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  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15 1–20 20 1و3فارسي

  15 21-40 20 1و3عربي، زبان قرآن
  15  41-  60 20 1و3دين و زندگي
  15  61 -  80 20 1و3زبان انگليسي

  60  ــــــ 80 دروس عموميجمع
  

  

  

  

  

 هام محمديال 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

  كيا، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشمي محسن فدايي، فرهاد فروزانمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي

لي مرتضوي، سيدمحمدع، غالميكاظم رنجبر، حسين رضايي، محمدرضا سوري، مرتضي كاظم شيرودي، ابراهيم احمدي، ولي برجي، امير رضايي  ، زبان قرآنعربي
  مهدي نيكزاد

  كبير، احمدمنصوري، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني محسن بياتي، محمد رضايي  دين و زندگي
  محدثه مرآتيروش،  حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، عقيل محمديسپهر برومندپور، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

محمدحسين اسالمي، محسن اصغري،   كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پور اسماعيل يونس

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

  اله استيري، رحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  محمدحسين مرتضوي

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي    1401ارديبهشت  2 آزمون
  

 

 . … جز بهشود؛  معاني مختلف يك واژه در همة ابيات يافت مي - 1

  فتنه بر شيوة آن قامت چاالك شده    اي ) تند مخرام و ببين هر طرفي شيفته1

  ست به ديدار تو سلمان مشتاقا بيش از آن    ) تشنة باديه چون است به زمزم مايل2

  از بال و پر آيددر آتش سوزنده چه     ) از عشق به كوشش نتوان كامروا شد3

  كي شدي روشن به گيتي راز پنهانم چو شمع    رو ) گر كميت اشك گلگونم نبودي گرم4

  ذكر شده است؟ درستناچند واژه  يمعنا - 2

 يوجودات زنده)، (غَنا: دستگاه: چاروادار)، (نفوس: ميو فرجام)، (مكار تي: نهاييگردن)، (غا ة)، (آخُره: چنبرري: شري)، (هژاريبس اقي(پدرام: خرّم و سرسبز) ، (مولع: اشت

  ناله، آواز) :لهي)، (وزيآم شي: نوشتة ستاظي)، (تقريقيدر موس

  شش )4  پنج) 3  چهار) 2  سه )1

  شود؟ يم دهيد ييامال غلطچند  رير متن زد - 3

كه  ديگردان يالتماس حراس بر من مستول نيچند اهر فتديخرد دور ن قيمبادرت نموده شود از طر ونددياو پ غو در آنچه به فرا دياو جسته آ يدر همه ابواب رضا اگر

  است. يخطر ميو عظ يبزرگ سخن

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  كي) 1

  است؟ ييامال غلطفاقد  تيكدام ب - 4

  ينگردد شُسته نغز بخت، بار    يبار دهياگر صد سال اشك از د )1

  يتو مر وقت سالمت را عوان    يليرا دل تيتو مرقوم هدا) 2

  در كنج فراق من ستين ييكم فضا تغافل     كو صد دشت پردازد ب سواد عالم اسبا) 3

   افتيخراب ن يپ كيبه خواب جغد در او     كه از عمارت عدل  يبر آن مبارك بوم) 4

  است؟ نادرست» ها برفت آن اديتو افتادم از  اديبا  /گل  يديبلبل گه جامه در يگه نعره زد« :تيه بب كدام گزاره راجع - 5

  .مشهور و پرآوازه است زين ييسرا در حماسه ت،يب نيا ةنديسرا) 1

  .مشهور و معروف است زين همراه با نظم منثور يدر نوشتن اثر ت،يب نيشاعر ا) 2

  .اوست يها از سروده زين» دگر گه خزان شود شود بهار يگاه/  يدوران روزگار به ما بگذرد بس« :تيب )3

  .ستدان ييغنا ةگون يها از سروده توان يرا م تيب )4

 اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 6

  »تاب در سينة پر مهر زليخا افتاد    كوكب حسن چو گشت از رخ يوسف طالع«

  تعليل تشبيه، كنايه، تشخيص، حسن )2    ايهام تناسب، استعاره، مجاز، تشبيه )1

  جناس، ايهام، كنايه، استعاره )4    تعليل، تشبيه ايهام تناسب، مجاز، حسن )3

 دقيقه15  1و3فارسي
  3فارسي 

  ادبيات داستاني 
 مرغ و سيمرغ) (سي

  14درس 
 128تا صفحة  118صفحة 

  1فارسي 
  1كل مباحث فارسي 

  162تا صفحة  10صفحة 
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   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1401ارديبهشت  2 زمونآ 
 

  مقابل ابيات درست است؟ ةاير چند مورد، آرد - 7

 ثمر گردن (ايهام تناسب) بريده به كه درختي است بي    سرافرازي  ةالف) اگر كه گل نكند ميو

 رسد به پاي من آخر از اين شرر گردن (اسلوب معادله)    رود چون شمع تنم ز آتش سر آب مي )ب

 در گردن (تناقض)  ام بغل مرگ دست نشسته    ج) به جان مرگ قسم دم به دم قدم به قدم

 كشد ز پيروي مبتدا خبر گردن (استعاره)    د) نهم به پيروي شيخ شهر گردن اگر

 تعليل) مراست يك سر و گردن بلندتر گردن (حسن    هاي سرگردان ) ز طول قامت اين نيزهـه

    سه) 2    دو) 1

 پنج) 4    چهار) 3

 شود؟ ده ميدي» مجاز، كنايه، ايهام تناسب و تشبيه«هاي  در كدام بيت آرايه - 8

  ماهش چو مشتري به خريدن در اوفتد    گر پرتوي ز روي تو افتد بر آسمان )1

  قامت سرو است يا سرو قد رعناي دوست    پرتو مهر است يا مهر رخ زيباي يار )2

  شهباز همتي كه بلند آشيان بود    يا رب مباد در كف زال جهان اسير )3

  خلق، مردم ديده شويدر ديدة     گر در پي قول و فعل سنجيده شوي )4

  درست است؟ نهيدر كدام گز »هيپارادوكس، تشب ح،يتلم ،يزيآم تناسب، حس هاميا«ي ها هيبه لحاظ داشتن آرا اتياب بيترت - 9

  سرو ننشانم گريكه د ديوگرنه باغبان گو  ينيسرو ننش شيكه پ دي) تو را در بوستان باالف

  جواب خشك از اين كهسار خرسندم با اگرچه  رويي سرمه در كارم كنند از تلخ بزرگان مي) ب

  در نظري مقابلم يبيگرچه به شخص غا    شود؟ يرا بعد حجاب ك مي) معرفت قدج

  ديبر پشت فلك گر نهد البتّه خم آ    بار امانت كه شده قسمت وحدت  ني) اد

  شيخو ياز قامت دلجو ريادگيهم  يراست    شيخو ياز ابرو وستهيآموخته پ يكج ي) اـه

    د، ج، الف ، ب،ـه) 2    ، الف، جـب، د، ه )1

    ، د، ب، الف، جـ ه) 4    ، دـب، الف، ج، ه) 3

 با توجه به ابيات زير، كدام گزينه از نظر دستوري درست است؟ - 10

  تر است پرور من از كه كم شمشاد خانه    باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است«

  »ز شهد و شكر استپذيرتر ا كش ميوه دل    نباتي است كلك تو شاخ  حافظ چه طرفه

  كار رفته است. اليه به در بيت نخست سه مضاف )2    در اين دو بيت، سه مسند وجود دارد. )1

  ضمير متصل نقش متممي دارد. )4  ها تركيب وصفي وجود دارد. در تمام مصراع )3
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   4: ةصفح            اضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)دوازدهم (ريعمومي          1401ارديبهشت  2 آزمون 
 

 فعل اسنادي و داراي شيوة بالغي است؟ فاقدكدام بيت  - 11

  غم دل با تو نگويم كه نداني دردم    خبري تو كه از صورت حال دل ما بي )1

  فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست    بگريست چشم دشمن من بر حديث من )2

  گفتي كزين جهان به جهان دگر شدم    از در درآمدي و من از خود به در شدم )3

  داند كه سخت باشد قطع اميدواران    هر كاو شراب فرقت روزي چشيده باشد )4

   كدام است؟ بيترت به ر،يز اتيه در ابشد نقش كلمات مشخص - 12

  از خواب گران در سنگ خارا مانده است ميپا    مرگ  راه يديسف مياز هر سر مو كند يم

  بر جا مانده است رازهيش نياز كتاب من، هم   چيهاز عمر  مرااَمل در كف  طولجز  ستين

  هيال مضاف – مفعول – نهاد - مفعول )2            نهاد -متمم  - مفعول – مسند )1

    هيال مضاف –مفعول  -نهاد  - مسند )4    نهاد - متمم - مفعول –هاد ن) 3

 پيرو است؟ ةجمل ةشده در كدام ابيات دربرگيرند هاي مشخص قسمت - 13

 نيست چشم اعتباريدريغا     الف) همه از بهر ما هر يك به كاري

 داشت آه خودكشيده توان  تا كي عنان    زان نيمه شب بترس كه در تازد از جگر ب)

 خطا بود كه نبينند روي زيبا را    در رخ زيبا نظر خطا باشد كه گفتج) 

 ور كني بدرود كن خواب و قرار خويش را    نظر در منظر خوبان مكن عافيت خواهيد)

 شستش همه دنيا و مافيها ةچو ماهي بست  ) قضا تيري است در شستش فنا تيغي است در دستشـه

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

 داده شده از ديدگاه دستور زبان فارسي درست آمده است؟ »رباعي« ةكدام گزاره دربار - 14

  حيران و خجل نرگس مخمور از تو    از تو مستور ةزده غنچ اي شرم«

  »كاو نور ز مه دارد و مه نور از تو    گل با تو برابري كجا يارد كرد

  دارد. »قيد«نقش  »زده شرم«محذوف است و  »منادا«) 1

  است. »حرف ربط«در هر دو بيت  »واو« )2

  دارند.» قيد«نقش دستوري   »كجا و حيران و خجل« هاي ) واژه3

  است. نهاد »غنچه«خورد و  هر دو به چشم مي »لفظي و معنوي ةحذف فعل به قرين«) در ابيات فوق 4

 ر هستند؟عطا» الطير منطق«ترتيب، بيانگر كدام وادي عرفاني از كتاب  ابيات زير به - 15

  همتا طلب حضرت يكتاي بي    ي و عقبي به اين و آن گذاريالف) دن

  رسد پرواز شمع تا خموشي مي    ب) ختم تدبير زبان لب بستن است

  طلب اسرار تو خيز منشين، مي    بيني جمال يار تو ج) گر نمي

  دامن از وي زود برچيني رواست    د) دل در اين دنياي دون بستن خطاست

  چهارم، هفتم، سوم، اول )2    دوم، چهارماول، هفتم،  )1

  چهارم، دوم، اول، اول )4    اول، دوم، سوم، چهارم )3
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   5: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1401ارديبهشت  2 زمونآ 
 

 ؟نداردكدام بيت با بقيه قرابت مفهومي  - 16

  بين را چه پرواي تماشا كردن است؟ چشم حق    كنند طبعان مي سير بازيگاه عالم طفل )1

  دل به دريا كردن است ن بحر خونينساحل اي  در طريق عشق سستي سنگ راه سالك است )2

  عان را به سيم قلب سودا كردن استماه كن    صرف دنيا كردن اوقات عزيز خويش را )3

  طع راه عشق در قطع تمنا كردن استق    آيد ز پاي آهنين هيچ كاري برنمي )4

  ؟ندارد يتناسب مفهوم ريز يبا رباع تيكدام ب - 17

  ييكه تو يجمال شاه ةنيآ يو    ييكه تو ياله ةنام ةنسخ يا

  ييكه تو يچه خواه در خود بطلب هر آن    هر چه در عالم هست ستيز تو ن رونيب

  دييهم خواجه و هم خانه و هم كعبه شما    دينيمعشوق بب صورت يگر صورت ب) 1

  مييخدا مييخدا ميدر خود نگرست    ميراز نهان فاش نگفت يچه كن ديس )2

  چند يزنگار نهيآ نيابر  فتادهيتا ن    كن منينفس ا يكار هيدل روشن ز س) 3

  نيصد گنبد خضرا ب نيصد كوكب غلطان ب    نيمن صد عالم رعنا ب ريپنهان به ضم )4

 ؟شود نمياز كدام ابيات دريافت » الصبرُ مفتاح الفرج«مفهوم عبارت  - 18

  كه صبح از شب و ترياك هم ز مار آيد  الف) پس از تحمل سختي اميد وصل مراست

  كند سررشته گم از آب زيرين آسيا مي  از طاقت است صبر را عاجز كند دردي كه بيشب) 

  هر كه يك چند كند صبر به زندان طلب    ج) پاي از حلقة زنجير گذارد بر تخت

  صبر چون غنچه اگر بر دل غمناك كني    د) از تو هر پارة دل برگ نشاطي گردد

  ريزد كه تير بر هدف پايدار مي    كند كاوش هـ) به اهل صبر فلك بيش مي

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

 كدام ابيات كامالً درست است؟ آمده در برابرمفهوم  - 19

  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش (رازداري و سعادت)  نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي الف) تا

  توان گرفت (همدلي و كاميابي) آري به اتفاق، جهان مي    ب) حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

  كجا ديدي كه بي آتش كسي را بوي عود آمد (عاشقي و پندناپذيري)  سوز اي دل كه تا خامي، نيايد بوي دل از توج) ب

  دريا همه عمر خوابش آشفته است (شجاعت و پويايي)    د) دريايم و نيست باكم از طوفان

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

 ؟نداردتقابل معنايي  »پيوند ةمگسل از اين آب و خاك ريش/ مند تا زبر خاكي اي درخت تنو«با بيت  گزينهكدام  - 20

  كه نيست آب مروت به چشم، اخوان را    بشوي نقش وطن را به رود نيل از دل )1

  گهر بسته است ةكه تا به بحر بود، ديد    ور عزيزان را ) كند جالي وطن ديده2

  لوحي در يمن باشد چرا چون عقيق از ساده    تا دل پرخون تواند شد ز غربت نامدار )3

  ها به غربت به كه تنها در وطن زانكه با تن    گر نيارامم دمي بي همدمي نبود غريب )4
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  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجواب ل األنسبعیِّن(  
عده و أصَلح ف ﴿ - 21      ﴾:  مٌ ّنه غفوٌر رحأَمن َعمل منکم ُسوءًا ِبجهالٍة ثّم تاَب من 
البتـه او بخشـنده و    ديـ از آن توبه كنـد و اصـالح نما  بعد پس سكند  يكار بد يهر كه از شما به نادان )1

  !مهربان است
  !مهربان استة پس خدا بخشند ديانجام دهد و بعد از آن توبه و اصالح نما ناداني ياز رو ياز شما كار بد يكس ) اگر2
  !كند البته او بخشنده و مهربان است يو جبران م دينما يز آن توبه مدهد و پس ا يانجام م يكار بد يكه به نادان ي) كس3
  !و مهربان است آمرزندهشود سپس بعد از آن توبه كند و اصالح شود پس او  يزشت مرتكب كار ي) هر كه از شما به نادان4

 :»!ألّن البرکة مع الجماعة اً عنأکل جمالثالثة و األرعة َفلْ  يکفَ  نیو طعام اإلثن نیاإلثن يکفَ إّن طعام الواحد  « - 22
 بركت همراه جماعت است! نكهيا يبرا ميهم بخور است تا با ينفر كاف سه يدو نفر و دو غذا برا يغذا برا كيگمان  ي) ب1
 بركت همراه جماعت است! رايز ميهم بخور با ديسه و چهار نفر بس است پس با يدو نفر و دو غذا برا يغذا برا كي) همانا 2
 خورند! يهم م است كه با يبركت با جماعت رايدو نفر بس است ز يسه و چهار نفر غذا ينفر و برا كي يدو نفر غذا يا برا) همان3
بركـت بـا    نكهيا يبرا ميهم بخور با دياست پس با يسه و چهار نفر كاف يدو نفر برا يدو نفر و غذا ينفر برا كي ي) قطعاً غذا4

  جماعت است!

ُغدد ُتفرز سائًال مطهِّرًا لِمن العجائب أّن للق « - 23  :»!عُجروحه عّدة مّرات إللتئامها السر  لعیَ ّط لسانًا مملوءًا 
 شيهـا  د تا زخمنكن يترشح م يا كننده پاك عياست كه ما ييها از غده زيداشته باشد كه لبر ياست كه گربه زبان زيانگ ) شگفت1

 !سديها چند بار بل آن عيسر يبهبود يرا برا
خـود را چنـد بـار     يها شود تا زخم ياز آن ترشح م يا كننده پاك عيدارد كه ما ييها ر از غدهپ ياست كه گربه زبان بي) از عجا2
 !ابديبه سرعت بهبود  نكهيا يبرا سديبل
 يبهبـود  يرا بـرا  شيهـا  د تـا زخـم  نكن يترشح م يا كننده پاك عيدارد كه ما ييها ر از غدهپ يهاست كه گربه زبان ي) از شگفت3

 !سديچند بار بل عشانيسر
 عيسـر  يبهبود يبرا ،كند يكننده ترشح م پاك يعياست كه ما ييها ر از غدهكه دارد و آن پ ياست كه گربه با زبان بي) از عجا4

  !سديل يآن را بارها م شيها زخم

  :»هللا! اإلنسان فکِّر في َخل هایّ أ جذواتها الُمستعرة: و النجوُم و الشمُس معَ  ومُ یتقول لنا الغ«  - 24
  كن! شهياند وندانسان در خلقت خدا يا :دنيگو يفروزان به ما م اخگرهاييبا  ديها و خورش ) ابرها و ستاره1
  !شينديخدا ب نشيانسان در آفر يا :دنيگو يآتش فروزانش به ما م يها با پاره ديابرها و ستارگان و خورش) 2
  كن! خدا فكر نشيدر آفر :مييگو يآتش فروزان به انسان م يها همراه پاره ديها و خورش ابرها و ستاره ةبارما در) 3
  !شينديب ياله نشيآفر بهانسان  يا :دنيگو يكه فروزان است به ما م شيبا اخگرها ديابرها و ستارگان و خورشاين ) 4

                  !»:ِئرهضا سمن منزلته َفلَ  يءٌ ش قلَّ لم  عُ ه الجمعرفُمعجٌب بنفسه معرفَة شخٍص  رَ نکَ إذا أ«  - 25
 !ندارداو  ي برايكم نكرده است پس ضرر يزياز شأن او چ ،شناسند ميرا كه همه  يشناسم فـرد ينم ديخودپسند بگو كيچنانچه ) 1
ضرررسان به او  جهيكاهد در نت ينم يزيچ وي ةشناسند، منكر شود از مرتب يرا كه همه م يشناخت فرد ياگر فرد خودخواه) 2

 !نيست
 يضرر جهيشود در نت يكاسته نم يو مقامشده است، نشناسد از  را كه نزد همه شناخته يتيفرد متكبر شخص كينچه چنا) 3

 !ستيمتوجه او ن
شـود پـس    ياو كـم نمـ   منزلـت از  يزيـ شناسـند، انكـار كنـد چ    يرا مـ  يرا كه همـه و  يشناخت شخص فتهيخودش كياگر ) 4
 !ستيرساننده به او ن انيز

 

 1و  3عربي، زبان قرآن 
  3عربي، زبان قرآن 

  الفََرْزَدقُ 
  4درس 

  57تا صفحة  49صفحة 
كل مباحث كتاب عربي، زبان 

  1قرآن 
و  102تا صفحة  1صفحة 

  المعجم

دقيقه 15
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حعیّ  - 26   :ن الّصح
  نكن بلكه مانع ارتكابشان شو! كيگناهان شر دوستانت را در: !الّذنوب بل امنعهم عن ارتکابها يف كأصدقاء كُتشار  ال )1
محترم شـمرده   ،بر اساس منطق استوار نباشد امشيكه پ ينيد: !حتَرمُ  أساس المنط ال یتکون رسالته قائمًة عل ال نٌ ید )2

  شود! ينم
  هوا كم شده است! يشدن گرما اديخاطر ز هبارش برف در شهر ما ب: !سبب ارتفاع حرارة الجوّ  نتنایمد يما أقلَّ نزوَل الّثلج ف )3
ـ   يـي دارو اهانيگ: !من األمـراض رٍ یعالج کث يدورًا مهّمًا ف تؤدّ  ةّ األعشاب الطبّ  )4 يهـا  يمـار يدر درمـان ب  ينقـش مهم 
 دارند! ياديز

  :الخطأن عیّ  - 27
صرة و إنعاش الفر  )1  تيـ در كو يا اگرچـه در منطقـه   سـت يفـرزدق در بصـره ز  : ة،ـالحال تو منطقة ِالک يُولد ف زدق ِال

 ،زاده شد يكنون
اه ل نیالمؤمنرُ یأم یأوَص  )2 بـه او   يكـ يبه پـدرش سـفارش كـرد كـه قـرآن را بـه ن       نيمنؤالمريام :رائعًا، ماً القرآن تعل عّلمهُ أ
 ،اموزديب
قصـائده، نالیَ ل ةّ ُام يخلفاء بن یَرحل الفرزدق إل )3  شيهـا  دهيكوچ كرد تا بـا قصـ   هيام يبن يخلفا يفرزدق به سو :جوائزهم 

 ،را به دست آورد نآنا زيجوا
اشت )4  يرا كه پنهان بود آشكار ساخت وقتـ  تياش به اهل ب او عالقه!: حجّ َ  هشامٌ لّما کان  تیأهل الب یالَمستور إل اقهَجهر 

  كرد! يهشام حج م

ح:»كاران از خدا آمرزش خواستيم!ما همچون درست«  - 28  ؛ عّین الّصح
 !استغفرنا هللا و نحن صالحون  )2   !إّننا استغفرنا هللا استغفارًا صالحاً ) 1
  !نحن غفرنا هللا مغفرة الصالحین )4   !نحن استغفرنا هللا استغفار الصالحین )3
ما ۳۳ -  ۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■  :لّنّص ُیناسب ا) 

کون لها زمن  ة، ك . هناُمحّددإّن اإلسم من أقسام الکلمة الثالثة ُقال لکّل کلمة لها معنًی دون أن  « ُمسّمی في کّل تسم
قُع علیها اإلسم، » الُمسّمی  کون في نفس المعنی و الُمواصفات اّلتي  ه اإلسم فهو علی وجهیِن: ُمکن أن  هو ما یدّل عل

ما بین الُمسّمی و اإلسم کأسماء کاألسماء المجعولة م ا معّین ف ّ إرت اءه و ُمکن أن ال نر أ ن جانب هللا عّز و جّل و أول
کون  هالنجعَ  اء هللا صادٌق في اإلسم و الُمسّمی تمامًا ولکّن "صادَقـ"ـنا ُمکن أن  علی األشخاص في الغالب. "صادق" أول

ًا!    کاذ
ة األوالد أمٌر هامٌّ و قد رُ  ه تسم عتنی  ة األوالد من جانب الوالدین و هذا ما ال  و عن النبّي (ص) ما یدّل علی ُحسن تسم
ان!     عض األح   في عصرنا 

ح حول الّنّص  - 29   :عّین الّصح
س لها معنًی ُمحّدد )1     !إّن اإلسم ُقال لکّل کلمة ل
عض الّناس أسماء ُتعادل أوصافهم و أعمالهم )2   !ل
ع الّناس یهتمّ  )3 ة أبنائهم و بناتهمجم ُحسن تسم     !ون 
ا ُمعّین بین اإلسم و الُمسّمی فعلینا أن ُندرکه كهنا )4   !إرت
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ًا! « - 30 کون کاذ ارة: »صادقــنا ُمکن أن    ؛ عّین المقصود من هذه الع
    !علینا أن ال نجعل إسم "صادق" علی أوالدنا )1
ائه فقط) 2 عض األسماء ألول   !کأّن هللا قد اختار 
  !قد نر تعاُرضًا بین اإلسم و الُمسّمی في الُمواصفات )3
ع أن ُعامل اآلخرن حسب مفهوم إسمه) 4 ستط   !ال أحد 

سعّین ما  - 31   في الّنّص: ل
ا بین اإلسم و الُمسّمی! )1 فّة اإلت     ک
  أوصاف اإلسم و سائر أقسام الکلمة!) 2
  ها!اء الُمضاّدة و الُمعادلة ِلُمسّمااألسم) 3
فّ ) 4 ة األشخاص من جانب الّناس!ک   ة تسم
  ۳۳و  ۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي ( الخطأعّین(  

 »:ُمحّدد« - 32
  ، علی وزن: ُفّعل) » ُحّدد « اسم مفعول (مأخوذ من فعل  –مفرد  )1
  »ح د د « حروفه األصلّة أو ماّدته:  –نکرة  –مفرد مذّکر  –اسم ) 2
  اضي: حّدد، و له حرف زائد واحد) / صفة أو نعتاسم فاعل (فعله الم -ّکر ذم) 3
 ، علی وزن: َتفعیل / صفة؛ و موصوفها: زمن»حدید تَ « مأخوذ من مصدر  –اسم  )4

 »:نجَعل« - 33
س له حرف زائد / فعل و فاعل؛ الجملة فعلّة -للجمع  – فعل )1   له ثالثة حروف أصلّة، و ل
ه: َجعَل، اسم مفعوله: َمجعول / –مضارع  )2   ؛ الجملة فعلّة»ها « فعل و مفعوله: ضمیر  ماض
  / فعل و الجملة فعلّة معلوم -حتاج إلی المفعول  –حروفه األصلّة: ج ع ل، و مصدره: َجْعل  –مضارع ) 3
ار في الفارسّة) فعل) 4   »أسماء « / فعل و فاعل؛ الجملة فعلّة و خبر، مبتدؤه:  مضارع (ُعادل المضارع اإلخ
ة (عّین ال ■■   )۴۰ -  ۳۴مناسب للجواب عن األسئلة الّتال

ط حرکات  الخطأ عّین - 34   :الحروففي ض
طاتِ  ِبِجوار الِحارِ  ّرّةبَ  نَطَقةالشاِطئ مِ  )1   !و الُمح
  مًا!شابٌّ عاِقٌل َلن ُیجاِلس الَّذیَن َکِذبوَن دائِ  كَوَلدُ  )2
ُع الدَّالفین أن )3   عیَِّنة!َتتَکلَِّم ِاسِتخدام أصواٍت مُ  َتسَتط
  کاَنِت الُغرَفة اُألوَلی ُمنظََّفة لکنَّ ُمَکِّفها ما کاَن َعَمُل! )4

  :عن المفهوم الخطأعّین  - 35
ه: الَمح )1     بوبهاو شيء و الُمعجب 
  َلمالّناس: العَ  نَ یالشخص المعروف ب )2
    : اِالنِسحابوج منهُخر نصراف عن الَموضع و الاالِ  )3
ةشيء خالص قد ُأزل منه ک )4   نَّقيّ : الّل األجسام الغر
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 :نِ یاألصّح للفراغ نیّ ع ؛»!. . . . .عندما  . . . . .ِمن األفضل أن َتشکروا  « - 36

  َنَصروکم                  / نَ یالُمساَعد )2    ُنِصرتم / نَ یالُمساِعد )1

  َنَصروکم /الُمساَعد  )4    ُنِصروا /الُمساِعد  )3

 :الفعل الماضي نیّ ع - 37

 ة!م من العداو لَ کي َتسل اً ّ سلم الّناسمع  شَ تعا )1

 !اً ّ مسل شاً تعا نر ـالطالب مع اآلخك ذل شَ تعا )2

 !اةالح يف اً ّ سلم شاً تعا نمع اآلخر  شَ رجاًء تعا )3

  اإلخوان! شتعا الّناسمع  شَ اإلنسان العاقل تعا هایّ أ )4

اقي ختلفی الخبر نیّ ع - 38  :نوعه (= اإلسم أو الجملة) عن ال

ة! طُلبَ  أسَهل من أن لإلنساننوب الذّ  كتر  )1  التَّو

اب وطننا الُمخلِ  )2  !فتح القمـم یلصون قادرون عـش

 !مستقالّصرا الم یإل نارشدیُ اح مص مالکر  القرآن )3

  !مدرستنا الُمجتهدات حاولَن للّنجاح في دراستهنّ  التزم )4

سما عّین  - 39 ه المفعول الم ل  :طلف

قّةونَ أّیها المؤمن )1 نا معرفة حق  !! إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ّر

ة کاملة )2 ة إجا  !ال ُأصّدق أّن تالمیذ ُیجیبون عن األسئلة الصع

کرهون مدح الُحّکام الّظالمین )3 مدِح الشاعر الحاکَم فإّن الّناس   !ال 

اب في مواجهة الّصعاب إرشاد الُمشفقین! )4 م ُیرشد الّش   لیت هذا الحک

ح في الجزء لّص عّین ا - 40  :اّلذ قد ُأكِّدح

أجمعها): (الجملة الفعلّ !جلس على الكرسّي جلوس األمراءإّن األستاذ ی )1  ة 

 )نصلَ : (حاول ُعّمال المصنع محاولًة لنصَل إلی اإلکتفاء الّذاتّي! )2

ُغدد ُتفرُز سائًال مطهِّراً  )3  : (لسان القّط)!إّن لسان القّط مملوء 

ّطة انتشاراً  ّص ینتشر زت خا )4   : (ینتشر)!على جسم ال
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مباركه  ةپذيري از طاغوت، مفهوم نهفته در كدام آي جايگزين كردن سرسپردگي در برابر دستورات الهي به جاي فرمان - 41

   حاكميت در تقابل با معيار معرفي شده در اين آيه است؟ است و كدام روش

  واليت الهي ةج از دايرخرو -» يا أيها الذين آمنوا اطيعوا اهللا« )1

  ها به گروهي خاص اختصاص يافتن ثروت - »يا أيها الذين آمنوا اطيعوا اهللا« )2

  واليت الهي ةخروج از داير -» ليقوم الناس بالقسط« )3

  ها به گروهي خاص اختصاص يافتن ثروت - »ليقوم الناس بالقسط« )4

   دام است؟بندي در چه مواردي حرام است و چرايي اين حرمت ك شرط - 42

  كسب درآمد و استفاده از مال باطل –هاي معمولي  ها، حتي در ورزش در همة بازي )1

  هاي روحي و اجتماعي زيانهمراه بودن با  –هاي معمولي  ها، حتي در ورزش در همة بازي )2

