پايه دهم ()1(گفتار  3فصل  2فصل  )3(گفتار  1فصل (پايه دوازدهم ( شناسي زيست
هاي زيستي از نظر ساختار شـيميايي و عملكـردي، همـه مـوارد درسـت       گروه مولكولترين  در ارتباط با سطوح مورد بررسي در ساختار متنوع -146

  .................... به جزهستند 
  ) پيوند هيدروژني در تشكيل ساختار دوم و تثبيت ساختار سوم مؤثر است.1

  ) پيوند اشتراكي در تشكيل ساختار اول و تثبيت ساختار سوم مؤثر است.2

  شود. نند پيوند هيدروژني در همه ساختارها ديده مي) پيوند اشتراكي هما3

  شود. تر ساختارها ديده مي ) پيوند هيدروژني برخالف پيوند اشتراكي در بيش4

  درباره فعاليت آنزيم كدام صحيح است؟ -147

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ها درست است؟ تباط با اين مولكولسازي واكنش را دارند. كدام گزينه در ار ها، توانايي كاهش انرژي فعال گروهي از پروتئين -148
  ويژه بهترين فعاليت را دارند. pH) در صورت فعاليت بيرون ياخته، قطعاً در يك 1

  كنند. ياخته، قطعاً درون ميان ياخته (سيتوپالسم) فعاليت مي درون) در صورت فعاليت 2

  اي است. آن ياخته قطعاً مربوط به جانداري پرياخته ،) در صورت فعاليت درون ياخته3

  ) در صورت فعاليت بيرون ياخته، قطعاً فعاليت گوارشي دارند.4

  ....................ها  در همه ياخته -149
  شوند. ) در مرحله اول رونويسي، دو رشته دنا از يكديگر جدا مي1

  شود. كننده متنوعي انجام مي هاي رونويسي ) عمل رونويسي توسط پروتئين2

  شوند. درون اندامك خاصي انجام مي ATPبراي توليد هاي سوخت و سازي  ) واكنش3

  ) ايجاد رابطه مكملي بين نوكلئوتيدهاي هر مولكول رنا غيرممكن است.4
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  كدام عبارت درباره همه رناهاي موجود در استرپتوكوكوس نومونيا درست است؟ - 150
  پپتيد را به همراه دارند. ) الگوي ساختن چند پلي1

  نوكلئوتيدي يكساني دارند. ) در يك انتهاي خود، توالي2

  شوند. ) در درون يك يا چند توده متراكم هسته توليد مي3

  شوند. اي در دنا ساخته مي ) در پي اتصال نوعي آنزيم به توالي نوكلئوتيدي ويژه4

  كند؟ ي اشاره ميشوند. در ارتباط با اين تغييرات چند مورد به مطلب درست رناهاي ساخته شده طي عمل رونويسي دچار تغييراتي مي -151
  دهد. الف) تغييرات فقط در رناي پيك رخ مي

  گيرد. ب) در رناي پيك قطعاً تغييرات حذفي صورت مي
  دهد. پ) تغيير پيرايش قطعاً پس از رونويسي رخ مي

  دهد. استر رخ مي تغيير پيرايش قطعاً شكستن و تشكيل پيوند فسفوديدر ت) 
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

اي از رشته الگوي مولكول دنا و رناي بالغ حاصل از آن است. با توجه به شكل و فرايند مربوط به ايـن شـكل كـدام گزينـه      رح سادهشكل زير ط - 152
  است؟ نادرست

  اي و فاقد مكمل رشته دناي الگو، ميانه (اينترون) هستند. هاي حلقه ) بخش1

  الزم است. يمبالغ آنز يرنا يلجهت تشك) 2

  دهد. رناي پيك درون سيتوپالسم است كه عمل پيرايش روي آن رخ مي) رناي بالغ، همان 3

  شوند. اي و فاقد مكمل رشته دناي الگو نيز رونويسي مي هاي حلقه ) بخش4

  كند؟ اشاره مي نادرستيهاي پايان و رمزه آغاز كدام گزينه به مطلب  با توجه به رمزه - 153
  تر است. اي بيش حلقه اي از تك داد بازهاي دوحلقههاي پايان همانند رمزه آغاز تع ) در همه انواع رمزه1

  اي است. حلقه هاي پايان همانند رمزه آغاز اولين نوكلئوتيد داراي باز تك ) در همه انواع رمزه2

  كنند. هاي پايان برخالف رمزه آغاز هيچ آمينواسيدي را رمز نمي ) رمزه3

  اند. وي رشته الگو رونويسي شدههاي پايان همانند رمزه آغاز توسط آنزيم و از ر ) رمزه4

  در ارتباط با شكل مقابل، چند مورد به درستي بيان شده است؟ - 154
  در آن مكمل رمزه بوده و از روي آن رونويسي شده است.الف) توالي پادرمزه 

  آيد. رمياي د رشته صورت دو  ب) به علت وجود نوكلئوتيدهاي مكمل و برقراري پيوند هيدروژني، در ساختار نهايي خود به
  د.كن ناسب را يافته و به آن وصل ميه آن، آمينواسيد مپ) آنزيم با تشخيص پادرمز

  ت) در دو جاندار مختلف ممكن است توسط دو آنزيم متفاوت ساخته شود.
  ) يك1

  ) دو 2

  ) سه3

  ) چهار 4
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  دهد؟ طور معمول، در مرحله آغاز ترجمه، كدام اتفاق رخ مي به - 155
  شود. يل ساختار ريبوزوم، ابتدا پيوند رناي ناقل نخستين و آمينواسيد گسسته مي) پس از تكم1
  گيرند. قرار مي P) رناي ناقل و اسيدهاي آمينه متصل به آن در جايگاه 2
  مانند. ، بدون مكمل باقي ميA) نوكلئوتيدهاي قرار گرفته در جايگاه 3
  د.شو ) اولين پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها برقرار مي4

  ها) صادق است؟ ها (يوكاريوت اي كدام عبارت در مورد هوهسته - 156
  شود. ) رناي پيك فقط در حين رونويسي دستخوش تغييراتي مي1
  گردد. ) سمتي از رناي پيك كه زودتر ساخته شده، ديرتر ترجمه مي2
  ت.اس يننوتيپپتيدهاي تازه ساخته شده، م پلي) اولين آمينواسيد در انتهاي كربوكسيل همه 3
  تواند از يك ژن به ژن ديگر تغيير نمايد. ) در يك مولكول دنا، رشته مورد رونويسي مي4

  كه ساختار رناتن براي ترجمه كامل گرديد: در استرپتوكوكوس نومونيا، بالفاصله پس از آن - 157
  شود. تين گسسته ميو رناي ناقل نخسمتيونين ) پيوند بين 2  شود. مي A) رناي ناقل مربوط به رمزه دوم، وارد جايگاه 1
  شود. و دومين آمينواسيد ايجاد ميمتيونين ) پيوند پپتيدي بين 4  كند. ) رناي ناقل نخستين با رمزه آغاز، رابطه مكملي برقرار مي3

  شود. ....................كدام از مراحل ترجمه پيوند هيدروژني بين رمزه و پادرمزه در جايگاه  در هيچ ممكن نيست - 158
1 (A2  ل، تشكي (E3  ، شكسته (P4  ، شكسته (Aشكسته ،  

  اند؟ بيان شده درستيدر ارتباط با مراحل ترجمه چند مورد به  - 159
  اند. برقرار شده Aو ساير پيوندها در جايگاه  Pالف) اولين پيوند هيدروژني در جايگاه 

  را دارند. Eو  Aها توانايي ورود به جايگاه  ب) همه انواع رمزه
  شوند. ديده نمي Eو آخرين رناي ناقل در جايگاه  Aر جايگاه پ) اولين رناي ناقل د

  تر است. بيش Eبا هم برابر و از جايگاه  Pو  Aهاي جفت شده در جايگاه  ت) تعداد پادرمزه
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ....................ها كم است،  هايي كه طول عمر رناي پيك در آن توان گفت در ياخته مي -160
  تواند چند نوع آمينواسيد را در رناتن حمل كند. ) يك رناي ناقل نمي1
  شوند، ممكن است به خارج از ياخته ترشح شوند. هايي كه در دستگاه گلژي وارد مي ) پروتئين2
  شوند. ساخته مي 1 كنند توسط رنابسپاراز ) رناهايي كه در ساختار رناتن شركت مي3
  طور همزمان توسط چندين رناتن ترجمه شود. تواند به پيك مي ) يك مولكول رناي4

  ؟نيستكدام گزينه جهت تكميل عبارت زير مناسب  - 161
  »وجود دارد. ....................قبل از اتمام  ....................شروع  امكان ....................در دناي «
  جمه) حلقوي ـ ترجمه ـ تر2    ) خطي ـ رونويسي ـ رونويسي1
  ) حلقوي ـ ترجمه ـ رونويسي4    ) خطي ـ ترجمه ـ رونويسي3

  در ارتباط با تنظيم بيان ژن در ياخته، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ -162
  شوند. هاي بدن يك فرد بالغ، از تقسيم ميتوز (رشتمان) ياخته تخم ايجاد مي ) همه ياخته1
  نده آنزيمي شود كه در فتوسنتز نقش دارد.تواند منجر به توقف بيان ژن ساز ) نبود نور مي2
  شوند. نابسپاراز رونويسي ميردار، توسط  هاي موجود در يك ياخته هسته ) همه ژن3
  كنند. را داشته و آن را بيان مي  هاي پوششي مخاط ناي، ژن مربوط به ساخت مژك ) همه ياخته4
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  كند؟ كامل مي طور مناسبكدام گزينه عبارت زير را به  -163

  .» ....................دارد، فقط  ....................ه جانداران، هر رنايي كه در هم«
  ) در ساختار خود پيوندهاي اشتراكي ـ از رونويسي يك ژن حاصل شده است.1

  شود. ) در ساختار خود رمزه پايان ـ در درون هسته ياخته پيرايش مي2

  بسپاراز ساخته شده است.يك رنا در حال ساخت اتصال ـ توسطپپتيدي  ) به رشته پلي3

  كند. ها ارتباط برقرار مي هاي خود با پادرمزه ) به رشته رمزگذار شباهت بسيار ـ از طريق رمزه4

  ....................در محيط كشت باكتري اشرشياكالي، الكتوز  -164
  ند به اپراتور متصل شود.توا ) همانند مهاركننده مي2  شود. ساكاريدي درون باكتري توليد مي ) از تغيير دي1

  كند. كننده ايجاد مي بعدي پروتئين تنظيم ) تغييري در شكل سه4  شود تا ژن سازنده پروتئين مهاركننده روشن شود. سبب مي) 3

  دهد؟ كننده به توالي خاصي از دنا، كدام اتفاق رخ مي در باكتري اشرشياكالي، به دنبال پيوستن فعال - 165
  شوند. هاي مربوط به سنتز مالتوز رونويسي مي ) ژن2  گردد. عي پروتئين قطع مي) اتصال مالتوز به نو1

  كند. انداز را شناسايي مي ) رنابسپاراز به كمك عوامل رونويسي، راه4  شود. ) اولين نوكلئوتيد مناسب توسط رنابسپاراز رونويسي مي3

  كند؟ رستي اشاره ميها، چند مورد به مطلب د در ارتباط با تنظيم بيان ژن در پروكاريوت -166

  گيرد. الف) جهت بيان ژن حتماً رونويسي صورت مي

  شود. انداز رونويسي انجام مي ب) در پي چسبيدن رنابسپاراز به راه

  ها همواره محلي جهت اتصال پروتئين وجود دارد. پ) بين محل اتصال رنابسپاراز و ژن

  انداز قرار دارند. يم مثبت در مجاورت راهها در تنظيم منفي در مجاورت اپراتور و در تنظ ت) همه ژن
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ....................گفت:  توان نميها،  تنظيم بيان ژن در يوكاريوتدر رابطه با  -167
  گيرد. ها انجام مي تري نسبت به پروكاريوت ) در مراحل بيش2    هاست. تر از پروكاريوت ) پيچيده1

  كند. انداز را شناسايي مي ) رنابسپاراز به تنهايي، راه4  تواند در هسته يا سيتوپالسم صورت گيرد. ي) م3

  ....................شود بالفاصله،  در ياخته پوششي انسان، اتصال انواعي از عوامل رونويسي به توالي افزاينده موجب مي - 168
  انداز كنار هم قرار گيرند. راه) عوامل رونويسي موردنظر و عوامل رونويسي متصل به 1

  تر شود. انداز كم ) با ايجاد خميدگي، فاصله بين توالي افزاينده و راه2

  تري توليد شود. تر شده و محصول بيش ) سرعت رونويسي ژن موردنظر بيش3

  انداز را شناسايي كرده و به آن متصل شود. ) رنابسپاراز راه4

  ....................شود،  منفي و مثبت تنظيم ميدر جانداراني كه بيان ژن به دو صورت  -169
  انداز متصل شود. هاي خاصي به راه ) ممكن است رنابسپاراز به كمك پروتئين1

  شود. سازي آغاز مي ) طول عمر رناي پيك كم است، بنابراين همواره پيش از پايان رونويسي رناي پيك، پروتئين2

  شوند. ها به هم متصل مي شود و سپس ساير بخش ز رناي ساخته شده جدا و حذف ميهاي معيني ا ) طي فرايند پيرايش، توالي3

  شود. شود و توسط آنزيم ديگري بدون مصرف انرژي به آمينواسيد متصل مي كند ساخته مي ) رناي ناقل توسط آنزيمي كه رناي پيك را رونويسي مي4
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  ....................شناسند  ها مي هايي كه ديگران ما را با آن همه ويژگي - 170

  شوند. ه نسل بعد منتقل مي) ب2    مان به ما رسيده است. ) از والدين1

  شوند. شناسي بررسي مي ) در علم ژن4  اند. كه صفت ناميده شوند، از نسل قبل به ارث برده شده ) درصورتي3

  ....................طور قطع  ، بهRhاز نظر صفت  ....................طور معمول در فرد  به - 171

  روي گويچه قرمز وجود دارد. D) ناخالص ـ پروتئين 2  روي گويچه قرمز وجود دارد. D) خالص ـ پروتئين 1

  در هسته وجود دارد. Rh) ناخالص ـ يك دگره (الل) 4  در هسته وجود دارد. Rh) خالص ـ يك دگره (الل) 3

  ....................توان گفت  مي Rhدر ارتباط با گروه خوني از نظر  -172

  ساخته شود. dين دهد پروتئ ، دستور مي1 تن روي فام d) دگره (الل) 1

  شود. رونويسي مي 2توسط رنابسپاراز  ،1 تن روي فام D) دگره (الل) 2

  دهد، ژن نمود (ژنوتيپ) مشخص و معلومي دارد. ) فردي كه رخ نمود (فنوتيپ) بارز را نشان مي3

  در مجاورت يكديگر دارد. dدهد، دو دگره (الل)  نمود (فنوتيپ) نهفته را نشان مي ) فردي كه رخ4

  ....................ردي با گروه خوني ف - 173

1(A بر روي گلبول قرمز، آنزيم ،A  و پروتئينD .دارد  

2(B بر روي گلبول قرمز، كربوهيدرات ،B  و پروتئينd .دارد  

3(AB بر روي گلبول قرمز، پروتئين ،D هاي  كربوهيدرات وA  وB .دارد  

4(O (الل) فاقد دگره ،d و فاقد دگره (الل)  1تن  بر روي فامA  وB است. 9تن  بر روي فام  

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ ABOدر رابطه با گروه خوني  -174

  طور قطع دو نوع كربوهيدرات مربوط به گروه خوني را دارد. دارد؛ بهرا  ABO) هر فردي كه دو نوع دگره (الل) مربوط به گروه خوني 1

  را دارد. ABOطور قطع يك نوع دگره (الل) مربوط به گروه خوني  ) هر فردي كه يك نوع كربوهيدرات مربوط به گروه خوني را دارد، به2

  طع يك نوع كربوهيدرات مربوط به گروه خوني را دارد.طور ق را دارد، به ABO) هر فردي كه يك نوع دگره (الل) مربوط به گروه خوني 3

  را دارد. ABOطور قطع دو نوع دگره (الل) مربوط به گروه خوني  ) هر فردي كه دو نوع كربوهيدرات مربوط به گروه خوني را دارد، به4

  تر از سايرين است؟ هاي كدام صفت كم تنوع شكل - 175

  ميموني) صفت رنگ گل 2  در انسان Rh) صفت گروه خوني 1

  در انسان ABO) صفت گروه خوني 4    ) صفت حالت مو در انسان3

  با توجه به شكل ساختار بافتي ديواره ناي و مري كدام گزينه درست است؟ -176

  اند. اي با هم مشابه هاي ياخته ترين اليه در مري از نظر تعداد اليه ترين اليه در ناي و دروني ) دروني1

  گيرند. پيوندي در ناي در بخشي از دو لوله در مجاورت هم قرار مي ) اليه بيروني در مري و اليه2

  اند. ها با هم مشابه ترين اليه در مري از نظر شكل ياخته ترين اليه در ناي و دروني ) دروني3

  ترند. ها ضخيم اي در مري نسبت به ساير اليه ) اليه غضروفي در ناي و اليه غضروفي ماهيچه4
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  ....................توان گفت كه  در ارتباط با بخش هادي دستگاه تنفس مي - 177
  كند. شود و دو نايژه اصلي با قطر يكسان ايجاد مي شاخه تقسيم مي دو ) ناي در انتهاي خود به1
  شود. تر تقسيم مي هاي باريك اصلي به نايژه آورد و سپس هر نايژه ) ناي درون شش ابتدا دو نايژه اصلي را پديد مي2
  گيرد. گيرد، ولي مرطوب كردن در بخش بعد از حنجره هم صورت مي ) گرم كردن هواي ورودي در بخش قبل از حنجره صورت مي3
  كند. ) گرم و مرطوب شدن هوا در آن، هوا را جهت مبادله گازها در اين بخش آماده مي4

  ه درست است؟با توجه به شكل، كدام گزين - 178
  شود. طور مستقيم باعث خاتمه دم مي ، به1) مركز عصبي 1
  شود. ، اگر آسيب ببيند، مدت زمان دم دچار اختالل مي1) مركز عصبي 2
  ، فقط در تنظيم تنفس نقش دارد.2) مركز عصبي 3
  ، در خاتمه دم فاقد نقش است.2) مركز عصبي 4

  چند مورد جهت تكميل جمله زير مناسب هستند؟ -179
  »....................در هر جانور داراي «

  شوند. الف) آبشش، گازهاي تنفسي بين خون و آب مبادله مي
  اي مثبت و يا منفي وجود دارد. ب) شش، يكي از سازوكارهاي تهويه

  شوند. ، گازها فقط از طريق پوست با محيط اطراف مبادله ميستيپ) تنفس پو
  عي وجود دارد.ت) نايديس، در محل تبادالت گازي، ماي

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  شود. مي ....................مانع برگشت  ....................دريچه  - 180
  ) سيني آئورتي ـ خون تيره به بطن چپ2  ) سيني سرخرگ ششي ـ خون روشن به بطن راست1
  لختي ـ خون تيره به دهليز راست ) سه4  ) دولختي ـ خون روشن به بطن چپ3

  ؟دهد نميتر چرخه ضربان بعدي كدام اتفاق رخ  تر يك چرخه ضربان قلب تا صداي گنگ و طوالني فاصله بين شنيدن صداي واضح و كوتاهدر  -181
  ها ) انقباض دهليزها و پر شدن كامل بطنP    2) ثبت موج 1
  ) ورود خون تيره به دهليز راست4  ) خروج خون روشن از بطن چپ3

  كند؟ ورد به مطلب درستي اشاره ميها، چند م در رابطه با مويرگ - 182
  ب) بعد از مويرگ ممكن است سرخرگ قرار داشته باشد.  الف) قبل از مويرگ ممكن است سياهرگ قرار داشته باشد.

  ت) خون خروجي از مويرگ ممكن است روشن باشد.  پ) خون ورودي به مويرگ ممكن است تيره باشد.
  ) يك 4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  ....................ها  جريان خون در بافت در تنظيم موضعي - 183
  دهند. ها با اثر بر قلب فشار خون را افزايش مي ) بعضي هورمون1
  شود. هاي كوچك مي اكسيد باعث كاهش مقاومت در سرخرگ دي ) افزايش كربن2
  شوند. طور مستقيم باعث افزايش فشار سرخرگي مي هاي حساس به فشار، به ) گيرنده3
  شود. صبي خودمختار متناسب با شرايط باعث افزايش يا كاهش فعاليت قلب مي) دستگاه ع4
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  ....................طور حتم  به ....................هر گويچه سفيد كه  -184
  گيرد. هاي بنيادي ميلوئيدي منشأ مي دار دارد ـ از ياخته ) ميان ياخته دانه1
  گيرد. نيادي لنفوئيدي منشأ ميهاي ب دار ندارد ـ از ياخته ياخته دانه ) ميان2
  هاي روشن دارد. ياخته با دانه ) هسته دو قسمتي دارد ـ ميان3
  هاي روشن ريز دارد. ياخته با دانه ) چند هسته دارد ـ ميان4

  ....................ترين سامانه گردش خون بسته در كرم خاكي  در ساده - 185
  شود. بافتي انجام مي آب ميان ) تبادل مواد غذايي، گازها و مواد دفعي با كمك1
  شوند. ) دستگاه گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسي فاقد نقش بوده و گازها مستقيم از طريق پوست مبادله مي2
  شوند. ها به سمت قلب باز مي ) در ابتداي سرخرگ و انتهاي سياهرگ دريچه وجود دارد و اين دريچه3
 شوند تا همولنف وارد شده فقط از طريق سرخرگ خارج شود. دار قلب بسته مي ) در هنگام انقباض قلب، منافذ دريچه4

 ))4تا ابتداي تكانه) ـ پايه دهم (فصل  2ـ فصل حركت با شتاب ثابت  از ابتداي 1(پايه دوازدهم (فصل فيزيك 

حركت جسم كندشونده است چنـد  كه  كند مطابق شكل زير است. در مدت زماني ـ زمان متحركي كه روي خط راست حركت مينمودار سرعت   - 186
  متر پيموده است؟

1 (6  
2 (12  
3 (18  
4 (24  

mاتومبيلي در مسير مستقيم در حركت است و با شتاب ثابت - 187

s22 شـود. تنـدي متوسـط اتومبيـل در      كنـد و در نهايـت متوقـف مـي     ترمز مي

/مدت s1   انيه است؟قبل از توقف چند متر بر ث 5
1 (5/1  2 (2  3 (5/2  4 (3  

tدر لحظه - 188 ο  متحركA با شتاب ثابتm

s22  از نقطهO كند. دو ثانيه پس از آن متحرك  شروع به حركت ميB  از همان نقطه به دنبال متحرك

A با سرعت ثابتm

s
  گيرد؟ سبقت مي Aاز متحرك  B، متحرك Aشروع حركت د ثانيه پس از كند. چن عبور مي 9

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
كنند مطابق شكل زير است. قبل از به هم رسـيدن   كه همزمان از يك نقطه در مسير مستقيم عبور مي Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان دو متحرك   - 189

  ها از يكديگر چند متر است؟ ترين فاصله آن دو متحرك، بيش
1 (10  
2 (20  
3 (25  
4 (40  

tكند مطابق شكل زير است. اگر در لحظه نمودار شتاب ـ زمان متحركي كه در مسير مستقيم حركت مي  -190 οمتحرك با تندي ،m

s
در خـالف   6

tجايي متحرك در بازه جهت محور حركت كند، جابه 1 ο تاt s2   چند متر است؟ 7
1 (63  
2 (47  
3 (10  
4 (3  
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نيوتني حذف شود، شتاب جسم چند متـر   8شوند و جسم ساكن است. اگر نيروي  وارد مي kg2نيوتني بر جسمي به جرم 12و  6، 8سه نيروي  - 191
  بر مجذور ثانيه خواهد شد؟

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  هاي زير درست است؟ داد از عبارتچه تع -192

  الف) اگر جسمي در حركت باشد، نيروي خالص وارد بر آن صفر است.
  تواند صفر باشد و جسم در حركت باشد. ب) نيروي خالص وارد بر جسمي مي

