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

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

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

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير
  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

الهـام محمـدي،   كـاظم كـاظمي،   ، كيـا  فرهـاد فـروزان  هامون سبطي، ار،حسين پرهيزكد اصفهاني،يحممحسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
 مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي مرتضـوي، پيـروز   نصرآبادي،  محمدعلي كاظميشيرودي،مرتضي كاظمسجادي،رنجبر، سيداميررضاامير رضاييابراهيم احمدي،  ، زبان قرآنعربي
  وجان

  كبير، احمد منصوري مجيد فرهنگيان، مرتضي محسنيفردين سماقي، بقا،  محبوبه ابتسام، محسن بياتي، محمد رضايي  دين و زندگي
  ، محدثه مرآتيروش عقيل محمدينژاد، نويد مبلغي، ساسان عزيزيطاهري،سپهر برومندپور، حسن روحي، محمداله استيري،رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، كاظميكاظم سيدعليرضا احمدي  فارسي

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
 مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پور اسماعيل يونس

  ستايش محمدي  سكينه گلشني احمد منصوري احمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  ، اله استيريرحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  فاطمه نقدي

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح       جربي، هنر، منحصراً زبان)دوازدهم (رياضي، تعمومي    1400 اسفند 20 آزمون
  

 

  . … جز بهدر مقابل همة ابيات درست است؛ » انديشه«مترادف واژة  - 1

  شادي كن و انديشه از دل بكن (اندوه)    ت از بهر جشن سدهجشن سده اس )1

  پيچ (بيم) چو زلف عروسان رهش پيچ    نه انديشه از كس نه حاجت به هيچ )2

  )ريزي برنامهعشوه كند در كارش ( گل در انديشه كه چون    فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش )3

  )طرح و نقشهگرت آسودگي بايد برو عاشق شو اي عاقل (  ها زايد كه مردم را بفرسايد ز عقل انديشه )4

  ؟يابيد ميناماليي  غلطدر ميان واژگان كدام گزينه  - 2

  صداي مرتعش ) تعقيب شبح در تاريكي، ضجة مرد نقّال، لهن رجز و1

  سينه، صداي مهيب معركه قتماس، جنارارهايي با بوي الس) ا2

  ) خوارشدن دوزخ، ذوال مملكت، سورت سرماي دي 3

  ) غو برخاستن، كربت جور و غربت، آزرم و حيا4

 ؟ دهد را در ابيات زير نشان مي» ايهام تناسب، حسن تعليل، جناس، تضاد و استعاره«هاي  كدام گزينه ترتيب آرايه - 3

  ه با طبع سازگارعمود هواي صونب  بعد از اينالف) برخيز و عزم ميكده كن زانكه 

  كه خواهد رفت در پاي جوان تو ،سرش را من  بينم را كرد چشمت پير مي» اوحدي«ب) به دستان 

  وگرنه از چه لبش خشك و چشم تر يابي؟    ه بر جگر بحر نيز داغي هستصج) ز غ

  نيستهر دولتي كه تيز بود مستدام     د) تيغش چو برق از دل مجروح ما گذشت

  گهي به خاور و گاهي به باختر يابي    هـ) براي مصلحتي پادشاه گردون را

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

  شود؟ يم دهيد» جناس هام،يا ه،ياستعاره، تشب« يها هيآرا تيدر كدام ب - 4

  سحر خواهد فتاد ياز گذار باد گلبو  باغ  انيدر زلف گلرو ني) باده نوش اكنون كه چ1

  ستا دم دهيعاشقان سپ يزمانه گفت كه ا    چون نمود طلعت صبح  هي) ز شام زلف س2

  ديكه د ياريبه ع يرا زان صفت سرو يراست  خجالت در گل است  ي) آن كه زو شمشاد را پا3

 نماز بر او فرض شد ديچون قامتت بد     اميكه هست شب و روز در ق ي) سرو سه4

  درست آمده است. …گزينة  جز بهها  ترتيب در همة گزينه هاي مشخص شده به نقش واژه - 5

  نهاد) -اليه  ز آتش خورشيد باشد جبهة تابان صبح (مضاف  است در دل از جبينش روشن است  سوزيرا  هر كه )1

  عول)مف -كه در كمند مالمت اسير نيست (مسند  صيدي    جگر بيخوانند در شكارگه عشق،  )2

  نهاد) -ام دير است من تا جان دهم، جانا بيا (منادا  دل داده  بدنجان چه ارزد خود  ها چو تن بي تو و جان جاناي  )3

  )نهاد -سنگ به ديوانه زدند (بدل  گر اين همه كودكان    مباد چهره پريآفت شيشة حسن تو  )4

 ؟ كند درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 6

 است. … »و جان سر« ،»و جان را نتوان گفت كه مقداري هست سراي تو ريزم كه پسند تو بود / پ چه درمن «در بيت 

  متمم جملة پيرو )2    متمم جملة پايه )1

  مفعول جملة پيرو )4    مفعول جملة پايه )3

 دقيقه15 3فارسي
  ادبيات انقالب اسالمي

  ادبيات حماسي
13تا پايان درس  10درس 

 117تا صفحة  82صفحة 

www.konkur.in

forum.konkur.in



   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400اسفند  20 زمونآ 
 

 ؟ درست است» كامالً«با توجه به سرودة زير، كدام گزينه  - 7

  قرار در تك ايستاد چو جاسوس بيان    باد شمال چون ز زمستان چنين بديد«

  »ارزار، اي خبرگزبگ در ساعت اين خبر    از من خدايگان همه شرق و غرب را

  كار رفته است. در معناي توقف كردن به» ايستادن«بيت اول از يك جملة غيرساده تشكيل شده و  )1

  شود. در ابيات، دو قيد و چهار صفت يافت مي )2

  .ي داردمنقش متم» جاسوس«دارد و  وجوددر دو بيت، يك مفعول  )3

  در سروده، سه تركيب اضافي وجود دارد و يك فعل به قرينة معنوي حذف شده است. )4

 ؟ پيامد رفتار ستمگرانة پادشاه عبارت زير، در كدام گزينه تكرار شده است - 8

فعلش به  مكايداذيت آغاز كرده تا به جايي كه خلق از دراز كرده بود و جور و  رعيتال مانصاف حكايت كنند دست تطاول به  يكي را از ملوك بي«

 »جهان رفتند.

  اية ايمانمدانم كه بود حب وطن     ام ار نه از شوق ملك ترك وطن كرده )1

  داور نماندبا كه گويم اين سخن چون در جهان     فتنه آمد در جهان دست تطاول برگشود )2

  جهان روي او بكرد نهانچرا ز خلق     زمانه به بالي خلق جهان نجستاگر  )3

  جا زادمنتوان مرد به سختي كه من اين   صحيحسعديا حب وطن گرچه حديثي است  )4

  دارد؟ يمتفاوتمفهوم  تيكدام ب - 9

  مهابت تو اگر پس زند لگام اجل    ) هزار مرحله برتر جهد ز اول عمر 1

  اناجل گرفته ز قد خمت به پشت كم     ري) به راه ملك عدم، تا دواندت چون ت2

  تو باشد همه ساله به حذر غياجل از ت   ) درم از دست تو باشد همه ساله به فغان 3

  زمانه هست زبون ،جهانت هست مسخّر     عي) قضات هست زبون و اجلت هست مط4

 ؟ كدام گزينه با عبارت شعري زير قرابت مفهومي دارد - 10

 »كان كليد گنج مرواريد او گم شد/  اين نخستين بار شايد بود«

  ديدگان مجموعة الطاف بود بهر محنت  گره است دار و لب خندان و ابرو بي چشم مردم )1

  به شادي بگذراند روزگاري    نديده خاطرش از غم غباري )2

  اش گره از ناز برجبين گردد كرشمه  تبسمش به لب از شرم خشم و كين گردد  )3

  به ابرو ز خشم اندر آورد خم    وزان پس به چشم و به روي دژم )4
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   4: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي          1400اسفند  20 آزمون 
 

  

  شود. ژگان داخل كمانك دو مترادف معنايي يافت ميبراي وا … جز بهها  گزينه  در همة - 11

) م مصورسر به سر زين بحر پرخون  صد بيابان را كه خشكي از لب خشكم گرفت )1   يافتم (برّ

  ما شكار افتاده و شير فلك نخجير ما (شكاري)    صيد آن آهوي روبه باز صياد توايم )2

  زار پريشان ز كه پرسم (شماتت)  داروي دل    دالن جان به لب آمد نش مردهاز سرز )3

  را كه از محبت تو جان دريغ نيست (مودت)  آن    هرگز به صدر جان نرسد دوستي جان )4

  اماليي هستند؟ غلطكدام ابيات فاقد  - 12

  افتنه را مأو ابندـيـرب نـرق و غـش هـب    ت اوقو و ولهعجب گر ز  چيمدار هالف) 

  طاوعتت انس و جان نهادـط مـبر خ سر    كز اعتقاد مانيسل نيوارث نگ يا) ب

  ر بزادـضـاك، اخـورد خـخ يـابـهذ ور    برد چرخ، اختر گذاشت يگر شهابج) 

  يبه حشرش نظر لطف به اعمال كن گر    وابص زانيگسلد بند ز م ياز گران د)

  كمال تو ةريت در دااس يمهمل ةـطـقـن    حكمت و ادب ةدفتر علم و معرفت نسخهـ) 

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

  اند؟ آمده نهيدر كدام گز» ماه نو و مرغان آواره ،دار شلوارهاي وصله ،يشرق - يغرب وانيد« دآورندگانيپد ترتيب به - 13

  باخ  چاردير ،يمي، نادر ابراهانگ گوتهگيوهان ولف) 1

  رتاگو ندراناتي، رابرسول پرويزيباخ،  چاردي) ر2

  تاگور ندراناتي، رابرسول پرويزيولفگانگ گوته،  وهاني) 3

  ي، سودابه پرتونادر ابراهيميجبران،  لي) جبران خل4

 شود؟ به ترتيب، در كدام ابيات يافت مي» ايهام تناسب ،حسن تعليل ،اغراق ،مجاز ،تشبيه« هاي آرايه - 14

  سجد، سجده نتوان بي وضو كردنكه در محراب و م  الف) چو آيم پيش روي او، به خونِ دل وضو سازم

  عرش و كرسي همه بر خاك نهادند جبين  اي بر سر خاك از مي عشق افشاندند ب) جرعه

  به عمر خويش نيايند بعد از آن به فَالح    ذّنان شنوندؤج) حديث قامت تو گر م

  من كوكب اوفتد ةيك آسمان ز ديد    د) تا روي روز در خَمِ زلف شب اوفتد  

  و نتوانست به يك پا بگذشتك از جلي  خواست به پابوس تو آيد چون آب     هـ) سرو مي

   ـه -ب -د -الف  -) ج4  ج -ـه -د -ب -) الف3  ب - ـه -ج -د  -) الف2  د -ج -ـه -الف -) ب1

 ؟ ود داردر بيت زير وجهاي ذكر شده در كدام گزينه همگي د آرايه - 15

  »جان، كماني را كه دل قربان او استدر كمين     دارد به زه چشم كافركيش او پيوسته مي«

  تناسب ، جناس، ايهاماستعارهتشخيص،  )2    تعليل، كنايه، جناس تشخيص، حسن )1

  ، استعارهمجازتشبيه، تلميح،  )4    مجاز، هتشبيه، ايهام، استعار )3

  / داستانيادبيات  2فارسي
  جهان / نيايشادبيات 

 18تا پايان درس  15درس 
  157تا صفحة  118صفحة 
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   5: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400اسفند  20 زمونآ 
 

 ؟ هاي پيشين يكسان است در ابيات كدام گزينه تعداد وابسته - 16

  هيچ شب نيست دو صد ناله به گردون نشود  ون همه شبام از گردش گرد الف) بس كه در ناله

  پرست مرا آلود مي از آن دو لعل مي    بوسه توان صد هزار جان دادن   ب) به نيم

  مه او دانهيا هيچ مدان در دو جهان، يا   ج) هر چيز كه داني جز از او دان كه همه اوست

  نزد خويشتن تقريركه حال خويش كند   د) كدام عاشق و معشوق؟ اين همان عشق است

    الف، ج )2    ب، د )1

  ج، د )4    د، الف )3

 ؟ شود ساخته مي» صفت فاعلي ←ارع + ا ضبن م«در فارسي امروز با بن مضارع چند مصدر از مصدرهاي زير بر پاية الگوي  - 17

»ستن، رساندن، كاشتن، شنيدنباختن، پيمودن، توانستن، نواختن، فرمودن، آراستن، چريدن، ج« 

    چهار )2    سه )1

  شش )4    پنج )3

  كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ - 18

  آن است كز حيات جهانش نصيب نيست  هر كاو شراب عشق نخوردست و درد درد) 1

  كز نخل محبت رطب عشق نخورده است    را  از عمر گرامي چه تمتع بود آن) 2

  نيست حاصل علم و عمل در دو جهان اين همه    محبت به جوي خرمن ما نستانند بي) 3

  ها ز عقل پا به ركاب سفر شوند روان    ز جوش عشق شود با قوام، شيرة جان ما )4

 ؟ مفهومي دارند تناسبكدام ابيات، با هم  - 19

  يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد )الف

  ين باشددايرة قسمت اوضاع چن رد  جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند )ب

  شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد    غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل )ج

  نشين باشد كاين شاهد بازاري وان پرده    بود نازلي ايحكم در كار گالب و گل  )د

    ) الف، ج2    ) الف، ب1

  ) ب، د4    ) ج، د3

 كدام ابيات با عبارت زير قرابت معنايي دارند؟ - 20

  زيرا هر دم به تالش است تا كه فرا رود (گوته)/   د مبدل به غبارش سازد روح را خاك نتوان

  ميل تن در كسب و اسباب علف    جان اندر ترقي و شرف  لمي )الف

  خانه خانه كرده قالب را چو موم    ها چو موم چو زنبوريم و قالب ما )ب

  جا بود زايد مرجعت آندر ت    ميل روحت چون سوي باال بود )ج

  گردش آرد، پاي گيرد از جهان    م در فراز آسمانروح هر د )د

  از همين مصداق به پايين آيدش    ) روح آدم، آدميت خواهدشهـ

  ب، ج، هـ )2    الف، ب، ج )1

  د، ب، هـ )4    الف، ج، د )3
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   6: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي          1400اسفند  20 آزمون 
 

  
  

  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجواب ل األنسبعیِّن(  

أسوا من َروح هللا إنّ  ﴿ - 21 أُس من َروح هللا إّال القوُم الکافروَن . . . و ال َت     ﴾: ه ال َی
  شوند! گمان فقط قوم كافر از رحمت خدا نوميد مي . . . و از رحمت خدا نوميد نشويد بي )1
  . . . و از رحمت الهي نوميد نشويد چرا كه فقط گروه كافران از رحمت خدا نااميد هستند! )2
  شوند! شك قوم كافر تنها از بخشايش خدا مأيوس مي  وس شويد بي. . . و نبايد از بخشايش خدا مأي )3
  شود! . . . و نوميدي از رحمت خدا به شما دست ندهد كه قطعاً جز گروه كافر كسي از رحمت خدا نااميد نمي )4

مل « - 22   !»:تلك الجامعات شأنُ  ِارَتفعهذا العمل ة و س في جامعات الدول اإلسالمّ درِّ تُ  الّلغة الترکّة و تمتعلَّ قد کانت ش
هـا را   اين عملش جايگاه آن دانشـگاه  كند و هاي دولت اسالمي تدريس مي در دانشگاه و گرفته استزبان تركي را شيمل ياد ) 1

  !برد باال
ا هـ  اين كار مقام آن دانشـگاه  ةوسيل به داد و مي  هاي اسالمي درس كشورهاي  دانشگاهو در  گرفته بودشيمل زبان تركي را ياد ) 2

  !باال رفت
 عمـل مقـام آن    ايـن  ةوسـيل  بـه  و كـرد  تدريس مـي اسالمي نيز   يها كشورهاي  در دانشگاه و داد شيمل زبان تركي را ياد مي) 3
  !رفت ها باال مي دانشگاه 
 جايگاه  رشاين كا ةوسيل به داد و مي  اسالمي آن زبان را درسهاي  دولتهاي  دانشگاهدر و  فرا گرفته بودشيمل زبان تركي را ) 4
  !برد را باال مي ها دانشگاه  آن 

 »:فردات الّلغة العرّة في الّلغة الفارسّة على مرور األّام؟!مُ  نفوذُ  ِلُنفّر في هذا الّسؤال لم ازدادَ « - 23
 !؟بيشتري داشتندبا گذشت زمان نفوذ  يدر زبان فارس يچرا كلمات زبان عرب م،يشينديسؤال ب ني) بر ما الزم است به ا1
 !افت؟ي يدر گذر زمان فزون يدر زبان فارس يچه نفوذ واژگان زبان عرب يبرا م،كردي يسؤال فكر م نيبه ا دي) با2
 !اند؟ داده شافزاي در گذر ايام را يدر فارس ينفوذ كلمات زبان عرب براي چه م،يسؤال فكر كن نيبه ا دي) با3
  !افت؟ي شيبا گذشت زمان افزا يدر زبان فارس يعرب چرا نفوذ واژگان زبان م،يشينديسؤال ب نيبه ا دي) با4

ا أّیها الُمفّکر ُاکُتْه و شکِّل فرقًا علمًّا لتألیف الُکُتب!« - 24 ة ف الکتا  »:ُقیَّد العلُم 
  ده!بتشكيل جديدي  علمي تيمهاي  كتابنوشتن  براي اي انديشمند بند آور و به دانش را نويسندگي، با )1
  تشكيل ده!ها  براي تأليف كتابآن را بنويس و گروهي علمي  اي دانشمند، آورد پس مي بند به نوشتن با دانش را )2
  تشكيل ده!ها  براي نگارش كتابآن را بنويس و گروهي علمي  اي انديشمند شود پس آورده مي بند به نوشتن با دانش )3
  !كه قادر به تأليف كتب باشد ايجاد كنتيمي علمي آن را بنويس و  اي دانشمند شود پس آورده مي بند به دانش نوشتن، با )4

شوا إّال في الظُّروف الق« - 25 ع ات العاّمة ِبإجِتهادهم َلم  ًا کثیرًة إلی الَمکت ة!أکَثُر الُکّتاِب و الُمفّکرَن اّلذین أضاُفوا ُکت   »:اس
ط يفقـط در شـرا  ، ي عمـومي اضـافه كردنـد   ها هاي زياد به كتابخانه كتاب يشتر نويسندگان و انديشمنداني كه با تالش خودب) 1

  !كردند سخت زندگي نمي
، بـدون شـك در   هاي عمومي اضافه كردند هاي بسياري به كتابخانه يشان كتابها اكثر نويسندگان و انديشمنداني كه با تالش )2

  زيستند! يط سختشراي
ط ، فقـط در شـراي  هاي عمومي اضافه كردنـد  خانههاي بسياري به كتاب شان كتابسندگان و انديشمنداني كه با تالشبيشتر نوي )3

  !سخت زندگي كردند
ط يدر شـرا  تنهـا  ،هاي عمومي اضـافه كردنـد   هاي بسياري به كتابخانه شان كتابسندگان و انديشمندان زيادي كه با تالشنوي )4

 !زندگي كردند دشوار

 

 3و  2عربي، زبان قرآن  
  3ن عربي، زبان قرآ

  الكُتُب طَعام الفكرِ
  3درس 

  48تا صفحة  33صفحة 
  2عربي، زبان قرآن 

آنِّه ماري شيمل، تَأثيرُ اللّغةِ
الفارسيةِ علَي اللّغةِ 

  العرَبيةِ
 7تا پايان درس  6درس 

  91تا صفحة  65صفحة 

دقيقه 15
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حعیّ  - 26   :ن الّصح
اة الوالدیفَلم ُشاَهد  )1 ! نِ ي ح   شود! ديده نميگي پدر و مادر جز فعاليت در زند: إّال الّنشا
  !انديشمندان در نظراتشان جز خير براي ما ندارند: فّکرَن إّال الخیُر!لمُ في آراء ا َلنا ما کانَ  )2
اة إّال َمعرفتفیُد فَلن َیزد الکتاُب الم )3   !شناخت تو را زياد خواهد كرد تنهاكتاب سودمند در زندگي : !كي الح
ات إّال علی أنفسنا!علینا أّال  )4  ها بر خودمان تكيه كنيم! در رويارويي با سختيفقط بايد ما : نعتمد في ُمواجهة الّصعو

  :الخطأن عیّ  - 27
الفر  )1 حتاج إلى ُجهود أكثرالّتكلُّم  اّتخاذ طرقة سهلة بل   يبا انتخاب راه يكردن به زبان فرانسو صحبت: !نسّة ال َحصل 

 دارد! ازين يشتريب هاي به تالش بلكه دآي يآسان به دست نم
ة اإلسـالمّة )2  خواندن به اش مصاحبه نيخاورشناس در سوم نيا: !هذه الُمستشرقة ُتشیر في مقابلتها الثالثة إلى قراءة األدع

 !كند ياشاره م ياسالم دعاهاي
 دنيكشـ  داريـ د نيرا در ا مانيهدف واال تسباي يم: !ِلنجعل هدَفنا األعلى في هذه الزارة َمدَّ جسور الصـداقة بـین البلـدین )3

 !ميدو كشور قرار ده انيم يدوست هاي پل
ّلهـاأ ال تعَلمون أّن اِالمتحانات ُتساعد الطّال  )4  در آمـوزان  دانـش  همـة بـه   هـا  كـه آزمـون   داننـد  ينمـ  ايآ: !َب في دروسهم 

  !كند يكمك م شانهاي درس
ح: ؛»دانست! يدربارة موضوع نم يزچي زيرا شد؛ ساكت آموز دانش« - 28  عّین الّصح

ة ساكتة ألّنها َلم تعرف شیئًا  )1  الموضوع! حولصارت الطال
اَن ال َعرف شیئًا عن الموضوع! )2  صار الطالب ساكتًا ألّنه 
ان َعرف شیئًا عن الموضوع! )3  َصیر التلمیذ ساكتًا ألّنه ما 
انت ال تعرفیَن شیئًا  )4 حت تلمیذة ساكتة ألّنها    الموضوع! حولأص
ما ۳۳ -  ۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■  :ُیناسب الّنّص ) 

ات ه یؤّثر في ح ّ عمل تشتغل  عد فقدها و هي علی نوعیِن: الجسدّة و الذهنّة. أ ك الصّحة من ِنعم ال ُعلم قدرها إّال من 
المعنوّات و هم یزعمون أنّ  عض الّناس یهتّمون  م  من حیثهما.  الجسم ال أهمّة له في هذا الَمجال ولکّننا نعلم أّن العقل الّسل

م کما هو  منع هذا اِالبتعاد من اِالسراف و التبذیر. هناك  مشهورفي الجسم الّسل ة في ولکن ال  ع و التقو طرق عدیدة للترف
ة الروح و  م ُحاول أن النعمتین؛ الراضة تقّو الجسم کما تؤّثر الدراسة و الحکم في تقو  جّهزیُ الّذهن. فعلی هذا الُمجتمع الّسل

کّل ما َحتاجوَن  ه أفراده  ُتسّبب األمراض الجسدّة کما توجب عدَم الحیوّة و  كللوصول إلی هذا الغرض. قّلة التحرّ إل
س اإلیجابّة في الفرد و الُمجتمع.    األحاس

ح - 29   :عّین الّصح
ُظّنون أّن الجسم ل )1 ع الّناس  مهمٍّ جم     !س 
ة الجسم و الّروح في الناسهناك  )2   !طرقان لتقو
ا بین الفرد و المجتمع في مجال أقسام الصّحة )3     !ال إرت
ضاً األحإّن  )4 س اإلیجابّة في المجتمع تنشأ من أفراده أ   !اس

  في ترتیب الموضوعات حسَب الّنّص:  الخطأعّین  - 30
م، األمر  )1     !اض الجسدّةأهمّة الصّحة، العقل الّسل
المعنوّات، أثر الراضة، أهمّة الحرکة) 2   !إهتمام الّناس 
ة الصّحة، تجهیز أفراد الُمجتمع )3     !أقسام الصّحة، طرق متعّددة لتقو
حتاج الّناس للصّحة) 4 ا بین الفرد و الُمجتمع، ما    !أثر الحکمة في الصّحة، اإلرت
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أتِ عّین الموضوع اّلذ  - 31   :في الّنّص  َلم 
    أقساُم الصّحة و أهمّیتها للفرد و الُمجتمع! )1

ة أفراده جسمًا و روحًا!) 2   دور الُمجتمع في تقو

ة في القو الجسمّة و الّروحّة!) 3   ما ُسّبب الّتقو
  اإلجتناب من اإلسراف في اُالمور الجسدّة و الذهنّة!) 4

  ۳۳و  ۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي ( الخطأعّین(  

 »:مشهور« - 32
فتعل) » شتهر « اسم مفعول (مأخوذ من فعل  –مفرد  )1   ، علی وزن: 

  »ش ه ر « حروفه األصلّة أو ماّدته:  –نکرة  –مفرد مذّکر  –اسم ) 2

س له حرف زائد) /  خبر للجملة اإلسمّة) 3 ه: شهَر و ل   اسم مفعول (ماض

 أصلّة / خبر للمبتدأمفرد (جمعه: َمشاهیر)؛ لمصدره ثالثة حروف  –اسم  )4

 »:یجّهز« - 33
سبب وجود حرف  –مضارع فعل ) 1   / فعل و الجملة فعلّة »)أن « معناه یدّل علی المضارع اِاللتزامّي (

  حتاج إلی المفعول / فعل و فاعل –له ثالثة حروف أصلّة (ج ه ز) و حرف زائد واحد  -للمذّکر  – مضارع )2

ه:  –للمذّکر  –فعل مضارع ) 3   جّهز (من وزن: فعَّل)، و مصدره: َتجهیز / فعل و مفعوله: أفراد؛ الجملة فعلّةماض

غته للمفـــرد المـــذّکر الغائـــب (أ للغائـــب) / فعـــل و فاعلـــه: الُمجتمـــع؛ مفعولـــه: ) 4 المّتصـــل: » ه«و ضـــمیر » أفـــراد « صـــ
ه   مضاف ال

ة ( ■■   )۴۰ -  ۳۴عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتال

ط حرکات ف الخطأ عّین - 34   :الحروفي ض
  !مِتحاناتالّراِسبوَن في الَمدَرَسة ُهم الَّذیَن ما َنَجحوا في االِ  )1
ِتا )2 ات الفاِرسَّ  ُمَؤلِّف َحول اً َقَرأُت    !ّةة في الَعرَ ُمعَجم الُمَعرَّ
ماِء ماًء َفُتصَُح اَألرُض ُمخ ﴿ )3   ﴾ َضرَّةً ... أنَّ هللاّاَ َأنِزَل ِمن السَّ
َع أن َتشَتر ُمَوظَّف اِالتِّصاالت لِ  َهُب الّزاِئَرُة ِعندَ َتذ )4 حنَتسَتط   !ِطاَقة الشَّ

ح للفراغ:» لو . . . . . . الّنهر في القرة َلغرقت األراضي الزراعّة و َفسدت المحاصیل الُعشبّة!«  - 35   عّین الّصح
    ُغضَّ  )2    فاَض  )1
  َغال )4    ضاقَ  )3
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ح نیّ ع - 36  (حسَب المعنی) :فعل المضارعفي استخدام ال الّصح

 !قال أحد الرجال: ابتعدوا عن الّذنوب ابتعادًا و ال تنسون هللا لحظةً  )1

عي أن ُتراقبي طفلتك سإنّ  )2  !الصغیرةك تمتنعین عن الّنوم حّتی تستط

حثوا عن علل تقّدم اآلخرن لن یجعلوها نصب أعینهم )3  !إّن العقالء قد 

ارات اآلتم َسَتطع أحد من الّال لَ  )4   !ةعبین الحصوَل علی الّنجاح في الُم

 :في المعنی و الّنوع ختلفی »ِلـ « حرف  نیّ ع - 37

    !امّ کّل األ يالّسوء ف َس ِألجتنب جل )1

2( ! س ُأخر س مال  بدأ الّثلج ینزل َفلنل

      أخوك! كساعدهذا الدرس صعٌب، ل )3

  الیوم أکَثر!متحان، حاولُت االِ  يِألنجح ف )4

 :ِالتزامّاً  ال ُیترجم مضارعاً  نیّ ع - 38

 متحان في الوقت المحّدد!ستاذ من التالمیذ ِلَحضروا في االِ َطلب األُ  )1

م أن تقولوا قوالً ِللقول تأثیر على سلوك المخاطبین جدّ  )2  نًا!  لیّ ًا َفعل

ة أوالدنا ِألّن المجتمع َیَتقّدم بهم على مّر العصور! )3  ِلنجتهد ِلتر

  ى َتعرفوهم جّیدًا!وا اآلخرن عند صدق الحدیث حتّ ِاختِبر  )4

 في المعنى: ُمختلفاً »  ان «فعل عّین  - 39

اٌت للسائلینَ  )1 ان في یوسف و إخوته آ  ﴾ ﴿ لقد 

فة جّدًا! َتقعتي انت الُغرف الّ  )2  في الطاب الثامن نظ

ارم األخالق نافعةً  )3  !انت مواعظ القرآن اّلتي َتدعونا إلى م

شر!ان  )4    اإلمام عليٌّ (ع) أسوة حسنة في العدالة و األخالق لل

سن ما عیّ  - 40 ه المستثنی منه: ل   ف

  إّال أقَدمهم! ةال أتذّکر األفاضل في أّام الّدراس )1

ة! ا أّیها التالمیذ ال )2 عد اإلجا   تترکوا الجلسة إّال 

  فهمًا!ال یهتّم هؤالء الُمواطنوَن بنظافة البیئة إّال َمن هو أکثر  )3

ُع الحیواناُت الُمفترسة هذه الفرائس إّال واحدة منها کانت أکبر! )4   ال تت
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كند و در  كم شدن انعطاف آدمي و ماندگاري صفات ناپسند در او، ضرورت توجه به كدام حديث نبوي را الزامي مي - 41

  كند؟ پيرايش، انسان بر عليه كدام خود انقالب مي

  خود داني –كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است.  كسي كه از گناه توبه )1

 خود عالي –كسي كه از گناه توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است.  )2

  خود عالي –كارنيست.  تر از جوان توبه كسي نزد من محبوب )3

  خود داني –كارنيست.  تر از جوان توبه كسي نزد من محبوب )4

گرايي پيامد كدام است و پيامبر (ص)، ثواب گامي كه انسان در مسير رفت و آمد براي كسب دانش بردارد را برابر چه  اهليت و خرافهانكسار سد ج - 42

  اند؟ چيزي فرموده

  عبادت يك سالة شخص عابد –هاي آنان  گيري نظير مسلمانان و پي استقبال بي )1

 عبادت يك سالة شخص عالم –هاي آنان  گيري نظير مسلمانان و پي استقبال بي )2

  عبادت يك سالة شخص عالم - هاي دائمي پيامبر (ص)  دعوت مكرر قرآن و تشويق )3

  عبادت يك سالة شخص عابد –هاي دائمي پيامبر (ص)  دعوت مكرر قرآن و تشويق )4

  ؤيد كدام حيلة شيطان است؟م ترتيب به» گردد چه كه سبب عادت به گناه مي آن«و » به خاموشي گراييدن ميل به توبه«مفاهيم  - 43

  صورت تدريجي در گناه پيش رفتن به –به تأخير انداختن توبه  )1

 به تأخير انداختن توبه -تسويف  )2

  صورت تدريجي در گناه پيش رفتن به -تسويف  )3

  يأس از رحمت الهي و تكرار گناه –به تأخير انداختن توبه  )4

  با كدام آيات شريفه تناسب دارد؟ ترتيب به» درگه ما درگه نوميدي نيست / صد بار اگر توبه شكستي بازآ اين«هاي بيت  هريك از مصراع - 44

  »قُل يا عبادي الذين اسرَفوا علي انفسهم ال تقنطوا« - » انَّ اهللا يحب التوابينَ« )1

 »فاما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به« - » انَّ اهللا يحب التوابينَ« )2

  »انَّ اهللا يحب التوابينَ« - » قُل يا عبادي الذين اسرَفوا علي انفسهم ال تقنطوا« )3

  »و يحب المتطهرينَ« - » قُل يا عبادي الذين اسرَفوا علي انفسهم ال تقنطوا« )4

بـه  » د و آن براي شـما بـد اسـت.   داري داريد و آن براي شما خوب است و بسا چيزي را خوش مي و بسا چيزي را خوش نمي«در انتهاي ترجمة آية  - 45

  يك از داليل تعارض فكري انسان با حكيمانه بودن خلقت جهان با وجود اشرار اشاره شده است؟ كدام

  توجهي به غايت نهايي خلقت انسان بي )1

 نقش انسان در پديد آمدن شر در عين حاكميت قوانين الهي )2

  شر است.نسبي نپنداشتن شر و اينكه همواره خير بيش از  )3

  نهايت بودن علم الهي محدوديت علم انسان و بي )4

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

  3دين و زندگي 
  بازگشت

امروز و عمل به  يايدر دن يزندگ
  هاي استوار ي/ پايهاحكام اله
  9تا پايان درس  7درس 

  122تا صفحة  76صفحة 

دقيقه 15
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  كليد رستگاري از ديدگاه قرآن كريم، در كدام حديث اشاره شده است؟به الزمة تداوم پاك ماندن جان و دل انسان چيست و  - 46

  »تُطهر القلوب و تَغسل الذنوب التوبةُ« -ها  پاكي دل از آلودگي )1

 »يا معشَرَ التُّجارِ الفقه ثُم المتَجرَ« -ها  پاكي دل از آلودگي )2

  »يا معشَرَ التُّجارِ الفقه ثُم المتَجرَ« - عمل به دستورات خداوند  )3

  »تُطهر القلوب و تَغسل الذنوب التوبةُ« - عمل به دستورات خداوند  )4

  ؟داردت آن با ذكري كه عامل رستگاري است ارتباط يك از آيات زير به دو معيار تمدن اسالمي اشاره دارد و كدام عبار كدام - 47

  »من آمن باهللا« -» …من آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم « )1

 »اطيعوا اهللا« –» يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم...« )2

  »اليوم اآلخر« -» …ل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم من آمن باهللا و اليوم االخر و عم« )3

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

  چيست و تقريب به آن چه پيامدي دارد؟» ال تقربوا الزني«علت دوري از زنا در عبارت  ،مطابق عبارات وحياني - 48

  به خطر افتادن سالمت جسمي و روحي –» ساء سبيالً« )1

 به خطر افتادن سالمت جسمي و روحي –» اثم كبير« )2

  از نماز شدناز ياد بردن خدا و دور  –» ساء سبيالً« )3

  از نماز شدناز ياد بردن خدا و دور  –» اثم كبير« )4

  اسخ چيست؟ساز در دنياي اسالم اشاره كنيم پ از عوامل تحولساده اگر بخواهيم به مصداقي  - 49

  توصيه به مطالعه و از بين بردن جهل و خرافات و دعوت به دانايي )1

 هاي بهداشتي اسالم مانند طهارت و نجاست مانند وضو، غسل و ديگر آموزه يدستورات )2

  ايجاد مساوات و عدالت در جامعة اسالمي )3

  باال بردن افق نگاه انسان از محدودة تنگ دنيايي )4

  در كدام گزينه ذكر شده است؟ ترتيب بهصحيح براي مفاهيم زير،  هاي شريفة عبارت - 50

  الف) پذيرش واليت الهي

  ب) وجوب طلب علم بر همه

 ج) سخن حق در مقابل سلطان ستمگر به عنوان برترين جهاد

  »… يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا« -» …قل هل يستوي الذين يعلمونَ « - » …لَقد ارسلنا رسلنا بالبينات « )1

 »…يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا « - » انَّ في ذلك آليات لقوم يتفكرونَ…« - » …لَقد ارسلنا رسلنا بالبينات « )2

  »…لَقد ارسلنا رسلنا بالبينات « -» …قل هل يستوي الذين يعلمونَ « - » …يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا « )3

  »…لَقد ارسلنا رسلنا بالبينات « - » انَّ في ذلك آليات لقوم يتفكرونَ…« -  »…يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا « )4
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  شود و ثمرة انجام صحيح آن چيست؟ استمرار واليت ظاهري در دوره غيبت كبري با كدام عبارت شريفه تبيين مي - 51

  »لعلهم يحذرون« -» ليتفقهوا في الدين طائفة« )1

 »عبدونني ال يشركون بي شيئاًي« -» ليتفقهوا في الدين طائفة « )2

  »يعبدونني ال يشركون بي شيئاً« - » و نجعلهم الوارثين ائمةنجعلهم « )3

  »لعلهم يحذرون« - » و نجعلهم الوارثين ائمةنجعلهم « )4

  هاي ميان زن و مرد مؤيد كدام صفت باري تعالي است؟ چگونه خطابي است و تفاوت» لتسكنوا اليها«عبارت قرآني  - 52

  آفرينش عادالنة جهان –به مردان نسبت به زنان خطاب  )1

 آفرينش عادالنة جهان -خطاب به زنان نسبت به مردان  )2

  انة عالممخلقت حكي –خطاب به مردان نسبت به زنان  )3

  عالمانة محكيخلقت  -خطاب به زنان نسبت به مردان  )4

  اد موثق براي چيست و علت آن كدام است؟اشتر انتخاب افر در نامة عالمانة اميرالمؤمنين علي (ع) به مالك - 53

  نيازمندي بيشتر اين گروه به عدالت –براي تحقيق از وضع طبقات محروم  )1

 عدم غفلت از اين گروه –براي تحقيق از وضع طبقات محروم  )2

  عدم غفلت از اين گروه -براي بستن پيمان با دشمنان مكار  )3

  يازمندي بيشتر اين گروه به عدالتن –براي بستن پيمان با دشمنان مكار  )4

  بخش عزت نفس در وجود آدمي اشاره دارد؟ هاي قوام يك از راه به كدام ترتيب بهروايات زير  - 54

  ».و تو را براي خودم ماي فرزند آدم اين مخلوقات را براي تو آفريد« - 

 ».كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است ةبند« - 

  ».ان در نظر آنان بزرگ است از اين جهت غير خدا در نظرشان كوچك استخالق جه« - 

  شناخت ارزش خود –توجه به عظمت خداوند  –نفروختن خويش به بهاي اندك  )1

 توجه به عظمت خداوند –تالش براي بندگي خدا  –نفروختن خويش به بهاي اندك  )2

  ت ارزش خودشناخ –توجه به عظمت خداوند  –تالش براي بندگي خدا  )3

  توجه به عظمت خداوند -شناخت ارزش خود  -تالش براي بندگي خدا  )4

  كدام است؟ ترتيب بههاي ستمگر، وظيفة مردم و رهبر  گيري صحيح در ادارة جامعه و در برابر قدرت جهت تصميم - 55

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت –حفظ وحدت و همبستگي اجتماعي  )1

 مشورت كردن با نخبگان جامعه –اي سياسي و اجتماعي ه افزايش آگاهي )2

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت - هاي سياسي و اجتماعي  افزايش آگاهي )3

  مشورت كردن با نخبگان جامعه - حفظ وحدت و همبستگي اجتماعي  )4

  مرجعيت و واليت فقيه  2دين و زندگي 
  عزت نفس / پيوند مقدس

  12تا پايان درس  10درس 
  158تا صفحة  121صفحة 
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  ؟بخش وحدت روحي زن و مرد كدام است افزايش فشار روحي ثمرة كدام اشتباه است و تحكيم - 56

  انس با همسر –پاسخ به نياز جنسي در قالب غير ازدواج  )1

 انس با همسر –تأخير در ازدواج  )2

  فرزند -پاسخ به نياز جنسي در قالب غير ازدواج  )3

  فرزند –تأخير در ازدواج  )4

 ، چيست؟»تر است به آسمان نزديك جوان«كه  دعوت عقل و وجدان در مورد تمايالت داني و فروتر كدام است و مقصود رسول خدا (ص) از اين - 57

 تر است. ها در او قوي گرايش به خوبي - ) در حد نياز به تمايالت فروتر پاسخ دهيم. 1

  هنور به گناه آلوده نشده است. - ) در حد نياز به تمايالت فروتر پاسخ دهيم. 2

  .هنوز به گناه آلوده نشده است - ) به هيچ عنوان به تمايالت حيواني نپردازيم. 3

 .تر است ها در او قوي گرايش به خوبي - ) به هيچ عنوان به تمايالت حيواني نپردازيم. 4

  چيست؟» گيري به بهترين شكل و دوري از حسرت و پشيماني الزمة تصميم«در رابطه با بحث ازدواج  - 58

  پاسخ مناسب به نياز طبيعي ازدواج )1

 آلود زودگذر هاي هوس دور شدن از معاشرت )2

  ذاشتن رسوم غلط و پندارهاي باطل دربارة ازدواجكنار گ )3

  ترها تبديل شدن خانواده به محيط همدلي و اعتماد به بزرگ )4

  بود؟ داي از عدل الهي را در آينة وحي به تصوير بكشيم، كدام آيه وافي ما به اين مقصود خواهاگر بخواهيم جلوه - 59

  ...»سكُم أَزواجاأَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنْفُ اتهيومنْ آ« )1

 ...»ولَا يرْهقُ ةٌوزِيادللَّذينَ أَحسنُوا الْحسنَى « )2

3( » زَاءج ّيِّئَاتوا السبينَ كَسالَّذيِّئَةٍوا سهثْلبِم«...  

4( »واجاً وأَز كُمنْ أَنْفُسم لَ لَكُمعج اللَّه و«...  

سازد و پيـامبر اكـرم (ص) در    حب به چيزي، كدام صفت از انسان را دور مي» حب الشيء يعمي و يصم«رمايد: ف مطابق حديث شريف علوي كه مي - 60

  بيان اهميت ازدواج چه فرمودند؟

  »باشد. كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته« -عقل )1

 »خواند. ي متأهل برتر از هفتاد ركعت نمازي است كه شخص مجرد ميدو ركعت نماز شخص« - عقل  )2

  »باشد. كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته« - انتخاب و اختيار  )3

  »خواند. خص مجرد ميدو ركعت نماز شخصي متأهل برتر از هفتاد ركعت نمازي است كه ش« - انتخاب و اختيار  )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- If you … with the quality of the product, you will have a chance to get your money 
back immediately. 

1) weren’t satisfied  2) aren’t satisfying 
3) weren’t satisfying  4) aren’t satisfied 

62- During the operation, the doctor had to be careful … off any blood vessels or nerves. 
1) to don’t cut  2) not to cut 
3) cutting not  4) didn’t cut 

63- Have you ever been in a dangerous situation? What do you think you … if you got lost or trapped in a 
place and no one knew your whereabouts? 

1) would do  2) will do 
3) have done  4) had done 

64- Stuck in bed with a broken leg, all I could do was to … on the accident that put me there. 
1) reflect  2) depend 
3) appreciate  4) imagine 

65- I didn’t think Larry and Patricia had anything in …, but they talked all evening and it seemed that they 
could get along with each other. 

1) nature  2) opposition 
3) common        4) agreement 

66- The Earth’s atmosphere, which consists … of oxygen and nitrogen, is something that makes life possible. 
1) gradually  2) uncertainly 
3) directly  4) primarily   

67- Most traditional stories contain a/an … lesson. In other words, they attempt to teach children how to 
behave while entertaining them.   

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

With limited space for parks and gardens, architects often find it challenging to …(68)… greenery in 
neighborhoods. One creative solution is to grow plants on unused areas like walls and rooftops. Adding 
gardens to rooftops or walls can create a pleasant environment. Using plants …(69)… cover walls and 
rooftops can also keep cities cooler in the summer. Buildings and roads …(70)… the sun’s heat and hold it, 
causing a building or neighborhood to stay warmer longer. Plants, on the other hand, provide an enormous 
amount of shade. There is scientific evidence that growing a roof or wall garden can lower a building’s 
energy …(71)… . 
   Rooftop gardens are also used to grow food. In recent years, these green spaces have slowly been included 
in the “local food movement.” This is based on the belief that locally grown food reduces …(72)… since it 
does not have to be transported far. 

 

68- 1) include  2) value 3) recognize  4) decrease 

69- 1) for    2) that they 3) to  4) and 

70- 1) consume  2) absorb 3) surround  4) generate 

71- 1) prices  2) levels 3) amounts  4) costs  

72- 1) fuel  2) pollution 3) demand  4) variety 

 3و  2 زبان انگليسي
 

  3زبان انگليسي 
Look it Up!, Renewable 

Energy  
  3و  2درس 

 82تا صفحة  60صفحة 

  2زبان انگليسي 
Art and Culture  

  3درس 
 107تا پايان صفحة  80صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) ر صورتي كه شماآموزان گرامي د دانشدقيقه 15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 

answer sheet. 
PASSEGE 1: 
International trade is growing at a surprising pace. While the global economy has been expanding at a bit 
over 3% a year, the volume of trade has been rising at a compound annual rate of about twice that. Foreign 
products, from meat to machinery, play a more important role in almost every economy in the world, and 
foreign markets now tempt businesses that never much worried about sales beyond their nation’s borders.  
    What lies behind this explosion in international commerce? The general worldwide decline in trade 
barriers, such as customs duties and import quotas, is surely one explanation. The economic opening of 
countries that have traditionally been minor players is another. But one force behind the import-export 
boom has passed all but unnoticed: the rapidly falling cost of getting goods to market. Theoretically, in the 
world of trade, shipping costs do not matter. Goods, once they have been made, are assumed to move 
instantly and at no cost from place to place. The real world, however, is full of frictions. Cheap labor may 
make Chinese clothing competitive in America, but if delays in shipment tie up working capital and cause 
winter coats to arrive in spring, trade may lose its advantages.  
    At the turn of the 20th century, agriculture and manufacturing were the two most important sectors 
almost everywhere, accounting for about 70% of total output in Germany, Italy and France, and 40-50% in 
America, Britain and Japan. International commerce was, therefore, dominated by raw materials, such as 
wheat, wood and iron ore, or processed commodities, such as meat and steel. But these sorts of products are 
heavy and bulky and the cost of transporting them is relatively high. 

73- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT … . 
1) delay in shipment can lead to disadvantages in trade 
2) the cost of transporting heavy and bulky products is relatively high 
3) international trade is increasing at a greater rate than the world economy 
4) the rapidly falling cost of getting goods to market has been greatly noticed 

74- What does the pronoun “their” in paragraph 1 refer to? 
1) foreign markets  2) businesses 
3) sales  4) nations 

75- The passage most probably continues with a discussion of … . 
1) the cost of transporting heavy goods to other countries and regions 
2) the growth of technology and its effects on international commerce 
3) most important sectors of international trade  
4) how cheap workforce affects the competition in commerce 

76- It can be understood from the passage that … . 
1) agriculture and manufacturing are not important sectors of trading anymore 
2) the volume of trade has been rising at a compound annual rate of 6 percent 
3) in theory, shipping cost is more important than other factors in trading 
4) Japan imports more meat and steel than France 
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PASSEGE 2: 
A genetically modified organism (GMO) is an animal, plant, or microbe whose DNA has been altered using 
genetic engineering techniques. Most animals that are GMOs are produced for use in laboratory research. 
These animals are used as “models” to study the function of specific genes and, typically, how the genes 
relate to health and disease. Some GMO animals, however, are produced for human consumption. Salmon, 
for example, has been genetically engineered to mature faster, and the U.S. Food and Drug Administration 
has stated that these fish are safe to eat. 
  GMOs are perhaps most visible in the produce section. The first genetically engineered plants to be 
produced for human consumption were introduced in the mid-1990s. Today, approximately 90 percent of 
the corn, soybeans, and sugar beets on the market are GMOs. Genetically engineered crops produce higher 
yields, have a longer shelf life, are resistant to diseases and pests, and even taste better. These benefits are a 
plus for both farmers and consumers. 
   Genetically modified foods do cause controversy, however. Genetic engineering typically changes an 
organism in a way that would not occur naturally. It is even common for scientists to insert genes into an 
organism from an entirely different organism. This raises the possible risk of unexpected allergic reactions 
to some GMO foods. Other concerns include the risk of the genetically engineered foreign DNA spreading to 
non-GMO plants and animals. So far, none of the GMOs approved for consumption have caused any of 
these problems. 

77- According to the passage, it is TRUE that … . 
1) genetic engineering generally changes an organism in a natural way 
2) most of the corn and soybeans on the market are genetically modified 
3) genetically engineered crops can easily die from pests and diseases 
4) farmers and consumers prefer to avoid using genetically engineered crops 

78- The underlined word “altered” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 
1) changed 2) identified 3) measured 4) reduced 

79- Which of the following best expresses the relationship between paragraphs 2 and 3? 
1) Paragraph 3 explains why the benefits of GMOs mentioned in paragraph 2 are simply not worth the harms 
and the costs.  
2) Paragraph 3 provides even more reasons as to why the use of GMOs is not a positive idea. 
3) Paragraph 3 mentions some of the possible risks and concerns of using GMOs to contrast the benefits 
mentioned in paragraph 2. 
4) Paragraph 3 supports the central idea of paragraph 2 through the use of multiple examples.  

80- There is enough information in the passage to answer all of the following questions EXCEPT … . 
1) when were the first genetically engineered plants to be produced for human consumption introduced? 
2) what are some of the important benefits of using GMOs in the produce section?  
3) what is one example of an animal that has been genetically modified? 
4) why is it that some people are allergic to GMO foods while others are not? 
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 گويي زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گويي نوع پاسخ

 اجباري

 دقيقه 10 81-90 10شناسيزمين
 دقيقه 30 91-110 20و پايه مرتبط3رياضي

 دقيقه 15 111-120 210رياضي
 دقيقه 25 121-150 330شناسيزيست
 دقيقه 15 151-170 220شناسيزيست

 171-180 310زيكفي اجباري
 دقيقه 25

 181-190 10هاي آشناسؤال–3فيزيك

 210فيزيك انتخابي
200-191 

 دقيقه 15
 201-1210فيزيك

 دقيقه 10 211-220 10 3شيمي  اجباري

 انتخابي
 220شيمي

240-221 
 دقيقه 20

 241-1260شيمي
 دقيقه 165 ـــــ 150جمع كل 

  
 

 
 

 

زم�نشناس�
 

 موثق  آزاده وحيدي –سحر صادقي  –بهزاد سلطاني  –خورشيدي  عليرضا
لاير�اض�

 
 ليال مرادي –ملكي  اكبر كاله –حميد عليزاده  –الريجاني  ميالد سجادي –عرفان رقائي  –وحيد راحتي  –سجاد داوطلب  –بهرام حالج  –پور  خان سهيل حسن –علي حاجيان  –مهدي براتي  –وحيد انصاري 

 آبادي  وحيد ون –سيدجواد نظري  –موئيني  سروش –ميالد منصوري 

ز�ستشناس�
 

 علي درفكي  –محمدرضا دانشمندي  –آرمان خيري  –پور  حامد حسين –بيگي  محمد حسن –سمانه توتونچيان  –پوريا برزين  –ياسر آرامش اصل  –اصل  رضا آرامش  –اديب الماسي  –جواد اباذرلو 
 شروين مصورعلي –سروش صفا  –اميررضا صدريكتا  –نيما شكورزاده  –محمدرضا سيفي  –اشكان زرندي  –محمدمهدي روزبهاني  –علوي  ضانياميرمحمد رم –محمدمبين رمضاني  –عليرضا رضايي 

 زاده  پيام هاشم –كاوه نديمي  –اميرحسين ميرزايي 
ف�ز��

 
 عليرضا گونه  –مصطفي كياني  –سياوش فارسي  –نژاد  مرتضي رحمان –خاني  اميرعلي حاتم –وسف امير پوري –هاشمي  سيدايمان بني –اميرحسين برادران  –نسب  عبدالرضا اميني –اسماعيل احمدي 

 مجتبي نكوئيان  –عباس موتاب  –محمود منصوري  –فاروق مرداني  –سيده  محمدصادق مام
ش�مچ�

 
 اميرمحمد سعيدي  –وند  محمدرضا زهره –حامد رمضانيان  –روزبه رضواني  –سراب  عليرضا رضايي –فرزاد رضايي  –سميه دهقان  –ارژنگ خانلري  –امير حاتميان  –قادر باخاري  –علي اميني 

 كومحمد ن –كرمي  فرزاد نجفي –محمد فائزنيا  –زاده  حسن عيسي –ميالد عزيزي  –زواره  رسول عابديني –سودكاليي  اميرحسين طيبي –االسالمي  ميالد شيخ –پور  مبينا شرافتي –رضا سليماني 
 اكبر هنرمند  –دهكردي  سيدرحيم هاشمي –سيدحسن هاشمي  –امين نوروزي 

 

 
 

 مستندسازي فیلتر نهایی گروه ویراستاريویراستار استادمسئول درس گزینشگر نام درس
 محیا عباسی آبادي نوش جواد زینلی علیرضا خورشیدي اسدي آرین فالح مهدي جباري مهدي جباري شناسی زمین

 زاده فرشاد حسن اصغر شریفی علی اصغر شریفی یعل ریاضی
 مهدي مالرمضانی

 فروشان ایمان چینی
 علی مرشد

 تبریزي سرژ یقیازاریان شهرام والیی

 مهساسادات هاشمی نیما شکورزاده علی رفیعی حمید راهواره فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست

آقامحمدي  زهره مصطفی کیانی رادرانامیرحسین ب امیرحسین برادران فیزیک
 محمدرضا اصفهانی محمدجواد سورچی نژاد محمدامین عمودي

 زاده مقدم محمد حسن امیرحسین معروفی طرزم ساجد شیري مسعود جعفري شیمی
 سمیه اسکندري حسین شکوه دانیال بهارفصل
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  توان تصور کرد؟  شناختی البرز می ط پهنه زمیناقها را براي برخی ن ر، کدام ویژگیهاي دو در گذشته -81
 اکسیژن  هاي مردابی کم ) پوشش گیاهی مناسب، محیط1
 گذاري نسبتاً شدید  عمق، با مواد آلی فراوان و رسوب ) دریایی کم2
 ات دانه درشت و ریز گذاري منظم ذر ) دریایی نسبتاً عمیق با توالی رسوب3
 خشک و کم آب و فرورانش پوسته اقیانوسی خزر به زیر دماوند ،هاي مرتفع ) فالت4

 باشد؟ کدام ویژگی، مربوط به مشخصات پهنۀ بیان شده می -82
 »ساختی داراي ذخایر عظیم گازي است. این پهنۀ زمین« 

  هاي دگرگونی  ) حاوي انواع سنگ1
  باشد. میتوالی رسوبی منظم داراي ) 2
  دارد. هاي پهناور، خشک و کم آب ) دشت3
  ) فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزي4

  ها متفاوت است؟ با دیگر پهنه هاي زیر پهنه یک از کدام اصلیهاي  جنس سنگ -83
 داغ   ) کپه4 بزمان  -) سهند 3 ) البرز 2 ) زاگرس1

 میه ـ دختر باشد؟ تواند خصوصیت ویژة پهنۀ ارو  یک از موارد زیر می کدام -84
  هاي ایران ترین سنگ هاي ژئوتوریسمی و قدیمی ) جاذبه1
  در این پهنه ه) وجود معادن سرب و روي ایرانکو2
  هایی متعلق به دورة کواترنري در امتداد آن ) آتشفشان3
  هاي اصلی رسوبی ادي و سنگ) معادن شد4ّ

 طور حتم بیشتر است؟ هاي یافت شده در کدام منطقه به گترین سن قدیمیاز ها در استرالیا  ترین سنگ سن قدیمی -85
 ) ایران 4 ) عربستان 3 ) هند 2 ) سیبري 1

 ...............  جز بههاي آتشفشانی دورة کواترنري در ایران یکسان است،  هاي زیر با روند عمدة فعالیت روند تمامی گسل -86
 ) گسل تبریز4 ) گسل زاگرس3 داغ ) گسل کپه2 ) گسل ارس1

گیرد. در  هاي اصلی آن در دستۀ سنگ هایی مانند هورنفلس، کوارتزیت و شیست قرار می ساختی ایران، سنگ هاي زمین اي از پهنه در پهنه -87
 تر است؟  این پهنه احتمال وجود چه نوع معادنی بیش

 سنگ  معادن زغال) 4 ن منیزیت ـ مسمعاد) 3 سرب و روي) 2 ذخایر فلزي) 1
 ؟ اند گرفتهندر داخل ایران قرار ها  یا بخشی از آنهاي زیر تماماً  چند مورد از گسل -88

 )انارگسل  –گسل ترود  –گسل اصلی زاگرس  –رود  گسل هلیل –داغ  گسل کپه(
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ترین سنگ مخزن مواد هیدروکربنی ایران  ان گازي شمال شرقی و عمدهترین مید ترین میدان نفتی جنوب غربی، بزرگ به ترتیب، بزرگ -89
 اند؟  کدام

   ) اهواز، خانگیران، سنگ آهک 1

   ) اهواز، نفتون، سنگ آهک 2
   ) گچساران، خانگیران، سنگ گچ 3

  ) پارس جنوبی، سرخس، سنگ آهک 4
  به درستی بیان شده است؟   » ژئوپارك«در کدام گزینه هدف از ایجاد  -90

   هاي طبیعی برداري از پدیده بهره) 1

   ) رونق اقتصادي جامعۀ محلی 2
  هاي زمین گردشگري  ) معرفی جاذبه3

  شناختی  هاي زمین ) حفاظت از پدیده4

دقيقه 10 وقت پیشنهادي : شناسي ايرانزمين
 117تا  103هاي  صفحهشناسي:زمين

www.konkur.in

forum.konkur.in



 4 :ةصفح صي دوازدهم تجربياختصا رياضي - اسفند 20 آزمون -» 5«پروژة  
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

 

y شکل زیر نمودار تابع -91 f (x)  است. اگر(x )f (x)
g(x)

[ x]






2 gباشد، 4 ( ) g ( )    2  کدام است؟ 2

1 (6   

2 (6-   

3 (4   

   صفر) 4
 
 
 

 تابع با ضابطۀ -92
x x m , x

f (x) n
x , x

x

    
 



2 4 0

01
mپذیر است. حاصل  بر روي مجموعه اعداد حقیقی مشتق 

n
 کدام است؟ 

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

fاگر تابع  -93 (x) ( x ax ) x x   2 2 33  کدام است؟ a ،پذیر باشد در تمام نقاط مشتق 1

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

اگر  -94
x x

f (x)
x x x

  
  

2
3 1 1

2 1
fofگاه مشتق تابع  باشد، آن  (x)

f (x)1  در نقطۀx 1برابر کدام است؟ ، 

1 (24/0 2 (15/0 3 (24/0- 4 (3/0 

x اگر -95
f (x)

x





1
gof)و مقدار  2 ) ( ) (fog)باشد، مقدار  6برابر  3 ( ) پذیر است و  همواره مشتق gتابع ( ؟است کدام 2

g( )  2 1(  

1 (1
3  2 (

1
3 3 (2

3 4 (
2
3 

fصورت زیر است. اگر  به gنمودار تابع  -96 (x) x g ( x)  3 2 f، مقدار 3 ( )  برابر کدام است؟  1

1 (8
3   

2 (4
3  

3 (4
9  

4 (20
9  

xاگر  -97
f (x)

x x




 2
2 5
5 4

fگاه حاصل  آنباشد،   ( )  کدام است؟ 5

1 (61
32  2 (63

32 3 (65
32 4 (67

32  

دقيقه 30  وقت پیشنهادي: مشتق + كاربرد مشتق
 120تا  77هاي  صفحه:3رياضي

1

-2

-2

-1

f(x)

y

x

3

d

2

2

g

y

x
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 محل انجام محاسبات

fآهنگ متوسط تغییر تابع  -98 (x) x 22 ]روي بازة  xنسبت به متغیر  2 , ]1 اي تابع در  ، چند برابر آهنگ لحظه3
x   باشد؟ می 4

1 (30  2 (30
2 3 (4

30
 4 (30

4  

f ،fدر شکل زیر نمودار توابع  -99   وf  یک از  اند. هریک از نمودارها متعلق به کدام در یک دستگاه مختصات رسم شده
 ؟توابع است

1 (c f (x) , b f (x) , a f (x)      

2 (c f (x) , b f (x) , a f (x)     

3 (c f (x) , b f (x) , a f (x)     

4 (c f (x) , b f (x) , a f (x)     

xاي که تابع  ترین بازه طول وسیع -100
f (x)

x x




 2
5 6

2
 باشد، کدام است؟ اکیداً صعودي می 

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

mxاگر تابع  -101
f(x)

x m




 
3

2 xازاي  به 1 1 صحیح و قابل قبول  اعدادمجموع ، نزولی باشدm کدام است؟ 

 ) صفر4 -3) 3 -1) 2  3) 1

fتابع  -102 (x) x [x] 2  در بازة[ , )1  ؟داراي چند نقطۀ اکسترمم نسبی است 2

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

)Aکه نقطۀ  در صورتی -103 , )
42 xاکسترمم نسبی تابع  3 ax

f (x)
x b






2
دیگـر تـابع و نـوع آن نسبی باشد، عرض اکسترمم  

 کدام است؟

1 (16
2) 2 و ماکزیمم 3

16) 3 و ماکزیمم 3
2) 4 و مینیمم 3

  و مینیمم 3

fاگر  -104 (x) x x  2  چگونه است؟ fگاه تابع  آنباشد،  3

  نقطۀ اکسترمم دارد. 3) 2 نقطۀ بحرانی دارد و نقطۀ اکسترمم ندارد. 2) 1

 بحرانی دارد.طۀ نق 2اکسترمم و نقطۀ یک ) 4 بحرانی دارد.نقطۀ  3اکسترمم و   نقطۀ 2) 3

y تابعفاصلۀ نقاط بحرانی  -105 x x  2 32  باشد؟ می 29چند برابر از همدیگر،  2

1 (8/0  2 (1 3 (25/1 4 (2 

fتابع  بحرانینقاط  -106 (x) x x  4 22 8 ]در فاصلۀ  1 , ]0  ساحت این مثلث کدام است؟باشند. م ، رئوس مثلثی می2