  كسب درآمد و استفاده از مال باطل -فقط در ورزشي كه همراه با قمار باشد.  )3

  هاي روحي و اجتماعي زيانهمراه بودن با  -كه همراه با قمار باشد.  فقط در ورزشي )4

   اسالم نيازمند چه چيزي بود؟ ةجاهليت به دور ةنخستين آيات منزل بر پيامبر (ص) در مورد چه حقيقتي است و عبور از دور - 43

  .سازدها را متغير  ملتها و  ايجاد نگرش جديد براساس قسط و عدل كه روابط ميان انسان –توحيد و يكتاپرستي  )1

  ها و تحولي اساسي در شيوة زندگي فردي و اجتماعي. تغيير در نگرش انسان –توحيد و يكتاپرستي  )2

  ها و تحولي اساسي در شيوة زندگي فردي و اجتماعي. تغيير در نگرش انسان -علم و دانش آموختن  )3

  .سازدها را متغير  ها و ملت ل كه روابط ميان انسانايجاد نگرش جديد براساس قسط و عد -علم و دانش آموختن  )4

براي بندگان نيكوكارم چيزهايي «هاي خاص براي برخي گناهان از سوي خداوند متعال كدام است و منظور از حديث قدسي:  دليل تعيين مجازات - 44

   چيست؟» …ام كه نه چشمي ديده  ذخيره كرده

  ها به همراه تزكية نفس و برخورداري از فهم الهي پاكي از آلودگي –هاي اخروي  علم الهي به موانع رسيدن به سعادت و نعمت )1

  نشدني هاي وصف دريافت پاداش –هاي اخروي  علم الهي به موانع رسيدن به سعادت و نعمت )2

  نشدني هاي وصف اشدريافت پاد -ها  ميزان تخريب برخي از گناهان و تأثيرگذاري آن )3

  ها به همراه تزكية نفس و برخورداري از فهم الهي پاكي از آلودگي -ها  ميزان تخريب برخي از گناهان و تأثيرگذاري آن )4

   آيد، كدام وصف صحيح است؟ دست مي چه به آن ةتالش كردن براي فهميدن حكمت دستورات الهي چه حكمي دارد و دربار - 45

  گيري در مورد احكام الهي است. ناي تصميممب – .تجسس و حرام است )1

  گيري در مورد احكام الهي است. مبناي تصميم - .خوب و ارزشمند است )2

  در برابر علم الهي كه شارع احكام است، ناچيز است. – .خوب و ارزشمند است )3

  در برابر علم الهي كه شارع احكام است، ناچيز است. - .تجسس و حرام است )4

  3دين و زندگي 
زندگي در دنياي امروز و عمل به 

  هاي استوار احكام الهي/ پايه
  9تا پايان درس  8درس 

  122تا صفحة  91صفحة 
  1دين و زندگي 

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

  152تا صفحة  11صفحة 

دقيقه 15 1و  3دين و زندگي   هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، يتاقل آموزان دانش
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   اين آرامش كدام است؟ ةبخش چيست و الزم چون همسران آرامش ش آياتي همحكمت آفرين - 46

  »رحمةو  ةو جعلَ بينكم مود« -» لوا االلبابويتذكر ا« )1

  »من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها« -» لوا االلبابويتذكر ا« )2

  »رحمةو  ةو جعلَ بينكم مود« -» لقوم يتفكرونَ« )3

  »من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها« -» لقوم يتفكرونَ« )4

عبارت قرآني ارتباط  با كدام اين كالم نوراني و چگونه توصيف شده است» به زبان آوردن سخن حق در برابر سلطان ستمگر «در حديث نبوي  - 47

   مفهومي دارد؟

  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول« -برترين جهاد  )1

  »نا بالبيناتلقد ارسلنا رسل« -برترين جهاد  )2

  »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات« -برترين عبادت  )3

  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول« -برترين عبادت  )4

   كند و مؤيد كدام نكته است؟ يك از گناهان كبيره تأكيد مي بر كدام» للناس منافع « ةعبارت شريف - 48

  منفعت جسماني  –زنا  )2    منفعت اقتصادي –زنا  )1

  منفعت اقتصادي –شراب  )4    فعت جسمانيمن –شراب  )3

   اي مديريت كنند كه كدام اهداف محقق شود؟ گونه مسئولين بايد اقتصاد كشور را به - 49

  حركت به سوي عمران در عين دوري از دنيازدگي –پيشروي به سوي عدالت و قسط  –استقالل اقتصادي  )1

  حركت به سوي عمران در عين دوري از دنيازدگي -جي جلوگيري از مراوده با كشورهاي خار –استقالل اقتصادي  )2

  توليد انبوه كاال و توجه به رفاه بيش از حد –پيشروي به سوي عدالت و قسط  –حركت به سوي عمران و آباداني در عين دوري از دنيازدگي  )3

  توليد انبوه كاال و توجه به رفاه بيش از حد -هاي خارجي جلوگيري از مراوده با كشور -حركت به سوي عمران و آباداني در عين دوري از دنيازدگي  )4

   زند؟ را مفهوم كدام آيه رقم مي (ص)انقالب عظيم توسط گفتار و رفتار پيامبر - 50

  »من آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً« )1

  »… خلق لكم من انفسكم ازواجاً« )2

  »… اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً« )3

  »ي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقل هل يستو« )4
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 ترتيب مربوط به كدام ديدگاه است و به» ارزش شدن زندگي چند روزة دنيابي «و » كم ارزش بودن زندگي دنيوي« - 51

   ؟نگرندكدام گروه حكيمانه بودن خلقت را به ديدة انكار مي 

  دومي -منكران معاد  -معتقدان به معاد  )1

  دومي -معاد  معتقدان –منكران معاد  )2

  اولي -منكران معاد  –معتقدان به معاد  )3

  اولي -معتقدان به معاد  –منكران معاد  )4

   ؟آوايي معنايي دارد با كدام عبارت شريفه هم» …وا االنسان يومئذ بئين«ظرف تحقق آية  - 52

  »لعلي اعمل صالحاً« )2    »قال رب ارجعون« )1

  »نالي يوم يبعثو« )4    »و من وارئهم برزخ« )3

   ؟اي منتج خواهد شد دليل اولويت داشتن استفاده از چادر كدام است و اين امر به چه نتيجه - 53

  گردد. تر كرامت و منزلت زن مي موجب حفظ هرچه بيش –پوشاند.  ها تا مچ را مي دست جز صورت و تمام بدن را به )1

  گردد. مقبوليت در جامعه و گروه همساالن مي موجب كسب –پوشاند.  ها تا مچ را مي دست جز صورت و تمام بدن را به )2

  گردد. موجب كسب مقبوليت در جامعه و گروه همساالن مي –هاي اخالقي و قوانين جامعه  هماهنگ بودن با ارزش )3

  گردد. تر كرامت و منزلت زن مي موجب حفظ هرچه بيش –هاي اخالقي و قوانين جامعه  هماهنگ بودن با ارزش )4

   ؟ط به كدام حادثة قيامت استوخواهد و هراسان شدن قلوب گناهكاران مرب كنند چه چيزي مي اني كه با ناباوري به معاد نگاه ميقرآن كريم از كس - 54

  ها زنده شدن همة انسان –به مطالعة جريان هميشگي مرگ و زندگي در طبيعت بپردازند.  )1

  كنار رفتن پرده از حقايق عالم –به مطالعة جريان هميشگي مرگ و زندگي در طبيعت بپردازند.  )2

  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -. ببينندتر در داستان عزير  طور محسوس قدرت خداوند را به )3

  ها زنده شدن همة انسان –. ببينند تر در داستان عزير طور محسوس قدرت خداوند را به )4

   ؟باشد» ما هي اال حياتنا الدنيا«در عبارت قرآني:  تواند پاسخ مناسب براي ديدگاه منكران معاد كدام آية شريفه مي - 55

  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فالخوف عليهم و ال هم يحزنون« )1

  »صالحات كالمفسدين في االرض ام نجعل المتقين كالفجارال ام نجعل الذين آمنوا و عملوا« )2

  »رجعونتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا ال تبافحس« )3

  »ةمن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخر« )4

   ؟اش را بگيرد يك از سفرهاي هفت روزة زير، شخص مسافر بايد روزه در كدام - 56

  تر از هشت فرسخ نباشد. تر از چهار فرسخ و مجموع مسافت رفت و برگشت او كم مسافت رفت او كم )1

  تر از نيمي از آن نباشد. تر از هشت فرسخ و مسافت رفت او كم ممجموع مسافت رفت و برگشت او ك )2

  مجموع مسافت رفت و برگشت او بيش از هشت فرسخ و مسافت رفت او پنج فرسخ باشد. )3

  باشد.نتر از چهار فرسخ و مجموع مسافت رفت و برگشت او بيش از دو برابر آن  مسافت رفت او كم )4
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   ؟شود الهي مشمول چه افرادي مي طبق آيات قرآن كريم، عذاب دردناك - 57

  ورزيدند. مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي –فروشند.  پيمان الهي را به بهاي ناچيزي مي )1

  د: االن توبه كردم.نگوي دهند و هنگام مرگ مي كارهاي زشت انجام مي –فروشند.  پيمان الهي را به بهاي ناچيزي مي )2

  د: االن توبه كردم.نگوي دهند و هنگام مرگ مي كارهاي زشت انجام مي -شدند.  ان غرق در معصيت خدا ميهمراه بدكار )3

  ورزيدند. مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي -شدند.  همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي )4

  ؟است (ص)اند و معرف كدام مورد پيامبر گرامي اسالم في شدهترتيب هريك از افراد زير چگونه معر با تدبر در سخن معصومين به - 58

  ترين انسان زيرك - 

  مؤمنانترين  باهوش - 

  اولي -كنند  اند و بهتر از ديگران خود رابراي آن آماده مي آنان كه فراوان به ياد مرگ –كسي كه از خود و عملش براي بعد از مرگ حساب بكشد.  )1

  دومي -كنند  اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي آنان كه فراوان به ياد مرگ –ي بعد از مرگ حساب بكشد. كسي كه از خود و عملش برا )2

  اولي -كسي كه از خود و عملش براي بعد از مرگ حساب بكشد  –كنند.  اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي آنان كه فراوان به ياد مرگ )3

  دومي -كسي كه از خود و عملش براي بعد از مرگ حساب بكشد  –كنند.  اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگآنان كه  )4

  ؟هاي ارائه شده، ارتباط مناسبي دارند يك از موضوعات زير با عبارت كدام - 59

  نما هاي نازك و بدن پوشيدن لباس ←داري فرد  الف) ضعف دين

  فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه كند. ←شود.  فرد قبول نمي ةو روز ب) نماز

  نختم علي افواههم ←ج) عالم برزخ 

  آموزش مطالب مفيد به ديگران توسط فرد ← تأخرد) آثار ما

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

   ؟كند درستي بيان شده است و كدام آية شريفه آن را تبيين مي اف در كدام مورد بهوجه افتراق انسان با گياهان و حيوانات در چگونگي وصول به اهد - 60

  »انا هديناه السبيل« –صورت غريزي است.  صورت طبيعي و حيوانات به را انتخاب كند اما در گياهان به بشناسد و آن  را انسان خود بايد هدف از خلقتش )1

  »و نفس و ما سواها« – .صورت غريزي است صورت طبيعي و حيوانات به را انتخاب كند اما در گياهان به و آن  بشناسدرا انسان خود بايد هدف از خلقتش  )2

  »و نفس و ما سواها« – .اي از استعدادهاي مادي و معنوي دارد انسان برخالف حيوانات و گياهان كه استعدادهاي محدود مادي دارند مجموعه )3

  »انا هديناه السبيل« - .اي از استعدادهاي مادي و معنوي دارد هان كه استعدادهاي محدود مادي دارند مجموعهانسان برخالف حيوانات و گيا )4

 

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



   14: ةصفح            اضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)دوازدهم (ريعمومي          1401ارديبهشت  2 آزمون 
 

   
 

 
PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- I think the first thing you should know as a gardener is that plants … to grow well and 
fast. 
1) are needing water more than  2) are needing more than water  
3) need more water than   4) need more than water 

62- A black fly, which is considered a harmful farm insect, … with a simple pesticide spray. 
1) can sometimes be controlled      2) can sometimes control 
3) by controlling, it can sometimes    4) it can sometimes be controlled 

63- The manager had to replace one of his best players with a young player after he … in the second half. 
1) had hurt himself  2) hurt him  
3) was hurting him  4) hurts himself 

64- Advanced brain imaging techniques allow researchers to better figure out how everything from sleep 
to food can … influence the gray cells. 
1) directly  2) generously 
3) properly  4) cruelly 

65- Some people believe that the Internet and electronic books may … the end of printed books, while 
others think that paper books will never disappear. 
1) convert into 2) consist of   3) lead to 4) apply for 

66- Members of the group are given … advice on looking after their mental and physical health, and we 
also give them the chance to share their problems. 
1) ancient  2) global 
3) voluntary  4) practical 

67- They are currently receiving a lot of orders from their customers, so they have unfortunately fallen 
behind … and need to work faster. 
1) experiment                          2) exercise  3) quality 4) schedule  

68- A: Why do you think celebrities always try to find a way to appear in the media?  

  B: It is crystal clear that they know … . 
1) actions speak louder than words 2) out of sight, out of mind  
3) easy come, easy go  4) practice makes perfect 
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. 
The brain is where we do our thinking. It is …(69)… computing device known. We remember, experience 
emotions, …(70)… problems, worry about stuff, dream about the future, and control most parts of our 
bodies with our brains. For such an amazing …(71)…, the brain doesn’t look like so big. It’s a ball of 
gray-looking tissue about the size of your two fists put together. The brain may not move, but it needs lots 
of energy. Energy …(72)… to the brain by blood. There are lots of blood vessels, and blood is flowing 
through the brain at all times. The brain actually uses around twenty percent of the body’s energy. 

69- 1) so powerful that  2) as powerful as 

    3) more power than  4) the most powerful 

70- 1) dread   2) cooperate 3) solve 4) spoil 

71- 1) material  2) waste 3) organ 4) document 

72- 1) should only send 2) should only be sent 3) can only send 4) can only be sent 

1و  3زبان انگليسي   

  3زبان انگليسي 
Renewable Energy  

  3درس 
  99تا صفحة  83صفحة 

  1كل مباحث زبان انگليسي 
  4تا پايان درس  1درس 

119تا پايان صفحة  15صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانشدقيقه15
 (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. 
PASSAGE 1: 

Since 1980, the use of wind to produce electricity has been growing rapidly. In 1994, there were nearly 
20,000 wind turbines worldwide, most grouped in clusters called wind farms. Most were in Denmark 
(which obtained 3 percent of its electricity from wind turbines) and California (where 17,000 machines 
produced 1 percent of the state’s electricity). In principle, all the power needs of the United States could 
be provided by making use of the wind potential of just three states—North Dakota, South Dakota, and 
Texas.  
    Wind power has a significant cost advantage over nuclear power and has become competitive with 
coal-fired power plants in many places. With new technological advances and mass production, a 
projected cost decline should make wind power one of the world’s cheapest ways to produce electricity. In 
the long run, electricity from large wind farms in remote areas might be used to make hydrogen gas from 
water during periods when there is less than peak demand for electricity. The hydrogen gas could then be 
fed into a storage system and used to generate electricity when additional or backup power is needed. 
    Wind power is most economical in areas with steady winds. In areas where the wind dies down, backup 
electricity from a utility company or an energy storage system becomes necessary. Backup power could 
also be provided by linking wind farms with a solar cell, with conventional hydropower, or with efficient 
natural-gas-burning turbines. Some drawbacks to wind farms include visual pollution and noise, 
although these can be overcome by improving their design and locating them in isolated areas. 

73- Based on the information in paragraphs 2 and 3, what can be inferred about the states of North 
Dakota, South Dakota, and Texas? 
1) They depend largely on coal-fired power plants. 
2) They contain areas where the winds rarely die down. 
3) Over 1 percent of electricity in these states is produced by wind farms. 
4) Wind farms in these states are being expanded to meet the power needs of the United States. 

74- The word “decline” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) decrease 2) average 3) control 4) increase 

75- According to paragraph 2, which of the following is TRUE about periods when the demand for 
electricity is relatively low? 
1) These periods are times when wind turbines are powered by hydrogen gas. 
2) These periods provide the opportunity to produce and store energy for future use. 
3) These periods create storage problems for all forms of power generation. 
4) These periods occur as often as periods when the demand for electricity is high. 

76- The passage would most probably continue with a discussion of … . 
1) how hydrogen is used to produce additional electricity 
2) the advantage of wind power over nuclear power 
3) some other negative points of wind farms 
4) some of the best locations for solar farms 
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PASSAGE 2: 
On the literary genre spectrum, memoirs and autobiographies are right next to each other. They are both 
nonfiction accounts of the author’s personal experience, and they are usually written in the first person. 
But despite their similarities—and the fact that memoir and autobiography are often used 
interchangeably—they’re technically separate genres. 
   Since an autobiography is essentially just a biography written by the person it’s about, it has pretty 
much all the characteristics of a regular biography. The narrative typically progresses chronologically 
and covers the subject’s whole life (thus far), with a focus on facts. That is not to say that autobiographies 
by default have a lack of emotions—the story of someone’s life will likely feature some fascinating 
memories and the feelings that came with them. 
  But those elements are much more integral to a memoir than an autobiography. A memoir doesn’t 
usually cover the author’s entire life but instead a specific period or theme within it. Joan Didion’s The 
Year of Magical Thinking, for example, centers on the year after her husband, John Gregory Dunne, died 
of a heart attack in late 2003. It’s just as much discourse on grief as it is an account of what happened in 
Didion’s life that year—and you might pick it up to read about grief rather than to learn about the 
author herself. Though Didion was, by that point in her career, famous enough that people would be 
interested to read about her experiences, in particular, that’s not always the case with memoirists. 
Sometimes, it’s the subject matter that attracts readers, not the name of the author. 

77- Which of the following best describes the way the information is organized in the passage? 
1) Two attractive genres are illustrated, and attempts are made to pinpoint their origins. 
2) Two apparently different genres are mentioned, and then their similarities are discussed. 
3) Two increasingly popular genres are presented, and the reason why they are popular is given. 
4) Two supposedly similar genres are introduced, and their differences are mentioned. 

78- The word “them” in paragraph 2 refers to … . 
1) memories   2) feelings 
3) emotions  4) autobiographies 

79- According to the passage, it is TRUE that … . 
1) readers always read a memoir because of the name of its author and not the subject matter  
2) Joan Didion’s The Year of Magical Thinking covers the entire life of Joan Didion 
3) both memoir and autobiography are written using I, me, and other first-person pronouns 
4) an autobiography doesn’t usually cover the author’s entire life, but just a specific period  

80- Which of the following best describes the function of “That is not to say” in paragraph 2? 
1) To make a logical conclusion  
2) To prevent a probable misunderstanding 
3) To introduce a new topic for discussion 
4) To repeat an earlier statement for emphasis 
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  گويي زمان پاسخ  ها شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويي نوع پاسخ

  اجباري
  دقيقه 50  81-110 30  و پايه مرتبط 3رياضي 

  دقيقه 15  111-130  20  3شناسي  زيست

  دقيقه 25  131-160  30  پايهشناسي  زيست

  دقيقه 90  ـــــ  80  جمع كل  
 

 
 

 
 

 

لاير�اض�
 

  سروش موئيني   –ميالد منصوري  –اكبر كالهملكي  –يما كديوريان ن –حميد عليزاده  –پويا طهرانيان  –حسيني  محمدحسن سالمي –سامان سالميان  –سهيل ساساني  –سجاد داوطلب  –مهدي براتي 
  عرفان وقائي  –جهانبخش نيكنام  –سيدجواد نظري 

ز�ستشناس�
 

  اشكان زرندي  –بر عليرضا ره –محمدمبين رمضاني  –آرمان خيري  –پور  حامد حسين –علي جوهري  –سيداميرمنصور بهشتي –جواد اباذرلو  –عباس آرايش  –اصل  ياسر آرامش –اصل  رضا آرامش
  زاده  پيام هاشم –كاوه نديمي  –شروين مصورعلي  –حسن قائمي  –اميررضا صدريكتا  –محمدرضا سيفي 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  مستندسازي  فیلتر نهایی  گروه ویراستاري  ویراستار استاد  مسئول درس   گزینشگر  نام درس

  اصغر شریفی علی  اصغر شریفی علی  ریاضی
   مهرداد ملوندي

  زاده فرشاد حسن
   علی مرشد–فروشان ایمان چینی

  مهدي نیکزاد
  تبریزي سرژ یقیازاریان  شهرام والیی

  حمید راهواره  فرد امیرحسین بهروزي  محمدمهدي روزبهانی  شناسی زیست
  علی رفیعی
  رفیعی کیارش سادات

  مهساسادات هاشمی  نیما شکورزاده

 

 
 

 
 

  مدیر گروه
 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

  مومی: الهام محمديع
  عمومی: معصومه شاعري –اسدي  اختصاصی: آرین فالح  مسئول دفترچه آزمون

  یسیده صدیقه میرغیاث  آرایی نگاري و صفحه حروف

  مستندسازي و مطابقت مصوبات
   مقدم مازیار شیروانیمدیرگروه: 

  فیمسئول دفترچه عمومی: فریبا رئو –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 
  حمید محمدي  ناظر چاپ

  

  14011401  ماهماهارديبهشتارديبهشت22آزمونآزمون
  تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

دفترچة اول دفترچة اول 
اختصاصي تجربياختصاصي تجربي
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 محل انجام محاسبات

 

  
  

k)خط به معادلۀ  -81 )x y k  1 0/از مبدأ مختصات به فاصلۀ  2  کدام است؟  k ممکن براي است. مجموع مقادیر 5

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

3   

)Mنقطۀ   قرینۀ -82 a ,a ) 3 1 )Nت به نقطۀ نسب 3 a , a)2 xروي خط  2 y 2 3  کدام است؟  MNخط  قرار دارد. طول پاره 6

1 (5   2 (13   3 (34   4 (4   
kxمنطبق بر خطوط از مربعی  دو ضلع مقابل اگر - 83 y 3 xو  2 y 3  کدام است؟ اضالع این مربع  برمساحت دایرة مماس ، باشد 1

1 (121
40   2 (121

160   3 (49
160   4 (49

40   

yخطوط بـه معادلـۀ روي ها و دو ضلع دیگر آن بر  yمساحت مثلثی که یک ضلع آن بر روي محور  - 84 x  2 4 4 yو  0 x  4 
 قرار دارد، کدام است؟

1 (4   2 (2   3 (18   4 (15   
xدو نقطه بر روي خط  - 85 y 2 )و از نقطۀ بوده  2که شیب آن  dاز خط  ها آنوجود دارد که فاصلۀ  1 , )1  5برابـر  ،گـذرد می 2

 چقدر است؟  از همدیگر است. فاصلۀ این دو نقطه

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

2   4 (5   

A(kاگر  -86 , k )2 )Bو  1 , )1 )Cو  6 , )1 A)ˆالزاویه  رئوس مثلث قائم 2 ) ABC  باشد، اندازة ارتفاع وارد بر وتر کدام است؟  90

1 (5   2 (10   3 (2 5   4 (5   
yهاي  بر روي خط ABCDالع االض متوازيدو ضلع  -87 x  2 yو  2 x   )قرار دارند. اگر نقطۀ به مختصـات  2 , )4 یـک  8

 آن کدام است؟ تر کوچکاالضالع باشد، طول قطر  رأس متوازي

1 (1  2 (2  3 (2   4 (3   
باشد، مساحت مقطـع ایجـاد شـده  12برابر  Pتا صفحۀ  Oرا قطع کرده است. اگر فاصلۀ  13و شعاع  Oاي به مرکز  کره Pصفحۀ  -88

 کدام است؟ 

1 (25   2 (10   3 (25   4 (10   

2شده است که نسبت ارتفاع آن به قطر کره  قائم طوري خالی طیک مخرو 3به شعاع توپٌر اي  داخل کرهاز  - 89
را  P ۀحـال صـفح .است 3

 چقدر است؟  Pروي صفحۀ صورت مساحت شکل ایجاد شده  در این .از مرکز کره بگذردکه  کنیم موازي قاعده مخروط طوري رسم می

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

دقيقه 50 وقت پیشنهادي :  هندسه  
  10تا  1هاي  صفحه: 2ریاضی +  142تا  121هاي  صفحه: 3 ریاضی
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 محل انجام محاسبات

 کدام است؟  AHدرجه حول خط  180حجم جسم حاصل از دوران شکل مقابل به اندازة  - 90

1 (12       

2 (14     

3 (16       

4 (18     

Aو  ABCDدر شکل زیر،  -91 B C D    ن اهستند. حجم حاصـل از دور 1و  2هاي  و عرض 3و  4هاي  مرکز به طول  هایی هم مستطیل
 کدام است؟  dاین شکل حول محور 

1 (9
4       

2 (60   
3 (40       
4 (64   

)Aاگر نقاط  - 92 , )3 0 ،B( , )0 )Cو  4 , )6  کدام است؟  yآنگاه حجم حاصل از دوران این مثلث حول محور  ،باشند ABCرئوس مثلث  4

1 (64   2 (72   3 (80   4 (84   
اي مایـل برخـورد کنـد کـه  گونـه  با ایـن اسـتوانه به Pاگر صفحۀ  .مفروض است 8و ارتفاع  3عده یک استوانۀ قائم با شعاع قا -93

 بزرگترین بیضی ممکن ایجاد شود، خروج از مرکز در این بیضی کدام است؟ 

1 (/0 6   2 (/0 8   3 (/0 4   4 (/0 2   
)Aاگر  - 94 , )2 Aو  1 ( , )  6 )Fدو سر قطر بزرگ یک بیضی و  1 , )1 ضـلعی کـه  هاي آن باشـد، مسـاحت چهار یکی از کانون 1

 ، کدام است؟ بیضی استچک  ها و دو سر قطر کو کانون هاي آن، رأس

1 (6 7   2 (12   3 (24   4 (12 7   
)دو سر قطر بزرگ یک بیضی نقاط  - 95 , )2 )و  4 , )2 ها مماس است. خروج از مرکز ایـن بیضـی  yهستند و این بیضی بر محور  2

 کدام است؟ 

1 (2
3   2 (5

3   3 (1
2   4 (3

2   

)مختصات دو سر قطر بزرگ یک بیضی  -96 , )3 )و  5 , )3 1و خروج از مرکز آن  1
هاي مختصات را در چند  است. این بیضی محور 2

 کند؟  نقطه قطع می

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

A

'

B

'

D

'

C

'

C

BA

D2d

} 4
2

}
4

A

H
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)Oبرابر قطر کوچکش است درون دایره به مرکز  4یک بیضی که قطر بزرگ آن  -97 , )1 ر در دو نقطه به آن مماس شده است. اگـ 2

)Mنقطه مرکز باشند و  ضی همدایره و بی , )1  فاصلۀ کانونی بیضی کدام است؟  ،واقع بر دایره باشد 6

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

 چک به قطر بزرگ بیضی کدام است؟  اندازة قطر کونسبت نصف فاصلۀ کانونی است.  PFابل در بیضی افقی مق -98

1 (5 1
2   2 (5 1

2   

3 (5 1
3   4 (5 1

3   

)دو نقطۀ ها از نقاطی که مجموع فواصل آن -99 , )6 )و  2 , )2 روي یک منحنی قرار دارند. در این منحنی بیشـترین  ،باشد 10برابر  2

 رند؟اختالف دابا هم چقدر  xترین مقدار  و کم yمقدار 

1 (9   2 (14   3 (11   4( 12   

 کدام است؟  MF.MFل باشد، حاص 7از مرکز بیضی برابر با  Mرا در نظر بگیرید. اگر فاصلۀ نقطۀ  6و  8قطرهاي طول بیضی زیر به  - 100

1 (18      

2 (36  

3 (16      

4 (28  

)دو نقطه  -101 , )2 )و  3 , )4 xدایره به معادله یک روي محیط  1 y ax by c    2 2 قرار داشته و بیشترین فاصله ممکـن را از  0

 ؟کدام است cمقدار  .هم دارند

1 (3  2 (11  3 (13  4 (5 

xوضعیت دو دایرة  -102 y x y   2 2 6 8 xو  0 y x y    2 2 4 6 12  نسبت به هم چگونه است؟  0

  ) مماس درون4  ) متقاطع3  ) متخارج2  ) مماس بیرون1

F
'

P

F

FOF
'

M
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xاي روي دایرة  نقطه برايکمترین فاصلۀ ممکن  -103 y x y    2 2 8 6 11 x اي روي دایرة از نقطه 0 y x y    2 2 12 10 25 0 ،

 برابر کدام است؟ 

1 (3   2 (2 3   3 (2 41 12   4 (2 21 3   

4اي به شعاع  فاصلۀ مرکز دایره -104 )Aاز نقطۀ  ،وم مختصات مماس استو د ناحیه اول هايکه بر نیمساز 2 , )3  کدام است؟ 4

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

yخط به معادلۀ  - 105 x 
3 7
4 xدایره به معادلۀ برخورد با ر د 4 y x y a    2 2 6 4  aکند. مقـدار  ایجاد می 20وتري به اندازة  0

 کدام است؟

1 (4   2 (6   3 (10   4( 2   

xخطوط  -106 y  2 2 xو  0 y  2 4 1 )Oاي به مرکز  بر دایره 0 , )  این دایـره نیمسـاز  قطرهاياگر معادلۀ یکی از  .مماسند

 ، مقدارربع دوم و چهارم باشد   کدام است؟ 

  1) 4  ) صفر3  5/1) 2  25/1) 1

)Aاز نقطۀ  - 107 , )4 Cمماس بر دایرة  ی، خط1 : x y x y   2 2 2 4  تواند باشد؟ معادلۀ این خط مماس کدام میکنیم.  رسم می 0

1 (x y  2 9 0   2 (x y  3 0   3 (x y  2 2 0   4( x y  5 0   

)Cنقطۀ  3قطر مربعی، با شعاع دایرة گذرنده از  -108 , ) ,B( , ) , A( , ) 1 1 2 3 2  بع کدام است؟ مساوي است. مساحت مر 1

1 (25   2 (25
2   3 (25

4   4 (25
8   

M(xاگر فاصلۀ نقطۀ  -109 , y)  از نقطۀA( , )6 )Bاش از نقطۀ  برابر فاصله ود 0 , )0  کدام است؟  Mباشد، مسیر حرکت  3

2اي به شعاع  ) دایره1 4اي به شعاع  ) دایره2     5 5   

)اي به مرکز ) دایره3 , )2 )اي به مرکز  ) دایره4     4 , ) 2 4   

yخط  -110 mx h  همزمان بر دو دایرهC : x y x y    2 2 4 6 9 Cو  0 : x y x y     2 2 2 2 47 ۀ مشـترك در یک نقط 0

 کدام است؟  mمماس است. 