  تواند صفر باشد، اما نيروي خالص وارد بر آن مخالف صفر باشد. پ) سرعت جسم مي
  شود. وي ميز قرار دارد بر ميز وارد ميت) واكنش نيروي وزن جسمي كه ر

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

Fدر شكل زير، جسم ساكن است و نيروي -193
ρ

N( شود. اندازه نيروي سطح بر جسم چند نيوتن است؟ بر آن وارد مي 
g

kg
 10(  

1 (25  
2 (15  

3(15 2  

4(5 2  
و نيروي مقاومت وارد  kg200كند. اگر جرم كل قايق از حال سكون شروع به حركت در مسير مستقيم مي N800روي پيشران ثابتقايقي با ني -194

  ت؟جايي چند متر بر ثانيه اس متر جابه 25فرض شود، سرعت قايق پس از  N400بر آن مقدار ثابت
1 (5  2(5 2  3 (10  4(10 2  

پيمايد. اگر مقاومت هوا در باالترين نقطه مسـير حركـت تـوپ،     شود و مسيري را مطابق شكل مي گرم از روي زمين پرتاب مي 500توپي به جرم  - 195

Nاست؟ ( نيوتن باشد، بزرگي شتاب توپ و جهت آن در اين نقطه كدام 5برابر 
g

kg
 10 (  

1(, 10  
2(,10 2[  
3(, 10 2  
4(, 5[  

Bو Amهاي دو نفر به جرم -196 Am m ار دارند و دو سر طناب سبكي را در دست دارنـد. اگـر شـخص    روي سطح افقي با اصطكاك ناچيز قرB 
  اند، كدام گزينه درست است؟ ديگري را به طرف خود بكشد، پس از دو ثانيه كه هنوز دو نفر به هم نرسيده

  است. Aجايي  تر از اندازه جابه بيش Bجايي  ) اندازه جابه2    صفر است. Bجايي  ) اندازه جابه1
  جايي هر دو يكسان است. ) اندازه جابه4  است. Bجايي  تر از اندازه جابه بيش A جايي ) اندازه جابه3

Nبه يك فنر با ثابت kg4اي به جرم وزنه -197

cm
كـه وزنـه سـاكن اسـت      بنديم، اگـر درحـالي   كنيم و آن را به سقف يك آسانسور مي آويزان مي 2

mآسانسور با شتاب

s22 كند؟ متر و چگونه تغيير مي به طرف پايين شروع به حركت كند، طول فنر چند سانتيm
(g )

s
 210  

  ، كاهش4) 4  ، افزايش4) 3  ، كاهش2) 2  ، افزايش2) 1
 tو در مـدت   lكنيم و جسـم پـس از مسـافت     طح افقي پرتاب ميروي س Vرا با سرعت افقي  و ضريب اصطكاك جنبشي mجسمي به جرم  - 198

ترتيب از راست به چپ پـس از چـه    روي همان سطح پرتاب كنيم، به v2را با سرعت m2و جرم 2ايستد. اگر جسمي با ضريب اصطكاك مي
  ايستد؟ ميمسافتي و چه مدتي 

1(l2 ،t  2(l2،t2  3(l4،t2  4(l4 ،t  
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Fكنيم. اگر جسم بـا نيـروي   تدريج زياد مي كنيم، آن را به ارد ميرا و Fنيروي افقي  kg2در شكل زير، بر جسمي به جرم -199 N شـروع بـه    8

mحركت كند و با همين نيرو، شتاب

s22 ترتيب از راست به چپ ضريب اصطكاك ايستايي و ضريب اصطكاك جنبشي جسـم بـا    داشته باشد. به

  سطح كدام است؟
1 (4/0 ،2/0  
2 (8/0 ،4/0    
3 (25/0 ،2/0  
4 (4/0 ،1/0  

  كنيم و جسم ساكن است. كدام گزينه درست است؟ را بر يك جسم كه روي سطح افقي قرار دارد وارد مي F2و F1در شكل زير، نيروهاي -200
  شود. اصطكاك زياد مي را زياد كنيم، نيروي F2) اگر1
  شود. را زياد كنيم، زاويه نيروي سطح بر جسم با افق كم مي F2) اگر2
  شود. را زياد كنيم، نيروي اصطكاك حتما كم مي F1) اگر3
  شود. تدا زياد و سپس كم ميرا زياد كنيم، نيروي اصطكاك ممكن است اب F1) اگر4

به ديوار تكيه داده شده و ساكن است. اصطكاك ديوار با نردبان ناچيز است. اگر ضريب اصطكاك ايستايي نردبان با زمين  kg10نردباني به جرم -201

Nند نيوتن است؟(تواند وارد كند تا نردبان نلغزد، چ ترين نيرويي كه ديوار بر نردبان مي باشد، بيش 4/0
g

kg
 10 (  

1( 100  2 (40  3 (24  4 (16  
كنيم و جعبـه بـه حركـت     بر جعبه وارد مي N20روي سطح افقي قرار دارد. نيروي افقي 2/0با ضريب اصطكاك جنبشي  kg4اي به جرم جعبه - 202

Nشود؟ جا مي كنيم. جعبه در كل چند متر جابه نيرو را قطع ميثانيه  2آيد پس از  درمي
(g )

kg
 10  

1 (12  2 (15  3 (18  4 (21  
 گردد. كـدام گزينـه   به محل پرتاب برمي tرسد و سپس در مدت به باالترين نقطه مي tكنيم و در مدت  جسمي را در هوا به طرف باال پرتاب مي -203

  درست است؟
1(t t  2(t t  3(t t  4(t t  2  

kيابد؟(ضريب انبساط طولي ميله افزايش دهيم، طول ميله چند درصد افزايش مي F90اگر دماي يك ميله آهني را - 204   5   است.) 110
1 (5  2 (05/0  3 (10  4 (1/0  

gبرابر k270چگالي يك جسم در دماي -205

cm37 و ضريب انبساط طولي جسم
k

 5 12 برسـانيم، چگـالي    k470است. اگر دماي جسم را به 10

  كند؟ م بر مترمكعب تغيير ميجسم چند كيلوگر
  ، كاهش84) 4  ، افزايش84) 3  ، كاهش28) 2  ، افزايش28) 1

چنـد برابـر    Aدهـد. ظرفيـت گرمـايي     افزايش مي C50را Bاز جسم  g200دماي Q2و گرماي C10را Aاز جسم  g300دماي Qگرماي  - 206
  است؟ Bظرفيت گرمايي 

1(5
2

  2(3
5

  3(2
3

  4(1
2

  

رسـد. چنـد    مي C20دهيم و دما به ژول گرما مي 14250ارد. به اين مجموعه قرار د C10گرم آب در دماي 200گرم،  300درون ظرفي به جرم  -207

Jژول گرما تلف شده است؟ J
(C , C )

kg C kg C
 

    4200 آب ظرف 1000  

1 (3200  2 (2850  3 (1800  4 (1450 
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Cگرم يخ 100توانيم  كيلوواتي طي چند ثانيه مي 1/2با يك گرمكن  -208 10 به آب راC10 تبديل كنيم؟  

f

C J J
( C , L )

kg C kg
  


آب

خ   ي  2100 3360002  

1 (58  2 (42  3 (38  4 (19  

Jبه يك جسم جامد با آهنگ ثابت - 209

s
دهيم. نمودار تغيير دمـاي جسـم برحسـب زمـان مطـابق شـكل اسـت. اگـر گرمـاي ويـژه            گرما مي 50

Jجسم

kg C
  است؟ SIباشد، گرماي نهان ذوب آن چند واحد  500

1( 44 10  

2( 36 10  

3 ( 46 10   

4 ( 34 10   
ماند، جرم اوليه يـخ چنـد    گرم يخ باقي مي 20ادل گرمايي كنيم. بعد از تع را با مقداري يخ صفر درجه سلسيوس مخلوط مي C40گرم آب 500 -210

fگرم بوده است؟
kJ kJ

(C / , L )
kg C kg

 
آب 4 2 336  

1 (270  2 (250  3 (230  4 (180 

 ))) تا انتهاي فصل58سيدهاي فلزي و نافلزي (صفحه از ابتداي رفتار اك 2فصل ) ـ پايه دهم () تا انتهاي فصل13از ابتداي (صفحه  1فصل (پايه دوازدهم ( شيمي

  هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت - 211
  هاي كشاورزي استفاده كرد. زمين pHها و تنظيم  توان براي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه آ) از آهك مي

طور عمده اكسيدهاي نـافلزي هسـتند و بـاران     تشفشاني، بههاي آ هاي فسيلي و فوران ها بر اثر سوختن سوخت ب) گازهاي خروجي از نيروگاه
  كنند. اسيدي توليد مي

xو CO،CO2 ،NO،NO2،SO2هايي مانند  هاي فسيلي آالينده پ) در اثر سوختن سوخت yC H شود. وارد هواكره مي  
اي از گازها به نام هواكره احاطه نشده بود، ميانگين دماي كره زمين  تر باشد و اگر با اليه اي باعث شده تغييرات دماي كره زمين كم ت) اثر گلخانه

  يافت. كاهش مي k255به
روز در حضور نور خورشيد، با گذشت زمان اوزون تروپوسـفري   شود و در طول اي روشن ديده مي ث) هواي آلوده كالنشهرها اغلب به رنگ قهوه

  يابد. اي هوا، كاهش مي گردد و رنگ قهوه توليد مي
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

مونواكسـيد از روي كلسـيم    كربندرصد جرمي  30درصد جرمي نيتروژن و  O2 ،50درصد جرمي CO2 ،10درصد جرمي 10مخلوط گازي داراي  -212
مونوكسيد به اكسيژن در مخلوط گازي خروجـي   شود. نسبت درصد جرمي نيتروژن به اكسيژن و نسبت درصد جرمي كربن اكسيد عبور داده مي

  ترتيب از راست به چپ، كدام است؟ به
1 (5 ،3  2 (5 ،5/2  3 (5/5 ،3  4 (5/5 ،5/2  

Pبه P4در واكنش زير، نسبت ضريب -213 I2   پس از موازنه كدام است؟ 4
P P I H O PH I H PO   4 2 4 2 4 3 4  

1 (1  2 (2/1  3 (3/1  4 (2  
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 ها يكسان است.) (فشار در تمامي حالت هستند؟ نادرستهاي مطرح شده  با توجه به جدول زير، چه تعداد از عبارت -214

(H , He , C , O , Ne g mol )      11 2 12 16 20  
  هاي آن رابطه مستقيم دارد. آ) حجم يك نمونه گاز با شمار مول

  آووگادرو هستند. هاي داده شده، بيانگر قانون ب) شكل
ها در ظـرف   )، چهار برابر تعداد اتم4ها در ظرف گاز ( پ) تعداد اتم

  ) است.2گاز (
  ) است.1)، ده برابر چگالي گاز (2ت) چگالي گاز (

هـاي   گاز داده شـده، تعـداد مولكـول    4هاي برابر از هر  ث) حجم
  برابري دارند.

  ) صفر1
2 (1  
3 (2  
4 (3 

O)شود؟ (چگالي گاز اكسيژن ليتر گاز اوزون بر طبق واكنش زير توليد مي اكسيد، چند ميلي دي گرم نيتروژن 38/1از واكنش  - 215 را در شـرايط   2(

/انجام واكنش g L 11 N)در نظر بگيريد.) 2 , O g mol )   114 16  
NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2 3  

1 (600  2 (800  3 (1000  4 (1200  
مانند و چـه تعـداد دسـتخوش تغييـر      هاي زير بدون تغيير باقي مي در شكل زير در دماي ثابت، با دو برابر كردن حجم ظرف، چه تعداد از كميت -216

Cl)شوند؟ مي / g mol )  135   مول در نظر بگيريد.) 1/0(هر ذره را معادل 5
  ـ شمار مول گاز  زـ جرم گا  هاي گازي ـ شمار مولكول  ـ فشار درون ظرف

 ـ جرم مولي گاز  ـ شدت رنگ سامانه گازي  ـ چگالي گاز

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

گـرم آب توليـد    75/15اكسيد و  دي ليتر گاز كربن 2/11طور كامل بسوزد و مقدار  اگر مخلوطي از گازهاي هيدروژن و اتان در شرايط استاندارد به -217

H)دهد؟ مخلوط را گاز اتان تشكيل ميكنند، چند درصد حجمي اين  , O g mol )   11 16 

1 (12/25  2 (33/33  3 (50  4 (66/66  
  كند؟ ) را به درستي كامل مي4) تا (1دهد. كدام گزينه جاي خالي ( نمودار زير نماي توليد آمونياك در صنعت به روش هابر را نشان مي - 218

  H2و N2) ورقه آلومينيومي ـ گرم كردن ـ گازي ـ1
  NH3) ورقه آهني ـ سرد كردن ـ گازي ـ2
  NH3) ورقه آلومينيومي ـ سرد كردن ـ مايع ـ3
  H2و N2) ورقه آهني ـ سرد كردن ـ مايع ـ4

4  3  2  1    
He CO2  Ne H2  گاز  

        

  ظرف

  )mol(مول   25/0  25/0  50/0  0/1
  )Lحجم (  6/5  6/5  2/11  4/22

  )kدما (  220 220 220 220
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C)گـرم اتـانول   9/6حاصل از سـوختن   CO2گرم متان، به حجم گاز 8/4حاصل از سوختن ناقص  COنسبت حجم گاز -219 H OH)2  STP، در 5

H)كدام است؟ , C , O g mol )    11 12 16  
1 (5/0  2 (1  3 (5/1  4 (2  

  است؟ نادرستاي  به نمودارهاي (آ) و (ب)، كه مربوط به تغيير دما در يك روز زمستاني است. كدم گزينه در مورد اثر گلخانه با توجه - 220

  
  آ) نمودار (آ) مربوط به درون و نمودار (ب) مربوط به بيرون گلخانه است.

  ب) ميانگين دماي درون گلخانه كمتر از بيرون آن است.
  كند. ها حفظ مي هاي ناشي از تغيير دما و هم آفت ه را هم از آسيبپ) گلخانه، گياه يا ميو

  روز، دماي هواي بيرون گلخانه كاهش يابد، ولي دماي هواي درون گلخانه ثابت بماند يا حتي افزايش بيابد. هايي از شبانه ت) ممكن است در ساعت
  باشد. ها مي هاي شفاف گلخانه مانند پالستيكاكسيد در بازتابش پرتوهاي فروسرخ، ه دي هاي كربن ث) عملكرد مولكول

  ) آ ـ ت4  ) ب ـ پ ـ ث3  ) آ ـ پ ـ ت2  ) آ1
  دهد. واكنش مي ....................آيد و با  درمي ....................در آن به رنگ  pHدارد و كاغذ  ....................در آب، خاصيت  ....................محلول  -221

  KOHنيتروژن پنتا اكسيد ـ اسيدي ـ آبي ـ ) ديHNO3  2ـ اسيدي ـ آبي ـ) باريم اكسيد 1
H) باريم اكسيد ـ بازي ـ سرخ ـ3 SO2  NaOHنيتروژن پنتا اكسيد ـ اسيدي ـ سرخ ـ ) دي4  4

  خواهد بود. ....................آن  pHبوده و  ....................خواهد بود و در آن  ....................باشد، المپ  .................... Aدر شكل زير، اگر  - 222

H]نور ـموالر آمونياك ـ پر  1/0) محلول 1 ] [OH ] ـ بيشتر از هفت 

H]نور ـموالر استيك اسيد ـ پر  1/0محلول  )2 ] [OH ]  ـ كمتر از هفت  

H]موالر شكر ـ خاموش ـ 1/0) محلول 3 ] [OH ]  ـ حدود صفر  

H]موالر سديم هيدروكسيد ـ روشن ـ 1/0) محلول 4 ] [OH ]  ـ بيشتر از هفت  

  رست هستند؟هاي تعادلي همواره د هاي زير در مورد واكنش چند مورد از عبارت - 223
  طور پيوسته و با سرعت برابر در حال انجام هستند. هاي رفت و برگشت به آ) در دماي ثابت واكنش
  ماند. كننده در سامانه تعادلي ثابت مي ب) مقدار مواد شركت

  شود. ها با هم برابر مي ها و فرآورده دهنده پ) غلظت واكنش
  پذيري، تعادلي است. ت) هر واكنش برگشت

  ثابت تعادل براي هر تعادل ثابت است. ث) مقدار
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  است؟ نادرستاي از محلول سود سوزآور و آمونياك است. كدام گزينه  شكل زير، نماي ذره - 224

  
  شود. طور عمده مولكولي حل مي دليل تشكيل پيوندهاي هيدروژني در آب، به ) آمونياك به1
NaOH(s)معادله ) سود سوزآور بر اثر حل شدن در آب، طبق2 Na (aq) OH (aq)   يابد. به طور كامل يونش مي  
NH) براي توجيه خاصيت بازي محلول آمونياك، سامانه تعادلي3 OH(aq) NH (aq) OH (aq) 4 4 شود. ، در نظر گرفته مي  
  شود. فاده ميبازكن است عنوان لوله كن و از محلول غليظ سود سوزآور به عنوان محلول شيشه پاك ) از آمونياك به4

225 - HX  وHY گرم از دومي را در دو ظرف جداگانه داراي دو ليتر آب حل كنيم،  10گرم از اولي و  18اند. اگر  دو اسيد ضعيفpH    دو محلـول، برابـر
HX)ها درست است؟ شود. چند مورد از مطالب زير درباره آن مي , HY g mol )   160 50  

  برابر است.هاي موجود در دو محلول،  آ) شمار يون
  هاي موجود در دو محلول، نابرابر است. ب) شمار گونه

  است. HYاسيد  aKتر از بزرگ HXاسيد  Kaپ)
  است. HXبرابر درجه يونش اسيد  HY ،4/1ت) درجه يونش اسيد 
  است. HY، به تقريب نصف درجه يونش اسيد HXث) درجه يونش اسيد 

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

  نور المپ بيشتر افزايش خواهد يافت. ....................با توجه به شكل مقابل، با افزودن  - 226
  
  مول نقره نيترات 05/0) 1
  مول سديم سولفات 02/0) 2
  مول منيزيم فسفات 03/0) 3
  مول سديم نيترات 02/0) 4
  

  ت هستند؟ها درس با توجه به نمودار مقابل، كدام عبارت - 227
Hآ) غلظت O

  است. C25برابر غلظت اين يون در آب خالص 1000در آب گازدار  3
  ب) غلظت يون هيدروكسيد در آب گازدار سه برابر اسيد معده است.

  تر از محلول آمونياك است.آب گازدار بيش pHپ) 
  برابر محلول آمونياك است. 10ابر آب گازدار و بر 3ت) خاصيت اسيدي اسيد معده 

Hث) نسبت غلظت O
  تر است.نياك در مقايسه با آب گازدار بيشدر محلول آمو OHبه 3

  
  آ) 1
  ب ـ آ) 2
  ث ـ) ب 3
  ت ـ) پ 4
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/با درجه يونش HAمحلول  pHاگر در دماي اتاق،  - 228  0 /با درجه يونش HDمحلول  pHو  2برابر  1  0 باشـد، نسـبت غلظـت     3برابر  2

چند برابر غلظت موالر اين يون  HAكدام و در حالت تعادل، غلظت موالر يون هيدروكسيد در محلول  HDبه غلظت موالر اوليه  HAموالر اوليه 

  ، است؟HDدر محلول 
1 (20 ،1/0  2( 05/0 ،1/0  3 (20 ،10  4 (05/0 ،10  

Hهاي كه واكنش يونش آب گرماگير است. غلظت يون با توجه به آن - 229 O
درجـه   85و  25، 5ترتيـب در دماهـاي    در آب خـالص بـه   OHو 3

 توانند باشند؟ گراد كدام نمودارها مي سانتي

H O(l) Q H O (aq) OH (aq)  2 32  

  
  »ت«) در هر سه دما 4  ـ ب ـ ث آ) 3  ) ث ـ ت ـ ب2  ) ب ـ ت ـ ث1

pHرسـانيم، محلـولي بـا    ليتر مي ميلي 200را در آب حل كرده و با افزودن آب مقطر حجم محلول را به  (HX)گرم از اسيد فرضي 312/0 -230  2 

Ka)اين اسيد چند گرم است؟آيد. جرم مولي  دست مي به ) 210  
1 (39  2 (78  3 (117  4 (129  

logمول در نظر بگيريد و 001/0(هر ذره را معادل  كدام است؟ محلول pHو  HAبا توجه به شكل زير، درصد يونش اوليه  -231 /3 0 5(  
  3/0ـ  30) 1

  2/2ـ  30) 2

  5/2ـ  20) 3

  2/2ـ  20) 4

  ه تعداد از مطالب زير درست هستند؟چ - 232

  است. 7/3معده برابر با  pH) در زمان استراحت، آ

  تواند فلز روي را در خود حل كند. معده محيط بسيار اسيدي است و ميه ب) شير

  يكي از مواد مؤثر در ضداسيدها است. NaHCO3پ)

  هاي آب سخت رسوب كنند. افزايند تا با يون شيرين مي ها جوش ويندهها، به ش ت) براي افزايش قدرت پاك كردن چربي

  شود. هاي سازنده ديوار معده مي كند كه سبب نابودي سلول هاي هيدرونيم را جذب مي طور طبيعي مقدار كمي از يون ث) ديواره داخلي معده به
1 (4  2 (3  3 (2  4 (5  

molدرصد و غلظت يون هيدروكسيد 5، درصد تفكيك يوني HA(aq)سيدموالر ا X10اگر در محلول -233 L  11 12   كدام است؟ Xباشد،  10
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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/محلول m.L5به - 234 mol L 10 ار زير مربوط به اين فرآيند باشد، حجم آب اضافه نمودكنيم. اگر  سديم هيدروكسيد قطره قطره آب اضافه مي 1
  ليتر است؟ چند ميلي Aشده تا نقطه 

1 (45  

2 (50  

3 (495  

4 (500  

235- m.l200  موالر اسيد  2/0محلولHA باKa /   43 2   ؟اين محلول كدام است pHتهيه شده است.  10
1 (1/1  2 (7/1  3 (1/2  4 (7/2   

  گرم نيتريك اسيد بايد افزود؟ برسد به هر ليتر آن چند ميلي 2به  7از  صآب خال pHي آنكه برا - 236

)H , O , N : g mol 11 16 14    (  
1 (3/6  2 (63  3 (630  4 (6300  

pHليتر محلول باريم هيدروكسيد با ميلي 100 نبراي خنثي كرد - 237    رصد نياز است؟د 70، چند گرم نيتريك اسيد با خلوص 13

(H , N , O g mol )    11 14 16  
1 (3/6  2 (63  3 (9/0  4 (9  

/منيزيم هيدروكسيد به غلظتمحلول ليتر  ميلي 5 -238 mol L 10 pHليتر محلول هيدروكلريك اسيد با ميلي، با چند 5  به طور كامل خنثـي   2
  (واكنش موازنه نشده است.) شود؟ مي

Mg(OH) (aq) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)  2 2 2   
1 (25  2 (50  3 (250  4 (500  

را بـه درسـتي    HXرا نمايش دهد. كدام شكل رسانايي الكتريكي محلـول  HXهاي موجود در محلول اسيد اگر شكل زير، غلظت نسبي گونه - 239
  دهد؟ نشان مي

  

1 (  2 (  3 (  4 ( 
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  ؟هستندها نادرست  براي سه محلول كه در جدول زير آمده است، كدام عبارت Kbتوجه به مقدار با  - 240
  با هم برابر است. KOHو  NaOHمحلول با غلظت يكسان از  pHآ) 

  تر از آمونياك است. ب) قدرت بازي سود سوزآور بيش
  ها است. تر از كاتيون ها بيش هاي اين بازها، غلظت آنيون پ) در محلول

  است. 6/11مول بر ليتر آمونياك برابر با  1/0محلول  pHت) 

H]ث) نسبت O ]3 به[OH ]  در محلول با غلظت يكسانKOH تر از بيشNH3 .است  
  ) پ ـ ث4  ) ب ـ ت ـ ث3  ) پ ـ ت2  ) آ ـ ت1
 