1 (12  2 (16 3 (4 4 (8 

a
b
c

x

y
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 محل انجام محاسبات

x تابعو نسبی مطلق   نقاط اکسترممتعداد  -107 x
f (x)

x x

    
    

2 4 0 3

1 3 0
 کدام است؟ 

  نسبی 2مطلق و  1) 2 نسبی 1مطلق و  2) 1
 نسبی 2مطلق و  2) 4 مطلق و فاقد نسبی 1) 3

yدر سهمی  -108 x  بر روي آن در حال حرکت هستند،  Bو  Aعرض  نقطۀ هم ، دومقابلبه شکل  29
 هاست.)x(دو رأس ذوزنقه روي محور  ترین مقدار مساحت ذوزنقۀ ایجاد شده کدام است؟ بیش

1 (32  
2 (64 
3 (27  
4 (54 

مترمکعب و در باز بسازیم. قیمت مصالح مورد نیاز  10ه حجم خواهیم مخزنی به شکل مکعب مستطیل با قاعدة مربع ب می -109
هزار تومان است. اندازة ضلع قاعدة مخزن چقدر باشد تا  40هزارتومان و براي دیوارهاي کناري  100کف براي هر متر مربع 

 هزینۀ مصالح مصرف شده حداقل باشد؟

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

حرکت در کنار استخر سرعت متر است که  30متر و عرض  100به طول شکل زیر مربوط به یک استخر مستطیل شکل  -110
چقدر  ACبرویم اندازة  Bبه  Aمتر بر ثانیه است. اگر بخواهیم از نقطۀ  1متر بر ثانیه و سرعت شنا در آب استخر  25/1

 نظر شود.) (از مقاومت صرف برویم؟ Bبه نقطۀ  Aترین زمان ممکن از نقطۀ  کمباشد تا در 

1 (40  
2 (50  
3 (60  
4 (80  
 
 

Axصورت  نمودار یک تابع به -111 Bf (x)  y، نمودار تابع 5 x 2 عرض  .کند قطع می 11و  1هاي  طه به طولرا در دو نق 3
 ها کدام است؟yبا محور  fنقطۀ تالقی تابع 

1 (5 2 (10 10) 4 ) صفر3 95 75 

xاگر  -112 x /  1 52 2 31 xباشد، لگاریتم  5   کدام است؟ 4در پایۀ  2

1 (5/1 2 (2 3 (5/2 4 (3 

)برد تابع  -113 x )f (x) log  9
1
3

  کدام است؟ 

1 ([ , )2  2 ([ , ) 2 3 (R 4 (( , ] 2  

x

y

3-3

A B

استخر

C A

B

دقيقه 15  وقت پیشنهادي: توابع نمايي و لگاريتمي
 118تا  95هاي  صفحه:2رياضي
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 محل انجام محاسبات

xهاي معادلۀ  ریشه اگر مجموع لگاریتم -114 x a  2 4 0 ،1
کدام است؟  aهاي آن باشد،  برابر لگاریتم مجموع ریشه 2

 باشند.) می 10ها در مبناي  (لگاریتم

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

ax)نمودار تابع  -115 b)
cf (x) log   در شکل زیر رسم شده است. حاصلf ( ) f ( )  14  کدام است؟ 2

1 (1   

2 (1-  

3 (2  

4 (2-  

yxاز معادلۀ  -116
y xlog log 
2 3

x)کدام نتیجه درست است؟  2 y)  

1 (y x 3  2 (y x 4 3 (y
x

 3
1 4 (y

x
 4

1
  

1سال،  29مانده از ماده پس از باقی سال است. اگر جرم  Tنیمه عمر یک ماده  -117
ل سا 11مانده از آن ماده پس از  باقیجرم  8

1باشد، پس از چند سال جرم ماده 
log)مقدار اولیه خواهد شد؟  5 / )2 0 3  

1 (7  2 (14 3 (6 4 (12  

xدامنۀ تابع  -118 x
f (x) log

 
23

1
2

(a,b]صورت بازة  به 1 (c,d]  است. حاصلa b c d  2 4  است؟ کدام 3

2) 4 1) 3 -1) 2 ) صفر1
3 

fتوابع  -119 (x) log
x


9
27

2 g(x)و  3 log ( x )  42 4 fاي که نمودار  ترین فاصله اند. اگر بزرگ مفروض 6 (x) تر  پایین

mباشد،  (m,n)صورت  گیرد به قرار می g(x)از  n کدام است؟ 

) 3 ) صفر2 1) 1
5
2 4 (3- 

هاي معادلۀ  ضرب ریشه حاصل -120
xlogx  32  کدام است؟ 16

1 (4- 2 (4 3 (8- 4 (8 

x

y

2

2
1

1

-1
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 کند؟ کامل می نادرستطور  چند مورد عبارت زیر را به -121

 »شود. .................... از .................... انجام میمنظور   جود در یک یاختۀ عصبی، به هاي) مو ( در راکیزه«
 یون اکسید تبدیل اکسیژن به –قبل  ،ژن هیدرو هاي و یون FAD، تولید در زنجیرة انتقال الکترون الف) تشکیل آب

 اکسید آزاد شدن مولکول کربن دي –قبل  ،+NADکافت، مصرف  ب) اکسایش محصول نهایی قند
  Aآنزیم  کربنی با استیل کو مولکولی چهار شدن ترکیب –پس  ،Aکربس، آزاد شدن کوآنزیم   ج) وقوع چرخۀ

 کربنی فسفاتۀ سه تکهاي  فسفاته به قند کتوز دو تبدیل فرو –پس  ،NADH، تولید د) تولید پیرووات
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 صحیح است؟ ،زنجیرة انتقال الکترون در یاختۀ ماهیچۀ دوسر بازوي انساننوعی کدام عبارت، در خصوص  -122

 شود.  در میتوکندري براي دریافت الکترون استفاده می شده تولیدحامل الکترون  دارفقط از ترکیبات نوکلئوتید) 1
 دهد.  هاي آب را تشکیل می ترکیب و مولکول ها هاي اکسید را با پروتون ر فضاي درونی میتوکندري، یون) آخرین جزء زنجیره، د2
 کند. ها را ایجاد می ها، شکل رایج انرژي در یاخته ستفاده از انرژي شیب غلظت پروتونجاکنندة پروتون، با ا هاي جابه یکی از پروتئین) 3
 شود.   شده و در نهایت باعث تشکیل آب میدر میتوکندري این یاخته، با دریافت الکترون، اکسید هر مولکول پذیرندة نهایی الکترون ) 4

همراه است، کدام  CO2اي انسان که با آزاد شدن   هاي ماهیچه اي در یاخته هاي مربوط به تنفس یاخته یک از فرایند دربارة هر -123
 گزینه به درستی بیان شده است؟ 

1 (NADH تولید 2  یابد. اهش میک با گرفتن الکترون (ATP گیرد. صورت می 
 گردند. ها ترکیب می هاي اکسید با پروتون ) یون4 شود. لیپیدي، انجام می ) در اندامکی داراي دو غشاي فسفو3

 مناسب است؟ ،کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر -124

 »شود. طور حتم .................... می  هب ،در نوعی از تخمیر که ....................«
 ماده مشاهده  در سطح پیش ATPتولید  –کربنه است  ) پذیرنده نهایی الکترون مولکولی سه1
 پیرووات طی دو مرحله به محصول نهایی تبدیل –شود  ) کاهش نوعی مولکول آلی مشاهده می2
 اکسید مشاهده  لید مولکول کربن ديتو –) با شکسته شدن پیوند بین دو اتم کربن همراه است 3
 دهنده تخمیر انجام ۀمحصول نهایی باعث مرگ یاخت –شود  پالسم انجام می اي سیتو ) در مادة زمینه4

جود در  هاي زندة مو ، کدام گزینه مثال مناسبی براي هر روشی که بین همۀ یاختهATPهاي ساخته شدن  با توجه به روش -125
 باشد؟  طبیعت مشترك است، می

 ترین بافت بدن انسان در سنگین ADPبه  CP) انتقال گروه فسفات بدون مصرف انرژي از مادة 1
 و دفع مقدار قابل توجهی از آن نیوم ژن به آمو تبدیل گاز نیترو کربنه در جانداري با توانایی هاي سه رف ترکیب) مص2
 هاي خونی بدن انسان چکترین یاخته در کو ADPالکترون به دنبال انتقال فسفات به  حامل) تولید نوعی مولکول 3
 قلب انسان اي ماهیچههاي  راکیزه در یاخته يبین دو غشاي پروتون به بخش ها کردن یون پمپبه دنبال  ATP) تولید 4

 کند؟  تکمیل می ،کدام گزینه عبارت زیر را به درستی -126

 »کافت ....................  هاي قند داري که در طی واکنش فسفاتدر یاختۀ پوششی سنگفرشی حبابک، .................... مولکول آلی «
 کندري مصرف شود. تواند به منظور عبور مواد از غشاي میتو شود، نمی تولید می –) آخرین 1
 کربنه مصرف شود. سه يداسیبنیان تواند در واکنش تولید نوعی  شود، می تولید می –) اولین 2
 تولید شود.ها  در این واکنشنوعی گیرندة الکترون  اکسایشتواند در پی  شود، می مصرف می –) آخرین 3
 شود. یلدتبآدنورین تري فسفات به سازي،  ند در پی دریافت انرژي فعالتوا شود، می مصرف می –) اولین 4

ن ایـن مراحـل، وقـوع شود، با در نظر گرفت انجام می سیتوپالسماي  زمینه  مادةاي هوازي در  هاي تنفس یاخته بخشی از واکنش -127
 تر است؟ ها مقدم کدام گزینه نسبت به سایر گزینه

 کند. کربنه در پی دریافت فسفات یک مولکول آلی، خاصیت اسیدي پیدا می ) نوعی ترکیب سه1
 شوند. تبدیل می ATPتیدي واجد ریبوز، با دریافت فسفات از نوعی ترکیب اسیدي به  کلئو هاي نو ) مولکول2
 شود. کربنه، پیوند اشتراکی میان دو اتم کربن در آن شکسته می هاي نوعی ترکیب شش ازي فسفات) در پی جداس3
 شود. از میزان فسفات آزاد سیتوپالسم کاسته میتیدي،  کلئو دار و انتقال آن به ترکیب نو ) با خروج الکترون از نوعی ترکیب کربن4

دقيقه  25 وقت پیشنهادي : از ماده به انرژي + از انرژي به ماده
 90تا  63هاي  صفحه: 3شناسي زيست
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هاي زیر   کدامیک از عبارت .ها شوند توانند باعث آسیب بافت میها  اسید لئیکک نو ها و به آنزیم هاي آزاد با آسیب رساندن رایکال -128
 است؟ نادرست هاي تولید این مواد و یا مبارزه با آنها  در ارتباط با روش

 دهد. هاي آزاد از اکسیژن را کاهش می سرعت تشکیل رادیکال ،اکسید کربن برخالف الکل ) مونو1
 هاي آزاد از اکسیژن را کاهش دهند. توانند سرعت تشکیل رادیکال ها می نین سیا ها و آنتو تنوئید ) کارو2
 متوقف سازد. را تواند واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن می ،اکسید نو ) سیانید همانند کربن مو3
 باشد. هاي آزاد داشته ممکن است عملکرد مناسبی در مبارزه با رادیکال ،اي که نقص ژنی دارد ) راکیزه4

 کاریوتی که محل انجام واکنش اکسایش پیرووات است، به درستی بیان شده است؟ چند مورد از موارد زیر، دربارة بخشی از یاختۀ یو -129

 تواند به غشا متصل نباشد. مادة وراثتی آن میهر ها،   کاریوت الف) برخالف پرو
 دارد. DNAازي س ها، فقط یک جایگاه آغاز همانند  کاریوت ب) همانند اغلب پرو

 کربنی بدون فسفات تبدیل شود. به ترکیب دو CO2تواند با از دست دادن یک  ج) پیرووات تولیدي در آن، می
 یسی آغاز شده است. جود در آن، پس از پایان رونو هاي مو تئین پرو انواعی ازپیک حاوي اطالعات الزم براي ساخت  د) ترجمۀ رناي

1 (1  2 (2 3 (3  4 (4  
 فسفات دار کربنۀ هاي سه مان با تبدیل مولکولهمز در قندکافت کند که تیدي را بیان می کلئو کدام گزینه ویژگی نوعی ترکیب نو -130

 د؟شو به یکدیگر، ایجاد می

 شود. اي تشکیل می هوازي فرایند تنفس یاخته هاي بی فقط توسط واکنشدر هر یاختۀ یوکاریوتی ) 1
 رخی از آن ها با انتقال الکترون هاي خود، مستقیماً باعث کاهش نوعی ترکیب آلی در یاخته می شوند.فقط ب) 2
 شود. استفاده می ATP آلی، از گروه فسفات به نوعی ترکیبژن  همزمان با اضافه شدن دو الکترون و دو یون هیدرودر این مرحله ) 3
 دهد. هاي خود را از دست می الکتروناز یند شیمیایی، برخی کافت، در نوعی فرا ) به منظور تداوم فرایند قند4

هاي  یک از گزینه کند. با توجه به آن کدام با هم مقایسه می CO2 مقادیر متفاوتسنتز در دو نوع گیاه را در  میزان فتو زیرشکل  -131
 زیر به درستی بیان شده است؟ 

همانند  کربنی از ترکیبات چهار ممکن نیست Bه آوندي گیا هاي غالف ) در یاخته1
 آزاد شود. CO2کربنی، مولکول  پنج

وابسته به نور  هاي همانند گیاه آناناس، تثبیت کربن قبل از انجام واکنش A) در گیاه 2
 پذیر نیست. امکان

کندري از ترکیبات  ممکن نیست در بستره میتو ،Aآوندي گیاه  هاي غالف ) در یاخته3
 خارج شود. CO2کربنی مولکول  دو
هایی  هاي برگ ممکن نیست از کانال  انتقال ترکیبات اسیدي بین یاخته ،B) در گیاه 4

 هاي گیاهی، صورت گیرد. با امکان عبور ویروس
 است؟ نادرستکدام گزینه  -132

 ».................... .................... قرار گرفته باشندصورت  به CAMگیاهان  هاي هوایی که روزنه طور معمول، در زمانی به«
 شوند. کربنی در چرخۀ کالوین مصرف می 3توسط یک اسید  ATPو  NADPH -» ب) «1
 یابد. به کمک انرژي نور خورشید افزایش می P700هاي  سطح انرژي الکترون -» ب) «2
 شود. اکسید درون میانبرگ تولید می اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن دي -» لفا) «3
 انرژي است. هاي پر گیاه در غیاب اکسیژن فاقد توانایی تولید مولکول -» الف) «4
 

 باشد؟  صحیح می ،سنتز در گیاهان مختلف هاي فتو هاي زیر در ارتباط با روش یک از گزینه کدام -133

 پایدار حاصل از تثبیت است.  کربنه اولین مادة دهند، قندي چهار را در دو نوع یاخته مختلف انجام می CO2 دو مرحله اي یت) در گیاهانی که تثب1
 گیرد. صورت می گیاه اي هایی از بافت زمینه د انجام دهد، چرخۀ کالوین در یاختهرا در رگبرگ خو CO2تواند تثبیت  ) هر گیاهی که تنها می2
 هاي هوایی با ذخیره آب فراوان را مشاهده کرد. توان اندام دهد؛ می اکسید را در شب انجام می تواند قسمتی از تثبیت کربن دي می) در گیاهی که 3
 رد.دا فعالیتدر هر یاختۀ داراي سبزینه، آنزیم روبیسکو و زنجیرة انتقال الکترون دهد،  اکسید را در دو مرحله انجام می ) هر گیاهی که تثبیت کربن دي4

(الف) (ب)
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یک از موارد زیر در ارتباط با این گیاهان از نظر درستی  شود. کدام در نوعی از گیاهان، فرایند تثبیت کربن فقط در روز انجام می -134
 یا نادرستی متفاوت از سایرین است؟

 دهد. رخ می زنده از یک یاختۀکربن در آنها در بیش  عمدة ب دارند، مراحل مختلف تثبیتآهاي پر ) برخالف گیاهانی که واکوئول1
 شود. فسفات وارد واکنش می لوزبیس ریبوترکیب قندي طور مستقیم با  جو بهموجود در آناناس، کربن  نهان دانۀ ) برخالف گیاه2
 باشد. تر نمی عصارة برگ در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدي pHاست،  شب باز مآنها در هنگاهوایی هاي  ) برخالف گیاهانی که روزنه3
 شود. کربنی تشکیل می اسید چهار مولکول رز، در مراحل تثبیت کربن در این گیاهان،دانۀ  نهان) برخالف گیاه 4

 هاي آوندي در ساختار ساقۀ خود هستند، .................... دستهاي که داراي  دانه طور معمول، در .................... گیاهان نهان به -135

 شوند. هاي آب تولید می سنتز مولکول فتوانجام هاي گوگردي سبز، حین  ف باکتريبرخال –) بسیاري از 1
 شود. دار به عنوان منبع الکترون استفاده می  ژن گردي ارغوانی، از ترکیبات هیدرو هاي گو همانند باکتري –) بسیاري از 2
 کند. هاي نخستین مرحلۀ تنفس یاخته را مهار می آنزیم، ATPکننده، افزایش مقدار  سنتز هاي شیمیو برخالف باکتري –همه ) 3
 گردد. تیدي استفاده می کلئو در تولید ترکیبات نو aهاي برانگیخته سبزینه  از الکترون ،هاي همزیست گونرا همانند باکتري –) همه 4

 است؟ مناسبنا ،براي تکمیل عبارت زیر چند مورد -136

 ............»طور حتم  به ،توان گفت هر جانداري که ............. پردازند؛ می از مواد معدنی میانرژي پردر رابطه با جاندارانی که به تولید مواد آلی «
 باشد. اي می یاخته ري پیچیده و پرداراي ساختا –پردازد  سنتز می هاي خود به فتو ) با کمک سبزدیسهالف
 نماید. سنتز، آب تولید می اکسید در فتو بن ديضمن مصرف کر –باشد  سنتزي از نوع کلروفیل می ) داراي رنگیزة فتوب
 پردازد. به تولید نیترات می –آورد  دست می به یهاي اکسایش انرژي مورد نیاز براي ساخت مواد آلی را از واکنش ج)
 د.نمای ها تجزیه می کوئید آب را درون فضاي تیال –نماید  ) از مولکول آب به عنوان منبع تأمین الکترون استفاده مید
1(1 2(2 3(3 4(4 

تن اصلی یک مولکول دناي حلقوي است و واکنش شماره  هاي وراثتی در غشا محصور نشده و فام در جانداري که مولکول -137
 .نداردامکان .................... وجود  ،شود تواند در آن انجام  .................... می

 برخالف پیرووات NADPHتولید  – 1) شماره 1
 اي لین مرحله تنفس یاختهدر او CO2آزاد شدن  – 1ره ) شما2
 آلینوعی ترکیب زیستن در مناطق بدون نور و تولید  – 2) شماره 3
 سنتزي هاي فتو اکسید بدون کمک رنگیزه تثبیت کربن دي – 2) شماره 4

 .................... ،شود بدیل میدر تمامی جاندارانی که انرژي نورانی خورشید به انرژي شیمیایی ت -138

 شود. مشاهده میدناي حلقوي   نور و مولکول ي رنگیزة جذب کنندةها ) الزاماً مولکول1
 رسد. مربوط به نور مرئی به انجام می  میزان تبدیل انرژي در هر طول موج) کمترین 2
 اي باشد. یاختهخه چرتواند مستقل و یا وابسته به  ، میکربناصلی تثبیت ) تکثیر اندامک 3
 شوند. هم مرتبط می واسطه ناقلین الکترونی به کوئید، به هاي تبدیل انرژي در غشاي تیال ) سامانه4

 .................... پالست، ساز درکلروATP.................... آنزیم کندري  ساز در میتوATPآنزیم  -139

 شود. ز زنجیرة انتقال الکترون در نظر گرفته نمیدر غشاي داخلی اندامک واقع شده و بخشی ا –) همانند 1
 غشا است.ساختار تر نسبت به بخش کانالی مستقر در  آنزیمی بزرگ قسمتی با خاصیتداراي  –) برخالف 2
 شود. پالست می کندري یا کلرو اي میتو مادة زمینه pHبا فرایند انتشار تسهیل شده منجر به افزایش  –) همانند 3
 د.ده از عرض غشا عبور می خود، ژن را در جهت شیب غلظت هاي هیدرو یون بوده وراي نقش آنزیمی دا –) برخالف 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  ،سنتز در گیاه لوبیا هاي نوري فرایند فتو انتقال الکترون در واکنش هاي ها و زنجیره سیستم با توجه به فتو -140

 ها بیشتر است. گیرد، تعداد رنگیزه کوئید تجزیه آب صورت می تیال سمت فضاي درونی به و ،آنبخشی از سیستمی که در  هاي فتو ) در آنتن1
 .باشددوست  ساختار آب دارايممکن است دهد،  عبور میرا  تر انرژي هاي کم (ساختاري) که الکترون ء) هر جز2
 لیپیدي قرار دارند. در مجاور یک الیه فسفو دار مشارکت دارند، ت انرژي و فسفا پر دارتید کلئو نومولکول (ساختار) متوالی که در تولید  ء) دو جز3
 کند. ها را به پمپ پروتون منتقل می ن هاي غشا در ارتباط است، الکترو لیپید هاي چرب فسفو (ساختاري) که فقط با اسید ء) هر جز4

N)      1( واکنش شمارة NH2 4 

NH)  2واکنش شمارة (    NO 4 3 
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 صحیح است؟  ،دباش سنتز که مستقل از نور می اي از فتو هاي زیر در مورد مرحله یک از گزینه کدام -141

 شود. میشود که در ادامه توسط نوعی آنزیم تجزیه  کربنه دوفسفاته تولید می 6نوعی مولکول  ،CO2) با مصرف 1
 شود. جاد میای ،شوند کز و ترکیبات آلی تبدیل نمی کربنه که به گلو هاي قندي سه از مولکول به طور مستقیم فسفات بیس لوز مولکول ریبو 6) 2
 شود. تبدیل می کربنه و دو فسفاتۀ پایدار به مولکولی سه ،فسفاته تک کربنۀ ، مولکول سهATP) با مصرف هر 3
 د.باش نیاز می دارنوکلئوتید الکترون کربنه، مصرف نوعی حامل هاي قندي سه کربنه به مولکول هاي اسیدي سه ) براي تبدیل مولکول4

 است؟  نامناسبزیر  ، براي تکمیل عبارتچند مورد -142

سـنتز،  اي و واکـنش هـاي مسـتقل از نـور فتو تنفس یاختـه  ، نخستین مرحلۀC3 اي هاي نگهبان روزنۀ گیاهان دولپه در یاخته«
 »توانند از نظر .................... به یکدیگر شباهت و از نظر .................... با هم تفاوت داشته باشند. می

 لین الکترونیماحمصرف  –کربنی در نخستین واکنش  هاي شش مولکول) وجود الف
 فسفات فاقد هاي آلی مولکول تشکیل –کربنی  هاي اسیدي سه ) تولید مولکولب
 فسفاته کربنی تک سه وجود ترکیب – ها شکل رایج انرژي در یاخته) مصرف ج
 یاخته هاي آزاد درون مصرف فسفات –فسفاته  هاي قند دو ) تولید مولکولد
1(1 2(2 3(3 4(4 

ژن بـین فضـاي داخلـی  جایی یـون هیـدرو هاي یک یاخته میانبرگ گیاه آناناس در جابه اندامک یی درهاي سراسري غشا تئین انواعی از پرو -143
 است؟ها به درستی بیان شده  یک از موارد زیر در ارتباط با این پروتئین نقش دارند. کدام شده توسط نوعی غشا دیگر فضاي محصوراندامک و 

 کنند. هاي خود استفاده می انرژي براي انجام فعالیت هاي پر ) همۀ آنها مستقیماً از الکترون1
 د.نشو می NADPH مصرفدر نهایت باعث  توسط گروهی از آن ها،هاي منتقل شده  ) الکترون2
 کنند. الیت میفع غشا) همه آنها در جهت افزایش شیب غلظت پروتون بین فضاي درون اندامک و فضاي بین دو 3
 هاي آب شود.  تواند باعث تولید مولکول هاي منتقل شده در گروهی از آنان در نهایت می ) الکترون4

 کوئید است؟ جود در غشاي تیال زنجیرة انتقال الکترون مونوع دهندة تفاوت و شباهت دو  نشاناز راست به چپ کدام گزینه، به ترتیب  -144

 کوئید فضاي درون تیال pH تغییر میزان –) آزاد شدن فسفات 1
 تئینی الکترون هاي پرو وجود ناقل –هاي بستره  تون تغییر میزان پرو مؤثر بودن در )2
 کوئید هاي الکترونی در غشاي تیال موقعیت قرارگیري ناقل –) آزاد شدن مولکول اکسیژن 3
 P700 يسیستم حاو فتو ط باداشتن ارتبا –ژن با انرژي ناشی از انتقال الکترون  یون هیدروکردن ) پمپ 4

 ها در پی .................... پذیر .................... و همچنین در این یاخته هاي .................... امکان انجام تنفس نوري در یاخته -145

 شود. ف میتولید و مصر ATPپالسم  کز به روش گلیکولیز، درون سیتو گلو تجزیۀ –نیست  – ، هیچ گاهذرت غالف آوندي) 1
 شود. فسفاته ناپایدار حاصل می 2هر بار فعالیت یک آنزیم روبیسکو، یک ترکیب  –است  –) میانبرگ اسفنجی گل رز 2
 شود. کندري آزاد می کربنی از میتو پالست، یک ترکیب یک کربنی از کلرو 2خروج یک ترکیب  –است  – میانبرگ ذرت) 3
 یابد. می افزایشکندري  بخش داخلی میتو pHکندري،  داخلی میتو يساز غشاATPآنزیم  فعالیت –نیست  –) نگهبان روزنه لوبیا 4

 کند؟  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -146

 »سنتز باعث ....................  تنفس نوري .................... فتو«
 شود. هاي اکسیژن می ولکولتولید م –) همانند 2  شود. کربنی می تولید مولکول سه –) همانند 1
 شود. کربنی می پنج  مصرف مولکول –) برخالف 4 شود. اکسید می هاي کربن دي مصرف مولکول –) برخالف 3

 بیان شده است؟ ،سنتز به درستی چند مورد از موارد زیر در ارتباط با فرایند فتو -147

متر جـذب نـدارد، سـبب اکسـایش  نـانو 600بـاالتر از  هاي کوئید که در طول موج سنتزي در غشاي تیال الف) نوعی رنگیزه فتو
 شود. هاي آزاد می رادیکال

در  P680سیستم  در فتو ،از بقیه بیشتر استکه اي  رنگیزه متر، حداکثر میزان جذبِ نانو 500تا  400ب) در محدوده طول موج 
 .وجود نداردمرکز واکنش 

کننـده  باکتري تثبیت نوعی در که از همه بیشتر است،اي  رنگیزه نانومتر، حداکثر میزان جذبِ 700تا  600) در بازه طول موج ج
N2 شود. نیز دیده می 
متر نیز جذب دارد، در نور زرد، نـارنجی و قرمـز  نانو 400هاي زیر  کوئیدي که در طول موج اي تیال رنگیزه حداقل میزان جذبِ )د

 شود. مشاهده می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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، که داراي غشاي درونی و بیرونی اند C3گیاهان هاي  در یاخته هاییساختاراز یک هیچ دربارة  تواند نمییک از موارد زیر  کدام -148
 درست باشد؟

 فسفاته مصرف شود. تید سه کلئو تید دوفسفاته و هم نوعی نو کلئو هم نوعی نوها، ) ممکن است در این ساختار1
 باشد. یک الیۀ غشاییواجد نوعی اندامک  متصل به، يساختار) ممکن است غشاي خارجی 2
 اکسید تولید و هم مصرف شود. هم مولکول کربن دي هان است در این ساختار) ممک3
 ، هم مولکول آب تولید و هم مصرف شود.ها) ممکن است در این ساختار4

 چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -149

 ............... »..... نیستکه ....................، ممکن  اي دانه هاي گیاه نهان در ساختار برگ«
 هاي غالف آوندي داراي کلروپالست باشند.  یاخته –اي دارد  پنبه هاي چوب سامانۀ بافت پوششی خود، یاختهدر الف) 

 شود. بیش از دو نوع یاختۀ پارانشیم مشاهده  –دارد فاصلۀ کمتري با روپوست زیرین  آوند آبکش نسبت به آوند چوب) ب
 هاي هوایی در روپوست رویی بیشتر از زیرین باشد.  تعداد روزنه –شود  ها، در بافت آندوسپرم ذخیره می مواد غذایی دانۀ بالغ آن) ج
 ها و دو بخش پهنک و دمبرگ مشاهده شود.  رگبرگ –باشد  هاي پارانشیم میانبرگ داراي کلروفیل می یاخته) د
1(1 2(2 3(3 4(4 

 .................... شمارة دویاختۀ  در یاختۀ شماره یک .................... -150

 شوند. ها بدون صرف انرژي به فضاي بین دو غشاي راکیزه پمپ می پروتون –) همانند 1
 شود. هاي چرخۀ کالوین انجام می اي از واکنش مرحله NADPHبا کمک  –) همانند 2
 شود. به سه روش مختلف ساخته می ATPهاي  مولکول –) برخالف 3
 شود. میآزاد  CO2 ،مصرف پیروواتۀ در مرحل –) برخالف 4
 
 

 

 صحیح است؟ ،طور حتم کدام گزینه به ،سالم و بالغ هاي انسانهاي تولید شده در  و عملکردي در گامت يهاي ساختار  با توجه به ویژگی -151
 را متصور شد. انیدراز براي آنزیم کربنیک مادة تولید پیش ،کربنی رف ترکیب ششتوان در اثر مص میانی اسپرم، می قطعۀ) در 1
 باشد. اي در انسان نمی هاي هسته توي همۀ انواع کروموزومهاي تولید شده در تخمدان، مح ) گامت تولید شده در بیضه برخالف گامت2
 .پالسم نسبتاً باالست هسته به سیتوحجم هاي ایمنی اختصاصی، نسبت  از یاخته هر یک) در سر اسپرم برخالف 3
 نویسی از کل محتواي ژنوم آن را متصور شد. بسپاراز براي رو ماتیدي و حضور یک نوع آنزیم رنا کرو هاي تک توان کروموزم ) در اسپرم می4

 بدن زنی سالم و بالغ است؟ متعلق به 2هاي حاصل از تقسیم کاستمان (میوز)  یاختههمۀ مشترك   چند مورد، ویژگی -152

 تیدي در فضاي هسته هستند. نوکلئو رشتۀ پلی 23الف) فقط داراي 
 ب) یک جفت میانک (سانتریول) را در هر قطب خود جاي داده است.
 شوند. ج) در پی برخورد اووسیت ثانویه با اسپرم در لولۀ رحمی ایجاد می

 کنند. د) فقط یک دگره (الل) مربوط به هر صفت مستقل از جنس را دریافت می
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

 کند؟ تکمیل می ،ینه عبارت زیر را به درستیکدام گز -153

 .................... » ،در مردان LHهاي هدف هورمون  یاخته.................... در تخمدان زنان  FSHهاي هدف هورمون  یاخته«
 باشند. داراي تأثیر بازخوردي بر هیپوفیز پیشین می ترشحات آن ها –) برخالف 1
 زایی نقش مستقیم دارند. هاي دخیل در گامت ولدر تغذیۀ سل –) همانند 2
 مانند غدد جنسی قرار دارند.  لوله (هاي)ساختار ةدیواربین در  –) برخالف 3
 کلیه، توانایی ترشح هورمون جنسی دارند. همانند غدة فوقو  –) همانند 4

دقيقه  15 وقت پیشنهادي : مثلتوليد
 118تا  97هاي  صفحه: 2شناسي زيست

2
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 اره صحیح است؟ همو ،زن بالغ ژسترون در هر پروژن و  استرو ياه مورد، در ارتباط با هورمونکدام  -154

 شوند. زایی می ) باعث تکمیل مراحل تخمک1
 گذار هستند. هاي بافت عصبی انسان اثر ) بر گروهی از یاخته2
 شوند. هاي جسم زرد ترشح می از یاخته LHتحت تأثیر هورمون قطعاً ) 3
 کند. ها نقش ایفا می تاالموسی در ترشح آن کننده هیپو ) فقط یک نوع هورمون آزاد4

 کند؟ ملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل میمورد، جچند  -155

 در همان) در حال رشد، یکولی(فولی انبانک يها اختهیکه  یفرد تا زمان کیدر  یروز شروع دورة جنس نیطور معمول از پنجم به «
 ».................... کنند  یهورمون ترشح م ینوعدورة جنسی  نیمۀ
 شود.   یم یلولۀ رحم يز تخمدان وارد فضاا دیهاپلوئ اختۀی يتعداد ،تنها )الف
 دهد.  را کاهش  يزیپوفیه يها ممکن است غلظت هورمون ،یبا بازخورد منف یهورمون جنس )ب
 شود.  یم ادیآن ز حجم خون موجود درو  کند یرحم مجدداً رشد و نمو م یداخل وارةید )ج
 رسد. یه حداکثر مقدار خود مرحم، ب یداخل وارةید زیر برون يها غده یخوردگ نیچ زانمی )د

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 باشد؟  می نامناسبکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر  -156

رحم بیشترین سرعت دیوارة داخلی اي که  طور معمول در صورت عدم وقوع بارداري در چرخۀ جنسی یک زن سالم، در هفته به«
 »باشد. نماید .................... قابل مشاهده می درآن شروع به تحلیل رفتن می اي که جسم زرد رشد را دارد .................... هفته

  FSHها تحت اثر هورمون  حجیم شدن فولیکولتکثیر و  –) برخالف 1
 جنسی  افزایش میزان ترشح هورمون –) همانند 2
 هاي هیپوفیزي ژن بر روي هورمون بازخورد مثبت استرو –) برخالف 3
 رحمها، حفرات و اندوختۀ خونی  خوردگی ایش میزان چینافز –) همانند 4

آیند و در رشد و نمو جنین  زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود می هایی که در مراحل تخمک در انسان همۀ یاخته -157
 اند، از نظر ......... با یکدیگر تفاوت و از نظر ......... به یکدیگر شباهت دارند.  فاقد نقش

  هاي همتا  تن (کروموزوم) داشتن فام –)ي هسته DNAدار دناي () مق1
 ها  ) تعداد میانک (سانتریول –هاي هسته  تن (کروموزوم) ) تعداد فام2
  تعداد فامینک (کروماتید)هاي هسته  –) عدد کروموزومی 3
 تعداد سانترومرهاي هسته  –) محل به وجود آمدن 4

 کند؟ یل میمتککدام گزینه عبارت زیر را به درستی  -158

 ....................» ،توان گفت در ارتباط با هر دوقلوي .................... می«
 ها یافت شود. هاي پیکري آن هاي یکسانی درون یاخته گاه ممکن نیست براي برخی از صفات، ژن هیچ –) ناهمسان 1
 اي پردة آمنیون، جفت و بندناف مخصوص به خود است.دار ده باشند، هر یکاگر از مرحلۀ موروال از هم جدا ش –) همسان 2
 اند.   مادر ایجاد شدههاي  همواره در پی برخورد و لقاح دو اسپرم مختلف با دو اووسیت ثانویۀ آزاد شده از هر یک از تخمدان –) ناهمسان 3
 باشند. می نینی حاصل از یک تودة یاختۀ درونیهاي زایندة ج الیهاگر داراي پردة کوریون مشترك باشند، به طور قطع داراي  –) همسان 4

 شود؟ براي عبارت زیر محسوب می نامناسبیکنندة  با در نظر گرفتن یک مرد سالم و بالغ، چند مورد تکمیل -159

شـوند کـه  هایی ایجـاد می د، یاختـهشو انجام میاي بیضه  هاي جنسی در ساختارهاي لوله در فرایندي که به منظور تولید یاخته«
 »طور حتم ....................  ها به ومر را ....................، همۀ این یاخته اتصالی ناحیۀ سانتر  یی تجزیۀ پروتئینتوانا

 کنند. ومر هر کدام، یک رشتۀ دوك متصل می ها در استواي یاخته، به سانتر کروموزوم گرفتنهمزمان با قرار  –الف) دارند 
 کنند.  تئینی را در بخشی از سیتوپالسم خود نگهداري می انۀ عمود بر هم پروتنها یک جفت استو –ب) ندارند 

 الد و از طرف دیگر به یک یاختۀ دوالد متصل هستند. اي تک از طرفی به یاخته –ج) دارند 
 هاي مربوط به ساخت تاژك را دارند. توانایی رونویسی از روي ژن –د) ندارند 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
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 براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه،  -160

 »که ....................  طور معمول در انسان، قبل از آن به«
 باشد. ) تمایز جفت آغاز شود، بارداري از طریق آزمایش خون قابل تشخیص نمی1

 شوند. هاي زاینده جنین تشکیل می ها توسط دو سرخرگ به بدن جنین وارد شوند، الیه ) بعضی از پادتن2

 .شوند تشکیل میشامۀ جنین تشکیل شود، زوائد انگشتی نفوذ کرده به جدار رحم،  ) بند ناف توسط برون3

 شوند. طور کامل قابل تشخیص می هاي جنسی جنین به اندامه قلب جنین، براي اولین بار جریان الکتریکی ایجاد شود، ) درون ماهیچ4

 د؟ کن کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -161

 .............. »به منظور وقوع لقاح بین یک زامه و اووسیت ثانویه در بدن فردي سالم و بالغ، الزم است، ابتدا .................... شده و سپس ......«
 اي تخلیه شوند. مواد سازندة جدار لقاحی به الیۀ ژله –ئید با یکدیگر ادغام  هاي هاپلو ) هسته1

 هایی حاوي مواد سازندة جدار لقاحی تولید شوند. کیسه ریز –حفاظتی به غشاي اووسیت تجزیه ترین الیۀ  ) نزدیک2

 ئید ایجاد شود. دیپلو هستۀ –پالسم آن  هاي اکتین و میوزین با اتصال به غشاي اووسیت سبب تغییر میزان سیتو ) رشته3

 هایی الیۀ شفاف اطراف اووسیت را تجزیه کنند. آنزیم –ه پاره هاي زام تن ) در حین عبور زامه از الیۀ خارجی اطراف اووسیت، تارك4

 هاي زیر صحیح است؟ چند مورد از عبارت ،دهد در ارتباط با وقایعی که پس از تشکیل تخم رخ می -162

 گیرد. ژسترون از جسم زرد صورت می ترشح هورمون پرو ،کننده از جنین هاي حفاظت ) در زمان تشکیل پردهالف
 د.شو اي پذیرش و پرورش جنین شروع میکت موروال، فعالیت ترشحی دیوارة داخلی رحم، بر) همزمان با حرب
 شود که در تشکیل جفت نقشی ندارد. اي ترشح می توسط پرده ،شود ) هورمونی که موجب حفظ جسم زرد میج
 د.کن ) هنگام عمل جایگزینی، جنین به واسطۀ استفاده از مواد غذایی خون مادر به سرعت رشد مید
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

رحم داخلی کنندة دیوارة  هاي تجزیه کند که توانایی ترشح آنزیم بیان میرا سیست  ستو هایی از بال هاي یاخته گزینه ویژگی  کدام -163
 را دارند؟

 دهند. هاي زایاي جنینی را تشکیل می  ) با تمایز خود در نهایت الیه1

 شوند. اي جسم زرد می یاخته ژن از تودة سبب تداوم ترشح استروتنها ) 2

 گیرند. هاي دیوارة رحم قرار می در تماس با یاخته اند که هاي بالستوسیست نخستین یاخته) 3

 سیست قرار دارند. ستو جود در بال ) همگی در تماس با مایع مو4

 مناسب است؟  ،کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر -164

 »........... مشخص شده است، .................... بخشی از شکل مقابل که با شمارة .........«
  سیست ستو بال یهاي درون تواند به دنبال تقسیم یاخته ، می3همانند بخش شماره  -2) 1

 ایجاد شده باشد.

گیري  تواند از کاهش ترشحات جسم زرد در فرد باردار جلو ، می1برخالف بخش شمارة  -4) 2

 کند.

هاي مختلف جنین را  بافت ،تواند به دنبال رشد و تمایز می ،4همانند بخش شمارة  -3) 3

 تشکیل دهد.

گیري از مخلوط شدن خون جنین و مادر  تواند در جلو ، می2برخالف بخش شمارة  -1) 4

 نقش داشته باشد.

4
2

3

1
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 کنند؟  چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می -165

 »اند. یکدیگر شباهت و از نظر .................... با یکدیگر متفاوت .................... از نظر .................... به«
 سترون کننده تستو فاصله تا یاخته هاي ترشح –توانایی انجام جهش واژگونی در هسته  –اسپرماتوسیت اولیه  گونی و تو ما الف) اسپر

 گیشد توانایی انجام جهش مضاعف –زوم خود هر کرومو DNA مولکول(هاي) تعداد –ب) اووسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه 

 قطعاً  از یکدیگر BIو  AIهاي  توانایی جدا کردن ژن –احاطه شدن توسط یاخته هاي فولیکولی  -سیت اولیه و اووسیت ثانویهوج) او
 اي  حرکت به کمک زوائد یاختهامکان داشتن  –) چلیپایی شدن(اور  اسینگکرعدم توانایی انجام  –ها و اووسیت ثانویه  د) اسپرم

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

  طور معمول، کدام عبارت در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟   به -166

 آید.  وجود می ، جفت به هاي بنیادي بالستوسیست در طیِ تمایز یاخته )1
 کنند.  اي اصلی جنین شروع به تشکیل شدن میه زمان با شروع تمایز جفت، اندام ) هم2
 شود.  هاي الیۀ خارجی بالستوسیست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می ) با شروع ترشح آنزیم3
 گردد.  مثبت می HCG) با شروع جایگزینی بالستوسیست در حفرات دیوارة رحم، نتیجۀ تست سنجش4

 است؟ نادرستچسبد،  دة جنینی که به دیوارة رحم مادر میکدام عبارت، دربارة نوعی پر -167

  گیرد.  ) تحت تأثیر نوعی پیک دوربرد قرار می1
 ) در اختالط خون مادر و جنین نقش مؤثري دارد. 2
  تواند صورت گیرد.  ) در دو طرف آن، مبادلۀ مواد می3
 آمده است.  هاي بالستوسیست به وجود ) به دنبال تغییر و تمایز بعضی از یاخته4

 کند؟ طور صحیح تکمیل می یر را بهچند مورد عبارت ز -168

 »طور حتم ....................  به ،جانوري که ....................گونه هر «
 داراي اساس تولیدمثلی مشابهی با کرم خاکی است. –باشد  گی متصل به روده براي دفع مواد مییپهاي مال الف) واجد لوله

 کند.  ب آزاد می صورت همزمان درون آ تعداد فراوانی گامت را به –قرمز بدون هسته دارد  هاي ب) گویچه
 کند. مثل جنسی می اوقات به تنهایی تولید ماده گاهی هر فرد  –هاي زیر چشم خود دارد  سرخ در سوراخ هاي فرو ج) گیرنده

 شود. دار انجام می هاي قرمز هسته ون جانور به کمک گویچهحمل اکسیژن در خ –باشد  داراي طناب عصبی پشتی و لقاح خارجی مید) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

با فـرض عـدم وقـوع . برند هاي خود را فقط از یک والد به ارث می هاي نسل بعد ژن زادهدر جانوران، جنسی مثل  در نوعی تولید -169
 هاي کروموزومی، جانور داراي این نوع تولیدمثل ...............  ناهنجاري

 کند. میایجاد  هاي زیرپوستی با مویرگ اي داراي تنفس پوستی زادهاژك را بسازد، تون دار و بد هاي تاژك ) اگر هر دو نوع گامت1
 سازد. میتوز میتقسیم هایی با توانایی انجام  طور حتم تخمک هایی با ژنوتیپ خالص ایجاد کند، به بتواند زاده که ) در صورتی2
 هاي پیکري آن براي هر صفت مستقل از جنس، مشابه والد است. نی یاختههاي ژ کند که تعداد جایگاه اد میایج اي را ) همواره زاده3
 .هاي متنوع ایجاد کند تواند گامت این زاده بدون جهش نیز میتتراد باشد،  کند در آینده قادر به تشکیل اي که ایجاد می ) اگر زاده4

  اي دارند؟ شوند، چه مشخصه زایی) از هم جدا می زایی (اسپرم ی که در طی فرایند زامههای در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته -170

  آورند. وجود می الد (هاپلوئید)ي را به هاي تک ) با تقسیم خود، یاخته1
 ) براي هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.2
  گردند. جا می ) ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه3
 شوند. ها را باعث می ا ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)) ب4
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 ش
 

mدهد که با تندي  مغناطیسی را نشان می اي از موجی الکترو شکل زیر، تصویر لحظه -171

s
 83 یک از  در حال انتشار است. کدام 10

 هاي زیر در مورد این موج درست است؟ گزینه

 ) این موج در محدودة امواج رادیویی قرار دارد.1
 کند،  ی می) مسافتی که موج در مدت یک ثانیه ط2

 است. nm50برابر 
 هاي الکتریکی و مغناطیسی در هر ثانیه  ) میدان3

 153  د.نده انجام میکامل نوسان  10
 هاي الکتریکی  میدانهریک از کشد تا  که طول می ) مدت زمانی4

و مغناطیسی یک نوسان کامل انجام دهند،  153  ثانیه است. 10

gدر یک تار مرتعش با چگالی  -172

cm35 نکه قطر مقطع آ mm4  بوده و با نیرويN200 ج عرضی با دامنۀ  کشیده شده است، مو

mm5  و طول موجcm20  منتشر شده است. بیشینۀ تندي نوسان ذرات تار چندm

s
 است؟  

1 (/ 2 5  2 (5  3 (10  4 (20  

mدر یک محیط موجی با تندي  -173

s
موج قـرار دارنـد. در  بر روي این Bو  A ةذردو در حال پیشروي است و  Hz200و بسامد  20

x)در دامنۀ مثبت  Aاي که ذرة  لحظه A)  ،سه ذره بین  اگر فقط قرار داردA  وB زمان در دامنـۀ منفـی  هم(x A)   قـرار
 متر باشد؟  برحسب سانتی Bو  A عرضی تواند فاصلۀ هاي زیر می یک از گزینه کدام داشته باشند،

1 (45 2 (22 3 (32 4 (20  
دهـد.  نشـان می tجایی مکـان یـک مـوج عرضـی را در لحظـۀ  شکل مقابـل، نمـودار جابـه -174

 کند؟  براي دومین بار از مرکز نوسان خود عبور می M، نقطۀ tاز لحظۀ  چند ثانیه پس

1 (1
400  2 (3

400  

3 (1
200  4 (1

800  

این شخص چند متر باید به چشمۀ صوت نزدیک شود تا تراز شدت  .دارد قرارمتري از یک چشمۀ صوت  20شخصی در فاصلۀ  -175
 بل افزایش یابد؟  دسی 20  صوت

1 (2 2 (18 3 (22 4 (6 
/اج صوتی با طول موج  مطابق شکل زیر، چشمۀ صوت ساکن امو -176 cm1  مبیل این ة اتوکند و رانند را در یک محیط منتشر می 5

mي انتشار صوت در محیط کند. اگر تند امواج را احساس می

s
صوت  شونده به چشمۀ ت تندرمبیل با شتاب و به صو و اتو 300

 مبیل از چشمۀ صوت، کدام گزینه در مورد این راننده درست است؟ نزدیک شود، با کاهش فاصلۀ اتو

 یابد.  سط راننده پیوسته کاهش میریافتی تو) ارتفاع و بلندي صوت د1
 ماند. یابد و ارتفاع صوت ثابت می ) بلندي صوت پیوسته افزایش می2
  یابد. ) احتمال شنیده شدن صوت توسط راننده پیوسته کاهش می3
 یابد. هاي موج افزایش می تجمع جبهه) 4

دقيقه  25: هاي آشنا) سؤال  هاي طراح نو + (سؤال وقت پیشنهادي نوسان و امواج
 94تا  62هاي  صفحه:3فيزيك

Y

Z

x(nm)
50

15

+A

-A

y(cm)
=20v

M

x(cm)

m
s
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درجه منحرف شود،  16د. اگر این پرتو در ورود به محیط دوم، آی  مطابق شکل زیر، پرتو نوري از هوا بر محیط شفافی فرود می -177
sin)ج نور در هوا به طول موج نور در محیط شفاف چقدر است؟ نسبت طول مو / )53 0 8  

1 (3
2  2 (2   

3 (4
3  4 (5

4  

بچرخانیم تا زاویه تابش،  Oرا چند درجه و در چه جهتی حول نقطۀ  M1، آینۀ SIبا توجه به شکل زیر، با ثابت نگه داشتن پرتو -178
 درجه کاهش یابد؟ 30، به اندازة M2در اولین برخورد با آینۀ 

 
 ساعتگرد ، پاد30) 1
 ، ساعتگرد30) 2
 ساعتگرد ، پاد15) 3
 ، ساعتگرد15) 4

 

 
 

تشت، از محیط اول وارد محیط دوم با عمق متفاوت با محیط اول،  هاي موج تختی روي سطح آب درون مطابق شکل زیر، جبهه -179

4شود، اگر نسبت ضریب شکست دو محیط برابر  می
sin) چند درجه است؟ باشد، زاویۀ  3 / ) 37 0 6  

1 (143  
2 (127  
3 (150  
4 (134  

 
 
 
 
 

 

4اي به ضریب شکست  درجه به سطح یک تیغۀ شیشه 53با زاویه تابش  SIدر شکل زیر، پرتو  -180
از تیغه  Aتابد و در نقطۀ  می 3

 کند؟  را طی می Aتا نقطۀ  Iثانیه، فاصلۀ نقطۀ  باشد، پرتو نور در مدت چند نانو cm7برابر  Bتا  Aشود. اگر فاصلۀ  خارج می

  m
(sin / , C )

s
    853 0 8 3 10 

1 (2
3    

2 (1
2  

3 (8
9    

4 (3
5  

S
0

53
I

A B

n
1
=1

n
2
= 4

3

ش�شه

14
3

0(1)
(2)

مح�ط دو مرز

�

�2

�
1

37
0 (1) هوا

(2) مح�ط
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0

15
0

M
1
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 محل انجام محاسبات 

 
tنقش موجی در لحظۀ  -181  tمطابق شکل است. نقش موج در لحظۀ  0 s

1
  کدام است؟  400

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
0tلحظۀ در طناب یک در موجی مکان -جایی نمودار جابه -182  3ابق شکل است. در بازة زمانی صفر تامط

4
Tجایی ذرة  ، جابهM  و

   ترتیب کدام است؟ کند، به مسافتی که موج در این مدت طی می

1 (A ،32  

2 (–A ،32 

3 (A ،34  

4 (–A ،34 

کنند. گیرندة  از هم قرار دارند و هر یک سیگنالی را گسیل می 80kmبه فاصلۀ  Bو  Aمطابق شکل زیر، دو ایستگاه رادیویی  -183
P  که در فاصلۀkm60  ازA کند؟  قرار دارد، این دو سیگنال را با اختالف زمانی چند ثانیه دریافت می(c m/s)  83 10   
1 ( 44 103  

2(  74 103  

3(  42 103  

4(  72 103 

ــوج  -184 ــک م ــان ی ــب مک ــی برحس ــدان الکترومغناطیس ــودار می نم
رو اسـت.  شود، مطابق شکل روبـه الکترومغناطیسی که در خأل منتشر می

c)کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟  m/s)  83 10  
  متر است. 0/5موج  ) طول1
 اوب موج یک ثانیه است.) دورة تن2
  است. m2) دامنه 3
Hz) بسامد موج 4 83  است. 10

0بعد از Sدر شکل زیر، امواج صوتی حاصل از چشمۀ  -185 3/ s به نقطۀA 0و بعد از 6/ s به نقطۀB رسد. اگر اختالف تراز شدت  می
چند برابر توان صوت روي جبهۀ موج  Aبل باشد، توان صوت روي جبهۀ موج در نقطۀ دسی 30برابر  Bو Aصوت در دو نقطۀ

  است؟ Bدر نقطۀ
 1 (1000 2 (250 
3 (500 4 (1500  

 هاي آشنا سؤال نوسان و امواج

0
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 محل انجام محاسبات 

شود. صداي شلیک  به طرف مانع بزرگی در حال حرکت است، در یک لحظه تیري شلیک می 40m/sاز اتومبیلی که با سرعت  -186
رسد. فاصلۀ اتومبیل از مانع هنگام رها شدن تیر چند متر بوده  به اتومبیل می 5sاز بازگشت از مانع بعد از تیر از ابتدا تا پس 

   درنظر بگیرید.) 340m/sاست؟ (تندي انتشار صوت در هوا را 
1 (750 2 (1500 3 (1950 4 (950  

کند و قسمتی  تابد، قسمتی از آن بازتابش پیدا می درجه بر سطح یک محیط شفاف می 53ویۀ تابش پرتو نوري از هوا تحت زا -187
شود. اگر پرتوي بازتابیده و شکسته بر هم عمود باشند، ضریب شکست محیط شفاف چقدر است؟  نیز وارد محیط شفاف می

(sin / )053 0 8  
1 (4

3 2 (3
2 3 (16

9 4 (9
4  

)ˆدر شکل مقابل، با توجه به مسیر پرتو نور و بازتاب آن از روي آینۀ تخت، زاویۀ  -188 )  چند درجه است؟  
1 (15   
2 (5/22 
3 (30   
4 (45  

درصد  25)، 2شود. اگر تندي نور در محیط ( هاي شفاف دیگر می ) وارد محیط1پرتو نوري از محیط شفاف ( رو، مطابق شکل روبه -189
باشد، ضریب شکست  3درصد بیشتر از تندي نور در محیط  40)، 4) باشد و تندي نور در محیط (1تر از تندي نور در محیط ( کم

sin)) است؟ 3ست محیط () چند برابر ضریب شک2محیط ( / sin / ) 53 0 8 45 0 7»  

1 (4
3   

2 (6
5  

3 (3
4   

4 (5
6 

یک از  شود. کدام ت که از هوا وارد یک مایع شفاف میشامل نورهاي تکفام قرمز و سبز اس SIدر شکل زیر، پرتو فرودي  -190
   دهد؟  هاي زیر مسیر شکست نور را درست نشان می شکل

1 (

  

 2 (

  

3 (

  

 4 (

  
 
 ش

 

 Bنقطـۀ  بـه Aنقطـۀ از مماس بر خط میدان مغناطیسی یک سیم حامل جریـان را عقربۀ مغناطیسی یک اگر مطابق شکل زیر،  -191
 در کدام جهت است؟  Cچرخد و جریان الکتریکی در سیم  ناطیسی چند درجه میمنتقل کنیم، عقربۀ مغ

 سو ، برون90) 2  سو ، برون180) 1
 سو ، درون90) 4  سو ، درون180) 3
 

 

دقيقه  15 وقت پیشنهادي : مغناطيسي غناطيس و القاي الكتروم
 85تا  65هاي  صفحه:2فيزيك

N S

B
C

A

�

افق�هوا�45 سطح

n2� 2
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 محل انجام محاسبات 

کنیم، اگر  در این فضا پرتاب می vي را با سرعت رکی و مغناطیسی عمود برهم وجود دارد. ذرة باردادر فضایی دو میدان الکتری -192
هاي  یک از شکل این ذره از مسیر اولیه خود منحرف نشود، جهت بردارهاي سرعت، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی کدام

 نظر کنید.) تواند باشد؟ (از وزن ذره صرف زیر می

1 (B

E

V

 2 (B E

V

 3(

B

V

E

 4 (B

E
V

 

Cاي با بار الکتریکی  ذره -193 2  و تندي ثابتm

s
در حال حرکت اسـت. ایـن ذره وارد میـدان مغناطیسـی  xدر امتداد محور  2

Bصورت  به SIیکنواختی که معادلۀ آن در  t j  23


اي برحسب ثانیه، اندازة نیروي وارد بـر ذره  شود. در چه لحظه است، می 

N 612  شود؟  می 10

1 (1 2 (2 3 (2/1 4 (/0 6  
و بــار الکتریکــی  گــرم میلی 2اي بــه جــرم  ، ذرهمقابــلمطــابق شــکل  -194

q C  2 گـاوس  500تی بـه بزرگـی وارد میدان مغناطیسی یکنواخ
 tکنـد.  طـی می tرا در مـدت  Cتا  Aشود و با تندي ثابت مسیر  می

Nثانیه است؟  چند میلی
(g )

kg
10  

1 (2  
2 (4  
3 (8  
4 (12  

قرار دارد.  G100باشد، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  می A10که حامل جریان  cm50سیم راستی به طول  -195
چند از طرف میدان مغناطیسی ق باشد، نیروي وارد بر سیم اگر جهت میدان مغناطیسی رو به شمال و جهت جریان رو به شر

 تون و در چه جهتی است؟  نیو

1 (/0 0/) 2 ، باال25 0/) 3 ، باال05 0/) 4 ، پایین25  ، پایین05
در میدان مغناطیسی  A2حامل جریان  ABقطعه سیم  ،مقابلمطابق شکل  -196

/به بزرگی  ییسو درونیکنواخت  T0 قرار گرفته است. نیروي وارد بر این قطعه سیم  2
 تون است؟  نیو  چند میلی

1 (2 2  

2 (4 2  

3 (16 2  

4 (8 2  
  تسال (یکاي میدان مغناطیسی) معادل با کدام است؟ -197

1 (·¼U¼Ãº oT¶
oP¶A  2 (·¼U¼Ãº oT¶

¸²¼¨  3 (


·¼U¼Ãº
¸²¼¨ oT¶ 4 (


·¼U¼Ãº
oP¶A oT¶   

cm

Aq C

B

cm

cm

cm

cmcm

cmA
A

cm

cm

B
B
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 محل انجام محاسبات 

و تعداد دور سیملوله  100برابر با  A  داراي طول برابر هستند. اگر تعداد دور سیملولۀ Bو  Aمحور در شکل زیر دو سیملولۀ هم -198
B  نقطۀ باشد، بزرگی میدان مغناطیسی برایند در  125برابرM ها چند گاوس و در چه جهتی  روي محور اصلی مشترك سیملوله

7است؟ 
0 4 10 T.m

( )
A

     
1 (12  و   
2 (12  و   
3 (4  و   
4 (4 و   

15qدر شکل زیر بار -199 C    در مبدأ زمان در جهت نشان داده شده از نقطۀA( , cm)0 25mبا تندي  3

s
شود. اگر  تاب میپر 

)از نقطۀ  که بزرگی میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست بلند و مستقیمی عمود بر صفحۀ کاغذ cm, )6 کند، در نقطۀ  عبور می 0
A  باشد، نیروي مغناطیسی وارد بر بار  گاوس 20برابرq نیوتن است؟ ۀ نشان داده شده چند میلیدر لحظ 
1 (3 5 

2( 3 5
2  

3 (43 5 10  

4 (43 5 102
 

پس از گذشت را ببندیم.  Kکند. اگر کلید  جریان ثابتی در جهت نشان داده شده عبور می 2و  1هاي  مطابق شکل زیر از حلقه -200
 ترتیب از راست به چپ از چه نوع است؟ شود به ) وارد می2) و (1هاي ( نیرویی که از طرف سیملوله به حلقهزمان نسبتًا طوالنی 

 ) جاذبه، جاذبه 1
 دافعه، دافعه )2
 ) دافعه، جاذبه3
 ) جاذبه، دافعه4
 
 

 
 

گرم  ساعت چند کیلو 7درصد باشد، در مدت  80است. اگر بازده این گرمکن برابر با  kW2توان ورودي یک گرمکن الکتریکی  -201

Fکند؟  تبدیل می C40یخ صفر درجۀ سلسیوس را به آب با دماي 
J kJ

,L )
kgC kg

 4200   c)آب 336

1 (8 2 (4 3 (40  4 (80  
 F77نمودار مساحت سطح یک کره برحسب دماي آن، مطابق شکل زیر است. اگـر دمـاي کـره را بـه  -202

 یابد؟ داشته است، چند درصد افزایش می C0برسانیم، شعاع آن نسبت به شعاعی که در دماي 
1 (/0 5   
2 (/0 05  
3 (1   
4 (/0 1  

یابد، حال اگر  ندازه افزایش میرا به یک اندازه افزایش دهیم، شعاع آنها به یک ا Bخالی  و تو Aجنس توپر  اگر دماي دو کرة هم -203
A ،7به این دو کره به یک اندازه گرما دهیم، تغییر دماي کرة 

برابر  Aکه، شعاع کرة  شود. در صورتی می Bبرابر تغییر دماي کرة  8
cm10  باشد، حجم حفرة درون کرهB متر مکعب است؟  چند سانتی( )  3  

1 (500  2 (1000  3 (800  4 (200  

دقيقه  15 وقت پیشنهادي : دما و گرما
 120تا  83هاي  صفحه:1فيزيك

50
� (

0C)

10

10/02

0

A(cm )
2

1m

M

IB 8A
IA 20A

B

A

K

(1) (2)

x

v A

3cm

6cm

y

0
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 محل انجام محاسبات 

گرمـا  kJ465رساند. اگـر  درجۀ سلسیوس می 100ژول گرما بدهیم، دماي آب را به  Qاگر به مقداري آب صفر درجۀ سلسیوس  -204

vچند کیلوژول است؟ Q ،شود گرم از آب بخار می 100درجۀ سلسیوس بدهیم،  40به همان مقدار آب 
kJ

(L )
kg

 2250 

1 (360  2 (225  3 (690  4 (400  

kgداخل ظرف عایقی مقدار  -205
64
اتمسـفر وارد  1جـوش در فشـار چندگرم بخـار آب  حداقل .جود است مو C20با دماي یخ  90

 تبدیل شود؟  C0ظرف کنیم تا تمام یخ موجود در ظرف ذوب شده و به آب 

  F v
J kJ kJ

,L ,L )
kg kgkg. C

  2100 336 یخ2268
J

,c
kg. C

  c)آب4200

1 (80  2 (100  3 (60  4 (120  

پس از ایجاد تعادل چند گرم یخ ذوب نشده در ظرف کنیم.  صفر درجۀ سلسیوس مخلوط مییخ  g300را با  C20گرم آب  800 -206

F ماند؟  میباقی 
J J

,L )
kgkg C

 4200   c)آب 336000

1 (200  2 (100  3 (40  4 (60  
 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -207

 انجامد. کاهش بسیار ناچیز نقطۀ ذوب میبه  ،یخ ) افزایش فشار وارد بر1
 انجامد. ) وجود ناخالصی در مایع، به کاهش نقطۀ انجماد آن می2
 شود. ) افزایش فشار وارد بر یک مایع، سبب پایین آمدن نقطۀ جوش می3
 یابد. ) با افزایش دماي آب، گرماي نهان تبخیر آن کاهش می4

گرم  m2خواهد شد. اگر  C55دماي تعادل مجموعه  ،مخلوط کنیم 2گرم آب با دماي  m2را با  1گرم آب با دماي  mاگر  -208
خواهد شد. حاصل عبارت  C40 مخلوط شوند دماي تعادل 2گرم آب با دماي  mبا  1آب با دماي   1 برابر با چند  2

 نظر شود.) درجۀ سلسیوس است؟ (از مبادلۀ گرما با محیط صرف

1 (50  2 (65  3 (80  4 (95  

Fجسم جامدي با گرماي نهان ویژة ذوب  -209
J

L
kg

  475 ایم اگر نمودار تغییرات  واتی حرارت داده 200را با یک گرمکن  10

 ؟ است SIچند واحد در حالت جامد این جسم  ةدماي این جسم برحسب زمان، مطابق شکل مقابل باشد، گرماي ویژ

1 (1000    

2 (2000  
3 (4000    

4 (5000  
 
 
 

 
 
 
 

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -210

 بش گرمایی) دخالت دارند.هاي انتقال گرما (رسانش، همرفت و تا ) در هر فرایند انتقال گرما، فقط یکی از روشآ
 هاست. هاي آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم سهم الکترون ،ب) در رساناهاي فلزي

 گیرد. پ) انتقال گرما در مایعات و گازها براثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می
 ت) تابش گرمایی سطوح تیره، ناصاف و مات بیشتر است.