1 (4
3   2 (3

4   3 (4
3   4 (3

4   
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 کدام گزینه درست است؟ -111

  هاي بنیادي بالغ مغز استخوان، فاقد قدرت تقسیم هستند. یاختهکشت هاي حاصل از   ) همۀ یاخته1
  اند. هاي بنیادي موروال حاصل شده هاي جنینی و خارج جنینی از جمله جفت از یاخته یاخته  ) همۀ2
  د.نکننده اطراف جنین نقش دار هاي محافظت اي درونی در تولید پرده هاي بنیادي تودة یاخته ) یاخته3
  شوند. مشابه خود تبدیل می هاي غیر به انواع مختلف یاختهفقط هاي بنیادي در محیط کشت  ) یاخته4

 شود که ................ ژن مورد نظر استفاده می براي تولید پالستیک قابل تجزیه، از جانداري براي ................در مهندسی ژنتیک  -112

  هاي ژنتیکی جهت تولید جاندار تراژن مورد استفاده قرار گرفت. ورزي براي شروع دست –) پذیرش 1
  را تشکیل دهد.طبیعی عملکرد  تواند اینترفرون با نمیاینترفرون،  نشدة ورزي دست در صورت دریافت ژن –) جدا کردن 2
  جاندار بود. ح ژنوم این نوعه با تغییر و اصالي همرافناور شروع سومین دورة زیست –) پذیرش 3
  دارد.در اختیار تئین انسانی را  در صورت انتقال ژن، تمام احتیاجات مورد نیاز جهت تولید پرو –) جدا کردن 4

هاي مغز مـانع از  در سرخرگ ها هاي خونی و گرده ی دربرگیرندة یاختهفیبرینهاي  کدام عبارت، دربارة آنزیمی که با تجزیۀ رشته -113
 شود، درست است؟ غزي میسکتۀ مبروز 

  تر است. ترین نوعی هموفیلی نسبت به افراد سالم، کم ) فعالیت آن در افراد مبتال به شایع1
  اش را افزایش داد. توان اثرات درمانی توالی آن می هایی در اسید ن، با جانشینی آمینوتئی ) از طریق مهندسی پرو2
  هاي نادرست است. مهندسی ژنتیک، تغییر شکل ناشی از تشکیل پیوند ) علت کاهش فعالیت آن در صورت تولید از طریق3
  است.تر  بدن بیش تولیديتئین تولید شود، مدت زمان فعالیت پالسمایی آن برخالف اثرات درمانی آن، از آنزیم  ) اگر از طریق مهندسی پرو4

 کند؟ چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می - 114

 »مانند ................ ،شود ....... ساخته میاینترفرونی که .........«

اسـید بـا  شکل، فقط در یـک آمینو خونی داسی بین افراد مبتال به کم گلو اي هموزنجیرة بتهر  –تئین  الف) با کمک مهندسی پرو
  نمونۀ طبیعیِ خود، تفاوت دارد.
شکل، سـاختار اولـی کـامالً مشـابه بـا  خونی داسی گلوبین افراد مبتال به کم زنجیرة آلفاي همو –ب) در روش مهندسی ژنتیک 

  د.طبیعیِ خود، دار هاي نمونه
  کند. پالسمی و دستگاه گلژي عبور نمی گلوبین فرد سالم، از شبکۀ آندو زنجیرة آلفاي همو –هاي آلوده به ویروس  ) توسط یاختهج
هـا فاژ افراد سالم، بر فعالیت ماکرو بین گلو اي هموبت زنجیرة –هاي سرطانی  و در جهت مبارزه با یاخته Tهاي  سیت ) توسط لنفود

  مؤثر است.
  4) 4  3) 3  ) صفر2  2) 1

 شود، ............... هر آمیالزي که به طور طبیعی در پیکر موجودات زنده یافت می - 115

  کنند. هاي هیستون باز می نها را از پروتئی آن  و تاب دناي حاوي ژن  پیچ ،ها اي، گروهی از آنزیم چرخۀ یاخته S) قبل از مرحلۀ 1
  است. وري صنعتی بهرهزیستی عمل کرده و داراي  سازي واکنش به عنوان یک کاتالیزور ) با کاهش انرژي فعال2
  دهد. آن عملکرد خود را از دست می کنندة چوب در ژن تولید چار تغییر هر نوع جهشطور قطع طی  ) به3
  ملکرد داشته باشد و براي عملکرد خود به مصرف آب نیاز دارد.کز ع تواند بر نوعی از پلیمرهاي گلو ) می4

  باشد. لف با ................ میتئین که ................، در بدن انسان داراي اثري مخا تئین ساخته شده به روش مهندسی پرو نوعی پرو -116
  ها  توسط بازوفیلترشح شده  يها برخی پروتئین –شود  هاي قلبی و مغزي می ) مانع از بروز سکته1
  تجزیه کنندة کربوهیدرات رودة باریکهاي  آنزیم –دهد  تري از خود نشان می هاي باال پایداري بیش در دما) 2
  ها دیده و بافت هاي آسیب برخی ترشحات گرده –باشد   ) زمان فعالیت پالسمایی آن از حالت طبیعی بیشتر می3
 Tهاي  سـیت توسط لنفو ریزي شده  مؤثر در مرگ برنامه آنزیم ترشح شده –باشد  مهندسی ژنتیک بیشتر می وسیلۀ ) پایداري آن از حالت ساخته شده به4

  کشنده

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :   هاي نوين زيستيفناوري  
 106تا 91هاي  صفحه: 3 شناسیزیست
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 که ................ نداردهر آنزیمی که توانایی ................ دارد، امکان  -117

  ماده شناسایی کند. عنوان پیشاسید مورد آزمایش واتسون و کریک را به  نوعی نوکلئیک –استر   ) شکستن پیوند فسفودي1
  ها است، را داشته باشد. تئین ساختار دوم پرو منشأتوانایی شکستن پیوندي که  –) تشکیل پیوند اشتراکی 2
  شود. نویسی  رو 2آن توسط رنابسپاراز ژن سازندة  – هاي نوکلئوتیدي خاص در دو رشته دنا را توالیبرش دادن ) 3
  گیرد. هندسی ژنتیک مورد استفاده قرار ر برخی از مراحل مد –ژنی  ) شکستن پیوند هیدرو4

 صحیح است؟ EcoR1یک از عبارات زیر در ارتباط با آنزیم  کدام -118

  شود، به دنبال فعالیت این آنزیم شکسته شده است. سازي دنا شکسته می ژنی که طی مراحل همسانه د هیدرون) هر پیو1
سـازندة  )هاي( تید تواند در تماس با نوکلئو میدر باکتري ، بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدها استر پیوند فسفودي دهندة تشکیل ) همانند هر آنزیم2

  پالزمید قرار گیرد.
  برابر است. در یک رشته نینا زین با باز آلی گو ) در هر انتهاي چسبنده حاصل از فعالیت این آنزیم تعداد باز آلی سیتو3
  شود. تري تبدیل می دناي داراي جایگاه تشخیص این آنزیم، پس از فعالیت این آنزیم به قطعات کوتاه ) هر مولکول4

 چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -119

  »دارند. گرفتند، قدرت ............... راورزي ژنتیکی قرار  بعضی از جاندارانی که براي اولین بار تحت دستفقط «
  هاي ناقل الکترون در غیاب اکسیژن الف) ساخت مولکول

  کنندة نشاسته مقاوم به گرما  تجزیهب) ساخت طبیعیِ مولکول 
  نویسی، توسط تنها یک نوع آنزیم روحاصل از ج) ساخت انواعی از محصوالت 

  سطح داخلی غشاي یاخته متصل نیست پالسمی، که به موزوم سیتو د) داشتن کرو
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

دفـاعی بـاکتري در آن نقـش  سامانۀبخشی از که سازي دنا  جهت همسانهاي از مهندسی ژنتیک  حلهاط با هر مرر ارتبد کدام گزینه - 120
 دارد، صحیح است؟

  تید دیگر کلئو تید و فسفات نو کسیل قند یک نوکلئو ) شکسته شدن پیوند بین گروه هیدرو1
  شود. کند، دچار تغییر می ییر میکه در جهش اضافه تغ آن طول رشته دنا به همان صورتی طی ) در2
  .شود اي دستخوش تغییر می ساختار دیوارة یاختهد که ده میدر شرایطی رخ  مقاومت باکتري به پادزیست) افزایش 3
  دهنده داشته باشد. ) دناي مورد استفاده در این مرحله باید حداقل دو جایگاه تشخیص آنزیم براي آنزیم برش4

  »طور حتم ...............  به ،سازي دنا که ............... اي از همسانه در مرحله«نماید؟ را به درستی تکمیل می مقابلکدام گزینه عبارت  -121
  .شود یم جادیا ژن استخراج ای فراورده دیتول يبرا ک،یژنت شدة يورز دست يها يباکتر –روند  هاي آزمایش از بین می تعداد زیادي از باکتري)1
  شوند. ، انتهاهاي چسبنده ساخته میEcoR1با استفاده از آنزیم  –شود  استر شکسته می پیوند فسفودي) براي اولین بار 2
  شود. براي ایجاد منفذ در دیواره، از شوك حرارتی استفاده می –یابد  هاي میزبان افزایش می جود در یاخته ) محتواي وراثتی مو3
  گیرد. ها به عنوان ناقل مورد استفاده قرار می خارج کروموزومی باکتري يدنا – است هدهند هاي اتصال ) وابسته به فعالیت آنزیم4

  کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -122
ازي س ترین تعداد جایگاه آغاز همانند با کم مندان با استفاده از جاندارانیفناوري، در یک دوره، دانش در ارتباط با تاریخچۀ زیست«

هاي تراژنی ایجـاد شـده در مهندسـی ژنتیـک را  هاي جداسازي یاخته در ژنوم خود، توانستند مادة مورد استفاده در یکی از راه
  »تولید کنند، در این دوره ...............، ممکن شد.

  انسان مورد نیاز ) براي اولین بار تولید مواد غذایی1
  توسط این جانداران داراي جایگاه فعالو  هاي زیستی ترین مولکول متنوع ساخت) 2
  هاي لبنی ) ساخت محصوالت تخمیري مانند سرکه، نان و فراورده3
  رانداجاناصالح خصوصیات ریزباالتر، با  کارایی) ساخت ترکیباتی جدید با 4
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  »ف ............... است.کی از اهدای«است؟  نامناسب مقابلکدام گزینه، براي تکمیل عبارت  -123
  ورزي و تولید یک ماده بخصوص براي دستها  از آنها، استفاده  ي یک یا چند ژن و تکثیر آن) جداساز1
  قابل تجزیه  هاي غیر رویۀ پالستیک به گیاه، پیشگیري از مصرف بی  ها از باکتري ) وارد کردن بعضی ژن2
  تئین نوعی پرو تئین، بهبود عملکرد ها در طی مهندسی پرو تئین ) شناخت کامل ساختار و عملکرد پرو3
  کننده  هاي مطمئن و مؤثر براي ایجاد پاسخ ایمنی در بدن فرد مصرف داروساخت فناوري در زمینۀ پزشکی،  ) زیست4

 چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 124

  ................»شود،  جاندار ................ یافت می پالزمیدي که در«
  شوند. اي تکثیر می یاخته  ینترفاز چرخۀدر هر یک از مراحل ا ،کندري همانند میتو –طی اسید خ کلئیک الف) واجد نو

  .استهاي اصلی موجود در یاخته  تن هاي متفاوتی نسبت به فام درون خود داراي ژن  –اي  یاخته ب) فاقد چرخۀ
  ها شروع شد نیز وجود دارد. ورزي ژنتیکی با آن که دست یدر همۀ جانداران –یافته  ج) واجد هسته مشخص و سازمان

  فاقد ژن مقاومت به پادزیست باشد.   تواند می –توانایی اکسایش محصول سه کربنۀ نهایی گلیکولیزراکیزه اما با د) فاقد 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ............... ،هاي تراژنی هاي انسانی با استفاده از گوسفند به منظور تولید پروتئین - 125

  شود. ئید گوسفند ماده منتقل می هاي هاپلو ب به درون یاختهترکی ) دیسک نو1
  شوند. هاي انسانی از بدن آن جدا می تئین هایی از جاندار تراژن به منظور دریافت ژن پرو ) یاخته2
  سازي به دیسک ناقل متصل شود. تواند در مجاورت جایگاه آغاز همانند تئین انسانی می ) ژن پرو3
  کند. جود در هستۀ تخمک لقاح یافتۀ گوسفند را تخریب می استر مو هاي فسفودي پیونددهنده،  ) آنزیم برش4

 ............... انتظار ............... ،فناوري لین به کمک زیست توان گفت طی مراحل ساخت انسو می -126

  است. –قابل  ،Cپپتیدي  انسولین با جدا شدن زنجیرة دن پیش) فعال ش1
  است. – مشترك، قابل به یک باکتري Bو  A ربوط به زنجیره هايهاي م وارد کردن ژن) 2
  نیست –دور از  ،Bو  Aلین فعال با برقراري پیوند پپتیدي بین زنجیرة  ) تولید انسو3
  نیست. –دور از ، باکتريسیتوپالسم لین در  ساخت انسو ترین مرحلۀ ) انجام نشدن مهم4

 ند؟ ک چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -127

ترکیـب صـورت  ...... از مرحلۀ تشـکیل دنـاي نوکه بالفاصله ......سازي دنا  به منظور همسانهاي از مهندسی ژنتیک  طی مرحله «
  .... ».....گیرد، .. می

  گیرد. دهنده، قبل از آنزیم لیگاز مورد استفاده قرار می آنزیم برش –الف) قبل 
  دهد. بسپاراز رخ می قبل از فعالیت دنا ایجاد تغییرات در دیوارة باکتري، –ب) بعد 
  شود. دهندة مولکول دنا استفاده می براي نخستین بار از آنزیم برش –ج) قبل 
  استر تشکیل داد توان به کمک آنزیم لیگاز، چهار پیوند فسفودي می –د) بعد 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 توان گفت که ............... می ود،ش وش ............... ساخته میدر رابطه با انسولینی که به ر -128

  گیرد. هاي آن صورت می این هورمون، زودتر از سایر بخش Bترجمۀ زنجیرة  –) طبیعی 1
  باشد. در مرحلۀ سوم، قابل مشاهده میفقط هاي پپتیدي  تشکیل پیوند –) مهندسی ژنتیک 2
  باشد. تر می بیش فعالمون از هور  جود در پیش هورمون هاي آمین آزاد مو تعداد گروه –) طبیعی 3
  باشد. تر می ، از دو زنجیرة دیگر کوتاهشود ها تولید نمی اي که در باکتري زنجیره –) مهندسی ژنتیک 4
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 درمانی در مورد انسان، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به نخستین تجربۀ ژن -129

  »...............  ،گیرد آن ............... صورت میاز فاصله ............... اي که بال در مرحله«
در هـر رشـته، اسید با دو انتهاي یکسـان  پیوند اشتراکی در نوعی نوکلئیک –تشکیل نوعی پیوند اشتراکی توسط آنزیمی با فعالیت لیگازي  –) بعد 1

  شود. شکسته می
  شود. یاخته بیمار منتقل می اوي ژن خارجی به درونویروس ح –یافته ژنتیکی به بدن  هاي تغییر تزریق یاخته –) قبل 2
  نوعی یاختۀ ایمنی از خون جدا و در خارج از بدن کشت داده می شود. –تغییر ویروس در محیط آزمایشگاه به منظور تکثیر  –بعد ) 3
  شود. تشکیل می هاي یاختۀ بیماریدت کلئو با نو هاي ویروستید کلئو نونوعی پیوند اشتراکی بین  –جایگذاري ژن در ژنوم ویروس–) قبل 4

 هاي زیر در مورد این روش درست است؟ چند مورد از عبارت .درمانی است فناوري در پزشکی، ژن هاي زیست یکی از کاربرد -130

  یکی از خطرات این روش احتمال ایجاد سرطان است.در صورت درست انجام نشدن، الف) 
  یمیایی دوربرد نیز استفاده کرد.توان براي تولید پیک هاي ش از این روش میب) 
  کنند. را جایگزین نسخۀ ناکارآمد می یژنیک توالی ) در این روش نسخۀ سالم ج
  دهند که نتوانند تکثیر شوند. د را طوري تغییر مینشو هایی که براي این روش استفاده می ) ژنوم ناقلد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 

 

 

 

 رت زیر مناسب است؟ها براي تکمیل عبا یک از گزینه کدام -131

 »باشد. ترتیب در ................ و ................ می به................  و................  وجه اشتراك و تفاوت«

  عدم توانایی در تشکیل کالهک  –هاي مکنده  تشکیل اندام –گیاه سس  –گیاه جالیزي ) 1
  توانایی تولید مواد آلی از معدنی –یتروژن خاك کمک به تثبیت ن –ها  سیانوباکتري –ریزوبیوم ) 2
منظور  بـه تشکیل رابطۀ همزیسـتی –از سایر جانداران نیاز بخشی از مواد موردتأمین  –خوار  گیاهان حشره –اي  قارچ ریشهجزء قارچی در ) 3

  دریافت مواد آلی
  هایی با بار منفی توانایی در تشکیل یون –گیاهان  بودن توانایی همزیستی با دارا –ساز  آمونیاك –ساز  هاي نیترات باکتري) 4

 کنند، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ هایی که گیاهان براي سازش با محیط استفاده می دربارة روش -132

  شود. ها می یاخته اي درون اندامکی غشادار باعث حفظ مقدار آب درون ساکارید ذخیره پلی هر نوعهره، قطعاً  ) در گیاه خرز1
  کنند.  هوا ذخیره میدرون خود ساقه و برگ، براي مقابله با کمبود اکسیژن،  ،هاي پارانشیمی ریشه ) در گیاهان جنگل حرا، یاخته2
  د.شو واسطۀ پوستک ضخیمی پوشیده می هره، به مناطق خشک مثل خرزنهان دانۀ گیاهان هاي فرورفتۀ برگ در  ) سطح روزن3
  د.ناي را از هوا دریافت کن توانند اکسیژن مورد نیاز تنفس یاخته گیاه می رویشیهاي  بخش ،ها بجود در آ ) در برخی گیاهان مو4

 براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ گزینه کدام  -133

  »اي از شکل مقابل که با شماره ................ مشخص شده است ................  یاخته«
از  اي یاختـهآب و مواد محلول را از طریـق دیـوارة تواند  ، می1برخالف یاختۀ شمارة  – 3) 1

  خود عبور دهد.

کننده عبور آب در غشـاي  تسهیل تواند داراي پروتئین ، نمی2برخالف یاختۀ شمارة  – 4) 2

  خود باشد.

بـه مسیر آپوپالستی یا مضر  تواند از ورود مواد ناخواسته ، نمی4همانند یاختۀ شمارة  -1) 3

  ند.گیري ک درون گیاه جلو

  نقش داشته باشد. به طور مستقیم هاي چوبی تواند در صعود شیرة خام در آوند ، می3همانند یاخته شمارة  – 2) 4

دقيقه  25 وقت پیشنهادي :  هاي گياهي بندي مبحثجمع  
  90تا  77هاي  : صفحه3شناسی  زیست+  152تا  119هاي  : صفحه2شناسی  زیست+  111تا  79هاي  صفحه: 1شناسی  زیست

(1)

(3)(2)

(4)
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، کدام گزینـه در کتاب درسی دست آوردن مواد معدنی توسط گیاهان هاي مختلف به با توجه به توضیحات داده شده دربارة روش - 134
 درست است؟

  فرستند. ها می هاي ظریفی را به درون ریشه آن ، رشتهدارند همزیستی دار درصد گیاهان دانه 90ریشه  باالف) جاندارانی که 
  کند. ژن قابل استفاده گیاه تبدیل می ژن جو را به نیترو هاي سویا و یونجه، نیترو اي که در محل گرهک یاخته ب) نوعی تک

  کند. هاي هوایی گیاهی دیگر، از شیره پرورده آن استفاده می هاي مکنده در اندام یجاد اندامبدون داشتن تار کشنده و با ا) گیاهی ج
  کند. سنتزي گیاه استفاده می درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا از محصوالت فتو،سنتز است  اي که خودش قادر به فتو یاخته د) نوعی تک

  کنند. ، در تبادل مواد شرکت میشۀ گیاهنفوذ بخش عمدة خود به ری ك وبا ایجاد غالفی ناز، ) جانداران (الف) همانند (ب) 1
  کنند. ژن ایجاد می هاي هوایی گیاه میزبان خود، گیاخاك غنی از نیترو با مرگ یا برداشت بخش،هاي (ب) برخالف (د)  اي یاخته ) تک2
  کند. میژن زندگی  در مناطق فقیر از نیتروهمواره کرده است، ها براي شکار حشرات تغییر  هاي آن ) گیاه (ج) همانند گیاهانی که بعضی برگ3
  مؤثر است. ،شوند محکم متصل میطور  بهکه به برخی ترکیبات معدنی خاك  به گیاه در جذب نوعی یون منفی تنها ،اي (د) همانند جاندار (ب) یاخته ) تک4

 است؟ نشدهها از قید مناسب استفاده  یکی از عبارتدر در کدام گزینه، تنها  - 135

  سنتز، همۀ مواد مورد نیاز خود را تولید کنند. توانند به وسیلۀ فتو ) الف) بیشتر گیاهان می1
  کند. ها در بعضی گیاهان تغییر می ب) در پاییز، با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه     

  د.لوئید وجود دار مقدار فراوانی آلکا ،) ج) در شیرابۀ بعضی گیاهان 2
  صورت ایمن جمع کنند. هاي زیادي از نوعی مادة سمی را در خود به  توانند غلظت د) بعضی گیاهان می    

  ها رابطۀ همزیستی دارند. دار با قارچ ) ه) بیشتر گیاهان دانه3
  ها همزیستی دارند. و) برخی گیاهان با انواعی از باکتري   
  شه، ساقه و برگ هستند.) ح) بیشتر گیاهان داراي سه اندام رویشی ری4

  شود. هاي بعضی گیاهان علفی تعریق گفته می ی از انتها یا لبۀ برگصورت قطرات ط) به خروج آب به   
 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -136

 »، ................ از شرایط مساعد براي وقوع ................ در گیاهان است.به طور معمول« 

  شبنم –کاهش نور محیط برخالف افزایش رطوبت هوا الف) 
  تعریق –اي  همانند افزایش فشار ریشه از سطح گیاه ب) کاهش شدت تعرق

  تعریق –هاي آبی   همانند باز شدن روزنه چوبی آوندهايهاي معدنی به درون  ج) تداوم پمپ یون
  تعرق  –ها  این یاخته ازهاي پتاسیم  یون خروجرخالف دار روپوستی ب پالست هاي کلرو د) افزایش انباشت ساکارز در یاخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  کدام گزینه صحیح است؟  ،شود مشاهده می زیربا توجه به بزرگترین اندامکی که در شکل  -137

  
  هاي گیاهی نقش دارد. در استوار ماندن بعضی از اندام ،) در گیاهان علفی برخالف گیاهان چوبی1
  کار رفته در غشا این اندامک صورت گیرد. هاي سراسري به تواند از طریق پروتئین ر این گیاه نمیآب د جابه جایی) 2
  اکسنده بودن داده است. به آن خاصیت پاد ،این اندامک وندر يهائید تنووفیل و کار ها مانند کلرو ) وجود گروهی از رنگیزه3
  تواند منجر به بیماري سلیاك شود. می ،یاخته تولید شده استزبر بکه آندوپالسمی هاي متصل به ش زوم تئین در آن که توسط ریبو ) نوعی پرو4
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 کنند؟  آوند آبکش گیاه سرخس را به طرز صحیحی بیان می بافتجود در  هاي مو یاخته  مشترك همۀ  چند مورد از موارد زیر ویژگی - 138

  پرورده به سراسر پیکر گیاه ةشیر جاکنندة جابهبافت آوندي هاي  یاختهوجود هسته در همۀ  الف) عدم 
  اي ساکاریدي سلولز با عدم آرایش منظم در ساختار دیوارة یاخته هاي پلی ب) وجود رشته

  کربنه ناپایدار با استفاده از آنزیم روبیسکو ج) عدم توانایی در تولید ترکیبات شش
 در زمان حیات هاي آوند چوبی با یاخته مادهد) امکان مشاهده تبادل 

1 (3  2( 4  3 (1  4 (2  
 مناسب است؟ زیربراي تکمیل عبارت  کدام گزینه -139

  »توان ................ مشاهده کرد. ................ مینهان دانۀ علفی در ساختار ................ گیاهان «
  هاي آبکش  تر به روپوست نسبت به آوند هاي چوبی را در سطحی نزدیک آوند –لپه  تک – ) ریشۀ1
  هاي سازندة پوستک اي ضخیم را در زیر یاخته ها، با دیوارة یاخته اي از یاخته الیهمعموالً  –دولپه  – ) ساقۀ2
  قطورترین آوند هاي چوبی را در فاصلۀ نزدیکتري به یاخته هاي پارانشیم پوست  –دولپه  – ) ریشۀ3
  المرکز ي دوایر متحدگرفته بر روقرار به صورت را  هاي آوند چوب و آبکش دسته –لپه  تک – ) ساقۀ4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -140

  »شود. به عنوان ................ در نظر گرفته می ،اي که ................ بافت پوششی گیاه خرزهره هر یاخته در سامانۀ«
  گیاهموجود در پیکر آب  یزانکنندة م ز عوامل کنترلا ییک –) در تولید مادة آلی از مادة معدنی نقش دارد 1
  ة آلی به معدنی کننده نوعی ماد تبدیل –هاي هوایی گیاه ایجاد شده است  هاي روپوستی در اندام ) از تمایز یاخته2
  کننده بافت غیریکنواخت پوستک ایجاد –پنبه نقش دارد  ) در تولید و ترشح ترکیباتی مشابه جنس چوب3
  سطح جذب گیاه یاختۀ افزایندة –زمینی گیاه ایجاد شده است زیرهاي  در اندام پوستی هاي رو تهیاخ  ) از تمایز4

 ................ طور حتم ه ................ بههایی ک هاي سامانه بافت آوندي ساقه یک گیاه آلبالو، یاخته در یاخته - 141

  دارند. اصلی را گیاه نقشیکر پجایی شیرة خام در  در جابه –شود  مشاهده می ها آن دیوارة در رسوب لیگنین) 1
  د.نرابري شیرة پرورده نقش داراي پیوسته جهت ت تشکیل لولهدر  –دیوارة نخستین سلولزي هستند  ) فقط داراي2
  اند. نشیمی احاطه شده رالهاي بافت اسک توسط گروهی از یاختهدر ساختار یک ساقۀ جوان  –داراي دیوارة عرضی هستند  خودآوندي در ساختار  )3
  د.ندارغشایی دوشبکۀ آندوپالسمی چسبیده به نوعی ساختار در سیتوپالسم خود،  –سنتزي نقش دارند  ) در ترابري محصوالت فتو4

 نمایند؟  تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  - 142

  .»باشد نمیپذیر  نطور حتم امکا توان گفت که ................ به در بررسی پاسخ گیاهان به ................، می«
  گلدهی گیاهانی مانند شبدر در فصل زمستان –الف) نور 

  دار ریشۀ گیاه در خالف جهت گرانش رشد جهت –ب) گرانش 
  اندازي پیام یافته روپوستی و راه هاي تمایز  تحریک یاخته –ج) تماس 

  افزایش میزان اتیلن در قاعدة دمبرگ بعضی گیاهان در پی کاهش دما  –د) دما 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي آن بدون داشتن دیواره پسین در استحکام  نوعی سامانه بافتی که بعضی یاخته «دربارة از راست به چپ ها به ترتیب  کدام عبارت - 143
 ؟ هستندصحیح » شود. دیده شدن گیاهان می  تنوئید باعث سبز اندامکی که با وجود داشتن کارو«و » هاي گیاه نقش دارند. اندام

  کننده از سرطان داشتن ترکیبات پیشگیري –گر  زا و تخریب کنندة گیاه در برابر عوامل بیماري محافظت) 1
  هاي شمال کشور خوار تاالب عدم وجود آن در گیاهان حشره – ي این سامانهها ) انتقال مواد از طریق مسیر سیمپالستی بین تمام یاخته2
  تغییر ساختار آن در بعضی گیاهان با کاهش طول روز – در گیاه کنندة مواد ابريهاي آن در سامانۀ تر ) امکان مشاهده یاخته3
  مؤثر در بروز بیماري سلیاك  تئین ذخیره پرو –هایی که توانایی انجام تقسیم را هنگام زخمی شدن گیاه دارند   ) مشاهده یاخته4
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 کند؟ تکمیل می نادرستیرا به  کدام گزینه جملۀ زیر -144

  ................ » دکه ................ قرار می گیرم سیب، نوعی کامبیو گیاه تنۀدر برش عرضی «
  دهند. سازد که هستۀ خود را از دست می اي می زندههاي  به سمت خارج، یاخته –هاي آبکش و چوب نخستین ریشه  ) بین آوند1
  .هستند ود در پوست درختهاي زنده و مردة موج یاخته منشأ – هاي سازندة پوست ساقه ) در بین یاخته2
  فاقد نقش است. ،در افزایش طول ریشۀ گیاه –هاي آبکش و چوب نخستین ریشه  ) بین آوند3
  قدرت تقسیم ندارند. هیچ یک سازد که هایی می به سمت درون، یاخته –) در ساختار پوست ساقه 4

 ...............باشد، قطعاً  دیوارة گیاهی که داراي ................ میالیۀ هر  -145

  هاي گیاهی است. یاختهجود در  ترین دیوارة مو فاقد تماس مستقیم با ضخیم –) نوعی مادة چسبناك 1
  کند. هاي مختلف رسوب می با ضخامت یکسانی در دیوارة یاخته –هاي گیاهی  تري در استحکام اندام ) نقش بیش2
  شود. پالست، باعث مرگ آن می تو کشش و گسترش و توقف رشد پرو گیري از با جلو – موازي در هر الیۀ خود هاي سلولزي ) رشته3
  د.شو یاخته ایجاد میهاي دستگاه گلژي در بخشی از  ر پی فعالیت وزیکولد –هاي زنده  پالست یاخته تو فاصلۀ با پروترین  بیش) 4

 هاي زیر را دارد؟  ماً چند مورد از ویژگی وشود، لز بخشی که به دنبال تقسیم میتوز و تغییرات گردة نارس در گیاه آلبالو ایجاد می - 146

  الف) دیوارة داخلی آن تزئیناتی خاص دارد.
  ب) دیوارة خارجی آن داراي منفذ است.