  NaOH  KOH  NH3  باز

kb(mol L ) /  بسيار بزرگ  بسيار بزرگ  1  41 6 10  
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پایه یازدهم: فصول 3 و 4

فصول 3 و 4

پایه دوازدهم: فصل 2
 پایه دهم: فصول 2 و 3 

پایه دوازدهم: فصل 2 از ابتدا تا صفحه 54 (ابتداي برقکافت آب)

پایه یازدهم: فصل 1 تا ابتداي نفت هدیه اي شگفت انگیز

پایه یازدهم: فصل 4  درس 4 (صفحه 110 تا 112)

پایه دهم: فصل 3 (صفحه 47 الی 68)

پایه دوازدهم: فصل 2 

هندسه 1: فصل 4

ریاضیات گسسته: فصل 1:  درس 2 از ابتداي تقسیم (صفحه 14) و درس 3

هندسه 3: فصل 1 درس 2 ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل 2 درس 1

پایه دوازدهم: فصل 2 ـ پایه دهم: فصل 3

پایه دوازدهم: فصل 1 درس 2 از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 16) و درس 3

پایه دهم: فصل 4

پایه دوازدهم: درس  2 ـ پایه دهم: از درس 5 تا انتهاي درس 8

بخش 1 (فصل 4) و بخش 2 (فصل هاي 1 و 2)

پایه دوازدهم: از درس 3 تا انتهاي درس 5

 پایه دهم: دروس 1 ـ 4 ـ 7 ـ 10 ـ 11

پایه دوازدهم: دروس 3 و 4 ـ پایه دهم: از درس 11 تا انتهاي 14

پایه دوازدهم: از درس 3 تا انتهاي 5 ـ پایه دهم: از درس 13 تا انتهاي درس 16

پایه دوازدهم: درس 2 از ابتداي مدیریت روستاها (صفحه 32)

 و درس 3 تا ابتداي حمل و نقل آبی (صفحه 52)
پایه دهم: از درس 8 تا انتهاي درس 10

فلسفه پایه یازدهم: از درس 5 تا انتهاي درس 7

فلسفه پایه دوازدهم: دروس 4 و 5 (از صفحه 21 تا آخرصفحه 40)

منطق پایه دهم: از درس  5 تا انتهاي درس 7

دروس 3 و 4

تاریخ 

جغرافیا

زمین شناسی

روان شناسی
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ادبیات فارسی

دین و زندگی

زیست شناسی

شیمی

1

21

41

61

40

20

60

80 زبان انگلیسی

ریاضی

زبان عربی

8

پاسخ نامه

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

81

161

136

106

105

190

160

135
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7

فارسی

دین و زندگی

زیست شناسی

شیمی

1

26

51

76

50

25

75

100 زبان انگلیسی

ریاضی

زبان عربی

8

101

186

146

121

120

210

185

145
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     »1«صفحه                                                           آزمون آزمايشي پيشرويـ  جربيتدفترچه نامه  پاسخ

  فارسي
  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 1«گزينه  -1

  آوند: آويزان، آويخته، معلّق
  ضماد: مرهم، دارو / ضماد كردن: مرهم نهادن

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (فروش / خانه خمار: ميكده  مي :خمار
  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 4«گزينه  - 2

  نگري) / غنا (آهنگ، موسيقي) غَنا (توا»: 1«گزينه 
  سپردن (طي كردن) / سپردن (واگذار كردن)»: 2«گزينه 
  )متوسط) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (هماورد (رقيب، حريف) / رهاورد (سوغات) »: 3«گزينه 

  )آسان) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (گذارند.  كاله سربازان است كه به هنگام جنگ و تشريفات بر سر مي »خود«ـ » 3«گزينه  - 3
  ها غلط اماليي هستند: گزينهدر ـ شكل درست كلماتي كه » 1«گزينه  - 4

  سفاهت و ناداني»: 1«گزينه 
  حاذق و ماهر / جولقي و درويش»: 2«گزينه 
  اشباه و همانندان / زبون و خوار»: 3«گزينه 
  )متوسط) (پايه دهم ـ تركيبي ـ امال(گزمه) (سياه شرمي / فراق و دوري / آبنوس و چوب  وقاحت و بي»: 4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 4«گزينه  - 5
  و به اين شكل درست است.» برخاستن«به معناي » خاستن«، »1«در گزينه 
  در بيت به كار رفته و به اين شكل درست است.» خوش و دلكش«در معناي » نغز«، »2«در گزينه 
  در بيت كاربردي ندارد. » سطح«جمع » سطوح«كه  است، حال آن» خستگي«ي در معنا» ستوه«، »3«در گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ امال(گزمه) (
  )دشوار) (تركيبي ـ امال) (گزمه( نادرست نوشته شده است.» هجر«و » فاحش«در عبارت امالي دو واژه ـ » 2«گزينه  - 6
  )آسان) (تاريخ ادبياتتركيبي ـ (گزمه) (واعظ كاشفي مالّ مد عربلو / اخالق محسنياحفرهادـ قصه شيرينِ » 2«گزينه  - 7
  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  - 8

كار  به» چه كسي«معناي  در مصراع اول در» كه«ساز است و جمله مستقل مركب ساخته است.  در مصراع دوم پيوند وابسته» كه«، »1«در گزينه 
  شود. ساز محسوب نمي رفته است و پيوند وابسته

  ساز است. در مصراع دوم پيوند وابسته» كه«در مصراع اول و » گر«، »3«در گزينه 
  )آسان) (پايه دهم ـ درس دهم ـ دستور ـ انواع جمله(گزمه) (ساز است.  در ابتداي مصراع دوم پيوند وابسته» كه«، »4«در گزينه 

وابسـته پسـين و   » حضـرت سـلطان  «گروه اسـمي   در» 2«گزينه  در» سلطان«اليه و وابسته است. / مضاف »1«در گزينه » يگداي«ـ » 3«گزينه  - 9
  )متوسط) (تركيبي ـ دستور(گزمه) ( اليه و وابسته پسين است. مضاف» تو» «4«در گزينه  / اليه است مضاف

  تركيب وصفي 4نتيجه / كار بي ها / اين كار هاي وصفي: هر وسيله / اين مين تركيب ـ» 1«گزينه  -10
  تركيب اضافي  6هايم / دستش / تكليفمان / دلم / فرمان حاجي ام / دست هاي اضافي: پيشاني تركيب
  )متوسط) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ دستور ـ تركيب وصفي و اضافي(گزمه) (

  ها: سازد. بررسي ساير گزينه ضمير مبهم است و تركيب وصفي نمي» همه«صفت پيشين هستند، اما » يك«و » اين«اين گزينه ـ در » 1«گزينه  - 11
  صفت پيشين هستند.» پنج«و » هر»: «2«گزينه 
  اند. صفت هستند و تركيب وصفي ساخته» دگر«و » چه«، »گرامي»: «3«گزينه 
  )آسان(پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ دستور ـ تركيب وصفي و اضافي) ((گزمه)  صفت پيشين هستند.» هر«و » چه»: «4«گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ دستور ـ نقش كلمات(گزمه) (صفت مسند، است. » خوبرو«مسند و » بدخو«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  -12
فعـل اسـنادي بـر    » ب«اد مقدم شده است. در جملـه  متمم بر نه» الف«جمله وابسته بالغي است. در جمله » ب«و » الف«ـ در ابيات » 1«گزينه  -13

  )دشوار) (تركيبي ـ دستور ـ شيوه بالغي(گزمه) (مسند مقدم شده است. 
بـا   »پادشـاه خسـرو  «ي در معنا اما در معناي شاه است »خسرو«/  تشبيهلب شيرين چو شّكر است/  آميزي حسگفتار تلخ ـ» 1«گزينه  -14

  )آسان) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (تضاد تلخ و شيرين/  ايهام تناسبايهام تناسب ساخته است ،»شيرين«كلمه 
  به روايت عاشقانه شيرين و فرهاد تلميح دارد.»: ج«بيت  ـ» 2«گزينه  - 15

  در مصراع اول (سمت و سو) در مصراع دوم (روشنايي) »سو«كلمه  س همسانجنا»: الف«بيت 
  سر مجازاً موي سرمجاز»: ب«بيت 
  ) كيش و مات (اصطالحي در شطرنج)2) مات و مبهوت 1مات:  ايهام»: هـ«بيت 
  )متوسط) (ادبي هاي تركيبي ـ آرايه(گزمه) ( نما متناقضتركيب سلطنت فقردر »: د«بيت 
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 ـ آزمون آزمايشي پيشروي تجربيدفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

  اسلوب معادله.، تشخيص و استعاره است. مصراع دوم مصداقي براي مصراع اول و تمثيل است»عشق سركش«ـ تركيب » 3«گزينه  -16
  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. در بيت هست، اما در اين گزينه ايهام ديده نمي »روز«به  »بناگوش«و  »شب«به  »زلف«تشبيه »: 1«گزينه 
، اما در بيت مجاز حسن تعليلبيت براي صداي برش پارچه و قطرات آب هنگام بريدن شاخه درخت انگور دليل ادبي آورده است»: 2«گزينه 

  شود. ديده نمي
سـاخته   »ايهام تناسب« »دستان«واژه با  ؛كه منظور نظر شاعر نيست »پدر رستم«است، اما در معناي  »پيرزن«در معناي  »زال«واژه »: 4«گزينه 
  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (. شود در بيت آرايه تضمين ديده نمياست. 

اي است در بيت بـه ميـان    كه موجودي خيالي و افسانه» ديو سپيد«ت، زيرا صحبت از اس» خرق عادت«ـ زمينه حماسه در اين بيت » 3«گزينه  -17
  )متوسط) (هاي حماسه هاي ادبي ـ درس دوازدهم و سيزدهم ـ زمينه پايه دهم ـ دانش(گزمه) (آمده است. 

  عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد.»: 1«مفهوم بيت اول گزينه  ـ» 1«گزينه  - 18
  رها كردن معشوق و پرداختن به ديگري»: 1« مفهوم بيت دوم گزينه

  ها: بررسي ساير گزينه
  از ماست كه بر ماست»: 2«ابيات گزينه مفومم 
  توكل به خداوند»: 3«ابيات گزينه مفهوم 
  )متوسط) (تركبيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (نكوهش ظاهربيني »: 4«ابيات گزينه مفهوم 

تأكيد » 2«است، اما مفهوم گزينه » از كوزه همان برون تراود كه در اوست«ها معادل  ل و ساير گزينهـ مفهوم عبارت عربي صورت سؤا» 2«گزينه  -19
  )متوسط) (پايه دهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (دارد كه حال درون و بيرون كامالً متفاوت است. 

  تأكيد دارند كه مفهوم مقابل صورت سؤال است.» خاموشي«ابيات بر مفهوم است، ساير  با بيت صورت سؤال هم» الف«ـ فقط مفهوم » 3«گزينه  - 20
  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (

و يگـانگي  خموشي. مفهوم ساير ابيات توجه به توحيد گويد نه از كفر و نه از توحيد سخن نگو شاعر مي» 3«ـ مفهوم بيت گزينه » 3«گزينه  -21
  )متوسط) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (خداست. 

  )متوسط) (تركيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (است. » تحير و سرگشتي پس از خلقت«ـ مفهوم درست اين بيت » 4«گزينه  - 22
چنين مفهوم عرفاني رفـتن   و هم گرايي ستيزي و عدل، مفهوم قيام و دعوت به مبارزه و استبداد»2«ها به جز گزينه  ـ در ساير گزينه» 2«گزينه  - 23

پايه دوازدهم ـ  ) (كتاب همراه علوي(مفهوم انزواطلبي مردم و روشنفكران لحاظ شده است. » 2«كه در گزينه  شود، درحالي ديده مي معنا مروح به عال
  (متوسط)) قرابت مفهوميـ  درس پنجم

  بيگانه دوستي» 4« ستيزي است اما در گزينه انهبيگ» 3«و » 2«و » 1«هاي  در گزينهـ » 4«گزينه  - 24

  ) (دشوار)پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي(كتاب همراه علوي) (
نيز به » 2«بيت گزينه » خورند. اند و نزد خدا روزي مي اند، بلكه زنده مپنداريد، كساني كه در راه خدا كشته شدند، مرده«معني آيه: ـ » 2«گزينه  - 25

  كند. اشاره مي اين مفهوم
  )آسان) (قرابت مفهوميپايه دهم ـ درس يازدهم ـ ) (كتاب همراه(

  زبان عربي
زيـرا ترجمـه    ،»2«در گزينـه  » كأنّ: گويا«به شكل اسم فاعل ترجمه شده است. » 1«اما در گزينه  ،فعل است» يحب: دوست دارد«ـ » 4«گزينه  - 26

 به شكل نادرست ترجمه شده است.» 3«در گزينه » ا كهالّذين: دوست دارد كساني ر يحب«همچنين  شده است.
  ) (متوسط)ترجمهـ  1درس ـ  دوازدهم پايه(طاهري) (

لكن ال يتحرّك: اما حركت ) / «»4«رد گزينه (» چرخاند فتدير: پس مي») / «4«و  »3«هاي  رد گزينه(» گيرد : كمك مي تستعين بـ«ـ » 2«گزينه  - 27
  )دشوار) (ترجمهـ  5درس  دهم ـ پايه( (طاهري)) »3«و  »1« هاي رد گزينه(» كند نمي

/ ضـمنا  )»2«و  »1«هاي  مفرد نيست (رد گزينه» رجالي: دو پايم») / «4«(رد گزينه  تركيب وصفي است» جبل مرتفع: كوهي بلند«ـ » 3«گزينه  - 28
  وار)ـ ترجمه) (دش 2دوازدهم ـ درس پايه (طاهري) ( »)2«فعل است (رد گزينه » كند تؤلمني: درد مي«

أن «/ اضافي اسـت.   »به تو« »4«در گزينه » نرجو: اميد داريم« ) /»3«رد گزينه (» كنند ي است كه فساد ميرجال يفسدون: مردان«ـ » 1«گزينه  - 29
  )متوسط) (ترجمهـ  6درس ـ  دهم پايه( (طاهري)») 3«و » 2«هاي  (رد گزينه فعل مجهول است» نساعد: كه به ما كمك شود، كه ياري شويم

كبيـر:  ) / «»3«رد گزينـه  (» كردند كانوا يعبدون: عبادت مي/ « »3«و  »1« هاي رد گزينه( ماضي استمراري نيست» حاول: كوشيد«ـ » 2«زينه گ -30
  )متوسط) (ترجمهـ  1درس دوازدهم ـ پايه ( (طاهري)») 4«و  »1«هاي  (رد گزينه» بزرگ

جملـه اسـت، امـا در     دوممربوط بـه قسـمت   » أخري: بار ديگر ةمرّ«/ ) »4«و » 2«اي ه (رد گزينه» ودي: اي كاش ادا كنمليتني أ«ـ » 3«گزينه  -31
  )متوسط) (ترجمهـ  2درس دوازدهم ـ پايه ( (طاهري) جمله ترجمه شده است. اولبراي قسمت » 4«و » 1« هاي گزينه

تطهرها: مايعي  رز سائالًتف«) / ها (رد ساير گزينه» است هايي شده امتأل بغدد تفرز: پس از غده) / «»1«رد گزينه (» عندما: وقتي كه«ـ » 4«گزينه  - 32
  ـ ترجمه) (متوسط) 5درس ـ  دهم پايه( (طاهري) .)ها گزينهساير (رد  »كند ها را پاك مي كنند كه آن ترشح مي
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     »3«صفحه                                                           آزمون آزمايشي پيشرويـ  تجربيدفترچه نامه  پاسخ

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -33
  ايشي نزديك باشد.ها گش آنها را تحمل كردم، در پس  هايي كه آن اميد است سختي»: 1«گزينه 
  هاي آن آويزان كرد! ابراهيم (ع) بت بزرگ را شكست، سپس تبر را بر دوش»: 2«گزينه 
  ردند و او براي محاكمه احضار شد.هاي خود را شكسته يافتند، و ابراهيم را متهم ك قوم، بت»: 3«گزينه 

  )دشوار) (ترجمهـ  1درس دوازدهم ـ  پايه(طاهري) (
  كه ضمير نيز ترجمه نشده است. ضمن اين ،واو حاليه است» كه او به ما ياد داده بود متنا: درحاليو هي علّ«ـ » 1«گزينه  - 34

  ـ ترجمه) (متوسط) 1دوازدهم ـ درس  پايه(طاهري) (
/ نگيريـد: ال   »)4«و » 1«هـاي   (رد گزينـه » هيچ خيري در او نيست: ال خير فيه«ها) /  (رد ساير گزينه» عنوان دوست: كالصديق به«ـ » 2«گزينه  -35

 ـ تعريب) (ساده) 1دوازدهم ـ درس پايه (طاهري) ( بواخنتَن، ال تَخدنتَذا، ال تَختَتَّ
  درك مطلب:

رفت. پس نگاهش به يك خوشه از انگور آويخته بر شاخه درخت نزديك به خود افتاد. روبـاه بـا خـودش گفـت:      روزي روباهي در جنگل راه مي
ام به آن نياز دارم. روباه چند قدم به عقب برگشت، سپس پريد، اما در گرفتن انگور ناكام مانـد امـا    فع تشنگيشگفتا، اين چيزي است كه براي ر

خر، روباه نزديك بود به آن دست يابد. روباه بار ديگر تالش كرد، پس چند قدم به عقب رفت و كوشيد به انگور برسد، اما بار ديگر ناكام ماند. در آ
  با خويش گفت: بي شك، اين انگور ترش است، سپس به راهش در جنگل ادامه داد.مأيوس و تسليم شد و 

ـ  اشاره دارد. مفهوم اين جمله» 2«مفهوم متن به عبارت گزينه ـ » 2«گزينه  - 36 ود را در كـاري بـد بـودن آن كـار     يعني كسي علت موفق نشدن خ
  ها: ساير گزينه بررسي. داند نه تالش نكردنش مي

  .است و دست كوتاه است (دست ما كوتاه و خرما بر نخيل)چشم بينا »: 1«گزينه 
  (بي ارتباط است.) زبان مقصر كوتاه است.»: 3«گزينه 
  )متوسط) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( اي. هر باليي هست، خودت بر سر خودت آورده»: 4«گزينه 

  ها: . ترجمه ساير گزينه»: قبل از موفقيت است نه بعد آنصحيح: قبل النّجاح«يأس آخرين تالش بعد از موفقيت است. ـ » 3«گزينه  - 37
  آسان است كوچك شمردن چيزي كه برايت دستيابي به آن امكان ندارد.»: 1«گزينه 
  از تكرار تالش خسته نشو، چه روزي رغبت و عالقه خود را محقق خواهي كرد.»: 2«گزينه 
  )دشوار) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( س نشو.آيد، پس مأيو پس از سختي و دشواري گشايش مي»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه ساير گزينه» بار شكست خورد. يافتن به انگور، دو روباه در دست«ـ » 3«گزينه  -38
د خواست انگور را بخور اش مي متن آمده براي برطرف كردن تشنگي خواست انگور را بخورد تا سير شود (در روباه گرسنه بود، پس مي»: 1«گزينه 

  نه گرسنگي).
  اما آن را رها كرد. ،در بار اول روباه انگور را گرفت»: 2«گزينه 
  منه: نزديك به او). را بگيرد. (در متن آمده قريباً خوشه در باالي شاخه بود، پس روباه نتوانست آن :»4«گزينه 

  )ساده) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) (
  ها: نگور را بگيرد. ترجمه ساير گزينهكه روباه خوشه ادر بار نخست، نزديك بود ـ » 3«گزينه  - 39

  منافات دارد).» يا للعجب«روباه وقتي انگور را درجنگل ديد، تعجب نكرد (با عبارت »: 1«گزينه 
  زيرا شيرين نبود. ،وقتي روباه انگور را خورد، آن را كنار انداخت»: 2«گزينه 
  ) (ساده)درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( ر گرفتن انگور و خوردن آن بود.قادر ب اگر روباه پريده بود، قطعاً»: 4«گزينه 

  )ساده) (ـ تحليل صرفيدوازدهم پايه (طاهري) ( صحيح است.» للغائب«نادرست است و صيغه » للمخاطب«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 40
  ) (متوسط)ـ تحليل صرفيدوازدهم  پايه((طاهري)  مصدر باب افتعال است.» استالم«است و » استسالم«مصدر ـ » 2«گزينه  -41
 ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهنه فاعل ،اسم مفعول است» معلَّق: آويزان شده«ـ » 1«گزينه  - 42

  ) (متوسط)ـ تحليل صرفيدوازدهم  پايه(طاهري) (
  شود. ساخته نميست كه از آن اسم مفعول ا» ارتفع: باال رفت«اسم فاعل از باب افتعال از فعل » مرتفع«ـ » 1«گزينه  - 43

  ) (دشوار)ضبط الحركاتـ  2ـ درس دوازدهم  پايه(طاهري) (
آينـد. در   قبل از يك فعـل نمـي   يك از اين حروف مستقيماً ، بنابراين هيچشوند هميشه بر سر جمله اسميه وارد مي حروف مشبهه ـ  »3«گزينه  -44

  ها صحيح هستند. ، ساير گزينهتاس» لعلّها...«قبل از فعل آمده و صورت صحيح آن  »لعلّ« ،»3«گزينه 
  ) (متوسط)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (

، »شـود  اليشـاهد: ديـده نمـي   «ها  است. در ساير گزينه» أنا: من«آن فعل معلوم است كه فاعل » كنم أخبر: خبر نمي«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 45
  ها مشخص نيست. ند كه فاعل آنا هولفعل مج» خواهد شدستخرّب: خراب «و » شود سمع: شنيده ميت«

  ) (متوسط)قواعدـ  6ـ درس دهم پايه (طاهري) (
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عليك: بر تـو الزم  «دهد.  از عدم تحقق كامل مي خبر» لعلّ: شايد، اميد است«آرزويي است كه محقق نشده است. » ليت: اي كاش«ـ » 4«گزينه  -46
  دهند. اند و خبر از تحقق كامل فعل مي ، همه افعال ماضي»4«در گزينه معني امر را رسانده و هنوز خبر ازتحقق كامل فعل نيست. » است

  ) (دشوار)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (
  اما در اين گزينه فاعل مفرد است. ،آيد به شكل جمع مي» ت، األستاذاالنّاسمعلّمون، «ها فعل پس از  ـ در ساير گزينه» 2«گزينه  - 47

  ) (دشوار)قواعدـ  5ـ درس دهم پايه (طاهري) (
  نهي است.» ال«در اين گزينه ؛ همگي نفي جنس هستند» ، ال تَعلُّم و ال تقدمال اعتماد«ها  ـ در ساير گزينه» 4«گزينه  - 48

  ) (متوسط)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (
  ها: يازمند كمك است. بررسي ساير گزينهدهي كه ياري كند كسي را كه ن ترجمه: چرا به فرزند كوچكت اجازه نمي ـ» 2«گزينه  - 49

  .اين رزمنده در جنگ تا غلبه كند بر دشمنان خود ياري شوداميد است كه »: 1«گزينه 
  .شوند ياري ميدر شهر ما بسياري از فقيران هر ماه يك بار »: 3«گزينه 
 يك سنت الهي است.كنيم، اين  مظلومان در سرتاسر جهاني كه در آن زندگي مي شوند ياري مي»: 4«گزينه 

 )دشوار) (قواعدـ  6ـ درس  پايه دهم(طاهري) ( 

  مفعول هستند.» من، ما«ترتيب  ها به ؛ در ساير گزينهخبر است» من« در اين گزينهـ » 1«گزينه  -50
  قواعد) (آسان)ـ  5ـ درس دهم پايه (طاهري) (

  دين و زندگي
اختيار  ]حتي[ايد كه  ملكون النفسهم نفعاً و ال ضراً: بگو آيا غير از او سرپرستاني گرفتها فاتخذتم من دونه اولياء ال ي«ـ عبارت قرآني » 3«گزينه  - 51

كند (به كليدواژه اوليا كه جمع ولي است، دقت كنيد.) و با توجه به آيه، اشتباه مشركان  به شرك در واليت اشاره مي» سود و زيان خود را ندارند؟
جان اين است كه اختيار سـود و ضـرر خـود را نيـز      هاي بي و ايراد بت» ا فاتخذتم من دونه اولياء«اند:  اين بود كه سرپرستاني غير از خدا گرفته

  )دشوار) (2درس ـ  دوازدهمپايه ) (ناصري(». ال يملكون النفسهم نفعاً و ال ضراً«ندارند: 
  دهد. رابطه با خدا، خويشتن، خانواده، اجتماع و ديگر مخلوقات تغيير مي، همه زندگي فرد مسلمان را در »ال اله اال اهللا«ـ پايبندي (التزام) به » 2«گزينه  - 52

  )آسان() 2درس پايه دوازدهم ـ ( )آقاصالح(اشاره دارند، نه پايبندي به آن. » ال اله اال اهللا«ها به آثار اقرار و گفتن  نكته: ساير گزينه
  ر ربوبيت است.ـ باز كردن حساب جداگانه براي مخلوقات بيانگر شرك د» 2«گزينه  -53

  به آن اشاره دارد.» قل من رب السماوات و االرض قل اهللا«شرك در ربوبيت مفهوم مقابل توحيد در ربوبيت است كه آيه 
  )متوسط() 2درس پايه دوازدهم ـ ( )ناصري( 

و منشأ ديدگاه آنان تفكر اشتباه درباره دانند  انديشد، مشرك و كافر مي ها نمي ـ پيروان جريان تكفيري، هر مسلماني را كه مانند آن» 2«گزينه  - 54
  توحيد و شرك است.