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

500

� (
0C)

40

90

2000
t(s)

A

B
C

0
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 ش
 

 هاي زیر براي تکمیل جملۀ داده شده مناسب است؟ یک از گزینه کدام -211

 ....................»اي که سختی باالیی .................... و در حالت مذاب رساناي جریان برق ....................،  مادههر «
 دروالسی است. نزندة آن در حالت جامد از نوع واهاي بین ذرات سا نیرو –نیست  –) دارد 1
 اي از مواد است که بیشترین تنوع را در میان مواد در طبیعت دارند. متعلق به دسته –است  –) ندارد 2
 تواند در ساختار بلور خود حاوي تنها یک نوع عنصر باشند. برخالف جامدهاي کوواالنسی، نمی –است  –) دارد 3
 االنسی است. هاي کوو طور قطع متفاوت با حالت فیزیکی جامد به حالت فیزیکی آن، در دماي اتاق، –نیست  –) ندارد 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  -212

 اکسید برابر صفر است. گرد تري اکسید و گو هاي اتین، کربن دي ) گشتاور دوقطبی مولکول1
 ایی خاکی بیشتر است.قلی اکسید فلزهايبلور شبکۀ پاشی  مینیم اکسید از آنتالپی فرو آلوبلور شبکۀ پاشی  ) آنتالپی فرو2
 هاي اشتراکی وجود دارد. ها پیوند شمار معینی از اتم میان  ،االنسی ) در ساختار یک جامد کوو3
 مشابه و از نظر بار الکتریکی با هم متفاوتند.در ساختار لوویس هاي ناپیوندي  ن از نظر شمار الکترو  سیلیکاتو هاي فسفات  ) یون4

 است؟  نادرستزیر هاي   کدام موارد از عبارت -213

 ژن متصل است. هیدرواتم  4ژنی به  پیوند هیدرو 2االنسی و  پیوند کوو 2هر اتم اکسیژن از طریق  ،یخسازندة هاي  ) در ساختار مولکولآ
اتمی در هـیچ ترکیبـی  هـا یـون تـک که تاکنون از آن هستنداالنسی کربن و سیلیسیم  هاي کوو ب) عناصر اصلی سازندة جامد

 شده است.شناخته ن
Hپ) در مولکول خمیده  O2  مولکول همانندCO2تر اسـت و ایـن مولکـول  ، تراکم بار الکتریکی منفی روي اتم اکسیژن بیش

 ند.ک گیري می در میدان الکتریکی جهتاکسید  همانند کربن دي
 هاي آن وابسته است. هاي اشتراکی درون مولکول به پیوند ولکولییک ترکیب متبخیر و نقطۀ جوش آنتالپی ت) 
 ) پ و ت4 و ب آ) 3 ) ب و پ2 و ت آ) 1

 ؟است درستچه تعداد از موارد زیر  -214

 یابد. جود در نمونه به غیر از آب، افزایش می هاي حاصل از یک نمونه خاك رس، درصد جرمی تمام مواد مو  ) هنگام پختن سفالینهآ
Siآنتالپی پیوند ب) میانگین  O آنتالپی پیوند از  ربیشت ،در بلور سیلیسSi Si  در بلور سیلیسیم خالص است، از این رو

 شود. طور عمده در طبیعت به شکل سیلیس یافت می سیلیسیم بهعنصر 
 تم کربن دیگر متصل است.ا 4پ) در ساختار گرافیت برخالف الماس، هر اتم کربن به 

 گیرند، ناقطبی هستند. ها بر روي یک خط راست قرار می ها هسته اتم هاي سه اتمی که در آن ت) مولکول
 چکتر است. اي که عدد اتمی بیشتري دارد، کو برابري دارند، شعاع ذره  اتمی که تعداد الکترون ث) در میان چند گونه تک

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

29/باشد، براي تولید  kJ.mol12542اکسید برابر با  سدیم بلورپاشی شبکۀ  ی فرواگر آنتالپ -215 هـاي گـازي طـی  گرم از یون 5
پاشی بلور سدیم اکسید، به انرژي حاصل از سـوزاندن چنـد گـرم اتـانول نیـاز اسـت؟ (آنتـالپی سـوختن اتـانول،  فرایند فرو

kJ.mol C).) است 11357 ,O ,Na ,H : g.mol )    112 16 23 1   

1 (36 2 (41 3 (46 4 (51 

دقيقه  10 وقت پیشنهادي : تراي روشنسوي آيندهاي از هنر، زيبايي و ماندگاري + شيمي، راهي بهشيمي جلوه
 100تا  65هاي  صفحه:3شيمي
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Aهاي  گونهآرایش الکترونی  -216 3 ،E 2، B  وD  به ترتیب بهp63، d23 ،p22  وp53 شده است و  ختمC  عنصري از گروه
 (نماد عنصرها فرضی است.) هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت آنبا توجه به  .استجدول تناوبی و دورة سوم  14

 B بعدي است. هاي دوبعدي و سه تروپ و داراي آلو باشدبرق جریان رساناي تواند  می 
 C کند. با اکسیژن ترکیب مولکولی نارسانا با ساختار شبیه به یخ ایجاد می 
 A رسد. کاتیون پایدار آن به آرایش گاز نجیب میو است اي  نخستین فلز واسطه جدول دوره 
 E  که در تهیه استنت و دسته عینک کاربرد دارد. از فوالد است تر نقطۀ ذوب پایینیک فلز با 
 A  باD  تر از  بیش آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلورترکیب یونی باAl O2  دهد. تشکیل می 3
1 (2 2 (1 3 (4 4 (3 

 ؟ است درستکدام گزینه  -217

 یابد. جرقه افزایش می اثردر برخالف این واکنش  در حضور توري پالتینی،) سرعت واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن 1
 هاي گرماده بیشتر است. گیر نسبت به واکنش هاي گرما سازي واکنش گر بر انرژي فعال ) میزان تأثیر کاتالیز2
x«صورت  به g.km1ها برحسب  خروجی از اگزوز خودرو هاي ) ترتیب مقدار آالینده3 yC H NO CO  «است. 
CO ،x«هاي  ) از بین آالینده4 yC H  وNO «با گاز اکسیژن وارد  ،ج از اگزوز خودرو پیش از خرو ،دو مورد در حضور مبدل کاتالیستی

 شوند. واکنش می
 اند؟  رفت زیر چند مورد از مطالب بیان شده درستپیش –با توجه به نمودارهاي انرژي  -218

200 kJ165 kJ

اهنرژي

وا	نش (I)پ�شرفت

35kJ

65kJ

اهنرژي

وا	نش  (II)پ�شرفت
 هر دو واکنش با هم برابر است. است و آنتالپیدر جهت رفت  Iبیشتر از واکنش در جهت رفت  IIسرعت واکنش در شرایط یکسان، آ) 

 است.از سرعت آن در جهت رفت برگشت کمتر   سرعت آن در جهتدر شرایط یکسان، گرماده است و  Iب) واکنش 
 یابد. ها کاهش می واکنش Hسازي و  گر انرژي فعال کاتالیز استفاده ازپ) با 

 ها هستند. دهنده از واکنش ها پایدارتر فراورده ،Iبرخالف واکنش  IIواکنش  درت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

تولیـد  COگـرم گـاز  7متر،  ر ساعت در غیاب مبدل کاتالیستی به ازاي هر کیلـومتر ب  کیلو 60خودررویی با سرعت متوسط  -219
و سرعت متوسط تولید  L.mol130از مبدل کاتالیستی استفاده کند، در شرایطی که حجم مولی گازها   کند. اگر این خودرو می

/این گاز در حضور مبدل  L.s10 چنـد درصـد بـوده اسـت؟  ،COبر مبناي مصـرف گـاز باشد، بازده مبدل کاتالیستی  025
)O ,C :g.mol  116 12 ( 

1 (60  2 (50  3 (80  4 (75  

1سازي واکنش در جهت رفت،  در یک واکنش گرماده، انرژي فعال -220
گیـري  . پس از بهرهاستدر جهت برگشت سازي  فعالانرژي  3

1سازي در جهت رفت  گر، انرژي فعال از کاتالیز
انـرژي   گرکاتـالیزاسـتفاده از . شود سازي در جهت برگشت می برابر انرژي فعال 4

 دهد؟  چند درصد کاهش میتقریب  بهرفت را واکنش سازي  فعال

1 (30  2 (/33 3  3 (60  4 (/66 6  
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 ناگون درست است؟ هاي گو ایی با سرعتهاي شیمی کدام گزینه دربارة انجام واکنش -221
  شود. ) انفجار، واکنش نسبتاً سریعی است که در آن حجم زیادي از گازهاي داغ تولید می1
 شود. رنگ نقره کلرید می کلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل آهسته رسوب سفید ) افزودن محلول سدیم2
 ریزد. زنند، زنگار تولید شده ترد و شکننده است و فرو می ی) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به کندي زنگ م3
 شود. ) تجزیه سریع سلولز کاغذ در گذر زمان باعث زرد و پوسیده شدن بسیاري از کتب قدیمی می4

 چند مورد از مطالب زیر دربارة غذاي سالم درست است؟  -222

 دهد. ها را افزایش می گوشت، ماندگاري آن سود کردن ها، تهیۀ ترشی و نمک هکردن میو کخش 
  بیشتر است.سازندة آن خشک مغزوت در مقایسه با فساد وقاسرعت فاسدشدن ، 
 ها ندارد. پذیري آن ، تأثیر زیادي بر فسادکشمحیط مرطوب و محیط خ مدت نگهداري مواد غذایی در 
  دهد. درون ظرف را افزایش می هاي مایع روغنظروف کدر، زمان ماندگاري 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

MnO)منگنات  پرحاوي یون رنگ  محلول بنفش ةواکنش موازنه شد -223 )4 اسید  با اگزالیک(H C O )2 2 صورت  در دماي اتاق به 4
 است؟ نادرستزیر است، با توجه به آن کدام مطلب 

 MnO (aq) H C O (aq) H (aq) Mn (aq) CO (g) H O(l)      24 2 2 4 2 22 5 6 2 10 8  
 اسید است. مصرف اگزالیکمتوسط سرعت مقدار نصف  CO2سرعت تولید گاز مقدار ) آ

Mnحاوي یون ب) محلول  2 رنگ است. بی 
 هسته است.آعت واکنش، ر) سپ

 آورد. دست  بهکننده در واکنش  یک از مواد شرکت توان براساس هر را می mol.s1ت) سرعت واکنش با یکاي 
 پ –) ب 4 پ – آ) 3 ت – آ) 2 آ) 1

n(B)در یک واکنش  -224 n(C)
R(B) ،R(C)

t t

 
 

 
n(D)و  

R(D)
t





R(B). اگر است  R(C) R(D) 

1 1
3 باشد، کدام  2

 ؟دهد درستی نشان می را بهمعادله واکنش گزینه 

1 (D B C 3 2   2 (D C B 3 2  
3 (C B D 2 3   4 (C B D 3 2  

CaCO: واکنش موازنه نشدهمعادلۀ مطابق  -225 HX CaX CO H O   3 2 2  CO2اگر نمودار زیر مربوط به حجم گاز  ،2
اسید با غلظت  کلریک لیتر محلول هیدرو میلی 100لسیم کربنات و با حضور مقادیر اضافی ک Aو واکنش در حالت  باشدتولیدي 

/0 یک از اقدامات زیر منجر به تغییرات نمودار از حالت  کدام ،اتمسفر انجام شود 1درجۀ سلسیوس و فشار  25موالر در دماي  2
A  بهD شود؟  می 

1 (/0  افزودن کلسیم کربنات وگاز تولیدي اتمسفر کاهش فشار  5
 به جاي محلول اولیه HXموالر اسید  4/0لیتر محلول  میلی 50استفاده از ) 2

0/با غلظت  HXلیتر محلول اسید  میلی 200) افزودن 3  به محلول اولیه موالر 1
0/با غلظت  HXلیتر محلول اسید  میلی 50) افزودن 4  به محلول اولیه موالر 4

دقيقه  20 شنهادي :وقت پی ناپذيرنيازي پايان ،در پي غذاي سالم + پوشاك
 108تا  75هاي  صفحه:2شيمي

V(L)

t(min)

D

A
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 ؟ است درستهاي زیر  یک از گزینه کدام -226

 .استبر سرعت واکنش کاتالیزگر گذاري  تأثیر ةدهند که نشان دسوز تر می تر و آسان قند آغشته به خاك باغچه سریع ) حبۀ 1
 کند. گر عمل می به عنوان کاتالیزدر مواد غذایی  و فرنگی یافت شده هاست که در تمشک و توت اسید کسیلیک اسید عضوي از خانواده کربو ئیک ) بنزو2
واکنش در دقیقه اوّل متوسط از سرعت  واکنش، متوسط سرعت ،انجامد دقیقه به طول می 2هاي شیمیایی که بیش از  ) در تمام واکنش3

 .استواکنش در دقیقه دوّم بیشتر متوسط کمتر و از سرعت 
 نشده دارد. انرژي و ناپایدار بوده و در ساختار خود الکترون جفت که پر است  رادیکال اي گونهپن  ) لیکو4

 است؟  نادرستاسید در دما و فشار اتاق  کلریک با محلول هیدرودربارة واکنش کلسیم کربنات  هاي زیر عبارتکدام مورد از  -227

CaCO: موازنه نشده (واکنش (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 ، حجم مولی گازها را در شرایط 2

 در نظر بگیرید.) L.mol124واکنش برابر با 

mol.Lبرحسب  CaCO3ارز با سرعت متوسط مصرف  توان هم ) سرعت متوسط واکنش را میآ .s 1  در نظر گرفت. 1
 یابد. یا افزایش حجم محلول اسید با اضافه کردن آب مقطر، افزایش میج گاز در این واکنش با گرم کردن مخلوط واکنش  ب) سرعت خرو

 در دقیقۀ اول بیشتر از دقیقۀ دوم خواهد بود.دقیقه طول بکشد، مقدار تغییر جرم ظرف واکنش  3 پ) اگر این واکنش به مدت

10/دقیقه،  5/1ت) اگر در مدت زمان  /سرعت متوسط تولید گاز برابر با ،گرم آب تولید شود 8 L.min14  .است 8
 ) پ و ت4 و ب آ) 3 ) ب، پ و ت2 ، ب و تآ) 1

 ؟ اند نادرستاسید  ییک بارة بنزوچند مورد از مطالب بیان شده زیر در -228

Cگانه وجود دارد و فرمول مولکولی آن  آ) در مولکول آن چهار پیوند دو H O7 7  است. 2
 ها وجود دارد. ب) در ساختار آن ده پیوند یگانه بین اتم

 اسید است. ییک نو پ) آشناترین عضو خانواده آن متا
 شود. مواد غذایی استفاده می ةت) از آن به عنوان نگهدارند

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
یکـی از  مربوط به تغییـرات غلظـتشود. اگر جدول زیر  لیتري تجزیه می 4 در یک ظرف سربستۀمقدار معینی منیزیم کربنات  -229

بتداي واکنش اکسید از ابتدا تا انتهاي واکنش چند مول بر دقیقه است؟ (در ا تشکیل منیزیممتوسط اجزاي واکنش باشد، سرعت 
MgCO    کربنات وجود دارد.) فقط منیزیم (s) MgO(s) CO (g) 3 2  

 170 120 50 45 30 20 زمان (ثانیه)
 5/1 5/1 45/1 3/1 0/1 6/0 غلظت (مول بر لیتر)

1 (5/0  2 (4/2 3 (8/1 4 (0/3  
 ..................... جز بههاي زیر درست هستند،  گزینه همۀ -230

 ژن واکنش دهند. توانند در شرایط مناسب با گاز هیدرو هاي آلی هستند که می ترکیبها   مغذي ) ریز1
 یابد. ورده، کاهش میفرازمان تولید  –ب نمودار مول یگر، ش ی، برخالف کاتالیزینده به یک واکنش شیمیاار) با افزودن بازد2
 دهد. افزایش میخواسته را  هاي نا سرعت واکنشو نشده است  سیر یکربن هیدروپن  ) لیکو3
 زیاد، زیاد و کم است. بیتنشده هستند، به تر هایی که داراي الکترون جفت ) فعالیت شیمیایی، سطح انرژي و پایداري مولکول4
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0/سولفات با غلظت  (II)رنگ مس  محلول آبی mL250دقیقه، شدت رنگ  4پس از گذشت  -231 فلز ر لیتر در واکنش با بمول  8

4آهن به 
ر دقیقه است و این مقدار مس اگر بسرعت متوسط تولید مس در این مدت چند مول  .رسد شدت رنگ اولیه خود می 5

  ).است STPشرایط (دقیقه است؟  بربه تقریب چند لیتر  NO2شود، سرعت تولید گاز مصرف  (II)واکنش  دردقیقه  5در 

CuSO(I ترتیب از راست به چپ بخوانید.) ها را به (گزینه (aq) Fe(s) FeSO (aq) Cu(s)  4 4  
  II) HNO (aq) Cu(s) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)   3 3 2 2 24 2 2  

1 (04/0 ،/1 4  2 (01/0 ،/0 35  3 (04/0 ،/0 35  4 (01/0 ،/1 4  
 تا پایانژن تجزیه شود. اگر  ژن و هیدرو ي نیتروهاکنیم تا به گاز نیاك را وارد می لیتري، مقداري گاز آمو 4در یک ظرف سربسته  -232

/ش برابر واکنمتوسط دقیقه از شروع واکنش، سرعت  12 mol.L .min 1 10 جود در مخلوط واکنش در  ي موها و شمار مول 05
H)نیاك باشد، جرم مخلوط واکنش چند گرم است؟ هاي اولیه آمو برابر شمار مول 2 این لحظه ,N : g.mol )  11 14  

1 (/107 7  2 (/326 4  3 (/81 6  4 (/163 2  

KClO: موازنه نشدةبراساس معادلۀ  KClO3مقداري  -233 (s) KCl(s) O (g)
 3 شـود. اگـر سـرعت ایـن  تجزیه می 2

/واکنش  mol.min10 جود در ظرف واکـنش  درصد از جرم مواد جامد مو 40یه از آغاز واکنش، ثان 300باشد و پس از گذشت  4
Oچند گرم بوده است؟ ( KClO3کلرید باشد، مقدار اولیه  مربوط به پتاسیم , Cl / ,K :g.mol   116 35 5 39( 

1 (826  2 (725  3 (1023  4 (937  
 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  -234

 اند. هاي اکسیژن به یکدیگر متصل شده کز با واسطه اتم کربنه مولکول گلو هاي شش ) در سلولز، حلقه1
 آیند. شمار می به پلیمرهاها جزو  تئین تون و پروچک و روغن زی هاي کو اکسید و آب جزو مولکول ) کربن دي2
 ماند.  دار دارد و روي آب شناور می اتن شاخه اتن بدون شاخه، چگالی بیشتري از پلی ) پلی3
 دهد. ناگون واکنش می ) تفلون نقطۀ ذوب باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم است و با مواد شیمیایی گو4

 ؟است درستچه تعداد از موارد زیر  -235

تواننـد در واکـنش پلیمـري  کربن در زنجیر کربنی داشته باشند، می –گانه کربن  آلی که در ساختار خود پیوند دو ياه ) ترکیبآ
 شدن شرکت کنند.

شود که در ساختار آن هر اتم کربن با چهار پیونـد اشـتراکی  رنگی تولید می ب) با گرما دادن به گاز اتن در فشار باال، جامد سفید
 سه اتم دیگر متصل است.به 

شود کـه پلیمـر آن در تولیـد نـخ  ژن در ساختار اتن، مونومري حاصل می هاي هیدرو جاي اتم ئور به هاي فلو پ) با جایگزینی اتم
 شود. هاي آلی حل می دندان کاربرد داشته و در حالل

 رود. کار می هاي پالستیکی به ر تولید لولهاستحکام بیشتري داشته و د ،اتن بدون شاخه دار نسبت به پلی  اتن شاخه ت) پلی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد ازعبارت -236

 بسیار زیاد است. ،ها مولکول هاي سازنده درشت ) جرم مولی و نوع اتمآ
 شوند. و تجزیه می کردههاي شیمیایی شرکت  نشده به راحتی در واکنش هاي سیر کربن ب) پلیمرهاي حاصل از هیدرو

 کربن برابر است. همشدة  آلکان و الکل سیر یک مولهاي بخار آب تولید شده از سوختن کامل  پ) شمار مولکول
 ها نسبت داد.  هاي بین مولکولی این ترکیب وقدرت نیر  توان به را می »آبپان پرونفتالناتن پلی«: مقایسهت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 است؟  نادرستشود، کدام گزینه  هاي زیر که هر کدام به یک پلیمر مربوط می با توجه به ساختار -237

  (C ,H ,O ,N : g.mol )    112 1 16 14  

N N N N
 (آ)(ب)

Cپلیمر (آ)،  ةمول مولکولی مونومر سازندفر) 1 H N3  است. 3
 گرم بر مول است. 104پلیمر (ب)، برابر  نومر سازندة ) جرم مولی مو2
 پلیمر (آ) است. نومر سازندة هاي پیوندي مو لکترونا پلیمر (ب) دو برابر جفت نومر سازندة هاي پیوندي مو لکترونا ) تعداد جفت3
 است.بر مول گرم  9برابر  ،گلیکول م مولی اتیلنپلیمر (آ) با جر دةنومر سازن ) تفاوت جرم مولی مو4

1استیرن،  کربن) در ساختار یک نمونه از پلی –گانه (کربن  هاي دو اگر تعداد پیوند -238
گانه در سـاختار یـک نمونـه  هاي سـه برابر تعداد پیونـد 3

C)اتن است؟  سیانو ژن در پلی ند برابر جرم نیترواستیرن چ هاي کربن در پلی اتن باشد، مجموع جرم اتم سیانو پلی ,N :g.mol )  112 14 

1 (4
7  2 (3

7  3 (16
7  4 (16

21  
 ؟نیست درستهاي زیر   یک از گزینه کدام -239

 .شود و ... استفاده می لافزون بر تولید پوشاك، در تولید تور ماهیگیري، گاز استرینام سلولز تشکیل شده و  هایی به کولمول ) پنبه از درشت1
 .استها بسیار زیاد  ها برخالف نوع اتم هاي سازندة آن د که تعداد اتمهایی هستن مولکول ) نشاسته گندم و انسولین همانند نایلون، درشت2
توان براي پلیمرها فرمول مولکولی  کننده در یک واکنش پلیمري شدن ممکن نیست و از این رو نمی نومرهاي شرکت یق مو) تعیین تعداد دق3

 دقیقی نوشت.
 شود. شوند، آب تشکیل می که به ترتیب از الکل و اسید جدا می Hو  OH) در واکنش تولید استر، با ترکیب شدن 4

طور متوسط در هر رشته این پلیمر، چند  باشد. به g.mol162400مصرف  یکبارظروف  ةاگر جرم مولی متوسط پلیمر سازند -240
Hاز اتصال چند مونومر تشکیل شده است؟ ( زنجیرکربن وجود دارد و هر  –گانه کربن  پیوند دو ,C :g.mol  11 12 (
 )ها را از راست به چپ بخوانید. (گزینه

1 (600 - 200  2 (1800 - 600  3 (600 - 600 4 (1800 - 200  
 

 
 

 
 ؟نیست ستدرهاي زیر  یک از گزینه کدام -241

 ، نقطۀ جوش و پایداري کمتري دارد.O2هاي اکسیژن است که نسبت به  شکل ) اوزون یکی از دگر1
 برابر است.با هم ها نیز  گاز مختلف برابر باشد، حجم آن دو) در دما و فشار یکسان، اگر تعداد مول 2
 است.با گاز هیدروژن آن واکنش هاي حاصل از  ترین فراورده نیاك یکی از مهم اثر شهرت دارد که آمو بی ءترین جزء سازندة هواکره به جو ) فراوان3
 شود. ورده تبدیل نمیاها به فر دهنده پذیر است، از این رو با وجود انجام آزمایش در شرایط بهینه، تمام واکنش هابر برگشتانجام شده در فرایند ) واکنش 4

N) ست؟ازیر درست هاي  چند مورد از عبارت -242 g.mol ) 114  
  0/حجم 0/لیتر بر مول است، برابر  20ژن در شرایطی که حجم مولی گازها  گرم گاز نیترو 14  لیتر است. 1
  حجم گازي در فشارatm1 یابد. اتمسفر افزایش می 4دهیم، فشار گاز  لیتر کاهش  2حجم گاز را به  یکساندر دماي لیتر است، اگر  10ابر بر 
 حجم یک نمونه گاز با تعداد مول آن رابطه مستقیم دارد.  ،دهد و در دما و فشار ثابت حجم یک گاز را تغییر می ،تغییر دما و فشار 
  گازي که در شرایط جرم مولیSTP  0/هر لیتر آن  گرم بر مول است. 16/20گرم جرم دارد، برابر  9
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

دقيقه  20 وقت پیشنهادي : ردپاي گازها در زندگي + آب، آهنگ زندگي
 107تا  77هاي  صفحه:1شيمي
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است؟  نادرستها  کدام عبارت در مورد آن .استشکل زیر مربوط به چهار ظرف حاوي گازهاي مختلف با حجم و دماي برابر  -243
(C ,O ,H ,He : g.mol )    112 16 1 4  

  ترین فشار را دارد. بیش Bترین و ظرف  کم A) ظرف 1

وارد شود،  Aگرم گاز اکسیژن در ظرف  24) اگر 2
 شود. برابر می Bفشار آن با ظرف 

  .است Cتر از فشار ظرف  درصد بیش D ،50) فشار ظرف 3
 .است Cهاي موجود در ظرف  تر از تعداد اتم بیش Aهاي موجود در ظرف  ) تعداد اتم4

/اکنش در و -244  231 806  NOگرم گاز  6زیر، واکنش موازنه نشدة معادلۀ اسید مطابق  با مقدار کافی نیتریک Mاتم فلز  10
O(تواند باشد؟  کدام می Mفرمول سولفات فلز  .دست آمده است به ,N :g.mol  116 فقط یک نوع کاتیون  Mفلز  14

  )دهد. پایدار تشکیل می

  nM HNO M(NO ) NO H O   3 3 2  

1 (M SO2 4  2 (MSO4  3 (M (SO )2 4 3  4 (M(SO )4 2  
/حاصل از تجزیۀ  N2مقدار گاز  -245 g60 آزید  نش موازنه نشدة زیر را از تجزیۀ گرمایی چند گرم سدیمپتاسیم نیترات براثر واک 6

)NaN3 براساس واکنش موازنه نشدة (NaN (s) Na(s) N (g) 3  دست آورد؟ توان به می 2

(N ,O ,K : g.mol )   114 16 39  

  KNO (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 2  
1 (13 2 (5/6 3 (76 4 (7/9 

 دهد، چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ نیاك به روش هابر را نشان می شکل که تولید صنعتی آمو با توجه به -246

  در بخشD  برخالفCدهد که هیچ تأثیري در ساختار شیمیایی فراورده ندارد. ، فرایندي رخ می 
  در بخشF شود. شکل فرایند هابر جداسازي می فراوردة گازي 
 بخش E فت مواد اولیه و افزایش بازده درصدي ر گیري از هدر براي جلو

 تولید آمونیاك تعبیه شده است.
 تر به  سنگین دهندة مولکول واکنشهاي ناپیوندي  الکترون نسبت شمار جفت

 است. 3فراورده واکنش برابر مولکول هاي ناپیوندي در  الکترون تعداد جفت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اسـت. از واکـنش ایـن آلیـاژ بـا  Alدو برابـر جـرم  Mgیـم، در ایـن آلیـاژ جـرم در اختیار دار Mgو  Alآلیاژي از فلزهاي  -247
Feگرم آهن را از  2/11تواند  شود که این گاز می تولید می H2اسید، گاز  کلریک هیدرو O (s)2 آزاد کند، چند گـرم از آلیـاژ را  3

Al)دهد؟  تشکیل می Mgفلز  ,Mg ,Fe : g.mol )   127 24 56  

Mg HCl MgCl H

Al HCl AlCl H

Fe O H Fe H O

  
  

  

2 2
3 2

2 3 2 2

2
2 6 2 3

3 2 3
 

1 (16/2 2 (32/4 3 (73/3 4 (46/7 
 ................ جز به، اند نادرستهمۀ موارد زیر  -248

 شود. رنگ باریم سولفات تشکیل می ) هرگاه محلول باریم کلرید به محلول سدیم سولفات اضافه شود، رسوب زرد1
 شوند. محسوب می هشوند ها حل ها و مولکول آب حالل و یونهاي همگنی هستند که در آن  خلوطها و دریاها م ) آب اقیانوس2
 هاي شیمیایی با یکدیگر دارند. کنش ناگون آن تنها برهم هاي گو ) زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست و بخش3
Caها،  وندر میان کاتیو  Clها،  در میان آنیون) در آب دریا، 4 2 ترین مقدار را دارند. بیش 
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 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ -249

جود در کرة زمین در حدود  هاي مو آ) جرم کل آب 2015  سطح زمین را فرا گرفته است. 75%گرم است که تقریباً  کیلو 10
 یابد. کره، جرم کل مواد حل شده افزایش می ها تن مواد مختلف در آب حل شدن میلیاردب) ساالنه با 

 گذارند. کره تأثیر می کره و هوا کره، سنگ روي هواتنها هاي آتشفشانی، به ترتیب  پ) جانداران آبزي، الشۀ گیاهان و فعالیت
 کلرید است. آب دریا بیشتر از منیزیم با تبخیریم سولفات هاي حل شده در آب دریا، احتمال تشکیل کلس ت) با توجه به مقدار یون
 هاي یخ است. برابر سهم کوه 45ها تقریباً  کره، سهم آب اقیانوس جود در آب ث) از بین منابع آب مو

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
 است؟ نادرستکدام گزینه  -250

هاي حل شده در آب دریاي مرده، به راحتی  ل غلظت باالي نمکهاي کرة زمین تقریباً ثابت است و به دلی شده در آب  ) جرم کل مواد حل1
 توان روي آن شناور ماند. می
 هاي همگن هستند. ط ) هواي پاك، ضد یخ و محصوالت واکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید، همگی مخلو2
NH)یونی اي در آب دریا وجود دارند و ترکیب  جدول دوره 2و  1هاي  هاي گروه ) کاتیون3 ) SO4 2 گرد و  از کودهاي شیمیایی است که گو 4

 دهد. ژن را در اختیار گیاه قرار می نیترو
 کسید است. تولید شده، دو برابر همین مقدار به ازاي انحالل هر واحد پتاسیم هیدرو  هاي ) به ازاي انحالل هر واحد سدیم نیترید در آب، تعداد یون4

 موارد زیر صحیح است؟چه تعداد از  -251

 شود که الگویی براي تهیۀ آب مقطر است. آ) هنگام تشکیل برف و باران تقریباً تمام مواد حل شده در آب، از آن جدا می
ره هـاي نقـ توان به ترتیب از محلول براي شناسایی آنیون و کاتیون آن می ومحلول در آب است  بوده کهترکیبی  BaCl2ب) 

 نیترات و سدیم سولفات استفاده کرد.
هـا در ترکیـب لیتـیم  برابر نسبت تعداد عنصرها بـه اتم 10نیوم سولفات،  ها به عنصرها در ترکیب آمو پ) نسبت تعداد اتم

 فسفات است.
 کند. شونده را در خود حل می حل شونده تشکیل شده است که حالل جرم بیشتري دارد و ت) محلول از دو جزء حالل و حل

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

Naگرم محلول سود کـه غلظـت یـون  با چند کیلوباید زیر  نشدةمطابق واکنش موازنه  مقدار اضافی از گاز کلر -252 (aq)  در آن
70/است واکنش دهد تا  ppm11500برابر   شود؟  حاصل  NaClگرم  2

(H ,Cl / ,Na ,O : g.mol )    11 35 5 23 16  

  Cl (g) NaOH(aq) NaClO (aq) NaCl(aq) H O(l)   2 3 2  
1 (4/2 2 (48/2 3 (8/2 4 (88/2 

کنیم. اگر در دماي جدید درصد جرمی  سرد می C10حل کرده و محلول را تا دماي  C60گرم آب  100را در  Xنمک گرم  50 -253
 نیاز است؟  C10آب درصد باشد، براي انحالل دوبارة رسوب ایجاد شده در این فرایند، چند گرم  20برابر  Xنمک شدة  محلول سیر

1 (100  2 (50  3 (150  4 (200  

کنیم. اگر این  تهیه می C60گرم محلول سیرشده در دماي  75در آب مقطر حل نموده و طور کامل  بهرا  Aمقداري مادة ناخالص  -254
و  در ابتدا کدام بوده است Aشود. درصد خلوص مادة  تولید می Aگرم رسوب خالص  5سرد کنیم  C35محلول را تا دماي 

در  Aپذیري مادة  شوند و انحالل ها در آب حل می فرض کنید ناخالصیرسد؟ ( در محلول نهایی به چه عددي می Aغلظت مولی مادة 
/و  استگرم آب  100گرم در  30گرم و  40به ترتیب  C35و  C60دماي  g.mL ,A g.mol  1 11 4 چگالی 75
 ها را از راست به چپ بخوانید.) (گزینه )نهایی محلول

1 (80 - /2 66  2 (4 80  3 (60 - /2 66  4 (60 - 2  
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Liو  KClهاي  پذیري نمک هاي جدول زیر، انحالل با توجه به داده -255 SO2 پـذیري  در چه دمایی یکسان است و مقـدار انحالل 4
Liو  KClپذیري  این دو نمک در این دما، چقدر است؟ (نمودار انحالل SO2 ها را از  (گزینـه در آب را خطـی فـرض کنیـد.) 4

 راست به چپ بخوانید.)

gپذیري در دماي  انحالل C10ازاي افزایش هر  پذیري به تغییرات انحالل
( ) C

g
0100 JA  نمک 

3 27 KCl  
5/1-36 Li SO2 4  

1( / C 25 1 30  2 (/ C 25 1 20 3 (C 33 30 4 (C 33 20 

/ه نیتـرات بـا چگـالی لیتـر محلـول نقـر میلی 50جـود در  هاي نقـرة مو یون تمامدادن  براي رسوب -256 g.mL11 و غلظـت  7
ppm 56 35/لیتر محلول  چند میلیتقریب  به، 10 /درصد جرمی سدیم کلرید با چگالی  1 g.mL11    الزم است؟ 5

  (Ag ,Cl / ,N ,Na ,O : g.mol )     1108 35 5 14 23 16  
1 (2/46 2 (6/66 3 (7/29 4 (3/33 

است. بـا اضـافه کـردن  اختیارلیتر در  گرم بر میلی 25/1مول بر لیتر و چگالی  8کسید با غلظت  گرم محلول سدیم هیدرو 750 -257
 400یابد. اگر حجـم محلـول اضـافه شـده  مول بر لیتر کاهش می 2کسید به آن غلظت مولی آن  محلول دیگري از سدیم هیدرو

1/ برابر لیتر و چگالی آن میلی  درصد جرمی محلول اضافه شده کدام است؟  ،لیتر باشد گرم بر میلی 2

  (Na ,O ,H : g.mol )   123 16 1  
1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  

N)کند؟  کدام مورد، جملۀ داده شده را به درستی کامل می -258 ,O : g.mol )  114 16  

 .»از ......................... فرّارتر است؛ زیرا ......................... «......................... 
1 (CH COCH C H OH3 3 2 Cهاي  جرم و حجم مولکول - 5 H OH2  کمتر است. 5
2 (PH AsH3  تر است. ضعیف AsH3هاي  والسی بین مولکول در هاي وان نیرو - 3
3 (H O HF2 - میان مولکول هاي  یژن هاي هیدرو شمار پیوندHF کمتر است. 
4 (N O2  قطبی هستند. N2هاي  برخالف مولکول O3هاي  مولکول - 3

  رد از مطالب زیر، درست است؟اکدام مو -259
 یابد. آ) در مواد مولکولی ناقطبی با افزایش جرم مولی، نیروهاي بین مولکولی افزایش می

 شود. به مایع تبدیل می N2زودتر از COبرابر است، COو N2که جرم مولی گازهاي اینب) با 
 .هاي خمیده، قطبی و نقطۀ جوش نزدیک به یکدیگر دارند پ) آب و هیدروژن سولفید، هر دو مولکول

 ، باالتر است.HClبیشتر است، نقطۀ جوش آن از نقطۀ جوش HClاز جرم مولی F2ت) چون جرم مولی
 ) ب، ت4 ) ب، پ3 ) آ، ت2 ) آ، ب1

 است؟ نادرستس زیر هایی با ساختار لووی ربارة مولکولکدام گزینه د -260

H H

X
, Y H , O Z O

 
Hگاه نقطه جوش  اکسیژن قرار گیرد، آن  ،X، فلوئور و به جاي Yگر به جاي ) ا1 X2  از نقطۀ جوشHX تر خواهد بود. بیش   
 گیري نخواهد کرد. در میدان الکتریکی جهت CH4همانند  ZO2گاه   اي عنصرها باشد، آن وه چهاردهم جدول دوره، نخستین عضو گرZاگر ) 2
 شود. در میدان الکتریکی می HYگیري  ، سبب جهتYقرارگرفتن تنها نافلز مایع جدول تناوبی به جاي ) 3
X ،Hاي عنصرها به جاي  با قرار گرفتن هر یک از دو عضو اول گروه شانزدهم جدول دوره) 4 X2  توانایی برقراري پیوند هیدروژنی با

 هاي اتانول را خواهد داشت. مولکول
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 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 1
  كار رفته است. به» فكر و گمان«در معناي در بيت چهارم، » انديشه«

  )105 صفحة ،لغت، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4« گزينة - 2
  ها: امالي صحيح در ساير گزينه

  زوال»: 3«/ گزينة راراص»: 2«لحن/ گزينة »: 1«گزينة 
  )تركيبي،امال، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4« گزينة - 3

چشم،  ها (با دست-2مكر و فريب (معناي پذيرفتني)  -1←ب) ايهام تناسب: دستان 
  سر و پا) تناسب دارد.

چشـم آن (پـرآب بـودن    ج) حسن تعليل: دليل خشكي لب (ساحل) دريا و تر بـودن  
  دريا)، داشتن غصه و داغ دانسته شده است.

  د) جناس: تيغ و تيز
  الف) تضاد: ميكده و صومعه
  آسمان ←خورشيد / گردون  ←هـ) استعاره: پادشاه گردون 

  )تركيبي ،آرايه، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »3« گزينة - 4
بـه   يرا، سرو يخجالت شمشاد در گل است، راست يكه از او پا يآن كس»: 3« ةنيگز
  د؟يد ياريبه ع يصفت، چه كس نيا

كـه، در   قتـاً يرا: حق يراسـت « هاميا ،»يكه: چه كس«با  »كس«معناي  به» كه« جناس
به شمشاد و  اري حيترج هيشمشاد و تشب يبرا يبخش تيشخص ،استعاره ،»يقامت راست
  سرو.

  هاي ديگر: نهتشريح گزي
باغ  انيدر زلف گلرو نيسحر، چ ياكنون باده بنوش كه از گذار باد گلبو»:  1« ةنيگز

  »باد و باغ«/ جناس: »انيگلرو«و » باد گلبو« هيخواهد فتاد: تشب
 داد، زمانـه گفـت   شينمـا  هيشـام زلـف سـ    ريـ طلعت صبح را از ز يوقت»:  2« ةنيگز

از » صـبح « ةو اسـتعار » شام زلف« هيشب: تستا دم دهيعاشقان، سپ يكه ا (تشخيص)
      »هرهچ«
نماز بـر او   د،يقامت تو را د ياست، وقت اميكه شب و روز در ق يسرو سه»: 4« ةنيگز

  به سرو. اري حيترج هيسرو، تشب يبرا يبخش تيشخص ةواجب شد: استعار
  )تركيبي،آرايه، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »3« ةگزين - 5

  …كه تو جان هستي و  ]كسي[مسند است؛ اي » جان«در اين گزينه واژة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

نشـانة  » را«سوزي در دل هر كه (كس) است (وجود دارد). توجه: حـرف  »: 1« گزينة
  فك اضافه يا بدل از كسره است.

  مالمت اسير نيست، را كه در كمند صيدي ]عاشقان[بازگرداني بيت: »: 2«گزينة 
  مفعول                                                               

  خوانند. (ترسو) مي جگر بي 
  مسند   

دهنـدة فعـل و نهـاد     انجـام  »كودكـان «واژة و » تو«بدل از » پري چهره»: «4«گزينة 
  .شود جمله محسوب مي

  )تركيبي ،دستور، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2« گزينة - 6
ها با توجه به معنا و منظـور شـاعر و نويسـنده، مهـارت مهمـي در       مرتب كردن جمله

  دستوري است. هاي ه پرسشگويي ب پاسخ
  ]كه[جان را نتوان گفت كه مقداري هست = نتوان گفت  و سر

  هست (وجود دارد) مقداري جانو  سربراي 
  نهاد     متمم     م متم     

  )تركيبي ،دستور، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4« گزينة - 7
  خدايگان غرب-3خدايگان شرق، -2باد شمال،  -1هاي اضافي:  تركيب

  ]با تو هستم[ار حذف فعل به قرينة معنوي: اي خبرگز
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ساز اسـت و بيـت اول از    حرف ربط وابسته» وقتي كه«به معناي » چون»: «1«گزينة 
كار  به» شروع كردن«در معناي » ايستادن«يك جملة غيرساده تشكيل شده است اما 

  رفته است.
-2قـرار،   جاسوس بي -1ها:  قيد: در ساعت (يك قيد وجود دارد) / صفت»: 2«گزينة 
  برخ اين -4غرب،  همه -3شرق،  همه

در مصراع اول (صفت جانشـين اسـم)   » چنين«-1دو مفعول وجود دارد: »: 3«گزينة 
ار (ادا زاين خبر را بگ در بيت دوم مفعول است:» خبر« -2 است و نقش مفعولي دارد.

  نقش متممي دارد.» جاسوس«است و » مانند«به معناي » چو«كن) / 
  )تركيبي ،دستور، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »4« گزينة - 8

آن پادشـاه مهـاجرت    ةبا توجه به معناي عبارت، روشن است كه پيامد رفتار ستمگران
مردم از سرزمينشان براي در امان ماندن از ظلم و ستم بوده است كـه ايـن نكتـه در    

  بيت چهارم نيز تكرار شده است.
دوستي مهم است اما نه آنقدر كه به مـرگ   نوط كه گويد سعدي مي»: 4«بيت گزينة 

و جان خود  بيرزد، پس وقتي سختي از حد گذشت بايد وطن دوستي را كنار گذاشت
  و از وطن هجرت كرد. داد را نجات

  هاي ديگر: تشريح گزينه
خـدمت بـه پادشـاه وطـنش را تـرك كـرده اسـت        » شوق«شاعر از »: 1«بيت گزينة 

  است.)(احتماالً به جهاد و جنگ رفته 
  فتنه و بال، جهان را درنورديده و دادرس و ياوري نيست.»: 2«بيت گزينة 
  مضموني عاشقانه دارد.»: 3«بيت گزينة 

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

 )حميد اصفهاني(  »2« گزينة - 9
 نيـ و بـه او در ا  كند ياو آگاه ممرگ  يِكيبه نزدرا ، شاعر مخاطب »2« ةنيگز تيب در

و مسخّر ممدوح دانسته شـده اسـت.    عيمرگ مط ات،ياب ري. در سادهد يباره هشدار م
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 شـتر يباگر مهابت تو، لگامِ اجل را پس زند، (او) هزار مرحله از اول عمـر  »: 1« ةنيگز
  .پرد يم

، اجـل پشـت قـد    عـدم بدوانـد   نيسرزم به راه ريآن كه تو را مثل ت يبرا»: 2« ةنيگز
  تو را چون كمان درآورده است. ةشد خم
ممـدوح) و اجـل از    ي(وصـف سـخا   اديدرهم همه ساله از دست تو به فر»: 3« ةنيگز
  تو همه ساله برحذر است. غيت

  تو و جهان مسخّرِ تو و زمانه زبونِ تو است. عِيقضا خوارِ تو و اجل مط»:  4« ةنيگز
  )95 صفحة ،وممفه، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4« گزينة -10

غمگين شدن رستم و »: 4«مفهوم مشترك عبارت شعري صورت سؤال و بيت گزينة 
  هاي او از لب هرخت بربستن خند

  مفاهيم ساير ابيات:
  د اشارهرويي و بي غمي فرد مور بيان شادي و گشاده»: 2و  1«هاي  گزينه

  وصف لطف و قهر و ناز و خشم معشوق»: 3«گزينة 
  )113 ،صفحةمفهوم، 3فارسي (

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

 3فارسي
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  3: ةصفح  منحصراً زبان) دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر،عمومي                                 1400اسفند  20 آزمون 
  

 
 

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -11
  در بيت آمده است.» سرزنش«تنها مترادف » شماتت«براي واژة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  برّ: خشكي، بيابان»: 1«گزينة 
  نخجير ،شكاري: صيد»: 2«گزينة 
  محبت ،مودت: دوستي»: 4«گزينة 

  )نامه واژه ،لغت، 2فارسي (
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -12
بـه معنـاي   » زهـاب «واژة » ج«به معناي قدرت، در بيت » حول«واژة » الف«در بيت 

به معناي پاداش اشتباه نوشته » ثواب«واژة » د«در بيت  جوشد و كه از زمين مي يآب
  شده است.
در معنـاي صـالح و درسـت    » صواب«به معناي ترس است و واژة » هول«توجه: واژة 
به معناي رفتن و گذشتن بيشتر در عربي كاربرد » ذهاب«چنين  شود، هم استفاده مي

  دارد.  
  )تركيبي ،امال، 2فارسي (

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

 )الهام محمدي(  »3«گزينة  -13
رسـول  «از » دار شلوارهاي وصـله «»/ ولفگانگ گوته وهاني«از  »يشرق -يغرب وانيد«

  »تاگور ندراناتيراب«از » ماه نو و مرغان آواره/ « » پرويزي
  )تركيبي ،تاريخ ادبيات، 2فارسي (

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

 )مشهد - كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  -14
  الف: تشبيه: روي يار به محراب

  ب: مجاز: خاك (انسان آفريده شده از خاك)
بـا  » حي علـي الفـالح  «ج:  ايهام تناسب: فالح به معناي رستگاري است اما به معني  

  موذّن تناسب دارد.
  ك ريختن.  شاعر يك آسمان اش ةد: اغراق: پندار زيباي شاعرانه. از ديد

  : حسن تعليل: سرو نتوانست بيايد چون يك پا دارد.ـه
  )تركيبي ،آرايه، 2فارسي (

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

 )سبزوار - ارگحسين پرهيز(  »2«گزينة  -15
  منظور از كمان، ابروست (استعاره)به چشم شخصيت بخشيده شده (تشخيص) / 

  ).ه تأثيري در جناس نداردكمين و كمان (جناس، ي نكر
، »زه«كار رفته ولـي معنـاي ثانويـة آن (تيـردان) بـا       در معناي آيين به» كيش«واژة 

در معنـاي  » قربـان «چنـين واژة   تناسب دارد. (ايهام تناسب) هم» كمين«و » كمان«
» كمـين «و » كمـان «دان) بـا   كار رفته است ولي معنـاي ثانويـة آن (كمـان    فدايي به

  (ايهام تناسب)تناسب دارد. 
  )تركيبي ،آرايه، 2فارسي (

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

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -16

  ناله (سه مورد) دو صد –شب  هيچ –شب  همهالف) 
  عشق (سه مورد) همان –معشوق  كدام –عاشق  كدامد) 

  ضمير اشاره و نهاد است.» د«در بيت » اين«توجه: 
  پيشين ساير ابيات: هاي وابسته

  لعل (چهار مورد) دو آن –جان  صدهزار –بوسه  نيمب) 
  جهان (دو مورد) دو –چيز  هرج) 

  )تركيبي ،دستور، 2فارسي (

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

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -17

ـ » پيمايا« ←نداريم /  پيمودن: پيما + ا » بازا« ←باختن: باز + ا  داريم / توانسـتن:  ن
» چـرا «نداريم / » آرايا«م / يندار» فرمايا«نداريم / » انواز«داريم / » توانا« ←توان + ا 

اما  ميدار »كارا«./ ميدار »رسانا«./ منداري» جها/ « است نه صفت فاعلياسم داريم اما 
ر چـه بـه كـا    آن يعنـ ياسـم دارد. كـارا    يبه كاشتن ندارد بلكه كار در آن معنا يربط
  .ميدار »شنوا«./ ديآ يم

  )تركيبي ،دستور، 2فارسي (

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

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -18

  تقابل عشق و عقل»: 4«مفهوم بيت گزينة 
  ارزش بودن زندگي، بدونِ برخورداري از عشق بي: ابياتساير مفهوم 

  )146ة ،صفحمفهوم، 2فارسي (

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

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

ــات  ــوم ابي ــودات و   » د«و » ب«مفه ــة موج ــا و سرنوشــت در هم ــأثير قض ــانگر ت بي
  هاست. پديده
هنگامي كه خاطر و انديشه غمگين باشد، هيچ شعر تازه و زيبـايي از آن  »: الف«بيت 
  رديم و همين كافي است.تراود و يك اشاره به اين موضوع ك نمي
اي دل، از سرزنش حسودان غمگين نباش، شايد خير و صـالح تـو همـين    »: ج«بيت 
  باشد.

  )122 صفحة ،مفهوم، 2فارسي (

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

 )سبزوار - ارحسين پرهيزگ(  »3«گزينة  -20

را ذكـر   و عـالم معنـا  بازگشـت بـه اصـل    جويي روح انسان و  سؤال تعاليصورت بيت 
  شود. ديده مي» الف، ج، د«كند كه در ابيات  مي

نشـيني بـا تـن رشـد و      تأكيد بر اين نكته دارد كه هـدف روح از هـم   »ب، هـ«ابيات 
  قابليت بخشي به جسم است.

  )148 ،صفحةمفهوم، 2فارسي (

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

 2فارسي
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 )لي مرتضويسيد محمدع(  »1«گزينة  -21
از رحمت خـدا (رد  »: من روح اهللا) / «4و  3هاي  نوميد نشويد (رد گزينه»: ال تيأسوا«

القـوم  «هـا) /   شـوند (رد سـاير گزينـه    فقط .... نوميد مي»: ال ييأس إلّا.... ) / «2گزينة 
 )2قوم كافر (رد گزينة »: الكافرونَ

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

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة  -22
 اللّغـة ) / «3و  1هـاي   (ماضي بعيـد) يـاد گرفتـه بـود (رد گزينـه     »: كانت قد تعلّمت«

فـي جامعـات   ) / «1داد (رد گزينة  درس مي»: كانت) تدرس«(زبان تركي / »: التّركية
به »: بهذا العمل« ) /1هاي كشورهاي اسالمي (رد گزينة  در دانشگاه»: اإلسالميةالدول 

شـأن  «ها) /  باال رفت (رد ساير گزينه»: ارتفع) / «4و  1هاي  وسيلة اين كار (رد گزينه
  ها مقام آن دانشگاه»: تلك الجامعات

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »4«گزينة  -23
به ايـن  »: في هذا السوال/ «) 2و  1هاي  (رد گزينه بايد بينديشيم(فعل امر) »: لنفكّر«

 اللّغـة نفـوذ مفـردات   / « )3و  1هـاي   (رد گزينهچرا افزايش يافت »: لم ازداد«سؤال / 
در زبان فارسـي  »: الفارسية اللّغةفي / « )1(رد گزينة نفوذ واژگان زبان عربي »: العربية

  زمان با گذشت»: علي مرور األيام/ « )3(رد گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  -24

»: العلم) / «2و  1هاي  شود (رد گزينه (فعل مضارع مجهول) به بند آورده مي»: يقيد«
 آن را»: اُكتبه«پس اي انديشمند / »: فيا أيها المفكّر«با نوشتن / »: بالكتابة«دانش / 

گروهي »: فريقاً علمياً)/ «4تشكيل ده (رد گزينة »: شكِّل) / «1بنويس (رد گزينة 
  )4و  1هاي  ها (رد گزينه براي نگارش كتاب»: لتأليف الكتب) / «1علمي (رد گزينة 

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

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -25
ــاب و المف« ــر الكُتّ ــرينأكثَ ــة  »: كّ ــتر نويســندگان و انديشــمندان (رد گزين ) / 4بيش
إلـي  ) / «1هـاي بسـياري (رد گزينـة     كتـاب »: ةكتباً كثيـر «اضافه كردند / »: أضافوا«

) / 2با تالششان (رد گزينة »: بإجتهادهم«هاي عمومي /  به كتابخانه»: العامةالمكتبات 
فـي الظـروف   ) / «2و  1هـاي   گزينـه فقـط .... زنـدگي كردنـد (رد    ...»: إلّا لم يعيشوا «

  )2در شرايط سخت (رد گزينة »: القاسية
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -26

  هاي ديگر: تشريح گزينه
بايد به صورت ماضي منفي (مشاهده نشـده اسـت، مشـاهده    » لم يشاهد»: «1«گزينة 

  نشد) ترجمه شود.
شـود؛ ترجمـة صـحيح     ترجمه مي» نداشتيم«.... صورت  به....» ماكانَ لَنا »: «2«نة گزي

  عبارت: در نظرات انديشمندان جز خير نداشتيم!
بايد قبل از  »فقط«در جملة عربي، لفظ » إلّا«با توجه به محلّ قرارگيري »: 4«گزينة 

هـا فقـط بـر     سختي با روياروييترجمة صحيح عبارت: ما بايد در بيايد؛ » بر خودمان«
  خودمان تكيه كنيم!

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »4«گزينة  -27
ترجمـه شـود.   » دانيـد  نمـي «فعل مضارع مخاطب است و بايد به صورت » ال تعلمون«

  ».طلّاب«گردد، نه به  برمي» دروس«به » كلّها«چنين  هم
 شانيها آموزان در همة درس ها به دانش كه آزمون ديدان ينم ايآعبارت:  ترجمة صحيح

  !كند يكمك م
  (ترجمه)

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -28
(فعل ماضي) صار »: ساكت شد) / «4(اسم معرفه) الطالب (رد گزينة »: آموز دانش«

عن الموضوع، حول الموضوع »: دربارة موضوع«شيئاً / »: چيزي) / «3ة ساكتاً (رد گزين
  )4و  1هاي  (فعل ماضي استمراري منفي) كان ال يعرف (رد گزينه»: دانست نمي/ «

  (ترجمه)  
  ترجمة متن درك مطلب:

شود مگر بعد از ازدست دادن آن، و آن بر دو  هايي است كه قدر آن دانسته نمي سالمتي از نعمت
شوي، از هر دو نظر در زندگيت تأثير  ست: جسمي و ذهني. هر كاري كه بدان مشغول مينوع ا
كنند جسم در  دهند در حالي كه گمان مي گذارد. برخي از مردم به مسائل روحي اهميت مي مي

دانيم كه عقل سالم در بدن سالم است همانگونه كه  اين زمينه هيچ اهميتي ندارد، اما ما مي
هاي مختلفي  دارد! راه روي بازنمي كردن از اسراف و زياده ي اين (مسأله) از دوريمشهور است، ول

براي ارتقاء و تقويت اين دو نعمت (سالمت جسمي و ذهني) وجود دارد. ورزش بدن را قوي 
ها در تقويت روح و ذهن اثر دارند. بر اين اساس، جامعة  كند، همانطور كه مطالعه و حكمت مي

نياز دارند، مجهز بدان افرادش را به هر آنچه كه براي رسيدن به اين هدف  كند سالم تالش مي
شود همانطور كه باعث عدم نشاط و احساسات  هاي جسمي مي تحرّكي باعث بيماري كند. كم

  گردد.      مثبت در فرد و جامعه مي

 )امير رضايي رنجبر(  »4«گزينة  -29
در جامعـه از افـراد آن نيـز نشـأت     همانا احساسات مثبت «آمده است: » 4«در گزينة 

  كه مطابق متن صحيح است.» گيرد! مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  كنند كه جسم مهم نيست! (نادرست) همة مردم گمان مي»: 1«گزينة 
  دو راه براي تقويت جسم و روح در مردم وجود دارد! (نادرست)»: 2«گزينة 
  نة انواع سالمتي نيست! (نادرست)هيچ ارتباطي بين فرد و جامعه در زمي»: 3«گزينة 

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

 )امير رضايي رنجبر(  »4«گزينة  -30
آمده است: اثر حكمت در سالمتي، ارتبـاط بـين فـرد و جامعـه، آنچـه      » 4«در گزينة 

  مردم براي سالمتي بدان نياز دارند!
  ورد دوم در متن، بعد از مورد سوم تشريح شده است.ترتيب اين موضوعات نادرست است، م

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

 )امير رضايي رنجبر(  »4«گزينة  -31
دوري از «خواهد كه در متن درك مطلب نيامده اسـت؛   صورت سؤال، موضوعي را مي
  در متن ذكر نشده است.» اسراف در امور جسمي و ذهني

  هاي ديگر: مة گزينهترج
  انواع سالمتي و اهميت آن براي فرد و جامعه»: 1«گزينة 
  نقش جامعه در تقويت افراد آن از نظر جسم و روح»: 2«گزينة 
   شود هاي جسمي و روحي مي آنچه باعث تقويت در توانايي»: 3«گزينة 

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

 )امير رضايي رنجبر(  »1«گزينة  -32
از مصـدر  » مفعـول «بـر وزن  » مشهور«نادرست است. .....» »شتهري«مأخوذ من فعل «

 باشد.   »شتهري«تواند مأخوذ از فعل مزيد  ثالثي مجرّد گرفته شده است، پس نمي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )رضايي رنجبر امير(  »4«گزينة  -33

  آيد.  گاه قبل از فعل خود نمي نادرست است. فاعل در عربي هيچ» فاعله: المجتمع«
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3«گزينة  -34

ب افعال است، پـس بايـد   فعل مضارع از با» تُصبِح«فعل ماضي از باب افعال و » أنزَلَ«
  به اين صورت نوشته شوند.

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

 )3و  2عربي، زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -35
ر مـي   «ترجمة عبارت:  و غـرق  هـاي كشـاورزي    شـد، زمـين   اگر رودخانه در روسـتا پـ

  »شدند! مي فاسدمحصوالت گياهي 
 براي تكميل عبارت مناسب است.» ر شد، لبريز شدپ«به معني » فاض«فعل 

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -36
  تشريح گزينه هاي ديگر:

فعل نهي است » ال تنسون«، »ابتعدوا«با توجه به اسلوب جمله و فعل امر »: 1«گزينة 
بيايد. (ترجمة عبـارت: يكـي از مـردان گفـت: از گناهـان      » ال تنسوا«و بايد به صورت 

  اي فراموش نكنيد!) حتماً دور شويد و خدا را لحظه
كه معنـاي مسـتقبل منفـي دارد، بـراي عبـارت داده      » لن يجعلوها«فعل »: 3«گزينة 

هـا را قـرار    تـا آن «به معني » ليجعلوها«جاي آن فعل  توان به شده مناسب نيست؛ مي
كار برد. (ترجمة عبارت: همانا عاقالن به دنبال داليـل پيشـرفت ديگـران     را به» دهند
    ها را مورد توجهشان قرار دهند!) اند تا آن گشته

، فعل جمله نبايد بـه صـورت ماضـي بيايـد. (ترجمـة      »اآلتية«با توجه به »: 4«گزينة 
  ابد!)عبارت: كسي از بازيكنان نتوانسته است در مسابقات آينده به موفقيت دست ي

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

 )سيد اميررضا سجادي(  »4«گزينة  -37
  خواهد كه با بقيه از نظر نوع متفاوت باشد.   را مي» لـِ«صورت سؤال حرف 

دهد و فعـل امـر ايجـاد كـرده      مي» بايد«معني » لـ«، »3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه
ـ «اسـت، حـرف   » تا موفـق شـوم  «به معني » ألنجح«، »4« است. اما در گزينة در » لـ

ايجاد ارتباط بين دو جملـه   آمده است و براي» تا، تا اينكه«ابتداي اين فعل به معني 
  )قواعد فعل(  به كار رفته است.