  ج) به دنبال انتقال آن به کالله، لولۀ گرده را ایجاد خواهد کرد.
  اي استفاده کند. هسته تواند از آنزیم هلیکاز درون د) هر یاختۀ آن می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می - 147

  »فصل ................ رخ ................  در در آن گل گیاه ................ کوتاه است و تشکیل و نموطور طبیعی،  به«
    دهد. نمی –تابستان  –شب  داوودي،) 1
  دهد. می –پاییز  –روز  ) شبدر،2
      دهد. نمی –پاییز  –روز  ) داوودي،3
  دهد. می –تابستان  –شب  ) شبدر،4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 148

  »نوعی هورمون گیاهی که ................  آلبالودر یک گیاه «
  شود. آنکننده در دمبرگ  تواند سبب ایجاد الیۀ محافظت شود، می رها می نیز هاي فسیلی ) از سوخت1
  اي داشته باشد. تواند نقشی مشابه قارچ ریشه تواند منجر به تمایز کال به ریشه شود، می   مینسبت به سیتوکینین آن  زیاد بودن) 2
  شود. رود، در غلظتی معین باعث رشد ریشه می جانبی نمیجوانۀ و از جوانه انتهایی به سمت  داراي نقش استسی أچیرگی ر در) 3
  هاي ساقه برخالف میزان باربرداري آبکشی در گیاه مؤثر است. بر رشد ابعاد یاختهشود،  هاي برنج می رست ) باعث رشد دانه4

 چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 149

  »تواند ................  طور حتم می هر هورمون گیاهی محرك رشد که ................ به«
  کار رود. ها به کردن میوه  درشت براي –شود  بسپاراز می الف) باعث افزایش فعالیت دنا

  در افزایش طول ساقه نقش داشته باشد. –کند  ها را تحریک می ب) رشد طولی یاخته
  براي تکثیر گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. –ج) در جوانه جانبی داراي گیرنده است 
  ثیر گذارد.تئینی تأ هاي پرو بر فعالیت مولکول –د) در تولید میوه بدون دانه نقش دارد 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 کند؟  تکمیل می نادرستطور  کدام گزینه، عبارت زیر را به -150

شـود. در صـورت  نوعی هورمون گیاهی با تجمع در سمتی از ساقۀ گیاه که سایه است، سبب افزایش رشد طولی آن بخـش می«
هاي جـانبی  شـود، در جوانـه رمـون گیـاهی کـه ................ میهاي راسی، مقدار نوعی هو در جوانه  ................ تولید این هورمون

  »یابد. ................ می
  کاهش  – مهار تقسیم یاخته هاي جوانۀ جانبی سبب –) توقف 1
  کاهش –ترشح  تولید و دیدة گیاهی هاي آسیب بافت در –) تداوم 2
  افزایش –اي  کنندة دیوارة یاخته هاي تجزیه باعث تولید آنزیم –) تداوم 3
  افزایش –مانند در هسته Yهاي  هاي دخیل در ایجاد ساختار سبب تحریک فعالیت آنزیم –) توقف 4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 151

فسفات در خاك، اغلـب  آورند ولی با وجود فراوانی دست می هاي فسفات از خاك به گیاهان فسفر مورد نیاز خود را به شکل یون«
تري از  تواننـد شـبکۀ گسـترده قابل دسترس است ولی برخی گیاهان با افزایشِ تولیـد هورمـون ................ می غیر راي گیاهانب

  »دارد.اصلی را ................ نقش  در ها براي جذب فسفات بیشتر ایجاد کنند و این هورمون ریشه
  برگ و گل هاي گیاهتازه ماندن  -  کینین یتو) س2  رویش بذر غالت در پی تجزیۀ نشاسته –) اکسین 1
  هاي گیاهی به نور یکجانبه دار اندام رشد جهت –) اکسین 4  هاي جانبی هاي جوانه تقسیم یاخته –کینین  ) سیتو3

 کدام گزینه در ارتباط با نهنج در یک گل گیاه آلبالو درست است؟ - 152

  سنتز دارد. ترین حلقه توانایی فتو رجیترین و خا هاي گل بوده و همانند داخلی ) جزئی از حلقه1
  کند. ) لولۀ گرده حاصل از تقسیم یاختۀ رویشی در مادگی به سمت آن حرکت می2
  د.ناتصال داراین بخش به طور مستقیم  گل به سازندة هاي ) قطعاً همۀ حلقه3
  ) وسیع بوده و ممکن است به شکل صاف، برآمده یا گود باشد.4

 ؟ استصحیح  دیپلوئید جنسی جود در بساك یک گیاه دو ئید مو در رابطه با هر یاختۀ هاپلو از عبارات زیر چند مورد - 153

  ها است. فرد و متفاوت با سایر یاخته به اي منحصر الف) داراي اندازه
  جود در تخمک این گیاه را ندارد. هاي مو ب) توانایی انجام لقاح با یاخته

  سازد. ئید دیگري را می هاي هاپلو ج) با انجام تقسیم رشتمان (میتوز) یاخته
  باشد. جود در بساك، یکسان می ئید مو هاي هاپلو د) محتواي ژنتیکی آن با سایر یاخته

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

 دهد که ................ تصویر مقابل گل نوعی گیاه را نشان می -154

  کنند. هاي آن همواره در جهت گرانش زمین رشد می ) ریشه1
  می باشد.حاصل رشد نهنج  ،درخت سیب میوة برخالف ) میوة آن2
  سازد. اش با انجام تقسیم لولۀ گرده را می ترِ درون دانۀ گرده رسیده ) یاختۀ بزرگ3
  تن دارد. دو مجموعه فام ،هر یاختۀ پوشش تخمک همانند هر یاختۀ بافت خورش ،اي برچه ) در مادگی تک4

  

 است؟ نادرسته کدام گزین، گل داردر رابطه با گیاهان   -155

  خاك، در نزدیکی نوك ریشه قرار دارد.اندام درون جود در  هاي پهن و ریشۀ مستقیم است، هر مریستم مو که داراي برگگیاهی هر ) در 1
  باشد. هاي میانبرگ اسفنجی می در ساختار برگ خود داراي یاختهزمینی دارد،  اي با رشد رو توانایی تولید دانه که گیاهیهر  )2
  .باشدهاي چوبی متصل به هم در ریشه  داراي آوندتواند  میمثل غیرجنسی با کمک ریشه،  متصل و قابلیت تولیدهاي غیر ی با گلبرگیاه) گ3
  کننده مواد آلی براي گروهی از گیاهان انگلی باشد. تواند تأمین ) گیاهی که از نظر تولید نوعی اندام زایشی وابسته به طول روز نیست، می4
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 شود، به درستی بیان شده است؟  هلو از رشد آن حاصل می  از عبارات زیر در ارتباط با بخشی از گل که میوه یک کدام -156

  مهمی دارد.افشان نقش  در جذب بهتر جانوران گرده گیاه،) همانند شهد 1
  داشته باشد. تواند ژنوتیپی متفاوت با پوستۀ دانۀ گیاه می ،سپرم آندو برخالف) 2
  است. NADPHکنندة مولکول  گ آلبالو، داراي آنزیم تولید) همانند کاسبر3
  هایی با توانایی تقسیم کاستمان است. حاوي یاخته ،) برخالف کیسه گرده4

هاي مختلف آن را به درستی ذکـر  بخش  ، ویژگیکدام گزینهدهد،  شکل زیر، دانه تشکیل شده در نوعی گیاه زراعی را نشان می - 157
 کرده است؟

  شود. )، بالفاصله پس از تشکیل رویان متوقف می2جود در بخش ( هاي مو  ي یاختها ) تقسیم هسته1
 دهندة بافـت تشـکیلصـورت دو الیـه،  شـود کـه به )، توسط بخشی از گل تشـکیل می1) بخش (2

  کند. تخمدان را احاطه می
اي  هسته اي تک شوند که حاصل از لقاح یاخته اي ایجاد می )، از تقسیم یاخته4هاي بخش ( ) یاخته3

  باشد. با زامه می
سـبب خـروج بـرگ  ) است و به دنبال رشد خـود3) اولین بخش تشکیل شده در رویان، بخش (4

  شود. رویانی از خاك می
 دورة زایشی داشته باشند، قطعاً ................ اولین سال عمر خود،گیاهانی که قادر هستند در  - 158

  رویشی نیز دارند. ) در همان سال دورة1
  میرند. بعد از یک دورة رویشی می) 2
  باشند. ) نوعی از گیاهان علفی می3
  ) عمر آنها حداکثر دو سال است.4

و داراي قابلیـت  دسـته هـاي آونـدي وجـود داردآن مرز مشخصی بین پوست و  ساقۀ یدر برش عرضئید که  نوعی گیاه دیپلو - 159
 صحیح است؟ چند موردیاه، این گکامل هاي  دربارة گل .را در نظر بگیرید ،لقاحی است خود

  د.کن متوالی خود چهار یاختۀ متصل به هم ایجاد میمیتوزي با تقسیمات ، کیسه گردهدر ئید زاینده  ، هر یاختۀ دیپلوسوم  الف) در حلقۀ
  آورد. یهسته را پدید م 8ا یاخته ب 7تقسیم میوز، با تقسیمات خود، کیسۀ رویانی محتوي حاصل از  ، هر یاختۀب) در حلقۀ چهارم

  کند. بدون انجام هر نوع تقسیم، لولۀ گرده را ایجاد می ي دارد،تر بزرگاندازة گرده که  اي از دانۀ در حلقۀ سوم، هر یاختهج) 
  .ئید وجود دارد امکان مشاهده سه هستۀ هاپلو ئید وجود دارد، هاپلو امکان تقسیم میتوز یاختۀبخشی که   درون ،د) در حلقۀ چهارم

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ل کامل، کدام ویژگی مشترك را دارند؟ هاي سوم و چهارم یک گ وز در حلقههاي حاصل از می همۀ یاخته -160

  باشند. الدي می هاي چهار شوند که قادر به تشکیل ساختار هایی احاطه می ) با یاخته1
  د.باشن هاي مربوط به هر ژن را دارا می طور معمول یکی از دگره ، بهn6) در یک گیاه 2
  د.نشو هاي یاخته دو برابر می موزوم دهند که طی آن تعداد کرو ) قطعاً تقسیمی انجام می3
  .زومی برابر با یاختۀ مادر خود هستنداي با عدد کرومو ) فاقد توانایی لقاح و تشکیل یاخته4
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  گويي زمان پاسخ  ها شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويي نوع پاسخ

  اجباري

  دقيقه 15  161-170  10  3فيزيك 

  دقيقه 25  171-190  20  1فيزيك 

  دقيقه 10  191-200  10  3شيمي 

  دقيقه 20  201-220  20  شيمي پايه

  دقيقه 5  221-230  10  شناسي زمين

  دقيقه 75  ـــــ  70  جمع كل  
 
 

 
 

 

ف�ز��
 

  مصطفي كياني –سعيد شرق  –محمدجواد سورچي  –نژادي  محمدرضا حسين –اميرحسين برادران  –مهدي براتي  –ايراني احسان  –اسماعيل امارم –نسب  عبدالرضا اميني –زهره آقامحمدي 
  مجتبي نكوئيان  –عباس موتاب  –محمود منصوري  –غالمرضا محبي  –سيده  ق ماممحمدصاد

ش�مچ�
 

  سودكاليي  اميرحسين طيبي –مسعود طبرسا  –رضا سليماني  –فرزاد رضايي  –كوكنده  حسن رحمتي –تبار  سينا رحماني –حميد ذبحي  –ارژنگ خانلري  –ميرحسين حسيني  –امير حاتميان  –علي اميني 
  اكبر هنرمند –دهكردي  سيدرحيم هاشمي –سعيد نوري  –امين نوروزي  –ثاني  حسين ناصري –ميالد عزيزي  – زواره ينيرسول عابد

زم�نشناس�
 

  اسدي آرين فالح –شكران عربشاهي  –مهدي جباري 
 

 

 
 

  مستندسازي  فیلتر نهایی  گروه ویراستاري  ویراستار استاد  مسئول درس   گزینشگر  نام درس

  مصطفی کیانی  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  محمدرضا اصفهانی  محمدجواد سورچی  مهدي نیکزاد – نژاد محمدامین عمودي  آقامحمدي  زهره

  امیرحسین معروفی  طرزم ساجد شیري  مسعود جعفري  شیمی
  سمیه اسکندري  حسین شکوه  دانیال بهارفصل – زاده مقدم محمد حسن  کوکنده حسن رحمتی

جواد    علیرضا خورشیدي –آرین فالح اسدي    بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین
  محیا عباسی  آبادي نوش زینلی

 

 
 

 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی   مدیر گروه

  عمومی: الهام محمدي
  عمومی: معصومه شاعري –اسدي  اختصاصی: آرین فالح  مسئول دفترچه آزمون

  یسیده صدیقه میرغیاث  راییآ نگاري و صفحه حروف

   مقدم مازیار شیروانیمدیرگروه:   مستندسازي و مطابقت مصوبات
  مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 
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 محل انجام محاسبات 

  

 

  
از دیوار چند  Aاند. حداقل فاصلۀ شخص  هاي مشخص از یکدیگر و از دیواري ایستاده در فاصله Bو  Aمطابق شکل زیر دو شخص  - 161

mبتواند صوت اصلی و صوت بازتاب شده از دیوار را تمیز دهد؟  Bزند، شخص  متر باشد تا وقتی فریاد می سانتی
)

s
    v)صوت330

1 (17    

2 (/16 5  

3 (1700    

4 (1650   

اند. اگـر  سـاخته زاویـۀ  M1با سـطح آینـه  پرتو وروديهاي  زیر یک موج نوري به دو آینۀ متقاطع تابیده و جبهه  در شکل -162

 ه است؟ چند درج و  بسازد، مجموع دو زاویۀ  زاویۀ  M2هاي این موج پس از بازتاب از آینۀ دوم، با سطح آینۀ  جبهه

 

1 (40      

2 (90   

3 (140      

4 (50  

  

 زاویۀ انحراف پرتو نور چند درجه است؟  ) است.2درصد کمتر از تندي نور در محیط ( 25)، 1در شکل زیر، تندي نور در محیط ( -163

(sin / ) 37 0 6   

1 (53      

2 (37   

3 (23      

4 (16  

  

دقيقه 15 وقت پیشنهادي :  اينوسان و امواج + آشنايي با فيزيك اتمي و هسته 
  99تا  76هاي  صفحه: 3فيزيك 

40
0

�

M
2

M
1

(1) مح�ط

(2) مح�ط

53
0

a
a
a
a
a
a
a
a

د	والاير
B A d

1
d

2
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 محل انجام محاسبات 

 شده است؟ محیط به محیط دیگر و شکست آن به درستی رسمیک هاي زیر، در مورد نحوة ورود نور از  چه تعداد از شکل - 164

n=1/1

n=1/3

آب�
قرمز

تر��ب�  هنولاير

n=1/5

n=1/7

ت�لايرهنگ هنولاير

ت�لايرهنگ  هنولاير

n=1/1

n=1/2

  
 (پ)                                                                   (ب)                                             (الف) 

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

Hzهاي موج نوري با بسامد  در شکل زیر، جبهه -165 144 هاي مـوج شکسـت  اگر فاصلۀ جبهه .شود از هوا وارد محیط شفافی می 10

mمتر باشد، ضریب شکست محیط شفاف چقدر است؟  نانو 600یافته 
(n , )

s
   81 3 10H¼À H¼À nj n¼º Ák¹U  

1 (25/1      
2 (45/1  
3 (5/1      
4 (65/1  

وم، چنـد درصـد ر در محیط سـي نودرصد کمتر از تندي نور در محیط اول است. تند 25در شکل زیر، تندي نور در محیط دوم  - 166
sin)کمتر از تندي نور در محیط اول است؟  / ) 37 0 6   

1 (90       
2 (60   
3 (40       
4 (10  

 پاشندگی نور توسط منشور صحیح است؟  هاي زیر در مورد چه تعداد از عبارت -167

  ) در داخل منشور، تندي نور آبی کمتر از نور سبز است.آ
  هایی با رنگ متفاوت است. ب) علت پاشندگی نور در منشور تفاوت ضریب شکست منشور براي نور

  ترین انحراف مربوط به نور بنفش و کمترین انحراف مربوط به نور قرمز است. پ) بیش
  ست منشور براي نور آبی بیشتر از ضریب شکست منشور براي نور نارنجی است.ت) ضریب شک

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

nهوا

37
0

30
0

(3)(2)(1)

�
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 محل انجام محاسبات 

 کند؟  چگونه تغییر میاز راست به چپ طول موج و انرژي وابسته به فوتون آن به ترتیب  ،رنگی از هوا وارد آب شود، تندي اگر نور تک - 168

  هشکا –کاهش  –) افزایش 2  افزایش –افزایش  –) کاهش 1
  ثابت –افزایش  –) افزایش 4  ثابت –کاهش  –) کاهش 3

فوتون از یک موج الکترومغناطیسی دیگر بـا  10ولت انرژي و  الکترون 1f ،5فوتون از یک موج الکترومغناطیسی با بسامد  100 -169
ولت انرژي دارند. اندازة اخـتالف طـول مـوج ایـن دو مـوج الکترومغناطیسـی چنـد میکرومتـر اسـت؟  الکترون 2f ،1بسامد 

)83 10 m
c

s
   154و 10h eV.s ( 

1 (12  2 (90    
3 (24  4 (36  

درصـد  5/5کند. اگر بازدة ایـن چشـمۀ نـور  گسیل می nm300یی با طول موج ها ، فوتونW120یک چشمۀ نور مرئی با توان  - 170

0/باشد، در مدت  mشود؟  دقیقه چند فوتون از چشمه گسیل می 5
(h / J.s ,c )

s
   34 86 6 10 3 10  

1 ( 195 10   2 ( 203 10     

3 ( 285 10   4 ( 213 10   
  
 

mgصورت  فشار وارد بر سطحی به -171

(mm)(ms)
 9

29  برابر چند پاسکال است؟  SIبیان شده است. مقدار این فشار در  10

1 ( 149 10   2 ( 159 10     

3 ( 129 10   4 ( 59 10   

تقریباً برابر با ........................ است. (تندي نور در خأل  (Ly)سال نوري  -172 83 ر بـا بـو یکسال تقریبـاً برامتر بر ثانیه  10 73 10 
 است.) ثانیه 

1 ( 159 ) 2  ثانیه 10 129     ثانیه 10

3 ( 129 ) 4  متر 10 99   مگامتر 10
کـش  ، دقـت خطاز راست به چـپ به ترتیب .رقمی است مدرج و شکل (ب) صفحۀ نمایش یک کولیسکش  شکل (الف) یک خط -173

 متر است؟  یس رقمی چند میلیلرج و کومد

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

0 1 2cm

.
mm

(الف)

(ب)

 دقيقه  25 وقت پیشنهادي :  ل کتابک :1فيزيك
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اندازیم. اگر اختالف جرم مایعات بیرون ریختـه  گرم را به ترتیب در دو ظرف پر از آب و الکل می 160گلولۀ فلزي توپُري به جرم  - 174

g(چگالی آب است؟  گرم بر لیتر گرم باشد، چگالی گلوله چند کیلو 20 ها شده از ظرف

cm31  و چگالی الکلg
/

cm30  ست.)ا 8

1 (600   2 (/0 6   3 (1600   4 (/1 6   
 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت - 175

  هاي سطح مایع است. چسبی مولکول ) کشش سطحی، ناشی از همآ
  شود. ب) پدیدة پخش فقط در گازها مشاهده می

  چسبی به سبب تماس دو مادة یکسان با یکدیگر و از نوع نیروي جاذبه است. پ) نیروي دگر
  درون ظرف قرار دارد.باالتر از سطح جیوة  ،ت) سطح جیوه در لولۀ مویین، برآمده است و ارتفاع جیوة درون لوله

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
اي شـکل بـه  صورت زیر است. اگر مطابق شکل، در ظـرف اسـتوانه به Bو  A نشدنی مخلوط نمودار جرم برحسب حجم دو مایع -176

 103kPaبه آن اضافه کنیم تافشار کل در ته ظـرف  B بریزیم، چند گرم از مایع Aاز مایع  cm20تا ارتفاع  cm225سطح مقطع 

Nشود؟ 
(g ,P Pa)

kg
  5

010 10  

1 (50     
2 (100   
3 (150     
4 (250   

  

  
  

 2176برابـر  Aاي نقطـۀ  شکل به حال تعادل قرار دارند. اگر فشار پیمانـهUشدنی داخل لولۀ ن ط مخلومطابق شکل زیر، دو مایع  -177

Hgمتر جیوه است؟  چند سانتی B اي نقطۀ پاسکال باشد، فشار پیمانه
g m

( / ,g )
cm s

  3 213 6 10 

1 (/3 2       
2 (/0 32   
3 (4       
4 (/0 4   
  

8

10

10

A

B

0

v(cm )
3

m(g)

cm25
2

cm20A

cm16

A

cm20B
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گاز
cm8

برابر شعاع شاخۀ سمت راست آن است، به یک مخـزن گـاز  2شکل که شعاع شاخۀ سمت چپ آن Uمطابق شکل زیر یک لولۀ  -178

gوصل شده است و درون لوله یک مایع با چگالی 
/

cm36 متر جیوه فشـار گـاز درون مخـزن  ارد. حداکثر چند سانتیوجود د 8

 تا مایع از شاخۀ سمت راست بیرون نریزد؟ یابدافزایش  تواند می
g

( / )
cm

  313 6½¼Ã]   

1 (8    
2 (5    
3 (4    
4 (5/2  

 Bو سطح مقطع قسـمت  cm240برابر  Aسطح مقطع قسمت صورت پایا در جریان است و  آب در یک لولۀ افقی به در شکل زیر -179

Lاست. اگر آب با آهنگ  cm25برابر 
/

s
0 mچند  Aجریان داشته باشد، تندي آب در قسمت  8

s
 است؟ 

1 (/0 1    

2 (/0 2     
3 (/0 4    

4 (/0 8   
  

mاي با تنـدي  ) درون کره1از مکان ( kg2اي به جرم  مطابق شکل زیر، گلوله -180

s
رو  2

ژي ضـرب مقـدار انـر شود. در مکانی که براي اولـین بـار حاصل به پایین پرتاب می

mشود، تنـدي گلولـه چنـد  پتانسیل گرانشی و انرژي جنبشی گلوله بیشینه می

s
 

mاست؟ 
g )

s
   )و اتالف انرژي نداریم 210

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

شود. اگر در قسمتی از مسیر کـار نیـروي  داري به سمت باال پرتاب می از پایین سطح شیب vمطابق  شکل زیر، جسمی با تندي  -181
جنبشـی در ایـن  درصد اندازه کار نیروي وزن باشد، نسبت تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی بـه تغییـرات انـرژي 25اصطکاك 

 جایی چقدر است؟  جابه

1 (3
4   2 (

3
4   3 (4

5   4 (
4
5   

A
B

v

R �

U=0

3m(1)

g

v1
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mرا با تندي اولیۀ  g500اي به جرم  متري سطح زمین گلوله 30از ارتفاع  -182

s
کنیم. اگـر  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می 20

mباشد، تندي گلوله در لحظۀ برخورد با زمین چند  m45حداکثر ارتفاع گلوله از سطح زمین 

s
 است؟  

)m
g

s
   و نیروي مقاومت هواي وارد بر گلوله را در طول مسیر حرکت ثابت در نظر بگیرید.) 210

1 (6 10   2 (6 5     

3 (10 6   4 (20 3   
/جرم در شکل زیر، نمودار نیروي خالص وارد بر جسمی به  -183 kg1 ، برحسب زمان رسم شده است. اگر این جسم در مبدأ زمان بـا 5

mتندي 

s
چنـد  s14حال حرکت باشد، توان متوسط نیروي خالص وارد بر آن در بازة زمانی صفر تـا  در xدر خالف جهت محور  8

 وات است؟ 

1 (18     
2 (36   
3 (132     
4 (240  

 75ة آن ت و بـازدوا 500رد. اگر تـوان مصـرفی بـاالبر ب را با تندي ثابت در راستاي قائم باال می kg150یک باالبر، باري به جرم  - 184

Nمتر بر ثانیه است؟  تندي بار چند سانتی، درصد باشد
(g )

kg
10  

1 (4/0  2 (25    
3 (25/0  4 (5/2  

برحسـب  Aبرابر دمـاي جسـم  4برحسب کلوین،  Bدرجۀ سلسیوس است. اگر دماي جسم  B ،18و  Aاختالف دماي دو جسم  - 185
 تواند باشد؟  ایت میچند درجۀ فارنه Bدرجۀ سلسیوس باشد، دماي جسم 

1 (/206 6   2 (185     
3 (/152 6   4 (340   

 C200قرار داده و دمـاي آنهـا را هم است. اگر این دو میله را به دنبال  cm60برابر  Bو  Aجنس  تفاوت طول دو میلۀ هم دما و هم - 186

/افزایش دهیم، مجموع طول دو میله  m3 )است؟ بوده تر چند متر  چک شود. طول اولیۀ میله کو می 0018 )
K

   6 13 10   

1 (1  2 (2/1    
3 (8/1  4 (4/2  

0

14

6

netF

t(s)

(N)
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لايروغن cm10آب cm10

قـرار داشـته  C5) باشد و این دو فلز در دماي 2) سه برابر ضریب انبساط طولی فلز (1ز (در شکل زیر، اگر ضریب انبساط طولی فل - 187

 (دو میله به هم متصل هستند.) ، جهت خم شدن شکل به کدام سمت خواهد بود؟C20و  C80به ترتیب در دماهاي  ،باشند

   پایین –) باال 1

  باال –) باال 2

   پایین –) پایین 3

 باال –) پایین 4

طوري که قسمت پایین دو ظرف مطـابق شـکل از ایـن دو مـایع  وجود دارد، به C1درون دو ظرف مشابه آب و روغن با دماي  -188
شـود  افزایش دهیم، نیرویی که از طرف آب و روغن به کف ظرف وارد می C2طور کامل پرشده است. اگر دماي هر دو مایع را  به
 نظر کنید.) کند؟ (از تغییر حجم ظرف صرف ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می به

      کند تغییر نمی –یابد  ) افزایش می1
  یابد. افزایش می –کند  ) تغییر نمی2
      بد.یا افزایش می –یابد  ) افزایش می3
 کند.  تغییر نمی –کند  ) تغییر نمی4

  

اگـر پـس از  .انـدازیم آب صفر درجۀ سلسیوس می g100را درون ظرف محتوي  C80و دماي  g500یک گلوله مسی به جرم  -189

 برسد، ظرفیت گرمایی ظرف چند ژول بر درجۀ سلسیوس است؟ C10دماي نهایی مجموعه به  ،برقراري تعادل گرمایی

J
)

kg. C
 Jآب 4200

,c
kg. C

   )شود. و انرژي گرمایی به محیط منتقل نمیcمس 400

1 (890   2 (700     
3 (980   4 (820   

 4گرم آب است، بـه مـدت  550گرم یخ و  250واتی به مخلوطی از آب و یخ در حال تعادل که شامل،  560کن  توسط یک گرم -190

Jدهیم. در این حالت دماي نهایی آب چند درجۀ سلسیوس خواهد شد؟  دقیقه گرما می
/ )

g.K
 4 Fآب 2

J
(L ,c

g
 336   

1 (6  2 (12    
3 (15  4 (24  

(1)
(2)
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PClدر واکنش تعادلی  -191 (g) PCl (g) Cl (g); H  5 3 2 0 جایی  ................ و ................ به ترتیب باعـث جابـه در دماي اتاق

 شود. تعادل در جهت رفت و برگشت می

     افزایش فشار  –) افزایش دما 1

  کلر از سامانهگاز خارج کردن مقداري  –) افزایش فشار 2

 قرار دادن مخلوط واکنش در آب و یخ - PCl3) افزایش غلظت 3

  کلر به مخلوط واکنشگاز وارد کردن مقداري  –) کاهش حجم 4

Hتعادل گازي  -192 (g) I (g) HI(g)2 2 2  .چنـد  ،افـزایش یابـدسـامانه دماي ثابت، فشار  در اگردر یک ظرف دربسته برقرار است

 واهد بود؟ زیر درست خ هاي عبارتمورد از 

  یابد. ژن، کاهش می هیدرو گاز  مول آ) شمار

  رود. ورده پیش میاب) تعادل در جهت افزایش درصد مولی فر

  یابد. افزایش می I2پ) غلظت مولی 

  یابد. ت) ثابت تعادل کاهش می

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

193 - /0 ــاز  7 ــول گ 0/و  NH3م ــرف سربســتۀ  5 ــک ظ ــاز اکســیژن را در ی ــول گ ــی 1م ــرم م ــري گ ــادلی  لیت ــنش تع ــا واک کنیم ت

NH (g) O (g) N (g) H O(g) 3 2 2 24 3 2 6 اگر در حالت تعادل  .انجام گیرد/ mol0 ثابـت  ،اشددر ظرف وجود داشته ب N2گاز  2

 شود؟ جا می کدام جهت جابه درتعادل به سامانه،  N2و با افزودن مقداري گاز  است mol.L1تعادل این واکنش در شرایط آزمایش چند 

  برگشت – 6/24) 4  رفت – 8/28) 3  برگشت – 8/28) 2  رفت – 6/24) 1

 ؟ کنند نمیجملۀ داده شده را به درستی تکمیل  ،چه تعداد از مطالب زیر - 194

  »د.ودر تعادل ................ ش................ ، ................ سبب «................