  هاست، اما منشأ اعتقاد آنان عقايد اشتباهشان درباره توحيد و شرك است. نكته: نفي توسل به پيامبران و معصومين اگرچه عقيده تكفيري
  )آسان() 2درس پايه دوازدهم ـ ( )آقاصالح(

نگر توحيد در خالقيت است. توحيد در خالقيت معلول و ثمره اصلي و حقيقت توحيد است؛ يعني خـدا  بيا» اهللا خالق كل شيء«ـ آيه » 3«گزينه  -55
  )آسان() 2درس پايه دوازدهم ـ ( )ناصري( همتاست و هيچ شريكي ندارد. يگانه بي

  موارد درست: ـ» 2«گزينه  - 56
  ب) هدايتگري خدا بيانگر توحيد در ربوبيت است.

  سول خدا (ص) در طول واليت الهي است و واليت ايشان در كنار و در عرض واليت خدا، بيانگر شرك است.ت) طبق عقيده توحيدي، واليت ر
  موارد نادرست:

  الف) پيش بردن جهان، بيانگر توحيد در ربوبيت است.
  ربوبيت است. پ) نقش مستقيم انسان در پرورش مخلوقات، بيانگر توحيد در ربوبيت است و اعتقاد به پرورش مستقل بيانگر شرك در

  )دشوار() 2درس پايه دوازدهم ـ ( )ناصري(
پسند از آن حمايت كند. هر سبكي از  ـ انتخاب مهم سبك زندگي بايد براساس فكر و به دور از احساسات باشد و دليلي محكم و عقل» 3«گزينه  -57

  )متوسط() 3درس ـ  دوازدهمپايه ) (اصالحآق( گيرد. اي سرچشمه مي بيني ويژه هاي خاصي دارد و از جهان زندگي، ريشه در انديشه
ـ ميزان تأثيرگذاري اعتقاد به توحيد، به درجه ايمان افراد بستگي دارد. اعتقاد به توحيد يـا همـان توحيـد در اعتقـاد (توحيـد در      » 1«گزينه  -58

  آمده است.» ان اهللا ربي و ربكم«ربوبيت)، در عبارت 
  )دشوار( )3درس پايه دوازدهم ـ ()ناصري( نگر توحيد عملي است.بيا» فاعبدوه هذا صراط مستقيم«نكته: عبارت 
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  مهري خداوند نيست، بلكه بستري براي رشد و شكوفايي است. هاي زندگي، نشانه بي ـ انسان موحد باور دارد كه دشواري» 1«گزينه  - 59
  ها: بررسي ساير گزينه

  ها اشتباه بيان شده است: ها با وجودي كه همه جمالت مربوط به بعد فردي توحيد عملي است، اما روابط علّت و معلولي در آن در ساير گزينه
  حكمت ندانستن حوادث عالم.  دهد، نه بي اش قرار مي هاي آينده ها را زمينه موفقيت انسان موحد دشواري»: 2«گزينه 
  ي انسان موحد، تنظيم زندگي براساس رضايت خداست، نه صبر در برابر مشكالت.علّت پايدار»: 3«گزينه 
  حكمت ندانستن حوادث عالم است، نه تنظيم زندگي براساس رضايت خدا.  علّت اميدواري انسان موحد بي»: 4«گزينه 

  )دشوار() 3درس پايه دوازدهم ـ ( )آقاصالح(
تأثير شدن هدايت رسـول   سبب بي» اتخذ الهه هواه«د فردي كه همان پرستش هواي نفس است: ـ گرفتار شدن به شرك عملي در بع» 2«گزينه  - 60

شود كه شخص،  پذيري از طاغوت باعث مي تسليم بودن در برابر اميال نفساني و فرمان». ا فانت تكون عليه وكيال«شود  خدا (ص) براي شخص مي
  )آسان() 3درس پايه دوازدهم ـ ()ناصري(. دروني ناآرام و شخصيتي ناپايدار داشته باشد

ايـد، دشـمن مـن و دشـمن      يا ايها الذين آمنوا ال تتّخذوا عدوي و عدوكم اولياء: اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 4«گزينه  -61
  باشد. مي» ها الّذين آمنوايا اي«دوست گرفتن دشمنان بيانگر شرك عملي در بعد اجتماعي است و مخاطب آن » خودتان را دوست نگيريد.
كند، نه  ؛ پس آيه به نفي شرك عملي اشاره مي»سرپرست«است، نه » دوست«باشد، به معني  مي» ولي«كه جمع » اوليا«نكته: در اين آيه، عبارت 

  )دشوار() 3درس پايه دوازدهم ـ ()آقاصالح( شرك در واليت.
هايشـان   كس كـه آنـان را بـه هـوس     چه و آن اند كه گويي هوي و هوس و آن سرگرم شده ها چنان به امور دنيوي ـ بسياري از انسان» 1«گزينه  - 62

ها  پرستند و از ابزارهاي جديد مانند سينما، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و ساير رسانه ها را همچون خدا مي رساند، بت و معبودشان شده و آن مي
  )آسان() 3درس پايه دوازدهم ـ ()ناصري( اند (معلول). آخرت غافل شده گيرند (علّت) و يكسره از خدا و در اين راه بهره مي

  عمران، ويژگي افراد باتقوا چنين است: ـ براساس آيات سوره آل» 2«گزينه  - 63
عمـل   ) اگر مرتكـب 4 ) نيكوكارند.3 گذرند. برند و از خطاي مردم درمي ) خشم خود را فرو مي2 كنند. ) در زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي1

  ») 3«كنند. (نادرستي گزينه  ) براي گناهان خود طلب آمرزش مي5 »)4«و » 1«هاي  افتند. (نادرستي گزينه زشتي شوند، به ياد خدا مي
  )متوسط() 7درس ـ  دهمپايه ) (آقاصالح(

بودند و بر گناهان بزرگ (كبيره) اصرار  ـ براساس آيات سوره واقعه، جهنميان در دنيا نسبت به نعمات دنيايي مست و مغرور (فريفته)» 1«گزينه  -64
  )متوسط( 7درس پايه دهم ـ ()ناصري( كردند. مي

انـد، در جايگـاهي    كه در غل و زنجير بسته شـده  شوند و درحالي گروه به سوي جهنم رانده مي ـ پس از پايان محاكمه، دوزخيان گروه» 1«گزينه  - 65
  )دشوار( )7درس پايه دهم ـ ()آقاصالح( شوند. تنگ افكنده مي

دانند، بذر سالم بـراي كشـت    كه دنيا را زميني براي كشت محصول آخرت مي» الدنيا مزرعة اآلخرة«ـ با توجه به سخن پيامبر (ص): » 2«گزينه  - 66
  )آسان() 7درس پايه دهم ـ ()ناصري( باشد. ترين زمين، دل و قلب انسان مي هاي پاك در وجود انسان است و مناسب محصول آخرت، گرايش

هاي عزم قوي شكيبايي و صبر است كه لقمـان   سازد و يكي از نشانه چه را كه انتخاب كرده است، عملي مي ـ آدمي با عزم خويش، آن» 2«ينه گز - 67
  )متوسط() 8درس ـ  دهمپايه ) (آقاصالح(آن را به فرزندش توصيه كرده است» و اصبر«حكيم با عبارت 

اي در آخرت  ها بهره فروشند، آن كساني كه پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيزي مي« فرمايد: ـ خداوند در قرآن كريم مي» 4«گزينه  - 68
  )آسان() 8درس پايه دهم ـ ()ناصري( »هاست. گويد و... عذاب دردناكي براي آن ها سخن نمي نخواهند داشت و خداوند با آن

ايم، خوب است خدا را سپاس بگوييم و شـكرگزار او باشـيم؛ زيـرا     د موفق بودهـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود كه در انجام عهد خو» 2«گزينه  - 69
  )آسان() 8درس پايه دهم ـ ()آقاصالح( هاست. دانيم او بهترين پشتيبان (حامي) ما در انجام پيمان مي

، بـراي جلـوگيري از   »شـود.  مـي گسـيختگي تصـميم و كارهـا     گذشت ايام، آفاتي دارد و موجب ازهم«ـ بنابر حديث امام علي (ع): » 1«گزينه  - 70
ها و كارها بايد از عهد و پيمان خود مراقبت كنيم و بنابر سخن امام كاظم (ع)، بهترين توشه مسافر كوي خداوند، عـزم و   گسيختگي تصميم ازهم
  )متوسط() 8درس پايه دهم ـ ()ناصري( اي است كه با آن خواستار او (خداوند) شده است. اراده

ترين علت  و مهم» رسول خدا براي شما نيكوترين اسوه است.«فرمايد:  كند و مي عنوان الگو معرفي مي كريم، پيامبر (ص) را به ـ قرآن» 2«گزينه  -71
  )متوسط() 8درس پايه دهم ـ ()آقاصالح( تر به هدف رسيد. ها سريع روي از آن توان از آنان كمك گرفت و با دنباله انتخاب الگو و اسوه اين است كه مي

كند كه انسـان در زنـدگي در    ، اين مفهوم را بيان مي»تا در طلب گوهر كاني، كاني / تا در هوس لقمه ناني، ناني«ـ مفهوم شعر موالنا: » 4«ه گزين - 72
  )آسان() 9درس ـ  دهمپايه ) (ناصري( شود. وجوي هر چيزي باشد، معيار حقيقي وجود او مشخص مي جست

گونه است كه همتاياني  ، دوستي و محبت افراد مشرك به اين»و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا...«بقره:  سوره 165ـ با توجه به آيه » 3«گزينه  - 73
، ولي مؤمنان به خدا محبـت  »يتّخذ من دون اهللا انداداً يحبونهم كحب اهللا«دارند:  گيرند و آنان را مانند دوستي خدا، دوست مي را به جاي خدا مي

 )متوسط() 9درس پايه دهم ـ ()آقاصالح(». ا هللاشد حب«بيشتري دارند: 

شود انسان از صميم دل كسي را دوست داشته باشد،اما از فرمانش سرپيچي كند. اين سرپيچي نشانه عدم صداقت در دوستي  ـ نمي» 4«گزينه  - 74
  )آسان() 9درس پايه دهم ـ ()اصرين( است. بنابر حديث امام صادق (ع) سرپيچي از دستورات خداوند اين است كه خدا را دوست ندارد.
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آورد،  شود و برائت و بيزاري از دشمنان خدا، يعني تبرّي را به دنبال مـي  جا كه دينداري، با دوستي با خدا يعني تولّي آغاز مي ـ از آن» 2«گزينه  -75
  معلول يا تابع آن.علت يا متبوع است و تبّريپس تولّي

  )آسان() 9درس پايه دهم ـ ()آقاصالح( رسد كه مورد نخستين در سؤال است. با تولّي به اتمام مي» الّا اهللا«با توجه به » ال اله الّا اهللا«عبارت 
 زبان انگليسي

  گيرند. هاي زمين را دربرمي كل آبدرصد از  96ها حدود  درصد از سطح زمين با آب پوشيده شده است و اقيانوس 71ـ حدود » 4« گزينه - 76
و  to beشود) و مجهـول يعنـي فعـل     پوشاند، بلكه پوشانده مي شود (چون سطح زمين نمي توضيح: جاي خالي اول با يك فعل مجهول كامل مي

خالي دوم با يك  شوند. جاي حذف مي» 3«و » 1«هاي  نشانه خوبي براي مجهول بودن جمله اول است، پس گزينه byدر ضمن  .قسمت سوم فعل
است كه قبل از جاي خالي آمده است و مفعول آن بعد از جاي خالي آمـده   oceans(دربرگرفتن)،  holdشود، چون فاعل  فعل معلوم تكميل مي
  (متوسط) )ـ گرامر ـ معلوم و مجهول 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(را انتخاب كنيم. » 4«، بايد گزينه »4«و » 2«هاي  است، پس بين گزينه

  جا ندارم. ـ من عاشق نيويورك هستم، اما بيش از حد بزرگ است، بنابراين من تمايلي به زندگي كردن در آن» 2« گزينه - 77
دهد، بنابراين در  دهد، اين تضاد را به خوبي نشان مي كه مفهوم منفي به جمله دوم مي tooتوضيح: بين جمله اول و دوم تضاد كلي وجود دارد و 

شوند. جمله سوم نتيجه جمله دوم است، بنابراين بـراي جـاي    حذف مي» 4«و » 3«هاي  شود و در نتيجه گزينه استفاده مي butي اول جالي خال
  (متوسط) )ـ گرامر ـ جمالت مركب 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(»). 2«را انتخاب كنيم (گزينه  soخالي دوم بايد 

  طور نيست؟ رو شود، اين با چالشي در زندگي روبه ـ هركسي در اين دنيا بايد» 4« گزينه -78
  نادرسـت اسـت.   » 1«كنـد، گزينـه    جمله را منفـي مـي   rarelyتوان پي برد كه جمله داده شده مثبت است و چون  توضيح: از سؤال ضميمه مي

Everyone را انتخـاب  » 4«، بنابراين بايـد گزينـه   اند هم نادرست» 3«و » 2«هاي  رود، پس گزينه يك فاعل مفرد است و با فعل مفرد به كار مي
شود تا  تبديل مي don’tهم به  doesn’tشود،  تبديل مي theyدر سؤال ضميمه به  everyoneشود، اما چون  سؤالي مي doesبا  has toكنيم. 

  (دشوار) )ـ گرامر ـ سؤال ضميمه 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(هماهنگ باشد.  theyبا 
  ايم. شناسم. ما از زمان بچگي نزديك يكديگر زندگي كرده ن پال را خيلي خوب ميـ م» 1« گزينه - 79

) به nearنادرست است. بعد از حروف اضافه مكان (مانند » 4«توضيح: ضماير انعكاسي بايد با فاعل جمله هماهنگي داشته باشند، بنابراين گزينه 
صحيح است، چون » 1«هم نادرست است. با توجه به مفهوم جمله، گزينه » 2«ينه شود، پس گز استفاده مي يجاي ضمير انعكاسي از ضمير مفعول

  شود (هركس نزديك خودش زندگي كرده است!). معني مي جمله بي» 3«با انتخاب گزينه 
 (متوسط) )ـ گرامر ـ ضماير انعكاسي / تأكيدي 3پايه دهم ـ درس ( )معتمدي(

  شود. ترين مقاصد گردشگري آمريكا محسوب مي هاوايي، در ميان محبوبفلوريدا و  عالوه برـ كاليفرنيا، » 3« گزينه -80
  ) از طرف ديگر4  ) عالوه بر3  ) به شرح زير2  ) در ارتباط با1
  (متوسط) )ـ واژگان 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(

  كرده بود.داد صادقانه فكر  كاري كه انجام مي اصول اخالقيـ او به افراد پليس گفت كه درباره » 3« گزينه - 81
  ) ميراث4  ) اصول اخالقي، اخالقيات3  ) تمايل، اشتياق2  ) امتيازات1
  (متوسط) )ـ واژگان 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(

  توانيد ببينيد كه او چقدر پيشرفت كرد. ، ميمقايسه كنيداش را با آثار بعدي او  هاي قديمي ـ اگر شما برخي از نوشته» 4« گزينه - 82
  ) مقايسه كردن4  ) متصل كردن / شدن3  ) تركيب كردن2  ) در نظر گرفتن1
  (متوسط) )ـ واژگان 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(

  .تعلق داردجا  ـ اگرچه او در اين مدرسه تازه وارد است، ما تمايل داريم كه او احساس كند به اين» 3« گزينه -83
  ) مهيا كردن4  ) تعلق داشتن3  ) كشف كردن2  ) ذكر كردن، گفتن1
  (متوسط) )ـ واژگان 1پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(

  داريم. صابون احتماالً زير ظرفشويي آشپزخانه است، چون اين جايي است كه ما آن را معموالً نگه مي كنم تصور ميـ من » 1« گزينه - 84
  ) پيدا كردن4  ) جايگزين كردن3  ) مطلع كردن2  ) تصور كردن، پنداشتن1
  (متوسط) )ـ واژگان 2ـ درس پايه دوازدهم ( )معتمدي(

  .هستيمهاي معلول  برخي واقعيات و ارقام براي يك فيلم مستند در مورد موضوع آموزش بچه گردآوريـ ما در حال » 2« گزينه -85
  ) تأسيس كردن4  ) اختصاص دادن3  ) تأليف كردن، گردآوري كردن2  ) توليد كردن1
  (متوسط) )ـ واژگان 2پايه دوازدهم ـ درس ( )معتمدي(

  و ادامه داد تا يك نوازنده ويولن مشهور در سطح جهان گردد. قرار گرفتمعلمين دبيرستانش  مورد توجهسالگي  16ـ او اولين بار در سن » 2«گزينه  - 86
  ) توجه كردن، متوجه شدن2  ) بيرون كشيدن، (به زور) گرفتن1

  ) روايت كردن4    ) از بر خواندن3
  (متوسط) )ـ واژگان 3پايه دهم ـ درس ( )معتمدي(

  بشنويد. زمينه پستوانيد نغمه يك فلوت را در  ـ اگر با دقت به اين قطعه موسيقي گوش كنيد، مي» 3« گزينه -87
  ) آزمايش4  زمينه ) پس3  ) توسعه، رشد2  ) تعريف، معني1
  (آسان) )ـ واژگان 3پايه دهم ـ درس ( )معتمدي(
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  كلوز تست:
مين است. آن سياره يك و نيم برابر زمين از خورشيد فاصله دارد، بنابراين بـه انـدازه زمـين    مريخ چهارمين سياره از خورشيد و سياره بعد از ز

شـكلي از   شـد  باور ميمانند زمين دارد و براي مدتي طوالني  شرايطيكه  است اي . با وجود اين، تنها سيارهكند دريافت نميحرارت خورشيد را 
تر است. فاصـله آن   ن است، اما فقط يك دهم جرم زمين را دارد. بنابراين جاذبه آن بسيار كمحيات بر روي آن وجود دارد. اندازه مريخ نصف زمي

ترين فاصله را به زمـين دارد، در اصـطالح گفتـه     كه مريخ نزديك . هنگاميكند تغيير مياز زمين  اش طور كه فاصله از خورشيد متغير است همان
 )با تغيير 88سراسري رياضي ـ (آن با يك تلسكوپ است.  مشاهدههترين فرصت براي قرار دارد و اين ب» نقطه مقابله«شود كه در  مي

  ـ» 1« گزينه -88
  آوري كردن ) جمع4  ) اختراع كردن3  ) ربط دادن / داشتن2  ) دريافت كردن1
  (متوسط) )كلوز تست(

  ـ» 4« گزينه - 89
  ) شرايط4  ها ) شانس3  ها ) ارزش2  ) احتماالت1
  (متوسط) )كلوز تست( 

  ـ توضيح: زمان جمله گذشته است و فعل آن بايد به فرم مجهول باشد.» 4« گزينه - 90
  (متوسط) )كلوز تست( 

  ـ» 1« گزينه -91
  ) راهنمايي كردن4  ) بيان كردن3  ) توسعه دادن / يافتن2  ) تغيير كردن، نوسان داشتن1
  (متوسط) )كلوز تست( 

  ـ» 2« گزينه - 92
  كردن ) تأييد4  ) اداره كردن3  ) مشاهده كردن2  ) تأكيد كردن1
  (متوسط) )كلوز تست( 

  متن اول:
تـري   دوك توسكاني مطرح شود. اين موضوع فرصـت بـيش  » دان اولين فيلسوف و رياضي«عنوان  را ترك كرد تا به» پادوآ«، گاليله 1610در سال 

هايي كه  در آن، عالوه بر توصيف لكهمنتشر كرد و » هاي خورشيدي هايي در باب لكه نامه«، كتابي با عنوان 1613براي تحقيق به او داد و در سال 
گـردد اظهـار    كه زمين به دور خورشيد مـي  شوند براي نخستين بار اعتقادش را در خصوص تئوري كپرنيك مبني بر اين روي سطح ماه ظاهر مي

ند كه همه مسيحيان بايـد بـه آن   گفت داشت. اين امر گاليله را با كليساي كاتوليك رم درگير كرد كه هنوز به تعاليم بطلميوس معتقد بودند و مي
هاي كپرنيك نباشد. گاليلـه بـراي يـك زنـدگي آرام بـه       ، پاپ از او قول گرفت كه معتقد، مدرس يا مدافع ايده1616باور داشته باشند. در سال 

تبادل نظـر در بـاب دو نظـام    «كتابي با عنوان  1632فلورانس رفت و دست از مطالعاتش برنداشت، اما مطالب زيادي ننوشت. با اين حال در سال 
منتشر ساخت كه در آن بار ديگر از نظريه كپرنيك دفاع كرد. اين كتاب در سراسر اروپا مورد تحسين قرار گرفت، اما گاليله توسط » اصلي جهان

 1634اين كار را كـرد و در سـال   دادگاه تفتيش عقايد به رم احضار گرديد و تحت تهديد به شكنجه، به او دستور دادند عقايدش را انكار كند. او 
  جا را ترك نكند. اجازه يافت كه به خانه خودش بازگردد به شرطي كه آن

داد  هايش را در مورد علم جديد مكانيك توضيح مي كه ايده» نظر در باب دو علم جديد تبادل«، گاليله كتاب مهم ديگري با عنوان 1638در سال 
نابينا شد، اما تا زمان مرگش كه در آرستري حوالي  1637بسط و توسعه يافت. او در سال » سر اسحاق نيوتن«ها بعداً توسط  منتشر كرد. اين ايده

 )88سراسري رياضي ـ (اتفاق افتاد به كارش ادامه داد.  1642فلورانس در هشتم ژانويه 

  اشت.اش برند كه نابينا شد دست از كار علمي حتي پس از اينـ طبق متن، گاليله » 4« گزينه - 93
  مطالعات تحقيقاتي انجام داد 1613هاي خورشيدي در سال  ) در مورد لكه1
  اي در مورد خورشيد منتشر كرد و آن را براي دوك فرستاد ) نامه2
  دان بود مالقات كرد ) دوك توسكاني را كه يك رياضي3
  (دشوار) )درك مطلب(

  نيك در مورد زمين ابراز داشت.اعتقادش را به نظريه كپرـ گاليله در اولين كتابش » 4« گزينه - 94
  ) به تعاليم بطلميوس اعتقاد داشت1
  اش را بپذيرند ) اكثر مسيحيان را وادار كرد ايده2
  اش را با كليساي كاتوليك رم اظهار داشت ) درگيري3