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3«گزينة  -38

شـود   التزامي ترجمـه مـي  مضارع فعلي است كه به صورت » لنجتهد« ،»3«در گزينة 
فعل مضارعي است كه هيچ حرف ديگري قـبلش  » يتقدم«(بايد تالش كنيم) اما فعل 

  شود. نيامده است و به صورت مضارع اخباري ترجمه مي
: براي تربيـت فرزنـدانمان بايـد تـالش كنـيم، زيـرا       »3«گزينة ترجمة صحيح عبارت 

  !كند پيشرفت ميها  وسيلة آن گذر زمان به جامعه در
خاطر حروفـي كـه    به» ليحضروا ، أن تقولوا و حتّي تعرفوا«هاي  ها، فعل در ساير گزينه

  شوند. قبلشان آمده، به صورت مضارع التزامي ترجمه مي
  )قواعد فعل(  

----------------------------------------------  
  )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -39

   نكتة مهم درسي:
ها صادق اسـت، آن   دهندة موضوعي باشد كه در همة زمان نشان» كان«در صورتي كه 

كنـد كـه    كنيم، اما وقتي دربارة موضوعي صحبت مـي  ترجمه مي» است«را به صورت 
  دهد. مي» بود«تنها به زمان گذشته اختصاص دارد، معني 

دهـد امـا در سـاير     مـي » بود«و معني مربوط به گذشته است » كان«، »2«در گزينة 
  شود. ترجمه مي» است«به معني » كانَ«ها،  گزينه

  هايي كه در طبقة هشتم قرار دارند، بسيار تميز بودند! اتاق»: 2«ترجمة عبارت گزينة 
  )انواع جمالت(  

----------------------------------------------  
  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -40

هـاي   وجود نـدارد. (يكـي از روش  منه  مستثني» إلّا«،  در جملة قبل از »2«ة در گزين
را از جملة داده شده حذف » إلّا«از جمله است. اگر » إلّا«تشخيص اين موضوع، حذف 

بعـد   الجلسـة ال تتركوا  ذيالتالم هايأ اآيد: ي دست مي اي كامل و منطقي به كنيم، جمله
  دادن ترك نكنيد!) را بعد از پاسخ آموزان، جلسه اي دانش ←!اإلجابة

  تشريح گزينه هاي ديگر:
  منه است. مستثني» األفاضل»: «1«گزينة 
  منه است. ينمستث» هؤالء المواطنون»: «3«گزينة 
  )استثناء(  مستثني منه است.» الحيوانات»: «4«گزينة 

    
  

 )محسن بياتي(  »4«گزينة  -41
هاست اگـر در دورة جـواني    ا و خصلته دورة پيري دورة كم شدن انعطاف و تثبيت خوي

ها در پيري بسـيار سـخت    خارج شدن آن ،هايي در انسان پديد آمد و ماندگار شد خصلت
فرسا خواهد بود لذا بهترين زمان توبه دوران جـواني اسـت كـه توبـه در جـواني       و طاقت
كـار   تـر از جـوان توبـه    كسي نزد من محبوب«فرمايد:  تر است. پيامبر اكرم (ص) مي آسان
  كند. در توبه، خود عالي بر عليه خود داني انقالب مي». نيست

 )88و  83و  82هاي  ، صفحه7، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -42
ول شود. نـز  جاي قرآن كريم مشاهده مي تعقل، تدبر و خردورزي در جاي ،دعوت به تفكر

تدريجي آيات قرآن كريم و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزي و دانش از يـك طـرف و   
گرايي را شكسـت   هاي دائمي رسول خدا (ص) از طرف ديگر سد جاهليت و خرافه تشويق

  ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. و يكي از جاهل
نه به قصد شـهرت  [هر شاگردي كه براي تحصيل علم …«فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي

ثـواب و پـاداش    ،عالمي رفت و آمد كند در هر گـامي  ةبه خان ،]و نه براي تظاهر و تفاخر
  »…گردد  عابد براي او منظور مي ةسال عبادت يك

 )115و  114هاي  ه، صفح9 ، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -43
و بـه  » سوف«بايد دقت كنيم كه به تأخير انداختن توبه همان تسويف است كه از ريشة 

ن و كار امروز را به فـردا انـداختن اسـت. بـه عبـارت ديگـر فـرد        دمعناي امروز و فردا كر
در تكـرار  قـ  و ايـن گفتـه را آن  » كـنم.  به زودي توبه مي« گويد: گناهكار دائماً به خود مي

تـر   شود، ايـن حيلـة شـيطان بـيش     كه ديگر ميل به توبه در او خاموش مي كند تا اين مي
گويد تو هنوز جواني و فرصت توبه داري  رود. به او مي كار مي براي گمراه كردن جوانان به

اما اين يك دام است و سبب عادت جوان بـه گنـاه    ،تواني توبه كني باالخره در آينده مي
  طوري كه ممكن است ترك گناه برايش سخت گردد. هشود، ب مي

 )85 ، صفحة7 ، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -44
به مأيوس نشدن از رحمت الهـي اشـاره   » اين درگه ما درگه نوميدي نيست«مصراع اول: 

قُـل يـا عبـادي الـذين     «در آيـة  » اهللا رحمـة نطوا من ال تق«كند كه در عبارت قرآني  مي
  تجلي يافته است.  » …اهللا  رحمةاسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من 

بـه تكـرار توبـه و مـانع نداشـتن آن اشـاره       » صد بار اگر توبه شكستي بازآ«مصراع دوم: 
  تجلي يافته است.» إنَّ اهللا يحب التوابين«كند كه در عبارت قرآني  مي

 )85و  83هاي  ، صفحه7 ، درس3ن و زندگي دي(
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -45
داريد و آن براي شـما خـوب اسـت و بسـا چيـزي را       و بسا چيزي را خوش نمي«در آية 

هاي آيـه  در انت ».دانيد شما نميو داند  و خدا مي داريد و آن براي شما بد است خوش مي
دانيد و به ناآگـاهي انسـان از حكمـت بسـياري از      داند و شما نمي اشاره شده كه خدا مي

   نهايت بودن علم الهي است. امور اشاره شده است كه بيانگر محدوديت علم انسان و بي
 ----------------------------------------------  

 )بقا مد رضاييمح(  »4«گزينة  -46
بايست عالوه بر توبه به ساير دستوراتي كـه   براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسان، مي

خداوند فرمان داده است عمل نمود. قرآن كريم رمز سعادت و رستگاري انسان را تزكيـة  
ش است كـه اثـر   يارنفس (به معناي پاكي) دانسته است. تزكيه، معادل همان تخليه يا پي

ايـن مفهـوم در حـديث امـام علـي (ع):       به باشد و موجب پاكي دل از گناه است توبه مي
  اشاره گرديده است.» تُطهرُ القلوب و تَغسلُ الدنوب التوبةُ«

 )94و  83هاي  ، صفحه8و  7 ، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -47
شـوند   ه به دو اصل اساسي اعتقادي كه دو معيار تمدن اسـالمي محسـوب مـي   اين آيدر 

بيـانگر معـاد   » اليـوم اآلخـر  «بيانگر توحيد و يكتاپرستي و » آمن باهللا«اشاره شده است. 
  باوري و اعتقاد به آخرت است.

رستگاري انسان بنا به فرمايش پيامبر(ص) در گرو اعتقاد به يگانگي خداوند و ايمـان بـه   
  از اين جهت ارتباط دارد.» من آمن باهللا« ست كه با عبارت او ا

 )109 ، صفحة9، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

  )3( دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -48
و ساء سـبيالً: بـه زنـا نزديـك نشـويد قطعـاً آن        فاحشةوال تقربوا الزني انه كان «در آية  

  علت دوري بيان شده است.» و راهي ناپسند است. عملي بسيار زشت
تقريب و نزديك شدن به زنا موجب به خطر افتادن سـالمت جسـمي و روحـي و تزلـزل     

 )99 ، صفحة8، درس3دين و زندگي (    شود. خانواده مي
 ----------------------------------------------  

 )فردين سماقي(  »2«گزينة  -49
هاي بهداشتي اسالم ماننـد طهـارت و    ضو و غسل و ديگر آموزهاي مانند و دستورات ساده

نجاست و نيز ديگر دستورات پيشوايان ديني در مورد سالمتي و درمان، دنياي اسـالم را  
 )117 ، صفحة9 ، درس3دين و زندگي (    متحول كرد.

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »3«گزينة  -50

يا ايهـا الـذين آمنـوا    «داليل تشكيل حكومت اسالمي پذيرش واليت الهي است:  يكي از
  ».اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم

آموزي كرد، بلكه آموختن علم را بر مردم واجب  رسول خدا نه تنها همه را دعوت به علم 
قـل هـل يسـتوي    »:«طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فريضه اسـت «دانست و فرمود: 

  ».ين يعلمون و الذين ال يعلمونالذ
طـوري كـه در آن    اي عدالت محور بـود. بـه   ترين اهداف پيامبر برپايي جامعه يكي از مهم

برتـرين جهـاد   «مظلوم بتواند به آساني حق خود را از ظالم بستاند. پيـامبر (ص) فرمـود:   
ا رسـلنا  لقد ارسلن: «»سخن حقي است كه انسان در مقابل سلطاني ستمگر بر زبان آورد.

  »…بالبينات 
 )تركيبي، 10و  9 ، درس3دين و زندگي (

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

 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -51
و مـا  «كنـد   استمرار پيـدا مـي  » واليت فقيه«صورت  به» واليت ظاهري«در عصر غيبت، 

فـي الـدين و لينـذروا     طائفـة مـنهم   فرقـة فلو ال نفر من كل  كافةكان المؤمنون لينفروا 
 ]براي آموزش دين[شود كه مؤمنان همگي  قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون: و نمي

طـور   بـه [ها اعزام نشوند تا دانش دين را  اعزام شوند، پس چرا از هر گروهي، جمعي از آن
باشـد   ها را هشدار دهنـد،  گاه كه به سوي قوم خويش بازگشتند آن بياموزند و آن ]عميق

 )125 ، صفحة10 ، درس2دين و زندگي (    »كه آنان از كيفر الهي بترسند.
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -52
در اين آيه فعل جمع مذكر مخاطب است، لذا خطاب به مردان » لتسكنوا«دقت كنيم فعل 

جهت وظايف مختلفي است كه خالق حكيم بر عهدة هاي ميان زن و مرد به  است و تفاوت
هـا بتواننـد در زنـدگي مشـترك و      هر يك از زن و شوهر نهاده اسـت، تـا هـر كـدام از آن    

  هاي خاصي را بر عهده بگيرند و يك خانوادة متعادل را پديد آورند. خانوادگي نقش
 )151و  149هاي  ، صفحه12 ، درس2دين و زندگي (
 -------------------- --------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -53
اي افراد مـورد   عده«فرمايد:  اشتر دربارة طبقات محروم مي امام علي (ع) در عهدنامة مالك

اطمينان (موثق) را انتخاب كن تا دربارة وضع طبقـات محـروم تحقيـق كننـد و بـه تـو       
 ]افـراد محـروم  [زيرا اين گـروه   ..،.ها عمل كن گزارش دهند، پس براي رفع مشكالت آن

 )133و  132هاي  ، صفحه10 ، درس2دين و زندگي (» .بيش از ديگران به عدالت نيازمندند
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -54
د اسـت. (ر » شناخت ارزش خود و نفروختن خويش بـه بهـاي انـدك   «روايت اول دربارة 

توجه به عظمت خداوند و تـالش بـراي   «روايت دوم و سوم دربارة ») / 4و  3«هاي  گزينه
   »)4و  3 ،1«هاي  است. (رد گزينه» بندگي او

 ----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -55

هاي ستمگر دنيا، بايد از شرايط سياسي و  ر برابر قدرتگيري صحيح د مردم براي تصميم
  هاي سياسي و اجتماعي) اجتماعي جهان اطالع يابند. (افزايش آگاهي

  گيري براساس مشورت) هاي الزم را بگيرد. (تصميم رهبر نيز بايد با مشورت با نخبگان، تصميم
 )131و  130هاي  ، صفحه10 ، درس2دين و زندگي (

--------------- -------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »4«گزينة  -56

هـاي   تأخير در ازدواج مسبب افزايش فشارهاي روحي و رواني، روابط نامشروع و آسيب - 
  اجتماعي است.  

  بخش وحدت روحي آنان است. فرزند، ثمرة پيوند زن و مرد و تحكيم - 
 )156و  153هاي  ، صفحه12، درس2دين و زندگي (

--- -------------------------------------------  
 )محمد رضايي بقا(  »1«گزينة  -57

خواهـد در حـد نيـاز بـه تمـايالت       دعوت عقل و وجدان يا همان نفس لوامه از انسان مي
فروتر پاسخ دهد و فرصتي فراهم كند كه تمايالت معنوي و الهي در او پرورش پيدا كنـد  

 رد.  ها وجودش را فرا بگي و آن زيبايي
هـا در   تر است. يعني گرايش به خوبي به تعبير پيامبر اكرم (ص)، جوان به آسمان نزديك

 )143و  142هاي ، صفحه11، درس 2دين و زندگي (  .تر است او قوي
 ----------------------------------------------  

 )فردين سماقي(  »4«گزينة  -58
هـا را بـه    د را به فرزندان تحميل كننـد و آن در امر ازدواج، پدران و مادران نبايد نظر خو

ازدواجي ناخواسته بكشانند. در اين رابطه شايسته است محيط خانواده محـيط همـدلي،   
ترها، شنيدن نظرات يكـديگر و محـيط محبـت و خيرخـواهي باشـد تـا        اعتماد به بزرگ
  حسرت و پشيماني منجر شود.  تر به كم و ها گرفته شود بهترين تصميم

 )154 ، صفحة12 ، درس2زندگي  دين و(
 ----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »3«گزينة  -59
انـد مجـازات    را به همان اندازه كه گناه كرده و آنها رفتار خداوند با بدكاران، عادالنه است

 )139، صفحة11 ، درس2دين و زندگي (    .»بِمثْلها سيِّئَةٍجزاء «كند :مي
 ----------------------------------------------  

 )مجيد فرهنگيان(  »1«گزينة  -60
بندد و عقل را بـه   چشم و گوش را مي ،ايم كه عالقه و محبت به يك شخص همواره ديده
عالقة شـديد بـه چيـزي آدم را    «فرمايد:  در همين راستا مي (ع) راند امام علي حاشيه مي

  »كند. كور و كر مي
است؛ پـس بايـد   نصف دين خود را حفظ كرده ،كسي كه ازدواج كند«فرمايد:  ص) ميپيامبر (

رساند  اهميت ازدواج را به خوبي مي ،اين جملة كوتاه» باشد. براي نصف ديگر از خدا پروا داشته
  شود. داري مي از دينداري انسان با ازدواج حفظ و نگه يدهد كه چگونه نيم و نشان مي

 )156و  153هاي ه، صفح12 ، درس2دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  
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  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  -61
اين فرصـت را خواهيـد داشـت    اگر از كيفيت محصول راضي نيستيد، «ترجمة جمله: 

  »كه فوراً پولتان را پس بگيريد.
  مهم درسي: ةنكت

شرط، در جاي خالي بايد از زمان حال ساده  در قسمت نتيجة ”will“ با توجه به وجود
از سـوي  »). 3و  1«هاي  باشيم (رد گزينه  داشتهاول استفاده كنيم تا ساختار شرطي نوع 

نـه   ،داريـم » راضـي «معناي  به ”satisfied“ديگر، در جاي خالي نياز به صفت مفعولي 
  »).3و  2«هاي  (رد گزينه» كننده راضي«معناي  به ”satisfying“صفت فاعلي 

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

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -62
 يعصـب  يا خوني رگ هيچ تا بود مي مراقب بايد پزشك عمل، طول در«جمله:  ترجمة
  ».نشود قطع
  مهم درسي: ةنكت

كنيم. مصـدر   مياستفاده  ”to“، از مصدر با ”careful“ بعد از برخي از صفات مانند
  آيد.  مي ”not + to + verb“صورت  در حالت منفي به ”to“ا ب

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

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -63
 اگـر  كنيـد  مي فكر ايد؟ گرفته قرار خطرناكي موقعيت در حال به تا آيا«جمله:  ترجمة

 چـه  ،دانسـت  نمـي  را شـما  ايج كس هيچ و افتاديد مي گير يا شديد مي گم مكاني در
  »؟كرديد مي
  مهم درسي:  ةنكت

 شرط گذشـته اسـت، در جـواب شـرط بايـد از      ةكه زمان فعل جمل اينبا توجه به 
تـا جملـة شـرطي نـوع دوم سـاخته       استفاده كنيم » + could/wouldفعل ساده«

  .شود
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )نژاد يزيساسان عز(  »1«گزينة  -64

تنهـا كـاري كـه     ،افتاده بـودم گير در رختخواب   با پاي شكستهوقتي «جمله:  ترجمة
قـرار   وضـعيت  آندر توانستم انجام دهم اين بود كه به تصادفي فكر كنم كـه مـرا    مي
  »داد.

  بستگي داشتن) 2  منعكس كردن) 1
  كردن تصور) 4  قدرداني كردن) 3
  مهم درسي: ةنكت

   توجه كنيد.» فكر كردن«معني  به ”reflect on“ به عبارت
  )واژگان( 

 ---------------------------------------  
  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -65

عصـر   تمام اما باشند، داشته اشتراكي وجه پاتريشيا و لري كردم نمي فكر«ترجمة جمله: 
داشـته   خـوبي بـا يكـديگر    ةرابط توانند مي كه رسيد مي نظر به و كردند مي صحبت هم با

 »باشند.
  ) تضاد   2    ) طبيعت، ويژگي1
  ) توافق4  اشتراك   ) وجه3
  مهم درسي: ةنكت

  توجه كنيد.» وجه اشتراك داشتن«معني  به ”have sth in common“ به عبارت 
  )واژگان(

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

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -66
ز اكسيژن و نيتروژن تشكيل شده، چيزي اسـت  جو زمين، كه عمدتاً ا« جمله: ترجمة

  »كند. ميكه حيات را ممكن 
  طور نامطمئن باترديد، به) 2  طور تدريجي تدريج، به به) 1
 عمدتاً، اساساً) 4  مستقيماً) 3

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

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -67
ها  درس اخالقي دارند. به عبارت ديگر، آن يك  ميي قديها اغلب قصه«جمله:  ترجمة
  »ياد دهند چگونه رفتار كنند.ها  آن، به كودكان كنند حين سرگرم كردن ميسعي 

  اخالقي) 2  احساسي) 1
 حمل قابل) 4  جادويي) 3

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

  ترجمة متن كلوزتست:
هـا را   سـبز در محلـه   يها، معماران اغلب گنجاندن فضا ها و باغ پارك يمحدود برا يبا فضا
را در مناطق استفاده نشده  اهانياست كه گ نيخالقانه ا  حل راه كي. دانند يم زيبرانگ چالش
 توانـد  يمـ  وارهـا يد ايـ ها  بام ها به پشت . افزودن باغديها پرورش ده بام و پشت وارهايمانند د

 تواند يم زيها ن بام و پشت وارهايپوشش د يبرا اهانيكند. استفاده از گ جاديا ريدلپذ يطيمح
را جـذب   ديخورشـ  يهـا گرمـا   ها و جاده تر نگه دارد. ساختمان شهرها را در تابستان خنك

 يتر يطوالنبراي مدت محله  ايساختمان  كي شوند يو باعث م دارند يو آن را نگه م كنند يم
وجود دارد  علمي شواهد .كنند يم فراهم يدايز اريبس ةيسا اهانيگ ،گريگرم بماند. از طرف د

 يانـرژ  يهـا  نـه يتوانـد هز  يمـ  واريـ د ايبام روي پشت باغ  ،كي پرورش ]دهد ينشان م[كه 
 ساختمان را كاهش دهد.

 يفضـاها  نيـ ا ر،ياخ يها . در سالشود ياستفاده مهم پرورش غذا  يبام برا پشت يها از باغ
 يباور است كه غذا نيبر ا يمبتن كار نياند. ا شده »يمحل يجنبش غذا«وارد  يآرام سبز به

 دور ندارد.به جاهاي ونقل  به حمل يازين راي، زدهد يرا كاهش م يشده آلودگديتول يمحل

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -68
  ارزش نهادن) 2  گنجاندن) 1
  كاهش دادن) 4  تشخيص دادن) 3

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

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -69
  مهم درسي: ةنكت

(رد  تا دليل استفاده از گياهـان را ذكـر كنـيم    ميكن ياز مصدر بيان مقصود استفاده م
 ”they“ از ضـمير  ”that“بعد از ضمير موصولي  توانيم نمي ،در ضمن .)»1«ة گزين

اگـر از حـرف ربـط     .)»2«ة استفاده كنيم (رد گزينـ  ”plants“مجدد به  ةبراي اشار
درسـتي نخواهـد داشـت (رد    و سـاختار  استفاده كنيم، جمله مفهوم  ”and“ ةپاي هم
  ).»4« ةگزين

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

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -70
  ) جذب كردن 2  ) مصرف كردن، صرف كردن1
  آوردن وجود به) توليد كردن، 4  ) احاطه كردن، محاصره كردن3

  )كلوزتست(
------- --------------------------------  
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  8: ةصفح  منحصراً زبان) دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر،عمومي                                 1400اسفند  20 آزمون 
  

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -71
  ) سطح2  متيق) 1
  نهيهز) 4    اندازه) مقدار، 3

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

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -72
  ) آلودگي2  ) سوخت1
   ) انواع، تنوع 4  ) خواسته، تقاضا3

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

  :1درك مطلب ترجمة متن 
كه اقتصاد جهـاني بـا     انگيزي در حال رشد است. درحالي المللي با سرعت شگفت تجارت بين

درصد در سال گسترش يافته، حجم تجارت با نرخ مركب ساالنه حدود دو  3اندكي بيش از 
 ةالت، تقريباً در همآ برابر افزايش يافته است. محصوالت خارجي، از گوشت گرفته تا ماشين

وكارهـايي را   كنند و بازارهاي خارجي اكنون كسب ميي ايفا مهمتراقتصادهاي جهان نقش 
 كنند كه هرگز نگران فروش خارج از مرزهاي كشور خود نبودند. ميوسوسه 

موانع تجـاري    ميالمللي نهفته است؟ كاهش عمو چه چيزي پشت اين انفجار در تجارت بين
است. گشايش  مطمئناً يك توضيحواردات،  ةمانند عوارض گمركي و سهميدر سراسر جهان، 

است.  ]داليلاز [اند نيز يكي ديگر  طور سنتي بازيگران فرعي بوده اقتصادي كشورهايي كه به
ولي مورد  ،همه چيز را پشت سر گذاشته است ،اما يك نيروي مافوق رونق صادرات و واردات

كاال به بازار. از نظر تئوري، در دنياي  ةي عرضها ع هزينهتوجه قرار نگرفته است: كاهش سري
حمل و نقل اهميتي ندارد. فرض بر اين است كه كاالها، پس از ساخته شدن،  ةتجارت، هزين

شوند. دنياي واقعي امـا پـر از    مياي از مكاني به مكان ديگر منتقل  فوراً و بدون هيچ هزينه
ي چيني را در آمريكا رقابتي كند، اما اگر ها لباساست. نيروي كار ارزان ممكن است  تناقض

ي زمستاني در ها در گردش را افزايش دهد و باعث شود كت ةخير در حمل و نقل، سرمايأت
 بهار وارد شود، تجارت ممكن است مزاياي خود را از دست بدهد.

 70دود در آغاز قرن بيستم، كشاورزي و توليد تقريباً در همه جا دو بخش مهم بودند كه ح
درصد در آمريكـا، بريتانيـا و ژاپـن را     50تا  40درصد از كل توليد آلمان، ايتاليا و فرانسه و 

مواد خـام ماننـد گنـدم، چـوب و      ةالمللي تحت سلط تجارت بين ،دادند. بنابراين ميتشكيل 
سنگين  ،شده مانند گوشت و فوالد بود. اما اين نوع محصوالت سنگ آهن يا كاالهاي فرآوري

 ها نسبتاً باالست. حمل و نقل آن ةحجيم هستند و هزينو 

  )نويد مبلغي(  »4«گزينة  -73
  »… جز به ،زير درست است ،تمام مواردطبق متن، «ترجمة جمله: 

  »ارسال كاال به بازار بسيار مورد توجه قرار گرفته است. ةكاهش سريع هزين«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
  )نويد مبلغي(  »2«نة گزي -74

  »چيزي اشاره دارد؟ به چه »1«در پاراگراف  ”they“ ضمير«ترجمة جمله: 
  »وكارها كسب«

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

  )نويد مبلغي(  »1«گزينة  -75
  .»كند ادامه پيدا مي …با بحث در مورد متن به احتمال زياد «ترجمة جمله: 

  »ل كاالهاي سنگين به ساير كشورها و مناطقحمل و نق ةهزين«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
  )نويد مبلغي(  »2«گزينة  -76

  » …توان فهميد كه  مياز متن «ترجمة جمله: 
  .»درصد در حال افزايش بوده است 6حجم تجارت با نرخ مركب ساالنه «

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

  :2درك مطلب ترجمة متن 
 آن بـا  DNA حيوان، گياه يا ميكروبي است كه (GMO) ژنتيكي ةشد اصالح موجود زندة
هسـتند   GMO اكثر حيواناتي كه. مهندسي ژنتيك تغيير يافته است هاي روشاستفاده از 

براي » هايي لمد« براياين حيوانات . شوند ميبراي استفاده در تحقيقات آزمايشگاهي توليد 
هـا بـا سـالمت و بيمـاري اسـتفاده       ارتباط ژن ةهاي خاص و معموالً نحو عملكرد ژن ةمطالع
عنوان  به. شوند ميتوليد  براي مصرف انسان GMO حال، برخي از حيوانات با اين. شوند مي

سازمان غذا و تر بالغ شود و  از نظر ژنتيكي مهندسي شده است تا سريع سالمونمثال، ماهي 
  .خطر است بي ها اعالم كرده كه خوردن اين ماهي متحده اياالت يارود

GMOةشـد  اولـين گياهـان دسـتكاري   . مشاهده باشند ها شايد در بخش توليد بيشتر قابل 
 ،امـروزه . معرفـي شـدند   1990 ةژنتيكي كه براي مصرف انسان توليد شدند در اواسط دهـ 

. هسـتند  GMOد موجـود در بـازار  سـويا و چغنـدر قنـ   هـاي   دانـه درصد ذرت،  90 تقريباً
ژنتيكي عملكرد باالتري دارند، ماندگاري بيشتري دارند، در برابـر   ةشد محصوالت دستكاري

ايـن مزايـا يـك امتيـاز بـراي      . و آفات مقاوم هستند و حتي طعـم بهتـري دارنـد    ها بيماري
  .روند ميكنندگان به شمار  كشاورزان و مصرف

مهندسي ژنتيك معموالً . شود ميژنتيكي باعث بحث و جدل  ةشد  حال، غذاهاي اصالح با اين
حتي براي دانشـمندان  . دهد ميطور طبيعي رخ ن دهد كه به مياي تغيير  گونه ارگانيسم را به

خطر  ]موضوع[اين . هايي را از موجودي كامالً متفاوت به موجود وارد كنند رايج است كه ژن
. دهـد  مـي را افزايش  GMOرخي از غذاهاي ي آلرژيك غيرمنتظره به بها احتمالي واكنش

ژنتيكـي بـه گياهـان و     ةشـد  خارجي دستكاري DNAي ديگر شامل خطر انتشار ها نگراني
باعـث   ،ييدشده براي مصرفأي تها GMOيك از  هيچ ،تاكنون. است GMOحيوانات غير
 .اند از اين مشكالت نشده كدام  ايجاد هيچ

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -77
   »… است كه درستاين  ،طبق متن«له: ترجمة جم

  ».اند موجود در بازار از لحاظ ژنتيكي تغيير يافته يي سوياها اكثر ذرت و دانه«
  )درك مطلب( 

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

  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة  -78
بـه   از لحـاظ معنـايي   »1«در پاراگراف  ”altered“ دار زيرخط ةكلم«ترجمة جمله: 

  ».است ينتر نزديك …
»“changed” )دادن) تغيير«  

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

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -79
و  »2« هاي ارتباط بين پاراگراف ،يك از موارد زير به بهترين نحو كدام«ترجمة جمله: 

  »كند؟ ميرا بيان  »3«
ي احتمــالي اســتفاده از موجــودات هــا نگرانــي برخــي از خطــرات و »3«پــاراگراف «

  ».كند مي بيان »2«پاراگراف تراريخته را در تقابل با مزاياي ذكرشده در 
  )درك مطلب( 

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

  )سپهر برومندپور(  »4« گزينة -80
د االت زيـر وجـو  ؤسـ  ةاطالعات كافي براي پاسخ دادن به هم ،در متن«ترجمة جمله: 

  .» … جز به ،دارد
كـه برخـي ديگـر     در حـالي  ،به غذاهاي تراريختـه حساسـيت دارنـد    افرادچرا برخي «

  »حساسيت ندارند؟
  )درك مطلب( 

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

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  

  
  

  
 

  
 

 
 

 

زم�نشناس�
 

 موثق  آزاده وحيدي –سحر صادقي  –بهزاد سلطاني  –عليرضا خورشيدي 
لاير�اض�

 
 ديليال مرا –ملكي  اكبر كاله –حميد عليزاده  –الريجاني  ميالد سجادي –عرفان رقائي  –وحيد راحتي  –سجاد داوطلب  –بهرام حالج  –پور  خان سهيل حسن –علي حاجيان  –مهدي براتي  –وحيد انصاري 

 آبادي  وحيد ون –سيدجواد نظري  –سروش موئيني  –ميالد منصوري 

ز�ستشناس�
 

 علي درفكي  –محمدرضا دانشمندي  –آرمان خيري  –پور  حامد حسين –بيگي  محمد حسن –سمانه توتونچيان  –پوريا برزين  –ياسر آرامش اصل  –اصل  رضا آرامش  –اديب الماسي  –جواد اباذرلو 
 شروين مصورعلي –سروش صفا  –اميررضا صدريكتا  –نيما شكورزاده  –محمدرضا سيفي  –اشكان زرندي  –محمدمهدي روزبهاني  –علوي  اميرمحمد رمضاني –ن رمضاني محمدمبي –عليرضا رضايي 

 زاده  پيام هاشم –كاوه نديمي  –اميرحسين ميرزايي 
ف�ز��

 
 عليرضا گونه  –مصطفي كياني  –سياوش فارسي  –نژاد  مرتضي رحمان –خاني  اميرعلي حاتم –امير پوريوسف  –هاشمي  بني سيدايمان –اميرحسين برادران  –نسب  عبدالرضا اميني –اسماعيل احمدي 

 مجتبي نكوئيان  –عباس موتاب  –محمود منصوري  –فاروق مرداني  –سيده  محمدصادق مام
ش�مچ�

 
 اميرمحمد سعيدي  –وند  محمدرضا زهره –حامد رمضانيان  –روزبه رضواني  –سراب  عليرضا رضايي –فرزاد رضايي  –سميه دهقان  –ارژنگ خانلري  –امير حاتميان  –قادر باخاري  –علي اميني 

 محمد نكو –كرمي  فرزاد نجفي –محمد فائزنيا  –زاده  حسن عيسي –ميالد عزيزي  –زواره  رسول عابديني –سودكاليي  اميرحسين طيبي –االسالمي  ميالد شيخ –پور  مبينا شرافتي –رضا سليماني 
 اكبر هنرمند  –دهكردي  سيدرحيم هاشمي –سيدحسن هاشمي  –امين نوروزي 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مستندسازي فیلتر نهایی گروه ویراستاري ویراستار استاد مسئول درس  گزینشگر نام درس
 محیا عباسی آبادي نوش جواد زینلی علیرضا خورشیدي اسدي آرین فالح مهدي جباري مهدي جباري شناسی زمین

 زاده فرشاد حسن اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
 مهدي مالرمضانی

 فروشان ایمان چینی
 علی مرشد

 تبریزي سرژ یقیازاریان شهرام والیی

 مهساسادات هاشمی نیما شکورزاده علی رفیعی حمید راهواره فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست

آقامحمدي   زهره مصطفی کیانی امیرحسین برادران امیرحسین برادران زیکفی
 محمدرضا اصفهانی محمدجواد سورچی نژاد محمدامین عمودي

 زاده مقدم محمد حسن امیرحسین معروفی طرزم ساجد شیري مسعود جعفري شیمی
 سمیه اسکندري حسین شکوه دانیال بهارفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اصی: زهراالسادات غیاثی / عمومی: الهام محمدياختص مدیر گروه
 عمومی: معصومه شاعري –اسدي  اختصاصی: آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 سیده صدیقه میرغیاثی آرایی نگاري و صفحه حروف

 مقدم  مدیرگروه: مازیار شیروانی مستندسازي و مطابقت مصوبات
 ول دفترچه عمومی: فریبا رئوفیمسئ –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 

 حمید محمدي ناظر چاپ
 

 

  14001400  اسفندماهاسفندماه2020آزمونآزموننامة نامة   پاسخپاسخ
  تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 3:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   شناسی  زمین – اسفند 20آزمون  -»5«پروژة         

  
 شناسی زمین

 

 )1400(خارج از کشور تجربی  »1«گزینۀ  -81

هـایی بـا  سنگ در محیط باشد. زغال سنگ می هاي زغال البرز داراي رگه ۀپهن

 شود.  پوشش گیاهی مناسب و بدون اکسیژن تشکیل می

 )107و  37هاي  هشناسی، صفح (زمین) شناسی ایران (زمین 

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

 (بهزاد سلطانی) »2«گزینۀ  -82

داغ قرار دارند. از  هاي رسوبی در پهنۀ کپه ذخایر عظیم گازي در داخل سنگ

 باشد. هاي این پهنه، توالی رسوبی منظم می ویژگی

 )107شناسی، صفحۀ  زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 )سحر صادقی( »3«گزینۀ  -83

آذریـن اسـت ولـی جـنس  ،بزمـان –پهنـۀ سـهند اصـلی هاي  س سنگجن

 باشد. رسوبی می ،داغ هاي زاگرس، البرز و کپه پهنههاي اصلی  سنگ

 )107 شناسی، صفحۀ زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 شناسی) آزمون طرح نو زمین 12(کتاب   »3«گزینۀ  -84

هایی  در دورة کواترنري در ایران، آتشفشـان ،هاي آتشفشانی جوان لیتتر فعا بیش

 بزمان) قرار دارند.  –دختر (سهند  هستند که در امتداد نوار ارومیه ـ 

 )114و  107هاي  شناسی، صفحه زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 شناسی) ح نو زمینآزمون طر 12(کتاب   »4گزینۀ  -85

میلیـارد سـال  6/4سنی بـیش از  ،ها در مناطق مختلف ایران سنگ ترین قدیمی

هاي قدیمی یافت شده در آمریکاي شمالی، آفریقـا،  دارند که در مقایسه با سنگ

 تر هستند. هند، سیبري، استرالیا و عربستان جوان

 )104شناسی، صفحۀ  زمین(شناسی ایران)  (زمین 

 بهزاد سلطانی)( »1«گزینۀ  -86

هــاي آتشفشــانی جــوان، در دورة کــواترنري در ایــران،  تــر فعالیت بیش

بزمـان  –دختر یـا سـهند  –هایی هستند که در امتداد نوار ارومیه  آتشفشان

جنوب شـرقی) قـرار دارنـد. گسـل ارس داراي  –(امتداد تقریباً شمال غربی 

هاي ایـن سـوال داراي  جنوب غربی است. سـایر گسـل –روند شمال شرقی 

  جنوب شرقی هستند. –روند شمال غربی 

 )114و  107هاي  شناسی، صفحه زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 (آزاده وحیدي موثق) »2«گزینۀ  -87
ربوط به پهنۀ هاي هورنفلس، کوارتزیت و شیست دگرگونی هستند و م سنگ

باشند و معـادن سـرب و روي ایرانکـوه در ایـن پهنـه  سنندج ـ سیرجان می

 وجود دارد. 

 )107شناسی، صفحۀ  (زمینشناسی ایران)  (زمین 
-------------------------------------------- 

 )علیرضا خورشیدي( »3«گزینۀ  -88

هاي  گسـلتمامـاً یـا بخشـی از کتـاب درسـی  114با توجه به نقشۀ صفحۀ 

 رود و اصلی زاگرس (بخش کوچکی از آن) در ایران قرار ندارد. داغ، هلیل کپه

 )114ۀ شناسی، صفح زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 )98(خارج از کشور تجربی  »1«گزینۀ  -89

 ند. هاي سنگ آهک قرار دار ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه

 میدان اهواز←ترین میدان نفتی ایران  بزرگ

 خانگیران سرخس ←ترین میدان گازي شمال شرقی  بزرگ

 )112ۀ شناسی، صفح زمین(شناسی ایران)  (زمین 

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

 )99ربی (خارج از کشور تج »4«گزینۀ  -90

ــه ــت از جاذب ــراي حفاظ ــراث زمین ب ــدوده و  هاي می ــک مح ــناختی در ی ش

 شود.  ژئوپارك ایجاد می ها برداري درست از آن بهره

 )115ۀ شناسی، صفح زمین(شناسی ایران)  (زمین 
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 3ریاضی       

 
 )مهدي براتی(  »4«گزینۀ  -91

xمشتق چپ و راست در  =  آوریم. را با تعریف حدي مشتق به دست می 2−

 
x ( ) x ( )

(x )f (x)
g(x) g( ) [ x]g ( ) lim lim

x x+ + +→ − → −

−
−

− − −′ − = =
+ +

2

2 2

4 022
2 2

 

 
x ( )

(x )f (x) ( ) ( )lim
[ x] [ ]−+→ −

− − × −
= = = =

−2

2 4 1 4 4
12

 

 
x ( ) x ( )

(x )f (x)
g(x) g( ) [ x]g ( ) lim lim

x x− − −→ − → −

−
−

− − −′ − = =
+ +

2

2 2

4 022
2 2

 

 
x ( )

(x )f (x) ( )lim
[ x] [ ]+−→ −

− − × −
= = = =

−2

2 4 2 8 4
22

 

 ارت خواسته شده برابر است با:حاصل عببنابراین 
 g ( ) g ( )− +′ ′− − − = − =2 2 4 4 0  
 )80تا  77هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((  

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

 )سیدجواد نظري(  »2«گزینۀ  -92
ریـک از پذیر اسـت، بنـابراین ه بر روي مجموعه اعداد حقیقـی مشـتق fچون تابع 

x)ها  در مرز ضابطه fپذیرند. لذا باید تابع  ها در دامنۀ خود مشتق ضابطه هم  0=(
xپذیر باشد که براي تحقق این امر، باید اوالً تابع در  مشتق پیوسته باشد، ثانیـاً  0=

xر مشتق چپ و راست تابع د  با هم برابر باشند، پس: 0=
 

x x
limf (x) limf (x) f ( )

+ −→ →

= =
0 0

x:شرط پیوستگی در 0 =0  

 m n m n− = − ⇒ =  
 f ( ) f ( )+ −′ ′=0 xپذیري در  :شرط مشتق0 =0  

 
f ( ) : f x f ( )

x m m
nf ( ) : f f ( ) n

(x )

+ +

− −

 ′ ′ ′= − ⇒ = − +

 ′ ′ ′= − ⇒ = −
 −

2

4 20 2 0
2 4

0 1 0 1
1

  

 m nf ( ) f ( ) n n
nm

=
+ −′ ′⇒ = ⇒ − = − → − = −

2 20 0 1 1  

 
n m

n m

n
n n

n m

=

=


= − →⇒ − + + = ⇒ 

 = → =

2 1
2 0

2 4

¡ï¡ïù

  

 درنتیجه داریم:
m m
n n
=

⇒ = = =

4 4 2
2 2

  

mازاي  توجه: به = xو شرط ضابطۀ  4 ، زیر رادیکـال همـواره نـامنفی اسـت. 0≤
xطور عدد  همین  در شرط ضابطۀ پایین قرار ندارد. 1=

 )92تا  77هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )آبادي وحید ون(  »3«گزینۀ  -93
ناپذیري  چنین نقطۀ مشـتق پذیر است. هم اي پشت قدرمطلق همواره مشتق چندجمله

که زمانی تبدیل بـه  شۀ ساده عبارت داخل قدرمطلق است. با این حساب، ریfتابع 
 شود که عامل صفرشونده بیرون قدرمطلق باشد. پذیر می نقطۀ مشتق

 ( ) a( ) a a− + = ⇒ − = − ⇒ =23 1 1 1 0 4 4  
 )92تا  77 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 

 )میالد منصوري(  »1«گزینۀ  -94
 دقت کنید که داریم:

 fof (x) (fof (x)) (f (x) ) (f (x))(fof (x))( )
f (x) (f (x) )

′ ′+ −′ =
+ + 2

1
1 1

  

 (f (x)f (f (x))(f (x) ) (f (x))(f (f (x))
(f (x) )

′ ′ ′+ −
=

+ 2
1
1

  

 x (f ( ))(f (f ( )))(f ( ) ) f ( )(f (f ( ))
(f ( ) )

= ′ ′ ′+ −
→

+

1
2

1 1 1 1 1 1
1 1

  

fکه  حاال با توجه به این ( ) =1 fو  4 ( )′ =1  داریم: 3

 ( f ( ))( ) f ( ) ( f ( ) f ( ))′ ′× − × −
=2

3 4 5 3 4 3 5 4 4
255

  

fکنیم که  حاال توجه می ( )′ =4 fو  3 ( ) =4  . بنابراین:13

 ( ) /× −
= =

3 5 3 13 6 0 24
25 25

  

 )88تا  85 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )سروش موئینی(  »3«گزینۀ  -95

 f ( )(gof ) ( ) g (f ( ))f ( ) g ( )f ( )=′ ′ ′ ′ ′= → =3 23 3 3 2 3 6  

 f (x) f ( ) g ( )
(x ) (x )
− + −′ ′ ′= = ⇒ = − ⇒ = −
− −2 2
2 1 1 3 1 2 6

2 2
  

(fog) حاال داریم: ( ) g ( )f (g( )) f ( ) −′ ′ ′ ′= = − × − = − × =
1 22 2 2 6 1 6
9 3

  

 )88تا  85 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )وحید انصاري(  »4«گزینۀ  -96

 x y: x y+ = ⇒ + =1 2 3 6
3 2

  dخط

xدر نقطۀ  dخط  = )gتـوان  ت. بنابراین میسمماس ا gبر نمودار تابع  2 و  2(
g ( )′  دست آورد: را به راحتی به 2

 
g( )

g ( )

 =
 − ′ =


22
3

22
3

  

 f (x) x .g ( x) x .( ).g( x).g ( x)′ ′⇒ = − + × − − −2 2 33 3 2 1 3 3  

 f ( ) g ( ) g( )g ( ) ( ) ( )( )−′ ′⇒ = − = − =2 22 2 2 201 3 2 2 2 2 3 2
3 3 3 9

  

 )88تا  85 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )آبادي وحید ون(  »3«گزینۀ  -97

 (x ) (x )f (x) (x ) (x )
(x )(x ) x x

− −− + −
= = + = − + −

− − − −
1 11 4 1 1 4 1

1 4 4 1
  

 f (x) (x ) (x )− −′ = − − − −2 24 1  

 f (x) (x ) (x )
(x ) (x )

− −′′ = − + − = +
− −

3 3
3 3

2 22 4 2 1
4 1

  

 f ( ) f ( )′′ ′′= + ⇒ =
1 655 2 5
32 32

  

 )92تا  85 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )لیال مرادي(  »4«گزینۀ  -98
 دست آورد: توان به آهنگ متوسط تغییر تابع را با فرمول زیر می

 f ( ) f ( )− − − − −
= = =

−
3 1 18 2 2 2 4 0 2
3 1 2 2
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 مشتق بگیریم: از تابعاي باید  و براي محاسبۀ آهنگ لحظه

 xf (x) f ( )
x

′ ′= ⇒ = =
−2

4 16 84
2 30 302 2 2

  

= ت با:اي برابر اس نسبت آهنگ متوسط به آهنگ لحظه
2 30
8 4
30

  

 )100تا  93 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )سیدجواد نظري(  »3«گزینۀ  -99
گاه مقدار مشـتق در آن بـازه مثبـت اسـت و در  اي صعودي باشد، آن در بازه fاگر تابع 

چنـین در  نزولی باشد، مقـدار مشـتق در آن بـازه منفـی اسـت و هم fه تابع اي ک بازه
 صورت افقی است مقدار مشتق برابر صفر است. نقاطی از تابع که خط مماس بر تابع به

صـحیح اسـت. یعنـی » 3«، گزینـۀ زیـربـا توجـه بـه مـوارد گفتـه شـده و نمودارهـاي 
a f (x)′= ،b f (x)′′=  وc f (x)=  

 

 
 )104تا  102هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 

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

 )علی حاجیان(  »1«گزینۀ  -100
 کنیم: را محاسبه می fابتدا مشتق 

 (x x ) ( x )( x ) x xf (x)
(x x ) (x ) (x )

+ − − + − − + −′ = =
+ − + −

2 2

2 2 2 2
5 2 2 1 5 6 5 12 4

2 2 1
  

 ( x )(x )
(x ) (x )
− − −

=
+ −2 2
5 2 2

2 1
  

 
x

f

−

∞ ∞′ − − + + −

22 1 2
5

00


   

  

) برابر ترین بازه صعودي وسیع , )1  باشد. می 1بازه این و طول بوده  2
 )104تا  102 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 

 (مهدي براتی)  »4«گزینۀ  -101

ـــــت  ـــــرم1حال ـــــه ف ـــــابع ب ax : در ت by
cx d

+
=

+
ـــــر   اگ

ad bcy
(cx d)

−′ = <
+ 2 باشد، تابع به شکل زیر است. بنابراین در  0

fتابع  (x) :داریم 

 mx m mf(x) f (x)
x m ( x m )

+ − −′= ⇒ = <
+ − + −

2

2
3 6 0

2 1 2 1
  

 (m )(m ) m⇒ − + < ⇒ − < <3 2 0 2 3 
)از طرفی ریشۀ مخرج نباید در فاصلۀ  , )−∞  باشد. 1

 mx m x m m−
+ − = ⇒ = ≥ ⇒ − ≥ ⇒ ≤ −

12 1 0 1 1 2 1
2

  

 ( , ) ( , ] ( , ]⇒ − −∞ − ⇒ − −2 3 1 2 1  

ــت  ــابع 2حال ax: در ت by
cx d

+
=

+
ــی   ــد، یعن ــفر باش ــاوي ص ــابع مس ــتق ت ــر مش اگ

ad bc− صورت یک خط افقی (تابع ثابت) است کـه در ایـن حالـت  باشد تابع به 0=
 هم تابع نزولی است.

 m m (m )(m ) m ,⇒ − − = ⇒ − + = ⇒ = −2 6 0 3 2 0 3 2  
m داریم: 2و  1هاي  هاي حالت از اجتماع جواب [ , ] { }∈ − −2 1 3  

 است که مجموعشان برابر صفر است. 3و  -2و  -1این مجموعه شامل اعداد صحیح 
 )104تا  102هاي  ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 

-------------------------------------------- 
 )وحید راحتی(  »3«گزینۀ  -102

 کنیم: ابتدا نمودار تابع را رسم می
[x][ , ) f (x) x=−− → = +11 0 2 1  

[x][ , ) f (x) x=→ =00 1 2  
[x][ , ) f (x) x=→ = −11 2 2 1  

 
 

]در بازة  fتابع  , )−1  مینیمم نسبی است. 2فقط داراي  2
 )109تا  104 هاي ، صفحه3ریاضی برد مشتق) (کار( 

-------------------------------------------- 
 )بهرام حالج(  »3«گزینۀ  -103

)Aنقطۀ  , )42
3

ست. پـس اوال مختصـات آن در ضـابطۀ تـابع اکسترمم نسبی تابع ا 

fکند و دوماً  صدق می ( )′ =2 0: 

 a bA( , ) a b a (I)
b

+ −
⇒ = ⇒ − = − ⇒ =

+
4 4 2 4 2 22 3 2 2
3 2 3 3

  

 ( x a)(x b) ( )(x ax)f ( ) f (x)
(x b)

+ + − +′ ′= ⇒ =
+

2

2
2 12 0  

 f ( ) ( a)( b) ( a) ab b (II)′⇒ = + + − + = ⇒ + + =2 4 2 4 2 0 4 4 0 
 داریم: II در I جایگذارياز 

 b( )b b b b b−
+ + = ⇒ − + + =22 2 4 4 0 2 2 12 12 0

3
 

 b b b b⇒ + + = ⇒ + + =2 22 10 12 0 5 6 0  

 
b a

b a

= − ⇒ = −
⇒ 

= − ⇒ = −

2 2
83
3

  

 داریم: fگیري از تابع  با مشتق
x x x xf (x)

x x

− −
⇒ = =

− −

2 2
8

3 83
3 3 9

  

 ( x )( x ) ( x x)f (x)
( x )

− − − −′⇒ = =
−

2

2
6 8 3 9 3 3 8 0

3 9
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x

f ( )
x
=

⇒ ⇒ = =

2 164
4 3

 

 

x

f
f
′ + − − +

2 3 4
0 0

   

  

)نقطۀ  , )164
3

 مینیمم نسبی تابع است. 

 )112و  109تا  104 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )سروش موئینی(  »4«گزینۀ  -104

f تتعیین عالم (x) x ( x)′ = −2   را ببینید: 1

 

x
f ′ + + −

0 1
0 0

ÂºHodM ÂºHodM

´¶oTv¨H »

  

xپس در  xبحرانی و اکسترمم و در  1=  فقط بحرانی داریم. 0=
 )112و  109تا  104 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 

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

 )میالد سجادي الریجانی(  »3«گزینۀ  -105
اي  صـورت چندضـابطه ابتدا بـا تعیـین عالمـت عبـارت داخـل قـدرمطلق، تـابع را به

xگیري از هر ضابطه و بررسی نقطۀ مرزي  نویسیم. حال با مشتق می = 3
2

 داریم: 

 
x x x

y
x x x

 − > =′ = 
 + < = −


3 32 2
2 2
32 2 1
2

ÂºHodM ¾õ£º

ÂºHodM ¾õ£º

  

 
A( , )

AB ( ) ( )
B( , )

− −
⇒ = − − + − −2 2

1 4 3 91 43 9 2 4
2 4

  

 ( ) ( )= − + −2 25 25
2 4

 

 AB /⇒ = + = = = ⇒ =
25 625 725 5 29 5 529 1 25
4 16 16 4 4 4

 

 )112و  109تا  106 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )وحید انصاري(  »4«گزینۀ  -106

 f (x) x x x(x ) x ,′ = ⇒ − = ⇒ − = ⇒ = ±3 20 8 16 0 8 2 0 0 2  
 :هستند زیرصورت  بنابراین نقاط بحرانی در بازة مدنظر به

 A( , ) B( , ) C( , )−0 1 2 7 2 1  

 

 S ×
= =

2 8 8
2

  

 )109تا  104 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )میالد سجادي الریجانی(  »4«گزینۀ  -107
fبا توجه به نمودار  (x)شود. هاي مطلق و نسبی تبیین می ، اکسترمم 

 

 
x x

f (x)
x x

 − < ≤= 
− + − < ≤

2 4 0 3

1 3 0
  

xمطلقماکزیمم   = →3  
xمطلق و نسبیمینیمم   = →2  
xنسبیمینیمم   = →0  
 )112تا  104 هاي ، صفحه3ریاضی مشتق) ( کاربرد( 

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

 )بهرام حالج(  »1«گزینۀ  -108

صورت  را به Bکه مختصات نقطۀ  در صورتی
x

B
x− 29

هاي  درنظر بگیریم، قاعـده 

−xو ارتفاع آن  6و  x2ذوزنقه   خواهد بود. پس داریم: 29

 ( x )( x )S (x )( x ) x x x+ −
= = + − = − − + +

2
2 3 22 6 9 3 9 3 9 27

2
  

 
x

S x x S
x
=

′⇒ = − − + = ⇒ ⇒ = × = = −
2 1

3 6 9 0 4 8 32
3¡ï¡ïù

  

 )120تا  113 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 )حمید علیزاده(  »2«گزینۀ  -109
 گیریم: ا نوشته و از آن مشتق میفرمول هزینه ر

C x ( xh)= +2100 40 4
¾¹ÄqÀ

  

 x h h
x

= ⇒ =2
2

 مستطیل : حجم مکعب1010

 در معادلۀ هزینه داریم: hگذاري  با جاي

C x
x

= +2 1600100  

xC x
x

′ = − =2
1600200 0  

 x x x⇒ = ⇒ = ⇒ =3 3200 1600 8 2  
 )120تا  113 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 

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

 )حمید علیزاده(  »3«گزینۀ  -110
 با توجه به شکل زیر داریم:
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 7:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   ریاضی –اسفند 20آزمون  -»5«پروژة         

  

 t1سرعت کنار استخر→استخر مدت زمان حرکت در کنارm/
s
=1 25  

 t2سرعت شنا در آب→مدت زمان شنا در استخرm
s
=1  

t  مدت زمان کل برابر است با: t t= +1 2  

 ( x)xt x , t
/

− +
= = =

2 2
1 2

100 304
1 25 5 1

  

 t x ( x)= + − +24 100 900
5

  

 م:گیري از تابع فوق داری با مشتق

 x
( x) ( x)t

( x) ( x)

− − −′ = + = ⇒ =
− + − +2 2

4 2 100 4 1000
5 52 100 900 100 900

  

 ( x) ( x) ( )→ − = − +2 225 100 16 100 16 900»j ·H¼U  

 
x x AC

( x) ( )
x x

− = ⇒ = =
⇒ − = ⇒  − = − ⇒ =

2 100 40 60
9 100 16 900

100 40 140¡ï¡ïù

  

  )120تا  113 هاي ، صفحه3ریاضی کاربرد مشتق) (( 
-------------------------------------------- 

 پایهریاضی 
 
 )لیال مرادي(  »2«گزینۀ  -111

yع را در تاب 11و  1هایی به طول xباید  x= +2 جایگذاري کنیم تا عـرض ایـن  3
fها را در تابع  نقاط مشخص شود، سپس آن (x) .صدق دهیم 

 x y= ⇒ = + =1 2 3 5  
 x y= ⇒ = × + =11 2 11 3 25 

 A Bf (x) A B− 
⇒ = = ⇒ − = 

 
11

5 5 1
5

  

 A Bf ( ) A B− 
⇒ = = = ⇒ − = 

 
11 211

11 5 25 5 11 2
25

  

B تگاه دو معادله دو مجهول باال خواهیم داشت:با حل دس ,A−
= =

9 1
10 10

  

درنتیجه: 
x

f (x)
+

=
1 9
10  دست آوریم: خواهد بود، حال عرض از مبدأ را باید به 105

 x y= ⇒ = =
9

10 9100 5 5  
 )104تا  96 هاي ، صفحه2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 

-------------------------------------------- 
 )سجاد داوطلب(  »1«گزینۀ  -112

ابتدا معادله را به فـرم 
x

x /− =
52 2 31 5

2 2
xنویسـیم. حـاال بـا فـرض  می  t=2 ،

tt داریم: / t t
t

×− = → − =2 232 31 5 64 63
2

  

 t t (t )(t )⇒ − − = ⇒ − + =2 63 64 0 64 1 0  

 
x x

x
t x

t

 = ⇒ = ⇒ = ⇒ =


= − ⇒ = −

664 2 64 2 2 6

1 2 1¡ï¡ïù

  

x(x :مطلوب سؤال برابر است با )log log log /=+ → = = =
362 8 2

44 22
3 1 5
2

  

 )114تا  103 هاي ه، صفح2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 
-------------------------------------------- 

 )عرفان رقائی(  »4«گزینۀ  -113
yتابع برد  x=  بازة[ , yبنابراین بـرد تـابع است،  0∞+( ( x )= + برابـر  9

[ ,  است. 9∞+(

Tواقع باید برد تابع  پس در [ , )∈ Tyو  9∞+ log= 1
3

کنیم که به  را محاسبه می 

y(T)کمک رسم نمودار  log= 1
3

 است:به راحتی قابل محاسبه  

 
)برابر  fبنابراین برد تابع  , ]−∞  است. 2−

 )118تا  105هاي  ه، صفح2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 
-------------------------------------------- 

 )ملکی اکبر کاله(  »1«گزینۀ  -114

 log x log x log(x x ) loga
log(x x ) log(x x ) log

+
= ⇒ = ⇒ =

+ +
1 2 1 2
1 2 1 2

1 1 1
2 2 4 2

  

 loga log log a⇒ = = ⇒ =
1 4 2 2
2

  

Axهاي معادلۀ  ریشه x2و  x1اگر  توجه: Bx C+ + =2  گاه داریم: باشد، آن 0

 Bx x
A
−

+ = =1 2 4  

 C ax x a
A

= = =1 2 1
  

 )114تا  109 هاي حه، صف2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 
-------------------------------------------- 

 )وحید انصاري(  »4«گزینۀ  -115

 
) a b a

) a b b

+ = = −  ⇒ 
+ =   = 

21 2 0
31 42 1

2 3

  

 c c)f ( ) log ( ) log c− = ⇒ = + ⇒ = ⇒ =22 43 1 1 1 1 2
3 3

  

 توجه:
f ( ) log

f (x) log ( x )
f ( )−

 − = =− = + ⇒ 
⇒ = −

4
2

2 1
4 22 4

3 3 2 4
  

−بنابراین جواب  = −2 4  باشد. می 2
 )118تا  105 هاي ، صفحه2ریاضی تمی) (توابع نمایی و لگاری( 

-------------------------------------------- 
 )سروش موئینی(  »4«گزینۀ  -116

 yx
y xlog log− =
2 3

2
  

x بریم: توان را به پشت می y
y xlog log⇒ − =

1 32
2 2

  

 
xlog t ty t t t

t
= ×→ − = → − − =2 21 32 4 3 1 0

2 2
  

 

x
y

x
y

t log

t log

 = =


→
 = = −


1

1
4

.SwH oÿÅ KÄHoò Íµ]  

 

x y

x y y
x

−

=
⇒ 
 = ⇒ =


1
4

4
1

¡ï¡ïù

  

 )114تا  109 هاي ، صفحه2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 
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 )حمید علیزاده(  »2«گزینۀ  -117

 با توجه به فرمول زیر داریم:

 
t
T

t

Q(t) m ( )

↑

↓↓
→=

1
2

·I¶p

KveoM

ÏIw

³o]½kºI¶Â¤IM ³o]

¾Ã²»HÏIw pH uQ

oµø ¾µÃº  

 آوریم: دست می را به Tبا توجه به رابطۀ داده شده، مقدار 

 ( )
( ) ( )

( )

Q
Q Q

Q
= ⇒ =29

29 11
11

1 1
8 8

  

 
T

T

T

m( )
( ) ( )

m( )

⇒ = ⇒ =

29
18

3
11

1
1 1 12
8 2 21

2

  

T مطلوب سؤال برابر است با:
T

⇒ = ⇒ =
18 3 6  

 
t t t

t ?Q(t) m( ) m m( )== → = ⇒ =6 6 61 1 1 2 5
2 5 2

  

 گیریم: می 2از دو طرف لگاریتم در مبناي 

 t log loglog t log t t
log log

−
⇒ = ⇒ = ⇒ = × ⇒ = ×5 5

2 2
5 1 26 6 6

6 2 2
  

/سال  /t
/ /

−
= × = × =

1 0 3 0 76 6 14
0 3 0 3

  

 )118تا  105 هاي ، صفحه2ریاضی تمی) (توابع نمایی و لگاری( 

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

 )پور خان سهیل حسن(  »1«گزینۀ  -118

 :دست بیاوریم بهلگاریتم را  دامنۀباید ابتدا 

 x t

x x
x x t t t( t )=

=
− > → − > ⇒ − >2 2

223 0 3 0 3 1 0  

 
t

t

 >⇒ 
+ − + <

1 10
3 3

0 0 0
IÄ

  

 
x x x (I)

x

 > ⇒ > < −⇒ 
 < ⇒

1 1 1
3 3 3
0

IÄ

.jnHkº JH¼]

  

 :باشدارت زیر رادیکال نامنفی حال باید عب

 x x x x x xlog log log log− − −+ ≥ ⇒ ≥ − ⇒ ≥
2 2 23 3 3 2

1 1 1 1
2 2 2 2

1 0 1  

xنمودار 
alog  وقتیa< <0  باشد، اکیداً نزولی است. پس داریم: 1

 x tx x t t (t )( t )=
− ≤ → − − ≤ ⇒ − + ≤2 23 2 3 2 0 1 3 2 0  

 t
−

⇒ − ≤ ≤⇒
+ − +

2 1 23 10 0 3
  

 x x x (II)⇒ − ≤ ≤ ⇒ ≤ ⇒ − ≤ ≤
2 1 1 1 1
3

  

 (I) (II) ( x ) ( x )⇒ − ≤ < − < ≤
1 11 1
3 3

   

 a ,b ,c ,d⇒ = − = − = =
1 11 1
3 3

 

 a b c d− − + = − + − + =
1 42 4 3 2 3 0
3 3

  

 )118تا  105 ۀ، صفح2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 

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

 )مهدي براتی(  »3«گزینۀ  -119

 

 f (x) g(x) log log ( x )
x

< ⇒ < − +
+9 4

27 2 2 2 3
2 3

  

 ( x ) ( x )log log log log+ +⇒ − < − −2 3 2 327 2
9 49 42  

 ( x ) ( x ) ( x ) ( x )log log log log+ + + +− < − − ⇒ <2 3 2 3 2 3 2 3
9 94 4

3 12
2 2

  

a) گیریم که: نتیجه می فوقبا توجه به شکل  b)t t
a blog log t<< → < <0 1  

) بنابراین داریم: x ) ( x )log log x+ +< ⇒ < + <2 3 2 3
94 0 2 3 1  

 
m

x m n
n

 = − −⇒ − < < − ⇒ ⇒ + =
 = −

33 51 22 21
  

 )118تا  105هاي  ه، صفح2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 

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

 )بهرام حالج(  »4«گزینۀ  -120

 گیریم: می 2ابتدا از هر دو طرف معادله، لگاریتم در مبناي 

 
x(log )x x xlog log (log )(log )
−

= ⇒ − =
32 16

2 2 2 23 4  

 
xxlog t

x

t log x
t t

t log x

=
 = − ⇒ = − ⇒ =→ − − = ⇒ 
 = ⇒ = ⇒ =

222

2

11 1
23 4 0

4 4 16
  

 = × =
1 16 8
2

  ⇒ها ضرب ریشه

توجه: 
ax xlog alog=2 2  

 )114تا  109هاي  ه، صفح2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) (( 
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 3 شناسی زیست       

 

 )پور حامد حسین(  »2«گزینۀ   -121
 ند.نک عبارت را به درستی تکمیل می» ج«و » الف« موارد

 بررسی همۀ موارد:
دهـد؛ بـه ایـن منظـور،  آخر رخ می مرحلۀالف) تشکیل آب در زنجیرة انتقال الکترون، در 

FADH2  بهFAD شود و سپس در نهایـت اکسـیژن بـا  یون هیدروژن تبدیل می و
 گردد. دریافت الکترون به یون اکسید تبدیل می

پیـرووات، ابتـدا کـربن  کافت، پیـرووات اسـت. بـراي اکسیدشـدن ندب) محصول نهایی ق

 شود. تولید می NADHمصرف و  +NADاکسید آزاد و سپس  دي
آغازگر چرخۀ  کربنی چهار با مولکول Aآنزیم  ترکیب استیل کو در پی ج) در چرخۀ کربس،

 شود. آزاد می A، کوآنزیم کربس
کـه در صـورت  دهـد در حالی کافت رخ می پالسم و در طی قند د) تولید پیرووات در سیتو

 راکیزه مورد پرسش قرار گرفته است! درونال، وقایع ؤس
 )70 تا 68 و 66هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست از ماده به انرژي)(

---------------------------------------------- 
 )(سروش صفا  »2«گزینۀ   -122

آخرین جزء زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري، نـوعی پمـپ پروتـونی اسـت کـه در 
 نهایت با انتقال الکترون به اکسیژن باعث تشکیل آب می شود. 