N -افزایش ثابت تعادل  – دتوان می –) افزایش دما آ (g) H (g) NH (g)2 2 33 2    

CaCO - کاهش غلظت همۀ مواد – دتوان می – کاهش حجمب)  (s) CaO(s) CO (g)3 2   

CO(g) -جایی تعادل  جابه – دتوان نمی –در دماي ثابت پ) افزایش فشار  H O(g) CO (g) H (g) 2 2 2   

H -جایی تعادل  جابه – دتوان نمی –گر  ت) افزودن کاتالیز (g) O (g) H O(g)2 2 22 2    

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

دقيقه 10 وقت پیشنهادي :  تراي روشن راهي به سوي آينده شيمي، 
  108تا  101هاي  صفحه: 3 شيمي
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A

B

مقـدار  و Bو  Aر ادیدهـد. مقـ در دماي ثابت نشان می تعادلی حاوي واکنش زیر ۀسامان را به  ژن شکل زیر افزودن مقداري نیترو - 195
N                         اند؟ به ترتیب از راست به چپ کدام واکنشثابت تعادل عددي  (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 

  

1 (/0 16 ،/0 11 ،/2 24   
2 (/0 11 ،/0 16 ،/2 24   
3 (/0 18 ،/0 09 ،/4 48  
4 (/0 09 ،/0 18 ،/4 48   
  
 

  
  
  
 
 

A(g): )موازنه نشدة( تعادل ه،اگر با کاهش حجم سامان -196 B(g) C(g) , H   0 جا شود، کدام مطلـب  در جهت برگشت جابه
 در مورد آن درست است؟ 

  یابد. افزایش می آنتعادل جا شده و مقدار ثابت  در جهت رفت جابه) با افزایش دما، تعادل 1
  تر است. بزرگ Cمتري  کیو از ضریب استو Bو  Aمتري  کیو ) مجموع ضرایب استو2
  یابد. شود و ثابت تعادل آن افزایش می جا می ، تعادل در جهت رفت جابهتر بزرگبه ظرف تعادل با انتقال در دماي ثابت ) 3
سرعت واکنش برگشت در مقایسه با واکنش رفت به دهد اما  ) کاهش دما هم سرعت واکنش رفت و هم سرعت واکنش برگشت را کاهش می4

  یابد. میزان بیشتري کاهش می
 کدام گزینه درست است؟ ،با توجه به دو واکنش زیر -197

    I) SO (g) O (g) SO (g) , H

II) HI(g) S(s) H S(g) I (s) , H

  

   
2 2 3

2 2

2 2 0
2 0




   

  شود. جایی تعادل به سمت راست می )، باعث جابهIبرخالف کاهش حجم در واکنش ( ،)IIگرد به واکنش ( ) افزودن گو1
  شود. جایی تعادل به سمت چپ می جابهباعث )، افزایش دما، همانند افزودن مقداري هیدروژن یدید، IIواکنش () در 2
  شود. جایی تعادل به سمت راست می )، باعث جابهII) همانند کاهش دما در واکنش (I) افزایش فشار در واکنش (3
  شود. جایی تعادل به سمت چپ می )، باعث جابهIIدر واکنش (همانند افزایش فشار  ،)I) کاهش مقدار گاز اکسیژن در واکنش (4

Nتعادل چه تعداد از مطالب زیر دربارة  -198 O (g) NO (g)2 4 22 در ابتدا فقط گاز  درست است؟)N O2  موجود است.) 4

 شود. ط افزوده میاي این مخلو با گذشت زمان، سرعت واکنش رفت کاهش یافته و بر شدت رنگ قهوه  
  ،است.ها  بیشتر از فراورده ها دهنده واکنش در  هامجموع آنتالپی پیونددر این واکنش  
  با افزودن مقداريNO2  شود. تر برقرار می بزرگتعادل به ظرف واکنش، تعادل جدیدي با ثابت  
 یابد. جود در ظرف واکنش افزایش می گازهاي مو  تعادلی، مجموع جرم ۀاین سامان در با افزایش دما  
 یابد. افزایش می رف واکنش، درصد پیشرفت این واکنش کاهش و فشار مخلوط گازيبا دو برابر شدن حجم ظ  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 توجه : صفحات آزمون بعدي در درس شیمی بدین صورت است:
  119تا  109 هاي صفحههاي  صفحه :3يميش

  محاسباتي شيمي
  121و  115تا  112، 91تا  83، 75تا  70، 68تا  63، 58تا  56، 25تا  21 هاي صفحه: 2شيمي  /115تا  113و  103تا  94، 81تا  77، 66، 65، 48، 19تا  13، 6، 5 هاي صفحه: 1شيمي 
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 محل انجام محاسبات

 یند هابر درست است؟افرام مورد (موارد) از مطالب زیر دربارة کد -199

  کنند. سرد می C40ادلی، محفظۀ واکنش را تا نیاك از مخلوط تع جداسازي آمو برايآ) 

  شوند. یند، مایع میادهندة فر فقط گازهاي واکنش ،کاهش دهیم C200ب) چنانچه دما را تا 

  .رسد تري به تعادل می واکنش با پیشرفت بیش) با افزایش فشار و دما پ

  دهد. نیاك تشکیل می درصد مولی مخلوط تعادلی را آمو 72گر، تنها  و در حضور کاتالیز atm200و فشار  C450) در دماي ت
 پ) ت و 4  آفقط ) 3  ) ب و ت2  ) آ و ب1

aتعادل گرماده  -200 A(g) B(g)(K )1 25  در دمايC200  0/با حضور 0/و  Aمول  2 لیتري برقرار است. اگر  2در ظرف  Bمول  5

0/در تعادل جدید برابر با  Bو  Aکاهش یابد و تفاوت غلظت گازهاي  C100در حجم ثابت، دماي سامانه به   شود، مول بر لیتر 24

 چقدر خواهد شد؟ C100در دماي ثابت تعادل این واکنش 

1 (125   2 (150   3 (175   4 (200   

 

 
 

ژن نفتـالن ................ و شـمار  هاي هیدرو ژن آن با شمار اتم هاي هیدرو است. شمار اتم g.mol168 برابر جرم مولی یک آلکین -201

C). استهاي اشتراکی یگانه در مولکول آن برابر ................  پیوند ,H : g.mol )  112 1  

  11 –) متفاوت 4  14 –) متفاوت 3  11 –) یکسان 2  14 –) یکسان 1

 است؟ نادرستزیر  چند مورد از مطالب -202

Cهاي مختلف آلکانی با فرمول  مر ) بین ایزوآ H7   را دارد.فرعی  ۀبوتان بیشترین تعداد شاخ متیل تري -3 ،2، 2، ترکیب 16

  انجام شده است.درستی  بهبراي یک آلکان پاك،  براساس قواعد آیو» بوتان  تیلم – 2 –تیل ا -2«ب) نامگذاري 

  شود. بوتان، ابتدا بوتان به حالت گاز از مخلوط خارج می و افزایش دماي مخلوط مایعی از اتانپ) با 

  مینیم سولفات است. آلو فرمول شیمیاییبرابر با این نسبت در  ،در مولکول اتان هاها به نوع عنصر ت) نسبت شمار اتم
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

/از سوختن کامل  -203  32 5 گرم آب تولیـد شـده  26/1 و اکسید گرم گاز کربن دي 4/4کربن زنجیري، مقدار  مول از یک هیدرو 10

0/است.  (ترکیـب شـود؟  میبه ترکیبی سیرشـده تبـدیل طور کامل واکنش داده و  بهکربن با چند گرم برم  مول از این هیدرو 05

C) گانه ندارد.) مورد نظر پیوند سه ,H ,O ,Br :g.mol )    112 1 16 80  

1 (40   2 (80   3 (98   4 (104   

  

  

يقهدق 20 وقت پیشنهادي :  دار شيمي تركيبات كربن  
  119تا  97و  89، 88، 82، 70تا  68، 48تا  28هاي  صفحه: 2شيمي 
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 محل انجام محاسبات

 است؟ درستزیر  هاي عبارتچند مورد از  -204

   است.  »هگزان متیل دي -3، 3-اتیل  -4«، رو روبه ترکیبآیوپاك نام آ) 

ب) ترکیب
  

  برد. در واکنش با محلول برم مایع، رنگ قرمز محلول را از بین می

Cپ) فرمول مولکولی  H5 رتوان به ساختا را می 10
 

  نسبت داد.

  االنسی است. پیوند کوو 21داراي  ترکیب  ت)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

C) مطالب زیر درست است؟از کدام موارد  -205 ,H : g.mol )  112 1   

CH(CHکربنی با فرمول  آ) هیدرو ) CH CH(CH )3 2 2 3   است. مپارپنتان ه متیل دي -4، 2با  2
  تواند نام یک آلکان باشد. پاك می هپتان، براساس قواعد آیو متیل تري -5 ،5، 3 –اتیل  -4ب) 

  بیشتر است. ،ناتم کرب 6آلکنی با جرم مولی واحد از  16هگزان،  متیل -2پ) جرم مولی 
Cشیمیایی ت) براي فرمول  H4   مر در نظر گرفت. ایزو 5توان   ، می8

  ) پ و ت4  ) آ، ت3  ) ب، پ2  ) آ، ب1

اسـت. چنـد مـورد دربـارة آن  25/2شده برابر  حلقوي سیر کربن غیر هیدرویک در  C هاي شمار اتم به Hهاي  نسبت شمار اتم -206

C) ؟درست است ,H : g.mol )  112 1  

  خط استفاده شده است. 8خط آن  –پیوند ) در ساختار آ
  ب) نقطۀ جوش آن از بوتان بیشتر است.

  .است 24 برابر ،آن در هر مولکول االنسی کوو هايپ) تعداد پیوند
  .است 2/84 برابر تقریب ت) درصد جرمی کربن در آن به

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

 زیر درست است؟هاي  چه تعداد از عبارت - 207

 شمارة شاخۀ فرعی نیست بیاننیازي به  ،خط  –ترکیبی با فرمول پیوند گذاري  در نام.  
 ژن، از  در واکنش گاز اتن با گاز هیدروTi22 شود. گر استفاده می به عنوان کاتالیز  
 کند. ، درصد جرمی کربن تغییر نمیهاي کربن ها با افزایش تعداد اتم آلکان وها و سیکل در آلکن  

 5بنزن، در ساختار هاي پیوندي  الکترون  شمار جفت
  هگزان است. وهاي اشتراکی در ساختار سیکل برابر شمار پیوند 3

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 محل انجام محاسبات

بـه ترکیبـی ژن در شـرایط اسـتاندارد  ولیتر گـاز هیـدر 4/8نشده در مجاورت  حلقوي سیر کربن غیر گرم از یک هیدرو 75/12 -208
Cهاي  کربن نسبت شمار پیوند شود. اگر در ساختار این هیدرو میسیرشده تبدیل  H یگانۀ هاي به شمار پیوند C C  برابر بـا

گانه  کربن پیونـد سـه م است؟ (در ساختار این هیـدروکربن کدا مجموع ضرایب مواد در واکنش سوختن کامل این هیدرو باشد، 4

C)؛ نداردوجود  ,H :g.mol  112 1  

1 (16  2 (17  3 (18  4 (19  
209- /0 طور  بـهشـود و  افزوده میاست، گانه  داراي یک پیوند دوکه  Aگرم ترکیب  4/8ژن در مجاورت کاتالیزگر به  هیدروگاز گرم  2

................ باشد و درصد جرمی اتم ................ در ترکیب تواند  می Aآید. ماده  دست می به Bشدة  ترکیب سیراکنش داده و کامل و

B ،.است ................ (C ,H :g.mol )  112 1   
  درصد 20ژن، کمتر از  هگزان، هیدرو وکل) سی1
  درصد 80کربن، بیش از بوتن،  -1) 2
  درصد 80کربن، بیش از  ،هگزن -1) 3
  درصد 20ژن، کمتر از  پنتن، هیدرو -1) 4

درصـد از سـوختن  32حجم اکسیژن مصرفی در واکنش سوختن ناقص  ،معین و ثابتدر واکنش سوختن آلکانی در دما و فشار  -210
مطالب زیر دربارة   کدام ،ژنی متصل نباشند به هیچ هیدروکربن کربن دو اتم  یس این هیدروآن کمتر است. اگر در ساختار لووکامل 

 آن درست است؟ 

  همپار است.» پنتان متیل دي -4 ،2 –اتیل  -3«آ) با مولکول 
  است. 10کربن برابر با  دروپاك این هی گذاري آیو کار رفته در نام ب) مجموع اعداد به

  ژن در مولکول نفتالن برابر است. هیدرو –هاي کربن  کربن با تعداد پیوند هاي کربن در این هیدرو پ) تعداد اتم
  ت.هاي پیوندي در ساختار آن با ضریب اکسیژن در واکنش موازنه شده سوختن کامل آن یکسان اس الکترون ت) تعداد جفت

  ) ب، پ، ت4  ) ب، پ3  ) آ، ب، ت2  ) آ، پ1
و  آیـد دست می بهکدام ترکیب  ،حذف شودکه به اتم هیدروژن متصل است اسید، اکسیژن گروه عاملی  ییک اگر در مولکول بنزو -211

ها بیشــتر اســت؟  کســیلیک اســید جــرم مــولی ترکیــب جدیــد چنــد گــرم از جــرم مــولی آشــناترین عضــو خــانواده کربو

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

  18 –) بنزن 4  46 –هید  آلد ) بنز3  46 –) بنزن 2  18 –هید  ) بنزآلد1
  

C)هاي زیر درست است؟  ، چه تعداد از عبارتداده شدهبا توجه به ساختار  -212 ,H : g.mol )  112 1  

 نیل است. کسیل و کربو هاي عاملی هیدرو داراي گروه  
 54 هاي کربن آن وجود دارد. مالکترون پیوندي بین ات جفت  
  الزم استمول اکسیژن  25هر مول از آن، کامل سوختن براي.  
 است. 1/8به تقریب برابر  ،ژن در آن نسبت جرم کربن به جرم هیدرو  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  O

OH
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 محل انجام محاسبات

 ، چه تعداد از مطالب زیر درست است؟داده شدههاي  با توجه به ساختار -213

  
 شوند. ک هستند و در آب به خوبی حل میماتی ها، آرو ترکیب تمامی  
 شوند. چوبه و گشنیز یافت می به ترتیب در زرد 3و  2هاي  ترکیب  
 هاي  شمار پیوندC H است.1برابر ترکیب ( 5/2)، 2(  در ترکیب (  
  شود هاي کربن یگانه می ي بین اتمتمام پیوندهاژن برابر،  هاي هیدرو ، با دریافت تعداد مولکولمولکولهر سه در.  
 ها، سه نوع پیوند یگانه وجود دارد. در ساختار این ترکیب  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

112هاي زیر درست است؟  کدام موارد از عبارت - 214 40 16 19(C ,Ca ,O ,F : g.mol )     
  ن شرکت کنند. توانند در واکنش پلیمري شد کربن، می –هاي آلی داراي پیوند دوگانۀ کربن  ) همۀ ترکیبآ

  .  ، برابر استب) جرم مولی مونومر به کار رفته در نخ دندان با جرم مولی کلسیم کربنات
  یکسان است.  ،پلی سیانواتن و پلی پروپنسازندة مونومرهاي ساختار هاي پیوندي در پ) تعداد جفت الکترون

در پلیمر  Xت) اگر به جاي 
H H
| |

| |
H X

n

C C

 
 

 
 
  

، فلوئور و کلر قرار گیرد به ترتیب پلی استیرن، تفلون و پلی وینیـل ، حلقۀ بنزنی

  شود.  کلرید تشکیل می
  پ  -) ب 4  ت -پ  -) ب 3  پ  -ب  - آ) 2  ب   - آ) 1

 شونده است؟  این نمونه داراي چند واحد تکرار ،گرم باشد کیلو 4/42اتن  سیانو یک پلیاي از  اگر جرم نمونه - 215

(H ,C ,N :g.mol )   11 12 14  

1 (/  234 816 10   2 ( 2586 10   3 (/  2548 16 10   4 ( 2386 10   
 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -216

  .وجود داردکا، گروه عاملی هیدروکسیل  و آ، ث هاي ویتامینیک از آ) در ساختار هر 
  کربنه است. 4ات یک استر ب) اتیل است

Cدر  غالب پ) نیروي بین مولکولی H OH6   هیدروژنی است.پیوند از نوع  13
  .استدر آب  نامحلولت) در ساختار ویتامین آ، تنها یک اکسیژن وجود دارد و 

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
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 کدام گزینه درست است؟ -217

  اند. تشکیل شده Nو  Oو  Hو  Cهاي  هستند که از اتم اي از پلیمرها استرها دسته ) پلی1

  متصل است.با پیوند یگانه هر اتم اکسیژن به یک گروه هیدروکربنی یا هیدروژن  هادر ساختار مولکول استر) 2

  ند هیدروژنی برقرار کنند.هاي خود پیو هاي آب و مولکول ترین کتون، قادرند با مولکول ترین کربوکسیلیک اسید برخالف ساده هاي ساده مولکول) 3

  یابد. کند و ویژگی ناقطبی الکل افزایش می دروالسی غلبه می واننیروي ها، پیوند هیدروژنی بر  با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل) 4

گرم  22 قداربا زنجیر کربنی سیرشده، م اسید کسیلیک گرم اتانول و مقدار کافی کربو 5/11با مصرف  ،شدن واکنش استريیک در  -218

C)آید. فرمول مولکولی استر مورد نظر کدام است؟  دست می استر به ,O ,H : g.mol )   112 16 1   

1 (C H O2 4 2   2 (C H O3 6 2   3 (C H O5 10 2   4 (C H O4 8 2   

مـول  25/1آمین در شـرایط مناسـب،  اسید با مقدار کافی از یک دي گرم از یک دي کیلو 5/41بر اثر واکنش پلیمري شدن کامل  -219

 آمید کدام است؟ ) در این نمونه پلیnشونده ( هاي تکرار آمید با ساختار زیر تولید شده است. شمار واحد پلی

C C

O O

N N

H H

n  

1 (400   2 (180     

3 (315   4 (200  

درصد اسـت.  5/45تقریب  بهدرصد جرمی کربن  ،کربنی آن سیرشده است اسید دو عاملی که زنجیر هیدرو کسیلیک در یک کربو -220

ین اسـید در شـرایط گرم از ا 4/26که  و در صورتی شود مصرف میاکسیژن گاز چند مول هر مول از این اسید براي سوختن کامل 

ــازي تولیــد خواهــد شــد؟ ،اســتاندارد مصــرف شــود ــراوردة گ ــر ف ــه چنــد لیت ــه چــپ بخوانیــد.)  (گزین ها را از راســت ب

(H ,C ,O : g.mol )   11 12 16  

1 (/ 22 4 5   2 (/ 44 8 10     

3 (/ 44 8 5   4 (/ 22 4 10   
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اي بـه  سـایه ،بدون سایه و به هنگام ظهر شرعی روز بیستم خرداد ،اي بر زمین عمود است، به هنگام ظهر شرعی روز پنجم خرداد میله -221
 تر است؟  سمت جنوب دارد. محل تقریبی این میله به کدام عرض جغرافیایی نزدیک

    درجۀ جنوبی  5/15) 2    درجۀ جنوبی  16) 1
  درجۀ شمالی  5/23) 4    درجۀ شمالی  17) 3

  ؟ افتد و در وسط آن اقیانوسی پدید آید، ابتدا کدام رخداد زیر اتفاق می  اي دو تکه شود اگر قرار باشد قاره -222
 در قاره فروراندگی) 2    کره صعود مواد مذاب سست) 1
 ) تشکیل دریاي جوان میان دو قاره4    هاي اقیانوسی ) تشکیل پشته3

  هند صحیح است؟ ورد ورقۀهاي زیر در م یک از گزاره کدام -223
    کوه البرز حاصل برخورد ورقۀ هند با ایران است. رشته) 1
 دریاچۀ خزر حاصل برخورد ورقۀ هند با عربستان است.) 2
    اي است. بخشی از ورقۀ هند از جنس ورقۀ اقیانوسی و بخشی هم قاره) 3
 دریاي سرخ در اثر دورشدن ورقۀ هند از عربستان ایجاد شده است.) 4

   دام گزینه علت مناسبی براي عبارتِ زیر است؟ ک - 224
  »تر شد. ها بزرگ میلیون سال، جثۀ آن 70 – 80خزندگان در اوایل دورة کربنیفر ظاهر و طّی «

  وجود آمدن چرخۀ آب  ) تشکیل دریاهاي اولیه و به2 ها  ) تغییرات شرایط آب و هوایی و تشکیل سنگ1
  کره  دار و تشکیل زیست هاي هسته ) پیدایش نخستین سلول4 ها  مدن اقیانوسوجود آ کره و به هاي سنگ ) حرکت ورقه3

آن بـا  ۀهاي هـر منطقـه و مقایسـ ها و خاك گگیري مقدار غلظت عناصر در سن از دالیل پژوهشگران در اندازه تواند نمیکدام گزینه  - 225
  مقادیر غلظت میانگین باشند؟

 تکوین یک منطقه ۀ) تاریخچ2  کره منشأ تشکیل سنگ ) پی بردن به1
  هنجاري مثبت یک عنصر ) یافتن مناطقی با بی4    هاي زیست محیطی ) آلودگی3

  ؟ نداردیک از موارد زیر، اهمیت چندانی  ویژگی چگالی و اختالف آن، در کدام -226
 هاي ماگمایی ) تشکیل کانسنگ2    نفت ۀ) مهاجرت ثانوی1
 سنگ ) تشکیل زغال4    هاي طال) تشکیل پالسر3

  توان در یک خاك حاصلخیز و مناسب کشاورزي نیز یافت؟ یک از گوهرهاي زیر را می ترکیب موجود در کدام -227
 عقیق) 4  کرندوم) 3  ) آمتیست2  ) فیروزه1

 سنگ در کدام موارد وجه اشتراك دارند؟ نفت و زغال -228
  متر 200تر از  بیش ب) عمق تشکیل    الف) محیط تشکیل

  هاي فسیلی براي تولید انرژي هستند. وختس) د  دهنده مواد تشکیل ج) منشأ آلی
 ) ج و د4  ) الف و د3  ) ب و ج2  ) الف و ب1

  تري دارد؟ هاي فسیلی مطابقت بیش آب تعریفبا  گزینهکدام  -229
     .است  د ذخیره شدهدر طی چند هزارسال گذشته طی چرخۀ آب در اعماق زیا که آبی) 1
  شود. آب جایگزین می از طریق چرخۀ ،آبی است که پس از مصرف انسان) 2
  شوند. از ذخایر آب که پس از مصرف جایگزین نمی بخشی) 3
 .اند شدهسال در اعماق زیاد محبوس هزار در چرخۀ آب قرار ندارند و در طی چندین ) 4

  ؟است نادرستکدام عبارت  -230
  .بر میزان امالح آب دارد معکوسیر أث، ت زیرزمینی ) سرعت حرکت آب1
 پذیري باالیی دارند. انحالل ،سنگ نمک انندمتبخیري  هاي ) سنگ2
 کند. افزایش پیدا می هاي موجود در آب نمکپذیري  انحالل ،) با افزایش دماي آب3
 .بر میزان امالح دارد معکوس ثیرأت ،زیرزمینی شده توسط آب ) مسافت طی4

دقيقه 5 وقت پیشنهادي :  3تا  1هاي  بندي فصلجمع
 58تا  8هاي  صفحهشناسي:زمين
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 الهام محمديگروه انمدير

معصومه شاعريمسئول دفترچه

فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

زهرا تاجيكآرا نگار و صفحه  حروف

سوران نعيمينظارت چاپ

گروه آزمون
(وقف عام) چي قلم بنياد علمي آموزشي

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

كيا، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشمي سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، محسن فدايي، فرهاد فروزانفارسي

، زبان قرآنعربي
حمدرضا سوري، مرتضي كاظم شيرودي، كاظم غالمي، سيدمحمدعلي مرتضوي،رنجبر، حسين رضايي، مابراهيم احمدي، ولي برجي، امير رضايي

مهدي نيكزاد

كبير، احمدمنصوري، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني محسن بياتي، محمد رضاييدين و زندگي

روش، محدثه مرآتي ي، سعيد كاوياني، عقيل محمدياله استيري، سپهر برومندپور، حسن روحي، محمد طاهر رحمتزبان انگليسي

هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درسنام درس

كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمديفارسي
محمدحسين اسالمي، محسن اصغري، 

مرتضي منشاري
فريبا رئوفي

زاد مهدي نيك، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
مرتضوي

، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
پور اسماعيل يونس

مهدي يعقوبيان

ستايش محمدي  سكينه گلشنيسيداحسان هندي  احمد منصوريدين و زندگي

ــــمعصومه شاعريدبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانهاي مذهبي اقليت

محدثه مرآتي  محدثه مرآتيزبان انگليسي
ري، اله استيرحمتلو،سعيد آقچه

محمدحسين مرتضوي
سپيده جاللي
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 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة  - 1

  از: اند معني عبارت واژگان هم
  رو گرم»: 4«مشتاق / گزينة »: 2«چاالك / گزينة »: 1«گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )مشهد -كيا  فرهاد فروزان(  »2«گزينة  - 2

  :اند ت نادرست معنا شدهدر تس ريواژگان ز گروه
  ).معنا شده است ،صورت اسم (صفت است. در تست به مشتاق اري: بسمولع
  ).است ريش يكه هژبر به معنا ديو چاالك (توجه كن دهي: پسندريهژ
  ).و فرجام است تينها يبه معنا تي(غا يي: نهاييغا
  .است) يقيدر موس يسرود و نغمه و دستگاه يكه غنا به معنا دي(توجه كن يازين ي: بغَنا
  ي:مهم درس ةنكت
  .ديريرها  و آزاد[ صفت] اشتباه نگ يبه معنا »لهي«را با  »: ناله، آوازلهيو«

  )نامه واژه، لغت، 1فارسي (
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1« گزينة - 3

  هراس :حراس
، »غالـب و چيـره  «معناي  به» مستولي«و  »خاطر آسودگي«معناي  به» فراغ«هاي  واژه

  اند. درست نوشته شده
  )تركيبي، امال، 3فارسي (

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

 )مشهد -كيا  فرهاد فروزان(  »4« گزينة - 4

و »  خـراب « است: توجه به واژگان حيصح» عمارت«ة كلم نهيگز نيدر ا»: 4«گزينة 
  .اب] ارتباط دارند، راهگشا خواهد بودكه با عمارت[ خر» جغد«

  :ها نهيگزساير  يبررس
 دهيـ ] صد سال اشـك از د ياست: اگر [حت حيصح» نقض« نهيگز نيدر ا»: 1«گزينة 

] پاك نخواهد شد. توجه به مصراع اول اري اي[روزگار  يشكن مانيبار هم پ كي ،يببار
    .مصراع نخست ندارد ريوبا تص يتيسنخ ر،يپذ دل يراهگشا خواهد بود. نغز به معنا

در  ليـ بـا دل  تياسـت: واژگـان هـدا    حيصح» ياَوان« ة كلم نهيگز نيدر ا»: 2«گزينة 
كه  دييدارند. توجه فرما ييمعنا يوستگيمصراع نخست و وقت با اوان در مصراع دوم پ

اسـت كـه بعـدها از     يسبك يژگيو كيآمده و  ياز مفعول م شيپ» مر« نشانة مفعول
  .رفت انيم

از  ديـ به تمج تيب نيدر ا دلياست: ب حيصح» فراغ«ة كلم نهيگز نيدر ا»: 3«ينة گز
  .پردازد يخود م ارزشمند» كُنجِ فراغ« 

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

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي (  »1« گزينة - 5

  .ستيور نمشه ،يبه سرودن شعر حماس ،يسعد ت،يب ةنديسرا
  )55 ، صفحةتاريخ ادبيات، 1فارسي (

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

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 6
بخت و اقبـال (معنـاي    -2نمايان و آشكار (معناي موردنظر)،  -1ايهام تناسب: طالع: 

-2ست) موردنظر نيست، اما با كوكب تناسب دارد.) / مهر: محبت (معناي مورد نظر ا
  خورشيد (معناي موردنظر نيست، اما با كوكب و طالع و تاب تناسب دارد.)

  استعاره: تاب (گرمي و حرارت) استعاره از عشق
  تشبيه: كوكب حسن (اضافة تشبيهي)

  مجاز: سينه مجاز از دل و وجود
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 7

 آن انحرافـي  معنـاي  و اسـت  شده استفاده »بهتر«در معناي » به: «ايهام تناسب) الف
 .گل، درخت و ثمر تناسب دارد واژگان با) به ةميو(

هـا   كـدام از مصـراع   ب) مصراع دوم از لحاظ معنايي به مصراع اول وابسته است و هيچ
 .عادله در اين بيت بيابيممصداقي براي ديگري نيست كه بتوانيم اسلوب م

 .خورد شاعر به جان مرگ (مفهومي كه جاندار نيست) قسم مي: ج) تناقض
 .بكشد گردن مبتدا پيروي از خبر: د) تشخيص و استعاره

اي ذكـر نشـده    ها بلندتر است. دليل شـاعرانه  ) معناي بيت: گردن من از طول نيزهـه
  .باشيم تعليل داشته است كه حسن

  )تركيبي، يهآرا، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4« گزينة - 8
عزيـز و گرامـي    ←نظر يا نگاه خلق / كنايه: مردم ديده شـدن   ←مجاز: ديدة خلق 

  مردمك (معناي قابل قبول)-1 ←شدن / ايهام تناسب: مردم 
(مردمك)؛ يعني مانند مردمك، به مردم  ]تو[افراد (با خلق تناسب دارد.) / تشبيه: -2

  شوي. ارزشمند مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تشبيه: ماه چو مشتري / ايهام تناسب: مشتري»: 1«گزينة 
  تشبيهات: مهر رخ و سرو قد / ايهام تناسب: مهر (اول)»: 2«گزينة 
  تشبيه: زال جهان / مجاز: كف (دست) / كنايه: بلند آشيان بودن»: 3«گزينة 

  )تركيبي، آرايه ،1فارسي (
----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي (  »2« گزينة - 9
 ادآوريـ در تناسـب بـا ابـرو،    هم رسـيده،   به -2 شهيهم -1: وستهيتناسب: پ هامياهـ) 
: حيتلمد) / »رويي و جواب خشك تلخ«: يزيآم حسب) / .باشد يم وستهيپ هم به يابرو

و  حملنَهـا يأَن  نَيالجبالِ فَـأَب  االرضِ و السماوات و يعل االَمانةانّا عرَضنا : «يةاشاره به آ
 شـه يهم بِيـ پـارادوكس: غا ج) »/ االنسانُ انَّه كانَ ظَلوماً جهـوالً  منها و حملَها أَشفَقنَ
  ).يليتفض هي(تشب دانستن معشوق از سرو باتري: زهيتشبالف) حاضر/ 

  )تركيبي، هآراي، 1فارسي (
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -10
و در مصـراع چهـارم   » نبـات  چه طرفه شـاخ «، در مصراع سوم »تر كم«در مصراع دوم 

اسـت   كار رفته به» وجود دارد«مسند هستند. فعل مصراع اول در معناي » پذيرتر دل«
  و اسنادي نيست.