  (متوسط) )درك مطلب( 
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  ت.دست از مطالعه برنداشسازد كه گاليله در فلورانس  ـ اين متن خاطرنشان مي» 3« گزينه - 95
  دليل نابينا بودن در خانه ماند ) به1
  ) تعداد زيادي كتاب نوشت2
  كس حرف نزند ) تصميم گرفت با هيچ4
  (متوسط) )درك مطلب( 

  را منتشر كرد. »نظر در مورد دو نظام اصلي جهان تبادل«كتابش با عنوان ـ گاليله به رم احضار شد چون او » 3« گزينه - 96
  »علم جديد مكانيك«) كتاب 1
  »هاي خورشيدي هايي در باب لكه نامه«ابي با عنوان ) كت2
  »نظر پيرامون دو علم جديد تبادل«) كتاب مهم ديگري با عنوان 4
  (آسان) )درك مطلب(

  متن دوم:
ا انقالب طور كامل ب عنوان حقوق يا دستمزد، ايده نسبتاً جديدي است. اين ايده به ايده استخدام شدن يا كار كردن در قبال پول پرداخت شده به

گشتند، همه افـراد مـرد، زن و بچـه كـار      هاي بدوي در زمين مي كه قبيله آغاز شد. هزاران سال قبل از آن موقع، هنگامي 1760صنعتي در دهه 
خانـه.   آوري غذا، درست كردن لباس، آشپزي، مراقبت از نوزادان و رسيدگي به امـور  كردند تا فقط زنده بمانند. كارهايي از قبيل شكار، جمع مي

ها در قبـال كارشـان    گفتند. برده ها تحميل شد. به آن بردگي مي ها گسترش يافتند، نوعي كار بدون خواست مردم به آن كه اولين تمدن هنگامي
زدهم به هاي بعدي از قرن شان هاي اوليه مانند مصر و يونان باستان نقشي حياتي داشتند. در قرن كردند و براي اقتصاد تمدن حقوقي دريافت نمي

در اقتصاد پنبه در جنوب ايـاالت متحـده    1861مرزي اروپايي و همچنين تا جنگ داخلي آمريكا در سال  بعد بردگان در اقتصاد مستعمرات برون
چـه   دادند انجام دهند چـه كـار در مزرعـه باشـد،     ها دستور مي ها مجبور بودند هر كاري كه اربابانشان به آن كردند. برده نقش كليدي بازي مي

  خوردند. كردند كتك مي كشيدند و اگر از انجام كاري خودداري مي ها تا زمان مرگ كار مي سازي. اغلب از برده داري يا جاده خانه
ها روي زمين  شدند تا براي منافع آن نوع ديگري از كار به نام كشاورزي در قرون وسطي در اروپا پديد آمد. كشاورزان توسط اربابان استخدام مي

توانستند ملك ارباب را ترك كننـد يـا    ها نمي كردند. آن ها سرپناه و تكه زميني كوچك براي زراعت خودشان دريافت مي كنند. در عوض آن كار
 )92سراسري تجربي ـ ( شد. ها در ازاي كار سختشان حقوقي پرداخت نمي كه در صورت تمايل شغلشان را عوض كنند. همانند بردگان، به آن اين

  است.  تاريخچه كارـ متن عمدتاً درباره » 2« گزينه - 97
      ) انقالب صنعتي1

  ) كار در اولين تمدن3
  ) بردگي در جنگ داخلي آمريكا4
 (متوسط) )درك مطلب(

  كردند. همه براي ادامه زندگي كار ميـ طبق متن، در روزگاران باستان » 3« گزينه - 98
  كردند دم با شكار حيوانات كار مي) مر1
  كردند اجبار كار ميكارگران بدون ) 2
  كردند ز استخدام مردم خودداري مي) كارفرمايان ا4
  (متوسط) )درك مطلب( 

  نقش مهمي در مستعمرات اروپايي داشتند.ـ در متن گفته شده كه بردگان » 4« گزينه - 99
  نبودند از اربابانشان اطاعت كنند) مجبور 1
  كردند ) حقوق كمي دريافت مي2
     يتي نداشتندقرن شانزدهم ديگر اهم) در 3

  (متوسط) )درك مطلب( 
  كردند. محلي براي زندگي دريافت ميـ در قرون وسطي، كشاورزان » 1« گزينه - 100

  كردند قوق بسيار اندكي دريافت مي) ح2
  توانستند صاحب زمين خودشان باشند ) نمي3
  ازه داشتند كارشان را تغيير دهند) اج4
  (متوسط) )درك مطلب( 
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  شناسي زمين
  )متوسط( )فصل سوم ـ تخلخل و نفوذپذيري( )زاده افضل(ها داراي فضاي خالي باشند.  براي تشكيل آبخوان الزم است رسوبات و سنگـ » 2«گزينه  -101
حجـم  ) و تغييراتـي كـه در   O) به آبخوان و آب خروجـي از آن ( Iتوازن آب براساس اصل بقاي جرم است. بين مقدار آب ورودي (ـ » 4«گزينه  -102

I) رابطهSپيوندد ( ذخيره آب به وقوع مي O S  افتد با اختالف  برقرار است. به عبارتي تغييراتي كه در حجم آب داخل آبخوان اتفاق مي
تـر از آن باشـد،    روجي باشد، بيالن مثبت و اگر كمتر از مقدار آب خ آب ورودي و خروجي از آن برابر است. اگر مقدار آب ورودي به آبخوان بيش

  )دشوار( )فصل سوم ـ بيالن آب( )99سراسري ـ (بيالن منفي است. 
ها و سرعت نفوذ آب، دمـا و مسـافت طـي شـده توسـط آب       ها و سنگ هاي حل شده در آب زيرزميني به جنس كاني غلظت نمكـ » 3«گزينه  - 103

  )متوسط( )كيب آب زيرزمينيفصل سوم ـ تر( )زاده افضل(بستگي دارد. 
  )آسان( )فصل سوم ـ خاك و فرسايش( )زاده افضل(دارند.  تري را در خود نگه مي هرچه ذرات خاك ريزتر باشند، آب بيشـ » 2«گزينه  -104
ـ  كند تا به سنگ بستر برسد و منطقه اشباع را ايجاد مي تر حركت مي بخشي از آب نفوذي، به طرف عمق بيشـ » 3«گزينه  - 105 ام فضـاهاي  كند. تم

  )متوسط( )فصل سوم ـ ايستابي( )زاده افضل(خالي منطقه اشباع، توسط آب پر شده است. 
تر از فشار اتمسفر است و اگر چاهي در يك اليه آبدار آزاد حفر شود تـراز آب در چـاه    فشار آب در سطح آبخوان تحت فشار بيشـ » 1«گزينه  -106

  )متوسط( )سوم ـ آبخوانفصل ( )زاده افضل(نمايانگر سطح ايستابي است. 
  )دشوار( )فصل سوم ـ مقاطع مختلف رود( )زاده افضل(سرعت آب در يك رودخانه مستقيم در وسط و نزديك به سطح ماكزيمم است. ـ » 4«گزينه  - 107
تـر از   خلخـل كـم  ) ميـزان ت 1شكل شـماره ( در تر خواهد بود.  تر باشد، ميزان آبدهي آن كم هرچه تخلخل و نفوذپذيري آبخوان كمـ » 1«گزينه  - 108

  )دشوار( )فصل سوم ـ تركيبي( )98سراسري ـ ( باشد. هاي ديگر مي شكل
كند اين افق معموالً حاوي گياخاك به همراه رس و ماسه است. وجود  باالترين اليه خاك است و ريشه گياهان در آن رشد مي Aافق ـ » 3«گزينه  -109

  )متوسط( )رخ خاك فصل سوم ـ نيم( )زاده افضل(شود.  مواد آلي باعث رنگ خاكستري تا سياه اين افق مي
هـا و مخـازن    نشيني مواد در آبراهه چنين با ته شود. هم فرسايش خاك باعث كاهش سطح زير كشت و كاهش حاصلخيزي زمين ميـ » 2«گزينه  -110

  )متوسط( )يش آبيفصل سوم ـ فرسا( )زاده افضل(كند.  هاي فراواني را ايجاد مي ها خسارت گيري آن سدها و كاهش ظرفيت آب
قدرت فرسايندگي و انرژي رواناب بستگي به سرعت و عمق جريان و ميزان مواد معلق موجود در رواناب دارد. هرچه سرعت رواناب ـ » 2«گزينه  -111

  )واردش( )فصل سوم ـ برگاب و رواناب( )98سراسري ـ (شود.  تر مي و عمق آن بيشتر باشد، انرژي جنبشي آب و قدرت فرسايندگي آن بيش
  عنصر اقتصادي كانه كالكوپيريت (مس و آهن)، گالن (سرب)، مگنتيت (آهن) است.ـ » 1«گزينه  - 112

  )متوسط( )فصل دوم ـ غلظت عناصر در پوسته زمين( )زاده افضل(
ز ماده معـدني  يابد و حجم زيادي ا هايي از پوسته زمين، غلظت عناصر در يك منطقه نسبت به غلظت ميانگين افزايش مي در بخشـ » 4«گزينه  -113

  گويند. كه استخراج آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و به اين مناطق كانسار مي طوري شود، به جا متمركز مي در آن
  )متوسط( )فصل دوم ـ كانسنگ( )زاده افضل(

  شود. ل ميالماس گوهري با تركيب كربن خالص است كه در دما و فشار بسيار زياد در گوشته زمين تشكيـ » 1«گزينه  - 114
  )آسان( )فصل دوم ـ گوهرها( )زاده افضل(

  اند. هاي رسوبي ذخيره شده آيند كه در رسوبات يا سنگ وجود مي هاي فسيلي از تجزيه مواد آلي گياهي و جانوري به سوختـ » 4«گزينه  -115
  )آسان( )فصل دوم ـ سوخت فسيلي( )زاده افضل(

تـر شـود،    كند و اگر فشار بـيش  تر دارد كه استخراج نفت را سخت مي شود و آب بيش خراج ميتر است در فشار كم ماده با كربن كمـ » 4«گزينه  - 116
  )متوسط( )فصل دوم ـ مهاجرت نفت( )زاده افضل(آيد.  دست مي اي شبيه قير به شود و ماده تر مي كربن نيز بيش

وجود  كه حاشيه مويينه به سطح زمين برسد، باتالق به وريط كه عمق سطح ايستابي كم باشد، به هاي نادرست: هنگامي بررسي گزارهـ » 1«گزينه  - 117
  آيد. سطح بااليي منطقه اشباع سطح ايستابي نام دارد. عمق سطح ايستابي در مناطق مختلف متفاوت است. مي

  )متوسط( )فصل سوم ـ سطح ايستابي( )زاده افضل(
  ـ» 2«گزينه  -118

m

s
 

3
3 100 300 

  10 24 3600 86400 

m
SL xs

x


   



3
4300 2592 10

86400
  

  )متوسط( )فصل سوم ـ آبدهي( )زاده افضل(
  گذاري داريم. و رسوب كمسرعت  Bگذاري داريم و در نقطه  سرعت كم و رسوب Aدر نقطهـ » 3«گزينه  - 119

  )دشوار( )فصل سوم ـ مقاطع مختلف رود( )زاده افضل(
  شود. هاي رسوبي مطالعه مي نشيني و تبديل رسوبات به سنگ يندهاي انتقال و تهاشناسي رسوبي فر سي و سنگشنا در رسوبـ » 2«گزينه  -120

  )آسان( )شناسي فصل سوم ـ رسوب( )زاده افضل(
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  رياضي
  داريم: BDCـ در مثلث » 1«گزينه  - 121

| BD | m
sin m m m

| BC | m

1 130 1 2 2 32 1


         


  

| DC | n
cos n

| BC |
     

330 2 32 4  

S(ABC) | BC | | AC | sin ( ) ( )


         
1 1 130 4 2 3 2 2 3 12 2 2

ο  
  (پايه دهم ـ مثلثات ـ مساحت) (آسان) )نصيري(

  ـ» 3«گزينه  -122

ABCF CDE

m

ˆ ˆS S (m )(m )sinC sinC m m m m

m

                 

  

2 219 3 1 1 2 9 4 3 9 4 62
10 2ο

ο
  

(m m ) ( m ) ( )         2 3 1 2 2 4 4 10 2 2 4   االضالع محيط متوازي10
  (نصيري) (پايه دهم ـ مثلثات ـ مساحت) (متوسط)

9برابر Lـ شيب خط » 2«گزينه  -123
tanگيريم به طوري كه در نظر مي براي زاويه اياست. مثلث قائم الزاويه 40 

9
  باشد.40

  
sinفيثاغورسي هستند. پس 41و  40، 9توجه كنيد كه اعداد  

9
  (پايه دهم ـ مثلثات ـ شيب خط) (متوسط) )نصيري(است. 41

  كنيم.تي مهم استفاده ميـ از يك اتحاد مثلثا» 4«گزينه  -124

(sin cos ) (sin cos ) (sin cos ) (sin cos )

| sin cos |

                 

   

2 2 2 21 312 216 16
31
4

  

  (پايه دهم ـ مثلثات ـ روابط مثلثاتي) (متوسط) )نصيري(
  ـ» 2«گزينه  - 125

      
         

5 3 5 21 13
28 4 28 14 14  

    .(نصيري) (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ راديان) (آسان)در ناحيه دوم مثلثاتي قرار دارد  
tanمتمم باشند، و ـ اگر دو زاويه» 2« گزينه -126 cot   .است  

t t t t
           

          
28 7 8 132 37 8 2 2 8 7 56 168  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ تغيير زاويه) (آسان)
  ـ» 4«گزينه  -127

A tan( )cot( ) tan cot tan( )cot( ) tan( )cot( ) cot                      225 330 225 330 180 45 360 30 45 30 30 3 
  زدهم ـ مثلثات ـ تغيير زاويه) (آسان)(پايه يا )نصيري(

sinـ تابع» 1«گزينه  - 128 x دهيم تا نمودار تابع را يك واحد به باال انتقال ميf (x) دست آيد. تـابع   بهg      هـم يـك خـط راسـت و گـذرا از( , )ο ο 

)و , )
   ست.ا 22

  
  (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ نمودار مثلثاتي) (متوسط) )نصيري(اند.  در يك نقطه متقاطع gو  fدو تابع 
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  ـ مراحل تغيير تابع را ببينيد:» 1«گزينه  -129
f (x) f (x ) f (x )   1 2 1 

f (x ) x x x x x x x x x               2 22 1 1 2 1 4 2 1 2 1 1ο  
  (پايه دوازدهم ـ تابع ـ تبديل توابع) (متوسط) )نصيري(

fـ ابتدا نمودار» 3«گزينه  - 130 (x) دهيم: را يك واحد به سمت پايين انتقال مي  

  
  كنيم: را به هم وصل مي Bو  Aكنيم. دو نقطه  دست آمده را دو برابر مي حال عرض نقاط نمودار به

  
  نويسيم: معادله آن را نيز مي

ABA( , ) , B( , ) m


    


2 1 14 1 5 2 5 4 3 

yAB : y (x ) x x         
12 5 6 5 13

ο  
  (پايه دوازدهم ـ تابع ـ تبديل توابع) (دشوار) )نصيري(

 ـ» 2«گزينه  -131

x
A (y f ( )) f ( ) f ( ) ( , ) f (x)

 
      

1 1 1 1 2 1 22 2  

g(x)در تابع f (x) f ( x )  2   دهيم: قرار مي 1عدد  xبه جاي  1
g( ) f ( ) f ( ) f ( ) ( , ) g       1 1 1 2 1 2 2 4 1 4  

  (پايه دوازدهم ـ تابع ـ تبديل توابع) (دشوار) )نصيري(
fتدا نمودارـ اب» 4«گزينه  -132 (x) | x | | x |     كنيم: را رسم مي 2

 

                  
x

y




2
2 2

ο
 

  
  كنيم: ها قرار دادر را به باالي محور متقارن ميxحال قسمتي از نمودار كه زير محور 

 
]برابر gبرد تابع  , ]2ο  .ـ تابع ـ رسم  (پايه دوازدهم )نصيري(خواهد بود|f(x)|(آسان) (  

  ـ» 3«گزينه  - 133
m

m m m m
m


        


23 1 2 3 1 2 4 3 92  

  (پايه دوازدهم ـ تابع ـ تبديل توابع) (آسان) )نصيري(
  ـ» 4«گزينه  -134

x y x
y yx y x yx x y x(y ) y x f (x)

x y x
  

                  
  

14 1 2 1 2 12 4 1 4 1 2 4 1 22 4 4  

  (پايه دوازدهم ـ تابع ـ تابع وارون) (متوسط) )نصيري(
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  ـ» 4«گزينه  - 135
f(فاقد ريشه حقيقي) (x) x x x x x       2 21 1  

fو fبنابراين تابع  1  .(پايه دوازدهم ـ تابع ـ تابع وارون) (متوسط) )نصيري(متقاطع نيستند  
  ـ» 4«گزينه  -136

f g h tT , T , T , T
    

        
2 3 2 2 254 22 3 2
3 5

  

  (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ تناوب) (آسان) )نصيري(
  ـ» 2«گزينه  - 137

| m | max(y)
m

| |


       

2 4 4 1 5

2

  

  (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ دوره تناوب) (آسان) )ينصير(
  ـ» 3«گزينه  - 138

| |
A

| |

 
   

  
1 3 4 21 3 2  

  ترين مقدار) (آسان) ترين و كم (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ بيش )نصيري(
  ـ» 1«گزينه  -139

maxf(x) m | a | m

minf(x) m | a | | a |

      
          

4 4 1
6 6 5 

fT | b |
| b |


    

2 2 1  

aدر اين مسئله b m  ترين است كه زماني بيشa , b ο :باشد، پس  
max(a b m)      1 5 1 5  

  ترين مقدار) (آسان) ترين و كم (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ بيش )نصيري(

tanـ نمودار تابع» 4«گزينه  - 140 x در بازه( , )
 

 2  كنيم: ها متقارن ميxها قرار دارد را به باالي محور xيم و قسمتي از تابع كه زير محور كن را رسم مي 2

  
x

 
  2 2  

  (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ تابع تانژانت) (آسان) )نصيري(

xـ با شرط» 2«گزينه  - 141 ο بايستي(k ) k
x

 
    2Z :باشد  

k
x ، k

x k

   
   


2 2

2 2 1 ′  

  پس دامنه تابع:

fD {x | x , k }
k

   


2
2 1ο Z 

  (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ تابع تانژانت) (متوسط) )نصيري(
|ـ در همه نقاط تعريف شده» 4«گزينه  -142 tan x | | sin x | هايي كه است، در بازهsin x ο وtan x ο ،استsin x tan x   است، در ناحيـه

sinدوم مثلثاتي x tan x است، ضمناً در ناحيه سومtan x sin x  .(پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ تابع تانژانت) (متوسط) )نصيري(است  
  ـ» 2«گزينه  -143

(sin cos ) (sin cos ) ( sin cos ) ( sin cos ) sin cos

A
A B

B

                  


      

6 6 4 4 2 2 2 2 2 21 3 1 2 2 5
2 35

  

  م ـ مثلثات ـ اتحادها) (متوسط)(پايه ده )نصيري(
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  ـ» 3«گزينه  -144
a tan a tan (a tan ) tan a           2 2 210 2 10 10 10ο ο 

sin( ) cos( ) sin cos sin cos aA tan
cos( ) sin( ) cos cos cos cos

               
        

           
180 10 180 10 10 10 10 10 1 1 110360 10 90 10 10 10 2 10 2 10 2 2 2  

  (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ تغيير زاويه) (متوسط) )نصيري(
  ـ» 3«گزينه  - 145

cos y sin x
x y A (sin x cos x) ( )

sin y cos x


        
2 2 1401 14011 12  

  (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ زواياي متمم) (آسان) )نصيري(
 شناسي زيست

ها است. در ساختار اول فقط پيوند پپتيدي كه نوعي پيوند اشتراكي اسـت   ـ صورت سؤال در ارتباط با چهار سطح ساختاري پروتئين» 3«ينه گز -146
  ها: شود. پيوند هيدروژني از ساختار دوم به بعد وجود دارد. بررسي ساير گزينه ديده مي

  شوند. هستند. پيوندهايي مانند هيدروژني، اشتراكي و يوني باعث تثبيت ساختار سوم ميتشكيل ساختار دوم  منشاءپيوندهاي هيدروژني »: 1«گزينه 
  شوند. ساختار اول با ايجاد پيوندهاي پپتيدي كه نوعي پيوند اشتراكي هستند تشكيل مي»: 2«گزينه 
تارها) پيوند اشـتراكي در همـه سـاختارها    تر ساخ شود (يعني در بيش پيوند هيدروژني در ساختارهاي دوم، سوم و چهارم ديده مي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3راد) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  (كبيريشود.  ديده مي
  ها: يابد. بررسي ساير گزينه ـ اگر مقدار آنزيم زيادتر شود، توليد فراورده در واحد زمان (سرعت واكنش آنزيم) افزايش مي» 2«گزينه  -147

هاي فعال  يابد كه تمامي جايگاه تواند تا حدي باعث افزايش سرعت شود. اين افزايش تا زماني ادامه مي اده ميم افزايش غلظت پيش»: 1«گزينه 
  شود. ماده اشغال شوند. در اين حالت سرعت انجام واكنش ثابت مي ها با پيش آنزيم

  شود. ، سرعت واكنش ديگر زياد نميماده هاي فعال آنزيم و يا كم شدن غلظت پيش با گذشت زمان و پر شدن جايگاه»: 3«گزينه 
  شود. هاي فعال اشغال شوند، سرعت توليد فراورده ثابت مي كه همه جايگاه زماني»: 4«گزينه 

 )آسان) (3) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار كتاب همراه علوي(
  ها: يت را دارد. بررسي ساير گزينهويژه بهترين فعال pHها دارد. هر آنزيم در يك  ـ صورت سؤال اشاره به آنزيم» 1«گزينه  -148

هاي مربوط به همانندسازي و رونويسي  كند ممكن است در هسته فعاليت داشته باشد، مانند آنزيم آنزيمي كه درون ياخته فعاليت مي»: 2«گزينه 
  در ياخته يوكاريوت.