 ها: بررسی سایر گزینه
است. دقت کنید ممکن اسـت  1400جملۀ کنکور سراسري  مشابهارت، ) این عب1گزینۀ

 هایی استفاده شود که در طی گلیکولیز در سیتوپالسم ایجاد شده اند. NADHاز 
 ساز جزء زنجیرة انتقال الکترون نمی باشد.  ATP) دقت کنید که آنزیم 3گزینۀ

هـا وارد  اکسیژن) مطابق توضیحات کتاب درسی، گاهی ممکن است درصدي از 4گزینۀ 
 واکنش تشکیل آب در میتوکندري نشوند و به صورت رادیکال آزاد در بیایند.

 )47و  45هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست
 )75و  71تا  69هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

---------------------------------------------- 
 )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ   -123

کاریوتی دو مسـیر وجـود دارد کـه هـر دو مسـیر بـا  هاي یو در یاخته اي در تنفس یاخته
لیز و تولیـد پیـرووات، ایـن  شوند. در مسیر هوازي، پس از فرایند گلیکو لیز آغاز می گلیکو

بـه یابـد و  اکسـایش میدهـد و  از دسـت می CO2رود و ابتـدا  ترکیب به راکیزه مـی
اسـتیل ،  Aآنزیم  کـوبا اتصال به مولکـولی بـه نـام شود سپس  ل میاستیل تبدی  مولکول

یابد و در   اي با چرخۀ کربس ادامه می سپس تنفس یاخته ؛دهد را تشکیل می Aآنزیم  کو
یابـد. در مسـیر  پایـان میوازي هـاي  نهایت در زنجیـره انتقـال الکتـرون، تـنفس یاختـه

هـایی ایجــاد  ، مولکولرووات، در ادامــهلیز و تولیــد پیـ وهـوازي، پـس از فراینــد گلیکـ بی

ها  آید. فعالیت شـدید ماهیچـه وجود می به +NADشوند که در فرایند تشکیل آنها  می
کافت وارد  به اکسیژن فراوان نیاز دارد اگر اکسیژن کافی نباشد، پیـرووات حاصـل از قنـد

هاي  شـود؛ پـس تخمیـري کـه در یاختـه شود، بلکه به الکتات تبدیل مـی ها نمی راکیزه
هاي تـنفس  دناز میان تمام فرایگیرد، از نوع الکتیکی است.  اي انسان صورت می ماهیچه

کافت، اکسـایش  گیرنـد (قنـد اي انسـان صـورت می هاي ماهیچـه اي که در یاختـه یاخته
پیرووات، چرخۀ کربس، زنجیـره انتقـال الکتـرون و تخمیـر الکتیکـی)، تنهـا اکسـایش 

همراه هسـتند. هـم اکسـایش پیـرووات و  CO2کربس با آزاد شدن   یرووات و چرخۀپ
هم چرخۀ کربس به تنفس هوازي مربـوط هسـتند و درون راکیـزه کـه انـدامکی بـا دو 

 شود. غشاي داخلی و بیرونی است انجام می
 ها: گزینهسایر بررسی 

 .NADHیابد نه  کاهش می +NAD»: 1«گزینۀ 
 شود. تشکیل نمی ATPکربس،   در اکسایش پیرووات برخالف چرخۀ»: 2«گزینۀ 
شود، در پایان زنجیـرة انتقـال الکتـرون  این اتفاق که به تولید آب منجر می»: 4«گزینۀ 

 شود. انجام می
 )11و  10هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست

 )74و  73، 70تا  66، 64هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

 یکتا) ر رضا صد (امیر  »1«گزینۀ   -124
اســت. از (پیــرووات) کربنــه  3ترکیبــی  ،در تخمیــر الکتیکــی پذیرنــده نهــایی الکتــرون

کافت نیـز بـا  قنـدشـوند و  کافت آغاز می که هر دو تخمیر الکلی و الکتیکی با قند آنجایی
تخمیـر الکلـی و الکتیکـی  ماده همراه است، پس در هـر دو در سطح پیش ATPتولید 
 شود. ماده مشاهده می در سطح پیش ATPتولید 

 :ها گزینهبررسی سایر 
در هر دو تخمیر الکلـی و الکتیکـی کـاهش نـوعی مولکـول آلـی مشـاهده »: 2«گزینۀ 

تبـدیل (اتانول) پیرووات طی دو مرحله به محصول نهایی  ،شود. فقط در تخمیر الکلی می
 شود. می

شـوند و در  کافت آغـاز می که هر دو تخمیر الکلی و الکتیکی با قند نجاییاز آ»: 3«گزینۀ 
شود، پس در هر دو تخمیـر  کربنه شکسته می کربنه به دو قند سه کافت نیز قند شش قند

شود. تولیـد مولکـول  الکلی و الکتیکی شکسته شدن پیوند بین دو اتم کربن مشاهده می
 گیرد. ت میاکسید فقط در تخمیر الکلی صور کربن دي

 دنشـو پالسم انجام می اي سیتو هر دو تخمیر الکلی و الکتیکی در مادة زمینه»: 4«گزینۀ 
که محصول نهایی تخمیر (الکل یا الکتیک اسید) در یاختـه تجمـع  فقط در صورتی ولی
که محصـول نهـایی  یا حتی مرگ آن شـود. در صـورتی یاختهتواند باعث آسیب  می ،یابد

 شود. دور شود باعث مرگ یاخته نمی یاختهاسید) به موقع از  کتیکتخمیر (الکل یا ال
 )74و  73، 66تا  64هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز ماده به انرژي(

---------------------------------------------- 
 )آرمان خیري(  »2«گزینۀ   -125

اده اسـت مـ پیشدهد، در سـطح  رخ می ATPروشی که در همۀ جانداران براي ساخت 
کراتین فسفات قابل مشـاهده اسـت. از از  ATPتولید لیز و کربس و فرایند  که در گیلکو

در  ATPهاي طبیعت مشترك اسـت. سـاخت  لیز در همۀ یاخته ها گلیکو بین این روش
منتقـل شـود.  ADPدار جدا و بـه  فاتماده یعنی فسفات از یک مولکول فس سطح پیش

ژن  کننـدة نیتـرو کنـد. بـاکتري تثبیت تبـدیل می ومنی ه آموژن را ب جانداري که گاز نیترو
کند یا پـس از مـرگ  ژن تثبیت شده را دفع می تروجهی از این نی است که مقدار قابل تو

لیز  توانـد در گلیکـو کربنه می مصرف ترکیبات سهشود.  ها براي گیاه قابل دسترسی می آن
در سـطح  ATPمولکـول  4ف و فسـفاته مصـر کربنۀ دو اسـید سـهدو مولکول باشد که 

 شود.  ماده تولید می پیش
 ها: بررسی سایر گزینه

از کراتین فسفات اسـت نـه قنـدکافت. در  ATPاین فرایند مربوط به تولید »: 1«گزینۀ 
 منتقل می شود. ADPکراتین فسفات به  فسفات ازاین فرایند 

تولیـد  ATPشـدن  الکترون بعد از سـاخته حاملدقت کنید چون مولکول »: 3«  گزینۀ
 66صـفحۀ  4لیز نیست، چون با توجـه بـه شـکل  شده است پس این فرایند قطعاً گلیکو

قبـل از  (NADH)الکتـرون  حامـللیز مولکـول  شناسی دوازدهـم، در گلیکـو زیست
ATP هاي قرمز هستند که تنهـا  هاي خونی نیز گویچه چکترین یاخته شود. کو تولید می
 ماده و طی فرایند گلیکولیز است. پیشتولید در سطح در آنها  ATPساخت روش 
مـاده  در سطح پیش شدن ساختهمنظور زنجیرة انتقال الکترون است که این »: 4«گزینۀ 
 نیست.

 )70و  69، 67 تا 64هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(
 )50، صفحۀ 2شناسی  (زیست

 )99 و 61، 16هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )نیما شکورزاده(  »2«گزینۀ   -126
 هاي قندکافت: طی واکنش

داري  آخرین مولکول آلـی فسـفات =شود  داري که تولید می اولین مولکول آلی فسفات
ADPشود  که مصرف می =  

داري  اولین مولکول آلـی فسـفات =شود  داري که تولید می ول آلی فسفاتآخرین مولک
ATPشود   که مصرف می =  
 :ها گزینهبررسی همۀ 

توانـد  می ATPکنـدري  به منظور انتقال فعال مواد از غشـاي خـارجی میتو»: 1«گزینۀ 
 مصرف شود. 
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کربنه بدون فسفات)  اسید سهبنیان در واکنش تولید پیرووات (نوعی  ADP»: 2«گزینۀ 

 شود. مصرف می

ــدة الکتــرون) تولیــد  +NAD در پــی اکســایش ADP»: 3«گزینــۀ  (نــوعی گیرن

 شود. تولید می +NADکاهش  بلکه به دنبالشود.  نمی
کتـوز دوفسـفاته را  ، فروATPسـازي  فـت انـرژي فعالکز در پی دریا گلو»: 4«گزینۀ 

 )38، صفحۀ 1شناسی  (زیست کند. تولید می
 )70و  68، 66هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

---------------------------------------------- 
 )علوي محمد رمضانی امیر(  »4«گزینۀ   -127

کافت  شود، قنـد یاخته انجام می میاناي هوازي که در  هاي تنفس یاخته بخشی از واکنش
بـراي تشـکیل اسـید کنـد،  کربنه، اکسـایش پیـدا می که ترکیب قند سه است. در زمانی

 شود. هاي فسفات آزاد در سیتوپالسم کاسته می دوفسفاته از میزان گروه
 ها: بررسی سایر گزینه

کافت،  ر قنـددهد. دقـت کنیـد کـه اگرچـه د کافت رخ نمی این مورد در قند»: 1«گزینۀ 
شـود؛ ولـی  کربنه با دریافت فسفات به نوعی ترکیب اسیدي تبـدیل می نوعی ترکیب سه

 یاخته است نه از ترکیب آلی.  هاي آزاد درون میان دقت کنید که این فسفات، از فسفات
کلئوتیـدي واجـد  (مولکـول نو ADPکافت،  در آخرین مرحله از فرایند قنـد»: 2«گزینۀ 

فسفاته)، به  کربنه و دو ریافت فسفات از نوعی ترکیب اسیدي (ترکیبی سهقند ریبوز)، با د
 شود. تبدیل می ATPمولکول 
قنـد در چـه  دهد، دقـت کنیـد کـه اگر کافت روي نمی این مورد هم در قند»: 3«گزینۀ 

کربنه و دوفسفاته اسـت، پیونـد میـان دو اتـم کـربن آن  کتوز که نوعی ترکیب شش فرو
 گیرد. هاي آن صورت می این عمل، پیش از جداسازي فسفات شود، ولی شکسته می

 )66و  64، 4هاي  ه، صفح3شناسی  ) (زیستاز ماده به انرژي(
---------------------------------------------- 

 )کاوه ندیمی(  »2«گزینۀ   -128
ا هاي آزاد نقشی ندارند بلکه بـا واکـنش بـ اکسنده بر سرعت تشکیل رادیکال ترکیبات پاد

 شوند. هاي زیستی می آنها، مانع اثر تخریبی این مواد بر مولکول
 ها: بررسی سایر گزینه

اکسید کربن واکنش نهایی مربـوط بـه انتقـال الکتـرون بـه اکسـیژن را  مونو»: 1«گزینۀ 
سـرعت تشـکیل  ،کـه الکتـرون بـه اکسـیژن منتقـل نشـود کند پس هنگامی متوقف می

هـاي آزاد از  بـد ولـی الکـل سـرعت تشـکیل رادیکالیا هاي آزاد هم کـاهش می رادیکال
 دهند. افزایش میرا اکسیژن 

توانند واکنش نهایی مربوط به انتقال اکسـیژن  اکسید کربن می سیانید و مونو»: 3«گزینۀ 
 را متوقف سازند.

هاي زنجیرة انتقـال الکتـرون مربـوط باشـد آنگـاه  تئین ژنی به پرو صاگر نق»: 4«گزینۀ 
 .  نداشته باشدهاي آزاد  یزه عملکرد مناسبی در مبارزه با رادیکالراکممکن است 

 )83، صفحۀ 1شناسی  (زیست
 )76و  75هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

---------------------------------------------- 
 پوریا برزین)(  »1«گزینۀ   -129

یوتی اسـت کـه محـل کـار کندري، بخشی از یاختـه یو فقط مورد (د) صحیح است. میتو
 انجام واکنش اکسایش پیرووات است.

 بررسی موارد:
، بـه 3شناسی  کتاب درسی زیست 5فصل  5کندري، طبق شکل  الف) دناي حلقوي میتو

بـه غشـا متصـل  نقطـهها، دناي اصلی از یک  کاریوت غشا متصل نیست. همچنین در پرو
 به غشا متصل نیستند. ها)  ( است اما پالزمید

توانـد داراي  کندري می ، هر میتو3شناسی  کتاب درسی زیست 5فصل  5کل ب) طبق ش
اگر هر مولکول دنـا، یـک جایگـاه آغـاز همانندسـازي داشـته باشد پس  DNAچندین 

 دارد. DNAسازي  چندین جایگاه آغاز همانند راکیزه ،باشد
 .شود ساخته میدرون سیتوپالسم  ودر گلیکولیز  ج) پیرووات

پیکی  هایشان در هسته یاخته قرار دارد. ترجمۀ رنـاي کندري، ژن میتو هاي تئینپرو انواعی ازد) 
 شود. نویسی آن آغاز می شود. پس از پایان رو هاي هسته ساخته می که از روي ژن

 )68 تا 66 و 32 ،27 ،13، 12هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز ماده به انرژي(

 )علوي محمد رمضانی (امیر  »4«گزینۀ   -130
شدن قند فسفاته بـه اسـید دو  که در زمان تبدیل هستند NADHهاي  مولکول منظور

طـی تیـدي در  کلئو هـاي نو . ایـن مولکولشـوند ایجـاد مـیدر جریان گلیکـولیز فسفاته 

تبـدیل  +NADیافته و بـه  اکسـایش ،و تخمیـرزنجیـرة انتقـال الکتـرون هاي  فرایند

کافت  مورد نیاز بـراي انجـام فراینـد قنـد +NADهاي  ، مولکولشوند. با این فرایند می
 د.نشو مجدداً تولید می

 ها: بررسی سایر گزینه
یـرووات در فرایند اکسـایش پممکن است کافت،  ها، عالوه بر قند این مولکول»: 1«گزینۀ 

 شوند.و چرخۀ کربس نیز تولید 
هاي خـود را در تـنفس هـوازي مسـتقیماً بـه  ترونالک NADHدقت کنید »: 2«گزینۀ 

لـی اسـت و باعـث آکنـد کـه نـوعی ترکیـب  زنجیره انتقال الکترون منتقل می جزئی از
چنـین در طـی تـنفس بـی هـوازي نیـز گیرنـدة نهـایی  شود. هم کاهش آن ترکیب می

 (پس کلمۀ برخی نادرست است) نوعی ترکیب آلی است. NADHهاي  الکترون
ژن به مولکـول  هیدروهاي  ها و یون الکتروناز اضافه شدن  NADHهاي  ولکولم»: 3«گزینۀ 

NAD+ شود که در طی این مرحله از گروه فسفات آزاد استفاده میآیند  پدید می! 
 )74و  73، 70تا  66هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز ماده به انرژي(

----------------------------------------------  
 )ادیب الماسی(  »3«گزینۀ   -131

محـیط،  CO2 مقـادیر بـااليکتاب درسـی در  89 و 88هاي  صفحه براساس فعالیت
 ) بیشتر است. B(مثل  C4) از گیاهان A(مثل  C3میزان فتوسنتز در گیاهان 

اند، بنـابراین  کننده سـنتز آونـدي غیرفتو هاي غالف ، یاختـهC3نیـد در گیاهـان دقت ک
 شود. ها دیده نمی بیسکو و در نتیجه تنفس نوري در این یاخته فعالیت آنزیم رو

هـد، از  کندري رخ می ها در میتو از آن بخشیهایی که  نکته: در تنفس نوري، طی واکنش
 شود. آزاد می CO2کربنی،  وترکیبات د

 ها: سایر گزینه بررسی
حاصل از کربنی  ، از ترکیب چهارC4آوندي گیاهان  هاي غالف در یاخته»: 1«گزینۀ 

 چرخــۀ کــالوینآزاد و وارد  CO2،هاي میــانبرگ یاختــه در CO2تثبیــت اولیــۀ 
 شود. می

کربنـه امکـان آزاد شـدن  ها، طی چرخـۀ کـربس از ترکیبـات پنج از طرفی در این یاخته
CO2 .وجود دارد 
حضور نـور و  ن، هنگام شب مرحلۀ اول تثبیت کربن بدوCAMدر گیاهان »: 2«گزینۀ 
+COکربنه4 ترکیب شود:  بسته به نور انجام میهاي وا واکنش   کربنه3 ترکیب2→

هاي وابسته بـه  کربنی، واکنش چهارترکیب از این  CO2خارج شدن بعد از هنگام روز، 
 افتد. نور و چرخه کالوین اتفاق می

عمـل  CO2طور اختصاصـی بـا  ، ابتـدا آنزیمـی کـه بـهC4در گیاهـان »: 4«گزینۀ 
کربنی  کربنی، اسـید چهـار و اسید سـه CO2هاي میانبرگ با ترکیب  کند در یاخته می

 هاي غـالف سـم بـه یاختـهد کربنی از طریـق پالسمو سید چهاردهد که این ا تشکیل می
 شود.  می آوندي منتقل 

جملـه  مـواد ازهـایی هسـتند کـه امکـان عبـور  ها، کانال دسـم به یاد داریم کـه پالسمو
 .کنند فراهم میرا گیاهی  هاي بین یاخته هاي گیاهی ویروس

 )89تا  82 و 78 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(
 )105و  81 هاي ه، صفح1شناسی  (زیست 

----------------------------------------------  
 )جواد اباذرلو(  »4«گزینۀ   -132

بوده و بسته هستند. همچنـین در شـب » ب«ها در روز به شکل  روزنه CAMدر گیاهان 
است، با این تفاوت  C4و باز هستند. تثبیت کربن در این گیاهان، مانند » الف«صورت  به

مکـانی اوت نیست و به عبـارتی تقسـیم بنـدي هاي متف که تثبیت کربن در آنها در یاخته
ي ها شود، تثبیت اولیۀ کربن در شب کـه روزنـه هاي متفاوت انجام می نشده، بلکه در زمان

 اند. بسته ي هواییها شود که روزنه بازند و چرخۀ کالوین در روز انجام می هوایی
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 ها: بررسی گزینه

شـوند، امـا انجـام ایـن  نجـام میهاي کالوین مسـتقل از نـور ا گرچه واکنش»: 1«گزینۀ 
 حاصل از واکنش هاي نوري است. NADPHو  ATPها وابسته به  واکنش
گیـرد و ممکـن  تابد، الکترون انـرژي می هاي رنگیزه می وقتی نور به مولکول»: 2«گزینۀ 

گوینـد، زیـرا  است از مدار خود خارج شود. به چنین الکترونـی، الکتـرون برانگیختـه می
مدار خود خارج شده است. الکترون برانگیخته ممکن است با انتقـال انـرژي  انرژي و از پر

وسـیلۀ رنگیـزه یـا  خـارج و به هبه مولکول رنگیزه بعدي، به مدار خود برگردد یا از رنگیـر
 مولکولی دیگر گرفته شود.

همۀ مراحـل  ،C4برخالف گیاهان  CAMهاي میانبرگ گیاهان  در یاخته»: 3«گزینۀ 
 گیرد. تثبیت کربن صورت می

کز است که در  کافت و به معنی تجزیه گلو اي، قند رحله تنفس یاخته: اولین م»4«گزینۀ 
لیز بـا  انجـام فراینـد گلیکـو .شـود هاي زنده انجام می پالسم همۀ یاخته مادة زمینه سیتو

 .یاخته است همراه بوده و مستقل از حضور اکسیژن درون ATPتولید 
 )88تا  84و  82، 80، 78، 66هاي  صفحه، 3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(

---------------------------------------------- 
 )مبین رمضانی محمد(  »3«گزینۀ   -133

 ها: بررسی گزینه
آونـدي  در دو نوع یاخته غالف CO2اي  مرحله تثبیت دو C4گیاهان در »: 1«گزینۀ 

کربنـه  4اسیدي  ،کربنه با اسیدي سه CO2گیرد. حاصل واکنش  و میانبرگ صورت می
 باشد. نیز می CO2باشد که اولین ماده پایدار حاصل از تثبیت  می

جود  آوندي مو اکسید را تنها در غالف کربن دي تتواند تثبی : هیچ گیاهی نمی»2«گزینۀ 
 در رگبرگ انجام دهد.

دهند این گیاهـان  را در شب انجام می CO2تثبیت اولیه  CAMگیاهان »: 3«گزینۀ 
ها را با ذخیره آب زیاد (برگ و ساقه گوشـتی)  توانند برگ یا ساقه یا هردوي این اندام می

 داشته باشند.
در دهنـد.  انجام می  را در دو مرحله CO2تثبیت  C4و  CAMگیاهان »: 4«گزینۀ 

شـود؛  اکسـید انجـام مـی ديکربن هاي میانبرگ که تثبیت اولیۀ  در یاخته C4گیاهان 
 .  کند نمی فعالیتشود اما آنزیم روبیسکو  سبزینه مشاهده می

 )86، صفحۀ 1شناسی  (زیست
 )88تا  84هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

---------------------------------------------- 
 )علی درفکی(  »3«گزینۀ   -134

تثبیـت کـربن را  C4و  C3ها صحیح است. گیاهان  برخالف سایر گزینه »:3«گزینۀ 
عصـاره بـرگ گیـاه در آغـاز روشـنایی  CAMدر گیاهـان دهند.  فقط در روز انجام می

 در شـب،کربنـی  4و تولیـد اسـید کـربن اولیـۀ نسبت به آغاز تاریکی به علـت تثبیـت 
 این گونه نیست. C4و C3باشد اما در  تر می اسیدي

 ها: سی سایر گزینهبرر
 شود. تثبیت کربن در یک مرحله انجام می C3در گیاهان»: 1«گزینۀ 
طور مسـتقیم بـا  ، کربن جـو بـهCAMبرخالف گیاهان  C3هان ادر گی»: 2«گزینۀ 

 شود. فسفات وارد واکنش می لوزبیس ریبو
 است. C3رز نوعی گیاه  گل»: 4«گزینۀ 

 )88 تا 84هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده( 
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین میرزایی(  »2«گزینۀ   -135
هـا  گروهـی از آن ندارنـد و  سـنتز ابتدا توجه داشته باشید که همۀ گیاهان توانایی فتو

 انگل هستند.
و منبـع الکتـرون  ، مولکـول آبنسنتز گیاهـا در مراحل وابسته به نور فتو نمنبع الکترو

هـا،  ژن سولفید است. هر دوي ایـن مولکول ردي ارغوانی، مولکول هیدروگ هاي گو باکتري
 دار هستند. ژن ترکیباتی هیدرو

 ها: بررسی سایر گزینه
جاي مصــرف آب، از ترکیبــات  ســنتز بــه گردي در فتو گــوهــاي  باکتري»: 1«گزینــۀ 

ها آب  سنتز، در این باکتري کنند؛ اما با توجه به واکنش کلی فتو گردي استفاده میوگ
 گردد.  نیز تولید می

هاي زنـده  کافت)، فرایندي است کـه در تمـامی انـواع یاختـه لیز (قند گلیکو»: 3«گزینۀ 
هـاي درگیـر در   زایش مقدار انرژي زیسـتی آنزیمدهد. اف هوازي به شکل مشترك رخ می

 کند. لیز را مهار می گلیکو
 هستند، صادق نیست.  سنتز هان انگلی که فاقد توانایی فتودر ارتباط با گیا»: 4«گزینۀ 

 )104و  92هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست
 )90و  89، 83، 79، 78، 72هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

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

 )شروین مصورعلی(  »3«گزینۀ   -136
 باشد. صحیح می» ب«تنها مورد 
ــان ــته ،گیاه ــا)  دس ــپیروژیر و اوگلن ــد اس ــان (مانن ــد  و باکترياي از آغازی ــایی مانن ه

هـاي  ها هم ماننـد باکتري دارند و همچنین گروهی از باکتري aفیل  ها کلرو باکتري سیانو
ــو ــو گ ــبز داراي باکتریوگردي ارغ ــل می کلرو انی و س ــداران  فی ــن جان ــۀ ای ــند. هم باش
از پرانـرژي باشند؛ بنابراین از انرژي نور خورشید براي ساخت مواد آلی  کننده می سنتز فتو

CO)مواد معدنی  خت مـواد د. همچنین دقت کنید که در کنار سـانمای استفاده می 2(
 شود. ، مولکول آب هم تولید می سنتز ر فرایند فتوکز د آلی مانند گلو
 موارد:بررسی سایر 

 اي دارد. یاخته ساختار تک لیگلنا داراي سبزدیسه بوده و او الف)
کننده براي ساخت مواد آلی از مواد معدنی از انـرژي حاصـل  سنتز هاي شیمیو باکتري ج)

سـاز مثـالی از ایـن  ي نیتراتهـا نمایند. باکتري از اکسایش ترکیبات مختلف استفاده می
 سازند. ها لزوماً نیترات نمی باشد و همۀ این باکتري گروه می

 ولـینماینـد  آب به عنوان منبع تأمین الکترون اسـتفاده میاز زا  باکتري هاي اکسیژن د)
 باشند. کوئیدي می هاي تیال فاقد سبزدیسه و سامانه
 )90و  89 ،85، 84، 81، 78 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(

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

 )کاوه ندیمی(  »2«گزینۀ   -137
ــت ــی تثبی ــاب درس ــابق کت ــرو مط ــا، در  باکتريژن در نیت ــو و ریزه ــی از  م بی ــا و برخ ه

آزاد  داکسـی کـربن ديکافت  شود و همچنین هرگز در طی قنـد ها انجام می باکتري سیانو
 شود. نمی

 ها: رسی سایر گزینهبر
ــۀ  ــک در برخــی ســیانو»: 1«گزین ــنش ی ــۀ  ها انجــام می باکتري واک شــود و چــون هم

همانند پیرووات در آنهـا  NADPHامکان تولید  ،کننده هستند سنتز ها فتو باکتري سیانو
 وجود دارد.

د توانند انرژي مورد نیاز خود بـراي تولیـ ساز می هاي نیترات باکتري»: 4و  3«هاي  گزینه
 هاي اکسایشی و بدون نیاز به نور تأمین کنند. مواد آلی را از واکنش

 )103و  99هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست
 )90و  89، 84، 68، 66 ،13، 12 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

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

 )بیگی حسن  محمد(  »1«گزینۀ   -138
سـنتز انـرژي  توانند در فراینـد فتو ها می برخی از باکتري و آغازیان بیشتر گیاهان، برخی

نورانی خورشید را به دام انداخته و آن را به انرژي شیمیایی تبـدیل کننـد. تمـامی ایـن 
 باشند.  حلقوي در ساختار خود می يجانداران داراي رنگیزه و دنا

 ها: بررسی سایر گزینه
متر  نـانو 600تـا  500گیاهـان در حـدود طیـف  در bو  aهاي  فیل کلرو»: 2«گزینۀ 

 کمترین میزان جذب را دارند.
پالست اسـت  کننده کلرو  سنتز هاي فتو کاریوت در یو کربنعامل اصلی تثبیت »: 3«گزینۀ 

دقت کنید این مورد  .دتواند همراه با یاخته و یا مستقل از آن انجام شو که تقسیم آن می
 ها صادق نیست. براي باکتري

 کوئید ندارند. پالست و تیال کننده کلرو سنتز هاي فتو باکتري»: 4«گزینۀ 
 )90و  89، 79، 78، 13، 12هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 12:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   شناسی زیست –اسفند 20آزمون  -»5«پروژة         

  
 )اشکان زرندي(  »2«گزینۀ   -139

 سازATPمقایسۀ انواع آنزیم 
 نوع

 
 

 شکل

 محل
 گیري قرار

 کوئیدي غشاي تیال کندري غشاي درونی میتو

گیري  قرار
بخش 

 چرخان و
آنزیمی 

 آن

 اي در داخل ماده زمینه
 کندري میتو

 پالست اي کلرو در داخل مادة زمینه

مجموعه 
 پروتئینی

 هست هست

تأثیر در 
pH 

بین دو  فضاي +Hمیزان از 
 اهدک کندري می غشاي میتو

 اي مادة زمینه +Hمیزان و به 
 افزاید می

کوئید  فضاي درونی تیال +Hمیزان از 

اي  ماده زمینه +Hمیزان کاهد و به  می
 افزاید می

نوع 
فرایند 
انتقالی 

 ها پروتون

 شده انتشار تسهیل انتشار تسهیل شده

 )83و  70هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(
---------------------------------------------- 

 (اشکان زرندي)  »1«گزینۀ   -140
کـه در آن و سـطح داخلـی  2سیسـتم  هـاي فتو در آنتن 83صـفحۀ  6با توجه به شکل 

هـاي کمتـري در مقایسـه بـا  کننـده آب قـرار دارد، تعـداد رنگیزه کوئید آنزیم تجزیه تیال
 شود. مشاهده می 1سیستم  فتو

 ها: بررسی سایر گزینه
کوئیـد داراي  تیال در غشـاي 2و  1بـین فتوسیسـتم انتقال الکترون  ةزنجیر»: 2«گزینۀ 

کوئیـد  در سطح داخلـی تیال 1سیستم  جزئی است که حد فاصل بین پمپ پروتون و فتو
گذرند به دلیل اینکه از انرژي آنهـا بـراي  ین جز میهایی که از ا واقع شده است. الکترون

کوئیـد اسـتفاده شـده  تیالپالسـت بـه درون  فضاي داخلی کلرو هاي پروتون از ورود یون
 است، انرژي کمتري دارند.

یـک  NADPHچکتر صـادق اسـت.  در مورد زنجیره انتقـال الکتـرون کـو»: 3«گزینۀ 
 دار حاوي فسفات است.تید کلئو نومولکول 

ــۀگز ــر»: 4«  ین ــال الکت ــرة انتق ــین جــز از زنجی ــین فتوسیســتم ن واول ــه  2و  1ب ک
هــاي  فقــط بــا دم ،کنــد دریافــت می 2سیســتم  هــاي عبــوري خــود را از فتو الکترون

 )10، صفحۀ 1شناسی  (زیست ها در ارتباط است. لیپید فسفو
 )83و  82، 80هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

----------------------------------------------  
 )مبین رمضانی محمد(  »4«گزینۀ   -141

 ها: بررسی گزینه
شـود  کربنه درست می 6فسفات نوعی اسید  بیس لوز و ریبو CO2با مصرف »: 1«گزینۀ 

 شود. کربنه تبدیل می که ناپایدار بوده و خود به خود به دو مولکول اسیدي سه
کربنه  هـاي قنـد سـه از مولکولطور مسـتقیم  بـهفسـفات  لوز کول ریبومول»: 2«گزینۀ 

 آید. وجود می فسفاته به تک
هاي  را داریـم: تبـدیل اسـید ATPدر دو مرحله از چرخۀ کـالوین مصـرف »: 3« گزینۀ 

 فسفات. لوزبیس فسفات به ریبو لوز تبدیل ریبو –فسفاته تککربنه  هاي سه کربنه به قند سه

هـاي قنـدي در چرخـۀ کـالوین  هاي اسیدي به مولکول ي تبدیل مولکولبرا»: 4«گزینۀ 
 باشد. نیاز می ،حامل الکترون است  که نوعی مولکول NADPHمصرف 

 )85و  84، 82هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(
---------------------------------------------- 

 )حسین میرزایی امیر(  »1«گزینۀ   -142
هـاي مربـوط بـه تثبیـت کـربن در چرخـۀ  ، واکنشهاي مستقل از نـور ور از واکنشمنظ

 کالوین است.
کافت و به معنی تجزیه گلوکز است که در مادة زمینـه  اي، قند اولین مرحله تنفس یاخته

 شود. پالسم انجام می سیتو
 شـود. در چرخـۀ کـالوین نیـز بـه لیز انرژي زیستی مصرف می در نخستین مرحلۀ گلیکو

  ATPلـوزبیس فسـفات،  کربنی و همچنـین ریبو هاي قندي سه منظور ساخت مولکول
کربنی  هاي ســه کالوین امکــان مشــاهده قنــد گیــرد. در چرخــۀ مــورد اســتفاده قــرار می

صـورت  فسفاته کـه به  هاي قند لیز نیز، مولکول فسفاته وجود دارد؛ همچنین در گلیکو تک
 گردد. تشکیل می ،کربنی هستند سه
 موارد:سی سایر برر

کربنی) رخ  کتوز فسـفاته (مولکـول شـش لیز، ساخت فرو نخستین واکنش گلیکو الف) در
ــربن دي می ــز ک ــالوین نی ــۀ ک ــد. در چرخ ــدي پنج ده ــا قن ــید ب ــام  اکس ــه ن ــی ب کربن
شود. توجه داشته باشید کـه  کربنی حاصل می فسفات ترکیب و مولکول شش لوزبیس ریبو

ــی (ماحــمصــرف  ــالوین رخ میNADPHلین الکترون ــد و  ) فقــط در چرخــۀ ک در ده
 شوند، نه مصرف. ساخته می )NADH(هاي الکترونی  حاملهاي گلیکولیز،  واکنش

کربنی که ناپایدار است، بالفاصـله تجزیـه و دو مولکـول  در کالوین، هر مولکول شش ب)
سـفاته بـا کربنی ف هاي سـه یک از قنـد لیز نیز هر کند. در گلیکو  کربنی ایجاد می اسید سه

هـاي آلـی بـدون  د. مولکولنشو کربنی تبدیل می گرفتن یک گروه فسفات به اسیدي سه
لیز (پیرووات) تولید شوند؛ اما دقت داشـته  هاي گلیکو توانند در جریان واکنش فسفات می

 شود. باشید که هیچ مادة آلی بدون فسفاتی در طی چرخه کالوین ساخته نمی
اي هستند که بـه  هاي قندي دوفسفاته کتوز فسفاته، مولکول فسفات و فرو لوزبیس ریبو د)

شــوند. در طــی گلیکـولیز، کــاهش و در طــی  لیز تولیـد می ترتیـب در کــالوین و گلیکــو
 دهد. جود در یاخته رخ می هاي آزاد مو کالوین، افزایش میزان فسفات چرخۀ

 )87، صفحۀ 1شناسی  (زیست 
 )85و  84، 66هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

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

 )علی درفکی(  »4«گزینۀ   -143
و پمـپ  سـازATPتئین  هاي زنجیره انتقـال الکتـرون در راکیـزه و همچنـین پـرو پمپ

هـاي  ژن نقـش دارنـد. الکترون جایی یون هیـدرو در جابه هیدروژنی در غشاي تیالکوئید
هـاي آب  یرة انتقال الکترون راکیزه سبب تولید مولکولانرژي پس از طی مسیر در زنج پر

 شوند. می یون اکسیدژن و  هیدرو هاي از یون
 ها: بررسی سایر گزینه

هـایش  پروتـون بـراي انجـام فعالیت ساز از شیب غلظـتATPپروتئین »: 1«گزینۀ 
 کند. استفاده می

تیالکوئیـد در نهایـت دقت داشته باشید که درپی زنجیرة انتقال الکترون در »: 2«گزینۀ 
NADPH شود؛ نه مصرف! تولید می 

 کند.  ساز صدق نمیATPدر مورد پروتئین »: 3«گزینۀ 
 )83 و 70هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(

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

 )پور حامد حسین(  »4«گزینۀ   -144
کوئیــد وجــود دارد. یــک زنجیــره بــین  شــاي تیالدو نــوع زنجیــرة انتقــال الکتــرون در غ

تـونی  قرار دارد. پمـپ پرو +NADPو  1سیستم  و دیگري بین فتو 1و  2سیستم  فتو
قرار دارد، جزء زنجیرة اول اسـت و در زنجیـرة دوم، جزئـی بـا  2و  1سیستم  که بین فتو

 P700، 1سیسـتم  در فتو aفیل  توانایی پمپ کردن پروتون وجود ندارد (تفاوت)، کلرو
 (شباهت). دو زنجیره در ارتباط است سیستم با هر نام دارد. این فتو
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 ها: بررسی سایر گزینه

تونی  شود (شباهت). پمپ پرو یک از این دو زنجیره، فسفات آزاد نمی در هیچ»: 1«گزینۀ 
 کوئید مؤثر است (تفاوت). فضاي درون تیال pHجود در زنجیرة اول در تغییر  مو

، +NADPپمپ پروتونی و در زنجیـرة دوم بـا مصـرف با در زنجیرة اول »: 2«  گزینۀ
 (شباهت) کند. تون بستره تغییر می میزان پرو

چنـین بـا توجـه بـه  هـم دهـد. یک از دو زنجیره، تجزیۀ آب رخ نمی در هیچ»: 3«گزینۀ 
 هاي الکترونی در زنجیرة اول با زنجیرة دوم متفاوت است.  گیري ناقل شکل، موقعیت قرار

 )83و  82، 80هاي  ه، صفح3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(
---------------------------------------------- 

 )جواد اباذرلو(  »2«گزینۀ   -145
 ها: بررسی گزینه

 دهد. به ندرت رخ می C4طبق متن کتاب تنفس نوري در گیاهان »: 1«گزینۀ 
و تـنفس   سـنتز ام فتوهاي میانبرگ اسـفنجی در گـل رز توانـایی انجـ یاخته»: 2«گزینۀ 

ــکوي مو ــزیم روبیس ــد. آن ــوري را دارن ــه ن ــن یاخت ــود در ای ــب  ج ــردن ها در ترکی ک
اکسید نقـش دارد. در هـر دو حالـت ترکیـب  فسفات با اکسیژن یا کربن دي بیس لوز ریبو

 فسفاته و ناپایدار است. 2حاصل یک ترکیب 
فقـط در  بنـابرایندهـد.  پالسـت رخ می تنفس نوري در بستره کلرو»: 4و  3«هاي  گزینه
میـانبرگ گیاهـان هاي  پالست هستند. یاختـه هایی قابل انجام است که داراي کلرو یاخته
C4 .گیاهـان، هاي نگهبان روزنه در  همچنین یاخته آنزیم روبیسکو و تنفس نوري ندارند

نتیجـه امکـان انجـام تـنفس نـوري  د؛ درنباشـ داراي کلروپالست و آنزیم روبیسـکو مـی
سـاز در میتوکنـدري ایـن ATPچنین دقـت کنیـد درپـی فعالیـت آنـزیم  شد؛ همبا می

 ؛ نه افزایش! یابد فضاي درونی میتوکندري کاهش می pHها،  یاخته
 )88تا  86 و 84، 66هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستاز انرژي به ماده(

---------------------------------------------- 
 )اصلیاسر آرامش (  »1«گزینۀ   -146

کربنـی  و دو  هاي سـه کربنی ناپایدار، مولکول در فرایند تنفس نوري با تجزیه مولکول پنج
کربنی  سـه هاي سنتز نیز در چرخۀ کالوین اسـید و قنـد چنین در فتو شوند هم ایجاد می
 کربنی را دارند. هاي سه و فرایند توانایی ایجاد مولکولشوند پس هر د ایجاد می

 ا:ه بررسی سایر گزینه
شـود و  اکسید تولید می در تنفس نوري اکسیژن مصرف و کربن دي»: 3و  2«هاي  گزینه
 .سنتز برعکس در فتو

کــالوین) مولکــول   ســنتز (چرخــۀ هــم در تــنفس نــوري و هــم فتو»: 4«گزینــۀ 
 شود. کربنی دوفسفاته است، مصرف می فسفات که مولکولی پنج لوزبیس ریبو

 )86تا  84و  78هاي  ، صفحه3 شناسی ) (زیستاز انرژي به ماده(
---------------------------------------------- 

 )پوریا برزین(  »2«گزینۀ   -147
 ) صحیح هستند.د) و (موارد (ج

 بررسی موارد: 
ها  تنوئیـد متر، جـذب ندارنـد، کارو نـانو 600هاي باالي  ها در طول موج ئید الف) کاروتنو

هـاي  شوند و مانع از اکسـایش مولکول در نتیجه خودشان اکسید می ،نده هستنداکس پاد
کننـد!). در واقـع،  شـوند (خودشـان را فـدا می هاي آزاد می وسیله رادیکال سازنده بدن به

 شوند. هاي آزاد می ها سبب کاهش (احیا) رادیکال اکسنده پاد

داکثر میزان جذب مربـوط بـه متر، ح نانو 500تا  400هاي  ب) در محدوده طول موج
سیسـتم  ، در مرکز واکـنش قـرار نـدارد امـا دقـت کنیـد! فتوbاست. سبزینۀ  bسبزینه 
P680  نداریم! بلکهP680  سبزینهa .است 

اسـت.  aنانومتر، حداکثر جذب مربوط به سـبزینه  700تا  600 ) در بازه طول موجج
ها عالوه بر تثبیـت کـربن،  باکتري دارند. همچنین برخی سیانو aها، سبزینه  باکتري سیانو

 دهند. ژن را نیز انجام می تثبیت نیترو
ها، بـه رنـگ  متر نیز جذب دارند. رنگیزه نانو 400ها در طول موج کمتر از  ئید تنو ) کارود

ها کـه بـه رنـگ زرد،  ئید تنو در نتیجه کارو .شوند کنند دیده می که آن را بازتاب مینوري 
ها کمتـرین میـزان جـذب و بیشـترین میـزان  شوند، در این نور نارنجی و قرمز دیده می

 )103، صفحۀ 1شناسی  (زیست بازتاب را دارند.
 )89و  82 ،80 ،79، 75 ،66 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

---------------------------------------------- 
 )رضا دانشمندي محمد(  »3«گزینۀ   -148

پالست، سـاختارهایی هسـتند کـه داراي غشـاي بیرونـی و درونـی  هسته، راکیزه و کلرو
 ها: بررسی گزینهباشند.  می

و  ADP، در مراحل وابسته به نور و مستقل از نور، به ترتیب  پالست لرودر ک»: 1«گزینۀ 
ATP شود. مصرف می 
 باشد. میمتصل پالسمی  غشاي شبکۀ آندو بهغشاي خارجی هسته، »: 2«گزینۀ 
مشـاهده  CO2ها، هم تولید و هـم مصـرف  یک از این ساختار در هیچ»: 3«گزینۀ 

 شود. نمی
شـود،  هـاي آن اسـتفاده می شود و از الکترون پالست، آب تجزیه می در کلرو»: 4«ۀ گزین

در چرخۀ کالوین، نیار بـه مولکـول آب اسـت (آبکافـت).  ATPهمچنین براي شکستن 
شـود  سـاز، مولکـول آب تولیـد میATPتوسط آنزیم  ATPهمچنین در طی تولید 

 )11، صفحۀ 1شناسی  (زیست (سنتز آبدهی).
 )85تا  82و  79، 70تا  67هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) ترکیبی(

---------------------------------------------- 
 )علیرضا رضایی(  »1«گزینۀ   -149

   موارد:بررسی همۀ 
 C4باشـند؛ اگـر گیـاه دولپـه  الف) دقت کنید گیاهان دولپه داراي بافت پیراپوست می

(دقت کنیـد شـکل کتـاب  باشد. دار می اي غالف آوندي کلروپالسته تهباشد، داراي یاخ
 C4این به این معنا نیست که هر گیاه  امارا نشان داده است  C4تنها یاختۀ تک لپۀ 

 اي است). الزاماً تک لپه
اي و اسـفنجی، در سـاختار  م نـردهها عـالوه بـر پارانشـی ب) دقت کنید در ساختار برگ

 شود. هاي آوندي نیز یاختۀ پارانشیم مشاهده می دسته
هاي هوایی در سـطح  و دو لپۀ نهان دانه، تعداد روزنهدر ساختار برگ گیاهان تک لپه ج) 

 تر است. کمرویی برگ از سطح زیرین 
ر یـل دارنـد. دد) در همۀ گیاهان نهان دانۀ فتوسنتزکننده، یاخته هـاي میـانبرگ کلروف

 شود. و پهنک و دمبرگ مشاهده می  ساختار برگ گیاهان دولپه رگبرگ
 )79و  78 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )131، صفحۀ 2شناسی  (زیست 
 )93تا  91 و 89، 86 هاي ، صفحه1شناسی  (زیست 

---------------------------------------------- 
 )کاوه ندیمی(  »3«گزینۀ   -150

د نـتوان و می هسـتنددار، در روپوست  پالست کلرو هاي نگهبان روزنه تنها یاخته هاي یاخته
ATP پالست) و در سـطح  کندري) و نوري (در کلرو را به سه روش اکسایشی (درون میتو
 پالست است. د ولی یاختۀ ترشحی فاقد کلرونکافت) تولید نمای ماده (در مرحلۀ قند پیش

 ا:ه بررسی سایر گزینه
کنـدري از  ها به فضـاي بـین دو غشـاي میتو انرژي الزم براي انتقال پروتون»: 1«گزینۀ 

 شود. تأمین می NADH و FADH2انرژي  هاي پر الکترون
 پالست ندارد. یاختۀ ترشحی کلرو»: 2«گزینۀ 
 CO2در هـر دو یاختـه  Aدر مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل کـوآنزیم »: 4«گزینۀ 

 شود. آزاد می
 )82و  79، 70 تا 64هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )87، صفحۀ 1شناسی  (زیست 
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 (اشکان زرندي)  »1«گزینۀ   -151
هاي کـربن دي اکسـید  در اثر مصرف ترکیب شش کربنی در طی چرخۀ کربس، مولکول

 هستند.شوند که پیش مادة انیدرازکربنیک  آزاد می
 ها: بررسی سایر گزینه

  هاي جنسی و کروموزوم غیر  کروموزوم 22اي انسان در مردان شامل  ژنوم هسته»: 2«گزینۀ 
X  وY در اي باشـد.  هسته  تواند محتوي همۀ ژنوم ئید نمی است. بنابراین یک اسپرم هاپلو

 خمدان.شود نه درون ت باید توجه شود که تخمک درون لوله فالوپ ایجاد می ضمن
ها حجـم زیـادي از یاختـه را  سیت لنفو گروهی از هم در سر اسپرم و هم در»: 3«گزینۀ 

نسـبت هسـته بـه  ها گونـه یاختـه ن در اینهسته به خود اختصـاص داده اسـت. بنـابرای
 پالسم باالست.  سیتو

اي  نوع رنابسپاراز براي رونویسـی از دنـاي هسـته 3تی یوهاي یوکار در یاخته»: 4«گزینه 
 وجود دارد.

 )63و  39هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست
 )102و  100، 81، 73، 72هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )69و  51، 23هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )حسین میرزایی امیر(  »4«گزینۀ   -152
 قطبی است. از صورت سوال، تخمک و دومین اجساممنظور 

 بررسی همۀ موارد:
ماتیـدي بـوده و  کرو هـاي تک ها داراي یک مجموعه از کروموزوم این یاخته يالف) هر دو

شـته امـا توجـه دا ؛تیـدي هسـتند کلئو نو کسی ریبو رشتۀ دئو 46مولکول دنا و  23داراي 
تیـدي  ولئک نو هاي پلی نا در فضاي هسته، تعداد رشـتههاي ر وجود رشته علت بهباشید که 

 مقدار است. جود در آن، بیش از این مو
پالسـم (نـه  ، داراي یک جفت سـانتریول در سیتو2هاي حاصل از میوز  ب) هر دو یاخته

 هر قطب خود!) هستند.
در یاخته اووسیت ثانویه، ابتـدا الزم اسـت  2ج) به منظور وقوع تقسیم کاستمان (میوز) 
هاي تخمک و دومین گویچه قطبی را  یاخته تا این یاخته با اسپرم برخورد کرده و سپس

، ممکـن اسـت در 2زیست شناسـی 104صفحۀ  4مطابق توضیحات فعالیت  پدید آورد.
بدن یک زن اجسام قطبی دوم (به جمع بودن دقت کنید) مشاهده شـوند؛ پـس از ایـن 

توان برداشت کرد که گاهی ممکن است نخسـتین جسـم قطبـی نیـز تقسـیم  جمله می
ا انجام دهد و دومین اجسام قطبی را ایجـاد کننـد. پـس ایـن مـورد هـم خود ر 2میوز 

 نادرست است.
 ها براي صفات چند جایگاهی، بیش از یک دگره (الل) دارند. د) دقت کنید این یاخته

 )104و  103، 84، 81، 80هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(
 )44و  39، 4هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست 

----------------------------------------------  
 )سمانه توتونچیان(  »4«گزینۀ   -153

هاي  هاي فولیکـولی و یاختـه نـان، یاختـهدر تخمدان ز FSHهاي هدف هورمون  یاخته
 هاي بینابینی هستند. در مردان یاخته LHهدف هورمون 

اولیـه ت ژن ترشح کنند و در تغذیه و حفاظت اووسی د استرونتوان هاي فولیکولی می یاخته
 نقش دارند.

ها هسـتند  لوله بلکه در بین این ؛ساز قرار ندارند هاي بینابینی در دیوارة لولۀ اسپرم یاخته
 و در ترشح هورمون تستوسترون نقش دارند.

هـاي جنسـی) داراي تـأثیر بـازخوردي روي هیپـوفیز  ترشحات هـر دوي آنهـا (هورمون
 پیشین است.

 )107تا  105و  101، 99، 59هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
---------------------------------------------- 

 )حسین میرزایی امیر(  »2«گزینۀ   -154
هاي بافـت  تاالموسـی (یاختـه هاي هیپو یاختـهبـر توانند با اثـر  ها می هر دو این هورمون

 عصبی) اثر بازخوردي خود را اعمال کنند.
 ها: بررسی سایر گزینه

شـود؛ برخـورد اسـپرم بـا  زایی می عاملی که باعث تکمیـل مراحـل تخمـک»: 1«گزینۀ 
 .هاي جنسی اووست ثانویه و شروع فرایند لقاح است، نه هورمون

ژن و  ترشـح اسـترو LHو  FSHهاي  در یک زن یائسه، در پی اثر هورمون»: 3«گزینۀ 
 یابد. ژسترون از تخمدان افزایش نمی پرو

کلیه  و هم از غدد فوق  تواند از تخمدان ها هم می این هورموندقت کنید ترشح »: 4«گزینۀ 
 گیرد. کننده قرار می مستقیم تحت کنترل دو نوع هورمون آزاد طور غیر باشد؛ پس به

 )107تا  103و  59، 57، 56هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
---------------------------------------------- 

 )مدمهدي روزبهانیمح(  »2«گزینۀ   -155
 کنند. عبارت را به درستی کامل می» ج«و » ب«موارد 

 است.  1400 يساز سوال کنکور سراسر هیسوال شب نیا
در  کـولیباشـد کـه فول یتا روز چهـاردهم مـ یصورت سوال از زمان اتمام قاعدگ منظور

 کند.  یم دیحال رشد استروژن تول
 موارد:  یبررس
گروهـی از و  یجسم قطبـ نینخست ه،یثانو تیاووس يها هاختی ،يگذار تخمک نی) حالف

 هستند.  دیپلوئید یکولیفول يها اختهی. شوند یم یوارد لولۀ رحم یکولیفول يها اختهی
در ابتدا  زیپوفیهجنسی محرك  يها هورمون استروژن و هورمون نیمدت ب نیا ی) در طب

 مله مربوط به کنکور است)ج نیشود. (ا یو سپس بازخورد مثبت مشاهده م یبازخورد منف
 يها رگ زانیو م ابدی یرحم به طور مجدد رشد و نمو م یداخل وارةیمدت د نیا ی) در طج

 شود.  یم ادیآن ز حجم خون موجود در جهیو در نت ابدی یم شیآن افزا وارةید یخون
کـه  یاسـت؛ در حـال یدوم چرخۀ جنسـ مۀیمورد مربوط به اواسط ن نیا دی) دقت کند

 باشد. یم یاول چرخۀ جنس مۀیها مربوط به نسوال تن
 )107تا  102هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(

---------------------------------------------- 
 )علی شروین مصور(  »2«گزینۀ   -156

رحـم داخلـی در هفتۀ دوم چرخۀ جنسی زنان بیشترین میزان سرعت رشـد در دیـوارة 
هفتۀ چهارم، به تدریج جسـم زرد شـروع بـه تحلیـل رفـتن شود. همچنین در  دیده می

دوم افـزایش   شـود. در هفتـۀ فعال به نام جسم سفید تبـدیل می نموده و به جسمی غیر
گـذارد؛ در حـالی  رحم اثـر می  ژن بر افزایش ضخامت دیوارة میزان ترشح هورمون استرو

ي اسـتروژن و هـا ونترشـح هورم و در انتهـاي دورة جنسـی، میـزانچهارم   که در هفتۀ
کند تا به تدریج ضخامت دیـوارة رحـم کـاهش یابـد و بـا  افزایشی پیدا نمی پروژسترون

 شود. کاهش ضخامت دیوارة رحم و شروع قاعدگی دورة بعدي آغاز می
 ها: بررسی سایر گزینه

هاي فولیکـولی اطـراف اووسـیت تحـت تـأثیر هورمـون  در هفتۀ دوم یاخته»: 1«گزینۀ 
FSH شود. چهارم مشاهده نمی  شوند. این مشخصه در هفتۀ الغ میبزرگ و ب 
در اواخر هفتۀ دوم افزایش ناگهـانی هورمـون اسـتروژن بـا بـازخورد مثبـت »: 3«گزینۀ 

هـاي چرخـۀ جنسـی  شـود. در سـایر بخش می LHو  FSHمنجر به افـزایش ترشـح 
 نماید. ژن با بازخورد منفی اثر خود را اعمال می هورمون استرو

دوم و در روزهاي ابتدایی هفتۀ چهارم ضـخامت دیـوارة   در تمام طول هفتۀ»: 4« گزینۀ
ها و اندوختۀ خـونی  خوردگی یابد که این منجر به افزایش حفرات، چین رحم افزایش می

 باشد. اُم می26 روع تخریب دیوارة رحم از حدود روزشود. دقت کنید که ش آن می
 )107 تا 104هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(

---------------------------------------------- 
 )98تجربی (خارج از کشور    »4«گزینۀ   -157

باشد. اولین گویچۀ قطبی در تخمدان  صورت سؤال در رابطه گویچۀ قطبی اول و دوم می
 23ها  شـود. در هـردوي ایـن یاختـه و دومین گویچۀ قطبی در لولۀ رحمی تشـکیل می

 سانترومر وجود دارد. 23نتیجه  کروموزوم و در
 ها: بررسی سایر گزینه

هـاي مضـاعف اسـت و دومـین گویچـۀ  ) اولین گویچۀ قطبـی، داراي کروموزوم1گزینۀ 
اي متفـاوت  هاي غیر مضاعف است. در نتیجه مقدار دنـاي هسـته قطبی داراي کروموزوم
در نتیجـه صـحبت ها، کروموزوم همتـا ندارنـد و  یک از این یاخته است. دقت کنید هیچ

 دربارة این موضوع صحیح نیست. 
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هـاي هـردو برابـر  تن هستند و در نتیجه تعداد فام n=23ها،  ) هردوي این یاخته2گزینۀ 

ها نیز با هم یکسان است و هـردو داراي یـک جفـت  است. تعداد سانتریول در این یاخته
 سانتریول هستند. 

هستند امـا  n=23ی یکسان هستند و هردو ها از نظر عدد کروموزوم ) این یاخته3گزینۀ 
 کروماتید داریم.  23کروماتید و در دومین گویچۀ قطبی  46در اولین گویچۀ قطبی، 

 )105و  104، 93، 92، 84، 81، 80هاي  ، صفحه2شناسی  (تولیدمثل) (زیست 
---------------------------------------------- 

 )رضا سیفی محمد(  »2«گزینۀ   -158
 ها: سی گزینهبرر

تواننـد بـراي برخـی از صـفات ژنوتیـپ  دقت کنید دوقلوهاي ناهمسان مـی »:1« گزینۀ
 یکسانی داشته باشند ؛ مثالً هردو قل پسر باشند و به هموفیلی مبتال باشند. 

اند؛ در نتیجه هـر یـک داراي  به علت اینکه در مرحلۀ موروال از هم جدا شده »:2«گزینۀ 
هـاي آمنیـون و کوریـون، جفـت و  باشند؛ پس پرده خود می بالستوسیست مخصوص به

 .  خود دارندبندناف مخصوص به 
 دقت کنید ممکن است از یک تخمدان بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد شود! »:3«گزینۀ 
اسـت حاصـل  ممکـندو جنـین بـاهم مشـترك باشـند؛  کوریـوناگر پردة  »:4« گزینۀ

هـاي زاینـدة جنینـی  قبل از تشکیل الیه یستبالستوس هاي تودة درونی جداشدن یاخته
م یـک جنـین شود و هر کـدا باشد؛ در نتیجه در این زمان دو تودة درونی مجزا ایجاد می

 .کنند مخصوص به خود ایجاد می
 )112تا  109هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )43، صفحۀ 3شناسی  (زیست 
----------------------------------------------  

 علوي) محمد رمضانی (امیر  »1«گزینۀ   -159
اولیه فاقد   اسپرماتید و اسپرماتوسیتاسپرم،  هاي ، یاختهزایی اسپرم مسیرهاي  از بین یاخته

 ومر هستند. همۀ موارد نادرست هستند. توانایی تجزیۀ پروتئین اتصالی ناحیۀ سانتر
 بررسی همۀ موارد: 

در آنافـاز توسـیت ثانویـه  و اسپرمادر آنافاز میتـوز نی گو تو الف) توجه داشته باشید اسپرما
ومر را تجزیه کنند. دقت داشـته باشـید در  تئین اتصالی ناحیۀ سانتر توانند پرو می 2میوز 

 شوند نه در متافاز! ها متصل می هاي دوك به کروموزوم ، رشته2متافاز و پروفاز  مرحلۀ پرو
مر را تجزیـه کنـد،  و پروتئین اتصالی ناحیۀ سانترتواند  سیت اولیه اگرچه نمی ب) اسپرماتو

 اما توانایی تقسیم دارد، بنابراین دو جفت سانتریول دارد.
هاي  ها فقط به یاخته ها صحیح نیست! این یاخته گونی تو ما ج) این مورد در ارتباط با اسپر

 دوالد اتصال دارند.
ها درست است. توجـه داشـته باشـید  د) این مورد نیز فقط در ارتباط با اسپرم و اسپرماتید

 کنند. هاي مربوط به ساخت تاژك رونویسی نمی هاي اولیه، از روي ژن یا ژن اسپرماتوسیت
 )99و  93، 92، 85، 84هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )33و  22هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )علیرضا رضایی(  »3«گزینۀ   -160
 ها:  بررسی گزینه

هـاي  که تمایز جفـت آغـاز شـود (هفتـه دوم بعـد از لقـاح)، پرده قبل از آن»: 1«گزینۀ 
هاي بـارداري اسـت توسـط  که اساس تسـت HCGشوند و هورمون  جنینی تشکیل می

 شود. شامه جنین به خون ترشح می برون
 برند. فت میناف، خون جنین را به ج  دو سرخرگ بند»: 2«گزینۀ 
کتاب یازدهم، قبل از آنکـه بنـد نـاف تشـکیل  7فصل  15با توجه به شکل »: 3«گزینۀ 

 اند. اند و به جدار رحم نفوذ کرده شده باشد، زوائد انگشتی تشکیل شده
هاي جنســی مشــخص شــده و جنــین داراي  مــاه اول، انــدام 3در انتهــاي »: 4«گزینــۀ 
 باشد. غاز ضربان قلب، در انتهاي ماه اول میشود. آ هاي بدنی قابل تشخیص می ویژگی

 )112تا  110هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
---------------------------------------------- 

 )پور حامد حسین(  »3«گزینۀ   -161
پالسم با کمک حلقۀ انقباضـی و  ابتدا اووسیت ثانویه، میوز را تکمیل کرده و تقسیم سیتو

و سپس با ادغام هستۀ اسـپرم و تخمـک،  دهد اي اکتین و میوزین رخ میه توسط رشته
 شود. ئید حاصل می دیپلو هستۀ

 ها: بررسی سایر گزینه
 دهد. ها رخ می ابتدا مواد سازندة جدار لقاحی آزاد شده و سپس ادغام هسته»: 1«گزینۀ 
 اسـپرم در از برخـوردهاي حاوي مـواد سـازندة جـدار لقـاحی قبـل  کیسه ریز»: 2«گزینۀ 

 اند. اووسیت تولید شده
 تن است! هر زامه داراي یک تارك»: 4«گزینۀ 

 )109و  108 ،100، 86، 85 هاي ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
---------------------------------------------- 

 )کاوه ندیمی(  »1«گزینۀ   -162
 فقط مورد الف صحیح است.