  ي ديگر:ها تشريح گزينه
  شمشاد من –حاجت صنوبر  –حاجت سرو  –ها: باغ من  اليه مضاف»: 2«گزينة 
نبـات   چه طرفه شـاخ  –پرور  هاي وصفي: چه حاجت، شمشاد خانه تركيب»: 3«گزينة 

  پذير مسند است.) كار نرفته است. (دل در مصراع چهارم تركيب وصفي به
  )…اش  (كه ميوه» است اليه مضاف«ضمير متصل در مصراع چهارم »: 4«گزينة 

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

 1و3فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -11

فعـل  » وجـود نـدارد  «و » وجـود دارد «ترتيب در معاني  به» نيست«و » هست«افعال 
مله: شوند و در مصراع اول شيوة بالغي وجود دارد؛ بازگرداني ج اسنادي محسوب نمي

  چشم دشمن من بر حديث من بگريست.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

و جملـة پايـاني بـه    » هسـتي «معادل فعل اسنادي » خبري بي«در » ي»: «1«گزينة 
  داني) دردم نمي ←است. (نداني دردم » بالغي«شيوة 
  فاقد فعل اسنادي و شيوة بالغي است. (شدم: رفتم)»: 3«گزينة 
  دي (باشد) در مصراع دوم و شيوة بالغي است.داراي فعل اسنا»: 4«گزينة 

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

 )مشهد -كيا  فرهاد فروزان(  »3« گزينة -12
  .سازد يمن ، راه مرگ را م يِاز هر سرِ مو يديسف
  .ستيمسند ن ازمنديندارد و ن يكاركرد اسناد »ستين«دوم  تيب در
  .من، در كف نمانده است ي(= آرزو) برا طول اَمل ، جزچيعمر، ه از

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

 )سيدعليرضا احمدي(  »3« گزينة -13
ـ  ،حذف شده اسـت  يمعنو ةنيساز به قر ربط وابسته حرف» د«و  »الف« اتيدر اب  يول

  جمالت قابل درك است. ريجمالت مشخص شده به سا يوابستگ ت،يب يبنابر معنا
  ).رويپ ة(جمل يچشم اعتبار ستي[كه] ن غاي: در»الف« تيب
  )، نظر در منظر خوبان مكن.رويپ ة(جمل يخواه يم تي: [اگر] عاف»د« تيب

  :اتياب ريسا حيتشر
باشـد، حـرف اضـافه     يمكـان  ايـ  يزمان ةمحدود يانتها انگريكه ب يصورت در» تا« )ب

  ساز.   نه حرف ربط وابستهاست؛ 
پرسش است؛ نه حـرف ربـط    ديبدهد، ق »يكس چه« يكه معنا يصورت در» كه«) ج

  ساز. وابسته
داشته باشد، حرف اضـافه اسـت؛ نـه حـرف      »مانند« يكه معنا يدر صورت »چو«) ـه

  ساز. ربط وابسته
 ةبـه جملـ   يدسـتور  وابسـتگي » ـهـ « و» ج« ،»ب« تيـ جمالت مذكور در ب نيبنابرا

 قلمداد كرد. رويپ ةها را جمل آن توان يندارند و نم يگريد
  )80و  79هاي  دستور، صفحه، 1فارسي (

----------------------------------------------  
 )شيراز -محسن فدايي (  »4« گزينة -14

معنوي حذف شـده اسـت  و    ةبه قرين »است« اولي فعلِ ،در پايان هر دو مصراع بيت
نقـش   »غنچه«ة لفظي حذف شده است و واژ ةبه قرين »دارد« فعلِدوم  در پايان بيت

  در نتيجه اين گزينه كامالً درست است. ،دارد» نهاد«دستوري 
  معنوي حذف شود. ةهم باعث شده كه فعل به قرين »حرف ندا«در ضمن 

  :ي ديگرها تشريح گزينه
  قيد. مسند دارد نه »نقش« زده : شرم»1«ة گزين
    ».حرف ربط«ولي در بيت دومي  ،است »حرف عطف«بيت اولي  در» واو« :»2«ة گزين
و  »مسـند « ترتيـب  بـه  »حيران و خجل«هاي  ولي واژه ،قيد است »كجا«: »3«ة گزين

  .هستند »معطوف به مسند«
  )تركيبي، دستور، 1فارسي (

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -15

اي  از دنيا و عقبي: استغنا (وادي چهارم): هشت جنت نيز اين جا مـرده  نيازي الف) بي
  اي است چو يخ افسرده است / هفت دوزخ هم

  ب) خاموشي عارفانه: فقر و فنا (وادي هفتم):
  جا سخن گفتن روا بعد از اين وادي فقر است و فنا / كي بود اين

  ):ج) برخورداري عارف از آگاهي  و بصيرت: معرفت (وادي سوم
  هر يكي بينا شود بر قدر خويش / باز يابد در حقيقت صدر خويش

  د) ترك تعلقات مادي: طلب (وادي اول):
  جا بايدت در باختن جا بايدت انداختن / ملك اين مال اين

  )125تا  122هاي  صفحه، مفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »2« گزينة -16
دل چه بندي در اين سراي مجـاز؟        «و بيت  »4و  3 ،1«مفهوم مشتركي كه از ابيات 
شود ايـن اسـت    دريافت مي 3فارسي  127 ةدر صفح »همت پست كي رسد به فراز؟

ها را ومال دنيا و جاه و آرز  »طلب«(سالك در وادي ،اشاره دارند »وادي طلب«كه به 
  »هـا و خطـرات راه عشـق    بـه سـختي  « ،»2«گزينـة  يت گويد) ولي مفهوم ب ترك مي

شـيرمردي بايـد   «قلمرو فكـري   2ال ؤبا بيت س» 2«ة در ضمن بيت گزين. اشاره دارد
  قرابت مفهومي دارد. »زآنكه ره دور است و دريا ژرف ژرف/ اين ره را شگرف

ومي د »قطع« و  »طي كردن مسافت« به معناي» 4«بيت گزينة اولي در  » قطع«توجه: 
  ايجاد نموده است. »جناس تام«است كه همين امر  »بريدن و جدا كردن«به معناي 

  )127 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي (  »3« گزينة -17
گنـاه   يتا زنگارها ميدور نگه دار ها يشده است كه دل را از آلودگ ديتأك ت،يب نيا در

ـ    آن اسـت كـه: انسـان،     يربـاع  يآن را آلوده نسازد، اما در صورت سـؤال، مفهـوم كلّ
را در وجود خود  نشياسرار آفر يتمام تواند ياست و م نيزم يخداوند بر رو نيجانش

  .ابديب
  )127 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -18

از صبر و تحمل است » نتيجه گرفتن«يا » كارساز بودن«مفهوم عبارت صورت سؤال، 
  شود. دريافت مي» الف، ج، د«و اين مفهوم در ابيات 

  مفاهيم ابيات موردنظر:
  ب) صبر بر بعضي دردها ممكن نيست.

  تر با اهل صبر سرِ ستيز دارد. هـ) روزگار بيش
  )54 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (

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

  تشريح موارد نادرست:
  تنها عاشق حقيقي، محرم اسرار عشق است. (محرم بودن عاشق حقيقي)»: الف«مفهوم بيت 

واسطة سوختن دل (ارزشمند شدن به واسطة  ارزشمندي و كمال به»: ج«مفهوم بيت 
  تحمل رنج و سختي)

  )تركيبي، مفهوم، 1فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »4«گزينة  -20
در  »3و  2 ،1«هـاي   گزينـه ولـي ابيـات    ،است» وطن«ستايش ال درؤبيت صورت س

  در نتيجه با هم تقابل معنايي دارند. ،است »غربت«ستايش 
همنشـين   .اسـت  »اشـتن همنشـين و همـدم   د« كيد برأت »4«گزينة در ضمن: بيت 

را بر وطن  »غربت«(در اين بيت شاعر  داشتن در غربت بهتر از تنهايي در وطن است.
  ).ترجيح نداده است

  )84 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (
----------------------------------------------  
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 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -21
وءاً  ....عمـل  « )/3و  2هاي  زينههركس، هر كه (رد گ»: من« رد  كنـد  يكـار بـد  »: سـ)

»: تـاب « سپس/»: ثم« ي/به نادان»: بِجهالةٍ)/ «3از شما (رد گزينة »: منكم)/ «4گزينة 
  (ترجمه)   ) 4(رد گزينة  دياصالح نما »:أصلَح« /توبه كند

----------------------------------------------  
 )ابهر - ولي برجي(  »4«گزينة  -22

 دو نفـر  يغـذا »: نيطعام اإلثن)/ «2و  1هاي  (رد گزينه نفر كي يغذا»: طعام الواحد«
(رد  اسـت  يكاف سه و چهار نفر يبرا»: األربعةو  الثالثة كفيي« )/2و  1هاي  (رد گزينه

 بـا هـم/  »: عـاً يجم« )/3و  1هـاي   (رد گزينـه  ميبخـور  ديپس با»: فَلنأكل)/ «1گزينة 
  )3(رد گزينة  بركت با جماعت است»: الجماعةمع  البركة« براي اينكه/زيرا، »: ألنّ«

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

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -23
 يگربه زبان»: للقطّ لساناً مملوءاً بغُدد« )/1(رد گزينة  هاست ياز شگفت»: من العجائب«
2(رد گزينـة   كننـد  يترشـح مـ  »: تُفرز« )/4و  1هاي  گزينه (رد دارد ييها ر از غدهپ/( 
»راًسائالً مل« ي/ا كننده پاك عيما»: طهروحـه )/ «4(رد گزينـة   سـد يبلتـا  »: لعـق يج :«

 يبهبـود  يبـرا »: عيإللتئامها السـر « )/4(رد گزينة  چند بار»: مرّات ةعد« /شيها زخم
  (ترجمه)   )4و  2هاي  (رد گزينه عشانيسر

----------------------------------------------  
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -24

ابرهـا  »: و النجوم وميالغ« )/3به ما (رد گزينة »: لنا« )/3(رد گزينة  نديگو يم»: تقول«
آتش  يها با پاره ديخورش»: ةالشمس مع جذواتها المستعر« )/4(رد گزينة  و ستارگان
»: فكِّــر« )/3اي انسـان (رد گزينـة   »: اإلنســان هـا يأ« هـا)/  زينــه(رد سـاير گ  فـروزانش 

  (ترجمه)  )4(رد گزينة  خدا نشيدر آفر»: في خَلق اهللا« /شينديب
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -25
 معرفـةَ « /فتهيخودشـ  كيـ »: معجـب بنفــسه  « ها)/ (رد ساير گزينه انكار كند»: أنكَرَ«

را  يهمـه و »: عيـ الجم عرفـه ي« )/3و  1هـاي   (رد گزينه را يشناخت شخص»: شخصٍ
شيء مـن  « )/2و  1هاي  (رد گزينه شود يكم نم»: قلَّيلم « )/3(رد گزينة  شناسند يم

 سـت يبـه او ن  رساننده انيز»: بضائره سيلَ« )/3(رد گزينة  او منزلتاز  يزيچ»: منزلته
  (ترجمه)   )  3و  1هاي  (رد گزينه

----------------------------------------------  
 )كاظم غالمي(  »2«گزينة  -26

  هاي ديگر: گزينه ترجمة صحيح
  !ها منع كن آنان را از ارتكاب آنبلكه  نكن يهمراهدوستانت را در گناهان »: 1«گزينة 
  !تچه كم اسهوا  گرماي باال رفتنخاطر  هبارش برف در شهر ما ب»: 3«گزينة 
  !دكنن يم فايا ي رانقش مهم ها يمارياز ب ياريبسدر درمان  ييدارو اهانيگ»: 4«گزينة 

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

 )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -27
  ترجمه نشده است.  يصفت است اما به درست» المستور« ،»4« ةنيدر گز

هشـام   يآشكار ساخت وقتـ  را تيپنهان خود به اهل ب ةاو عالقترجمة صحيح عبارت: 
  )(ترجمه    !كرد يحج م

----------------------------------------------  
 )مهدي نيكزاد(  »3«گزينة  -28

(رد  نياسـتغفار الصـالح  (مفعول مطلق نـوعي + مضـاف اليـه)    »: همچون درستكاران«
  )(ترجمه     )4ينة (رد گز استغفرنا»: ميآمرزش خواست« /ها) ساير گزينه

  ترجمة متن درك مطلب:
شود كه معني دارد بدون اينكه زمان  اي گفته مي گانة كلمه است و به هر كلمه اسم از اقسام سه

شده) وجود دارد. مسما همان چيزي   مشخّصي داشته باشد؛ در هر نامگذاري يك مسما (ناميده
هايي  ممكن است در همان معنا و ويژگيكند و به دو حالت است:  است كه اسم بر آن داللت مي

هاي قرارداده شده توسط خداوند عزّ و جلّ و اوليايش و ها قرار دارد، مانند نامباشد كه اسم بر آن

هايي كه ما معموالً بر افراد  ممكن است هيچ ارتباط مشخّصي بين مسما و اسم نبينيم مانند نام
» صادق«طور كامل صادق (راستگو) است اما  سما بهاولياي خدا در اسم و م» صادق«گذاريم.  مي

  ما ممكن است دروغگو باشد! 
نامگذاري فرزندان امري مهم است و از پيامبر خدا (ص) آنچه كه بر خوب نامگذاري كردنِ 

كند، روايت شده است، و اين چيزي است كه در زمان ما گاهي  فرزندان توسط والدين داللت مي
  شود!        اوقات بدان توجه نمي

 )امير رضايي رنجبر(  »2«گزينة  -29
هـايي دارنـد كـه معـادل توصـيفات و       بعضي از مردم اسم«آمده است: » 2«در گزينة 

  كه مطابق متن صحيح است.» كارهاي آنان است!
  هاي ديگر: گزينه تشريح
  شود كه معني مشخّصي ندارد! (نادرست) اي گفته مي اسم به هر كلمه»: 1«گزينة 
  كنند! (نادرست) همة مردم به خوب نامگذاري كردنِ پسران و دخترانشان توجه مي»: 3«گزينة 

ارتباط مشخّصي بين اسم و مسما وجـود دارد، پـس مـا بايـد آن را درك     »: 4«گزينة 
  (درك مطلب)    كنيم! (نادرست)

----------------------------------------------  
 )امير رضايي رنجبر(  »3«گزينة  -30

گاهي تعارضـي ميـان اسـم و    «آمده است: » 3« ةنيدر گزظور از عبارت داده شده، من
  !» بينيم ها مي مسما در ويژگي

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ! (نادرست)را بر فرزندان خود بگذاريم» صادق«ما نبايد اسم »: 1« ةنيگز
  ! (نادرست)ده استها را فقط براي اولياي خود انتخاب كر گويي خداوند بعضي اسم»: 2« ةنيگز
  (نادرست) !تواند مطابق مفهوم اسمش با ديگران رفتار كند هيچ كس نمي»: 4« ةنيگز

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

 )امير رضايي رنجبر(  »2«گزينة  -31
توصيفات «خواهد كه در متن درك مطلب نيامده است؛  صورت سؤال، موضوعي را مي

  در متن ذكر نشده است.» ساير انواع كلمهاسم و 
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  چگونگي ارتباط ميان اسم و مسما»: 1«گزينة 
  هاي متضاد و معادل براي مسمايشان اسم»: 3«گزينة 
  (درك مطلب)    چگونگي نامگذاري كردنِ اشخاص توسط مردم»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -32

اسـم  » شده، تعيين شـده  مشخّص «به معني » محدد«نادرست است. » اسم فاعل.....«
 (تحليل صرفي و محل اعرابي)   مفعول است، نه اسم فاعل.

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -33

اسـم نكـره و   » أسماء«نادرست است. در متن درك مطلب، » »ءأسما«خبر، مبتدؤه: «
  جمله وصفيه (جملة بعد از نكره) براي توصيف آن است.» نجعلُ«

توانـد   خود مجرور به حرف جر اسـت و نمـي  » أسماء«همچنين دقت داشته باشيد كه 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)   مبتدا باشد.  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -34

ل اسـت كـه بـر وزن     » تَتَكلَّم« ل «فعل مضارع از باب تفعـ آيـد، همچنـين    مـي » تَتَفَعـ
است، پس بايد روي عـين  » شده شده، مشخص تعيين«اسم مفعول به معني » معينة«

  )ضبط حركات(   الفعل خود حركت فتحه داشته باشد.
---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »1«گزينة  -35
 ».يآن: دوسـت داشـتن   ةفتيو شـ  يزيـ منـد بـه چ   عالقـه «آمده است: » 1«در گزينة 

  »محب: دوستدارال«: آن حيصح نادرست است؛
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  مردم: سرشناس انيشده در م شخص شناخته»: 2«گزينة 
  ينينش ج از آن: عقببرگشت از موضع و خرو»: 3«گزينة 
 شده است: پاك و خالص زدودهچيز خالصي كه همة اجسام ناشناخته از آن »: 4«گزينة 

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

 )1و  3عربي، زبان قرآن (
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 )ابهر -ولي برجي (  »1«گزينة  -36
 نيبنـابرا  ،ميـ دار ازيـ اول بـه اسـم فاعـل ن    يخـال  يدر جـا با توجه به مفهوم عبـارت،  

توان با توجه به فعـل   يدوم هم م يخال ينادرست هستند. در جا »4و  2« يها هنيگز
 ايـ  (معلـوم)  »نَصـروكم « يهـا  از فعـل  يكـ ي ،كه جمع مذكر مخاطب است» تَشكروا«
  تواند درست باشد. نمينيز » 3«، پس گزينة را قرار داد (مجهول) »نُصرتم«

كـه   يكنندگان، هنگـام  يارياز  دي: بهتر است كه تشكر كنشده تكميل عبارت ةترجم
  )قواعد اسم(    !ديشد ياري

----------------------------------------------  
 )محمدرضا سوري(  »2«گزينة  -37

فعــل ماضــي از بــاب تفاعــل اســت. (ترجمــة عبــارت: آن » تَعــايش«، »2«در گزينــة 
  آميزي همزيستي كرد!) طور مسالمت آموز با ديگران به دانش

  فعل امر مخاطب است.» تَعايش«ها با توجه به سبك و سياق جمله،  در ساير گزينه
  )قواعد فعل(  

----------------------------------------------  
 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة  -38

. در اين گزينه خبر، يـك فعـل   خبر است» حاولن«مبتدا و » زميالت«، »4«در گزينة 
هـا متفـاوت اسـت، زيـرا خبـر در       اير گزينـه (يك جملة فعليه) است و از اين نظر با س

  هاي ديگر به شكل يك اسم آمده است. گزينه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  خبر آن است.» أسهل«مبتدا و » ترك»: «1«گزينة 
  خبر آن است.» قادرون«مبتدا و » شباب»: «2«گزينة 
جملـة  » يرشـدنا «خبر آن است. (دقت كنيد » مصباح«مبتدا و » القرآن»: «3«گزينة 

  )انواع جمالت(   تواند خبر باشد.) است و نمي» مصباح«وصفيه براي توصيف اسم نكرة 
---------------------------------------------- 

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -39
تواند مفعـول مطلـق    است و نمي» يكرهون«مفعول براي فعل » مدح«، »3«در گزينة 

ر نبايد حاكم را مدح كند، چـرا كـه مـردم مـدح حاكمـان      . (ترجمة عبارت: شاعباشد
  ستمگر را دوست ندارند!)

راه ديگر براي پي بردن به جـواب، حـذف كلمـة مشـكوك بـه مفعـول مطلـق اسـت،         
فراموش نكنيد با حذف مفعول مطلق، نبايد ساختار و معناي جملـه نـاقص شـود. (بـا     

  ماند!) ناقص مي» يكرهون«در عبارت داده شده، معناي فعل » مدح«حذف 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

مصـدر آن اسـت كـه مفعـول مطلـق نـوعي بـه        » معرفة«فعل و » عرفنا»: «1«گزينة 
  آيد. حساب مي

  مصدر آن است كه خود مفعول مطلق نوعي است.» إجابة«فعل و » يجيبونَ»: «2«گزينة 
  مصدر آن و مفعول مطلق نوعي است.» إرشاد«فعل و » يرشد»: «4«گزينة 

  )مفعول مطلق(  
---------------------------------------------- 

  )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »4«گزينة  -40
  خواهد. صورت سؤال، گزينة صحيح را در مورد جزء تأكيدشده مي

  به خاطر داشته باشيد:
  كند.  بالفعل) هميشه كلّ جملة بعد از خود را تأكيد مي مشبهة(از حروف » إنَّ« -
  نمايد. ول مطلق تأكيدي، فعل مربوط به خود در جمله را تأكيد ميمفع -

مفعول مطلق تأكيدي است، پس فعل مربوط به آن (ينتشر) » انتشاراً«، »4«در گزينة 
  .مورد تأكيد واقع شده است

  هاي ديگر: تشريح گزينه
جـود  كند، نه فقط فعل مو بعد از خود را تأكيد مي اسميةكل جملة » إنّ»: «1«گزينة 

  در عبارت را.
(يعنـي   مفعول مطلق تأكيدي است كه فعـل مربـوط بـه خـود    » محاولة»: «2«گزينة 

  كند. را تأكيد مي») حاولَ«
 كند، نه فقط يك اسم را. بعد از خود را تأكيد مي اسميةكل جملة » إنّ»: «3«گزينة 

  )مفعول مطلق(  
----------------------------------------------  

 
  

 )مجيد فرهنگيان(  »1«ينة گز -41
جـاي   اي بنا نهد كه در آن جامعـه، بـه   رسول خدا به رسالت برانگيخته شده بود تا جامعه

باشـد و نظـام اجتمـاعي بـر      حكومت ستمگران و طاغوتيان، واليت الهي حاكميت داشته
يـا أيهـا الـذين    «فرمايد:  باره مي پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد. خداوند در اين

در مقابـل آن بـه عنـوان مثـال     » … اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم آمنوا اطيعوا اهللا و
عباس بود كه آنان از دايرة واليت الهي خارج شـدند و نـه    اميه و بني حكومت خلفاي بني

  كردند. براساس دستورات الهي بلكه براساس اميال خود حكومت مي
  )110، صفحة9، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »2«گزينة  -42

هـا و   آور روحي و اجتماعي است و انجام آن، (حتـي در بـازي   بندي از امور زيان  شرط
  باشد. هاي معمولي) حرام مي ورزش

  )102 ، صفحة8، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير يمرتضي محسن(  »3«گزينة  -43
هـا و تحـولي    گذر از عصر جاهليت به عصـر اسـالم نيازمنـد تغييـر در نگـرش انسـان      

بنيادين در شيوة زندگي فردي و اجتماعي مردم بود و اولين آياتي كه بر رسول خـدا  
  دانش و آموختن بود.دربارة نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، 

  )114و  109هاي  ، صفحه9، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -44
الهي را با قوانين بشري كه اهـداف محـدود و كـوچكي     توان بايدها و نبايدهاي ديني نمي

داند (علـم الهـي) آن گنـاه مـانع بزرگـي بـر سـر راه         زيرا خداوند مي ؛دارند، مقايسه كرد
هايي كه خداوند بخشي از آن را در قرآن كريم به  نعمت هاي ابدي است، سعادت و نعمت

ما معرفي كرده است و مراتبي از آن هم كه اخـروي اسـت در ايـن دنيـا قابـل توصـيف       
براي بنـدگان  «فرمايد:  مي (ص)خوانيم كه خداوند به پيامبر در حديث قدسي مي .نيست

شنيده و نـه بـه ذهـن    ونه گوشي  ،ام كه نه چشمي ديده نيكوكارم چيزهايي ذخيره كرده
  )95، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (  »كسي خطور كرده است.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -45

گيريم تا حكمت احكـام و دسـتورات الهـي را     كه گاهي از علوم مختلف كمك مي اين
باشـيم كـه    . اما بايـد توجـه داشـته   دست بياوريم، يك تالش خوب و ارزشمند است به
كننـدة (شـارع) ايـن     نهايت الهـي كـه وضـع    كنيم، در برابر علم بي چه ما كشف مي آن

بسيار نـاچيز اسـت. بنـابراين نبايـد بپنـداريم كـه بـا فهميـدن يكـي از           است، احكام
اين فهم را مبنـاي  و ايم  هاي آن پي برده هاي يك دستور الهي به همة حكمت حكمت
  )96 ، صفحة8، درس 3دين و زندگي (  يري قرار دهيم.گ تصميم

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -46

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليهـا و جعـلَ   «مطابق آية شريفة 
هـايي   حكمت آفرينش نشـانه » انَّ في ذلك آليات لقومٍ يتفكرونَ رحمةو  ةبينكم مود

هـاي الهـي اسـت و الزمـة ايـن آرامـش        بخش، تفكر در نشـانه  مشامانند همسران آر
  )113 ، صفحة9، درس 3دين و زندگي (  دوستي و مهرباني ميان همسران است.

----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -47

ن حقي است كه انسـان در مقابـل   ن جهاد، سخبرتري«د: به مردم فرمو (ص)پيامبر اسالم
هاي عملي است كه به يكـي از   اين كالم نوراني از مصداق» سلطاني ستمگر بر زبان آورد

لقـد  «اي عدالت محور بود اشاره دارد. آيـة   كه برپايي جامعه (ص)ترين اهداف پيامبر مهم
بيانگر برپـايي  » ن ليقوم الناس بالقسطارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزا

محـور از معيارهـاي تمـدن اسـالمي اسـت كـه بـا سـخن گهربـار پيـامبر            جامعة عدالت
  )111و  110هاي  ، صفحه9، درس 3دين و زندگي (  ارتباط مفهومي دارد. (ص)اسالم

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

 )1و  3( دين و زندگي
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 )محسن بياتي(  »4«گزينة  -48
فروختنـد منفعـت    آنان كه شراب مـي  دارد.» شراب«اشاره به » افع للناسمن«عبارت 

  ند و اقتصادشان رونق داشت.دآور خوبي به چنگ مي
  )98 ، صفحة8، درس 3دين و زندگي (

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

 )سيداحسان هندي(  »1«گزينة  -49
يت كنند كه سه هدف زير محقق شـود:  اي مدير گونه مسئولين بايد اقتصاد كشور را به

پيشـروي بـه سـوي عـدالت و     -2استقالل اقتصادي و عدم سلطه و نفوذ بيگانگان، -1
حركت به سوي آباداني و عمـران در عـين دوري از   -3طبقاتي،  ةقسط و كاهش فاصل
  )103 ، صفحة8، درس 3دين و زندگي (  گرايي دنيازدگي و تجمل

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

 )فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -50
هاي مهم پيامبر اكرم (ص) ارتقاي جايگـاه خـانواده بـه عنـوان كـانون رشـد        از برنامه
اين زمينـه بـا گفتـار و رفتـار     در ها و مانع اصلي فساد و تباهي بود. رسول خدا  انسان

انفسـكم ازواجـاً   و من آياته ان خلق لكـم مـن   «خويش انقالبي عظيم پديد آورد. آية 
  )113و  112 هاي ، صفحه9، درس 3دين و زندگي (  مفهوم است.اين بيانگر » …لتسكنوا 

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

 )احمد منصوري(  »1«گزينة  -51
  كم ارزش شدن: معتقدين به معاد

  ال بردن خلقت حكيمانه: منكرين معادؤس ارزش شدن و زيربي
  )44تا  41 ، صفحة3، درس 1ي دين و زندگ(

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

 )مجيد فرهنگيان(  »4«گزينة  -52
، اشـاره بـه عـالم    »يومئذ«كلمة » ينبئوا االنسان يومئذ بما قدم و آخر«در آية شريفة 

حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل «قيامت دارد و در آية شريفة 
عبـارت   ،»الي يوم يبعثونبرزخٌ هو قائلها و من ورائهم  كلمةلحاً فيما تركت كال انها صا
  شوند نيز اشاره به عالم قيامت دارد. روزي كه برانگيخته مي تا »:الي يوم يبعثون«

  )تركيبي، 6و  5هاي  ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )يد فرهنگيانمج(  »1«گزينة  -53
هـا تـا    جز صورت و دست اند دو شرط را رعايت كنند: تمام بدن خود را به زنان موظف

كننده باشد، ايـن وظيفـة    مچ از نامحرم بپوشانند، پوشش آنان نبايد چسبان و تحريك
تـر و   تر انجام شود نزد خدا با ارزش تر و دقيق الهي مانند هر عمل ديگري هرچه كامل

تر است و فرد را بـه رشـد و كمـال معنـوي      دي و اجتماعي آن افزونآثار و ثمرات فر
طور كامل دارد و سـبب   رو استفاده از چادر دو شرط فعلي را به رساند، از اين باالتر مي

گردد و توجه مردان نامحرم را به حـداقل   تر كرامت و منزلت زن مي حفظ هرچه بيش
  )148 ، صفحة12س ، در1دين و زندگي (  رساند، پس اولويت دارد. مي

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

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -54
در برخي از آيات قرآن، زندگي بعد از مرگ بـه عنـوان يـك جريـان رايـج در جهـان       

كننـد،   از كساني كه با ناباوري به معـاد نگـاه مـي    خداوند و طبيعت معرفي شده است
ة جريان هميشـگي مـرگ و زنـدگي در طبيعـت بپردازنـد تـا       مطالع هخواهد كه ب مي

هراسان شدن قلوب گناهكاران مربوط به زنده شـدن   مسئلة معاد را بهتر درك كنند.
  )تركيبي، 6و  4، درس 1دين و زندگي (  ها در عالم قيامت است. همة انسان