  اي است. ياخته امسي نوعي جاندار تكهاي ليزوزومي در پارامسي درون ياخته فعاليت گوارشي دارند. پار آنزيم»: 3«گزينه 
كند و نقشي در گوارش مواد غذايي ندارد و يا آنزيم ترومبيناز  آنزيم ليزوزيم كه در ماده مخاطي وجود دارد، بيرون ياخته فعاليت مي»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)، پايه دهم ـ فصل دوم و چهارم3و  2ـ گفتار  راد) (پايه دوازدهم ـ فصل اول (كبيريكند و فاقد فعاليت گوارشي است.  در خارج ياخته فعاليت مي

  ها: كند. بررسي ساير گزينه دنا متصل شده و دو رشته آن را از هم باز مي يسي، آنزيم رنابسپاراز به مولكولـ در مرحله آغاز رونو» 1«گزينه  -149
  ده دارد.ها يك نوع رنابسپاراز وظيفه ساخت انواع رنا را بر عه در پروكاريوت»: 2«گزينه 
  ها اندامك ندارند. همه ياخته»: 3«گزينه 
  شود. هاي رناي ناقل، رابطه مكملي و تشكيل پيوند هيدروژني ديده مي در بعضي قسمت»: 4«گزينه 

 ) (آسان)2و  1) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 92(سراسري خارج از كشور ـ 
اي در دنا وجود دارد كـه رنابسـپاراز آن را شناسـايي     روع شود، توالي نوكلئوتيدي ويژهكه رونويسي ژن از محل صحيح ش ـ براي اين» 4«گزينه  - 150

  ها: اندازه متصل شود. بررسي ساير گزينه بايست آنزيم به راه شوند و جهت رونويسي مي كند. همه انواع رنا طي عمل رونويسي ساخته مي مي
  پپتيد نيستند. شوند و الگوي ساخت پلي ند. رناي ناقل و رناي رناتني ترجمه نميپپتيد نيست الگوي ساختن پلي ،همه انواع رنا»: 1«گزينه 
  شود. ئوتيدي يكسان فقط در رناهاي ناقل ديده ميلكتوالي نو»: 2«گزينه 
  ) (متوسط)2و  1دوم ـ گفتار  ) (پايه دوازدهم ـ فصل95(سراسري خارج از كشور ـ ها بوده و فاقد هسته است.  استرپتوكوكوس نومونيا از پروكاريوت»: 3«گزينه 

  بررسي موارد: ـ موارد (پ) و (ت) درست هستند.» 2«گزينه  -151
  د، پس تغييرات فقط مخصوص رناي پيك نيست.شو از رونويسي دچار تغييراتي مي الف) رناي ناقل نيز پس

  دهد. رخ مي ها هايي از مولكول رناي پيك است و در بعضي ژن ب) يكي از تغييرات، حذف بخش
  دهد. شود، پس قطعاً پس از رونويسي رخ مي هاي معيني از رناي ساخته شده جدا و حذف مي در پيرايش توالي پ)

شـوند (تشـكيل    ها به هم متصل مـي  استر) و ساير بخش شوند (شكستن فسفودي هاي معيني از رناي ساخته شده جدا مي ت) در پيرايش توالي
 ) (متوسط)2و  1ـ گفتار دوم فصل  راد) (پايه دوازدهم ـ (كبيرياستر)  فسفودي

  ها: گيرد. بررسي ساير گزينه ـ رناي بالغ، همان رناي پيك درون سيتوپالسم است، ولي عمل پيرايش بر روي رناي اوليه صورت مي» 3«گزينه  - 152
  شود. خش ميانه (اينترون) گفته ميها در رناي پيك حذف شده است، به اين ب بوده و رونوشت آن مكملاي رشته دنا فاقد  هاي حلقه بخش»: 1«گزينه 
  دارد. يمبه آنز يازكه ندهد  استر رخ مي جهت تشكيل رناي بالغ از رناي اوليه، شكستن و تشكيل پيوند فسفودي»: 2«گزينه 
و رناي بالغ ساخته  گردد هايي از رناي تشكيل شده حذف مي گيرد، سپس بخش ابتدا از روي رشته دناي الگو رونويسي صورت مي»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)1ـ گفتار دوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيريشود.  مي
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اي  حلقـه  داراي باز آلي يوراسيل است (باز يوراسـيل تـك   ها هستند و اولين نوكلئوتيد آن UAAو  UAG ،UGAهاي پايان  ـ رمزه» 2«گزينه  - 153
  ها: اي است). بررسي ساير گزينه نين دوحلقهدنين است. (باز آدآلي آ در اولين نوكلئوتيد خود داراي باز AUGاست). رمزه آغاز 

اي  حلقه اي و يك باز تك اي وجود دارد. در رمزه آغاز نيز دو باز دوحلقه حلقه اي و يك باز تك هاي پايان دو باز دوحلقه در انواع رمزه»: 1«گزينه 
  وجود دارد.

  ونين است.يتولي رمزه آغاز معرف آمينواسيد م كنند، رمز نميهاي پايان هيچ آمينواسيدي را  رمزه»: 3«گزينه 
  شوند. هاي پايان و رمزه آغاز حاصل رونويسي بوده و توسط آنزيم از روي رشته الگو رونويسي مي رمزه»: 4«گزينه 
 (تركيبي)) (متوسط) 2، فصل دوم ـ گفتار 1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  (كبيري

  بررسي موارد: ط مورد (ت) درست است.ـ فق» 1«گزينه  - 154
  ه حاصل رونويسي از روي رشته الگو است.زمرالف) توالي پاد

  خورد. اي روي خود تا مي رشته كنند و رناي تك اي است، ولي در رناي ناقل نوكلئوتيدهاي مكمل پيوند هيدروژني برقرار مي رشته ب) رنا تك
ود، رناي ناقل نشان داده در شكل نيست. رناي ناقل در شكل، رناي ناقل با تاخوردگي اوليه است، ش پ) رناي ناقلي كه آمينواسيد به آن متصل مي

  بعدي دارد. شود، ساختار سه شناسي دوازدهم، رناي ناقل كه آمينواسيد به آن وصل مي در فصل دوم كتاب درسي زيست 9كه با توجه به شكل  درحالي
  شود. رونويسي مي 3ها رناي ناقل توسط رنابسپاراز  شوند. در يوكاريوت نوع رنابسپاراز رونويسي ميت) در پروكاريوت همه انواع رنا توسط يك 

 ) (دشوار)2زدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دواراد) (پايه  (كبيري

، پـادرمزه قـرار   Aجايگاه گيرد. در مقابل رمزه موجود در  ، پادرمزه قرار ميPـ در مرحله آغاز ترجمه، در برابر رمزه آغاز در جايگاه » 3«گزينه  - 155
  ها: گيرد، پس بدون مكمل است. بررسي ساير گزينه نمي

  شكستن پيوند بين رناي ناقل نخستين و آمينواسيد متصل به آن مربوط به مرحله طويل شدن است.»: 1«گزينه 
  فقط يك آمينواسيد دارد. Pدر مرحله آغاز ترجمه رناي ناقل قرار گرفته در جايگاه »: 2«گزينه 

 ) (متوسط)2ـ گفتار دوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل 94سراسري خارج از كشور ـ (برقراري پيوند پپتيدي مربوط به مرحله طويل شدن است. »: 4«زينه گ

  ها: هاي ديگر يكسان يا متفاوت باشد. بررسي ساير گزينه ـ رشته مورد رونويسي يك ژن ممكن است با رشته مورد رونويسي ژن» 4«گزينه  - 156
  رناي پيك ممكن است دستخوش تغييراتي در حين رونويسي و يا پس از آن شود.»: 1« گزينه

  شود. سمتي از رناي پيك كه رمزه آغاز در آن قرار دارد، زودتر ساخته شده و زودتر هم ترجمه مي»: 2«گزينه 
  ست.ونين ايتپپتيدهاي تازه ساخته شده م ه پلياولين آمينواسيد در انتهاي آمين هم»: 3«گزينه 

 ) (متوسط)2و  1) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 98(سراسري خارج از كشور ـ 

گيرد. اولين اتفاق در مرحله طويـل   گردد و پس از آن مرحله طويل شدن صورت مي ـ ساختار رناتن در مرحله آغاز ترجمه تكميل مي» 1«گزينه  - 157
  ها: ه دوم قرار دارد. بررسي ساير گزينه، رمزAاست و در جايگاه  Aشدن ورود رناي ناقل به جايگاه 

  دهد. رخ مي Aاز رناي ناقل نخستين پس از قرارگيري رناي ناقل دوم در جايگاه متيونين جدا شدن »: 2«گزينه 
  كند. قبل از كامل شدن ساختار رناتن، رناي ناقل نخستين با رمزه آغاز رابطه مكملي برقرار مي»: 3«گزينه 
  دهد. از رناي ناقل نخستين رخ ميمتيونين و آمينواسيد دوم پس از جدا شدن متيونين وند پپتيدي بين برقراري پي»: 4«گزينه 

 ) (آسان)2) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 94(سراسري ـ 

مزه بـه همـراه هـم وارد    جايي رناتن رمزه و پادر شود. در جابه رناتن پيوند هيدروژني بين رمزه و پادرمزه تشكيل مي Aـ در جايگاه » 4«گزينه  - 158
  ها: شكند. بررسي ساير گزينه ، هرگز پيوند هيدروژني نميAشوند. در جايگاه  مي Pجايگاه 
  شود. پيوند هيدروژني بين رمزه و پادرمزه ايجاد مي Aدر مرحله طويل شدن، در جايگاه »: 1«گزينه 
  شكند. زه و پادرمزه ميپيوند هيدروژني بين رم Eدر مرحله طويل شدن، در جايگاه »: 2«گزينه 
  شكند. پيوند هيدروژني بين رمزه و پادرمزه مي Pدر مرحله پايان، در جايگاه »: 3«گزينه 

  ) (متوسط)2(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 
  بررسي موارد: ـ موارد (الف) و (پ) درست هستند.» 2«گزينه  - 159

شـوند.   تشكيل مي Aبرقرار شده است. پيوندهاي هيدروژني بعدي همگي در جايگاه  Pغاز و در جايگاه الف) اولين پيوند هيدروژني در مرحله آ
  شود. تشكيل مي Aپيوند پپتيدي نيز در جايگاه 

  شوند. نمي Eها وارد جايگاه  توانند قرار بگيرند، پس همه انواع رمزه مي Aهاي پايان فقط در جايگاه  ب) رمزه
شود. آخرين رناي ناقل به  ديده نمي Aشود، پس اولين رناي ناقل در جايگاه  مي Eقرار گرفته و پس از آن وارد  Pجايگاه پ) اولين رناي ناقل در 

  شود. خارج مي Pرود. در مرحله پايان آخرين رناي ناقل از جايگاه  مي Pشود و پس از يك حركت رناتن به جايگاه  وارد مي Aجايگاه 
  گيرند. قرار مي Pو سپس در جايگاه  Aها ابتدا در  گيرد. ساير پادرمزه قرار مي Pت) اولين پادرمزه در جايگاه 

 ) (دشوار)2راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري

نيازنـد، سـاخت پـروتئين     تري مورد هايي كه به مقدار بيش هاي پروكاريوتي طول عمر رناي پيك كم است. براي پروتئين ـ در ياخته» 4«گزينه  -160
  ها: شود. بررسي ساير گزينه ها انجام مي اي از رناتن زمان و پشت سر هم توسط مجموعه طور هم به

  تواند چند آمينواسيد را حمل كند. پپتيد متصل است، پس رناي ناقل مي در مرحله طويل شدن و پايان، رناي ناقل به رشته پلي»: 1«گزينه 
  نند دستگاه گلژي هستند.هايي ما ها فاقد اندامك پروكاريوت»: 2«گزينه 
هاي  در ياخته 1 شوند. رنابسپاراز هاي پروكاريوتي توسط يك نوع رنابسپاراز ساخته مي رناي رناتني و ساير انواع رنا در ياخته»: 3«گزينه 

 ) (متوسط)2ـ گفتار دوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل كتاب همراه علوي(پروكاريوتي وجود ندارد. 
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گيرد. رنـاي پيـك سـاخته     سي دناي خطي درون هسته است. درون هسته رناتن وجود ندارد و عمل ترجمه صورت نميـ محل رونوي» 3«گزينه  - 161
  شده در هسته بايد از هسته خارج شده و درون سيتوپالسم ترجمه شود، پس امكان ندارد قبل از اتمام رونويسي، ترجمه شروع شود.

  ها: بررسي ساير گزينه
  شناسي دوازدهم، امكان شروع رونويسي قبل از اتمام آن وجود دارد. فصل دوم كتاب زيست 6ل با توجه به شك»: 1«گزينه 
  شناسي دوازدهم، امكان شروع ترجمه قبل از اتمام آن وجود دارد. فصل دوم كتاب زيست 15با توجه به شكل »: 2«گزينه 
شناسي دوازدهم،  ب فصل دوم كتاب زيست -15ا توجه به شكل در پروكاريوت محل انجام رونويسي و ترجمه جدا از هم نيست. ب»: 4«گزينه 

 )دشوار) (2و  1ـ گفتار دوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيريامكان شروع ترجمه قبل از اتمام رونويسي وجود دارد. 

گيرد. در نبود نور اين ژن بيان  قرار ميتواند باعث فعال شدن ژن سازنده آنزيمي شود كه در فتوسنتز مورد استفاده  ـ در گياه نور مي» 2«گزينه  -162
  ها: شود. بررسي ساير گزينه نمي

  باشند.داشته هاي جنسي حاصل ميوز  ياختهممكن است  ،گيرند هاي پيكري بدن از تقسيم ميتوز (رشتمان) ياخته تخم منشأ مي همه ياخته»: 1«گزينه 
  ها غيرفعال هستند. ساير ژنها فعال هستند و  در هر ياخته تنها تعدادي از ژن»: 3«گزينه 
هاي پوششي مخاط ناي داراي مژك نيستند  را دارند، ولي همه ياخته  هاي پوششي مخاط ناي ژن مربوط به ساخت مژك همه ياخته»: 4«گزينه 

 ط)) (متوس، پايه دهم ـ فصل سوم (تركيبي)3ـ گفتار دوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيريكنند.  پس ژن آن را بيان نمي

هاي پروكاريوتي همه انواع رنـا   تواند رناي پيك و يا رناي ناقل باشد. در ياخته پپتيد در حال ساخت اتصال دارد، مي ـ رنايي كه به پلي» 3«گزينه  -163
 شود.  ه ميساخت 3و رناي ناقل توسط رنابسپاراز  2هاي يوكاريوتي رناي پيك توسط رنابسپاراز  شوند. در ياخته توسط يك رنابسپاراز ساخته مي

  ها: بررسي ساير گزينه
استر را دارند. رناي پيك ممكن است از رونويسي چند ژن ايجاد شده باشد،  همه انواع رنا در ساختار خود پيوند اشتراكي فسفودي»: 1«گزينه 

  كننده الكتوز. هاي تجزيه مانند رناي پيك مسئول توليد آنزيم
  هاي پروكاريوتي هسته ندارند. ايان دارد. در صورت سؤال اشاره به همه جانداران شده است. ياختهرناي پيك در ساختار خود رمزه پ»: 2«گزينه 
شوند و به رشته رمزگذار شباهت دارند. همه انواع رنا رمزه ندارند. رمزه در رناي پيك  همه انواع رنا از روي رشته الگو رونويسي مي»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)3و  2، 1ـ گفتار دوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل 98سراسري خارج از كشور ـ (وجود دارد. 

دهد. اين تغيير شكل باعـث جـدا شـدن مهاركننـده از      ـ الكتوز درون باكتري با اتصال به پروتئين مهاركننده شكل آن را تغيير مي» 4«گزينه  -164
  ها: شود. بررسي ساير گزينه گردد و نيز مانع اتصال آن به اپراتور مي اپراتور مي

  شود. ساكاريد از محيط وارد باكتري شده و در باكتري تجزيه مي شود. اين دي الكتوز توسط باكتري توليد نمي»: 1«زينه گ
  شود. شود. الكتوز به پروتئين مهاركننده متصل مي الكتوز به اپراتور متصل نمي»: 2«گزينه 
  ن ژن آن ارتباطي با الكتوز ندارد.شود و روشن شد پروتئين مهاركننده درون باكتري توليد مي»: 3«گزينه 

 ) (آسان)3) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 96(سراسري ـ 

انـداز   كنـد تـا بـه راه    كننده به رنابسپاراز كمك مي كننده در دنا، پروتئين فعال كننده به جايگاه اتصال فعال ـ به دنبال پيوستن فعال» 3«گزينه  - 165
  ها: ررسي ساير گزينهمتصل شود و رونويسي را شروع كند. ب

كننده در صورتي به جايگاه خود در دنا  شود. (پروتئين فعال كننده به جايگاه خود متصل مي در حضور مالتوز در محيط، پروتئين فعال»: 1«گزينه 
  شود كه مالتوز به آن چسبيده باشد.) متصل مي

  خالت دارند.هايي هستند كه در تجزيه مالتوز د ها مربوط به آنزيم ژن»: 2«گزينه 
  هاي يوكاريوتي بوده و در باكتري اشرشياكالي وجود ندارند. عوامل رونويسي مربوط به ياخته»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)3) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 98(سراسري خارج از كشور ـ 

  د:بررسي موار ـ موارد (الف) درست است. موارد (ب)، (پ) و (ت) نادرست هستند.» 1«گزينه  -166
  بايست رونويسي صورت بگيرد. الف) محصول ژن، رنا و پروتئين است. جهت استفاده از اطالعات ژني حتماً مي

  شود. شود، ولي اگر مانعي سر راه رنابسپاراز وجود داشته باشد، رونويسي انجام نمي انداز مربوط به ژن شروع مي ب) رونويسي با چسبيدن رنابسپاراز به راه
  ها قرار ندارد. انداز و ژن انداز قرار دارد و بين راه كننده قبل از راه تنظيم مثبت رونويسي در پروكاريوت محل اتصال پروتئين فعالپ) در رابطه با 
گيرد. در تنظيم منفي فقط اولين ژن در مجاورت اپراتور و در تنظيم  هاي چندژني فقط ژن اول در مجاورت بخش تنظيمي قرار مي ت) در حالت

 )دشوار) (3ـ گفتار دوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيريگيرد.  انداز قرار مي فقط اولين ژن در مجاورت راه مثبت نيز

هايي به نام عوامل رونويسـي   انداز را شناسايي كند و براي پيوستن نيازمند پروتئين تواند به تنهايي راه ـ در يوكاريوت رنابسپاراز نمي» 4«گزينه  -167
  ها: زينهاست. بررسي ساير گ

  هاست. تر از پروكاريوت تنظيم بيان ژن در يوكاريوت پيچيده»: 1«گزينه 
  شود. تري انجام مي تنظيم بيان ژن در يوكاريوت در مراحل بيش»: 2«گزينه 
پالسم صورت تواند در هسته و يا سيتو ژن مي بياناند و تنظيم  هاي مختلفي تقسيم شده هاي يوكاريوت توسط غشا به بخش ياخته»: 3«گزينه 
 )آسان) (3ـ گفتار دوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل كتاب همراه علوي(بگيرد. 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ                       »16«صفحه 

انداز به هم  شود و با ايجاد خميدگي توالي افزاينده و راه ـ بالفاصله پس از اتصال عوامل رونويسي به توالي افزاينده خميدگي ايجاد مي» 2«گزينه  - 168
  ها: گيرند. بررسي ساير گزينه مينزديك شده و عوامل رونويسي در كنار هم قرار 

  گيرند. شود و سپس عوامل رونويسي كنار هم قرار مي ابتدا خميدگي ايجاد مي»: 1«گزينه 
  شود. كنار هم قرار گرفتن عوامل رونويسي، سرعت رونويسي زياد مياز پس »: 3«گزينه 
انداز  گيرد و اتصال رنابسپاراز به راه يسي به توالي افزاينده صورت ميانداز توسط رنابسپاراز قبل از اتصال عوامل رونو شناسايي راه»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)3ـ گفتار دوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل كتاب همراه علوي(گيرد.  توسط عوامل رونويسي ديگري صورت مي

 ،ان پروكـاريوتي اسـت. در تنظـيم مثبـت    كننـد، جانـدار   ـ منظور از جانداراني كه بيان ژن را به دو صورت منفي و مثبت تنظيم مي» 1«گزينه  -169
  ها: انداز متصل شوند. بررسي ساير گزينه كنند تا بتوانند به راه هاي خاصي به رنابسپاراز كمك مي پروتئين

اين  سازي آغاز شود. ها طول عمر رناي پيك كم است، بنابراين ممكن است پيش از پايان رونويسي رناي پيك، پروتئين در پروكاريوت»: 2«گزينه 
  دهد. اتفاق همواره رخ نمي

  دهد. هاي يوكاريوتي رخ مي پيرايش در ياخته عمل»: 3«گزينه 
آمينواسيد  اي به هاي ويژه ناي ناقل توسط آنزيمرشوند.  ها همه انواع رنا توسط يك نوع رنابسپاراز رونويسي مي وكاريوتدر پر»: 4«گزينه 

 )دشوار) (3و  2ـ گفتار دوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيرينرژي است. د. اين فرايند نيازمند اشو مناسب خود متصل مي

  ها: اند.بررسي ساير گزينه گويند، پس صفات از نسل قبل به ارث برده شده هاي ارثي جانداران را صفت مي شناسي، ويژگي ـ در علم ژن» 3«گزينه  - 170
  ايم. ردهها را از والدين خود دريافت ك بعضي از اين ويژگي»: 1«گزينه 
  شوند. ها ارثي نبوده و به نسل بعد منتقل نمي همه ويژگي»: 2«گزينه 
  كند. ها را بررسي نمي پردازد و همه ويژگي شناسي به چگونگي وراثت صفات از نسلي به نسل ديگر مي ژن»: 4«گزينه 
 ) (متوسط)1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: سازد. بررسي ساير گزينه را مي Dطور قطع پروتئين  است، پس به Dطعاً داراي دگره ـ فرد ناخالص ق» 2«گزينه  - 171
  .هستندروي گويچه قرمز  Dباشد كه در اين صورت فاقد  ddافراد خالص ممكن است »: 1«گزينه 
  و دو دگره دارند. 1تن  اي دو فام هسته افراد خالص يك نوع دگره دارند. در ياخته تك»: 3«گزينه 

  اي دو دگره دارند. هسته افراد ناخالص دو نوع دگره دارند. در ياخته تك»: 4«نه گزي
 ) (آسان)1(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار 

  شود. رونويسي مي 2دهد، پس توسط رنابسپاراز  را مي Dقرار دارد و دستور ساخت پروتئين  1تن  روي فام Dـ دگره » 2«گزينه  -172
  ها: ير گزينهبررسي سا

  تواند پروتئيني را بسازد. نمي dدگره »: 1«گزينه 
  تواند داشته باشد. مي Ddو يا  DD، اين فرد دو نوع ژنوتيپ Rhفردي با رخ نمود بارز يعني»: 3«گزينه 
روي فام ديگر  dتن و يك دگره  روي يك فام dدارد. يك دگره  ddين فرد ژنوتيپ است. ا Rhفردي كه رخ نمود نهفته دارد؛ يعني»: 4«گزينه 

 ) (متوسط)1ـ گفتار سوم ) (پايه دوازدهم ـ فصل كتاب همراه علوي(قرار دارد و مجاور هم نيستند. 

هاي  ، داراي آنزيمABOرا دارد. از نظر گروه خوني  Dپروتئين ، حالت بارز داشته و بر روي گلبول قرمز خود Rhاز نظر  ABـ فرد» 3«گزينه  - 173
A  وB هاي  است و كربوهيدراتA  وB ها: را بر روي گلبول قرمز دارد. بررسي ساير گزينه  

  دارد. A، بر روي گلبول قرمز كربوهيدرات Aفرد»: 1«گزينه 
  ندارد. D، بر روي گلبول قرمز پروتئين Bفرد»: 2«گزينه 
  ها باشد. تن بر روي يكي از فام dداشته باشد و داراي دگره  Dd، ممكن است ژنوتيپ Oفرد»: 4«گزينه 

 ) (آسان)1(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار 

  ها: طور قطع دو نوع دگره دارد. بررسي ساير گزينه است، پس به ABرا دارد؛ يعني داراي گروه خوني ـ فردي كه دو نوع كربوهيدرات » 4«گزينه  -174
 ABOيك نوع كربوهيدرات مربوط به گروه خوني  BOو  AOباشد. درحالت  BOو  AB ،AOتواند  فردي كه دو نوع دگره دارد مي»: 1«گزينه 

  را دارد.
 AAو  AOداشته باشد. افراد  Bو يا  Aتواند گروه خوني  را دارد، مي ABOمربوط به گروه خوني فردي كه يك نوع كربوهيدرات »: 2«گزينه 

  دو نوع دگره دارند. BOو  AOدارند. افراد  Bگروه خوني  BBو  BOو افراد  Aگروه خوني 
فاقد كربوهيدرات مربوط به گروه  OOهستند. افراد  OOو يا  AA ،BBدارد،  ABOافرادي كه يك نوع دگره مربوط به گروه خوني »: 3«گزينه 
 )دشوار) (1ـ گفتار سوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيري هستند.  ABOخوني 

  ها: است. بررسي ساير گزينه Rhو Rhدر انسان به دو شكل Rhـ صفت گروه خوني » 1«گزينه  - 175
  ميموني به سه شكل سفيد، قرمز و صورتي است. صفت رنگ گل»: 2«گزينه 
  دار و يا فر باشد. انسان ممكن است به شكل صاف، موج رد حالت مو»: 3«گزينه 
 )آسان) (1ـ گفتار سوم راد) (پايه دوازدهم ـ فصل  (كبيرياست.  Oو  A ،B ،ABهاي گروه خوني  به شكل ABOصفت گروه خوني »: 4«گزينه 
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محلـي كـه نـاي و مـري در      ردترين اليه آن است  ترين اليه آن است و اليه پيوندي در ناي كه خارجي كه خارجي مري نيـ اليه بيرو» 2«گزينه  -176
  ها: گيرند. بررسي ساير گزينه مجاور هم هستند كنار يكديگر قرار مي

صورت  اليه در مري اليه مخاطي است كه به ترين دار است. دروني اي مژك هاي استوانه ترين اليه در ناي يك اليه از ياخته دروني»: 1«گزينه 
  سنگفرشي چند اليه است.