 :  مواردبررسی 
شـامه  مترشحه از برون HCGجسم زرد تحت تأثیر هورمون  ،ي رخ دهدالف) اگر باردار

دهـد پـس در زمـان  ژسـترون ادامـه می شود و همچنان به ترشح هورمـون پرو حفظ می
کنـد و اگـر   جسـم زرد هورمـون ترشـح میاز جنـین، کننـده  هاي حفاظت تشکیل پرده

 شود. سفید تبدیل میرود و به جسم  بارداري رخ ندهد در اواخر دورة جنسی تحلیل می
پـس از  .ب) رشد و نمو دیوارة داخلی رحم تا بعد از نیمه دوم چرخۀ رحمـی ادامـه دارد

شود ولی فعالیت ترشحی دیـوارة بـراي پـذیرش و  آن سرعت رشد دیوارة داخلی کم می
یابـد. در زمـان حرکـت مـوروال فعالیـت ترشـحی  پرورش جنین افزایش (نه شـروع) می

 ا رحم براي پذیرش و پرورش آماده باشد.افزایش یافته است ت
شود و این پرده در تشکیل جفت و بند نـاف  شامه ترشح می از برون HCG) هورمون ج

 دخالت دارد.
هــاي  ) هنگــام عمــل جــایگزینی، جنــین مــواد مغــذي مــورد نیــاز خــود را از بافتد

از  هکنند هـاي ترشـحی هضـم آورد که به واسطۀ عمـل آنزیم دست می اي به شده هضم
در هنگام عمل جـایگزینی رابطـۀ خـونی بـین مـادر و  بالست ایجاد شده است. فو ترو

 جنین هنوز برقرار نشده است.
 )111تا  109و  106، 105هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(

---------------------------------------------- 
 علوي) محمد رمضانی (امیر  »3«گزینۀ   -163

کننـدة دیـوارة رحـم را دارنـد.  هـاي تجزیه آنزیم بالست، توانـایی ترشـح وفوهاي تر تهیاخ
هاي  که در تماس با یاختـه  سیست ستو هایی از بال مطابق شکل کتاب درسی، اولین یاخته

 بالست هستند. هاي تروفو گیرند، همین یاخته دیوارة رحم قرار می
 ها: بررسی سایر گزینه

هاي  هاي تودة درونی، بـا تمـایز خـود، در نهایـت الیـه دقت کنید که یاخته»: 1«گزینۀ 
 دهند. زایندة جنینی را تشکیل می

شود، سبب  ها تولید می که توسط این یاخته HCGدقت کنید که هورمون »: 2«گزینۀ 
 شود. اي جسم زرد می تداوم ترشح هورمون پروژسترون از تودة یاخته

توانند در تماس بـا مـایع موجـود در  ت، میهاي الیۀ تروفوبالس بعضی از یاخته»: 4«گزینۀ 
 گیرند. سیست قرار بگیرند و برخی دیگر در تماس با این مایع قرار نمی بالستو

 )110و  109هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
---------------------------------------------- 

 )یکتاصدررضا  (امیر  »2«گزینۀ   -164
هاي زاینـده جنـین و  الیـه 3زوائد انگشتی، شمارة  2، شمارة شامه جنین درون 1شمارة 
توانـد هورمـون  شـامه می شـامه بـرخالف درون شـامه جنـین اسـت. برون برون 4شمارة 
HCG شود. ژسترون از آن می ترشح کند که سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پرو 

 ها: بررسی سایر گزینه
هاي   اند نه یاخته بالست ایجاد شده تقسیم تروفوشامه و زوائد انگشتی از  برون»: 1«گزینه 

 . سیست ستو بال یدرون
هـاي  بافت ،نـد بـه دنبـال رشـد و تمـایزنتوا هاي زاینده جنین می فقط الیه»: 3«گزینۀ 

 شامه جنین فاقد این توانایی است. د و بروننمختلف جنین را تشکیل ده
یکی از وظایف جفت اسـت کـه  گیري از مخلوط شدن خون جنین و مادر جلو»: 4«گزینۀ 

 شامه جنین در این مورد نقشی ندارد. شود و درون شامه جنین تشکیل می توسط برون
 )112تا  109هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستتولیدمثل(
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 )پوریا برزین(  »2«گزینۀ   -165

 کنند. عبارت را به درستی کامل می» ب«و  »الف«موارد 
 بررسی موارد:

توانـد روي  گونی می تو در اسپرماتوسیت اولیه و چـه در اسـپرماالف) جهش واژگونی، چه 
سـترون) کمتـر از  کننده تستو هاي بینابینی (ترشح گونی تا یاخته دهد. اما فاصله اسپرماتو

 هاست. فاصلۀ اسپرماتوسیت اولیه تا این یاخته
نتیجـه در هاي مضاعف دارند در  م ب) اووسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه، هر دو کروموزو

هاپلوئیـد اولیه  اووسیتبرخالف دارند. اسپرماتوسیت ثانویه  DNAخود، دو   هر کروموزوم
 هاي همتاست. را ندارد زیرا فاقد کروموزم گیشد ایجاد جهش مضاعف است و قابلیت

شوند. اووسیت  هاي تخمدان ایجاد می ج) اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه هر دو در فولیکول

را از یکدیگر جدا کند. همچنین اگر  BIو  AIهاي  ، ژن1ند در آنافاز میوز اولیه می توا

اور روي داده باشــد،  کراســینگ BIو  AIهــاي  اووســیت اولیــه، بــین ژن 1در پروفــاز 

 د.نرا از یکدیگر جدا ک BIو  AIهاي  ، ژن2تواند در آنافاز  یاووسیت ثانویه م
انجام دهند در نتیجه فاقد توانایی انجـام  1میوز توانند  ، نمیها و اووسیت ثانویه ) اسپرمد

 هـاي ژكم بـه کمـک تـاژك و اووسـیت ثانویـه بـه کمـک  اور هستند. اسپرم کراسینگ
 کنند. هاي پوششی و انقباضات لولۀ فالوپ حرکت می یاخته

 )104و  103، 99، 93، 92، 80هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(
 )56و  51، 50، 41 تا 39هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست 

---------------------------------------------- 
 )1400(سراسري تجربی    »1«گزینۀ   -166

هـاي تـودة درونـی بالستوسیسـت(بنیادي) تمـایز       تشـکیل جفـت، یاختـه    همزمان با
 یابند.این مورد خط کتاب درسی است.  می

 ها:   بررسی سایر گزینه
هـاي اصـلی    شروع تمایز جفت در هفته دوم و شروع تشکیل شدن انـدام »: 2«گزینۀ 

 جنین در انتهاي ماه اول است. 
شـد کـه    اي ایجـاد مـی   رحـم حفـره   بـا شـروع ترشـح آنـزیم، در دیـوارة     »: 3«گزینۀ 

بالستوسیست درون آن جاي بگیرد و سپس بعـد از قرارگیـري بالستوسیسـت درون    
 گیرد و درپی آن زوائد انگشتی تشکیل شود.   حفره، پردة کوریون شکل می

 
با شروع جایگزینی، هنوز پردة کوریون شـکل نگرفتـه اسـت و در نتیجـه     »: 4«گزینۀ 

 شود. بت نمیمث HCGتست سنجش هورمون 
 )112تا  109هاي  ، صفحه2شناسی  (تولیدمثل) (زیست

---------------------------------------------- 
 )98(خارج از کشور تجربی   »2«گزینۀ   -167

باشد کـه بـا تشـکیل جفـت مـانع  دقت کنید صورت سوال در رابطه با پردة کوریون می
 شود.  اختالط خون مادر و جنین می

 ها:  گزینه بررسی سایر
 هاي تیروئیدي قرار دارند.  هاي جنین تحت تأثیر هورمون ) یاخته1گزینۀ
) مبادلۀ مواد غذایی و گازهاي تنفسی بین خـون جنـین و مـادر، از طریـق ایـن 3گزینۀ

 گیرد.  ساختار صورت می
 شود.  ) پردة کوریون از تغییر و تمایز تروفوبالست ایجاد می4گزینۀ

 )112تا  110 و 54 هاي ، صفحه2ناسی ش (تولیدمثل) (زیست 

 )رضا آرامش اصل(  »2«گزینۀ   -168
 بررسی موارد:

طبـق مـتن کتـاب درسـی همـۀ هاي مالپیگی دارنـد.  حشرات لوله –الف) درست است 
 جانوران امکان تولیدمثل مشابهی دارند.

هاي قرمـز بـدون هسـته در بسـیاري از پسـتانداران یافـت  گویچـه –ب) نادرست است 
در جانورانی که لقاح خارجی دارند، آزاد شدن تعداد زیادي گامـت بـه درون آب  شود می

 شود. مشاهده می
تواننـد  طبق متن کتاب درسـی، بعضـی مارهـا مثـل مـار زنگـی می –ج) نادرست است 

د، نـها قـرار دار چشـم سرخ را به کمک گیرنده هایی که درون دو سـوراخ زیر هاي فرو پرتو
دارند و فرد ماده  یباشید فقط بعضی از مارها توانایی بکرزای تشخیص دهند. توجه داشته
 کند. مثل می گاهی اوقات به تنهایی تولید

ی هسـتند و همگـی ها و دوزیستان داراي لقاح خارج هیبسیاري از ما –د) درست است 
هـا و دوزیسـتان  دار و داراي طناب عصبی پشتی هستند. دقت کنید که همـۀ ماهی مهره

 دار دارند. ستهگویچۀ قرمز ه
 )67و  66 ،62هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست 

 )116و  115، 35، 18هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی( 
---------------------------------------------- 

 )پور حامد حسین(  »4«گزینۀ   -169
شـوند کـه براسـاس  هایی است که با حضور یک والـد انجـام می مثل سوال در مورد تولید
مثل در کرم کبد. جانـدار  ) تولید2) بکرزایی (در زنبور و مار) 1اند از:  کتاب درسی عبارت

جاندار حاصل از بکرزایی مـار و نیـز نر هاپلوئید است. ، ملکهعسل  حاصل از بکرزایی زنبور
انجام دهنـد و بـدون وقـوع  توانند در آینده میوز مثل کرم کبد می جاندار حاصل از تولید

 هاي مختلف ایجاد کنند. ها، گامت اي در گامت گوناگونی دگره جهش، در طی
 ها: بررسی سایر گزینه

مثل نر و مـاده وجـود دارد، بـه همـین  در کرم کبد هر دو نوع دستگاه تولید»: 1«گزینۀ 
باشد. فاقد تـنفس  شوند. این کرم که نوعی کرم پهن می هر دو نوع گامت تولید می دلیل

 است.وان زیرپوستی هاي فرا با مویرگپوستی 
مـار توانـد  تیپ خالص ازمیـان جـانوران مـد نظـر سـوال، می جانداري با ژنو»: 2«گزینۀ 

هاي کرم کبـد فاقـد توانـایی تقسـیم  حاصل از بکرزایی و نیز زادة کرم کبد باشد. تخمک
 هستند.
لـد ئید است که برخالف وا جاندار حاصل از بکرزایی زنبورعسل، زاده اي هاپلو»: 3«گزینۀ 

 )45، صفحۀ 1شناسی  (زیست تري دارد. هاي ژنی کم خود جایگاه
 )116و  95تا  92هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیستترکیبی(

 )42و  39 ،38هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست
---------------------------------------------- 

 )98(خارج از کشور تجربی   »2«گزینۀ   -170
شوند.  زایی، از هم جدا می باشد که در طی اسپرم ها میصورت سؤال مربوط به اسپرماتید

صحیح اعـالم کـرده اسـت و گویـا بـه بحـث را به عنوان پاسخ » 2«طراح محترم گزینۀ 
صفات چندجایگاهی توجهی نداشته است زیرا براي صفات چندژنی ممکن است در یـک 

داخـل  97ي سلول هاپلوئید هم چند دگره مشاهده شود. از طرفی در کنکورهاي سراسر
و خارج کشور این موضوع را درنظر داشـته اسـت و ایـن سـؤال بـا کنکورهـاي گذشـته 

 درتناقض است.
 ها: بررسی سایر گزینه

) این مورد چالشی اسـت! زیـرا در حـین تمـایز اسـپرماتید بـه اسـپرم، تقسـیم 1گزینۀ 
هسته سیتوپالسم تکمیل شده و طراح کلمۀ تقسیم صورت سؤال را صرفاً معادل تقسیم 

 درنظر گرفته است و در طی تمایز اسپرماتید تقسیم هسته نداریم.
) طبق این تست اسپرماتیدها قدرت حرکت ندارند. این موضـوع بـاز هـم کمـی 3گزینۀ 

سـمت  چالشی است زیرا در کتاب درسی گفته شده اسـت اسـپرماتید ضـمن حرکـت به
 کنند. ساز، تمایز پیدا می هاي اسپرم وسط لوله

 این مورد براي یاختۀ سرتولی صادق است.) 4گزینۀ 
 )40و  39هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) 99ۀ ، صفح2شناسی  (زیست
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 3 فیزیک               
 

 (سیاوش فارسی)  »3«گزینۀ   -171
یابیم. با توجـه  براي انتخاب گزینۀ درست ، ابتدا طول موج، دورة تناوب و بسامد موج را می

nmλبه شکل، 
= 50

2
cاست. بنابراین با استفاده از رابطۀ  

f
λ fو  =

T
=

 داریم:  1

 nnm nm
−=λ

= ⇒ λ = →
91050 100

2
  

 m m− −λ = × =9 7100 10 10 

 
mc
scf f f Hz

= ×

−
×

= → = ⇒ = ×
λ

8 83 10 15
7

3 10 3 10
10

  

 T T s
f

−= = ⇒ = ×
×

15
15

1 1 1 10
33 10

  

 پردازیم:  ها می اکنون به بررسی گزینه
ج  متر به بـاال اسـت. طـول مـو 1ج امواج رادیویی از  طول مو –نادرست است »: 1«گزینۀ 
nmλ =  در محدودة امواج فرابنفش قرار دارد. 100
dطبق رابطۀ  –نادرست است »: 2«گزینۀ  vt=ج در مـدت  ، مسافتی که موs1  طـی

dکند برابر  می m= × × = ×8 83 10 1 3  است. 10
شود، همان بسـامد  که در هر ثانیه انجام می هایی تعداد نوسان –درست است »: 3«گزینۀ 

f یا Hzاست که برابر 
s

= × 15 13  است. 10

مدت زمان یک نوسان کامل همان دورة تناوب است که برابر  –نادرست است »: 4«گزینۀ 

T s−= × 151 10
3

 باشد. می 

 )68 تا 66هاي  صفحه ،3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )هاشمی سید ایمان بنی(  »2«گزینۀ   -172
maxvبنا به رابطۀ  A= ωیک از ذرات تار، بایـد  ۀ بیشینۀ تندي هر، براي محاسبA  و

ω که  این معلوم باشند. بنابراین با توجه به
T
π

ω =
است، لذا، ابتدا تندي انتشار موج و  2

)یابیم. چون، چگالی  سپس دورة تناوب را می )ρ قطر ،(D)  و نیروي کشش تار(F) 
 کنیم. حساب می ند، از رابطۀ زیر، تندي انتشار موج راا معلوم

 
m
L

m .V
F Fv v .V

L

µ=

=ρ
= → =

ρµ
  

 

g kgV A
cm mL

D D mm m,F NA

Fv
D

ρ= = ×=

−π = = × =
=

→ = →
ρπ

35 5 103 3
2 34 4 10 200

4

2  

mv v v
s

−
−

×
= ⇒ = × × × ⇒ =

π π π×

3
1

3
2 200 2 10 1 1002 10

5000 44 10
 

 cm / m /T T T s
v

λ= =λ π
= → = ⇒ =

π

20 0 2 0 2
100 500

  

 یابیم:  اکنون، بیشینۀ تندي نوسان ذرات را می

 A mm mT
max maxv A v A

T

π
ω= −= = ×π

= ω→ = × →

2 35 5 102  

 max max
mv v
s

− π
= × × ⇒ = π

π
3 25 10 5

500

 

 )65تا  62هاي  صفحه، 3زیک ) (فینوسان و امواج(

 )مصطفی کیانی(  »3«گزینۀ   -173
x)در دامنۀ مثبت  Aمطابق شکل زیر، وقتی ذرة  A)= هایی که  قرار دارد، تمام ذره +

λمضرب فردي از  Aفاصلۀ آنها از ذرة 
2

x)باشد، در مکان   A)=  دارد. قرار  −

 
xزمان در مکان  هم Bو  Aهاي  با توجه به اینکه سه ذره بین نقطه A= اند، باید  واقع −

dλبرابر  B و  Aفاصلۀ بین دو نقطه  λ
< ≤

5 7
2 2

 داریم:  λباشد. بنابراین با محاسبۀ  

 
mv
s

f Hz
v / m cm
f

=

=
λ = →λ = = ⇒ λ =

20

200
20 0 1 10
200

  

 d cm d cm× ×
< ≤ ⇒ < ≤

5 10 7 10 25 35
2 2

  

» 3«باشد، که گزینۀ  cm35تا  cm25باید بین  Bو  Aبینیم، فاصلۀ بین دو نقطۀ  می
 درست است.

 )65تا  62هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
----------------------------------------------  

 (مصطفی کیانی)  »2«گزینۀ   -174
xدر مکان  Mچون نقطۀ  A= قرار دارد و پس از این لحظه به طرف پایین حرکـت  +

Ttکند، بنـابراین، بـراي اولـین بـار در لحظـۀ  می =1 4
و بـراي دومـین بـار در لحظـۀ  

Tt =2
3
4

باید دورة  t2صورت، براي محاسبۀ  کند. در این خود عبور میاز مرکز نوسان  

cmλرا بیابیم. با توجه به شکل  (T)تناوب 
=

3 15
4

mvو  
s

=  است؛ لذا داریم:  20

  
 cm / mλ

= ⇒ λ = =
3 15 20 0 2
4

  

 vT / T T / sλ = ⇒ = ⇒ =0 2 20 0 01  

 T /t t s×
= = ⇒ =2 2

3 3 0 01 3
4 4 400

  

 )74تا  70هاي  ه، صفح3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه(  »2«گزینۀ   -175

Iبــا اســتفاده از رابطــۀ 
log( )

I
∆β = β −β = 2

2 1
1

کــه  و بــا توجــه بــه این 10

I A f r
( )

I A f r
= × × 22 2 2 1

1 1 1 2
 یابیم:  را می ∆rصورت زیر  اند، به ثابت fو  Aاست و  

 dBr r
log( ) log( )

r r
∆β=∆β = → =202 21 1

2 2
10 20 10  

 log
r m

r r
log( ) log( )

r r
=

=
⇒ = ⇒ = →10 11 1

2012 2
20 20 1 

 log log r m
r r

= ⇒ = ⇒ =2
2 2

20 2010 10 2 

ري آن بـرود. یعنـی مت 2متري چشمۀ صوت به فاصلۀ  20بینیم شخص باید از فاصلۀ  می
rباید شخص به اندازة  | | m∆ = − =2 20  به چشمۀ صوت نزدیک بشود. 18

 )74تا  70هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
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 )محمود منصوري(  »3«گزینۀ   -176

 ها الزم است موارد زیر را بدانیم:  براي بررسی گزینه
 .کند ) ارتفاع، بسامدي است که گوش انسان درك می1
کند. در واقع بلندي چیزي است  ) بلندي، شدتی است که گوش انسان از صوت درك می2

 کنیم. که ما حس می
 باشد. تا  شنود که بسامد آن بین  ) گوش انسان صداهایی را می3

 پردازیم: ها می اکنون به بررسی گزینه
مبیل به چشمۀ صوت، راننده در مقایسه با  با نزدیک شدن اتو –درست است نا»: 1«گزینۀ 

شود که  هاي موج بیشتري مواجه می حالتی که ساکن است، در مدت زمان یکسان، با جبهه
شنود، بنـابراین، ارتفـاع و بلنـدي  شود که راننده می این منجر به افزایش بسامد صوتی می
 یابد. فزایش میصوت دریافتی توسط راننده پیوسته ا

 گفتیم.» 1«چه در مورد گزینۀ  مطابق آن –نادرست است »: 2«گزینۀ 
شـونده بـه چشـمۀ صـوت  چون راننده با حرکت شـتابدار تند –درست است »: 3«  گزینۀ

شود، ممکن است بسامد دریافتی توسط وي از بسامد چشمۀ صـوت کـه برابـر  نزدیک می

احتمـال شـنیده پس شود،  میتر بیشاست،  

 یابد. شدن صوت توسط راننده پیوسته کاهش می
هاي مـوج در  وقتی چشمۀ موج ساکن اسـت، تجمـع جبهـه –نادرست است »: 4«گزینۀ 

 )76تا  73هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج( اطراف چشمۀ موج یکسان است.
---------------------------------------------- 

 نژاد) (مرتضی رحمان  »3«زینۀ  گ -177

و پرتو شکست در  با توجه به شکل زیر، زاویۀ تابش در هوا برابر 
شــود، در نتیجــه زاویــۀ شکســت برابــر  محــیط دوم بــه خــط عمــود نزدیــک می

نسبت  است. بنابراین، ابتدا با استفاده از قانون شکست عمومی 

 یابیم: را می 

 

  

  

کـه بسـامد نـور ثابـت اسـت،  و با توجه بـه این از طرفی دیگر، بنا به رابطۀ 

   توان نوشت:  می

 )86تا  81هاي  ، صفحه3) (فیزیک مواجنوسان و ا(
---------------------------------------------- 

 )ئیان مجتبی نکو(  »4«گزینۀ   -178
دانیم، طبق قانون بازتاب عمومی، همواره زاویۀ بازتابش برابر زاویۀ تابش است. بنـابراین،  می

 یابیم. را می ه آینۀ ، زاویۀ تابش بقبل از چرخش آینۀ 

 
کـه در  درجه اسـت. بـراي آن ، زاویۀ تابش برابر بینیم، قبل از چرخش آینۀ  می

درجه کـاهش یابـد، بایـد زاویـۀ  ، زاویۀ تابش اولین برخورد پرتو تابش به آینۀ 
. به همین منظـور عمود باشد، آینۀ  عنی، پرتو تابش برتابش برابر صفر درجه شود. ی

درجـۀ  را به انـدازة  الزم است، زاویۀ بین دو آینه افزایش یابد. بنابراین، باید آینۀ 
، زاویـۀ ثابت است، با چـرخش آینـۀ  SIساعتگرد بچرخانیم. دقت کنید، چون پرتو 

 خواهد یافت. کاهشدرجه  تابش 

 
   

 )79تا  76هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 ئیان) (مجتبی نکو  »2«گزینۀ   -179
هاي موج فرودي و مـرز بـین دو محـیط برابـر زاویـۀ تـابش  دانیم زاویۀ تند بین جبهه می

یافته و مرز دو محیط، برابر زاویۀ شکسـت  هاي موج شکست و زاویۀ تند بین جبهه 
یـابیم. بـا توجـه بـه  می را برحسب  و  هاي  است. بنابراین، ابتدا زاویه 

 شکل داریم:

 
   
   

بیشتر از فاصلۀ بـین  ر، چون فاصله بین دو جبهۀ موج در محیط دوم از طرف دیگ
باشد، در نتیجه بنـا بـه رابطـۀ  می است،  دو جبهۀ موج در محیط اول 

طــۀ باشــد و طبــق راب بــت اســت، بایــد ثا fکــه  و بــا توجــه بــه این 
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sin v n
sin v n

θ
= =

θ
2 2 1
1 1 2

n، الزاماً 
n

=1
2

4
3

خواهد بـود. بنـابراین بـا اسـتفاده از قـانون  

 شکست اسنل داریم: 

 sin /sin n sin( )
sin n sin

° =
°

θ − θ
= ⇒ = →

θ
37 0 62 1

1 2

180 4
337

  

 sin /sin( ) sin( ) /
/

=− θ
= ⇒ − θ = →53 0 8180 4 180 0 8

0 6 3
  

 °− θ = ⇒ θ =180 53 127 
 )85تا  82هاي  صفحه، 3) (فیزیک نوسان و امواج(

---------------------------------------------- 
 )خانی علی حاتم امیر(  »1«گزینۀ   -180

ابتـدا معلوم باشد. به همین منظور  IAباید طول  IAبراي محاسبۀ زمان طی مسافت 
 یابیم. طبق قانون شکست اسنل داریم: زاویۀ شکست در شیشه را می

 
 n sin n sin sin sinθ = θ ⇒ × = × θ1 1 2 2 2

41 53
3

  

 sin / sin sin /=→ = × θ ⇒ θ = ⇒53 0 8
2 2

8 4 0 6
10 3

  

  °θ =2 37  
و بـه دنبـال آن،  hرا برحسـب  CBو  CAهاي مثلثاتی، ابتدا  اکنون با توجه به رابطه

 یابیم:  را می IAصورت زیر  به

 
tan

IC h
CA CAtan tan
IC IC

° =°θ = °
=

θ = → = →

337372 4
2

337
4

  

 CA CA h
h

= ⇒ =
3 3
4 4

  

 AB cmCB CA AB CB h== + → = +7 3 7
4

  

 داریم:  ICBدر مثلث 

 
tan hCBtan h h

h h

° =
°

+
= → = ⇒ − =

453
3

3 74 4 3453 7
3 3 4

  

 h h−
⇒ =

16 9 7
12

  

 h h cm= ⇒ =
7 7 12
12

  

 cos /hcos IA cm / m
IA IA

== → = ⇒ = =37 0 8 8 1237 15 0 15
10

 

dتوان با استفاده از رابطـۀ  در نهایت با محاسبۀ تندي نور در شیشه، می v t= ، زمـان ∆
 دست آورد:  را به IAمسافت کردن طی 

 
mc
s

n

c mv
n s

= ×

=

×
= → = = ×

8 83 10 8
4
3

3 10 97 104 4
3

  

 s nsd /t t s t ns
v

− =−∆ = = ⇒ ∆ = × →∆ =
×

910 19
8

0 15 6 2109 9 310
4

  

 )86تا  80هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(

 

 هاي آشنا سؤال – 3 فیزیک
 

 )90 -(سراسري تجربی  »1«گزینۀ   -181

بـه نقـش مـوج،  توجـهبا 
3 15
2

cmλ
10، در نتیجـه = 0 1cm / mλ = = 

 کنیم.  ، ابتدا دورة تناوب موج را حساب میλاست. بنابراین با داشتن

 

10 0 1 1
10 100

mv
s /T T s

v

=λ
= = → = = 

از طرف دیگر، چون 
1

400
t s∆ برابر  =

1 1
4 100 4

Tt∆ = × یـد ذرة اسـت، با =

 +Aجا شـود و در مکـان  جابـه (A)واقع در مبدأ مختصات بـه انـدازة یـک دامنـه 
بـه طـرف پـایین Aقرار گیرد. با توجه به جهت حرکت موج ذرة واقع در نقطـۀ−Aیا

( y)− کند، در لحظۀ  حرکت می
1

400
t s= 1«، نقش موج مطـابق شـکل گزینـۀ «

 است. 

 
 )65تا  62 هاي ، صفحه3یک ) (فیزنوسان و امواج(

----------------------------------------------  
 )85 -(سراسري خارج از کشور ریاضی  »4«گزینۀ   -182

کند،  اي که از نقطۀ تعادل و در جهت محور شروع به حرکت می در حرکت نوسانی، ذره

T3 پس از مدت
4

جا  جابـه−Aنقطـۀ  سـمت رود. سپس به می +Aنقطۀ هاز مبدأ ب 
ــه می ــر شــود و در نتیجــه جاب ــدت براب ــن م xجایی ذره در ای A A∆ = − − = −0 

λ3باشد. در همین مدت موج به اندازة می
4

کنـد. بـه عبـارت  در محـیط پیشـروي می 
 دیگر داریم:

 
Ttv

Tx v t x t
T

λ
∆ == λ

∆ = ∆ →∆ = ∆ →

3
4 

Tx x
T
λ

∆ = × ⇒ ∆ = λ
3 3
4  )65تا  62هاي  فحه، ص3) (فیزیک نوسان و امواج( 4

---------------------------------------------- 
 )96 -(سراسري ریاضی  »1«گزینۀ   -183

را بـه  Pاز گیرنـدة  Bابتدا با استفاده از رابطۀ فیثاغورس، فاصلۀ ایستگاه رادیـویی 
 آوریم: دست می
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AP km
AB km

PB AP AB =
=

= + →602 2
80 

PB PB km= + ⇒ =2 260 80 100 

xtاکنون با استفاده از رابطۀ
c
∆

∆ دو سـیگنال را  Pانی کـه گیرنـدة اختالف زم =

PBکنیم. دقت کنید، چون  کند، حساب می دریافت می PA>  است، بـا توجـه بـه
Bثابت بودن تندي انتشار موج،  At t> 83 باشد: می 10c m / s= × 

 
xt

B A B Ac
B A

x x x xt t t t
c c c

∆
∆ = −

∆ = − →∆ = − =  

 

xt
B A B Ac

B A
x x x xt t t t
c c c

= −
∆ = − → ∆ = − = 

3 4
3 4

100 100 10 10 10
60 60 10 6 10

B

A

x km m
x km m
= = × = ×

= = × = ×
→ 

t t s−× − × ×
∆ = = ⇒ ∆ = ×

× ×

4 4 4
4

8 8
10 10 6 10 4 10 4 10

33 10 3  )67و  66هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج( 10
----------------------------------------------  

 با تغییرجزئی) 97 -(سراسري ریاضی  »4«گزینۀ   -184
mλنادرست: با توجه به شکل، » 1«گزینۀ  =2 mλاست. بنابراین  2  است. 1=
cTλبا استفاده از رابطـۀ  cو  λنادرست: با داشتن » 2« گزینۀ ، دورة تنـاوب =

 کنیم: موج را حساب می

c m/s
m

T T s T s
c

= × −
λ=

λ
= → = ⇒ = ×

×

83 10 8
81

1 1 10
33 10

 

 ص نیست.نادرست: بر روي شکل دامنه مشخ» 3«گزینۀ 

و با استفاده از رابطـۀ  fو  λدرست: با داشتن » 4«گزینۀ 
c
f

λ ، بسـامد مـوج را =

 کنیم: حساب می
8 83 10 8

1
3 10 3 10

1

mc
s

m
cf f f Hz

= ×

λ=
×

= → = ⇒ = ×
λ )67و  66 هاي ه، صفح3) (فیزیک نوسان و امواج( 
---------------------------------------------- 

 )96 -(سراسري ریاضی  »2«گزینۀ   -185
آوریم. چون تنـدي  از چشمۀ صوت را به دست می Bو Aهاي ابتدا نسبت فاصلۀ نقطه

Lصوت ثابت است، با استفاده از رابطۀ  v t=  داریم:  ∆

v B B
A A

r t
L v t

r t
= ∆

= ∆ → =
∆

 

0 6
0 3

0 6 2
0 3

B
A

t / s B B
t / s A A

r r/
r / r

∆ =
∆ =

→ = ⇒ = 

dB∆βاکنون با داشتن = A، نسبت 30
B

I
I

آوریم.  را به صورت زیـر بـه دسـت مـی 

ـــون  ـــد چ ـــت کنی Aدق Br r<  ،ـــت Aاس Bβ > β ـــه  می ـــد، در نتیج باش
30A B dB∆β = β −β =  است.  +

10 30 10A A
B B

I I
log log

I I
∆β = ⇒ = 

33 10A A
B B

I I
log

I I
⇒ = ⇒ = 

 ف شدت صوت داریم: در آخر با استفاده از تعری

A r A A A
B B B

P I rPI P I r ( )
A P I r

= π= → = × π ⇒ = ×
24 2 24 

3 21 100010 250
2 4

A A
B B

P P
( )

P P
⇒ = × = ⇒ = 

 )74تا  70 هاي ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )86 -(سراسري خارج از کشور ریاضی  »4«گزینۀ   -186
در حـال انتشـار  5sدر مـدت m/s340با شلیک تیر، صوت حاصل از آن بـا تنـدي 

5tاست. بنابراین ابتدا باید مشخص کنیم اتومبیل در مدت s∆ چه مسـافتی جلـو  =
 رود. چون سرعت اتومبیل ثابت است، داریم:  می

v m/s
t s

x v t x m=
∆ =

∆ = ∆ →∆ = × =40
5

40 5 200 

گر فاصلۀ اتومبیل از مـانع در لحظـۀ شـلیک برابـر بینید، ا طور که در شکل زیر می همان
d  5باشد، بعد ازs 200که اتومبیلm 2رود، صـوت مسـافت  جلو می 200d − 

 کند تا به اتومبیل برسد. بنابراین داریم:  را طی می

 
200 2 200x d d d∆ = + − = − 

v m/s
t s

x v t d=
∆ =

∆ = ∆ → − = ×340
5 2 200 340 5 

2 1900 950d d m= ⇒ = 
 )80تا  78هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(

---------------------------------------------- 
 )91 -(سراسري خارج از کشور ریاضی  »1«گزینۀ   -187

صـفحه  این مطلب که مجمـوع زوایـاي نیمابتدا با توجه به شکل مقابل و با در نظر گرفتن 
 آوریم:  دست می را به (r)ˆاست، زاویۀ شکست  0180برابر با 

 
îˆ ˆ ˆ ˆi r r r=+ + = → + + = ⇒ =

0530 0 0 0 0 090 180 53 90 180 37    
n)شـفاف اکنون به کمک قانون شکست اسنل، ضریب شکست محیط  را بـه دسـت  2(

ˆ آوریم، داریم:  می ˆi , r
n n

ˆ ˆn sin i n sinr = =
= =

= →
0 0

1
53 37

1 2 1
H¼À

 

sin /
sin /

sin n sin =

=
× = × →

0
0

53 0 80 0
2 37 0 6

1 53 37 

// n / n
/

× = × ⇒ = =2 2
0 8 41 0 8 0 6
0 6 3

 

 )86تا  80هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )84 -(سراسري ریاضی  »1«گزینۀ   -188
ک قـانون ابتدا با توجه به شـکل مقابـل و بـه کمـ

پرتو نور هنگام  (r)ˆشکست اسنل، زاویۀ شکست 
 آوریم: دست می ورود به محیط شفاف را به

  ˆ ˆn sin i n sinr=1 2 

î
n n , n

=
= = =

→
0

1 2

45
1 2

 
 هوا

 ثابت 
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sin
ˆsin sinr

=
× = × →

0 2450 21 45 2 

ˆ ˆ ˆsinr sinr r× = × ⇒ = ⇒ = 02 11 2 30
2 2

 

 است.  r̂برابر با زاویۀ α̂و مورب، زاویۀ ضمناً با توجه به قضیۀ خطوط موازي 
 ˆ r̂α = = 30°  

هاي تابش و بازتابش از سطح آینۀ تخت بـا  از سوي دیگر، طبق قانون بازتاب عمومی، زاویه
 یکدیگر برابر بوده و داریم: 

= =
0

030 15
2

 زاویۀ تابش  = ویۀ بازتابشزا 

β̂ = − =0 0 090 15 75 
 است، داریم:  0180و در نتیجه، با توجه به این که مجموع زوایاي داخلی یک مثلث برابر با 

ˆˆ ˆ ˆ ˆβ=β + + θ = → + + θ = ⇒ θ =
0750 0 0 0 0 090 180 75 90 180 15 

 )86تا  80 هاي ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )98 -(سراسري ریاضی  »4«گزینۀ   -189
 طبق قانون شکست عمومی، داریم:

v sin v sin
v sin v sin

θ =

θ =

θ
= → =

θ

0
4

0
1

0454 4 4
01 1 153

45
53

  

sin /

sin /

v / ( )
v /

=

=
→ = =

0

0
45 0 7 4

153 0 8

0 7 7 1
0 8 8

  

 از سوي دیگر، طبق توضیحات صورت سؤال، داریم:

v v v v v v v ( )= − = = ⇒ =2 1 1 1 1 1 2
25 75 3 4 2
100 100 4 3

  

v v v v v v v ( )= + = = ⇒ =4 3 3 3 3 4 3
40 140 7 7 3

100 100 5 5
  

 ) داریم:3) و (2) ، (1با ترکیب روابط (

( ) ,( )
vv v

( )
v vv

= → = ⇒ = × × =
33 24 3

1 22

7
7 7 7 4 5 55 448 8 8 3 7 6

3

  

 توان نوشت: اي ضریب شکست، می لذا با استفاده از رابطۀ مقایسه
c ( )n v ncn

v n v n
= → = → =42 3 2

3 2 3

5
6

SMIY

ÁHï¾vÄI£¶ ¾â õMHn

 

 )84تا  81 هاي ه، صفح3) (فیزیک نوسان و امواج(
---------------------------------------------- 

 )98 -(سراسري ریاضی  »1«گزینۀ   -190
 تر  است، یعنی: تر، بیش هاي کوتاه موج دانیم ضریب شکست یک محیط براي طول می

n nλ > λ ⇒ <
q¶o¤ qLw q¶o¤ qLw

  
از سوي دیگر، طبق قانون شکست اسنل، هر چه ضریب شکست یک محیط براي پرتـویی 

شود. یعنـی بـا  می تر بیشتو نیز تر باشد، به ازاي زاویۀ تابش یکسان، انحراف پر معین بیش
تري خواهـد  از هوا به مایع شفاف، پرتو قرمز نسبت به پرتو سبز انحراف کم SIورود پرتو 

 پاسخ درست سؤال است.» 1«داشت و گزینۀ 
توجه داشته باشید که هر دو پرتو پس از شکست، به خط عمود بر سطح جـدایی نزدیـک 

 اند.  هر دو نادرست» 4«و » 3«هاي  لذا گزینهشوند و  می
 )87تا  81هاي  ، صفحه3) (فیزیک نوسان و امواج(

---------------------------------------------- 
 2 فیزیک               
 

 (علیرضا گونه)  »2«گزینۀ   -191
هـیم، با توجه به شکل، اگر انگشت شست دست راست را در جهت جریـان الکتریکـی قـرار د

را نشان  Sها، جهت  و جهت باز شدن آن Nجهت خم شدن چهار انگشت دست راست جهت 

دهد یا به عبارت دیگر، باید انگشت شست دست راست را طوري در امتداد سیم قرار دهیم  می
دهـد، وارد  مغناطیسـی را نشـان می  هاي میـدان که چهار انگشت دست راست که جهت خط

 سو باشد. . بنابراین، باید جریان الکتریکی در سیم برونعقربۀ مغناطیسی شود Sقطب 

N

C S

 
 ادامه: 
، عقربه از حالت افقی در نقطـۀ Bبه نقطۀ  Aمن با انتقال عقربۀ مغناطیسی از نقطۀ در ض

A  به حالت عمودي در نقطۀB درجـه  90کنـد. بنـابراین عقربـۀ مغناطیسـی  تغییر می
 )70تا  67هاي  ، صفحه2) (فیزیک اطیس و القاي الکترومغناطیسیمغن( چرخیده است.

---------------------------------------------- 
 پوریوسف)  (امیر  »4«گزینۀ   -192

بار با بار مثبت و یک بار با بار منفی شکل را  چون نوع بار الکتریکی ذره مشخص نیست، یک
کنید، چون ذرة باردار از مسیر اولیۀ خودش کنیم، دقت  رسم و گزینۀ درست را انتخاب می

Bهاي  شود، الزاماً نیرو منحرف نمی EF , F
 

باشند. در  اندازه و در سوي مخالف هم می هم 
با میدان الکتریکی و نیروي الکتریکـی وارد  سو لکتریکی وارد بر بار مثبت همي ا ضمن نیرو

 مخالف آن است. يبر بار منفی در سو

F
E

F
B E

V

B

FB E
V

B

F
E

 
 درست است. » 4«بینیم، بار ذره مثبت یا منفی باشد، شکل گزینه  می

 )73تا  71هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(
---------------------------------------------- 

 )مصطفی کیانی(  »1«گزینۀ   -193
بینیم وقتـی  کنیم، مـی اگر مطابق شکل زیر، بردارهاي سرعت و میدان مغناطیسی را رسم

x شـود، در صـفحۀ ذرة باردار وارد میدان مغناطیسی متغیـر می z− اي  صـورت دایـره به
Bکند، که در هر لحظه، بردار  حرکت می



Vبر بردار  


عمود است. بنابراین با اسـتفاده از  
F | q | VBsin= θ صورت زیر، لحظه  بهt یابیم:  را می 

y

x

B

F
Z

V

t   j

t

 

 F N , ,B t
m|q| C ,V
s

F | q | VBsin
− °= × θ= =

−= × =
= θ→

6 212 10 90 3
62 10 2

  

 t sin t t s− −× = × × × × ⇒ = ⇒ =6 6 2 212 10 2 10 2 3 90 1 1  
 )73تا  71هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(

---------------------------------------------- 
 )ئیان مجتبی نکو(  »2«ینۀ  گز -194

کند، نیروي خالص وارد بر آن صـفر  ت ثابت حرکت میعکه ذرة باردار با سر با توجه به این
 یابیم:  ابتدا تندي حرکت ذرة باردار را می ،است. بنابراین با توجه به شکل زیر

B

mg

FB

V

 
 F |q|VBsinB

Bmg F mg | q | VBsin= θ= → = 90  
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 m mg kg , |q| C C

B G T T

− −= = × = µ = ×
− −= = × = ×

→
6 62 2 10 2 2 10

4 2500 500 10 5 10
  

 mV V
s

− − −× × = × × × × × ⇒ = ×6 6 2 22 10 10 2 10 5 10 1 2 10 

dاکنون با استفاده از رابطۀ  v t=  یابیم:  را می AC، زمان طی مسیر ∆

 d cm m
mv
s

dt t s
v

−−= = × −

= ×

×
= → = = ×

×

1180 8 10 3
222 10

8 10 4 10
2 10

  

 s ms t ms
− =→∆ =

310 1 4  
 )73تا  71هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(

----------------------------------------------  
 )نسب عبدالرضا امینی(  »2«گزینۀ   -195

را  نیـروتوان  با استفاده از رابطۀ نیروي وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی، می
 دست آورد. به

 I A , cm / m

B G T,
F I Bsin = = =

− − °= = × = θ=
= θ→10 50 0 5

4 2100 100 10 10 90


  

 F / sin−= × × ×210 0 5 10 90  
 F F / N−⇒ = × × = =25 10 1 0 05  

با توجه به جهت میدان مغناطیسی و جهت جریان الکتریکی، نیـروي مغناطیسـی وارد بـر 
و جهـت جنـوب را بـا  ⊗سیم به طرف باال است. دقت کنید، جهت شمال را با عالمـت 

 دهیم. نشان می عالمت 
F

IB 
 )76تا  73هاي  ، صفحه2) (فیزیک سیمغناطیس و القاي الکترومغناطی(

---------------------------------------------- 
 )سیده امصادق م محمد(  »3«گزینۀ   -196

با توجه به جهت جریان درون سیم و جهت میدان مغناطیسی و با استفاده از قاعدة دسـت 
با استفاده از  کنیم و راست، جهت نیروي وارد بر هر قطعه سیم را مطابق شکل زیر رسم می

Fرابطۀ  BI sin= θ یابیم. دقـت کنیـد، نیـروي  اندازة نیروي وارد بر هر قطعه را می
 باشند. وارد بر آنها نیز یکسان می

F

F
F

F

F
F

F
F

cm

cm
B I A

 

 
F F F F F

F BI sin / / sin N−

= = = =


= θ = × × = ×

1 3 5 7
30 2 2 0 01 90 4 10

  

 
F F F F F

F BI sin / / sin N−

′= = = =


′ = θ = × × = ×

2 4 6 8
30 2 2 0 01 90 4 10

 

 یم:یاب می yو  xهاي  راستاي محور ردا ها ر اکنون برایند نیرو
FyFt

Fx 
x xF F F F F F F N− −′= + + + = ⇒ = × × = ×3 3

2 4 6 8 4 4 4 10 16 10  
 xF mN⇒ =16  

y yF F F F F F F N− −= + + + = ⇒ = × × = ×3 3
1 3 5 7 4 4 4 10 16 10  

 yF mN⇒ =16  
 ها برابر است با:  در نهایت برایند نیرو

 
F Fx y

T x y T x TF F F F F F
=

= + → = ⇒ = ×2 2 2 2 16  

 TF mN⇒ = 16 2 
ـیمی کـه ABبر قطعه سیم براي محاسبۀ نیروي وارد روش دوم:  ، کافی است، نیـروي وارد بـر س

کند، محاسبه نماییم. با توجه به شـکل  هم متصل می  را به ABابتدا و انتهاي قطعه سیم شکستۀ 
 یابیم: سازد را می اي که با میدان مغناطیسی می و زاویه ABزیر، ابتدا طول سیم مستقیم 

I

B

A
cm

cm

B

 
 AB AB cm m−= + ⇒ = = ×2 2 24 4 4 2 4 2 10  

 I A
B / T

F I Bsin =
=

= →2
0 2

90  

 F / F N− −= × × × × ⇒ = ×2 32 4 2 10 0 2 1 16 2 10  

 N mN F mN
− =→ =

310 1 16 2  
 )76تا  73هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(

---------------------------------------------- 
 )98(خارج از کشور ریاضی   »4«گزینۀ  -197

 ی وارد بر سیم حامل جریان، داریم:استفاده از رابطۀ نیروي مغناطیس
[ ] [ ][ ][ ]F BI sin F B I= θ⇒ =   

NN T.A.m T
A.m

⇒ = ⇒ = 

 )85تا  65هاي  ، صفحه2(مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی) (فیزیک 
---------------------------------------------- 

 (فاروق مردانی) »4«گزینۀ  -198

0N وله داریم:طبق رابطۀ میدان مغناطیسی داخل سیمل IA ABA LA

µ
=  

BA←
 تهج



 
74 10 100 20 48 10 8
1

T G
−π× × × −= = π× = π 

 0N IB BBB LB

µ
= 

BB→
 تهج



 
74 10 125 8 44 10 4
1

T G
−π× × × −= = π× = π  

 دنيارب يسيطانغم ناديم تهج
←   

 8 4 4B B B B GT A B T= − = π − π⇒ = π  
 )82و  81هاي  ، صفحه2) (فیزیک ومغناطیسیمغناطیس و القاي الکتر(

---------------------------------------------- 
 (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  -199

دسـت  به Aابتدا جهت میدان مغناطیسـی حاصـل از سـیم حامـل جریـان را در نقطـۀ 
 بر بار متحرك داریم: آوریم. اکنون با استفاده از رابطۀ نیروي وارد می
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 )77و  76، 73ا ت 71هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(

---------------------------------------------- 
 (امیرحسین برادران)  »1«گزینۀ  -200

 
ها و سـیملوله  با استفاده از قاعدة دست راسـت جهـت میـدان مغناطیسـی را درون حلقـه

نام مقابل هم قرار دارند. بنابراین نیروي  هاي ناهم که قطب کنیم. با توجه به این مشخص می
 ) از طرف سیملوله از نوع جاذبه است.2) و (1هاي ( د به حلقهوار

 )82تا  80هاي  ، صفحه2) (فیزیک مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی(
---------------------------------------------- 

 1 فیزیک   
 
 (عباس موتاب)  »4«گزینۀ   -201

 یابیم:  لکتریکی را میتوان خروجی گرمکن ا از تعریف بازده،  ابتدا با استفاده

   

   

را  به آب  وارة زیر، مقدار گرماي الزم براي تبدیل یخ  اکنون با توجه به طرح
 یابیم:  می

   
   

  

   
 یابیم: را می mصورت زیر،  در نهایت با استفاده از رابطۀ توان خروجی، به

  

   
 )106تا  103 و 98تا  96هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(

---------------------------------------------- 
 سیف) پور  (امیر  »2«گزینۀ   -202

یابیم.  ابتدا با استفاده از رابطۀ تغییر سطح در اثر تغییر دما، ضریب انبساط طولی کره را می

رسد، مسـاحت  می با توجه به نمودار، وقتی دماي کره از صفر درجۀ سلسیوس به 

رسد، یعنی تغییرات مساحت کره در اثـر افـزایش  می به  کره از 

 است. برابر  دماي 
 بنابراین داریم: 

  

  

کنیم. دقـت کنیـد، چـون شـعاع اولیـه  را به درجۀ سلسیوس تبدیل مـی اکنون 

 ایم.  است، درجۀ فارنهایت را به درجۀ سلسیوس تبدیل نموده برحسب 

   

  
 یابیم:  در نهایت درصد تغییر شعاع کره را با استفاده از رابطۀ درصد تغییر طول می

 درصد تغییر شعاع درصد تغییر شعاع 

   

  ر شعاعیدرصد تغی% 

 )93تا  91هاي  ه، صفح1(فیزیک  )دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 سیف) پور  (امیر  »1«گزینۀ   -203
که تغییر شعاع و تغییر دمـاي دو کـره  ابتدا با استفاده از رابطۀ تغییر طول و با توجه به این

 یابیم:  ها را میچنین حجم ظاهري اولیۀ آن یکسان است، رابطۀ بین شعاع اولیه کره و هم

   

   

  
 بینیم حجم ظاهري دو کره با هم برابر است. می

کنیم، چـون  ها را پیدا مـی کره  ، رابطۀ بین جرماکنون با استفاده از رابطۀ 

 توان نوشت:  باشد، می می ها با هم برابر و  ه شده به کرهگرماي داد

   

  

حجم واقعی  که در این رابطه  و با توجه به این از طرف دیگر، بنا به رابطۀ 
 توان نوشت:  است، می

   

  

توپر است،  Aاست. چون کرة  Aحجم واقعی کرة برابر   Bبینیم، حجم واقعی کرة  می

 برابـر  Bباشد؛ بنابراین، حجم حفـرة درون کـرة  حجم واقعی و ظاهري آن یکسان می

 است. یعنی:  Aحجم ظاهري کرة 

   

  
 )99تا  96و  90تا  88هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(

---------------------------------------------- 
 (مصطفی کیانی)  »4«گزینۀ   -204

 یابیم:  آب الزم است را می ار گرمایی که براي تبخیر ابتدا مقد

   

ــی ــه آب  بینیم  م ــاي داده شــده ب ــدار گرم آن صــرف  ، مق
 mآن دمـاي  بنابراین مقدار  شود، آب می تبخیرکردن

رساند، براي محاسبۀ مقدار گرمایی که دمـاي  می به  آب را از کیلوگرم 
 توان نوشت: ساند میر می به  آب را از همان مقدار 
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 Q kJ= ⇒ =
100 400
60

 

 )108تا  106و  98تا  96 هاي ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 )عباس موتاب(  »2«گزینۀ   -205

شوند. دماي تعادل برابر صفر است. بنـابراین، تبدیل  C°0چون باید بخار آب و یخ به آب 
دهیم و جـرم  هاي مبادله شده را برابر صـفر قـرار مـی وارة زیر مجموع گرما با توجه به طرح

 توان نوشت:  یابیم. دقت کنید، براي سهولت در محاسبه می بخار را می

 
Q m c Q m LFC C C

′= ∆θ ′=° ° °− → →
1 220 0 0gÄ

gÄ gÄ JA  

 F vc c , L c , L c= = =
1 80 540
2gÄ JA JA JA

 

 
Q mc Q mLV

C C C
= ∆θ =← ←

° ° °
3 4

0 100 100
JA JA nIhMJA JA

  

 Q Q Q Q+ + + =1 2 3 4 0  
 F vm c ( ( )) m L mc ( ) mL′ ′− − + + − − =0 20 0 100 0

gÄ JA
  

 
m kg′=

→

64
90 

 c c c m c× × + × − − × =
64 1 6420 80 100 540 0
90 2 90JA JA JA JA

  

 
c

m m× ×
→ + = ⇒ =

640 640 8 640 9640 640
90 90 90

¸ÃÎoö pH ýmeIM
JA  

 m / kg m g⇒ = = ⇒ =
64 0 1 100
640

  

 )109تا  103و  98تا  96هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی(  »2«گزینۀ   -206
ماند، دماي تعادل صفر است. بنابراین با استفاده از  چون پس از تعادل، در ظرف یخ باقی می

 یابیم:  واره زیر، ابتدا جرم یخ ذوب شده را می طرح

 Q mc
C C

= ∆θ→
° °

2
20 0
JA JA

  

 Q m LF
CC

′=→
°°

1
00

gÄ JA

  

 FQ Q m L m C ( )′+ = ⇒ + − =1 2 0 0 20 0
JA JA

  

 m g / kg
J JC ,LF kgkg. C

= =

= =
°

→800 0 8

4200 336000
JA

  

m / ( ) m′ ′× + × × − = ⇒ = × ⇒336000 0 8 4200 20 0 336000 16 4200 
 m / kg g′ = =0 2 200  

 کنیم:  اکنون جرم یخ باقیمانده را پیدا می
 m g′′ = − =300 200 100  

 )106تا  96 هاي ه، صفح1) (فیزیک دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 (اسماعیل احمدي)  »3«گزینۀ   -207
معموالً افزایش فشار وارد بر جسم سبب باال رفتن نقطـۀ ذوب  –درست است »: 1«گزینۀ 

انجامد که  شود، اما در برخی مواد مانند یخ، افزایش فشار به کاهش نقطۀ ذوب می جسم می
 ر ناچیز است.این مورد در یخ بسیا

 آورد. وجود ناخالصی در مایع، نقطۀ انجماد آن را پایین می –درست است »: 2«گزینۀ 
نقطۀ جوش هر مایع به جنس و فشار وارد بر آن بستگی دارد.  –نادرست است  »:3«گزینۀ 

 شود. افزایش فشار وارد بر مایع سبب باال رفتن نقطۀ جوش آن می

هان تبخیر هر مایع به جنس و دماي آن بسـتگی دارد گرماي ن –درست است »: 4«گزینۀ 
 یابد. و با افزایش دماي مایع، گرماي نهان تبخیر آن کاهش می

 )109و  108، 105، 104هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 )هاشمی سید ایمان بنی(  »4«گزینۀ   -208
هاي مبادلـه شـده را  شود، مجموع گرما ر آن دماي تعادل مطرح میبراي حل مسائلی که د

 است،  55°دهیم. بنابراین براي حالت اول که دماي تعادل برابر  برابر با صفر قرار می
 Q Q m c ( )θ θ+ = ⇒ × × − θ11 2 0 55

JA JA
  

 mcm c ( )+ × × − θ = →22 55 0 ´ÄnHj ýmeIM  
 ( ) ( )⇒ − θ + − θ = ⇒ θ + θ =1 2 1 255 2 55 0 2 165 1  

 است، داریم:  C°40حالت دوم که دماي تعادل برابر  براي
 Q Q m c ( )θ θ+ = ⇒ × × − θ11 2 0 2 40

JA JA
  

 mcm c ( )+ × × − θ = →240 0 ´ÄnHj ýmeIM 
 ( )⇒ − θ + − θ = ⇒ θ + θ =1 2 1 280 2 40 0 2 120 2  

 
θ + θ = θ + θ =  ⇒ θ + θ = − θ − θ = −  

1 2 1 2

1 2 1 2

2 165 2 165
2 120 4 2 240

  

 
C

C

°

°

θ =
⇒ − θ = − ⇒

θ =

1
1

2

25
3 75

70
  

θبنابراین  + θ1  برابر است با:  2

 C°θ + θ = + =1 2 25 70 95  
 )102تا  96هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(

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

 )سیاوش فارسی(  »4«گزینۀ   -209
تغییر حالت ذوب را داریم،  BCافزایش دما و در قسمت  ABبا توجه به نمودار در قسمت 

 نوشت:  توان بنابراین می

 AB AB AB AB AB
BC BC F BC F

P.t Q mc P.t mcQP
P.t Q mLt P.t m L

= = ∆θ ∆θ= ⇒ ⇒ = = =
  

 AB AB

BC F

t s , C
Jt s ,L

kg

°= ∆θ = − =

= − = = × 4
500 90 40 50

2000 500 1500 75 10
 

 c Jc c
kg. C

×
= ⇒ = × ⇒ =

°×
4

4
500 50 150 75 10 5000

1500 75 10
  

 )106و  105، 104، 103، 98، 97هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 )مصطفی کیانی(  »3«گزینۀ   -210
رسـانش، همرفـت و  کار و گرما، ممکن است هر سه سـاز انتقالدر هر فرایند  –) نادرست آ

 تابش گرمایی دخالت داشته باشند.
هاي آزاد نیـز در انتقـال گرمـا  هاي اتمی، الکترون در فلزات افزون بر ارتعاش –ب) درست 

 هاست. هاي آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم نقش دارند اما سهم الکترون
هاي گرمایی خـوبی نیسـتند  ر مایعات و گازها که معموالً رساناانتقال گرما د –پ) درست 

گیرد. ایـن  جایی بخشی از خود ماده، انجام می عمدتاً به روش همرفت، یعنی همراه با جابه
 گیرد. پدیده براثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می

زان صیقلی بودن تابش گرمایی از سطح هر جسم عالوه بر دما به مساحت، می –ت) درست 
هاي روشـن تـابش گرمـایی  و رنگ سطح آن بستگی دارد. سطوح صاف و درخشان با رنگ

 که تابش گرمایی سطوح تیره، ناصاف و مات بیشتر است.  کمتري دارند، در حالی
 عبارت درست وجود دارد. 3بنابراین 

 )117تا  111هاي  ، صفحه1) (فیزیک دما و گرما(
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 3 شیمی               

 

 )رضا سلیمانی(  »3«گزینۀ   -211
) SiO2ها (مانند  ها هستند اما جامدهاي کوواالنسی شامل ترکیب ترکیب جزءمواد یونی 

 و عناصر (مانند الماس) هستند.
 ها: بررسی سایر گزینه

ند و در حالت مذاب رسـاناي االنسی در حالت جامد سختی باالیی دار مواد کوو»: 1«گزینۀ 
هـا هسـتند  از اتم بسیار زیادياالنسی، تعداد  هاي سازندة مواد کوو  جریان برق نیستند. ذره

 اند. االنسی) به یکدیگر متصل شده که با پیوند اشتراکی (کوو
مواد فلزي در حالت جامد معموالً سـختی بـاالیی ندارنـد و در حالـت مـذاب »: 2«گزینه 

برق هستند. مواد فلزي، کمترین فراوانی را در بین مواد در طبیعـت دارنـد. رساناي جریان 
 بیشترین تنوع مربوط به مواد مولکولی است.

و در حالت مذاب رساناي جریان  سخت نیستندمواد مولکولی، در حالت جامد »: 4«گزینۀ 
تواننـد  یدمـاي اتـاق م درهـاي بـین مولکـولی  به نـوع نیرو با توجهبرق نیستند، این مواد 

 صورت جامد، مایع یا گاز باشند. به
 )82و  81، 78، 77، 72تا  67هاي  صفحه ،3(شیمی  )اي از هنر، زیبایی و ماندگاري شیمی جلوه(

---------------------------------------------- 
 )زاوره رسول عابدینی(  »3«گزینۀ   -212

 ها: بررسی درستی گزینه
؛ بنـابراین انـد اکسـید ناقطبی گرد تري اکسید و گو ، کربن ديهاي اتین مولکول»: 1«گزینۀ 
 قطبی آنها برابر صفر است.  دو گشتاور
Alبلـور  شـبکۀ پاشی آنتالپی فرو»: 2«گزینۀ  O2 بلـور شـبکۀ پاشـی  از آنتـالپی فرو 3

بارهـاي انـدازة ا مجمـوع زیـر .تـر اسـت بیش (MO)قلیـایی خـاکی  هـاياکسید فلز
 تر است.  الکتریکی آن بیش

 اشتراکی وجود دارد.  هايپیوند ها همۀ اتماالنسی میان  در ساختار یک جامد کوو»: 3«  گزینۀ

POهاي  یون»: 4«گزینۀ  −3
SiOو  4 −4

 12دارند و هر دو یون داراي  یبارهاي متفاوت 4
 اند.   ي الکترون ناپیوند جفت

:O: :O:
| |

||
:O::O:

:O Si O : :O P O :

− −   
   
   − − − −
   
      

4 3
 



   

   

 

 )88و  81، 80، 75تا  72هاي  صفحه ،3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه
---------------------------------------------- 

 )امیر حاتمیان(  »4«گزینۀ   -213
 ) نادرست هستند.ث(و  )پ(موارد 

 ها: بررسی عبارت
ژن از مولکول  اتم هیدرو 2االنسی به  پیوند کوو 2) در ساختار یخ هر اتم اکسیژن از طریق آ

 هاي دیگر متصل است. ژن از مولکول اتم هیدرو 2ژنی به  پیوند هیدرو 2خود و از طریق 
Hپ) در مولکــول  O2  وCO2 ی روي اتــم اکســیژن تــراکم بــار الکتریکــی منفــ

Hصورت خطی و مولکول  به CO2تر است امّا مولکول  بیش O2 صورت خمیده  به
Hشود تا  ها سبب می است و همین شکل مولکول O2  برخالفCO2  قطبی باشد

 گیري کند. کتریکی جهتو در میدان ال
هـاي بـین مولکـولی آن  ت) در یک ترکیب مولکولی آنتالپی تبخیر و نقطۀ جوش بـه نیرو

 ها بستگی ندارد. االنسی بین اتم وابسته است و به قدرت پیوند کوو
 )75 تا 72، 69هاي  صفحه ،3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه

----------------------------------------------  
 )وند رضا زهره محمد(  »2«گزینۀ   -214

 :درست هستند) ث) و (ب) و (آموارد (
 ها: عبارتبرخی بررسی 
H) با گرما دادن به سفالینه، بخشی از آمورد  O2 جـود در آن تبخیـر شـده و از  مو

یابد. از طرفـی جـرم  در این حالت درصد جرمی آب کاهش می شود. جرم آب کم می
یابـد، در نتیجـه درصـد  سایر مواد ثابت مانده و با توجه به اینکه جرم کل کـاهش می

 یابد. جرمی سایر مواد افزایش می

 اتم کربن دیگر متصل است. 3مورد پ) در ساختار گرافیت هر اتم کربن به 
، هـا اي آنه اتمی خطی براساس نحوة توزیع الکترون در اتم هاي سه مولکولمورد ت) 

 ) باشند.CO2) یا ناقطبی (مانند SCOتوانند قطبی (مانند  می
تـري دارد، بـار مثبـت  اي که عدد اتمی بیش هاي هم الکترون، ذره در میان گونهمورد ث) 

 تر است. تري داشته و درنتیجه شعاع آن کوچک بیش
 )78 و 74 ،70، 69، 67 هاي صفحه ،3(شیمی  نر، زیبایی و ماندگاري)اي از ه (شیمی جلوه

---------------------------------------------- 
 )محمد فائزنیا(  »2«گزینۀ   -215

 Na O(s) Na (g) O (g)+ −→ + 2
2 2  

mol Na O kJ/ g(Na ,O ) / kJ
mol Na Og(Na ,O )

+ −
+ −

× × =2 2
2 2

1 254229 5 1209 5
162

  

 mol g
/ kJ g

kJ mol
× × =
1 461209 5 41
1357 1

Ï¼ºIUH Ï¼ºIUH

Ï¼ºIUH

Ï¼ºIUH

  

 )81تا  79هاي  صفحه ،3(شیمی  ماندگاري) اي از هنر، زیبایی و (شیمی جلوه
---------------------------------------------- 

 )کرمی فرزاد نجفی(  »1«گزینۀ   -216
C  عنصرSi14  .است 

A  عنصرSc21 است A :[ Ar] d s1 2
18 3 4  

E  عنصرTi22  :است E :[ Ar] d s2 2
18 3 4  

B  عنصرC6  .است B :[ He] s p2 2
2 2 2  

D  عنصرCl17  .است D :[ Ne] s p2 5
10 3 3  

 موارد نادرست هستند. سایرپس موارد اول و سوم درست هستند و 
 بررسی موارد نادرست:

 .کند االنسی تولید می با اکسیژن جامد کوو Si14 مورد دوم:
 مورد چهارم: نقطۀ ذوب تیتانیم باالتر از فوالد است. 