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

 )كبير يمرتضي محسن(  »3«گزينة  -55
تـوان از آيـة شـريفة     مـي » …ما هي اال حياتنا الدنيا «گويند:  در پاسخ كافران كه مي

كند  برد زيرا اين آيه بيان مي  بهره» تم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا ترجعونبافحس«
كه حيات انسان منحصر به حيات دنيـوي نيسـت بلكـه حيـات اخـروي در ايـن آيـه        

  ي مورد تأكيد قرار گرفته است.صورت استفهام انكار به
  )تركيبي، 4و  3، درس 1دين و زندگي (

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

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -56
شود شخص مسافر روزه نگيرد، اين است كـه مسـافت    يكي از شرايطي كه موجب مي

فرسـخ   8شت او بـيش از  باشد و مجموع مسافت رفت و برگنفرسخ  4رفت او بيش از 
  اش را بگيرد. فرسخ باشد، بايد روزه 4از  تر مشود. پس اگر مسافت رفت مسافري كن

  )131 ، صفحة10، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -57
يمان الهي و سوگندهاي خود را كساني كه پ«فرمايد:  عمران مي سوره آل 77خداوند در آية 

و عذاب دردنـاكي  …اي در آخرت نخواهند داشت  ها بهره فروشند، آن به بهاي ناچيزي مي
بـراي كسـاني كـه كارهـاي     «فرمايـد:   مي  سورة نساء 18چنين در آية  هم .»هاست براي آن

دم، االن توبـه كـر  «گويـد:   ها فرا رسد مـي  زشت انجام دهند و هنگامي كه مرگ يكي از آن
  »ها كساني هستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم. و اين …نيست پذيرفته

  )تركيبي، 8و  7، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -58
كسـي كـه از خـود و    « ترين انسان كيست؟ فرمودند: از امام علي (ع) پرسيدند: زيرك

  »مل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد.ع
آنـان كـه   «ترين مؤمنان چه كساني هستند؟ فرمودند:  پرسيدند: باهوش (ص)از پيامبر

  »كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ
  )تركيبي، 8و 3، درس 1دين و زندگي (

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

 )محسن بياتي(  »3«گزينة  -59
  ارتباط مناسبي دارند. موارد (الف، د)

  بررسي نادرستي ساير موارد:
 –فرمود: فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگـاه كنـد    (ع) ب) امام صادق

نمازش از سوي خدا پذيرفته  –د نهر چند والدين در حق او كوتاهي و ظلم كرده باش
  ه است.)(روزه ذكر نشد .نيست

  اليوم نختم علي افواههم  ←ج) عالم قيامت 
  )تركيبي، 11و10و6و5، درس 1دين و زندگي (

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

 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -60
هاي انسان با گياهان و حيوانات در چگـونگي رسـيدن بـه اهـداف ايـن       يكي از تفاوت

ا انتخـاب كنـد و بـه    ر  ز خلقت خود را بشناسـد و آن است كه انسان خود بايد هدف ا
صورت غريزي  صورت طبيعي و حيوانات به ارد در حالي كه گياهان بهسوي آن گام برد

كنند اين نكته بيانگر اختيار انسـان اسـت كـه در آيـه      به سوي هدف خود حركت مي
  .درستي بيان شده است به» انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«

  )29و  16و  15هاي  ، صفحه1، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  
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  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  -61
عنوان يك باغبان بداني اين است  كنم اولين چيزي كه بايد به ميفكر «ترجمة جمله: 

  »ز دارند.از آب براي رشد خوب و سريع نيا فراتركه گياهان به چيزي 
  نكتة مهم درسي:

باشـد و   مـي (حالـت)   ”state“يـك فعـل   » نيـاز داشـتن  «معناي  به ”need“كلمة 
از سـوي ديگـر،   »). 2و  1«ي هـا  كـار رود (رد گزينـه   صورت استمراري به تواند به مين

را در انتهاي جاي خالي  ”than“شود كه بخواهيم  ميمورد انجام ن دواي بين  مقايسه
  »).3«گزينة قرار دهيم (رد 

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

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -62
شـود،   مـي كشاورزي محسـوب   براي مضر ةمگس، كه يك حشرسياه «جمله:  ترجمة

  »شود.مهار كش ساده  تواند با يك اسپري آفت ميگاهي اوقات 
  نكتة مهم درسي:

شـود. در واقـع، جملـه فاعـل      ميه كنترل كند، بلك ميمضر، با اسپري كنترل ن ةحشر
). از طرفي، جمله خودش مفعول دارد و »3و  2«ي ها ندارد و مجهول است (رد گزينه

 »3«ة در ارتباط با گزينـ  ،). همچنين»4«ة نيست (رد گزين ”it“نيازي به استفاده از 
يامـده  جمله هـيچ فعلـي ن   ةدر ادام ، ولينياز به فعل داريم ”can“بايد گفت، بعد از 

  است.
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -63

مربي مجبور شد يكي از بهترين بازيكنانش را بـا يـك بـازيكن جـوان     «ترجمة جمله: 
  »كه در نيمة دوم به خودش آسيب زده بود. تعويض كند بعد از اين

  نكتة مهم درسي:
جايگزين «معناي  به ”replace“قبل از عمل » سيب زدنآ«معناي  به ”hurt“عمل 
اتفاق افتاده است، پس در جاي خالي نياز به زمـان گذشـتة كامـل داريـم. از     » كردن

بايـد از   ،در نتيجـه  .يكسـان هسـتند   ”hurt“سوي ديگر، فاعل و مفعول براي فعـل  
  كنيم.  استفادهضمير انعكاسي 

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

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -64
دهد  مغز به محققان اين امكان را مي ةتصويربرداري پيشرفت هاي روش«ترجمة جمله: 
توانـد مسـتقيماً بـر     مـي  ،از خواب گرفته تا غـذا  ،چگونه همه چيز كه تا بهتر بفهمند

 ».هاي خاكستري تأثير بگذارد سلول
  ) سخاوتمندانه2  ) مستقيما1ً
  ميرح ) ظالمانه، با بي4  و مناسب صحيح طور ) به3

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

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -65
 ممكـن  الكترونيكي هاي كتاب و اينترنت كه باورند اين بر افراد بعضي« جمله: ةترجم
 نـد كن مـي  فكـر  ديگـر  برخـي  كه حالي در د،نشو منجر چاپي هاي كتاب پايان به است
  ».روند از بين نمي هرگز كاغذي هاي كتاب

  تشكل از چيزي بودنم )2  تبديل كردن به) 1
  درخواست دادن براي) 4  منجر شدن به ) 3

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

  )سعيد كاوياني(  »4«گزينة  -66
روحـي و   ي عملي درمورد مراقبت از سالمتها به اعضاي گروه توصيه«ترجمة جمله: 

مشكالت خود را در دهيم تا  ها مي نيز به آنشود و اين فرصت را  ميداده   شان ميجس
  ».ميان بگذارند

  ) جهاني2  ) كهن، باستاني1
 ، كاربردي) عملي4  ) داوطلبانه3

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

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -67
 .از مشتريانشـان هسـتند   زيـادي در حال دريافت سفارشـات   اكنون ها آن«جمله:  ترجمة
  »تر كار كنند. سريعالزم است اند و  سفانه از برنامه عقب افتادهأمت ،بنابراين

  ، ورزش) تمرين2  ) آزمايش1
  ) برنامه4  كيفيت) 3

  نكتة مهم درسي:
  دقت كنيد. »عقب افتادن از برنامه«معني  به ”fall behind schedule“به تركيب 

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

  )سعيد كاوياني(  »2«گزينة  -68
كننـد راهـي بـراي     مينظر شما چرا افراد مشهور هميشه سعي  : بهالف«ترجمة جمله: 

   »پيدا كنند؟ ها حضور در رسانه
  »… دانند ميها  : كامالً واضح است كه آنب«
  .) به عمل كار برآيد به سخنداني نيست1
      .كه از ديده برفت ) از دل برود هر آن2
      .برد ) باد آورده را باد مي3
 .) كار نيكو كردن از پر كردن است4

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

  ترجمة متن كلوزتست:
 شده شناخته محاسباتي دستگاه قدرتمندترين مغز. كنيم مي فكر ما در آن كه است جايي مغز
 نگران كنيم، مي حل را مشكالت كنيم، احساس مي آوريم، مي ياد به مانبه كمك مغز ما .است
 كنتـرل  را خـود  بـدن هـاي   اكثر بخش و كنيم مي روياپردازي آينده مورد در شويم، مي امور
 بافـت  از تـوپ  يـك  مغز. نيست بزرگ خيلي مغز انگيزي، شگفت اندام چنين براي. كنيم مي
 ممكـن  مغز. استشما  ةگرفت قرار هم كنار در مشت دو ةانداز به كه است خاكستري نظر به

 فرسـتاده  مغز به خون از طريقفقط  انرژي. دارد نياز زيادي انرژي به اما نكند، حركت است
 در مغـز . است جريان در هميشه خون و دارد وجود زيادي خوني هاي رگ ،در مغز. شود مي
 .كند مي مصرفرا بدن انرژي از درصد بيستحدودواقع

  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -69
  نكتة مهم درسي:

هـاي محاسـباتي    را با كـل دسـتگاه   »مغز«يعني معني جمله كه يك چيز   با توجه به
  كند، صفت عالي بهترين گزينه براي كامل كردن جمله است. ديگر مقايسه مي

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

  )روش ل محمديعقي(  »3«گزينة  -70
  كردن همكارى) 2  داشتن ترس) 1
  خراب كردن) 4  كردن حل) 3

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

  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -71
  مانده آشغال، پس) 2  ماده) 1
  مدرك، سند) 4  اندام، عضو) 3

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

1و  3 زبان انگليسي
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  8: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1401ارديبهشت  2 آزمون 
  

  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -72
 نكتة مهم درسي:

). »2و  1«هـاي   (رد گزينـه  استفاده كنـيم  ”can“با توجه به معني جمله، بايد از فعل كمكي 
  ).»3«ة (رد گزين كار رود مجهول به ساختارمفعول جمله است، پس بايد  ”Energy“كلمة 

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

  :1 رك مطلبدترجمة متن 
 ،1994سرعت در حال رشد بوده است. در سال  ، استفاده از باد براي توليد برق به1980از سال 

يي هـا  ها در خوشه توربين بادي در سرتاسر جهان وجود داشت كه بيشتر آن 20000نزديك به 
را از  درصد بـرق خـود   3ها در دانمارك (كه  بندي شده بودند. بيشتر آن نام مزارع بادي دسته به

درصد برق اين ايالت را  1ماشين  17000كه  كرد) و كاليفرنيا (جايي ميمين أي بادي تها توربين
تواند با استفاده از پتانسيل  ميبه انرژي . در اصل، تمام نياز اياالت متحده بودند كردند) ميتوليد 

  .مين شودأت - داكوتاي شمالي، داكوتاي جنوبي و تگزاس  - باد تنها سه ايالت 
توجهي دارد و در بسياري  شده، مزيت قابل اي از نظر بهاي تمام انرژي بادي نسبت به انرژي هسته

و فنـاوري  در هاي جديد  ي زغال سنگ قادر به رقابت شده است. با پيشرفتها از نقاط با نيروگاه
هاي  رين راهت نيروي باد را به يكي از ارزان ،يتخمينهاي  ، كاهش هزينهرود انتظار مي توليد انبوه

مدت، برق مـزارع بـادي بـزرگ در منـاطق دورافتـاده       برق در جهان تبديل كند در دراز ،توليد
يي كه تقاضـاي بـرق كمتـر از زمـان اوج     ها ممكن است براي توليد گاز هيدروژن از آب در دوره

سـازي شـود و    تواند وارد يـك سيسـتم ذخيـره    ميگاز هيدروژن  ،است، استفاده شود. آن وقت
 كه برق بيشتر يا كمكي الزم است، مورد استفاده قرار بگيرد. مياهنگ

ترين است. در مناطقي كه بـاد   صرفه به مقرون ،انرژي باد در مناطقي كه بادهاي پايدار دارند
انرژي  ةكند، [استفاده از] برق كمكي از يك شركت برق يا از يك سيستم ذخير ميفروكش 
هاي بادي به يـك سـلول    ق كمكي را با اتصال نيروگاهتوان بر مي ،يابد. همچنين ميضرورت 

ـ  خورشيدي، با نيروگاه برق آبي معمولي و يا با توربين مين كـرد.  أهاي گاز طبيعي كارآمد ت
توان با بهبود  ميبرخي از معايب مزارع بادي شامل آلودگي بصري و سر و صدا است، هر چند 

 دورافتاده بر اين [مشكالت] فائق آمد.ها در مناطق پرت و  آن قرار دادنها و  طراحي آن

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -73
ي داكوتاي ها ، در مورد ايالت»3و  2« هاي بر اساس اطالعات پاراگراف«جمله:  ترجمة

  »  توان استنباط كرد؟ ميشمالي، داكوتاي جنوبي و تگزاس چه چيزي را 
  »كنند. ميجا فروكش  ندرت در آن ها شامل مناطقي هستند كه بادها به آن«

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

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -74
 …بـه  از نظر معنـايي   »2«(كاهش) در پاراگراف  ”decline“ ةكلم«جمله:  ترجمة
  .»ترين است نزديك

»“decrease” (كاهش)«  
  )درك مطلب( 

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

  )روحي حسن(  »2«گزينة  -75
يي كـه  هـا  دورهيـك از مـوارد زيـر دربـارة      كـدام  ،»2«طبق پاراگراف «جمله:  ترجمة

   »؟باشد مي درست ،تقاضاي برق نسبتاً كم است
 »كند. ميانرژي را براي استفاده در آينده فراهم  ةفرصت توليد و ذخير ها اين دوره«

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

  )حسن روحي(  »3« گزينة -76
  »ادامه خواهد يافت. …با بحث در مورد  به احتمال زياد متناين «جمله:  ترجمة

  »برخي ديگر از نكات منفي مزارع بادي«
  )درك مطلب( 

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

  :2درك مطلب ترجمة متن 
يكديگر قرار دارند. هر دوي درست در كنار  ها حال حسبو  ها نامه در طيف ژانر ادبي، خاطره

اول شخص از ديد شخصي نويسنده هستند و معموالً  ةي غيرداستاني از تجربها ها روايت آن
  حـال  حسـب نامـه و   و اين واقعيت كه خاطره -هايشان  رغم شباهت شوند. اما علي مينوشته 
  تند.اي هس ژانرهاي جداگانه ،از نظر فني -شوند  جاي يكديگر استفاده مي اغلب به

است كه توسط شخصي كه در مورد آن  اي نامه اساساً فقط زندگي  حال حسبجايي كه  از آن
معمـولي را دارد. روايـت    ةنام ي يك زندگيها نوشته شده است، تقريباً تمام ويژگيباشد  مي

 ها رود و كل زندگي فرد (تا كنون) را با تمركز بر واقعيت ميپيش  ترتيب زمان وقوع بهمعموالً 
احساسـات  فاقـد  فـرض   طور پـيش  به ها حال حسبدهد. اين بدان معنا نيست كه  ميشش پو

داستان زندگي يك نفر احتماالً داراي برخي خاطرات جذاب و احساساتي است كه  –هستند 
  ها همراه است. با آن

نامه  ضروري هستند. خاطرهنامه  خاطرهدر يك  ،حال حسبن عناصر بسيار بيشتر از يك آاما 
خاصـي را در آن   مضـمون گيرد، بلكه يك دوره يـا   مي كل زندگي نويسنده را در بر نمعموالً

جوآن ديديون، بر سال بعد از مرگ  اثر »سال تفكر جادويي«عنوان مثال،  دهد. به ميپوشش 
تمركز دارد. اين اثر به  2003قلبي در اواخر سال  ة، جان گرگوري دان، بر اثر حملاو همسر

كه در آن سـال در  است غم و اندوه است، روايتي از اتفاقاتي  ةتاري دربارهمان اندازه كه گف
غـم و انـدوه    ةرا بيشتر براي خواندن دربـار   و شما ممكن است آن -زندگي ديديون رخ داد 

خود نويسنده. اگرچه ديديون در آن مقطـع از زنـدگي    ةدربار دانستنانتخاب كنيد تا براي 
تجربيات او  ةمند به خواندن دربار عالقهمخصوصاً بود كه مردم  اي مشهور اش به اندازه اي حرفه

موضوع كند. گاهي اوقات، اين  نويسان صدق نمي باشند، اين موضوع هميشه در مورد خاطره
 كند، نه نام نويسنده. مياست كه خوانندگان را جذب  مورد بحث

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -77
در  را اطالعات سازماندهي ةشيو ،به بهترين نحو از موارد زيريك  كدام«ترجمة جمله: 
  »كند؟ ميمتن توصيف 

  .»شود ميها ذكر  آن ]ميان[ هاي دو ژانر ظاهراً مشابه معرفي و تفاوت«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة  -78

  ».شاره داردا …به  »2«در پاراگراف  ”them“ة كلم«ترجمة جمله: 
»“memories” )خاطرات(«  

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

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -79
  » …طبق متن، اين درست است كه «ترجمة جمله: 

نامه و هم اتوبيوگرافي با من (فاعلي)، من (مفعولي) و ضماير اول شـخص   هم خاطره«
  »شوند. ميديگر نوشته 

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

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -80
 ]عبـارت [كـاربرد   ،بـه بهتـرين نحـو   از موارد زيـر  يك  كدام«ترجمة جمله: 

“That is not to say”  (اين بدان معنا نيست كـه)  توصـيف   »2«در پـاراگراف  را
  »كند؟ مي

  »برداشت احتمالي جلوگيري از سوءبراي «
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
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  مهرداد ملوندي 

  زاده فرشاد حسن
   علی مرشد–فروشان ایمان چینی

  مهدي نیکزاد
  تبریزي سرژ یقیازاریان  شهرام والیی

  حمید راهواره  فرد امیرحسین بهروزي  محمدمهدي روزبهانی  شناسی زیست
  علی رفیعی
  رفیعی کیارش سادات

  مهساسادات هاشمی  نیما شکورزاده

  مصطفی کیانی  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  امحمديآق  زهره

مهدي  – نژاد محمدامین عمودي
  محمدرضا اصفهانی  محمدجواد سورچی  نیکزاد

  امیرحسین معروفی  طرزم ساجد شیري  مسعود جعفري  شیمی
  کوکنده حسن رحمتی

دانیال  – زاده مقدم محمد حسن
  سمیه اسکندري  حسین شکوه  بهارفصل

   سدي آرین فالح ا   بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین
   علیرضا خورشیدي

جواد 
  محیا عباسی  آبادي نوش زینلی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  مدیر گروه
 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

  عمومی: الهام محمدي
  عمومی: معصومه شاعري –اسدي  اختصاصی: آرین فالح  مسئول دفترچه آزمون

  سیده صدیقه میرغیاثی  آرایی نگاري و صفحه حروف

  وباتمستندسازي و مطابقت مص
  مقدم  مدیرگروه: مازیار شیروانی

  مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 
  حمید محمدي  ناظر چاپ
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  و پايه مرتبط 3 رياضي   
  
  

 )سروش موئيني(   »3«گزينة   - 81

axفاصلۀ مبدأ مختصات از خط  by c  0 :برابر است با  

  | c | k
OH OH

a b (k )
  

  2 2 2 21 2
   

  داریم: 

  | k |

k k


 2
1
22 5

   

  k
k k

k k
     

 

2 2
2

1 3 2 5 042 5
   

bجواب دارد که مجموع آنها  دواین معادله 
S

a

 
 

2
  خواهد بود. 3

  )10تا  8هاي  ، صفحه2 رياضي) (هندسه تحليلي(
----------------------------------------------  

 (مهدي براتي)   »2«گزينة   - 82

   Nرا نسبت به نقطۀ  Mقرینۀ نقطۀ 
  با توجه به شکل مقابل  .نامیم می Mنقطۀ 
  داریم: ،قرار دارد Mو  Mوسط  Nچون 

  

  M M
N M N M

x x
x x x x




   22  

 Mx ( a) ( a ) a     2 2 3 1 1  

 M M
N M N M

y y
y y y y




   22  

 My ( a) (a ) a       2 2 3 3 1  

  M (a , a )    1 3 1  
xروي خط  Mچون نقطۀ  y 2 3 صات آن در این معادله صدق مخت ،قرار دارد 6

  کند: می
  (a ) ( a ) a a          2 1 3 3 1 6 11 5 6 1   

  آید:  دست می ها به و فاصلۀ آن Nو  Mبنابراین مختصات نقاط 

  M( , ) , N( , ) MN ( ) ( )     2 24 4 2 1 4 2 4 1 13   
  )8تا  4هاي  ، صفحه2) (رياضي هندسه تحليلي(

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

 )پويا طهرانيان(   »2«گزينة   -83

  دو ضلع مربع مقابل هم و در نتیجه موازي یکدیگرند، پس: 

  k
  :شیب خط اول 2

  1
  :شیب خط دوم 3

  x y  3 1 x     ,خط دوم     0 y  
2 2 3   خط اول 03

              x y  2 6 2 0                          x y  2 6 9 0   
روي مربع برابر قطر دایره است پس با توجه به  حال فاصلۀ دو خط موازي یعنی دو ضلع روبه

|رابطۀ  c c |

a b



2 2
|  داریم:  ( ) |

( )

 
 

 2 2
9 2 11

2 102 6
  قطر دایره

  ( )


  211 121
1604 Sدایره10   

1 11 11
2 2 10 4 10

   شعاع

  )10تا  2هاي  ، صفحه2) (رياضي هندسه تحليلي(

 )يوريان نيما كد(   »3«گزينة   - 84

aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa

H B (6، 10)

(-4 ، 0)y=x+4

y 0=x+4-42

-2)0(C

0(A 4)،

،

y

x

  

  ABC
AC BH

S
 

   
6 6 182 2   

  )4تا  2هاي  ، صفحه2) (رياضي هندسه تحليلي( 
----------------------------------------------  

 )نيما كديوريان(   »3«گزينة   - 85

xروي خط  Mکنیم نقطۀ  فرض می y 2   قرار دارد: 1

  
x

x y y M( , )
        2 1 1 2 1 2   

y ابر است با: بر dمعادلۀ خط  (x ) y x    2 2 1 2   
  : dتا خط  Mفاصلۀ نقطۀ 

  | y x | | |
MH | |

    
      

 2
2 1 2 2 5 1 4 5

51 2
   

  
      

 
      

1

2

1 4 5 1
31 4 5 2

   

)صورت  به Mمختصات دو نقطۀ قابل قبول  , )1 )و  3 , )
3 ها  آن است که فاصلۀ 22

   از همدیگر برابر است با:

 ( ( )) ( )        2 23 25 125 5 53 2 1 252 4 4 2  

  )10تا  2 هاي ، صفحه2) (رياضي هندسه تحليلي(
----------------------------------------------  

 )جهانبخش نيكنام(   »1«گزينة   - 86

  برهم عمودند و بنابراین:ACو ABالزاویه است  چون مثلث قائم

  AC
k

m
k





2 3

ABو1
k

m
k





2 7

1   

  AB AC
k k

m m
k k

 
      

 
2 7 2 31 11 1  

 k k k (k k )         2 2 24 20 21 1 5 4 4 0 

 k A( , )  2 2 3 

BC :  BCmمعادلۀ  y (x ) y x       2 6 2 1 2 4   

  | |
AH

 
 

3 4 4 5
5

  رد بر وترارتفاع وا:

)10تا  2هاي  ، صفحه2) (رياضي هندسه تحليلي(  
----------------------------------------------  

 )مهدي براتي(   »2«گزينة   -87

بایـد تر)  (قطر کوچـک BDبا توجه به شکل رسم شده واضح است که براي محاسبۀ 
  را پیدا کرد. Dو  Bمختصات نقاط 
y(موازي خط  نویسیم را می ABابتدا معادلۀ خط  x   2 (  

k
k


    




1 2
2 3 3 

 نداهمموازيدو خط

3 2  

 2به توان

M

N

M
'

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  4:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     رياضي - ارديبهشت  2آزمون  - »7«پروژة       
   

O

H

12 13

A

B

A(-4  8),

D

C

y

x

  

 ABm
y (x ) y x

A( , )

 
        



1 8 4 4
4 8

   

yرا با خط  AB، خط Bحاال براي یافتن مختصات نقطۀ  x  2   دهیم.  تالقی می 2

  
y x

x x x
y x

  
           

4 4 2 2 22 2   

  y B( , )   6 2 6   
  االضالع برقرار است:  هاي متوازي رأسدانیم که رابطۀ زیر بین مختصات  می

  A C B D     
A C B D

A C B D

x x x x

y y y y

  
   

  

  داریم: Dپس براي یافتن مختصات نقطۀ 

  D D

D D

x x
D( , )

y y

              

4 0 2 2 2 48 2 6 4   

AC  یابیم: را می BDو  ACحال طول دو قطر  ( ) ( )    2 20 4 8 2 52  

BD  است. 2درنتیجه طول قطر کوچک ( ) ( )     2 22 2 6 4 2  
)6تا  2هاي  صفحه، 2) (رياضي هندسه تحليلي(  

----------------------------------------------  
 (مهدي براتي)   »1«گزينة   -88

ـعاع ایـن دایـره به  rبه شعاع  مقطع ایجاد شده یک دایرهق شکل، سطح بمطا صـورت زیـر  است. ش
  شود:  محاسبه می

  
  

  OH A : OA OH HA


 2 2 2   
  
  

  r r      2 2 213 12 169 144 5   
S  بنابراین مساحت دایره برابر است با:  r   2 25   

  )125 و 124هاي  ، صفحه3) (رياضي هندسه(
----------------------------------------------  

 )نيما كديوريان(   »1«گزينة   - 89
صـورت  به،  /OH و شعاع بیرونی OHنوار حلقه اي به شعاع درونی حاصل سطح مقطع 

  شکل زیر است: 

O H

B

O'

C

A

P

  

  R
AO R AO    

2 423 3   

  R R
OO AO AO R     

4
3 3   

  R
OC OO O C R O C      

22 2 2 2 2
9   

  R R
O C O C    

22 8 8
9 3  

AOدر مثلث  C  :طبق قضیۀ تالس داریم  

  OH AO OH R
OH R R

RO C AO R
     

 
8 2

4 4 28
33

   

Rبـه شـعاع  S1در نتیجه مساحت شکل حاصل برابر با اختالف مساحت دایره   و  3

Rبه شعاع  S2اي  مساحت دایره
2

  است با:  2

  S R , S ( R) S S S      2 2
1 2 1 2

2
2   

  RR R
R /

  
      

2 2 32 9 4 52 2 2  

  )125و  124هاي  ، صفحه3) (رياضي هندسه(
----------------------------------------------  

 )حسيني حسن سالمي محمد(   »3«گزينة   - 90

شـود کـه  تولید می 4به شعاع کره  یک نیم نصفدوران دهیم  180زة اگر جسم را به اندا
  پس:  ایم خلش بیرون آوردهاز دا 2به شعاع  کره کامل یک 

  3 31 4 1 44 22 3 2 3V ( ) ( )      

  V
  

    
64 16 48 163 3 3   

  )132و  125تا  122هاي  ، صفحه3) (رياضي هندسه(
----------------------------------------------  

 )عرفان وقائي(   »3«گزينة   -91

 قاعدهاي به شعاع  شکل حاصل از دوران مستطیل بزرگتر، استوانه 2 4  2و ارتفـاع  6
پس حجـم آن برابـر از آن جدا شده است.  2و ارتفاع  2اي به شعاع قاعده  است که استوانه

  است با: 

  (( ) )    2 22 4 2 2 64   
  چکتر برابر است با:  به همین ترتیب حجم شکل حاصل از دوران مستطیل کو

  (( ) ( ) )       2 21 11 3 2 2 242 2   

       64 24   حجم مورد نظر 40
  صورت زیر است: هب ،Dتا  Aفاصل بین  حدشکل حاصل از دوران  سطح مقطع

3

0/5

2

0/5

  
  )132و  125تا  122هاي  ، صفحه3) (رياضي هندسه(
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 )سيد جواد نظري(   »2«گزينة   -92

دهیم؛  دوران مـی yرا در دستگاه مختصات رسم کرده و آن را حول محور  ABCابتدا مثلث 
همانطور که در شکل هم مشخص است، شکل حاصل از دوران، مخروط ناقص است کـه یـک 

  واحد از دوران آن برداشته شده است:  4و ارتفاع  3اع قاعده به شعقائم مخروط 

x

y

A )0,(-3

B )0,4(C ),(-6 4

  
6 6

=3=3

=4h

r r  
  ( r )h ( )       21 1 9 4 123    Vمخروط درونی3

با استفاده  ABCبراي محاسبۀ حجم مخروط ناقص، مطابق شکل زیر ابتدا باید در مثلث 
  را محاسبه کنیم:  xاز قضیۀ تالس مقدار 

6B N

3D

x

M

E

  

  MD DE x
M BN : x

MB BN x


    


3 44 6   

  (BN) (MB)  21
  Vمخروط ناقص V مخروط بزرگ V چک مخروط کو 3

  (DE) (MD)  21
3  

  ( )( ) ( )( )     2 21 16 8 3 4 843   Vمخروط ناقص3

       84 12   VدورانVمخروط ناقصVمخروط درونی72
  )132و  125تا  122هاي  ه، صفح3(رياضي ) هندسه(

----------------------------------------------  
 )حميد عليزاده(   »2«گزينة   - 93

AA  مطابق شکل داریم: a a       2 26 8 100 10 2 5   
  BB b b     6 2 6 3   

  c a b c      2 2 2 25 9 16 4   

  c
e /

a
  

4 0 85   

A

'

B

'

A

B

8

6  
  )132تا  126هاي  ه، صفح3رياضي ( )هندسه(

----------------------------------------------  
 )پويان طهرانيان(   »1«گزينة   -94

O  است پس داریم:  AAخط  مرکز بیضی، وسط پاره Oنقطۀ  ( , )  2 1   
  از طرفی داریم: 

  a OA ( ( )) ( ( ))        2 22 2 1 1   نصف طول قطر بزرگ: 4

  c OF ( ( )) ( ( ))        2 21 2 1 1   :نصف فاصلۀ کانونی 3

  a b c b b      2 2 2 216 9   دانیم :می 7
BFBضلعی چهار F   لوزي است چون قطرها عمود منصـف یکدیگرنـد، پـس خـواهیم