  هاي سنگفرشي دارد. ترين اليه در مري ياخته اي و دروني هاي استوانه ترين اليه در ناي ياخته دروني»: 3«گزينه 
  وفي است.اي كامل بوده و فاقد بخش غضر مري اليه غضروفي ندارد. در مري برخالف ناي حلقه ماهيچه»: 4«گزينه 
 ) (متوسط)1راد) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

كند و بيني قبل از حنجره قرار دارد. ترشحات مخاطي هوا را  نازك هوا را گرم مي ههاي خوني با ديوار اي وسيع از رگ ـ در بيني شبكه» 3«گزينه  - 177
  ها: دارند. بررسي ساير گزينههاي قبل و بعد از حنجره وجود  كنند و ترشحات مخاطي در بخش مرطوب مي

  شود. نايژه اصلي راست كمي قطورتر از نايژه اصلي چپ است. ناي در انتهاي خود دو شاخه مي»: 1«گزينه 
  شود. ناي قبل از ورود به شش به دو نايژه اصلي تقسيم مي»: 2«گزينه 
  شود. خش هادي، مبادله نميگيرد، ولي هوا در ب صورت مي هادي  گرم و مرطوب شدن هوا در بخش»: 4«گزينه 
 ) (دشوار)2راد) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

شود، زيرا اين مركز با اثر بر روي مركز تـنفس   دچار اختالل مي دم، پل مغزي است و در صورت آسيب آن مدت زمان 1ـ مركز عصبي » 2«گزينه  - 178
  ها: دهد. بررسي ساير گزينه النخاع دم را خاتمه مي در بصل
  دهد. النخاع، دم را خاتمه مي (پل مغزي) با اثر بر روي مركز تنفس در بصل 1مركزي عصبي »: 1«گزينه 
النخاع قرار دارد و فعاليت مركز تنفس  النخاع است، اين مركز اعمال ديگري نيز دارد؛ مثالً مركز بلع نيز در بصل ، بصل2مركز عصبي »: 3«گزينه 

  كند. را كه در نزديكي آن است مهار مي
 ) (متوسط)2ـ گفتار  سومـ فصل  دهمراد) (پايه  (كبيريدهد.  النخاع) تحت اثر پل مغزي دم را خاتمه مي (بصل 2مركز عصبي »: 4«گزينه 

  ـ فقط مورد (ت) درست است.» 1«گزينه  -179
  ن ندارد.ها محل تبادل گازهاي تنفسي بين آب و مايعات بدن است. ستاره دريايي خو الف) در ستاره دريايي آبشش

  زي نيز ممكن است شش وجود داشته باشد. مهرگان خشكي اي مثبت و يا منفي وجود دارد. در بي داران سازوكارهاي تهويه ب) در مهره
  دهد. پ) تنفس پوستي در دوزيستان نيز وجود دارد. قورباغه از طريق شش نيز تنفس انجام مي

  سازد. ايعي است كه تبادالت گازي را ممكن ميبست بوده و داراي م ت) انشعابات پاياني نايديس بن
 ) (دشوار)3راد) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

لختي بين دهليز راست و بطن راست قرار دارد و با بسته شدن خود در هنگام انقباض مانع برگشت خون تيره به دهليـز   ـ دريچه سه» 4«گزينه  - 180
  ها: شود. بررسي ساير گزينه راست مي

  كند. دريچه سيني ابتداي سرخرگ ششي از برگشت خون تيره به بطن راست جلوگيري مي»: 1«گزينه 
  كند. دريچه سيني ابتداي سرخرگ آئورت از برگشت خون روشن به بطن چپ جلوگيري مي»: 2«گزينه 
  كند. دريچه دولختي از برگشت خون روشن به دهليز چپ جلوگيري مي»: 3«گزينه 
 ) (متوسط)1ه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار راد) (پاي (كبيري

شـود. صـداي    هاي سيني بود و در پايان مرحله انقباض بطني شنيده مي تر) مربوط به بسته شدن دريچه ـ صداي دوم (واضح و كوتاه» 3«گزينه  -181
شود. در فاصله صداي دوم تـا   مي تر) مربوط به بسته شدن دريچه دهليز بطني بوده و در شروع مرحله انقباض بطني شنيده و طوالني گنگاول (

  اول چرخه بعدي، مرحله استراحت عمومي و انقباض دهليزي وجود دارد. خروج خون از بطن مربوط به مرحله انقباض بطني است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  مربوط به شروع مرحله انقباض دهليزي است. Pثبت موج »: 1«گزينه 
  دهد. شنيدن صداي دوم تا صداي اول چرخه بعد رخ ميانقباض دهليزها در فاصله »: 2«گزينه 
  شود. ها (تيره) به دهليز راست وارد مي در مرحله استراحت عمومي خون بزرگ سياهرگ»: 4«گزينه 
 ) (دشوار)1راد) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

  بررسي موارد: ـ همه موارد درست هستند.» 1«گزينه  - 182
  ي كبدي، سياهرگ باب كبدي قرار دارد.الف) قبل از شبكه مويرگ

  ب) بعد از شبكه مويرگي آبششي سرخرگ پشتي قرار دارد.
  پ) خون ورودي از سرخرگ ششي به شبكه مويرگي شش تيره است.

 ) (متوسط)دوم، سوم و چهارم (تركيبي)ـ فصل دهم راد) (پايه  (كبيريت) خون خروجي از شبكه مويرگي ششي روشن است. 
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در  مقاومـت هاي كوچك باعث كـاهش   اكسيد، با گشاد كردن سرخرگ دي ها، افزايش كربن در تنظيم موضعي جريان خون در بافتـ » 2«گزينه  - 183
  ها: يابد. بررسي ساير گزينه ها شده و ميزان جريان خون در آن قسمت افزايش مي آن

  دهند. يها با اثر بر قلب فشار خون را در سراسر بدن افزايش م بعضي هورمون»: 1«گزينه 
شوند. در  فرستند و مراكز عصبي باعث حفظ فشار سرخرگي مي هاي حساس به فشار پس از تحريك به مراكز عصبي پيام مي گيرنده»: 3«گزينه 

  گيرد. مينكند و تنظيم موضعي صورت  صورت كلي و در سراسر بدن تغيير مي ضمن در اين حالت نيز فشار به
  دهد. غيير در فعاليت قلب فشار خون را در سراسر بدن تغيير ميدستگاه عصبي از طريق ت»: 4«گزينه 
 ) (متوسط)2راد) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

هـاي بنيـادي ميلوئيـدي منشـأ      ها از ياخته دار دارند. اين گويچه ياخته دانه هاي سفيد بازوفيل، نوتروفيل و ائوزينوفيل ميان ـ گويچه» 1«گزينه  -184
  ها: سي ساير گزينهگيرند. برر مي

  گيرند. هاي بنيادي ميلوئيدي منشأ مي ها از ياخته ياخته بدون دانه دارند. مونوسيت هاي سفيد مونوسيت و لنفوسيت ميان گويچه»: 2«گزينه 
  د.هاي تيره دارن ياخته با دانه ها ميان هاي سفيد بازوفيل و ائوزينوفيل هسته دو قسمتي دارند. بازوفيل گويچه»: 3«گزينه 
  ها هسته چندقسمتي دارند. هاي سفيد چند هسته ندارد. نوتروفيل يك از گويچه هيچ»: 4«گزينه 
 ) (متوسط)3راد) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

  ها: ساير گزينهگيرد. بررسي  بافتي تبادالت صورت مي ها قرار گرفته و از طريق آب ميان ها در كنار ياخته ـ در اين سامانه مويرگ» 1«گزينه  - 185
طور غيرمستقيم گازها بين  شوند و سپس به در تنفس پوستي گازهاي تنفسي از طريق پوست با شبكه مويرگي زيرپوستي مبادله مي»: 2«گزينه 

  گردند. ها مبادله مي خون و ياخته
  خواهد از قلب خارج شود. شود، زيرا خون مي اي كه در ابتداي سرخرگ قرار دارد به سمت سرخرگ باز مي دريچه»: 3«گزينه 
اين مورد مربوط به قلب ملخ است. در سامانه گردش خون بسته در كرم خاكي از طريق سياهرگ خون وارد قلـب شـده و سـپس از    »: 4«گزينه 

  ) (متوسط)4ـ گفتار چهارم ـ فصل دهم راد) (پايه  (كبيريشود.  طريق سرخرگ خارج مي

  فيزيك
  ـ» 3«گزينه  - 186

  را حساب كرد: tتوان  ) ثانيه مي6تا  t) و (tهاي (صفر تا  دو مثلث با قاعدهگام اول: از تشابه 
t t t s
  

6 26 12  

tگام دوم: در بازه زماني صفر تا s ثانيه، حركت جسم كندشونده است و مسافت طي شده در  8تا  6و  2
  كنيم: است، حساب مي tبا محور ها را كه برابر مساحت محصور نمودار  اين بازه

l l S S | | | | m  
       ا ت  2 8 6 1 ا  2 ت  

6 2 12 2 182 2ο 

  ـ فصل اول ـ حركت با شتاب ثابت ـ حركت در مسير خط راست) (متوسط) دوازدهم(افاضل) (پايه 
  آوريم: دست مي ثانيه قبل از توقف به 5/1ـ روش اول: گام اول: تندي اتومبيل را در لحظه » 1«گزينه  - 187

V
ma
s

mV at V / V V
s




        

2 2
2 1 5 3ο

ο ο οο  

حركت متحرك تغيير نكرده است، تندي متحرك برابر اندازه سرعت متحرك است و در حركت با شتاب ثابت براي محاسبه گام دوم: چون جهت 

avتوان از رابطه تندي متوسط مي
V V

V


 2
ο :استفاده كرد  

av av
m mV / V /
s s


   

3 1 5 1 52
ο  

xروش دوم: با استفاده از رابطه at Vt   21
  آوريم: دست مي جايي متحرك را به جابه 2

x lx ( ) / x / l /            2 2 21 2 1 5 1 5 1 52 ο  

avاز رابطه
lV
t




av  كنيم: استفاده مي 
/ mV /
/ s

 
21 5 1 51  ـ فصل اول ـ حركت بر مسير مستقيم) (آسان) (افاضل) (پايه دوازدهم 5
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tدر لحظـه  Aشود و مكان  با شتاب ثابت انجام مي Aنويسيم. دقت كنيد كه حركت  را مي Aحركت ـ گام اول: معادله » 3«گزينه  - 188 ο   را مبـدأ
xگيريم، پس مكان در نظر مي ο ο .است  

V
A A A A Ax at V t x t x t

       2 2 21 1 22 2
οο

ο  

، دو ثانيه Aو ثانيه ديرتر حركت كرده است، پس مدت زمان حركت آن تا رسيدن به ، دBنويسيم. دقت كنيد كه  را مي Bگام دوم: معادله حركت 
  است. Aتر از مدت زمان حركت  كم

x
B B B B A B At tB A

x Vt x x V (t ) x (t )


 
       2 2 9 2οο

ο  

  توان نوشت: رسد، مكان دو متحرك يكسان است، پس مي مي Aبه  Bاي كه متحرك  گام سوم: لحظه

B A A A A A A Ax x (t ) t t t t s , t s          2 29 2 9 18 3 6ο  
Atلحظه s tگيرد دقت كنيد كه لحظه سبقت مي Aاز  B، متحرك 3 s   گيرد. سبقت مي Bاز  Aهنگامي است كه  6

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ حركت در مسير مستقيم) (متوسط) 

tو در لحظـه انـد   ـ چون دو متحرك از يك نقطه و همزمان شروع به حركت كرده» 2«گزينه  - 189 s سـرعت   5
تـوان اخـتالف    ترين فاصله را دارنـد، پـس مـي    توان دريافت در اين لحظه بيش ها يكسان شده است. مي آن

شـان   ها قبل از به هم رسـيدن  ترين فاصله آن ثانيه حساب كرد تا بيش 5ها در بازه صفر تا  جايي متحرك جابه
  آوريم: دست مي نگي را بهمشخص شود، پس مساحت مثلث ر

x m


  
8 5 202  

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ حركت بر مسير مستقيم ـ شتاب ثابت) (متوسط)

xهاي توان از رابطه جايي جسم مي ـ گام اول: براي محاسبه جابه» 4«گزينه  -190 at V t  21
2 ο وx Vt   هاي اول و دوم استفاده  حركتبراي

  كرد:

x ( ) m        2
1

1 2 5 6 5 52  

tگام دوم: اكنون سرعت متحرك را در لحظه s   كنيم: حساب مي 5

 m
V at V

s
     2 5 6 4ο  

  كنيم: اين قسمت را حساب ميجايي  ابهجثانيه است و  7تا  5گام سوم: اين سرعت برابر سرعت جسم در حركت يكنواخت بازه زماني 
x Vt x m      2 2 4 2 8  

x آوريم: دست مي جايي كل متحرك را به گام چهارم: جابه x x m        1 2 5 8 3 

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ حركت با شتاب ثابت ـ نمودار شتاب ـ زمان) (متوسط)

كي از نيروهاي وارد بر آن حذف شود، برايند نيروهاي وارد بر جسم برابر قرينه نيروي حذف شده خواهد ـ اگر جسمي در حال تعادل باشد و ي» 1«گزينه  - 191
  نيوتن خواهد شد و شتاب جسم برابر است با: 8نيوتني حذف شود، اندازه برايند نيروهاي وارد بر جسم برابر  8 نيروي بود، پس در حالتي كه

net
m

F ma a a
s

     28 2 4  

 پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (آسان)(افاضل) (

  ها: ـ بررسي هريك از عبارت» 2«گزينه  -192
  كه نيروي خالص صفر است، بايد جسم ساكن يا در حركت با سرعت ثابت باشد (نادرست). الف) هنگامي

  ب) اگر جسم در حركت با سرعت ثابت باشد، نيروي خالص وارد بر جسم صفر است (درست).
شود، امـا نيـروي    شود و سپس جهت حركت آن عوض مي ثابت و كندشونده داشته باشد، در يك لحظه متوقف مي  كت شتابپ) اگر جسمي حر

  ماند (درست). خالص وارد بر آن ثابت مي
  شود (نادرست).  ت) واكنش نيروي وزن بر زمين وارد مي

 يناميك ـ قوانين نيرو) (آسان)(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ داند.  درست» پ«و » ب«هاي  پس عبارت
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  ايم. در راستاي موازي سطح و عمود بر سطح و همچنين ديگر نيروهاي وارد بر جسم را رسم كرده Fهاي نيروي  ـ گام اول: در شكل زير، مؤلفه» 3«گزينه  - 193

  
  رد بر آن صفر باشد؛ يعني:گام دوم: چون جسم ساكن است، بايد در هر دو راستاي موازي سطح و عمود بر سطح برايند نيروهاي وا

net , xf f f N     15 15ο ο 

net , y N Nf F F N      5 20 15ο ο  

NRدانيم نيروي سطح بر جسم از رابطه گام سوم: مي f F 2   آيد و داريم: دست مي به 2

 R N  2 215 15 15 2  
 حال تعادل) (متوسط) (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نيروي سطح و جسم در

شود، با استفاده از قانون  قايق داده مي ، بهحركت نيوتن در خالف جهت 400و نيوتن در جهت  800كه نيروي  ـ گام اول: با توجه به اين» 3«گزينه  -194
netFدوم نيوتن يعني maكنيم: ، شتاب قايق را حساب مي  

m
a a

s
    2800 400 200 2  

Vجايي) يعني وم: با استفاده از معادله مستقل از زمان (سرعت ـ جابهگام د V ad 2 2
2 1 d، سرعت قايق را به ازاي2 m mو 25

a
s

 22 

Vو ο οكنيم: ، حساب مي  
m

V V
s

     2
2 22 2 25 10ο  

 ) (متوسط)1ـ  2ازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك ـ قانون دوم نيوتن ـ مثال (افاضل) (پايه دو

D(fصورت افقي است، پس اين نيـرو  ـ گام اول: در باالترين نقطه حركت جسم، نيروي مقاومت هوا در خالف جهت حركت و به» 2«گزينه  - 195 بـه   (
  طرف چپ و عمود بر نيروي وزن جسم است.

  
  كنيم: نيروي خالص وارد بر جسم را حساب مي گام دوم:

 mg / N
net D netf f mg f N       0 5 10 52 2 2 25 5 5 2  

netfگام سوم: شتاب جسم را از قانون دوم نيوتن ma كنيم: حساب مي  

 m
/ a a

s
   25 2 0 5 10 2  

  خالص وارد بر آن است. دانيم كه بردار شتاب جسم، هم جهت نيروي  گام چهارم: مي
 )آسان() 2ـ  2(پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك ـ قانون دوم نيوتن ـ مثال  فاضل)(ا

  كند. وارد مي Aبر  Bكند برابر اندازه نيرويي است كه  وارد مي Bبر  Aدانيم اندازه نيرويي كه  ـ مي» 3«گزينه  -196
AB BAF F  

و نيروي خالص وارد بر  BAFبرابر Aرند و چون اصطكاك ناچيز است، نيروي خالص وارد بر گي ها در اثر نيروي خالص شتاب مي پس هريك از آن
B برابرABF توان نوشت: است و مي  

AB B B BA A AF m a , F m a   

B  ها را حساب كرد: توان نسبت شتاب آن با مساوي قرار دادن دو رابطه مي A
AB BA B B A A

A B

m a
F F m a m a

m a
      

Bچون Am m است، پسA Ba a جايي  است؛ يعني در يك بازه زماني معين اندازه جابهA جايي  تر از اندازه جابه بيشB .است  

A A A
a aA B

A Bt tA B
B B B

x a t
x x

x a t




 
   

 

2

2

1
2
1
2

  

 ل دوم ـ ديناميك ـ قانون سوم نيوتن) (متوسط)) (پايه دوازدهم ـ فص98(سراسري خارج از كشور با تغيير ـ 
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  »21«صفحه                                                                        آزمون آزمايشي پيشروي ـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ

mـ جهت شتاب آسانسور رو به پايين است، پس شتاب جسم نيز رو به پايين و برابر» 4«گزينه  -197

s22 .است 

netFاز قانون دوم نيوتن ma يم:كنيم تا نيروي كشش فنر را حساب كن براي جسم استفاده مي  
                                 mg F ma F m(g a) F ( ) N        4 10 2 32  

تر از  در حالتي كه شتاب آسانسور صفر است، نيروي فنر برابر نيروي وزن جسم است. در حالتي كه آسانسور شتاب دارد، چون نيروي فنر كم
mg)وزن جسم N) Fبه رابطه فنر يعني شود و با توجه است، پس طول فنر كم مي 40 kx توان نوشت: مي  

F mg N

F N

F kx
F F k(x x ) F k x x x cm

F kx
 



              


401 1 1

1 2 1 23222 2
40 32 2 4  

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)

سـم  كه جسمي را روي سطح افقي پرتاب كنيم در راستاي افق فقط نيروي اصطكاك جنبشي بـر ج  ـ گام اول: در حالت كلي، هنگامي» 1«گزينه  - 198
  توان نوشت: شود و براي محاسبه شتاب جسم مي وارد مي

f Fr k N
net k k kF mgN

F ma f ma mg ma a g



          

گام دوم: يعني شتاب جسم فقط به ضريب اصطكاك آن بستگي دارد و براي محاسبه مسافت توقف و زمان توقف از مبحث حركت با شتاب ثابت 
  توانيم بنويسيم: مي

s s
k k

V V V V
d | | d , t | |

a g a g
    

 

2 2

2 2
ο ο ο ο 

  كنيم: هاي موردنظر را حساب مي كنون نسبتگام سوم: ا
s sk

s k

d dV
( ) ( ) ( ) ( )

d V l

  
     


2 22 1 21 2

ο

ο
 

s k

k

t V
( ) ( )

t V

  
    


12 12

ο

ο
  

 )متوسطفصل دوم ـ ديناميك) ((افاضل) (پايه دوازدهم ـ 

  وشت:توان ن شود و مي كند، بيشينه نيروي اصطكاك بر جسم وارد مي اي كه جسم شروع به حركت مي ـ گام اول: در لحظه» 1«گزينه  -199

              F N
smax s sF mgN

F f /


        8 8 20 0 4ο ο  

mكه جسم در حركت با شتاب گام دوم: هنگامي

s22 كند و داريم: است، نيروي اصطكاك جنبشي بر جسم اثر مي  

                         k k kF f ma /         8 20 2 2 0 2  
 (متوسط) (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك)

  توان نوشت: ـ چون جسم ساكن است، براي راستاي موازي سطح و عمود بر سطح مي» 4«گزينه  -200

s

N

s

N

F f

F mg F

F f

F mg F

 
   

   

1
2

1
2

ο

ο
  

يابد و زاويه نيروي سطح با افق  افزيش مي NFزياد شود، F2نادرست است. اگر » 1«شود. پس گزينه  ايجاد نميsfتغيير در F2با افزايش 
smaxfكه زياد شود، درصورتي F1نادرست است. اگر» 2«شود. پس گزينه  ) زياد مي(يعني f1 باشد، ابتداsf شود و به نيز زياد ميs , maxf 
دانيم در اين حالت نيروي اصطكاك جنبشي  شود و مي كند و نيروي اصطكاك جنبشي بر جسم وارد مي رسد و جسم شروع به حركت مي مي
 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (دشوار)نادرست است. » 3«گزينه است پس  smaxfتر از نيروي بيشينه اصطكاك ايستايي يعني كم

sتواند وارد كند، برابر ترين نيرويي كه ديوار بر نردبان مي ـ بيش» 2«گزينه  -201 , maxf .است  
                                    N s N smax s NF f F f F     ــينه   بيشــ

                                  F mg NN
NF / N

     100
ــينه 0 بيشــ 4 100 40  

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
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  آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ                       »22«صفحه 

  كنيم: ثانيه اول با استفاده از قانون دوم نيوتن شتاب جعبه را حساب مي 2گام اول: در طي ـ » 2«گزينه  - 202
  

k k
m

F f ma F mg ma / a a
s

          1 220 0 2 40 4 3  

  
V  كنيم: جايي جعبه را در اين دو ثانيه حساب مي ، جابهجايي ـ زمان گام دوم: از رابطه جابه ο ο 

x a t m2 2
1 1

1 1 3 2 62 2      ο  

tگام سوم: سرعت جعبه را در لحظه s   كنيم: ، حساب مي2

 m
V at V V

s
     3 2 6ο  

k(fراستاي حركت فقط نيروي اصطكاك جنبشي، در Fكه پس از قطع شدن  گام چهارم: با توجه به اين كند، شتاب جسم را در  بر جسم اثر مي (
  كنيم: اين مرحله حساب مي

k k k
m

f ma mg ma a g
s

2 2 2 22          

  كنيم: مي جايي جعبه را در اين مرحله حساب كنيم و جابه گام پنجم: از معادله مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابت استفاده مي
V V a x x x m           2 2 2

2 22 6 2 2 9ο ο 

  آوريم: دست مي جايي كل را به گام ششم: جابه
 x m   6 9 15  

Vتوانيد بـا اسـتفاده از رابطـه    ، ميa2و a1هاي  به عنوان روش ديگر، پس از محاسبه شتاب at V 2 مـدت زمـان حركـت دوم را بـه دسـت آوريـد. سـپس         1
Vنمودار t  را رسم كنيد و درنهايت مساحت محصور نمودار را با محورt .حساب كنيد  

                             
V at V t t s

S x m

       


   

2 1 2 22 6 3
6 5 152

ο

   

 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (دشوار)

  ـ در هنگام باال رفتن، نيروهاي مقاومت هوا و وزن مخالف حركت جسم هستند و اندازه شتاب جسم برابر است با:» 3«زينه گ -203
D