AD3 (ScClترکیب یـونی  Dا ب Aمورد پنجم:   آنتـالپیکنـد کـه  ایجـاد می 3(
Alتر از  آن کمبلور شبکۀ فروپاشی  O2  است. 3

 )86و  85، 81، 80، 70تا  68هاي  صفحه ،3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه
---------------------------------------------- 

 )محمد نکو(  »4«گزینۀ   -217
 ها: رسی سایر گزینهبر

جرقه هماننـد تـوري پالتینـی  اثرژن با اکسیژن در  سرعت واکنش گاز هیدرو»: 1«گزینۀ 
 یابد. افزایش می

گیر  گر انرژي فعالسازي را کاهش داده و میزان تأثیر آن ارتباطی با گرمـا کاتالیز»: 2«گزینۀ 
 یا گرماده بودن واکنش ندارد.

صـورت  هـا به خروجی از اگزوز خودرو هاي رمی آالیندهترتیب صحیح مقدار ج»: 3«گزینۀ 
»x yNO C H CO<  .است» >

 )98تا  96و  92هاي  صفحه ،3(شیمی  )تر اي روشن راهی به سوي آینده ،(شیمی
---------------------------------------------- 

 )زواره رسول عابدینی(  »1«گزینۀ   -218
 .درست است  تنها مورد (ب)
 ها:  بررسی عبارت

سازي آن کمتر است  چون انرژي فعال ،تر است بیشدر جهت رفت ) IIآ) سرعت واکنش (
 گیر است.)  گرما IIگرماده و واکنش  Iها با هم برابر نیست (واکنش  واکنش ∆Hاما 

∆Hگرماده است ( Iب) واکنش  < سازي آن در جهت برگشـت بیشـتر  ال) و انرژي فع0
 تر است. سرعت آن در جهت برگشت کمدر شرایط یکسان پس  ؛است

  .کند تغییري نمی ∆H ولییابد  سازي کاهش می گر انرژي فعال کاتالیز استفاده ازپ) با 
هـا  فراورده پـس ؛ها اسـت دهنده تر از واکنش پایین Iها در واکنش  ت) سطح انرژي فراورده

ها اسـت،  دهنـده بـاالتر از واکنشهـا  سطح انرژي فراورده IIاما در واکنش  هستندپایدارتر 
 ها ناپایدارتر هستند. یعنی فراورده

 ) 97تا  94هاي  صفحه ،3(شیمی  )تر اي روشن راهی به سوي آینده ،(شیمی
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 )(میالد عزیزي  »3«گزینۀ   -219

چنـد لیتـر در مدت یک سـاعت متر  کیلو 60مسافت کنیم به ازاي طی  ابتدا محاسبه می
CO شود: تولید می 

 gCO molCO LCO?LCO km LCO
km gCO molCO

= × × × =
7 1 3060 450
1 28 1

  

در یک ساعت کسید خروجی از اگزوز خودرو  نو با توجه به سرعت داده شده، مقدار کربن مو

( s)3600 آوریم:  می دست را به / LCO?LCO s LCO
s

= × =
0 0253600 90

1
  

 مصـرف COتولیدي کم کرده تا مقدار  COخروجی را از مقدار  COسپس مقدار 
 آید:  دست  مبدل کاتالیستی به درشده 

 L− =450 90 360  

 %CO
CO

= × ⇒ × =
360100 100 80
450

½k{ ýo~¶ nHk£¶

ÁkÃ²¼U nHk£¶

 بازده مبدل کاتالیستی 

 )99و  98هاي  صفحه ،3(شیمی  )تر اي روشن راهی به سوي آینده ،(شیمی
---------------------------------------------- 

 )وند رضا زهره محمد(  »2«گزینۀ   -220

 
 گر بدون حضور کاتالیز                گر  در حضور کاتالیز             

a bE E′ ′=
1
4

   a b b aE E E E= ⇒ =
1 3
3

  

سـازي در هـر دو جهـت بـه  گر، انرژي فعال گیري از کاتالیز کنیم که پس از بهره فرض می
 یابد. کاهش می xاندازة 

 a b a a
xE x (E x) E x E− = − ⇒ − = −

1 3
4 4 4

  

 a
a a

E
E x E x x⇒ = ⇒ = ⇒ =

1 3 3
4 4 3

  

 
a

a a

E
x % /

E E
= × = ×3100 100 33 3یراتدرصد تغی 

 )97تا  94هاي  صفحه ،3(شیمی  )تر اي روشن راهی به سوي آینده ،(شیمی
---------------------------------------------- 

 2 شیمی            
 

 )فرزاد رضایی(  »3«گزینۀ   -221
 انفجار واکنش بسیار سریعی است.»: 1«گزینۀ 
 شود. رنگ نقره کلرید، سریع تشکیل می رسوب سفید»: 2«گزینۀ 
 واکنش تجزیه سلولز کاغذ بسیار کند است.»: 4«گزینۀ 

 )78صفحۀ  ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )سید رحیم هاشمی دهکردي(  »3«گزینۀ   -222
 موارد اول، دوم و چهارم درست است.

دهـد تـا  هـا را افـزایش می کروبجود در هواي آزاد، رشد و تکثیر می مورد سوم: رطوبت مو
 که مادة غذایی سرانجام فاسد شود. جایی

 )77تا  75هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )روزبه رضوانی(  »1«گزینۀ   -223
مقدار اسید است، پس  اگزالیکي ضریب استوکیومتر، دو برابر CO2استوکیومتري) ضریب آ

 اسید است. لیک مصرف اگزامتوسط سرعت مقدار ، دو برابر CO2 متوسط تولیدسرعت 
 )91و  90، 88تا  83، 81هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)

 )سمیه دهقان(  »3«گزینۀ   -224
تـوان  می ،ت منفـی وجـود داردعالم ،Cو  Bکه در رابطۀ سرعت مواد  با توجه به این

دهنـده)  باید در سمت چپ واکنش (یعنی به عنـوان واکنش Cو  Bدریافت که مواد 

R(B)باشند. از طرفی با توجه به رابطۀ  R(C) R(D)= =
1 1
3 2

توان دریافت  می 

معادلۀ پس  است؛ 1و  2، 3به ترتیب برابر  Dو  B ،Cمتري مواد  کیو که ضریب استو
C صورت مقابل است:  نظر به واکنش مورد B D+ →2 3  

 )88تا  83هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )علی امینی(  »4«گزینۀ   -225
و سرعت آغـازي و سـرعت متوسـط  بوده Aبرابر حالت  D، 2حجم گاز تولیدي در حالت 

 بیشتر است. Aاز حالت  Dالت واکنش نیز در ح
بـر سـرعت  يافزودن مواد جامد و مایع خالص که غلظت ثابت دارند اثـر»: 1«گزینۀ 

 از طرفی تغییر فشار، تأثیري در زمان اتمام این واکنش نخواهد داشت.واکنش ندارد. 
موالر اسـید، سـرعت واکـنش افـزایش  4/0لیتر محلول  میلی 50با استفاده از »: 2«  گزینۀ

  کند. تولیدي در انتهاي واکنش تغییري نمی CO2یابد، ولی مقدار  یم
0/افزودن »: 3«  گزینۀ  کند.  مول اسید میزان گاز تولیدي را دو برابر می 02

 mol/ / mol HX
L

× =0 2 0 /محلول 02 L0 1  

داشت که غلظت محلول نهایی از محلول اولیه بیشتر باشد تا سرعت آغازي  ولی باید توجه
 بیشتر باشد. Aاز حالت  Dحالت 

 / molM / mol.L
/ L

−= = 10 04 0 13
0 3

  

/mol    »:4«گزینۀ  L / / molHX
L

× =0 05 0 4 0 02  

 / molM / mol.L
/ L

−= 10 04 0 27
0 15

  

تواند مربوط به  و افزایش غلظت محلول آن، می HXبا توجه به دوبرابر شدن تعداد مول 
 )88تا  83هاي  صفحه ،2(شیمی (درپی غذاي سالم)  باشد. Dنمودار 

---------------------------------------------- 
 )وند رضا زهره محمد(  »1«گزینۀ   -226

شود  گر عمل کرده و سبب می کاتالیزخاك باغچه به عنوان یک مواد موجود در »: 1«گزینۀ 
 قند آغشته به آن سریعتر بسوزد. تا حبه
هایی کـه منجـر  که سرعت برخی از واکنش استدارنده  اسید یک نگه ئیک بنزو»: 2«گزینۀ 

 دهد. شوند را کاهش می به فساد مواد غذایی می
باشد (ماننـد  ها در طول واکنش ثابت دهنده هایی که غلظت واکنش در واکنش»: 3«گزینۀ 

 کند. مواد جامد یا مایع خالص) با گذشت زمان، سرعت واکنش تغییري نمی
هـا را  شـود کـه فعالیـت رادیکال فرنگی یافـت می جـه گو پن در هندوانه و لیکو»: 4«گزینۀ 

 لیکوپن گونۀ رادیکال نیست! دهد. کاهش می
 )89و  84، 82، 80هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)

----------------------------------------------  
 )کالیی حسین طیبی سود امیر(  »1«گزینۀ   -227

 اند. نادرست )ت(و  )ب(و  (آ)موارد 
CaCO : واکنش موازنه شدهمعادلۀ  HCl CaCl CO H O+ → + +3 2 2 22  

 بررسی همۀ موارد: 

mol.Lتوان با واحد  جامد را نمی ة) سرعت متوسط یک مادآ .s− −1  بیان کرد.  1
بـا کنـد امـا افـزایش حجـم اسـید  ب) گرم کردن مخلوط سرعت انجام واکنش را زیاد می

شـود. در صـورت افـزایش غلظـت  نمیواکنش سرعت  افزایشباعث کردن آب مقطر  اضافه
 )نه حجم آن!(یابد  اسید سرعت واکنش افزایش می

ــد فر پ) در واکنش ــرعت تولی ــان از س ــذر زم ــا گ ــیمیایی ب ــاي ش ــرف  اوردهه ــا و مص ه
 شود. ها کاسته می دهنده واکنش

mol ت)  H O molCO
?LCO / gH O

gH O mol H O
= × ×2 2

2 2
2 2

1 110 8
18 1

  

 LCO
/ LCO

molCO
× =2

2
2

24 14 4
1

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 27:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی  شیمی –اسفند 20آزمون  -»5«پروژة         

  

 V / LR(CO ) / L.min
t / min

−∆
= = =
∆

1
2

14 4 9 6
1 5

  

 )91تا  80هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )وارهز رسول عابدینی(  »3«گزینۀ   -228
 اند. هاي (آ)، (ب) و (پ) نادرست عبارت

 ها:  بررسی درستی عبارت

 
ــول بنزو ــار یکئ آ) در مولک ــد دو  اســید چه ــولی آن  پیون ــول مولک ــه وجــود دارد و فرم گان

C H O7 6  است.  2
 پیوند یگانه وجود دارد.  11اسید  ب) در ساختار بنزوییک

 است.  اسید نوییک اتاها،  اسید کسیلیک ربوپ) آشناترین عضو خانواده ک
 شود.  اسید به عنوان مادة نگهدارنده مواد غذایی استفاده می ت) از بنزوییک

 )82صفحۀ  ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )سید حسن هاشمی(  »4«گزینۀ   -229
است. از طرفی چون در  CO2مربوط بهدول پس ج ،ها برحسب غلظت هستند چون داده

اکسـید صـفر اسـت و  ابتدا فقط منیزیم کربنات داریم پس در زمان صفر، غلظت کربن دي
چـون  )170نه (است  120نیست. پایان واکنش نیز ثانیه  20 ۀثانیواکنش زمان شروع 
را  CO2متوسـط تولیـد واکنش متوقـف شـده اسـت. حـاال سـرعت  120بعد از ثانیه 

) کنیم: میمحاسبه  / )mol.L LR(CO ) mol.minmin( )s
s

−
−− ×

= =
− ×

1
1

2
1 5 0 4 31120 0

60

  

 R(CO )R(MgO) R(MgO) / mol .min−= ⇒ = 12 3 0
1 1

 

 )88تا  83 هاي هصفح ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
---------------------------------------------- 

 )رضا سلیمانی(  »3«گزینۀ   -230
توانند بـا  می سیرنشده بودناي هستند که به دلیل  نشده هاي آلی سیر ها، ترکیب مغذي ریز

است که به عنوان بازدارنـده،  اي نشده سیر کربن پن هیدرو لیکو ژن واکنش دهند. گاز هیدرو
دهـد. در واکـنش هـاي شـیمیایی بـا افـزودن  ناخواسته را کاهش می هاي سرعت واکنش

داراي الکتـرون  هـا یابـد. رادیکـال کـاهش میفراورده زمان  –بازدارنده، شیب نمودار مول 
هـا کـم  ها زیاد، امـا پایـداري آن نشده هستند که فعالیت شیمیایی و سطح انرژي آن تفج

 )89 ۀصفح ،2(شیمی (درپی غذاي سالم)  است.
----------------------------------------------  

 )دهکردي سیدرحیم هاشمی(  »2«گزینۀ   -231

 LCuSO
?molCuSO mLCuSO

mLCuSO
= × 4

4 4
4

1250
1000

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

  

 / molCuSO
/ molCuSO

LCuSO
× =4

4
4

0 8 0 2
1 Ï¼±d¶

 

Cuهاي  ) سولفات به سبب وجود یونIIمحلول مس ( شـود.  به رنگ آبـی دیـده می 2+

4چنانچه شدت رنگ به 
5

4بـه ایـن معنـی اسـت کـه  ،شدت رنگ اولیه رسیده اسـت 
5

 

Cuهاي  یون 1مانده و تنها  باقی 2+
5

0/هاي این یون معادل  مول  Cuول م 04 +2 

( / / )× =
10 2 0 04
5

 در واکنش وارد شده است. 

 molCu/ molCuSO / molCu
molCuSO

× =4
4

10 04 0 04
1

  

 n / molR(Cu) / mol .min
t min

−∆
= = =
∆

10 04 0 01
4

  

 mol NO / LNO
/ molCu / LNO

molCu mol NO
× × =2 2

2
2

2 22 40 04 1 792
1 1

  

 V / LR(NO ) / L.min
t min

−∆
= =
∆

1
2

1 792 0 35
5

  

 )88تا  83هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
----------------------------------------------  

 )محمد سعیدي امیر(  »3«گزینۀ   -232
 طبق معادلۀ واکنش داریم: 

 NH (g) N (g) H (g)→ +3 2 22 3  

 R(NH ) R( ) ( / ) / mol .L .min− −= = = 1 1
3 2 2 0 05 0 1y¹¨H»  

 
n n

R(NH ) / n / molNH
V.t
∆ ∆

= = = ⇒ ∆ =
×3 30 1 4 8

4 12
 

 2/7و  N2مـول  4/2مصـرف شـود،  NH3مول  8/4ایب مواد، اگر رضتوجه به با 
را  N2و تعـداد مـول  aرا  NH3شود. اگر تعداد مول اولیۀ  تولید می H2مول 

x :درنظر بگیریم، داریم 

 (a x) x x a x a /
a a

− + + +
= ⇒ = ⇒ = ×

2 3 22 2 2 2 4  

 / molNH= 34 8 
جـرم مخلـوط در طـی  ،طبق قانون پایستگی جرم و با توجه به سربسته بودن ظـرف

 واکنش ثابت است. 

 g NH
/ mol NH / g

mol NH
= × =3

3
3

174 8 81 6
1

 جرم مخلوط واکنش

 )91و  90، 88تا  86هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
----------------------------------------------  

 )اکبر هنرمند(  »4«گزینۀ   -233

KClOصورت:  بهواکنش معادلۀ موازنه شده  (s) KCl(s) O (g)∆→ +3 22 2 3 
 است.

 R(KCl)) R(KCl) / / mol .min−= ⇒ = × = 12 0 4 0 8
2

  )Rواکنش

 t minn nR(KCl) /
t

∆ =∆ ∆
= → =
∆

5 0 8
5

  

 n(KCl) / molKCl⇒ ∆ = × =0 8 5 4 

 / gKCl? g KCl molKCl gKCl
molKCl

= × =
74 54 298
1

         

 
x

⇒ = ×
29840 100 

x(جرم جامد باقیمانده)    g⇒ = 745 

 molO gO
?gO mol KCl gO

molKCl molO
= × × =2 2

2 2
2

3 324 192
2 1

  

 تولید شده  O2جرم =جرم جامد اولیه−جرم جامد باقیمانده 
xاولیهجرم جامد    x g⇒ = − ⇒ =192 745 937 

 )91و  90، 88تا  86هاي  صفحه ،2(شیمی  (درپی غذاي سالم)
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 )محمد فائزنیا(  »3«گزینۀ   -234

اتن به علـت  نوع پلیدارد و هر دو  دار اتن شاخه اتن بدون شاخه، چگالی بیشتري از پلی  پلی
 مانند. داشتن چگالی کمتر از آب، روي آب شناور می

 هاي نادرست: بررسی گزینه
اتم کربن و یک اتم اکسیژن ساخته  5اتمی متشکل از  هاي شش گلوکز از حلقه»: 1«گزینۀ 

 شوند. هاي اکسیژن به یکدیگر متصل می ها به واسطۀ اتم شده است که در سلولز این حلقه
 آید. شمار نمی پلیمرها بهروغن زیتون جزو »: 2«گزینۀ 
 دهد. اثر است و با مواد شیمیایی واکنش نمی لون از نظر شیمیایی بیتف»: 4«گزینۀ 

 )107و  105، 101، 100 هاي صفحه ،2(شیمی  ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك
---------------------------------------------- 

 )وند زهرهرضا  محمد(  »1«گزینۀ   -235
 فقط مورد (آ) درست است.
اتـم دیگـر  4وسیلۀ چهار پیوند اشتراکی بـه  اتن، هر اتم کربن به مورد (ب): در ساختار پلی

 .)گانه ندارد اتن پیوند دو پلیمتصل است (
 ):پمورد (

 
 شود. هاي آلی حل نمی تترافلوئورواتن در ترکیب پلی

اتن  اتن بدون شاخه همان پلـی پلیبوده و اتن سبک  پلیدار همان  اتن شاخه مورد (ت): پلی
 )107 تا 102هاي  صفحه ،2(شیمی ناپذیر)  نیازي پایان ،(پوشاك .استسنگین 

---------------------------------------------- 
 )امیر حاتمیان(  »1«گزینۀ   -236

 ) درست است.پ(فقط مورد 
 بررسی موارد: 

 ها بسیار زیاد است. مولکول سازندة درشت هاي ) جرم مولی و شمار اتمآ
هـاي شـیمیایی شـرکت  نشـده در واکنش هاي سیر ب) پلیمرهاي حاصـل از هیـدروکربن

هاي تهیـه  پوشاك و پوشـش  کنند و تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند از این رو نمی
 شوند. تجزیه نمیبه سادگی شده از این مواد 

ـــان و ا ـــولی آلک ـــول مولک ـــاي سیر لکلپ) فرم ـــده به ه ـــورت  ش nص nC H +2 و  2

n nC H O+2 Hهاي  پس شمار مول ؛است 2 O2  مقدار برابري تولید شده از سوختن
nهر دو یکسان و برابر از   است. 1+

 n n

n n

C H (n )H O
C H O (n )H O

+

+

+

+
2 2 2

2 2 2

1 1
1 1





  

هـاي آب بـرخالف  میـان مولکول .تر است پان قوي هاي بین مولکولی در آب از پرو ت) نیرو
 شود. ژنی تشکیل می پان پیوند هیدرو هاي پرو مولکول

 )102 و 101هاي  صفحه ،2(شیمی  ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك
---------------------------------------------- 

 )زاده حسن عیسی(  »3«گزینۀ   -237
Cاتن  پلیمر (آ)، سـیانو ةنومر سازند مو H N3 نـومر سـازنده پلیمـر (ب)، اسـتیرن  و مو 3

C H8  است.  8

 ( ) ( )× + ×
= =

8 4 8 1 20
2

Cها درپیوند تعداد H8 8 

 ( ) ( ) ( )× + × + ×
= =

3 4 3 1 1 3 9
2

Cپیوندها در تعداد H N3 3 

g.mol−= g.molجرم مولی 153 / C H N−= 1
3 Cجرم مولی 3104 H8 8  

 C H O g.mol−= = 1
2 6 2  گلیکول جرم مولی اتیلن 62

 )104تا  102هاي  صفحه ،2(شیمی  ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك

 )رضا سلیمانی(  »4«گزینۀ   -238
 mاتن از  سـیانو نـومر و پلی مو nاسـتیرن از  و پلیمر را در نظر بگیرید، فرض کنید که پلید

 کـربن –گانۀ کربن  هاي دو استیرن، تعداد پیوند نومر ساخته شده است. در این نمونه پلی مو
 است. mاتن برابر  سیانو گانه در ساختار پلی هاي سه و تعداد پیوند n3برابر با 

 n m m n= ⇒ =
13 9
3

 

در واحدهاي تکرارشونده اد برابر تعد 9سیانواتن  در ساختار پلی واحدهاي تکرارشوندهتعداد 
 رویم:  حال به سراغ خواستۀ مسئله مین است. استیر ساختار پلی

 nmoleculeC H= 8  استیرن هاي کربن در پلی اتم  مجموع جرم8

 
A A

atomC molC gC n gC
moleculeC H N atomC molC N

× × × =
8 8

8 1 12 96
1 1

 

 mmoleculeC H N= 3  اتن  سیانو هاي نیتروژن در پلی مجموع جرم اتم 3

 
A A

atom N mol N gN m gN
moleculeC H N N atom N mol N N

× × × =
3 3

1 1 14 14
1 1

 

 A A

A A

n n
N N

m n
N N

= = =
×

96 96
16

14 14 9 21
·oÃTwHïÂ±Q nj ¸Mo¨ ÁIÀï´UH ³o]

¸UHï¼ºIÃwïÂ±Q nj ·rï»oTÃº ÁIÀï´UH ³o]

  

 )104صفحۀ  ،2(شیمی  ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك
---------------------------------------------- 

 )وند رضا زهره محمد(  »4«گزینۀ   -239

 
 )108و  103تا  100هاي  صفحه ،2شیمی ( ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك

---------------------------------------------- 
 )سراب علیرضا رضایی(  »2«گزینۀ   -240

 

 n = = =
62400 600
104

oµÃ±Q Â²¼¶ ³o]

o¶¼º ¼¶ Â²¼¶ ³o]

    

 3ماتیک وجود دارد که هر حلقـه داراي  گانه در حلقه آرو هاي دو در پلیمر فقط پیوند
= ت.گانه اس وند دوپی × =600 3   کربن  –هاي دوگانه کربن تعداد پیوند 1800

 )104 صفحۀ ،2(شیمی  ناپذیر) نیازي پایان ،(پوشاك
---------------------------------------------- 

 1 شیمی               
 

 )وند رضا زهره محمد(  »1«گزینۀ   -241
 تر است. بیش O2از  O3نقطۀ جوش »: 1«گزینۀ 
هـاي یکسـان از گازهـاي  گادرو، در دما و فشار ثابت، مول با توجه به قانون آوو»: 2«گزینۀ 

 ناگون حجم برابري دارند. گو
نش پذیري ناچیزي داشته و کره است که واک ترین جزء سازنده هوا فراوان N2»: 3«گزینۀ 

 اثر شهرت دارد. از این رو به جو بی
 )82و  81، 79، 74هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)

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

 )کرمی فرزاد نجفی(  »1«گزینۀ   -242
 اند. ها درست همۀ عبارت
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mol مورد اول: N LN
?LN / g N / LN

gN mol N
= × × =2 2

2 2 2
2 2

1 200 14 0 1
28 1

  

P ورد دوم:م V P V atm L P L P atm= ⇒ × = × ⇒ =1 1 2 2 2 21 10 2 5  
 P atm⇒ ∆ = − =5 1 4 

 یابد. اتمسفر افزایش می 4فشار 
گـادرو ارائـه  مورد سوم: براساس رابطۀ میان مول و حجم گازها که نخستین بار توسـط آوو

حاصل تقسیم حجم گاز بر مقدار مول آن مقدار ثابتی است و بین  ، در دما و فشار ثابتشد
 حجم و مول گاز رابطه مستقیم وجود دارد.

L مورد چهارم: / g/ / g.mol
mol L

−× = 10 922 4 20 16
1

  

 )81تا  77هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)
---------------------------------------------- 

 )امیر حاتمیان(  »4«گزینۀ   -243
اد ذره یا مول گاز درون ظـرف دما و حجم چهار ظرف با هم برابر است. درنتیجه هرچه تعد

یابـد.  تر شده و فشار افزایش می ها با دیوارة ظرف بیش تر باشد، تعداد برخوردهاي ذره بیش
 کنیم. هاي گازي موجود در هر ظرف را محاسبه می پس ابتدا تعداد مول

 molO
: gO / molO

gO
× =2

2 2
2

18 0 25
32

  Aظرف

 
molCH

: gCH molCH
gCH

× =4
4 4

4

116 1
16

  Bظرف

 
molCO

: gCO / molCO
gCO

× =2
2 2

2

122 0 5
44

  Cظرف 

 molHe: gHe / molHe
gHe

× =
13 0 75
4

  Dظرف

 ها: بررسی عبارت گزینه
: »:1«گزینۀ  B D C A> >  ظرف 4فشار درون مقایسۀ <
 »: 2«گزینۀ 

 molO
gO / molO

gO
× =2

2 2
2

124 0 75
32

  

 

B

/ molO / molO molO← + =2 2 20 25 0 75 1
ýoË nj j¼]¼¶ ½k{ ¾ÎIòH Ï¼¶ IM oMHoM

 ýoË

  

 برابر است. Bبا فشار 

C »:  3«گزینۀ  D D D
C D C C

P P P n / /
n n P n /

= ⇒ = = =
0 75 1 5
0 5

  

 C C
C

/ P P
P
−

= × =
1 5 100 50%  درصد تفاوت فشار%

 »:4«گزینۀ 
mol

: / molO / mol
molO

× =2
2

20 25 0 5
1

´UH

´UHظرفA 

 
mol

: / molCO / mol
molCO

× =2
2

30 5 1 5
1

´UH

´UHظرفC  

 )81تا  77هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)
---------------------------------------------- 

 )کالیی حسین طیبی سود امیر(  »2«گزینۀ   -244
 کنیم:  صورت پارامتري موازنه می را به  ابتدا واکنش

 nM n HNO M(NO ) nNO nH O+ → + +3 3 23 4 3 2  

 molM?gNO / atomM
/ atomM

= × ×
×

23
23

11 806 10
6 02 10

  

 nmol NO g NO g NO
molM mol NO

× × =
30 6

3 1
 

 n M SO MSO+ −⇒ = ⇒ + →2 2
4 42  

 )81و  80هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)
---------------------------------------------- 

 )امین نوروزي(  »1«گزینۀ   -245
KNO کنیم: نه میها را مواز ابتدا واکنش K O O N→ + +3 2 2 24 2 5 2  

 NaN Na N→ +3 22 2 3  

 molKNO mol N
?mol N / gKNO

gKNO molKNO
= × ×3 2

2 3
3 3

1 260 6
101 4

  

 / mol N= 20 3 
0/مورد نیاز براي تولید  NaN3جرم   :N2مول  3

 mol NaN g NaN
?g NaN / mol N

mol N mol NaN
= × ×3 3

3 2
2 3

2 650 3
3 1

  

 g NaN= 313 
 )81و  80هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)

---------------------------------------------- 
 )محمد سعیدي امیر(  »2«گزینۀ   -246

 اند. هاي اول و سوم درست عبارت

 
 بررسی موارد:

نیاك مـایع شـود (میعـان) کـه  شود تا آمو یمخلوط واکنش سرد م Dمورد اول: در بخش 
 نوعی تغییر فیزیکی است.

 شود.  صورت مایع جداسازي می نیاك به ، آموFمورد دوم: در قسمت 
شود و به مخلوط  آوري می واکنش نداده جمع N2و  H2، گازهاي Eمورد سوم: در بخش 

 گیري شود و فراورده بیشتري تولید شود. ها جلو شوند تا از هدر رفت آن ردانی میگ واکنش باز
تر از  سـنگینگـرم بـر مـول  28با جرم مـولی  N2ها  دهنده مورد چهارم: در بین واکنش

H2  .است 

 
 )82، صفحۀ 1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)

----------------------------------------------  
 )زاده حسن عیسی(  »2«گزینۀ   -247

اسید  کلریک با هیدرو Alگرم  yو  Mgگرم  xحاصل از واکنش  H2 هاي گاز تعداد مول
 آوریم: دست می را به

 mol HmolMg x?mol H xgMg molH
gMg molMg

= × × =2
2 2

11
24 1 24

  

 mol Hmol Al y?mol H y g Al molH
g Al mol Al

= × × =2
2 2

31
27 2 18

  

Feمصرفی براي  H2هاي  تعداد مول اکنون O2  کنیم. را حساب می 3

 mol HmolFe?mol H / gFe / mol H
gFe molFe

= × × =2
2 2

3111 2 0 3
56 2

  

 
x y y / gAl/ y y /

x / gMgx y

 =+ = ⇒ + = ⇒ = =

2 160 3 0 324 18 12 18 4 322
  

 )81و  80هاي  ، صفحه1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)
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 )قادر باخاري(  »2«گزینۀ   -248

 ها:  گزینهسایر بررسی 
 سولفات سفید است. رنگ رسوب باریم»: 1«  گزینۀ
کرة ناگون  هاي گو هاي فیزیکی و شیمیایی میان بخش کنش برهم پویایی شامل»: 3«گزینۀ 

 . زمین وجود دارد

 ترین مقدار را دارد. بیش +Na، ها در میان کاتیون براساس جدول کتاب درسی»: 4«گزینۀ 
 )90تا  86هاي  ، صفحه1(شیمی  ندگی)آهنگ ز ،(آب

---------------------------------------------- 
 )رضا سلیمانی(  »1«گزینۀ   -249

 هاي (آ) و (ث) درست هستند. عبارت
 ها:  بررسی عبارت

اي که جرم کـل آب  گونه سطح زمین را آب پوشانده است؛ به 75% به عبارت آ) نزدیک

/ي کرة زمین در حدود رو × 181 5 ×ا تن ی 10 2015  شود.  گرم برآورد می کیلو 10
هاي کرة زمین تقریباً ثابت بـوده و مقـدار مـواد  عبارت ب) جرم کل مواد حل شده در آب

 ها یکسان است. وارد شده و خارج شده از آب دریاها و اقیانوس
کره و مقـدار  اکسـید را وارد هـوا ها تن کـربن دي ان آبزي، ساالنه میلیاردعبارت پ) جاندار

جـانوران و گیاهـان  کننـد. الشـۀ  بسیار زیادي از گاز اکسیژن محلول در آب را مصرف می
تري وارد  هـاي کوچـک صورت مولکول هاي شیمیایی تجزیه شده و به براثر واکنشناگون  گو
 .دشون کره می کره، هواکره یا سنگ آب

Mg)هــاي منیـزیم  گرم آب دریــا، مقـدار یون عبـارت ت) در یــک کیلـو و کلریــد  2+(

(Cl Ca)هاي کلسیم  از مقدار یون −( SO)و سولفات  2+( تـر اسـت. از  بیش 24−(
 تر است. تشکیل منیزیم کلرید از کلسیم سولفات بیش آب دریا، احتمال با تبخیراین رو، 

درصـد و سـهم  2/97هـا  کـره، سـهم اقیانوس عبارت ث) از بین منابع آب موجـود در آب

/ درصد است. 15/2هاي یخ حدود  کوه
/

=
97 2 45
2 15

IÀït¼ºIÃ¤H ´¿w kÅnj

 gÄ ÁIÀï½¼¨ ´¿w kÅnj

  

 )88تا  86هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)
----------------------------------------------  

 )رضا سلیمانی(  »2«گزینۀ   -250
هـاي واکـنش محلـول نقـره  ها هستند، اما فراورده هواي پاك و ضد یخ دو نمونه از محلول

نیترات با محلول سدیم کلرید، رسوب نقره کلرید و محلول سدیم نیترات هسـتند کـه بـه 
 دلیل نامحلول بودن نقره کلرید، مخلوطی همگن نیست.

 ها:  گزینهسایر بررسی 
هـا)  شونده (انـواع نمک گرم حل 27گرم آب دریاي مرده، حدود  100در هر »: 1«گزینۀ 

راحتی روي  توانـد بـه وجود دارد؛ از این رو، آب این دریا محلول غلیظی است که انسان می
 آن شناور بماند.

اکسید و آب به عنصرهایی ماننـد  يگیاهان براي رشد مناسب افزون بر کربن د»: 3«گزینۀ 
و ... نیــاز دارنــد. آمونیــوم ســولفات  (N)ژن  ، نیتــرو(P)، فســفر (S)گرد  گــو

(NH ) SO4 2 ا در گرد ر ژن و گـو هاي شیمیایی است که دو عنصر نیتـرو یکی از کود 4
 دهد. اختیار گیاه قرار می

Na)به ازاي انحالل هر واحد سـدیم نیتریـد »: 4«گزینۀ  N)3 کسـید  و پتاسـیم هیدرو
(KOH) شود. یون در آب تولید می 2و  4، به ترتیب 

 Na N(s) Na (aq) N (aq)+ −→ + 3
3 3JA  

 KOH(s) K (aq) OH (aq)+ −→ +JA 
 )94تا  92و  87هاي  ، صفحه1(شیمی  آهنگ زندگی)(آب، 

---------------------------------------------- 
 )وند رضا زهره محمد(  »3«گزینۀ   -251

 عبارت (ت) نادرست است.تنها 
 موارد:برخی بررسی 

Baمورد (ب): براي شناسایی  هایی استفاده کرد  ترتیب از محلول ن بهتوا می −Clو  2+

SO)که داراي یون سولفات  Ag)و یون نقره  24−(  هستند. +(

 مورد (پ): 

(NH ) SO

:Li PO

⇒ =

⇒ =

4 2 4

3 4

15
4

3
8

IÀï´UH jHk÷U

RIÿ²¼w³¼Ãº ¼¶A :

IÀo~¹øjHk÷U

IÀo~¹øjHk÷U
RIÿvÎï´ÃTÃ²

IÀï´UH jHk÷U

  

 ⇒ =

15
4 103
8

 نسبت خواسته شده

تر است اما لزوماً جرم حالل  شونده بیش حلمورد (ت): در یک محلول، مقدار مول حالل از 
 باشد. تر نمی شونده بیش از حل

 )93تا  88هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )نیا محمد فائز(  »4«گزینۀ   -252
 صورت زیر است: معادلۀ موازنه شده به

Cl (g) NaOH(aq) NaClO (aq) NaCl(aq) H O(l)+ → + +2 3 23 6 5 3  

 mol NaCl mol NaOH?gNa / g NaCl
/ g NaCl mol NaCl

+ = × ×
1 670 2
58 5 5

  

 molNa g Na / gNa
mol NaOH molNa

+ +
+

+
× × =

1 23 33 12
1 1

 

 g / kg= =2880 2 /جرم محلول88 g
= × ⇒633 1211500 10

Ï¼ ±d¶ ³o]

  

 )95، صفحۀ 1(شیمی  (آب آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )االسالمی میالد شیخ(  »1«گزینۀ   -253

نمـک پس جـرم  ،درصد است 20برابر  C°10شده در دماي درصد جرمی محلول سیر
X  گرم حالل در دماي  100حل شده درC°10 کنیم: را حساب می 

 xgX x g X
xg X g H O

= × ⇒ =
+ 2

20 100 25
100

  

پـس  ،شـده اسـت گرم حل شده و محلول سیر 25گرم آب  100در  C°10در دماي 

gبرابر در این دما  Xپذیري  انحالل
g

25
100 JA

ه گرم بود X ،50است. مقدار اولیۀ  

در نتیجـه بـا توجـه بـه اسـت، گرم آن رسوب کـرده  C°10 ،25پس در دماي  است،

  نیاز است. C°10گرم آب  100به  Xپذیري، براي حل کردن دوبارة این مقدار  انحالل
 )102تا  100هاي  ، صفحه1(آب آهنگ زندگی) (شیمی  

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

 )کومحمد ن(  »2«گزینۀ   -254
از  Aشـده مـادة  محلـول سیر g140با رساندن دمـاي  پذیري اطالعات انحاللطبق 

شـود و چـون در  گـرم رسـوب حاصـل می 10به میزان  C°35به  C°60دماي 
پـس جـرم محلـول  ،دشـو گرم رسوب تشـکیل می 5 ،محلول داده شده با کاهش دما

 g140در هر  C°60ي گرم است و چون در دما 70سیرشده فاقد ناخالصی برابر 
 g20محلول سیرشـده  g70خالص داریم پس در  Aماده  g40محلول سیرشده، 

 گرم آب داریم:  50و  Aمادة خالص 

 g %
g

= × = × =
20100 100 80
25

}²Ii â½jI¶ ³o]

}²IiIº â½jI¶ ³o]

 Aدرصد خلوص مادة 
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 31:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی  شیمی –اسفند 20آزمون  -»5«پروژة         

  
گـرم  5و  Aگرم  15(حل شونده ماده  g20حاوي  C°35و محلول نهایی در دماي 

 پس داریم:  ،آب است g50در هر ناخالصی) 

 g / molAg
mol

= =
15 0 2

75
 Aمول مادة 

 / mol /M mol.LmL L /g
/ g mL

−⇒ = = =
× ×

10 2 0 2 41 1 0 0570
1 4 1000

 

 )102تا  98هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )امیر حاتمیان(  »4«گزینۀ   -255

S پذیري دو نمک باید با هم برابر باشد: در دماي مورد نظر، انحالل m S= θ + 0  

 KCl KClm / S /= = ⇒ = θ +
3 0 3 0 3 27
10

  

 Li SO Li SO
/m / S /−

= = − ⇒ = − θ +2 4 2 4
1 5 0 15 0 15 36
10

  

 KCl Li SOS S / /= ⇒ θ+ = − θ +2 4 0 3 27 0 15 36  

 / C⇒ θ = ⇒ θ = °0 45 9 20 
پذیري ایـن  پذیري قرار بدهیم، مقدار انحالل را در هر کدام از معادالت انحالل θحال اگر 

KClS آید: دست می ما بهدو نمک در این د /= × + =0 3 20 27 33  
 )103تا  100 هاي ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)

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

 )حامد رمضانیان(  »4«گزینۀ   -256

 Ag NO NaCl AgCl NaNO+ → +3 3  

 / g?mLNaCl mL
mL

= ×
1 750
1

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶ Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

  

 
gAgNO molAgNO / gNaCl

gAgNO molNaClg

×
× × ×

5
3 3

6 3

6 10 1 58 5
170 110 Ï¼±d¶

 

 g mL / mLNaCl
/ gNaCl / g

× ×
100 1 33 3
35 1 1 5

Ï¼±d¶ Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

 

 )98تا  96هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )ارژنگ خانلري(  »1«گزینۀ   -257
 آوریم: دست می ابتدا حجم محلول اولیه را به

 mLg mL
/ g

= × =
1750 600
1 25

 حجم محلول اولیه

 mol NaOHmL / mol NaOH
mL

= × =
8600 4 8

1000
 شونده محلول اولیه مول حل

 6مـوالر بـه  8یابـد (یعنـی از  موالر کاهش می 2با اضافه کردن محلول، غلظت اولیه 
 رسد.)  موالر می

 =
½kº ¼{ï®e ÁIÀïÏ¼¶ Ì¼µ\¶

Ï¼±d¶ ÁIÀï´\e Ì¼µ\¶

 غلظت مولی محلول نهایی

 ( / x)mol x / mol
( / / )L

+
⇒ = ⇒ =

+
4 86 1 2
0 6 0 4

  

 : آوریم دست می حاال از رابطۀ زیر درصد جرمی محلول را به

 n / molM mol.L
V / L

−= ⇒ = 11 2 3
0 4

 

 a /M
× × × ×

= ⇒ =
10 10 1 23

40
Â¶o]kÅnj Â²I«a

Â²¼¶ ³o]

  

  ⇒درصد جرمی10=% 
 )99تا  96هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)

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

 )اکبر هنرمند(  »3«گزینۀ   -258
 ها: هبررسی گزین

Cهاي  میان مولکول»: 1«گزینۀ  H OH2 ژنی وجود دارد و بـدین دلیـل  پیوند هیدرو 5
 جوش باالتري خواهد داشت.   نقطۀ

هسـتند و نقطـۀ  PH3هـاي  تر از مولکول سـنگین AsH3هـاي  مولکول»: 2«گزینۀ 
 دارند. جوش باالتري 

هاي خـود برقـرار  تري بین مولکول ژنی بیش هاي هیدرو اي که شمار پیوند ماده»: 3«گزینه 
 کند، نقطه جوش باالتري دارد.  می

هـاي بـین  نیرو ،، بـه دلیـل جـرم بیشـتر و قطبیـتO3هاي قطبی  مولکول»: 4«گزینۀ 
 تري دارند. تر و در نتیجه نقطۀ جوش باال مولکولی قوي

 )107تا  103هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )1400سراسري ریاضی (  »1«گزینۀ   -259
 هاي نادرست: درست هستند. بررسی عبارت» ب«و » آ«هاي  عبارت
رند، اما آب به دلیل با اینکه آب و هیدروژن سولفید هر دو ساختار مشابهی دا»: پ«عبارت 

نقطۀ ذوب و جـوش بسـیار بیشـتري  ،هاي خود برقراري پیوندهاي هیدروژنی بین مولکول
 نسبت به هیدروژن سولفید دارد.

جرم مولی گاز فلوئور و هیدروژن کلرید نزدیک بـه یکـدیگر اسـت، امـا گـاز »: ت«عبارت 
 سبت به گاز فلوئور دارد.هیدروژن کلرید به دلیل قطبی بودن، نقطۀ ذوب و جوش باالتري ن

 )107تا  103 هاي ، صفحه1(شیمی  (آب، آهنگ زندگی)
---------------------------------------------- 

 )پور مبینا شرافتی(  »4«گزینۀ   -260
متصل به یکی از  H در مولکول یک ماده، اتم شود که پیوند هیدروژنی زمانی تشکیل می

(دومین عضو گـروه شـانزدهم جـدول  Sبه  Hباشد. اتصال  Nو  F ،Oهاي عنصر
 شود. اي عنصرها) سبب تشکیل پیوند هیدروژنی نمی دوره

 )107تا  103هاي  ، صفحه1(شیمی  (آب آهنگ زندگی)
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  آرا چين و صفحه حروف مسئول دفترچه مدير گروه

  سيده صديقه ميرغياثي  علي رفيعيان  سادات غياثي زهرا
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  سال 5730شود.  تبديل مي 14ژن  يك عنصر پرتوزا است و طي مدت زمان به نيترو 14عنصر كربن  
  ميليارد سال زمان است. 4بيت، حدود  پيدايش اولين تريلوگيري مذاب كرة زمين در مدار حركتش، و  ر اختالف زماني قرا 

  / / 4 6 0 6 4   

جود داشته باشند تا آب به زيـر زمـين    ها و س كه اقيانو تواند با مرحلة گسترش (هنگامي هاي گرمابي، مي تشكيل كاسنگ 
  برود؛ تشكيل شود.  

  قطبي است و در همة روزها سايه دارد. اگر عرض جغرافيايي زياد باال باشد، آن منطقه تقريباً 
)پتاسيم، درصد برابر   سپاردكاني كوارتز همانند  فلو    دارد. 12(%
هنجـاري مثبـت تنهـا يـا در      شرط آنكه عمليات استخراج يك مادة معدني شروع شود اقتصادي بودن ذخاير است نه بي 

  دسترس بودن تنها.
  صاف باشد.. سرعت آب رودخانه در وسط رود مستقيم، حداكثر است.  
 فرمولي آسان براي سؤاالت تخلخل: 

    
  

 
100  درصد تخلخل  

  نيكي است. اند اما دراز گودال، مفهومي تكتو زميني متريك، چشمه و به مرتبط با آب زير چاله، سطح پيزو مفاهيم فرو 
  هاي استوا سايه ندارند.  تنها و تنها در اول مهر و اول فروردين، ميله 
البتـه   گيرنـد.   سي به زير ورقة اقيانوسي ديگر شكل مـي  ورقة اقيانورانش  درازگودال و مخصوصاً جزاير قوسي، از فرو 
  اي هم باشد ولي آن يكي فقط همين. تواند اقيانوس به زير قاره گودال مي دراز
  اي طال، انحالل طال در آب هاي گرم زيرزميني است. عامل اصلي در تشكيل ذخاير رگه - 

  هاي سولفيدي كاني -

  گرد داشتيم. هنجاري مثبت گو جا بي شوند نه اينكه هر لفيدي در شرايط خاصي توليد مي هاي سو  كاني -

  است. okً  زياد يا متوسط كامال Znهايي با  ايمني افراد در مكان -

 هنجاري باشد. باال از بي  

  كند.  دار است كه توليد انرژي مي سنگ، اليه رسوبي كربن ل زغا

  شود. يابد و با افزايش شدت بارندگي، فرسايش خندقي زياد مي با افزايش برگاب، مقدار رواناب سطحي كاهش مي 

 شناسيزمين

 حجم فضاي خالي

 حجم كل  ارتفاع افت آب

 طول
 طول  عرض

 ضخامت اليه  عرض  ارتفاع  مساحت اليه

 حجم كل
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  ها:  اثرات بيالن منفي آبخوان

 اعالم دشت ممنوعه   )1

 مصرف آب فسيل )2

 نشست آرام فرو )3

 دهد. مرگ رخ مي، ديابت و سرطان و حتي Asهاي حاوي  زدگي شديد سنگ از هوا 

هـاي آب   لوژي، مطالعه در زمينة چگـونگي حركـت آب در درون زمـين، اكتشـاف و شـناخت ويژگـي       ژئو در علم هيدرو 
  شود. لوژي بررسي مي ژئو ها در علم هيدرو برداري از آن زميني و نحوة بهره زير
  فشاني در دورة كواترنري است. معدني فراوان در اطراف تفتان، نشانة فعاليت آتش هاي آب گرم و چشمه 
  بزمان، تماماً از سنگ آذرين تشكيل شده. –دختر يا سهند  –پهنة اروميه  
  هاي ريزدانه به ميزان رطوبت خاك بستگي دارد. پايداري خاك 
  اساس تشكيل شده است. سازي از دو بخش اساس و زير زير 
  اند. و رويه كه بايد مقاوم باشند، از آسفالت  آسترهاي  اليه 
  ها است. سياره يابي مكانذپذيري در  كارستي شدن و حفرات انحاللي مربوط به عامل نفو 

  ها عنصر روي در سنگ
 سولفيدي   )1

 فشاني آتش )2

 آهكي )3

  شود. يافت مي
 شود. باعث بيماري مي» نه آب«عنصر كادميم به خاك  ورود 

  

  
  

xريشة معادلة  اگر   x 5 25 ؟برحسب  log2باشد، مقدار  6      
  x tx x x x( ) ( ) ( )

      52 25 5 6 5 5 6 0   

  t t (t )(t ) t ,          2 6 0 3 2 0 2 3   

  x log log
x log log

log log
       



2 22 2
5 25 2 5 5

1
   

    log log log


     
 

2 2 2
1   

 رياضي پايه
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m)اگر سهمي   )x ( m n)x  23   بايد مثبت باشد: x2ضريب  ؟mاز نواحي اول، دوم و چهارم عبور كند. حدود  4
  بايد منفي باشد:  xضريب 

   m m
m

m m

     
       

3 0 3 3 24 8 0 2   

تقسيم كرد و ضـريب   2ها را بر  سازد بايد ميزان قدر نسبت اختالف حسابي مي  ها، دنبالة كه اختالف جمله هايي دنبالهدر  
x2  درax bx c 2 ها  از قرار دادن ديگر جمله .گذاشتb  وc درا پيدا كني  شود.   اين تابع درجة دوم مي  

شـود   انتخاب مـي  2داريم: با چه احتمالي مهره  مهره بر مي سهمشخص است.  5تا  1هاي  مهره با شماره 5اي  درون كيسه 
  نه؟  5ولي 

} از بين كه نيست  5 , , }4 3 1  { , ... , ...}2   

  A ( )

S ( )






3
2
5
3

3
10 

  ، با يكديگر اشتراك داشته باشند، يعني سازگاراند.  Bو  A اگر 
  اند. ، ضربشان برابر اشتراك شود يعني مستقلBو  Aاحتمال  اگر 

x تابع 
y log

x




xبا تابع  2
log

x

   برابر است اثبات كن:   22

  x x

x x

 
  

2 2 0     

  )1دامنه يكي شود. (  

  

  

x[x]، تابع ضابطة bو  aمقاديري از  ازايبه   | x |

ax b | x |


  

1
   ؟aپيوسته است.  Rبر روي  1

xنقاط  دربايد   xو  1  1ها بررسي شود: ، پيوستگي  
  x x[x] a b a b       1 0   

  x
x x a b b

         11 1 2 1   

    a


 
1

2b 
1
2    

و ساق مايل در  Aكشيم. ساق قائم در  ميرا ها  محل تالقي قطرها، خط موازي قاعده oالزاويه، از نقطة  در يك ذوزنقة قائم 

B شود. نسبت  قطع ميOA

OB
 ؟    

 اصلي

 اثباتي x x

x x

 
   

2 20 0  
  زير راديكال

  0بزرگتر از 
x  2 0 

x 0

x  xيا0  2 0 
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  خواهد:   تالس مي قضيةدو 

  OA EA
E DC OA || DC

DC ED


     

  OB FB
F DC OB || DC

DC FC


     

EAهاي  ، نسبتEFCDدر ذوزنقة 

ED
FBو  

FC
  با هم برابرند. 

  :داريم    OA OB OA
OA OB

DC DC OB
     1   

m)، معادلة درجة دوم mبه ازاي كدام مقدار   )x mx   26 2 3 داراي دو ريشة حقيقي منفي است؟ سه شـرط الزم   0

  است:  

  m  6  ياI) ( m) ( )(m ) m         20 2 4 3 6 0 3   

  C
m

a m


     


30 0    (IIها ضرب ريشه 66

  b m
m

a m


      


20 0 0    (IIIها جمع ريشه 66

   I II III m  3 6    

آيد. مجموع سه جملة  دست مي به 2اگر از جملة دوم يك دنبالة حسابي، يك واحد كم كنيم، دنبالة هندسي با قدر نسبت  

c ،a،bاست. پس دنبالة هندسي،  cو  bو  aسوم در دنبالة هندسي؟ فرض كنيم دنبالة هندسي  1  بايـد  است. و قدر نسبت

  باشد. 2

  b a , c (b ) b a , c a       1 2 2 1 2 1 4   

  حاال از شرط دنبالة حسابي:  

  b a c a a a a       2 4 2 4 2   

,دنبالة هندسي    , 2 4 8   

سه تاي سوم:     128 256 512 896   

 جواب
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x)تابع   a)[ x] )در بازة  2 , )0 )در بازة  ؟aپيوسته است. مقدار  1 , )0 xفقط نقطة  1 
1
كنـد.   حد داخل را صحيح مـي  2

  پس تابع بايد در اين نقطه پيوسته باشد.

  f ( ) ( a)( ) a   
1 1 112 2 2   

  
x

x

lim (x a)[ x] ( a)[ ] a

xlim (x a)[ ] ( a)[ ]













     



    



1
2

1
2

1 12 12 2

12 1 02

   

    a a


   
1 102 2   

y سهمياگر   x x  24 12 ?قطع كند، حاصل  و  ها را در x، محور 1         

  و معادلة  هاي ريشهy x x  24 12   است. پس جمع و ضرب آنها:   1

  b c
s p

a a


         

13 4   

  صورت سؤال:   حاصل

  




( ( )               
3 1

4

1 24   

    ( )   
1 13 1 2 12 2   

xعبارت  اگر  x
x

  3 24 2
2 9    ؟x، عدد حقيقي باشد، مجموعة مقادير 22

  زير راديكال با فرجة زوج بايد بزرگتر يا مساوي صفر باشد.   عبارت

  xx
x x

x x


        

2 0 2
2 2

2 9 4 90 0 4 9 0 02 2
   

  x x x


    2 4 2 2 09 3 3   

nدادة آماري،  nدر  
[ Q ،nها قبل  داده 4[

[ nها و  داده Q2تا  Q1ها بعد از  داده 4[
[  Q3همين مقـدارها بـراي   ها و  داده 4[

  است.  
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  پذير نيست. غير يك به يك، وارون تابع 
BCاند. اگر  رو مكمل هاي روبه ، زاويهBCDEضلعي  در چهار   DEو  20  ضـلعي چنـد    باشد، آنگاه مساحت چهـار  12

Dاست. طبق فرض مسئله  ABCبرابر مساحت مثلث  B 1   است.   180
Dاز طرفي  D 1 2 D̂، پس 180 B2   

  اند:   بنا به حالت دو زاويه متشابه ABCو  ABE مثلث
   

12 6
20   نسبت تشابه 10

)مساحت اين مثلث برابر  نتيجهدر  ) 236 6
100 0/است. پس  10 0/برداشه  ADEمثلث بزرگتر را  36   چهارضلعي است. 64

؟حاصل  


1
3 8

   

 صورت مربع كامل به   


   
 

1 3 8 3 8
3 8 3 8

  ابتدا گويا

   ( ) ( )     21 2 2 2 1 2 1 2   

 در شكل زير رابطة زير برقرار است:  

  
   



m n m

m n n

  
  


12 6 18 2   

    
  m CD n xy

AB
m n

  



   

a اگر 
lim

a bcos


 

  وجود دارد؟  bباشد، چند مقدار صحيح براي  4
  

x
lim a b cos a (b)( ) a b(I)


        0 1 0   

  a a
lim lim ( )

a acos a cos 

 
     

   
4 4 1

1   

lim دانيم مي
cos

 
 

1
aپس   است 1

a




4   است.   0

aبه مقدار صحيح براي  ba
a b

a


      
4 0 0 4 0 4   

 6400است. اگـر شـعاع زمـين     22و  28، داراي طول جغرافيايي برابرند و عرض جغرافيايي آنها به ترتيب Bو  Aدو شهر 
)متر باشد، فاصلة تقريبي اين دو شهر؟  كيلو )  3    
برابر  Oمركزي  زاوية 28 22   شود.   برحسب راديان مي 6است.  6

ABطول كمان     r  
    6 180 30   

  برحسب راديانL r   km


   3 36400 6400 64030 30   

هن�ته

A

B C

D

E

 فرمول مولكولي
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yاگر دامنة تابع  f ( x) )برابر  2 , ] 2 xتابع   باشد، دامنة 2
y f ( )

 
 

1 42   كدام است؟   3

  

  x x Df ( , ]           2 2 4 2 4 4    f  ابتدا دامنة 4

xبراي يافتن دامنة تابع سؤال، بايد 
( )


   را در بازه قرار دهيم: 43

  x x
x [ , )

 
           4 4 4 8 0 0 24 0 243 3   

f اگر  (x) اي باشد. معادلة  جمله يك چندx x

f (x) f (x)

 


2 21 fچند ريشه با فرض  3 (x)    داريم:  0

  x x x x       2 2 21 3 2 4 2   

fتوانند ريشة  دست آمده مي هاي به اما دقت كنيد كه هر كدام از ريشه  (x)  شـود.)   0باشند (مخرج نبايد  تـوان   مـي

  دارد. هگفت اين معادله حداكثر دو ريش

  خط باز كنيم. گار را بيشتر از نصف طول پاره ، بايد دهانة پرABخط  راي رسم عمود منصف پارهب 

  سازيم، يكان از دهگان بزرگتر و در نصفة ديگر دهگان بزرگتر از يكان است.   در نصف اعدادي كه مي 

تعريـف  » دو بـار رو بيايـد  حـداكثر  « Bو پيشامد » حداقل يكبار پشت« Aكنيم. پيشامد  بار پرتاب مي 4سكة سالمي را  

A؟شده. حاصل  B 
   

  

  A حداقل يكبار پشت   

  

Aپشت و سه رو   B A B    4 پشت  

  

42ها  مجموعه تعداد زير 1و حالت  4تعداد حاالت:   Bحداكثر دو بار   16  

سؤال

پاسخ

  رو 3پشت و  1
  رو 2پشت و  2
  رو 1پشت و  3

  پشت 4
  رو 1پشت و  3
  رو 2پشت و  2

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

37 

  
  درصد كاهش يابد؟   20كنيم تا واريانس  آماري با ميانگين به آنها اضافه مي  داريم. چند دادة 10دادة آماري با واريانس  12

  
  است. يعني:  10داده  12واريانس 

iپس جمع   
i

(x x)
(x x)


    2

210 12012   

i(xشود و  دادة مساوي با ميانگين به آنها اضافه شود، ميانگين عوض نمي nاگر  x)  12كند، اما مخرج از  نيز تغيير نمي 2

  شود.   مي  10درصد واريانس كم شود 20رسد  مي n12به 

    n n
n

       


2 120 8 12 15 312   

  
آوريـم. بـا كـدام     مهره از آن بيـرون مـي   4جود است. به تصادف  مهرة قرمز مو 2مهرة سياه و  5مهرة سفيد،  7اي،  در جعبه

  شود؟   مهرة سفيد خارج مي 2احتمال يك مهرة قرمز و حداقل 

  

  ( )
  

    
  

14
4

14 13 12 11 7 13 114 3 2 n(s)مهره  14تا  4تعداد  1    

  خواهيم يك قرمز و حداقل دو سفيد خارج شود: دو حالت داريم:  مي

(A)?حالت    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   2 7 5 2 7
1 2 1 1 3 280   

  قرمز  سفيد  سياه  قرمز  سفيد  

 
 

280 40
7 13 11 143  

هاي سهمي  اختالف ريشه
| a |

   .است  

شود.  عرض رأس سهمي مي
a


4   

طول رأس سهمي 
b

a


2   

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ
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اگر معكوس عدد  
2 1
3 33 3 )بناميم، حاصل  Aرا  3 A )  34    ؟1

  

  x
A

x



   

 
 

3
2 1 33 2 3
3 3

1 1 1
13 3 13 3 3 

   

    

  x

( )

  
  



3 3 3
3 33

1 3 1 3 1
3 1 43 1

   

      ( A ) (( ) ) ( )     3 3 33 34 1 3 1 1 3 3   

  
كنيم كه تعداد جمالت در هر سـه دسـته، برابـر شـمارة آن دسـته باشـد:        بندي مي اعداد طبيعي فرد را به هر طريقي بسته

( ) , ( , ) , ( , , ) ...1 3 5 7 9   اُم؟  . مجموع دو جملة اول و آخر دستة سي11

  
     1 0   :دستة اول 1

  ( )    23 5 8 2 2   :دستة دوم 8

  ( )    37 11 18 2 3   :دستة سوم 18

  ( )    213 19 32 2 4   :دستة چهارم 32

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (n)    22   

  ( )  22 30   ام دستة سي 1800

  
u(x)نمودار تابع 

/log0    u(x)؟صورت مقابل است. ضابطة  به 5

  

  است.   صورت  به

x)مثالً تابع   ) xيا  31 x x  3 23 3   گذاريم:   مي لةرا در معاد 1

x)دقيقاً همان است.   ) x
//log log  

31 1
0 50 5 3   

برديم و دامنه با نمودار سؤال يك نبود غ ق ق است. logاگر توان را پشت 

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

1

  چاق و الغر
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  اند. دو سر و سه سر بازو، از باال، به استخوان كتف كه از استخوان پهن است متصل شده هاي ماهيچه 
  تر است.   اي، به استخوان زند زبرين نزديك دلتايي نسبت به ذوزنقه ماهيچة 
  روند.   گيرنده هاي پا ابتدا به طناب عصبي رفته و سپس به مغز مي هاي پيام 
  شوند. نميتقسيم  اند  گير كرده Goفيل در مرحلة  فيل و بازو ، نوتروفيل زينو ائو 
  گرد يا بيضي دارد.  سيت هستة تكي اي تكي خميده يا لوبيايي شكل دارد. لنفو هسته مونوسيت 
  شود. خاطره توليد مي B) لنفوسيت 2ساز  ) پادتن1پادتن توسط  
  كند. خوارها گيرنده دارد و با اتصال گيرنده، آنها را فعال مي ، در درشتIIاينترفرون نوع  
  تواند پادتن بسازد. مي شود  تقسيم مي خاطره نيز Bسيت  لنفو 
  كند.   ساز، پادتن را در فضاي ميان بافتي رها نمي خاطره، برخالف پادتن Bلنفوسيت  
  ژن دارد. خاطره، در سطح خود گيرندة آنتي Bسيت  لنفو 
  توان ديد:   نورون مي  در يك ياختة 