D
f

mg f ma a (g )
m

       

  هنگام پايين آمدن نيروي مقاومت هوا، مخالف نيروي وزن است و شتاب جسم برابر است با:
D

D
f

mg f ma a (g )
m

       

aبنابراين a  توان دريافت جايي ـ زمان مي است و چون مسير باال رفتن برابر مسير پايين آمدن است، با استفاده از معادله جابهt t  .است  
 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)

  كنيم: حساب مي Cسبـ گام اول: تغيير دماي ميله را برح» 2«گزينه  - 204

F C         
9 990 505 5  

  كنيم: گام دوم: درصد تغيير طول ميله را حساب مي
L

L
5 4

1
10 50 5 10 

       

/   45 10 100 0   درصد تغيير طول ميله05%
  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (متوسط)

Tتوان از رابطه تغيير چگالي يك جسم برحسب دما يعني مي ـ» 4«گزينه  -205   :استفاده كرد  
kg

m

           3 5
37 10 3 2 10 200 84  

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (آسان)
Qـ از رابطه» 1«گزينه  - 206 C T  كنيم: استفاده مي  

B B B B A

A A A A B

Q C T C CQ

Q C T Q C C


      


2 50 5

10 2  

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (آسان)
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  »23«صفحه                                                                        آزمون آزمايشي پيشروي ـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ

  ـ» 2«گزينه  -207
Cآب 20آبC10و ظرفC 20ظرفC10 

Q m C T , Q m C T   1 1 1 2 2 2  
  توان نوشت: در نظر بگيريم، مي Qاگر گرماي تلف شده را

Q Q Q Q / / Q Q J              1 2 14250 0 3 1000 10 0 2 4200 10 2850  
 (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (متوسط)

Qـ از رابطه توان گرمايي يعني» 4«گزينه  -208 pt كنيم: استفاده مي  

Qآب
C 3 Qآب10

C 2 οيخQ
C 1 οيخC 10  

Q Q Q Q / t / / / / t t s                    3 3
1 2 3 2 1 10 0 1 2100 10 0 1 336000 0 1 4200 10 2 1 10 2100 19 19  

 (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (متوسط)

  توان جرم جسم را حساب كرد: ـ گام اول: از قسمت اول نمودار كه مربوط به حالت جامد جسم است، مي» 3«گزينه  - 209
Pt mc T m m kg         50 10 60 500 30 2  

  كنيم: كنيم و گرماي نهان ذوب جسم را حساب مي گام دوم: از قسمت دوم نمودار استفاده مي

f f f
J

Pt mL L L
kg

       50 40 60 2 60000  

 (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ دما و گرما) (متوسط)

  كنيم: است اكنون جرم يخ ذوب شده را حساب مي Cοـ گام اول: چون مقداري يخ در آب باقي مانده است، دماي تعادل» 1«گزينه  -210

Qآب
C 2 Qو آب Cοآب40

C 1 οيخCο  
fm L m C T m / / ( ) m / kg m g             1 2 1 1 1336 0 5 4 2 40 0 25 250ο ο ο  

  آوريم: دست مي گام دوم: جرم يخ اوليه را به
m m m m g     ــه ــه بــاقي مانــده اولي 1 اولي 250 20 270  

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل پنجم ـ دما و گرما) (متوسط)

 شيمي

  اي) (آسان) (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ گازهاي هواكره و اثر گلخانه ها درست هستند. ـ همه عبارت» 4«گزينه  - 211
  دهد. واكنش مي CaOبا CO2ـ در بين گازهاي داده شده فقط گاز» 1«گزينه  -212

CO (g) CaO CaCO 2 3  
  شوند، پس: كند، چون مصرف نمي شود و درصد جرمي ساير گازها تغييري نمي خروجي صفر مي CO2بنابراين درصد جرمي گاز

N

O
 2

2

% جرمي     50 % جرمي    5 10  

CO

O
 

2

% جرمي     30 3%  جرمي    10
  

  به مواد معدني)) (آسان) CO2ر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ تركيبي استوكيومتري گازها و شيمي سبز (تبديل(دكت
توانيم با عنصر فسفر يا هيدروژن شروع كنيم، زيرا اين عناصر در هر طرف در دو تركيب وجود دارند. بهتر  ـ موازنه اين واكنش را نمي» 3«گزينه  -213

Hست موازنه اين واكنش را با اكسيژن درا PO3 دست آمده را در مخرج  وجود آمدن ضريب كسري، بالفاصله ضرايب به شروع كنيم و پس از به 4
 دهيم: مانده را ادامه مي كنيم و با ضرايب جديد، موازنه مواد باقي كسر ضرب مي

  
P P I H O PH I H PO   4 2 4 2 4 3 413 10 128 40 32  

  هاي شيميايي) (دشوار) ) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ موازنه واكنش(دكتر نامور
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  آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ                       »24«صفحه 

  :ها درست هستند ـ همه عبارت» 1«گزينه  -214
اتمي هستند، پس تعداد  كه هر دو، گاز نجيب و تك جايي وجود دارد. از آن Neمول گاز  25/0)، 2و در ظرف ( He)، يك مول گاز4پ) در ظرف (

  ) است.2ها در ظرف ( )، چهار برابر تعداد اتم4ها در ظرف ( تعداد اتم ها يا مولكول
Neكه جرم مولي جايي باشد. از آن ها مي ت) در دما و فشار ثابت (شرايط جدول)، چگالي گازها متناسب با جرم مولي آن g mol  و جرم  120

Hمولي گاز هيدروژن g mol  1
2   ، ده برابر چگالي هيدروژن است.Neالي است، پس چگ 2

  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ رفتار گازها) (متوسط)
دست آوريم و به كمـك چگـالي    است، الزم است جرم گاز اوزون توليد شده را به STPكه شرايط انجام واكنش غير  ـ با توجه به اين» 2«گزينه  - 215

O)اوزون   را به حجم تبديل كنيم. حل با تناسب:جرم آن  3(

x / g

O (g)NO (g) O (g) NO(g) x / g

/ 

    
 

32 2

1 گرم   44  

1 44
1 46 1 48

1 گرم   38  

  

O)كه در صورت سؤال چگالي گاز اوزون جايي از آن O)داده نشده، الزم است از روي چگالي گاز اكسيژن 3( O)، چگالي گاز اوزون2( را  3(
  ريم (نسبت چگالي دو گاز، همان نسبت جرم مولي دو گاز است):دست آو به

dO MO /
dO / g L

dO MO dO
     2 2 1

3
3 3 3

1 2 32 1 848  

V mL mيا800 / g
d / V / L

V V
    

1 441 8 0 8  
  ) (متوسط)گازها STP(دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ استوكيومتري، شرايط غير 

هاي گازي، جرم گاز، شمار مول گاز،  مانند عبارتند از: شمار مولكول حجم ظرف، بدون تغيير باقي مي هايي كه با دو برابر كردن ـ كميت» 2«گزينه  -216
 شوند عبارتند از: فشار درون ظرف، چگالي گاز، شدت رنگ سامانه گازي. هايي كه دستخوش تغيير مي جرم مولي گاز و كميت

  متوسط)) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ رفتار و خواص گازها) (نامور(دكتر 
  آوريم: دست مي ابتدا از روي معادله موازنه شده واكنش سوختن اتان، حجم گاز اتان و جرم آب توليد شده از سوختن اتان را بهـ » 4«گزينه  -217

C H (g) O (g) CO (g) H O(L)
/ Lx / g

/ L
x /

  
 



2 6 2 2 22 7 4 6
4 22 ــتر4 5 ليـ 6 6 1811 2 رم    گ  13 5

  

  است. CO2چون ضريب اتان، نصف
/ / / g 15 75 13 5 2   از سوختن هيدروژن: جرم آب توليد شده 25

/
/

/ /
    


5 حجم گاز اتــان 6100 100 66 5 حجم كل 66% 6 2 Hدرصد حجمي اتان8 (g) O (g) H O(L)

/ L
x /

/

  
 



2 2 22 2
2 22 4 2 ــتر18 2 ليـ 8 2 25

  

  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ مسأله استوكيومتري حجمي گازها) (دشوار)
  ـ» 4«گزينه  - 218

  
  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ توليد آمونياك، فرايند هابر) (آسان)

  ـ» 2«گزينه  -219
CH (g) O (g) CO(g) H O(L)

/ L

x / L

  




4 2 22 3 2 4
2 22 42 16
رم    گ  6 رم   72 گ  48

  

C H OH(L) O (g) CO (g) H O(L)
/ L

x / L
/

  



2 5 2 2 21 3 2 3
2 22 41 46

رم    گ  6 رم   72 گ  6 9

  

CO /

CO /
 

2

6 حجم 72 6 حجم1 72 

  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ مسأله استوكيومتري سوختن) (آسان)
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  ـ بررسي عبارت نادرست:» 1«گزينه  - 220
باالترين دما تا كمترين دما در آن بيشتر است. گلخانه  فقط عبارت (آ) نادرست است. نمودار (آ) كه تغييرات دما در آن بيشتر است؛ يعني فاصله

 و نمودار (ب) كه تغييرات ميانگين دما در آن كمتر است مربوط به درون گلخانه است (فاصله بيشترين دما تا كمترين دمـا در آن كمتـر اسـت)؛   
  (آسان)اي)  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ اثر گلخانهباشد.  ها درست مي ساير عبارت

آيـد و بـا اسـيدها     در آن به رنـگ آبـي درمـي    pH، اكسيد فلزي است و در آب خاصيت بازي دارد و كاغذ (BaO)ـ باريم اكسيد» 4«گزينه  -221
Hو HNO3مانند SO2 N)دهد. دي نيتروژن پنتااكسيد واكنش مي 4 O )2  pH، اكسيد نافلزي است و در آب خاصيت اسـيدي دارد و كاغـذ  5

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اكسيد فلزي و نافلزي) (آسان)دهد.  واكنش مي KOHو  NaOHآيد و با بازها مانند  در آن به رنگ سرخ درمي
NH)ـ آمونياك» 4«گزينه  - 222   نور خواهد بود. موالر آن كم بوده و المپ كم 1/0، يك باز ضعيف است و رسانايي محلول 3(

CHاستيك اسيد COOH3  نور خواهد بود. موالر آن كم بوده و المپ كم 1/0يك اسيد ضعيف است و رسانايي محلول  
H]كتريكي ندارد و از اين رو المپ خاموش بوده و چونشكر يك ماده غيرالكتروليت است و محلول آن رسانايي ال ] [OH ]   ،استpH 

  هاي الكتروليت) (آسان) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ رسانايي الكتريكي محلولمحلول شكر هفت است. 
  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 2«گزينه  - 223

  ماند. ها ثابت مي ها و فرآورده دهنده پ) در زمان برقراري تعادل، غلظت واكنش
عنوان نمونه واكنش زيـر، يـك واكـنش     پذيري، الزاماً تعادلي نيست، بلكه تحت شرايط خاص ممكن است تعادلي شود، به ت) هر واكنش برگشت

  پذير است. برگشت
H (g) O (g) H O(l)2 2 22 2  

  ولي شرايطي وجود ندارد كه سامانه تعادلي تشكيل دهد.
  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ سامانه تعادلي) (آسان)دار ثابت تعادل در دماي ثابت براي هر تعادل ثابت است. ث) مق

براي فرآيندي كه در آن يـك تركيـب مولكـولي در آب بـه     » يونش«كتاب درسي، عبارت  18ـ با توجه به توضيحات حاشيه صفحه » 2«گزينه  - 224
HF)رود؛ مانند يونش اسيدها كار مي شود، به ميهاي مثبت و منفي تبديل  يون , HCl).  

يك بـاز قـوي    NaOHشود و چون  استفاده مي» تفكيك يوني«پس براي سود سوزآور (سديم هيدروكسيد) كه يك تركيب يوني است، عبارت 
  شود. طور كامل تفكيك يوني مي است، در آب به

H O
NaOH(s) Na (aq) OH (aq)  2  

  نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقايسه باز قوي و باز ضعيف) (آسان) (دكتر

H]دو محلول با هم برابر است، پس pHـ چون » 2«گزينه  - 225 O ]
  باشد. دو محلول با هم برابر مي 3

pH(Hx) pH(Hy)  

(HX) (HY)[H O ] [H O ] 3 3 

HX HX HY HYM M    

HX HY

g g

g g

L L
  

18 10
60 50
2 2  

HY تري است. اسيد قويHX HY   
2
3 

  هاي (آ) و (ب) درست هستند. عبارت
M)هاي موجود در محلول ب) درست ـ شمار گونه M )  .است كه چون غلظت مولي دو محلول متفاوت است، پس نابرابر خواهد بود  

  ) (متوسط)pHو  ) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقايسه خواص محلول اسيدي از روي 99ـ (سراسري داخل كشور تجربي 
ها بيشتر بوده و رسانايي محلول الكتروليت بيشتر شده و در  جايي يون ها در محلول الكتروليت بيشتر باشد، جابه ـ هرچه غلظت يون» 4«گزينه  - 226

هاي موجود در محلول واكنش دهد و رسوب توليـد   چه به محلول الكتروليت، تركيبي اضافه شود كه با يون شود. چنان نتيجه نور المپ بيشتر مي
  شود. يابد، رسانايي كمتر شده و نور المپ نيز كمتر مي ها كاهش مي كند، چون غلظت يون

  شود. توليد مي AgClموجود در محلول واكنش داده و رسوب Clبا يون Ag، يون»1«در گزينه 
Ag (aq) Cl (aq) AgCl(s)    

SO، يون»2«در گزينه  2
Baبا يون 4 2 محلول واكنش داده و رسوبBaSO4 شود. توليد مي  

Ba (aq) SO (aq) BaSO (s)  2 2
4 4  

  منيزيم فسفات، خودش نمك نامحلول است.»: 3«گزينه 
  يابد. شود و غلظت يوني افزايش مي سديم نيترات كه نمك محلول است و تفكيك يوني مي»: 4«گزينه 

  هاي الكتروليت) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسيدها و بازها ـ رسانايي محلول
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  آ) درستـ » 1«گزينه  - 227

H]برابر  O ]

[H O ]

 

 
  

43 3
7

3

10 آب گازدار  10 1000
10 آب خالص 

  

  ب) نادرست

OH]برابر  ]

[OH ]

 

 
  

10
3

13
10 آب گازدار  10 1000
ــده 10 اسيد مع

  

H]پ) نادرست ـ O ]
  آن كمتر از آمونياك است. pHآب گازدار بيشتر از محلول آمونياك است، پس 3

Hت) نادرست ـ خاصيت اسيدي به غلظت O
  بستگي دارد. 3

H]برابر O ]

[H O ]

 

 
  

13 3
4

3

ــده 10 اسيد مع 10 1000
10 آب گازدار 

  

H]برابر  O ]

[H O ]

 

 
 

13 10
11

3

ــده 10 اسيد مع 10
10 محلــول آمونيــاك

  

H]ث) نادرست ـ برعكس، نسبت O ]

[OH ]




  در محلول آمونياك كمتر از آب گازدار است. 3

 وكسيد) (متوسط)فصل اول ـ مقايسه غلظت يون هيدرونيم و يون هيدرپايه دوازدهم ـ (دكتر نامور) (

  قسمت اول: ـ» 1«گزينه  - 228
pHHA) pH [H O ]      2

32 10 10  

HA[H O ] M n M / M /          2
3 10 1 0 1 0   HA: غلظت موالر اوليه 1

pHHD) pH [H O ]      3
33 10 10  

HD[H O ] M n M / M /          3
3 10 1 0 2 0  HD: غلظت موالر اوليه 005

HA

HD

M /

M /
 

0 1 200 005  

  قسمت دوم:

HA
HA

HD
HD

[OH ]
[OH ]

/
[OH ]

[OH ]


 

 


 
 




  

    
  


14
12

122 1
1114

11
3

10 10
1010 10 0 1
1010 10

10

  

  ) (متوسط)pH) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسائل 1400ري داخل كشور تجربي ـ (سراس

  ـ» 1«گزينه  - 229

H O Q H O OH  2 32   

H، با دما رابطه مستقيم دارد)، پس با افزايش دما غلظت يونيابد (درجه تفكيك يوني با افزايش دما، آب به ميزان بيشتري يونش مي O
3 

Hيابد، ولي هر چقدر در آب خالص افزايش مي O
نيز توليد خواهد شد (ضرايب برابر دارند)، پس  OHتوليد شود، دقيقاً به همان اندازه 3

Hغلظت C25باشد. تنها در دماي محيط آب خالص همواره خنثي مي O
 C85مول بر ليتر است، پس در دماي 710برابر با OHو 3

Hغلظت O
Hغلظت C25مول بر ليتر است و در دماي 710با هم برابر و بيشتر از OHو 3 O

 710با هم برابر و كمتر از OHو 3
يابد و درنتيجه  ) است، آب به ميزان كمتري يونش ميC25تر از دماي اتاق ( گراد چون دما پايين درجه سانتي 5مول بر ليتر است. در دماي 

  باشد. مول بر ليتر مي 710درجه با هم برابر و كمتر از  5هاي هيدرونيم و هيدروكسيد در آب  غلظت يون
  الص) (متوسط)هاي هيدرونيم و هيدروكسيد در آب خ (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ غلظت يون
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  ـ» 2«گزينه  -230
pHpH [H O ] M       2

32 10 10  
M

Ka



 

2

1 

M
/


  

             
   

2
2 1010 10 1 2 1 0 51 1 

Hx molغلظت مولي اسيد 
[H O ] M M / M /

L
       2

3 10 0 5 0 02 

mol
/ / L / mol

L
 0 02 0 2 0 004  

Mg
/ mol / g M g mol

mol
     0 جرم مولي 1 004 0 312 781  

  ) (متوسط)Kaكيبي باتر pH(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسأله 
  مولكول اسيد يونش يافته است، پس: 3) حل شده و يونش نيافته و صورت مولكولي ( ذره به 7ـ با توجه به شكل، » 2«گزينه  -231

/ mol

/ mol


     


ــه ــونش يافت 3 تعداد مول هــاي ي 0 001% 100 100 10 تعداد كل مول هاي حل شــده%30 0 001  

mol H / mol
[H O ] mol L

L / L


  

    3 1
3

3 0 001 6 0 محلول     10 5  

{ { {
/ /

pH log[H O ] log (log log log ) pH /           3
3

0 3 0 5 1
6 10 2 3 3 10 2 2  

  ) (متوسط)pHازدهم ـ فصل اول ـ (دكتر نامور) (پايه دو
  ـ بررسي عبارت نادرست:» 1«گزينه  - 232

عنوان ماده مؤثر در داروي ضداسيدها كاربرد دارد. افزودن اين ماده به شوينده  خاصيت بازي دارد و به NaHCO3عبارت ت) جوش شيرين يا
  كننده است. شود و فرآورده، خود يك پاك ها واكنش داده و صابون توليد مي بيشود، زيرا با چر ها مي موجب افزايش قدرت پاك كردن چربي

( )( )

RCOOH NaHCO RCOONa CO H O   3 2 ــابون2  اسيد چرب  ص
ــده ــاك كنن  چــربي پ

  

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسيدها و بازها ـ اسيد معده و ضداسيدها) (متوسط)
  ـ» 2«گزينه  -233

[H O ] / mol L
[OH ]

 
   

 
      



14 14
3 4 1

3 11
10 10 0 5 10 5 10

2 10
  

X[H O ] M n M M X                  4 2 2
3 5 10 1 5 10 10 10 2 

  ) (متوسط)pHنامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ (دكتر 
  ـ» 3«گزينه  - 234

pH
NaOH

mol mol
pH [H O ] [OH ] M /

L L


    


        

14
13 1

3 ــظ 13 غلي
1013 10 10 10 0 1
10

  

pH
NaOH ( )

mol mol
pH [H O ] [OH ] M /

L L


    


        

14
11 3

3 11 رقيــق جديد    
1011 10 10 10 0 001
10

 

Mرقيق  V M V1 1 2   غليظ 2
/حجم محلول رقيق / V V m L     2 20 1 5 0 001 500  

V m L    آب 500 5   حجم آبيقحجم رقحجم غليظ 495
جا  برابر شده، در اين n10مرتبه رقيق شده و حجم محلول n10واحد كاهش يابد؛ يعني محلول آن nمحلول يك باز قوي  pHتر: اگر  راه ساده

 500ليتر به  ميلي 5يا صد مرتبه رقيق شده و حجم محلول از  210حلول آنمحلول سديم هيدروكسيد دو واحد كاهش يافته، پس م pHچون 
  ) (متوسط)pH(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسيدها و بازها ـ مسائل ليتر آب اضافه شده است.  ميلي 495ليتر رسيده، پس بقيه آن يعني  ميلي

  ـ» 3«گزينه  -235
Ka M / /        2 43 2 10 2 0 04  

mol
[H O ] M n / /

L
          3

3 0 2 1 0 04 8 10 

pH log[H O ] log ( log ) /         3
3 8 10 3 2 3 2 1 

 ) (متوسط)ثابت يونش اسيدي و خنثي شدن pH(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسيدها و بازها ـ 
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  ـ» 3«گزينه  - 236

pH

pH

[H O ]

[H O ] M n M / mol L

/ mol g mg
? mg HNO L mg HNO

L mol g

  

 



 

      

    

2
3

1
3

3 3

2
10 10

0 01
0 01 63 10001 6301 1 1

   

  (متوسط) )pH(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ 
  ـ» 3« گزينه - 237

Ba(OH) : pH [H O ]    13
2 3

ــتي ــوي دوظرفي ــاز ق  ب
13 10

14243
  

[OH ]


 


 
14

1
13

10 10
10

 

Ba(OH)2  molغلظت مولي
[OH ] M n / M M /

L
          0 1 2 1 0 05 

HNO Ba(OH) Ba(NO ) H O

x / mol x / g HNO


  

 

3 2 3 2 2
2 63 1

3

2 1 1 2

رم    گ  0 005 0 63 خالص      

14243 14243
  

mol
/ / L / mol Ba(OH)

L
  20 05 0 1 0 005  


1

 جرم ناخالصجرم خالص درصد خلوص 

m / / g HNO   3
1000 63 0 9 ــالص   ناخالص70 ناخ

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسيدها و بازها ـ خنثي شدن) (دشوار)
  ـ » 4«گزينه  -238

pH

Mg(OH) HCl

OH n
pH [H O ] M n M /

H n

M n V M n V

/ / V V ml


  




         





      

12
3

2
2

1 1 1 2 2 2
2 2

ــداد بــاز 2 تع 10 10 0 01
ــداد اســيد  تع

0 5 2 5 0 01 1 500

64748 64748
   

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسائل خنثي شدن اسيد و باز) (متوسط)
دار ضعيف اسـت، پـس محلـول آن رسـانايي      ها در محلول يك اسيد تك پروتون ت نسبي گونهدهنده غلظ ـ شكل داده شده، نشان» 4«گزينه  - 239

  ها: باشد. بررسي ساير گزينه الكتريكي اندكي داشته و نور المپ كم مي
  نور المپ، پرنور نمايش داده شده كه نادرست است.»: 1«در گزينه 
  همنام يعني منفي حركت كرده كه نادرست است.به سمت قطب  Xيون»: 2«در گزينه 
  محلول اسيد قوي نمايش داده شده كه نادرست است.»: 3«در گزينه 

  ها در محلول) (آسان) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ ارتباط رسانايي الكتريكي با غلظت گونه
  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 4«گزينه  - 240

  ها با هم برابر است. ها در محلول آن ها و كاتيون تند و غلظت آنيونپ) همگي باز يك ظرفيتي هس
  معادله فرآيند تفكيك يوني سديم هيدروكسيد در آب:

H O
NaOH(s) Na (aq) OH (aq)  2  

  معادله فرآيند يونش آمونياك در آب:
NH (g) H O(L) NH (aq) OH (aq)  3 2 4  

OH]است، پس نسبت NH3تر از بيش KOHث) چون قدرت بازي ] به[H O ]
 NH3تر از بيش KOHدر محلول با غلظت يكسان 3

  سان)) (آkb(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقايسه بازهاي قوي و ضعيف و باشد.  مي
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