كه در بخش عقبيِ بخش فعال، در حال انجام رسـيدن   هنگامي دار سديم و پتاسيم  هاي دريچه زمان كانال باز بودن هم )4
  اش باز است.   به پتانسيل آرامش هستيم، بخش فعال دريچة سديمي

  فعال   صورت فعال و غير زمان سديم از غشا به عبور هم )5
  دار و فاقد دريچه هاي دريچه پتاسيم از ياخته از طريق كانالزمان  خروج هم )6
  و سه يون سديم به پمپ سديم پتاسيم. ATPزماني اتصال  هم )7

  دارد. اين هورمون غدد شيري را به توليد شير وا مي ها، در تنظيم آب نقش دارد  الكتين در انسان پرو هورمون 
  شوند. شكمي توليد و ترشح مي هاي جنسي هم از غدد درون حفرة شكمي و هم از غدد خارج حفرة  هورموندر يك خانم يا آقا،  
  كنند. هاي خارج جنيني را ايجاد نمي ، ياخته سيست ستو دروني بال تودة 
  د.شون ئيدي ايجاد مي ئيدي و ميلو جز لنفو هاي بنيادي مغز استخوان، به هاي اسكلتي و قلبي، از ياخته ماهيچه 
  نياز است. T3براي رشد و نمو دستگاه عصبي مركزي، تنها و تنها  
هـاي خـود،    در بين ياختـه  اند  ي هر دو جزء بافت پيوند ها دارند  گيري براي كليه ها و بافت چربي نقش ضربه دنده 
  هاي كالژن دارند. رشته
  پويتين ترشح شده از كبد و كليه است. داراي گيرنده براي هورمون اريترو هر استخواني كه مغز قرمز دارد  
كند كه در داخل سـلول   ساكاريد را توليد مي يو پل proهاي تجزيه  هاي بدن، آنزيم هاي كبدي، همانند ساير سلول سلول 

  شوند. استفاده مي
  ريز هستند. هاي برون غدد مري كه در مجاورت انتهاي بندارة مري هستند، فاقد ياخته 
  شود. شود و سپس به دو قسمت تقسيم مي تر قلب، تنها يك دسته خارج مي چك از گرة كو 

 شناسي پايهزيست
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  ساز همانند گره ديگر، در ديوارة پشتي دهليز راست قرار دارند.  ن گرة ضربا 
  در شبكة هادي قلب، سرعت انتشار پيام در همه جاي اين شبكه يكسان نيست. 
يراشـامه  پ كارد متصـل اسـت.    شامة قلب، داراي بافت پيوندي و پوششي است كه از طريق بافت پيوندي به ميو برون 

  كارد ندارد. تماس مستقيم با ميو
 HCl .و پيسين داراي توانايي شكستن پيوند پپتيدي هستند  
  هاي كناري معده، در بين خودشان ظاهر متفاوت ندارند.  ياخته 
   عالوه بر ترشحHClگيري شود. خوني جلو كنند تا از كم ، فاكتور داخلي را هم ترشح مي  
  شود.   موزومي گرفته مي موزومي كامل و در حداكثر فشردگي كرو اي با مجموعة كرو كاريوتيپ از ياخته 
كار  نهنگ و دلفين چون شش دارند سازو شود نه در همة آبزيان  اي در جانوران داراي آبشش ديده نمي كار تهويه سازو 

  اي دارند. تهويه
  گيرد. پوست ريشه، از مسير سيمپالستي عبور مواد صورت مي ي درونها از تمام ياخته 
  كند. پروتئين مكمل، در غشاي ميكروب منفذ ايجاد مي 
  اند. فاكتانت هم سلول پوششي كنندة سور هاي ترشح ياخته 
  در هر نوع انتشار تسهيل شده و انتقال فعال، ذرة در حال عبور، داراي انرژي جنبشي است. 
  دهد. ها را تغيير مي سيناپسي به يون پذيري ياختة پس ذ عصبي قطعاً نفوآزاد شدن ناقل  
  شوند. هاي بخش عقبي ديگر باز نمي  proطرفه است  هدايت پيام عصبي، يك 

  از وظايف كبد، در بدن انسان سالم: ص / غ
    خونكنندة قند  هاي تنظيم توليد هورمون  )1

  هاي گوارشي  توليد و ترشح آنزيم )2
  سازد. ها، كلسترول مي ميكرون با كمك كيلو  توليد كلسترول  )3
  هاي خوناب   proتوليد گروهي از  )4

در آخـر   شـوند   ها مـي   نه اينكه وارد اين ياخته شوند.  هاي پوششي روده تشكيل مي ياخته ها، درون ميكرون كيلو 
  شوند.   اي وارد سيستم گردش خون مي هاي زير ترقوه توسط سياهرگ

  برد نه خود ويروس را ويروس را از بين ميآلوده به   پرفورين با ايجاد منفذ، ياختة 
  نوسيت است.   فيل است، مو زينو اش شبيه ائو ياختة ايمني كه هسته 
  كندري داريم.  اي، تعداد زيادي تارچه و ميتو در تار ماهيچه 
  كندري نداريم. ها، ميتو درون تارچه 
  باشد.   هاي ميوزين مي در وسط منطقة تيرة ساركومر، فقط دم 
  باشد. هاي اكتين (غير آنزيمي) و ميوزين (با سدهاي داراي خاصيت آنزيمي) مي proكومر، شامل  سارنوار تيرة  
  شوند و نيازي به دستگاه ايمني ندارند.  هاي مضر، در دستگاه گوارش و ... نابود مي برخي باكتري 
  اند. اند، قرار گرفته فاقد سلولبافت پوششي سرخرگ و سياهرگ، هر دو بر روي غشاي پايه كه  
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  در شروع سيستول بطني، حداقل فشار آئورتي را داريم. 
  يابد. ، كاهش ميQRSشوند، ارتفاع  تر، مسدود هاي كرو اگر رگ 
  بيشتر است. QRSتر باشد، ارتفاع  چه خون غليظ هر 
  آلي ادرار، اوره است. بيشترين مادة دفعي ادرار، آب است و بيشترين مادة 
  شود. يافت نمي proرار فرد سالم، قند و در اد 
  در يك فرد سالم، حجم هواي مرده، معموالً ثابت است. 
هاي فرعي است. غضـروف هـاي    نايژه اي و ....، تراكم غضروف در نايژة اصلي  هاي مبادله با توجه به شكل ناي تا نايژك 
  هاي فرعي است. نايژه ناي 
هاي غشا وجود دارند و با هر دو بخـش آبدوسـت و آبگريـز ايـن      ليپيد ، در الية خارجي و يا داخلي فسفوproگروهي از  

  اند. ها در تماس  مولكول
  دهند. ها، تقسيم انجام نمي فيل ها و نوترو  سيت پالسمو 
  شود. لسيم به مايعات بدن، باعث تنگي موضعي رگ ميورود ك 
  كار انعكاسي حفظ فشار خون سرخرگي نقش دارد.  ژن با تحريك گيرندة شيميايي، در سازو يون هيدرو 

  هاي عمومي در سرخرگ
اطالعات، بـراي  اطالعات براي ساخت ميلين، هم در مادة سفيد و هم مادة خاكستري نخاع وجود دارد، اما استفاده از اين  

 گيرد. هاي پشتيبان مادة سفيد انجام مي ساخت ميلين توسط گروهي از ياخته

  
  مستقيم با نورون حركتي ارتباط دارد. صورت مستقيم و غير نورون حسي، در مادة خاكستري، به )1
  ميزان مادة خاكستري، در بخش شكمي نخاع، بيشتر از بخش پشتي است. )2
  نخاعي است. –كانال مركزي نخاع، حاوي مايع مغزي  )3

  يافته كناري غدد معده، (نه حفرات معده)، توليد عامل داخلي كاهش هاي سلودر صورت بروز اختالل در  
  جود در رودة باريك:  هاي مو آنزيم

  هاي ترشح شده از پانكراس  آنزيم )1
  شده روده هاي ترشح آنزيم )2
  باريك قرار دارند.  هاي رودة ياختههاي گوارشي كه روي غشاي  آنزيم  )3

  طور معمول، اندك است. اي بافت پوششي، به فضاهاي بين ياخته 
  گيرد. صورت مي ATPاي و بدون مصرف  ياخته  دهندة عصبي به گيرندة ويژة خود، در فضاي بين اتصال انتقال 
  رشد و نموپردازند نه  مثل مي اي، به توليد ها، از طريق تقسيم ياخته  اي ياخته تك 
  كنند. هاي مژكدار با حركت يا ارتعاش مايع مختص به خود، پيام عصبي توليد مي در گوش انسان، ياخته 
  فرستند. هاي گوش مياني، ارتعاش (نه پيام عصبي) را به سمت گوش دروني مي استخوان 

هن�ته

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

42  

 Rتر قلـب كمـي بعـد از     والنياند، صداي ط دايره فاقد نقش هاي مجاري نيم هاي گوش مياني، در تحريك سلول  استخوان 
  شود. شنيده مي

كارد بطـن منتشـر    جود در ديوارة ميو اي خاص مو كمي پس از شروع انقباض دهليزهاي پيام الكتريكي به تارهاي ماهيچه 
  شود. مي

  .اي دهليزها پيش از شروع انقباض دهليزها است دهليزي به تارهاي ماهيچه –انتشار جريان الكتريكي از گره سينوسي  
  توانند در تماس مستقيم با   كومر، درون تارچه قرار دارند، نمي هاي اكتين و ميوزين سار چون رشته 

  كندري ميتو )1
  ها   هسته )2
  پالسمي قرار گيرند. غشاي سيتو  )3

گلوت به سمت باال كشيده شود تا ورودي ناي باز شود و هـوا بتوانـد    جهت خروج هوا از مجاري تنفسي الزم است كه اپي 
  خارج شود.  

 رود. در سرفه، هوا فقط از دهان بيرون مي 

  
  

هاي اسـتخواني تشـكيل شـده     ها و صفحه برآمدة استخوان، توسط بافت اسفنجي پر شده است. اين بافت از ميله انتهاي 
  اند ها و مغز استخوان پر شده هايي وجود دارد كه توسط رگ است كه بين آنها حفره

  
                

  كز وجود دارد. ژن از گلو اي اسكلتي، امكان توليد گليكو ماهيچههاي  درون ياخته 
  كنند. ريز برخورد مي ها، پس از خروج از اپيديديم، با ترشحات غدد، برون تنها اسپرم 
  اند.   ) مشيميه در تماس3) قرنيه 2) عنبيه 1هاي مژگاني با  ماهيچه 
  هاي بسيار كوتاه دارد.  نورون رابط، دندريت 
  ط در بخش خاكستري نخاع، با يك ياختة حسي مشترك ارتباط دارند.دو نورون راب 
هـاي خـوني) شـركت     هاي خوني سفيد (نه انواع ياخته اختصاصي بدن (خط دوم) ياخته تنها در يكي از خطوط دفاع غير  

  اختصاصي  نه در خطوط دفاع غير دارند 
 O2با توانايي ذخيـرة   proتواند به كاهش پيرووات بپردازند و داراي مولكول  كه ميداري در بدن انسان  هاي هسته ياخته 

  هاي اسكلتي ماهيچه هستند 
  در بخش هادي دستگاه تنفس حبابك وجود ندارد. كورتيزول هيچ تأثيري بر فشار خون ندارد. 
  كند. هاي بدن منتقل مي ها را در خون به بافت ، ليپيدHDLهيچ نقشي ندارد.  Caجذب  تونين، در جذب يا باز كلسي 

HDL  وLDL شوند. در كبد تازه توليد مي  
  مشيميه تشكيل شده است.   )3جسم مژگاني  )2عنبيه  )1 :الية مياني چشم از سه بخش 
  در الية مياني چشم، بخش شفاف وجود ندارد. 
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  هاي شفاف چشم، قرنيه و عدسي هستند. اختارس 
هـا تغييـر وضـعيت     مختـار، نسـبت بـه محـرك     عنبيه و جسم مژگاني، ساختار عضالني دارند و تحت تأثير اعصاب خود 
  دهند. مي

شود. قرنيه و عدسي ساختارهاي شفاف چشم هستند كه زالليه  هاي الية مياني، توسط زالليه تغذيه نمي يك از بخش هيچ 
  كند. را تغذيه مي ها آن

  دهد. هاي قلبي، فعاليت آن را كاهش مي سمپاتيك، با تأثير بر ماهيچه اعصاب پارا 
افزايش ضربان قلب، مدت زمـان    در نتيجة نفرين بر فشار خون و ضربان قلب مؤثراند  نفرين و نوراپي هاي اپي هورمون 

  يابد.  كاهش مي Rتا  Pفاصله بين موج 
  شوند. هاي مويرگي بخشي از ديواره حساب نمي بنداره اند  ها در ديوارة خود فاقد ماهيچه مويرگ 
  كند. توليد و ترشح Iتواند اينترفرون نوع  در صورت آلوده شدن به ويروس، نمي هاي قرمز بالغ، هسته ندارند  گويچه 
  دانه دارد. كند  سيستم هيستامين آزاد مي شود. ماستو در حساسيت از بازوفيل هيستامين ترشح مي 
  ، نوعي بيماري خودايمني است.Iديابت نوع  
  شود. ايمني، در ارتباط با عوامل خارجي تعريف مي حساسيت برخالف خود 
چـون   كنند نقشي ندارد  فاژ فعال مي هايي كه ماكرو proكدام از  خيم، هيچ هاي خوش در حساسيت همانند توليد غده 

  ها سرطان نيستند. خيم خوش
يژگي كنند. (و هايي دارند كه اثر محرك را به پيام عصبي تبديل مي پاي مگس گيرنده هاي پاي جيرجيرك و هم هم گيرنده 

  ها)   همة گيرنده
شوند. كرم خاكي داراي چندين مثانه است كـه   هاي خواهري ايجاد مي ها در كرم خاكي، در پي جدا كردن كروموزوم گامت 
  شوند.   كدام به منفذ ادراري در خارج از بدن ختم مي  هر

  دان كمتر است ولي قطر آن، بيشتر است. حجم سنگدان از چينه م خاكي،در كر 
  كنند. ها مواد غذايي را در خارج خُرد (گوارش مكانيكي) و سپس وارد لولة گوارش مي روارهدر ملخ، آ 
  ايجاد تصوير موزائيكي، برعهدة مغز جيرجيرك است.   
  مگس فاقد نخاع است. 
  تر از مخچه است. تفسير نهايي پيام بينابيني در ماهي، در لوب بينابيني است كه پايين 

  
  درباره هيدر:

  ها نيازمند مصرف آب است. هاي گوارشي از ياخته آنزيمخروج  )4
  هاي فاقد تاژك نيستند. دار، دو برابر ياخته هاي تاژك در هيدر، ياخته )5
  اسكلت آب ايستايي دارد. )6
  ها نيز گسترش يافته  انشعابات حفرة گوارشي در درون بازو )7

  افزايش دهد.شود تا بازجذب را  آبي، مثانة قورباغه بزرگتر مي در شرايط كم 
  شود. گان ديده نمي مهر شود. اما اين ساختار، در بيشتر بي اي است كه با منفذي به بيرون باز مي نفريدي لوله 
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  دهنده را تشخيص داد. هاي تشكيل توان سه الية چشم و بخش در تشريح چشم گاو، پس از برش قرنيه، مي 
  مرغي، قرنيه است نه عدسي. در چشم گاو، ساختار تخم 
  صورت ناقص تشكيل شده. اما در اغلب آنها ديوارة ميان بطني به اي است  حفره خزندگان، قلب چهار در 
  گذرد. پالسم نمي اما در طي عبور، از سيتو شود.  هاي سازندة منفذ، وارد حفره يا حفرات اسفنجي مي آب با عبور از ياخته 
انوراني كه در آنها، حفرة عمومي وظيفة گردش مواد را دارد، قطعاً لولة گوارش دارند كه لولة گوارش در دستگاه گـوارش  ج 

  شود. كامل ديده مي
  دارد بالغ داراي آبشش ماهي است. مهره 
  كند نه از درون آنها. ميها عبور  هاي آبششي قرار دارند و مطابق كتاب، آب از بين تيغه هاي آبششي ماهي، درون رشته تيغه 
  طول خارهاي آبشش يا يكديگر متفاوت است. 
  كند. هاي عبور مي كند و سپس از بين رشته ها، ابتدا از ميان خارهاي آبششي عبور مي آب ورودي به آبشش 
  تر است. هاي آبششي و سرخرگ خروجي به كمان آبششي نزديك در هر كمان آبششي، سرخرگ ورودي به رشته 
  طور حتم داراي اندوختة غذايي زيادي در تخمك است. كه در اطراف تخم خود، پوستة ضخيم دارد، به هر جانوري 
  قورباغه شود  جانداراني كه خون تيره و روشن توسط يك رگ از قلب خارج مي 
  تنفس نايديسي، نوعي سيستم تنفسي با ساختار ويژه است. 
  يكنواخت دارد.قورباغه شبكة مويرگي  
  پوستان آبزي تنفس نايديسي ندارند. سخت 
  كند. پوستان وجود دارد كه مواد را از حفرة عمومي وارد غدد شاخكي مي اي باالتر از قلب پشتي سخت لوله 
  شوند. جاندار، تراوش مي  ريز زير مغز پوستان مثل خرچنگ، مايعات بدن از حفرة عمومي به غدد برون در سخت 
  شود. ، مانع از رشد بيش از اندازه مياسكلت خارجي 
دان داراي  چينـه  كرم، در اطراف مري قرار دارنـد   هاي اگي است بعد مخرج كمان روده راستآخرين قسمت گوارش ملخ،  

  هاي انسان دارد. هاي شبيه به ساختار استخوان هاي لولة گوارش اسكلت دروني، ساختار است همانند ساير اليه اي الية ماهيچه
  شود. در سطح شكمي مغز، هر سه بخش اصلي مغز ديده مي 
  در پالناريا، انشعابات حفرة گوارشي، به تمام نواحي بدن نفوذ كرده است.   
  ماز  شود  ي تخمك، يك نسخه ساخته ميها ها، از روي كروموزوم در برخي بكرزايي 
  ترين شكل كليه را دارند.  خزندگان، پرندگان و پستانداران، پيچيده 
  پوستان، همولنف در انتقال گازهاي تنفسي نقش دارد.  در سخت 
  راست، سه لوب دارد. داران است نه كرم و در گوسفند و انسان، شش سمت  گردش خون ساده و مضاعف مال مهره 
 هاي محيط ندارنـد   هيدرات كالي، براي تأمين انرژي خود، نياز به استفاده از كربو شيا ها برخالف اشر تمام سيانوباكتري 
  اند. كننده سنتز فتو
  برقرار كنند. توانند با ساير اعضاي گونه، ارتباط ها، مي وسيلة فرومون عسل، به هم مار و هم زنبور 
تواند شامل چندين برچه باشد. درون هر برچه يك تخمدان وجود دارد اما درون هـر تخمـدان،    در نهاندانگان، مادگي مي 

  شود. زا تشكيل مي يك تخمك يا چندين تخمك وجود دارد. درون هر تخمك، فقط و فقط يك سلول تخم
  شود نه آمونياك مي ساز، باعث افزايش آمونيوم در خاك هاي آمونياك باكتري 
  صورت رقيق نقش دارد.  كلية نوزاد دوزيست همانند خود دوزيست، در دفع حجم زيادي از آب به 
اكسيژن) بـه   در كرم خاكي، خون تيره (كم رود  ها، مستقيماً به سمت قلب مي در كرم خاكي، خون خارج شده از اندام 

  شود. نه خون روشن سطح تنفسي. قلب وارد مي
  هاي نفريدي در اتباط با شبكة مويرگي نيستند. نفريدي برخالف متانفريدي، كانال تو در پرو 
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  شود. مثانه در متانفريدي ديده مي 
  عات بدن است، مژكدار است.نفريدي، قسمتي كه در تماس با ماي تو هم در متانفريدي و هم در پرو 
  هايي را انجام دهند كه زنگ زرد و شهد فراوان دارند.  افشاني گل توانند گرده ها مي زنبور 
  طور كامل درون بدن قرار دارد. به علت تنفس نايديسي، سطح تبادل گازها به 
  كرم، كليه نداره. 
  شود.   در دوزيست بالغ، خون يكبار به سطح تنفس و سپس به بقية بدن تلمبه مي 
  دار، غضروف دارند. تبادل گازها از طريق آبشش، بسيار كارآمد است. همة جانوران مهره 
تـه  پردازند در اين جانداران، رشد فقـط بـا افـزايش ابعـاد ياخ     مثل مي اي به توليد ها، به كمك تقسيم ياخته اي ياخته تك 

  گيرد. صورت مي
  كند.   هاي اسكلرانشيم رسوب مي هاي آوند چوبي و ياخته ليگنين در ديوارة ياخته 
  در طي صعود شيرةخام در آوند چوبي، به ترتيب داريم: 

  شود.   اي مي صورت بخار وارد فضاي بين ياخته آب به )1
  دهند. هاي آب ستوني از ريشه به برگ تشكيل مي مولكول )2
  شود. آؤندي وارد مي آب به درون استوانة )3

اند كه هر دو بافت مريستم را محافظت  هاي جوان هاي ساقه برگ ترين ياخته هاي ريشه، كالهك و رأسي ترين ياخته رأسي 
  كنند. مي

  هاي فشرده با هستة درشت دارند. بافت مريستم ياخته )4
 غيرزنـده و هم ياختة زنده تواند هم از  جايي شيرة پرورده، ورود آب به آوند آبكش مي الگوي جريان فشاري براي جابه در 

  انجام شود.  
  اند!!! سازد، تعدادي ريشه نيز وجود دارند كه از ريشه چه گرفته نشده هايي كه ريشة روياني مي در ذرت، عالوه بر ريشه 
هـاي   علفـي، فاقـد ياختـه    كند بيشتر گياهان نهاندانـة   ن يكي است اما تعدادشان فرق ميهاي آندوسپرم و رويا نوع الل 

uدرم خود هستند.   شكل در آندو  
  شود.   در ابتداي مسير سيمپالستي، عبور مواد از ديواره ديده مي 
  يول است. گياه گلدار فاقد سانتر 
  شود. زميني همانند پيازه از ذخيرة غذايي استفاده مي جنسي، سيب مثل غير توليد طيدر  
  يول ندارند. نهاندانگان سانتر 
هم  ) هستند n2هاي لپه ( دارد و يا ياخته n3طور كلي در نهاندانگان يا گياهان گلدار، اندوختة دانه بالغ، آندوسپرم  به 

  شوند. بعد از لقاح تشكيل مي n2و هم  n3سلول 
  شود ولي جذب تخمدان نه. ماند يا جذب لپه مي تا آخر باقي مي n3اندوختة دانه يا به شكل  
  دهد. در تمام گياهان، سلول تخم عمل ميتوز را انجام مي 
  هاي زيست مختلف سازگار است.   با محيط خرزهره، نوعي گياه خودرو است  
  اي است. ياخته اي، اساس رشد و نمو جانداران پر تقسيم ياخته 

 آوند چوبي محل منبع
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  ها هستند. هاي مريستمي ريشه، مجاور كالهك ياخته 
  شود.   هاي تار كشنده از كالهك فاصله دارند و توسط آن حفاظت نمي ياخته 
  .شود شود كه پوستك ناميده مي به سطحي از روپوست كه در مجاورت هوا است، مواد ليپيدي ترشح مي 
تغيير شكل موقت ياخته ايجـاد  «صورت موقت و به هنگام تقسيم و در پي  هاي دوك به در ياختة گياهي نهاندانگان، رشته 
  »شوند. مي

  بعضي گياهان، براي گل دادن نيازمند گذراندن يك دوره سرما هستند.  
را تأمين كنند، اما همچنان به آب و مواد وسيلة فتوسنتز، بخشي از مواد مورد نياز خود   توانند به گرچه بيشتر گياهان، مي 

  معدني نيازمند هستند.
اي خود، بـه   ياخته كند، قطعاً با كمك مايع بين هاي مختلفي ذخيره مي هاي دناي خود را، در ياخته هر جانداري كه مولكول 

  پردازد. ستازي مي هومئو
تقسيم ياختة بزرگتر حاصل تقسيم تخم ايجـاد شـده    گيرد كه از هايي صورت مي  اتصال رويان به گياه مادر، توسط ياخته 

  شود. جزء بخشي از بافت خورش اطراف كيسة روياني حساب نمي است 
  اند.   اي در كدو از نظر ظاهر متفاوت هسته ياختة زايشي در كدو با ياختة دو 
  كند. يي) گياه ميزبان وارد ميهاي هوا هاي مكنده را به ريشه (نه اندام گل جاليز، اندام 
هايي كـه سـبز    كند يا بهتره بگيم ساقه رنگ خود توليد مي هاي زرد مثلي (گل) را در رأس ساقه هاي توليد گل جاليز، اندام 

  كنند.   سنتز نمي نيستند و فتو
  هي است نه جانوري!!!هاي گيا پالسم در ياخته ياخته، ويژگي تقسيم سيتو  هاي غشايي در ميان كيسه هم پيوستن ريز به 
در تداوم شيرة  توانند با مصرف آب سبب شوند تا آب بيشتري از ريشه جذب شود  پوستي مي هاي فعال رو همه ياخته 

  خام مؤثراند.
  سنتز دارد ياختة نگهبان روزنه است. اي از روپوست كه توانايي فتو  تنها ياخته 
  شود. شود كه پوستك ناميده مي در مجاورت هوا است، مواد ليپيدي ترشح ميبه سطحي از روپوست كه  
  نام نوار كاسپاري وجود دارد. درم، نواري از جنس پنبه (سوبرين) به هاي آندو در ريشة گياهان، در ديوارة جانبي ياخته 
كالً فاقد سوبرين است تا به مواد هاي آن،  برخي گياهان در سطوح پشتي و جانبي خود، نوار كاسپاري دارند و برخي ياخته 

  اجازة تبادل با استوانة آوندي را بدهد.
  در نوك ريشه، كالهك وجود دارد نه مريستم. 
  ها برخالف عناصر آوندي، ديوارة عرضي دارند.  تراكئيد 
  كند. هاي هوايي، تعرق را كم مي آبسزيك اسيد، با بستن روزنه 
  دارندة آب در كريچه تركيبات نگهشود. اما  كاروتن در رنگ ديسه ذخيره مي 

  واران و گوندا پروانه اند  در گياهاني شوند كه دولپه N2توانند باعث افزايش جذب  ها، مي باكتري ها و هم سيانو بيوم هم ريزو 
  هاي شبيه پروانه دارند نه برگ واران، گل گياهان گروه پروانه 
  توانند در اتصال پوستك ياخته ندارد. ها مي هاي گردة نارس، ياخته ها و دانه در زامه 
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  فاقد مريستم پسين است.   لوبيا گياهي علفي است  
  در ريشة لوبيا، سرالد نخستين ريشه قرار دارد. 
  شوند.   ها محافظت نمي هاي ميان گرهي توسط جوانه سرالد 
  ها است نه سرالدهي ميان گرهي جود در جوانه هاي نخستين مو هاي جديد ساقه حاصل فعاليت سرالد نشعابو ا  برگ 
  تواند روپوست باشد. گاه نمي پيراپوست، هيچ 
  ترين الية پوست، درون پوست (آندودرم) نام دارد.  داخلي 
زا فاقـد نـوارد    اليـة ريشـه   زا است  شود كه الية ريشه هاي استوانة آوندي مشاهده مي ترين ياخته در زير آن، خارجي 

  كنند. مواد از هر سه مسير عبور مي  كاسپاري است 
هاي جيبـرلين و اكسـين، هـر دو باعـث توليـد       شود. هورمون مي نيافته هاي تمايز كينين باعث ايجاد ساقه از ياخته سيتو 
  شوند. هاي بدون دانه مي ميوه
  شود.   ها مي ها و گل كينين باعث افزايش نگهداري برگ سيتو  هورمون 
 NHها است  دار داخل گياه، اثر تالش باكتري ژن گاهي، مواد نيترو 

NOو  4
  تثبيت. 3

  كند. جا نمي هاي غير زنده، شيرة پرورده را جابه ياخته 
  گيرد.   هاي بدون دانه مورد استفاده قرار مي لين، در توليد ميوه هم اكسين و هم جيبر 
تـر   الزاماً باعث طوالني  اي شود و هم باعث رشد طولي يك ياخته شود  تواند باعث تحريم تقسيم ياخته اكسين هم مي 

  شود. شدن اينترفاز ياختة هدف نمي
  شود. هاي جانبي توليد مي اتيلن توسط جوانه 
  آكنه است.   مغز ريشه و مغز ساقه، تنها و تنها از بافت نرم 
  شود. نمي در مركز سلول ندارند در طي رشد رويشي، اسپرمي توليد  اي، هستة درشت آكنه هاي نرم ياخته 
  شوند. ها توليد مي فرنگي، گياهان جديد در محل گره تنها در ساقة رونده توت 
  هاي جانبي و انتهايي است. هاي سرالدي در محل جوانه زمين ساقه، در هنگام رشد افقي، داراي ياخته 
  زنبق چند ساله است. 
  مانند به خود گرفته است. كوزهاندازد، ساختار  واش، برگي كه حشرات را به دام مي در توبره 
  شود. ها استفاده مي آبكش از ديگر آوند زاجي، براي تمايز آوند از كارمن 
  كند. اين كود مواد معدني را به آهستگي آزاد مي هاي آلي، شباهت بيشتري به نيازهاي جانداران دارد.  كود 
  كند. اي هم عبور مي از عرض ديوارة ياختهدر هر سه روش عبور مواد در ريشه، آب  
  شوند. جا مي اي جابه ياخته شوند و از طريق ديواره و يا فضاهاي بين پالست نمي پالستي، آب و مواد محلول وارد پروتو در روش آيو 
  گيرند.   پنبه قرار مي هاي مردة بافت چوب ها در بين ياخته عدسك 
  گيرند. ت قرار ميپوس ساز و چوب پسين در زير الد آوند بن 
  ساز، در ايجاد سامانة بافتي پوششي نقش ندارد. پنبه الد چوب ساز برخالف بن الد آوند بن 
  شود. متيل و براي مدت بيشتري مصرف مي زاجي بعد از آبي كارمن 
 هاي تازه تشكيل شده. شود نه ياخته تيغة مياني توسط پروتوپالست ياختة مادري ايجاد مي 
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كه اگر شاخة  چقدر باشد به طوري aبيشينة فاصلة  .اند  ل رو، با سطح مقطع ثابت، آب و روغن در تعاد شكل روبهUدر لولة  

  ً پر از روغن كنيم، آب از شاخة سمت راست بيرون نريزد؟ سمت چپ را كامال
   كند  آب برابر مي 40cmروغن با فشار  50cmبا توجه به شكل، فشار حاصل از 

  
  
0آب 8/ P 40روغن P  550آب P  روغنP  

  
 

 

  
ً از روغن پر كنيم، در اين حالت، ارتفاع آب و روغن نسـبت بـه سـطح مشـترك آنهـا       حال اگر شاخة سمت چپ را كامال 
  صورت زير خواهد بود.   به

  50 10h a   روغن  
آب hآب    روغنh روغن   10 40 10h    آب  

    ( )   60 a)آب 15 )  60 آب/ 0 8   

  
 Aشود. اگر تندي گلوله در نقطة  درون يك ميدان الكتريكي يكنواخت پرتاب مي 50ncو بار  8gچك به جرم  يك گلولة كو

10mبرابر 

s
2برابر  Bو  Aو اختالف تندي آن در نقاط  باشد.  m

s
  باشد، بزرگي ميدان چقدر است؟   

  
  با توجه به منفي بودن بار گلوله، ميدان الكتريكي

 شود. تندي گلوله كم مي كند  نيرويي به سمت چپ وارد مي به آن

  
  10 10 2 8A B

m m
V V

s s
       

  2 21
2 B Am(V V ) | q | Edcos    ميدانK Wt W     

   63 6 10 N
E /

C
     

سؤال

پاسخ

}
A

B

cm60 }

cm80

 فيزيك پايه

cm

10}

}70

} 40 }

30

}a

}

50
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كـم كنـيم،    4mmاست اگر فاصلة بين دو صفحة خازن را  280cmالكتريك،  يك از صفحات يك خازن بدون دي  مساحت هر

)صفحات خازن؟   تغيير كند، در حالت فاصلة ميان 3PFظرفيت آن  )   12
0 9 10    

  

  A
C

d d d

     
  

12 4 1640 9 10 8 10 720 10   

   نويسيم  مي dجاي  به پيدا كنيم  mmرا برحسب  dخواهيم  چون مي

  
16 12 3

3
720 10 72 7210 10

10
C C d

d dd


 




      


   

  72 72 24 24 243 14 4
d

d d d d d


     

 
   

  d ( d)(d ) d mm    24 24 4 12   

Jهاي وبر:  واحد 

A
       ،J.S

C
2mهانري،  ، آمپر  T   

2mجرم   اي به مطابق شكل زير، ذره  mg  25و بارq nc     8در فضاي ميان دو صفحة يك خازن بـه ظرفيـت F  از

15شود و با تندي  رها مي A نقطة cm

s
  كولن است؟   چند ميكرو Mكند. باز صفحة  عبور مي Bاز نقطة  

    

  
2 21

2 B AK m(V V )

E mg wmg mgd AB
W W K

  


     

  2 21
2E B AW mgd m(V V )     

  8 8 82 25 10 4 10 1 75 10EW / / j           

Eچون كار نيروي ميدان منفي است    پايين است وFe .به باال است  

  350E
N

W E| q | d E
C

     

  1 4 11 2V Ed v / q CV q / C          

11صفحة پايين منفي است  2qM / C       

سؤال

پاسخ

}mm2

0

A

0

B

mm4

M

g

 فاراد  پيكو

 آمپر
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شـود.   درصد زياد مي 125بدون تغيير عالمت  Bتماس دهيم، اندازة بار الكتريكي كرة رساناي  B  را به كرة Aاگر كرة رساناي 

135به اندازة  Bاگر كرة  10   الكترون گرفته باشد، بار اولية آن؟ 

  
  2 1 1 1 1

91 25 2 254q / q q q / q      

  2 1 1 1 1
9 5
4 4q q ( ne) q q ne q ne           

  1
4
5q ne     

  13 19 6
1 1

4 5 10 1 6 10 6 4 105q / q /             

  1 6 4q / C     

  
/خازن تختي به يك باتري متصل است و انرژي ذخيره شده در آن  mg1 كنـيم و بـين    است. خازن را از باتري جـدا مـي   6

ولـت تغييـر    5پتانسيل بين صفحات  دهيم. اگر پس از تغيير فاصلة بين صفحات خازن، اختالف صفحات، فاصله را تغيير مي

 كند؟ ژول شود، ظرفيت خازن چقدر تغيير مي ميلي 2كند، و انرژي خازن 

  
  1

2U qv   

  V V V
U qv V V

V V / V


      1 2 1

1
2 1 1

51 2 202 1 6   

  U qv q V V     5
1 2

1 16 10 252   

  C mf
C / mf

C / mf


   

1
2

8
1 66 4   

  هنگام روشن بودن بيش از هنگام خاموش بودن است. مقاومت الكتريكي المپ معمولي با رشتة تنگستن، 

  تر از اثر جريان است. شود يا زياد بدان كه اثر تغيير مقاومت بيش ستا كم مي در اينكه اختالف پتانسيل دو سر مقاومت رئو 

ة ميـان  كه خازن به اختالف پتانسيل ثابتي متصل است، ميدان الكتريكي بين صفحات، تنها و تنهـا بـا فاصـل    در هنگامي 

  صفحات خازن رابطة عكس دارد.

  V ED   

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ
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  (جديد):   Rرابطة پيدا كردن 

  
V

A
LPL PL

R R
A V


  

2
   

تـن،   كه ترازو قرار داده وارد بشه، طبق قانون سوم نيـو  سيم حامل جريان به سمت پايين يعني جايي BFكه اگر  دانيم مي 
  صورت فرمولي حاال به دهد كمتره  نشان مي  كند و عددي كه ترازو ترازو هم نيرو را به سمت باال وارد مي

  F mg F  1 دهد تر نشان مي وقتي سبك  
  F mg F  2 دهد تر نشان مي وقتي سنگين  

  
  

  هاي مغناطيسي در خالف جهت ميدان خارجي شود. تواند سبب القاي دو قطبي مغناطيسي خارجي، مي ميدان حضور 
. شـود  ميذخيره  mc24هاي خازن بار الكتريكي  به دو سر يك باتري، روي صفحه nf4با اتصال دو صفحة خازني به ظرفيت 

  كند چند كيلو وات ساعت است؟ بار در خازن مصرف مي كاري كه باتري براي ذخيرة اين

  
Wكند برابر با  كه باتري براي باردار كردن خازن صرف مي  كاري QV كه معادل با  استQ

W
C

   است. 2

  
W g

/ j kmh

kmh







 
  

   

   


6 3
9 6

3 2
5

24 24 10 144 10
4 10 3 6 10 1

144 10 4 10 1
36 10

   

  فرمولي جديد براي مقاومت:  

  P m
R

P A
  2   

  
mذرة بار ؟ به جرم  g qو بار  4 C 3  شود. پس از  رها مي 410در يك ميدان الكتريكي يكنواخت افقي به بزرگيcm12 

  جايي انرژي جنبشي؟   جابه
  
 

  mg      3 24 10 10 4 10   

  E qF E       4 6 210 3 10 3 10   

  RF ( ) ( )       2 2 2 2 24 10 3 10 5 10   

  W FDcos /       2 25 10 0 1 5 10   

  K K      2 2
1 15 10 5 10   تغيير كرده 0

پاسخ

سؤال

F F F  2 1 2 

 چگالي

g F
E

mg
F

R

+ -
-
-
-

+
+
+
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جـايي بـار    شكل به يك باتري وصل كرديم. اگر كار ميدان الكتريكي در جابه مطابقرساناي موازي با ابعاد بزرگ را  صفحةدو 

q C 2  از نقطةO  تا صفحةA  برابرMJ40  باشد. پتانسيلD ؟   چونWE U جايي بار از  . پس در جابهO  تا

A  :داريم  

  

  

  
  U q V V V V             6 640 10 2 10 20   

  در ميدان يكنواخت داريم: 

  V DV V V
E V V

D OA OB

             
20 58 2   

  BV
O B OV V V V V

     0 5   

انـدازيم،   درون آن مـي  g150و جـرم   P3كه جسم جامدي به چگالي  است. هنگامي  Pظرفي لبريز از مايعي به چگالي  

mشود؟   ريزد جرم مجموع ظرف و محتويات آن چند گرم زياد مي مقدار مايع بيرون مي
m

P P


   

150 مايع بيرون  503

   Vجسم Vريخته

  M    150 50 100   
جهت با حركت جسم بر آن اثر  هم Fثانيه نيروي ثابت  2در حال حركت است، اگر به مدت  Vبا تندي  kg5جسمي به جرم 

  است؟   Nشود. اندازة نيروي وارد بر جسم چند  برابر مي 4شود و انرژي جنبشي  متر بر ثانيه به تندي افزوده مي 12كند، 

  

  K (V ) (V )
K K

K V(V )


    

2 2
2 2

2 1 21 21

4 124 1   

  m V
V V V

s V


     1 1 1

2 1210 2 12 1   

  m
V F t m(V V )

s
    2 2 124   

    F ( ) F N    2 24 12 30  

سؤال

پاسخ

پاسخ

cm}1
BA

V

O
mm2
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برابر شعاع مقطع لولة سمت راست است. لولة سمت راست را  3رو كه جيوه داريم، شعاع مقطع لولة سمت چپ،  روبه در شكل

اي گـاز درون مخـزن    آيد. فشار پيمانـه  باال مي cm2به يك مخزن گاز آرماني متصل كرديم و سطح جيوه در سمت چپ لوله 

  است؟   cmHgچند 

  

 پايين رفته است؟    جيوة باال آمده برابر حجم جيوة حجم

  
  R R A A  1 2 1 23 9   

  A h A h A A h h cm      1 1 2 2 2 2 2 29 2 18   

  cmHg Pاي پيمانه 20 P 0 Aگاز Pگاز 1 BP P P ( ) P    0 2 18   

  
  ريزيم. دماي تعادل؟   مي C100، آب m2گرم يخ صفر درجة سلسيوس و گرم  mدر ظرفي عايق با ظرفيت گرمايي ناچيز، 

  

FLآب(   C و  80
1
  )Cيخ 2

  e C   40 ( e )  0 )Fآب 0 e ) mL mc   100 آبcm2   

  
بريم. اگر اختالف سطح جيوه در داخل لولـه و   طور وارونه در ظرف محتوي جيوه فرو مي به cm80اي به ارتفاع  اي استوانه لوله

cmHgاز ارتفاع لوله بيرون جيوه است؟ (فشار هوا  cmباشد، چند  cm25ظرف،  75  (  

  پاسخ
  

  

  

  

  P V P V A ( )(x )A x cm       1 1 2 2 75 80 75 25 25 35   

  

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

 نكته را درياب

II)

x

cm
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مول گاز كامـل محبـوس    kg2 ،11اي و در زير يك پيستون بدون اصطكاك به جرم  مطابق شكل زير، در يك سيلندر استوانه

Rشود؟  جا مي جابه cmافزايش دهيم. پيستون چند  C40است. اگر دماي گاز را با   8 ،  

  

  

mgدماي اوليه:   
PV nRT Ah nRT

A
     

  mgh nRT T K   5   

  فشار ثابت است.   كند  با افزايش دما، فشار زير پيستون تغيير نمي

    V T h T
h cm

V T h T

   
       

1 1 1 1

420 165   

  

از جـنس همـين فلـز را     cm10نمودار تغييرات طول برحسب دماي يك ميله مطابق شكل است. اگر دماي كرة توپي به قطر 

C40  زياد كنيم، حجم كره چندmm3 يابد؟  افزايش مي( )  3    

  

  

  L m

L m

L



 

 


    

 
0

4

42 6
10

10 1050 2   

  , ,R cm

V R
V V?B

    

 
  

3
0

40 3 5
1 4

3
   

  V cm mm          3 6 2 3 34 3 5 3 10 40 6 10 603   
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gهاي  مساوي از دو مايع به چگالي هاي جرم
/

cm31 gو  2
/

cm33 ريـزيم. بـا مخلـوط     اي شكل مـي  را در يك ظرف استوانه 6

رسد. اگر در فرآيند مخلوط كردن كاهش حجمـي رخ ندهـد. فشـار     مي cm80كردن دو مايع، ارتفاع ستون مايع در ظرف به 

  ناشي از مخلوط در كف ظرف؟  

  

  A B A B

A B A B

A B

M M P Pm
P P P

m mV V P P
P P


    

 

22   

  / / g
P /

/ / cm


  

 3
3 6 1 22 1 83 6 1 2   

  P / / / KRa    31 8 10 10 0 8 14 4   
Vآهنگ حجمي شارش مايع در تمامي نقاط ظرف يكسان و برابر با  AVt    

  
  
  

گويد دما داديم تا هـر دو منبسـط    هايشان با هم تفاوت دارد و مي اند و تنها  اندازه اند و هم روي هم دو ميله روبه كه هنگامي
  ها از هم چقدر است. بيا و بنويس Lهم برسند، تفاوت  شوند و به

  LA A
LA LB

LB B

 
    

 
   

  
اي  شكل، كه به يك مخزن گاز متصل است، حجم مساوي از آب و روغن قرار داديم. فشـار پيمانـه  Uمطابق شكل، درون لولة 

  گاز؟  
  
  
  
  

  
  خواسته شده، ابتدا فشار ناشي از آب و روغن را حساب كنيم. mmHGاز آنجا كه فشار برحسب 

    

   mmHG mmHG
/


 

1 680 5013    Pآب 6

  /
mmHG mmHg

/


 

0 8 680 4013     Pروغن 6
  نويسيم.   مي Aحاال رابطة فشار سمت راست و چپ را براي 

Pآب   P0 روغنP گازP   

  mmHg Pآب Pروغن 10 P P  0   
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جيوه  Bكنيم و هم جرم با آب، در استوانة  را پر از آب مي Aاست. ظرف  A، دو برابر ابعاد استوانة Bاي  ابعاد ظرف استوانه

  كند؟   كند چند برابر فشاري است كه جيوه بر كف ظرف وارد مي وارد مي Aريزيم. فشاري كه آب بر كف ظرف  مي

  

/ آب(   13    P)جيوه 6

  

mAبرابر است  Bو  Aجرم مايع  mB  از طرفي چون شعاع سطح مقطع ظرف .B   دو برابر شعاع سطح مقطـع ظـرف ،

A  است، طبق فرمولA r    است.   Aبرابر  B ،4، مساحت كف ظرف 2

  B A A B

A B B

A P m A

A P m AA
       4 1 4 4   

nm(V  شود.   كار انجام شده در يك لوله بر روي آب، مي V )2 2
1

1
2   

  

  

گـرم از   15دماي  Q3و گرماي  C10را  Aفلز  g20دماي  Qكنند. گرماي  از قانون دولن و پتي تبعيت مي Bو  Aدو فلز 

   B؟نسبت به  Aكنيم. ج م فلز  زياد مي C5را  Bفلز 

  
  كنيم:   ابتدا نسبت گرماي ويژه را پيدا مي

  QB mB CB B Q CB
Q mC

QA mB CA A Q CA


        


3 15 5

20 10   

  CB

CA
 CMگرماي ويژة مولي 8 M C CM      

  MA CB
CMA CMB MACA MBCB

MB CA
       8   
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  رود. روي چوب است، چوب مقدار بيشتري در آب فرو مي آهنوقتي  

با افزايش فشار و كاهش تدريجي دما، آب در دماي زير صفر، يـخ   زند  ترين يخ مي فشار، آب در دماي پايين افزايشبا  

 زند.   مي

  

باشـد   Lچه كسري  L1و صفر درجة سلسيوس قرار دارد. طول  C100)، بين دو منبع با دماهاي 1يك ميلة همگن به طول (

  باشد؟   C30از ميله، برابر  Mتا دما در نقطة 

  
  آهنگ رسانش برابر است با: 

  KA
H H 1

T KA

L




T

L



1
   

  L

L L L

 
  1

1

100 0 100 30 7
10   

  L
N L rN

r
   


22   

V گاوس  
I

R
  قانون اهم  

  
txاست. اگر  47و اختالف پتانسيل بين دو صفحة  Mf10ظرفيت خازني  C    بار الكتريكي از صفحة مثبت جدا كـرده و بـه

1صفحة منفي منتقل كنيم. انرژي دخيره شده در خازن 
  جدا شده؟   xشود. مقدار بار صد  برابر مي 4

  

  C Mf
V

Q
C q C

V



   10
4 40   

  
q

U
(q x)CU U

q(q x)
U

C

 
 

     
 

  

2
1 21

2 1 22
2

1 12
4 4

2

   

  x x C q x     40 2 20 2   
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0 0  گاوس 502

}L1

M
100 C

0

L

} C
0

0
0
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m، تنـدي آن بـه   s10در يك مسير افقي در حال حركت است. پس از گذشت مـدت زمـان    kg1800خودرويي به جرم 

s
20 

/هاي مقاوم،  و اندازة كار نيرو kw22رسد. اگر توان متوسط اين خودرو،  مي J62   باشد، سرعت اوليه؟  5

  

  P kw
t

w
P J W kJ

t

 

       


22 3 4
10 22 10 10 22 10 220   

  Wfk Wt / / kJ    220 62 5 157 Wtموتور 5 W   

  m
Wt K ( V ) V

s
     2 2

1 11575001800 20 15   

  

و  cm315 ،cm312به ترتيب  Cو  Bو  Aهاي  ناپذير، در حال جريان است. اگر سطح مقطع قسمت  اي تراكم ر لولة زير، شارهد

cm39  باشد، تندي حركت شاره در قسمتC  دو برابرB      اسـت، تنـدي حركـت شـاره درA؟      بـا اسـتفاده از معادلـة

  پيوستگي:  

  
  A A B B C C A B B A BA V A V A V V V ( V ) V V       15 12 9 2 2   

  A CV V    

Cسلسيوس   يابد. دماي آن برحسب درجة درصد كاهش مي 10دماي جسمي برحسب درجة فارنهايت 
25

كنـد.   تغيير مـي  9

    ؟دماي اوليه 

  
F

F F / ( )

/ F

           
   


1 1
1 1 2

1 2

9 329 9532 0 995 50 9 325

   

  / F T F F       1 1
9 25 90 1 50 50 325 9 5   

    C 1 10  
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xريشة معادلة  اگر   x 5 25 sبرحسب  log2باشد، مقدار  6      

  دهند. سنجي آرايش الكتروني مي هاي طيف آيند را داده  قاعدة آفبا جور در نميكه با  Crو  Cu عناصر 

Cuو  Cuسازد.  دو يون پايدار مي مس  2   

  داريم:  O3و  O2در مقايسة 

Oانرژي:  سطح  O2 Oنقطة جوش:     3 O2 3   

O: پذيري واكنش  O2 Oميانگين آنتالپي پيوند:     3 O :O O 3 2  

 

  
 دارد. دماي اين ظرف چند درجة سلسيوس است؟ g16، جرمي معادل atm1گاز اكسيژن در ظرفي تحت فشار  ليتر 4/12

  

  /
/ mol / v /    

16 12 40 5 0 5 24    O2:مول 832

  V V / /
T / C

T T T
    1 2

1 2

22 4 24 8 29 25273   

  كند. كه قابل موازنه نباشد، از قانون پيوستگي جرم پيروي نمي واكنشي 

Crزا نيست. حضور يون  ، در هوا به شدت آتشكلرگاز   3  نه)Al    باعث سرخي ياقوت است انـرژي شـيميايي، انـرژي ،(

 جود در يك نمونه ماده است. پتانسيل مو

  
ZnCrصورت  مات، به كرو به اينكه فرمول شيميايي روي دي توجهبا  Or2 مـات در   كـرو  نيوم دي است. در فرمول شيميايي آمو

 مجموع چند اتم داريم؟ 

  

NH)اتم  19   ) CrOr4 2      Cr Or  2
  مات كرو دي 2
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اي رنـگ   گرم رسوب قهوه ميلي 5/53كنيم. اگر در اين عمل،  محلولي از كلريد آهن اضافه مي g100به  NaOHكافي  مقدار

  است؟ ppmتشكيل شود، غلظت يون آهن در محلول اوليه چند 

  

  Fed NaOH FeCOHl NaCl  3 33 3  

Feة غلظت براي محاسب  3 ابتدا بايد از جرم رسوب، جرم ،Fe 3 جو درمحلول اوليه را حساب كنيم. مو  

  Fe ?g Fe
/ g g

g mol

 
      

3 33 31 153 5 10 28 10107 1 1   

  ppm ppm


  
3 62 10 10 280100   

  
، چند برابر درصـد جرمـي هيـدروژن    Oاسيد، درصد جرمي  آمين با بوتانوئيك در هر مولكول آميد حاصل از واكنش اتيل 

C)آمين  است؟ فرمول مولكولي آميد حاصل از واكنش اتيل HVN)2 اسيد  با بوتانوئيك(C H O )4 8 Cصـورت   به 2 H NO6 13 

 است.  

  

  O%
/

H%


 


1 16 1 2313 1   

سنج، با ظرفيـت گرمـايي    از يك ماده غذايي، در يك گرما g2كامل  سوزاندناز  
C

J


 C85بـه   C25دمـاي آن از   70

  رسيده است.

  Q C ( ) J / kg    70 85 25 4200 4 2   

  : g100ارزش غذايي برحسب 

/سيب است    KCal
g KCal

g / kg
   

4 2 1100 502 4 2   
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كه جرم آن برابر با متـان   O2اي  داريم. اگر نمونه atm2و فشار  C25گاز متان در يك ظرف دربسته در دماي  مقداري 

  خواهد بود؟   atmاست به اين ظرف اضافه كنيم. در همين دما، فشار درون ظرف چند 

  
Oدو برابر جرم مولي متان  ست. جرم برابر يعني نصف مول  O2 جرم  3بـه   2از  شـود   زياد مـي  50%فشار ظرف  2

  رسد. مي

1/محلول  mL500روي در  اي قطعه 0/حل شده و پس از واكنش، موالريتة اسيد  HNO3موالر  2   ؟  Znه جرم شد 8

  Zn HNO Zn(NO ) H  3 3 2 22   

  nHNO M V M V mL( / / ) mmol    3 1 1 2 2 50 1 2 0 8 20   

  mol Zn g
mL / g

mol mol
   3 1 6520 10 0 652 1   

تـرين   توپ به سنگين ترين ايزو هاي سبك است. اگر نسبت شمار اتم Cr54و  Cr52 ،Cr53توپ  عنصر كروم داراي سه ايزو

  است.)  amu1برابر با  Nو  Pو جرم هر   7/52چند درصد است؟ (جرم اتمي ميانگين  Cr53باشد. فراواني  2توپ برابر  ايزو

  x F
/ ( )( ) ( )    52 7 52 53 52 54 52100 100   

  / / x / F x F     52 7 52 0 01 0 02 2 70   

F  داريم:  طرفياز  x F F x     2 100 3 100   

Fاز حل دو معادله   xو  30    آيد. دست مي به 10

  
جرمي كلسيم نيترات مخلوط كنـيم. درصـد جرمـي     20%محلول  g82جرمي كلسيم برميد را با  40% محلول g400اگر 

 كلسيم در محلول نهايي؟

  

  gCaBr mol mol Ca g
gCa

g g mol mol


    

2 224 1 1 4 32100 200 1    g400محلول 1

  mol Ca(NO )kg mol kg
g gCa

g g mol mol
     2312 1 482 41000 164 1 1   

  / %


 


32 40 100 7 46400 82   

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

62  

  

1/محلول موالر  mL200مينيوم سولفات جامد را بايد به  گرم آلو چند gمينيوم سولفات بـا چگـالي    آلو 25
/

mL
1 اضـافه   25

 جرمي برسيم؟   40%كنيم تا به محلول 

  

  a d / a
M / a / %

   
    

10 10 1 251 25 34 2342   

  g
mL / a g

mL
  200 1 25   جرم محلول اوليه 25

  /
g / g

g
  

34 2250 85   ج نمك در محلول اوليه 5100

  دهيم:  نشان مي Mمينيوم سولفات اضافه شده را با  آلو جرم

  / m
m / g

m


   


85 8 100 40 24 16250   

  

/واكنش  از  g9 /عاملي  اسيد با مقدار كافي از يك الكل يك فورميك 2 g17 اسيد با مقدار كافي از يـك الكـل    فورميك 6

/عاملي  يك g17 ؟استر حاصل شده الكل مورد نظر  6   

  

  nCnH O 2   فرمول الكل 2

  n nC H O H O  2 2 21 2 nCnH O CH O    2 2 2 22   

n46مولي استر  جرم    مشخص شود. nاسيد به جرم استر برسيم تا  كافي است از جرم فورميك است  14

1استر    1 46 149 2 17 646 1 1
mol mol n g

/ g / g
g mol mol


      

nپانول است. الكل ما پرو    n n     46 14 88 14 42 3   
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در آن حـل   4CaSOاست. چند گرم ديگـر   Caآب در دماي معين، داراي يك گرم يون  500g، در 4CaSOاز  محلولي 

 شود؟   مي

  
1در اين شرايط برار  پذيري انحالل   آب است. 100gگرم در /02

  440 134(Ca g) (CaSO g)    

  2
4

1 1 1341 3 440 1 1
mol g

gCa / CaSO
g mol mol

       

3آّب،  500gفهميديم در  اينجاتا  4/ g 4CaSO .داريم  

  1 02500 5 1100
/

g / g
g

     

  5 1 3 4 1 7/ / / g    

  
2سوخته و  2Oشده و خالص در  سير  كربن از هيدرو اي نمونه 17 6CO / g  10و 8/ g   312كنـد و   آب توليـد مـيkJ   انـرژي

    دهد. آنتالپي سوختن؟   مي

  

2آلكان ما    6C H 2

2

1 117 6 0 444 1 1 2 31 2 0 410 8 1 218 1

mol C
/ g / molC

g mol CO /

mol mol H /
/ g / mol H

g mol H O

  

 
  

   

  
0ژول بر مول باشد. ارزش سـوختي مخلـوطي شـامل     كيلو 1370و  1560آنتالپي سوختن اتان و اتانول به ترتيب  اگر 4/ 

0مول اتان و    بر گرم است؟   kJمول اتانول، چند  /5

  
  0 4 30 0 5 36 35( / ) ( / ) g     جرم مخلوط  

  0 4 1560 0 5 1370 1309( / ) ( / ) kJ     گرماي آزاد شده به ازاي سوختن مخلوط  

  1309 37 435 /  ارزش سوختي  
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  شوند.   ، به مقدار بسيار كمي در آب حل ميAgClدر آب مثل  نامحلولمواد  

  يابد. شونده به يك محلول در حجم ثابت، غلظت محلول افزايش مي با افزودن مقداري حل 

  قسمت محلول (نه حالل) است. 100شونده در  هاي حل ارز با شمار قسمت درصد جرمي، هم 

2Hپذيري ميان  مقايسة انحالل  O ،2H S  2وCO:  

  2 2 2H O H S CO    

  شود. دما مي روغن زيتون نسبت به آب، زودتر با محيط هم 

  گانه دارند. اند كه در ساختار خود پيوند دو نشده هاي آلي سير هر دو از جمله تركيبچربي و روغن  

  اسيد است. ها، اتانوئيك اسيد كسيليك آشناترين عضو خانوادة كربو 

  ها كمي باشد، از صحت و اعتبار علمي برخوردار است. دقيق ميان سرعت واكنش اگر مقايسة  

  سازد. كزمي ب واكنش داده و گلوآ  قند جوانة گندم مالتوز است كه با

1ها حدود  e، به تقريب برابر با عدد جرمي آن و جرم Amuجرم يك اتم برحسب  
2000 Amu .است  

  
1

12000
2000

A
Z

A
Z

ZX Z

A AX


    

  يابد. با افزايش فاصله از هسته، افزايش مي eانرژي  

  است.   He:صورت  آرايش لوئيس هليم به 

ظرفيـت  هـاي   eباشد، در شرايط مناسب تمايل دارد همة  3هاي ظرفيت اتمي كمتر يا برابر با  eطور كلي، اگر تعداد  به 

  خود را از دست بدهد.

  شود. ها و ... حتي در مصاف صنعتي هم استفاده نمي آب شور اقيانوس 

  پذيري آن بيشتر خواهد بود. اي بيشتر باشد، تأثير دما بر انحالل پذيري ماده ل چه شيب نمودار انحال هر 

2واكنش تبديل   22 2CO NO N CO   هاي  تواند آالينده ميCO  وNO هايي بـا آالينـدگي كمتـر و     را به آالينده

كه  كمك كه كاهش آلودگي هوا هنگامي گازهاي پايدارتر تبديل كرد 
H
|

R N R  .داشته باشيم، آمين داريم  

  ، در آب بيشتر است.2Oاز  3Oپذيري  انحالل 

  است.   2Oبرابر  200، بيش از COبين با  گلو ميل تركيبي همو 

 هاي eجرم 

 جرم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

65 

توان از مول يا گرم رفت و بـه   حجم را هم مي STP ها در  تقسيم بر مجموع حجم STPدرصد حجمي يعني حجم در  

STP  رسيد .اول ابتدايي ظرفيت شيميايي فلزهاي يك گروه، ثابت است  

  شود. با كربن تهيه مي سيليس  هاي خورشيدي از واكنش عنصر اصلي سازندة سلول  * 

  هاي سوختن، ندارند. جز در واكنش پذيري زيادي به ها، واكنش آلكان 

شـود.   توليد مـي  2COمول  Zمول آب يا  Xدارها،   مول از كدام تركيبات زير كربن nگويد از سوختن  در سؤاالتي كه مي 

2Hدار را طبق دسـتورهاي خوانـده شـده، ضـريب      در تركيبات كربن Cيا  Hضريب  خواد  نويسي نمي اصالً واكنش O  و

2CO  كن  حاالn  را ضربدر ضريب ماده كن، اگرX  ياZ .شد، همينه  

  : 0مثالً 4مول از  /2 10C H ،1 كند.   مول آب توليد مي  

   5 0 2 1/ mol   4دهد آب آب مي 10 5C H mol   

  هĤ:   ميانگين آنتالپي 

  C C C O C C OH N H C O C C N N O O                  
متيل آمين  ترين آمين ساده 

H
|

H N CH    است. 3

qهاي ظرفيتي عناصر  مجموع الكترون –هادي پيوندي و ناقص  مجموع شمار الكترود   (باديون)  

 2NOساختار لوئيس 
.. ..

.. ..
[O N O]    

  * آمونيوم سولفات، به عنوان كود در مصادف كشاورزي كاربرد دارد.  

  شوند. كره را منابع اقيانوسي شامل مي آبدرصد  2/97حدود  

  اند. اقيانوسي كره، منابع غير هاي آب از آب %3كمتر از  

2mgو  Naجود در آب دريا؟ به ترتيب  هاي مو ترين كاتيون فراوان     

  خالص نيست.ها  ها، قنات و رودخانه * آب چشمه 

  دهد. ها را مي چك مانند آب و يون هاي كو ها و مولكول تراوا اجازة عبور به برخي از ذره غشاي نيمه 

  ليتر است. 610ميانگين ردپاي آب براي هر فرد در سال حدود  

  انئد. چوبه به هر دو داراي گروه عاملي كتون ميخك و زرد 

2ة گر واكنش تجزي كاتاليز  2H Oيد است نه پتاسيم برميد يا پتاسيم كلريد يا ... ، پتاسيم يد  

و  اسيد ديها در  توانيم به مجموع اتم اضافه كنيم، مي OHو دو گروه  Hاستر، دو اتم  شوندة پلي اگر به فرمول واحد تكرار 

  الكل برسيم. دي
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