  داشت: 

O

B

F

B'

A

'

F

'

Ac
b

  
  S BB FF b c     

1 1 2 22 2   

  S bc     2 2 7 3 6 7   
  )132تا  128هاي  ، صفحه3(رياضي  )هندسه(

----------------------------------------------  
 )سروش موئيني(   »2«گزينة   -95

)Oمرکز این بیضی در وسط قطر بزرگ یعنی  , )2 رو  قرار دارد با توجـه بـه شـکل روبـه 1
a  bو  3    و داریم:  2

2

1

4

O

-2

y

x

  

  b
e ( )

a
    

2 2
2

2 51 1 3 3   

  )132تا  128هاي  ه، صفح3) (رياضي هندسه(
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 )سجاد داوطلب(   »3«گزينة   -96

  قائم است.  بیضینوع دو سر قطر بزرگ بیضی با هم برابرند. یعنی نقاط طول 
A (3 5),

O (3 2),= =
A + A

'

2

A
' (3 -1),

3

  
OA  پس با توجه به شکل داریم:  | | a    5 2 3 3   

  ac
e c

a
     31 1 3

2 2 2   

  b a c b b       2 2 2 2 9 27 3 39 4 4 2   

(بـا  bکنیم: توجه داشته باشید که مقدار  دست آمده، شکل بیضی را رسم می با اطالعات به
3/فرض  1 هـا تالقـی yاست. مطابق شکل این بیضـی بـا محـور  55/2) تقریباً 7

  کند. میها را در دو نقطه قطع xنداشته ولی محور 

3

2

5

O

-1

B
'

B

A
'

x

y

A

  
  )132تا  128هاي  ، صفحه3) (رياضي هندسه(

----------------------------------------------  
 )حميد عليزاده(   »4«گزينة   -97

  است پس:  OAبرابر  OMبا توجه به شکل مقابل 

B

M(1 6),

AA
'

O

B'

(-1 2),

  
  OM OA a ( ( )) ( )        2 21 1 6 2 20 2 5   

  AA BB a b b b       
54 4 2 5 4 2   

  a b c ( ) ( ) c c       2 2 2 2 2 2 25 52 5 202 4   

  c c   2 75 5 3
4 2   

  FF c ( )   
5 32 2 5   فاصلۀ کانونی 32

  )132تا  128هاي  فحه، ص3) (رياضي هندسه(
----------------------------------------------  

 )جهانبخش نيكنام(   »2«گزينة   - 98

  داریم:  PFFالزاویه  در مثلث قائم

  
  FF PF PF c c PF PF c       2 2 2 2 2 24 5   

  c
PF PF a c c a

a
      


22 5 2

1 5
   

  c

a


 

5 1
2  

  b c b ( )
b c a

a a a


       

2 2 2 22 2 2
2 2 2

5 11 1 4   

  b b b

a aa

 
    

2
2

5 1 2 5 1
2 2 2   

 )132تا  128هاي  صفحه ،3ي) (رياضهندسه(
----------------------------------------------  

 (سروش موئيني)   »4«گزينة   -99

)Fانون بیضـی دو ک , )6 Fو  2 ( , ) 2 )Oهسـتند پـس مرکـز بیضـی  2 , )2 و  2
OF c  aچنین  است. هم 4 2 aاست پس  10    و داریم:  5

-6

2

-2
2

2
2

O F

B

A

'

F '

  
  b a c  2 2 3   

  min A Ox x x a       2 5 7   
  max B Oy y y b     2 3 5   

  )132تا  128هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه( است.  12ها برابر  و اختالف آن
----------------------------------------------  

 )قائيوعرفان (   »1«گزينة   - 100

  AA a a    2 8 4   
  BB b b    2 6 3   

aدانید  از طرفی می b c 2 2   بنابراین:  2

  c c   2 16 9 7   
  MF MF a  2 8   

MOمیانه است و چون  MFF ،MOدر مثلث  OF c  پـس ،M̂  90 
  است. بنابراین: 

  MF MF FF MF MF ( c) c        2 2 2 2 2 2 22 4 28   
  حال داریم: 

  (MF MF ) MF MF MF.MF     2 2 2 2   

  MF.MF (MF MF ) (MF MF )      2 2 22   
  MF.MF   2 64 28 36   

  MF.MF  18   
  )132تا  128هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه(

----------------------------------------------  
 )ملكي (اكبر كاله   »2«گزينة   -101

)نقاط  , )2 )و  3 , )4   پس:  هستند.دایره  قطرهايیکی از  دو سر 1

  W( , ) W( , )
 


4 2 1 3 3 22   :مرکز دایره2

   )دایره طول شعاع2 ) ( )     2 24 2 1 3 2   طول قطر دایره2

 فرض سؤال
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  (x ) (y )   2 23 2   :معادلۀ دایره2

  x x y y       2 26 9 4 4 2 0  

  x y x y c       2 2 6 4 11 0 11   
  )142تا  134هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه(

----------------------------------------------  
 )سهيل ساساني(   »3«گزينة   - 102

  x y x y   2 2 6 8 0   
  ( , ) ,R  3 4   مرکز5

  x y x y    2 2 4 6 12 0   
  O ( , ),R  2 3 1   

  OO ,R R ,R R      26 6 4   
Rمتقاطع   R OO R R         

  )141، صفحة 3) (رياضيهندسه(
----------------------------------------------  

 )نصوريميالد م(   »3«گزينة   - 103

  صورت استاندارد بنویسیم:  ابتدا این دو دایره را به

  
x y x y

x y x y

     

     

2 2

2 2
8 6 11 0
12 10 25 0

   

  
(x ) (y )

(x ) (y )

      
     

2 2

2 2
4 3 36 0
6 5 36 0

   

  

(x ) (y )

O ( , ),r

(x ) (y )

O ( , ) ,r

    

    

 
    
  

2 2

1 1
2 2

2 2

4 3 36
4 3 6

6 5 36
6 5 6

   

|بینید فاصلۀ مورد نظر برابر با  همانطور که می O O | (r r ) 1 2 1    پس:است.  2
}

r
1

r
2

O2O1

  
  ( )    2 210 8 6 6 2 41 12   

  )142تا  134هاي  ، صفحه3(رياضي) هندسه(
----------------------------------------------  

 )نيما كديوريان(   »2«گزينة   - 104

وم مطـابق شـکل اول و دناحیۀ هاي  رن شکل دایره، نیمسازمطابق شکل زیر، با توجه به تقا
  گیرد: ها قرار میyمحور  ها متقارن است، در نتیجه مرکز دایره رويyزیر نسبت به محور 

y x=- y x=

H
1H

2

M

O

x

y

  
OHضلعی  همانطور که در شکل مشخص است چهار MH1 4مربعی بـه ضـلع  2 2 

  : بااست  برابراست،  مربعکه قطر  OMاست، در نتیجه اندازة 
  OM a   2 4 2 2 8   

)Oرکز دایره به مختصات و حال فاصله م , )0 )Aتا نقطۀ  8 , )3   برابر است با:  4

  OA ( ) ( )    2 23 0 4 8 5   
  )142تا  134 هاي ، صفحه3) (رياضيهندسه(

----------------------------------------------  
 )مهدي براتي(   »1«گزينة   -105

x)صورت  دایره بهمعادلۀ استاندارد  ) (y ) a     2 23 2 است. ابتدا فاصلۀ  13
  آوریم: دست می مرکز دایره تا خط را به

x y  3 4 7 )O  :خط0 , )3   :مرکز دایره2

  | ( ) |
OH

    
  


3 3 4 2 7 10 259 16

   

H

A
O

r

B

  
ABوتر طول از طرف دیگر   20 2 است  ABعمود منصف  OHو چون  5

BH  OBHفیثـاغورس در مثلـث   با نوشتن رابطۀکه  5


دسـت  شـعاع دایـره به 

r  آید:  می OH BH r     2 2 2 4 5 3   
  همچنین شعاع با توجه به معادلۀ دایره برابر است با: 

  r a a a       9 4 13 3 4   
  )142تا  134هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه(

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

 )حميد عليزاده(   »2«گزينة   - 106

xدو خط  y  2 2 xو  0 y  2 4 1 موازي یکدیگرند پس خطی به معادلۀ  0
  کند. یره عبور میزیر وسط این دو خط است و از مرکز دا

O

d

x
+4

2

y+4
=
0

x
+4

2

y-1 =
0

  
  d : x y x y

 
      

1 4 32 4 0 2 4 02 2   

yیکی از قطرهاي دایره خط  x  :است، بنابراین  

  x y
x y

y x

          
   

32 4 0 3 32 4 4   

  O( , ) /


   
3 3 1 54    :مرکز دایره4

  )142تا  134هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه(
----------------------------------------------  

 )مهدي براتي(   »3«گزينة   -107

)Aمعادلۀ خطی که از نقطۀ  , )4   صورت زیر است:  گذرد به می 1
  y m(x ) y mx m       1 4 4 1 0   

  از طرف دیگر چون خط بر دایره مماس است فاصلۀ مرکز دایره از خط برابر شعاع دایره است.

 مرکز

 مرکز
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H

r

A
O

  
  با توجه به معادلۀ دایره، مختصات مرکز و شعاع دایره برابر است با: 

  C : x y x y O( , ) r     2 2 2 4 0 1 2 5   

  | m m |
OH | m | m

m

  
     



2
2

2 4 1 5 3 1 5 5
1

   

  m m m m m        2 2 29 6 1 5 5 4 6 4 0   

  
m

m

 
 



2
1
2

   

  
m L : x y

m L : x y

     
 

    

2 2 9 0
1 2 2 02

   

  )142تا  134 هاي ، صفحه3) (رياضيهندسه(

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

 )سهيل ساساني(   »4«گزينة   - 108

x  با توجه به معادلۀ گستردة دایره داریم: y ax by c    2 2 0   

  
2 1 2 5 4 8 22 3 2 3 13

1 1 2

( , ) a b c (I)
b b

( , ) a b c

( , ) a b c (II)

     
         

      

   

  
2 7 1 54

(I),(II) a c
a ,c

a c

  
        

   

  x y x y     2 2 2 5   معادلۀ دایره0

  r a b c ( )       2 21 1 54 1 4 4 52 2 2   

    است: مقابلمربع مفروض به شکل 

  S


 

5 5
252 2

2 8   

  )142تا  134هاي  ه، صفح3) (رياضيهندسه(

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

 )سجاد داوطلب(   »1«گزينة   -109

  کنیم:  نویسیم، سپس آن را ساده می صورت ریاضی می را به سؤالابتدا صورت 

B)تا Mفاصلۀ نقطۀ(   2 فاصلۀ نقطۀM تاA   

  AM BM *  2   

  M(x,y),A( , ) AM (x ) (y )    2 26 0 6 0   

  x x y   2 212 36  

 M(x,y),B( , ) BM (x ) (y )    2 20 3 0 3   

  x y y   2 2 6 9 

 
*

x x y x y y       2 2 2 212 36 2 6 9  

 x x y (x y y )       2 2 2 212 36 4 6 9   

  x y x y    2 23 3 12 24 0   

  x y x y
    3 2 2 4 8 0  

  یک دایره است.  Mپس مسیر حرکت 

 

O( , ) ( , )

( )
R


 

 

  
   

2 2

4 8 2 42 2

4 8 0 80 4 5 2 52 2 2

  

  )142 تا 134هاي  ه، صفح3) (رياضيهندسه(

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

 )سامان سالميان(   »2«گزينة   -110

  
(x ) (y ) (x ) (y )

C : O( , ) C : O ( , )

R R

        
     
     

2 2 2 22 3 4 1 1 49
2 3 1 1
2 7

   

  بینیم:  می

  
OO ( ) ( ( ))

OO | R R |

| R R | | |

       
        
    

2 22 1 3 1
9 16 25 5

2 7 5
   

  گیریم دو دایره از داخل بر هم مماسند. (مماس درون) پس نتیجه می

yخط  mx h   بر هر دو دایره مماس است و شیب آن قرینه و معکوس شیب خـط

  است.  Oو  Oواصل دو نقطه 

  O O
OO

O O

y y ( )
m

x x





   
   

   
3 1 4 4

2 1 3 3   

  m 
3
4   

  بینیم که شیب مماس مشترك باید عددي مثبت باشد.  : طبق شکل میتوجه

-2

3

O

'

ك
شتر

م س
مچا

=yم m
x+h

O

y

x
1

-1

  
  )142تا  134هاي  ، صفحه3) (رياضيهندسه(

 کم

 مرکز

 شعاع

 2توان 

5
2
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  3 شناسي زيست  
  

 لو) (جواد اباذر   »2« گزينة   -111

هـا)  هاي جنینی و خارج جنینی (جفت و پرده هاي بنیادي موروال به همۀ انواع یاخته یاخته
  ها: بررسی سایر گزینه شوند. متمایز می

هاي بنیادي وجود دارند که در محـیط کشـت  هاي مختلف بدن یاخته در بافت»: 1«گزینۀ 
تواننـد بـه  جـود در مغـز اسـتخوان می هاي بنیادي مو برخی از انواع یاخته ؛شوند تکثیر می

به شکل کتاب درسـی از قلبی تمایز پیدا کنند. با توجه هاي خونی، ماهیچۀ اسکلتی و  رگ
شـوند کـه برخـی از  هایی حاصـل می درون مغـز اسـتخوان، یاختـهبالغ یک یاختۀ بنیادي 

  تقسیم دارند.قابلیت  (مثل یاخته هاي استخوانی)ها آن

استخوان مغز دلاير بالغ بن�ادي �اختههاي

�اختههايعصب� �اختههاي

ماه�چهاي
�اختههاي

خوهن�

استخواهن� �اختههاي

  
هاي بدن جنـین متمـایز  اي درونی به انواع یاخته هاي بنیادي تودة یاخته یاخته»: 3«گزینۀ 

کننـده از جنـین ماننـد کوریـون نقـش  حفاظتمهاي  ها در تولید پرده شوند. این یاخته می
  ندارند. 
و نیـز  ابه خـودهاي مش وجود آوردن یاخته  هاي بنیادي توانایی تکثیر و به یاخته»: 4«گزینۀ 

  ها را دارند. توانایی تبدیل شدن به سایر یاخته

بن�ادي �اختۀ

  
  )100تا  98هاي  صفحه، 3شناسي  (زيست) 110 و 109 هاي ، صفحه2شناسي  (زيست )تركيبي(

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

 (علي جوهري)   »2«گزينة   -112

مواد از باکتري به گیاه این ننده بسیاري از ک هاي تولید براي تولید پالستیک قابل تجزیه، ژن
شود که  ها استفاده می باکتري منتقل شد. براي تولید اینترفرون با روش مهندسی ژنتیک از

هاي نادرسـت،  شود اما به دلیل تشـکیل پیونـد در این روش، پروتئین اینترفرون ساخته می
  دارد.لکرد کمتري الیت و عماینترفرون ساخته شده نسبت به نوع طبیعی آن، فع

هاي مورد نیاز براي ساخت پالستیک قابل تجزیه، گیاه است.  جاندار پذیرنده ژن»: 1«گزینۀ 
  ها استفاده شد. و تولید جاندار تراژن، از باکتريورزي ژنتیکی  براي شروع دست

شروع سومین دورة زیست فناوري که زیست فناوري نوین است، با انتقال ژن از »: 3« گزینۀ
  جاندار باشد. تواند ریز شروع شد. گیاه نمیدیگر جاندار  جاندار به ریز ریز

م تئین انسانی استفاده کنیم، باید تمـا که از باکتري براي ساخت پرو در صورتی»: 4« گزینۀ
توانـد  باکتري فراهم کنیم بدون دخالت مـا، بـاکتري نمی احتیاجات این فرایند را در یاختۀ

  اهم کند.تمام احتیاجات خود را فر
  )97و  93 تا 91هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )پور حامد حسين(   »1«گزينة   -113

شود. افراد مبتال بـه همـوفیلی  توسط آنزیم پالسمین تجزیه میبدن  ونن دروخلخته 
کنندة لخته  تند، بنابراین فعالیت آنزیم تجزیهدر فرآیند تشکیل لخته دچار اختالل هس

  تر است. در این بیماران کم
  ها: بررسی سایر گزینه

اسیدي دیگر در توالی این  هایی!) با آمینو اسید (نه آمینواسید جانشین یک آمینو»: 2«گزینۀ 
  شود که اثرات درمانی آن افزایش یابد. آنزیم، باعث می

  اینترفرون تولیدي توسط مهندسی ژنتیک است. این عبارت در مورد»: 3«گزینۀ 
تئین، هم مدت زمان فعالیت پالسـمایی و هـم  ا مهندسی پروبتولید پالسمین »: 4«گزینۀ 

  دهد. اثرات درمانی آن را افزایش می
  )98و  97 ،43 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )64، صفحة 1شناسي  (زيست 
----------------------------------------------  

 )كاوه نديمي(   »3«گزينة   -114

  بررسی موارد:  کند. جمله را نادرست تکمیل می »ج«تنها مورد 
، در ژن اینترفـرون اسـید آمینو یـک تئین و تغییر جزئی در رمز الف) به کمک مهندسی پرو

سـید ا هاي آن، آمینو اسـید جاي یکـی از آمینو دهند که به تئین را طوري تغییر می توالی پرو
اسـید،  پس اینترفرون تولید شده با نمونۀ طبیعی خود فقط در یک آمینو .دیگري قرار گیرد

در جایگـاه تـا شـکل در زنجیـرة ب خونی داسی همچنین در افراد مبتال به کم .متفاوت است
 ،الین قرار گرفتـه اسـتاسید و آمینواسید  میک تا اسید گلو جاي آمینو بهششمین آمینواسید، 

  اند. اسید متفاوت اي این افراد در مقایسه با نمونۀ طبیعی، در یک آمینوبت پس زنجیرة
مالً اسـیدي کـا تـوالی آمینو ،ب) اینترفرونی که به روش مهندسی ژنتیک تولید شده اسـت

شکل بـا افـراد  خونی داسی فراد مبتال به کممشابه با نمونۀ طبیعی دارد. زنجیرة آلفا نیز در ا
  سالم تفاوتی ندارد.

پالسمی و دستگاه گلـژي  است و باید از شبکۀ آندو یترشح تئین اینترفرون نوع یک پرو )ج
  عبور کند.

پروتئ�ن شدن ساخته

هسته

پروتئ�ن شدن آزاد

س�توپالسم

لايرا-�زه
سبزد�سه

آهندوپالسمچ� شب/ۀ

-افندهتن

�اخته غشاي

برونلايراهن�

خالايرج�اخته

وا-وئول

گلژي دستگاه

  
 یاخته اي ها براي تنفس فاژ چنین ماکرو و هم ندک میفاژها را فعال  ماکرو 2) اینترفرون نوع د

  نیاز دارند. ،شوند هاي اکسیژنی که توسط هموگلوبین حمل می خود به مولکول
  )98و  97، 48 ،31، 17 هاي ، صفحه3شناسي  (زيست) تركيبي(
  )39 و 34هاي  ه، صفح1شناسي  (زيست )70، صفحة 2شناسي  (زيست

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

 )اشكان زرندي(   »4«گزينة   -115

کز) تـأثیر گذاشـته و بـا مصـرف آب آن را  آمیالزها بر روي نشاسـته (نـوعی پلیمـر از گلـو
  کنند. لیز می روهید
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  ها: بررسی سایر گزینه

  ست.نیهاي باکتریایی صادق  براي آمیالز»: 1«گزینۀ 

  صادق است.(مقاوم به گرما) این گزینه در مورد آمیالزهاي صنعتی »: 2«گزینۀ 

ها را براساس محل وقوع به دو دسته تقسیم  تئین پروبه هاي مؤثر مربوط  جهش»: 3«گزینۀ 

  کنیم: می

  جهش در جایگاه فعال آنزیم الف) رخداد

  از جایگاه فعال.  رب) رخداد جهش در محلی دو

  حالت اول احتمال تغییر عملکرد زیاد است. (قطعی نیست.) در فقط
  )97و  51 تا 49 ،19، 18، 13 تا 11 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )83و  82، 80هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيست23 و 20 ،9 هاي ، صفحه1شناسي  (زيست  

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

 علي) شروين مصور(   »3«گزينة   -116

طور طبیعـی  بـه  ها نقش دارد. این آنـزیم باشد که در تجزیۀ لخته پالسمین نوعی آنزیم می

اسـید آن بـا یـک  تئین و با جانشینی یـک آمینو تاهی دارد؛ اما در مهندسی پرو مدت اثر کو

شود. در فرآیند  سید دیگر، مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر میا آمینو

شـود کـه بـا اثـر بـر  مبیناز ترشـح می دیده، پروترو هاي آسیب ها و گرده انعقاد خون از بافت

. بنابراین داراي شود میتشکیل لخته  وساخت فیبرین موجب درنهایت مبین  تروپروتئین  پرو

  باشد.  پالسمین میاثري مخالف با 

  ها: بررسی سایر گزینه

شود که ضد انعقاد خون است  جود در خون، هپارین ترشح می هاي مو فیل از بازو»: 1«گزینۀ 

هاي تشـکیل شـده در  با تجزیـۀ لختـهپالسمین نیز . شود مانع از تشکیل لختۀ خون میو 

  د.دارسکته نقش بروز قلب در پیشگیري از شش، مغز و ماهیچه  يها سرخرگ

اثر خود را  هاي باال تئین در دما هندسی پروآنزیم آمیالز ساخته شده به روش م»: 2«گزینۀ 

هـاي  در تجزیـۀ پیونـد بـین مولکول رودة باریـک،ها  کند. این آنزیم همانند آنزیم حفظ می

  کز نقش دارد. گلو

مهندسـی  ویروسی بوده کـه بـا کمـک تئین با فعالیت ضد : اینترفرون نوعی پرو»4«گزینۀ 

وسـیلۀ مهندسـی ژنتیـک بیشـتر  آن از حالت سـاخته شـده بهو پایداري تئین، فعالیت  پرو

کشنده هـم در  Tهاي  سیت ریزي شده ساخته شده توسط لنفو د. آنزیم مرگ برنامهشو می

  هاي آلوده به ویروس نقش دارد. مقابله با یاخته
  )98و  97هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )74و  70 ،69هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست )64و  23هاي  ، صفحه1اسي شن (زيست  

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

 )يرضا سيف محمد(   »3«گزينة   - 117

دهنـده اشـاره دارد کـه نـوعی آنـزیم باکتریـایی اسـت بنـابراین  به آنزیم برش»: 3«گزینۀ 

  دهد. به آن را انجام می نویسی ژن مربوط کاریوتی رو بسپاراز پرو رنا

  ها: بررسی سایر گزینه

مـاده  دهد که پیش بسپاراز نیز رخ می استر به کمک دنا شکستن پیوند فسفودي»: 1«گزینۀ 

  دنا است.در حالت نوکلئازي آن 

بســپاراز توانــایی تشــکیل پیونــد اشــتراکی و شکســتن پیونــد  آنــزیم رنا»: 2«گزینــۀ 

  ژنی را دارد. هیدرو

ــۀ  ــزیم برشآ»: 4«گزین ــده می ن ــدرو دهن ــد هی ــد پیون ــه  2ژنی را بشــکند و در توان مرحل

  سازي نقش دارد. انهسهم

  )95 تا 93، 23، 17، 12هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )يكتا رضا صدر امير(   »2«گزينة   -118

 بین دئوکسـی ریبونوکلئوتیـدها استر ي لیگاز در تشکیل پیوند فسفودبسپاراز و  هاي دنا آنزیم

هاي  نویسی از ژن بسپاراز هنگام رو رنا پاراز هنگام همانند سازي پالزمید و بس نقش دارند. دنا

و لیگاز هم در مرحلۀ  EcoR1گیرند.  میهاي پالزمید قرار  تید کلئو پالزمید در تماس با نو

  گیرند.  میتیدهاي پالزمید قرار  کلئو ترکیب در تماس با نو تشکیل دناي نو

  ها: بررسی سایر گزینه

بسپاراز، هلیکـاز، لیگـاز و  بسپاراز، رنا هاي دنا سازي دنا آنزیم طی مراحل همسانه»: 1«گزینۀ 

EcoR1  نقــش دارنــد. عــالوه بــرEcoR1 ،ز در شکســته شــدن ابســپار هلیکــاز و رنا

  سازي دنا نقش دارند. ژنی در مراحل همسانه هاي هیدرو پیوند

فقط باز آلی آدنـین و تیمـین  EcoR1در انتهاي چسبنده حاصل از فعالیت »: 3«گزینۀ 

  در یک رشته برابرند.

داشته باشد، پـس از EcoR1پالزمیدي که فقط یک جایگاه تشخیص براي »: 4«گزینۀ 

  تر! شود نه قطعات کوتاه فعالیت این آنزیم فقط به یک قطعه دناي خطی تبدیل می

  )96تا  93 و 13تا  11 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )آرمان خيري(   »2«گزينة   -119

  صحیح هستند.» د«و » ب«. موارد هستندها  منظور باکتري

  بررسی همۀ موارد:

  را دارند. NADHکافت قدرت ساخت  ها در مرحلۀ قند الف) همۀ یاخته

هاي آب گرم قدرت ساخت آمیالز مقاوم  جود در چشمه هاي گرمادوست مو ب) فقط باکتري

  صورت طبیعی دارند. به گرما را به

  کنند. هاي خود استفاده می ژننویسی  از یک نوع آنزیم براي روها  ج) همۀ باکتري

بـه  هـاي دنـا این مولکول .کمکی هستند  ها داراي پالزمید یا کروموزوم د) بعضی از باکتري

  .ندغشاي یاخته متصل نیست

  ) 97و 94، 73، 66، 23 ،13، 12 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )عليرضا رهبر(   »1«گزينة   - 120

هـا در مراحـل  ها هستند. از ایـن آنزیم دهنده جزئی از سامانه دفاعی باکتري هاي برش آنزیم

شود. در مرحلۀ اول براي  استفاده میسازي دنا  به منظور همسانهاول و دوم مهندسی ژنتیک 

تید درهر  کلئو استر بین دو نو ي فسفود هايا باید پیوندجدا کردن ژن مورد نظر از مولکول دن

شکسته شود و در مرحلۀ دوم نیز براي اتصال قطعه دنا به دیسـک نیـاز  ژن موردنظرسمت 

استر بین  فسفودي هايدهنده انجام شده و پیوند به برش دیسک است که توسط آنزیم برش

اسـتر نـوعی پیونـد  د. پیوند فسفوديشکن تید را در هر جایگاه تشخیص آنزیم می کلئو دو نو

  تید دیگر است. تید و فسفات نوکلئو کسیل قند یک نوکلئو اشتراکی بین گروه هیدرو
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  ها: بررسی سایر گزینه

یابـد در  اي از دنـا، طـول آن کـاهش می در مرحلۀ اول به علت جدا شـدن قطعـه»: 2«گزینۀ 

  یابد. اضافه شده و طول آن افزایش میتید به دنا  کلئو که در جهش اضافه یک یا چند نو حالی

دیسک حاوي ژن مقاومت به پادزیست است و ورود آن به باکتري باعث ساخته »: 3« گزینۀ 

شود. ورود دیسک بـه  باکتري می مقاومتکننده پادزیست و افزایش  ههاي تجزی شدن آنزیم

اه با ایجاد منفذ در که همراتفاق بیفتد یا الکتریکی تواند از طریق شوك گرمایی  باکتري می

   دیوارة باکتري است.

این موضوع فقط در مورد دنـاي خطـی مـورد اسـتفاده در مرحلـۀ اول صـدق »: 4«گزینۀ 

کند، زیرا نیاز است که ژن مورد نظر کامالً از دنا جدا شود، اما در مرحلۀ دوم معمـوالً از  می

  .دارددهنده  رششود که فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم ب دیسکی استفاده می

  )96تا  93 و 49 ،5 ،4 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 شروين مصورعلي)(   »1«گزينة   -121

  ها: بررسی گزینه

 افـتیرا در بیـترک نو يکه دنـا ییها اختهیدنا،  يساز در مرحلۀ چهارم همسانه»: 1«گزینۀ 

 يهـا اختـهی تیـمرحلـه در نها نیبرد. در ا نیاز ب ست،یبا افزودن پادز توان یاند را م نکرده

 دفراوردهیـتول يها برا يباکتر نیماندند و از ا یشده) باق ي(دست ورزبینوترک يدنا يدارا

  شود. یم هاستخراج ژن استفاد ای

سازي مورد استفاده  همسانهدهنده براي اولین بار، در مرحلۀ اول  هاي برش آنزیم»: 2«گزینۀ 

  باشد.  ها می اي از این آنزیم تنها نمونهEcoR1گیرند. آنزیم  قرار می

ترکیب بـه یاختـۀ میزبـان محتـواي وراثتـی آن  در مرحلۀ سوم با ورود دناي نو»: 3«گزینۀ 

یـا  و ز شـوك الکتریکـیتوان ا یابد. در این مرحله براي ایجاد منفذ در دیواره می افزایش می

  شوك حرارتی همراه با مواد شیمیایی استفاده نمود.

هــاي  ســازي بــراي ســاخت دنــاي نوترکیــب، از آنزیم در مرحلــۀ دوم همسانه»: 4«گزینــۀ 

سـازي بـراي  شـود. در ایـن مرحلـه از ناقـل همسانه دهنده مانند لیگـاز اسـتفاده می اتصال

هـا تنهـا  شود. دیسک باکتري کیب استفاده میتر جایگذاري دناي خارجی و تشکیل دناي نو

  باشد. اي از این ناقلین می نمونه

  )96 تا 93هاي  صفحه ،3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )آرمان خيري(   »2«گزينة   -122

هـا هسـتند. در دورة  ود باکتريسازي در ژنوم خـ جاندارانی با کمترین تعداد جایگاه همانند

فناوري کالسیک دانشمندان توانستند با استفاده از این جانداران، تولید موادي ماننـد  زیست

ها (داراي جایگاه  داسازي یاختۀ تراژنی)، آنزیمهاي ج ها (مادة الزم براي یکی از راه پادزیست

  و مواد غذایی را در این دوره ممکن سازند.فعال) 

  ها:  گزینه بررسی سایر

  شد. فناوري سنتی نیز ساخته می مواد غذایی در دورة زیست»: 1«گزینۀ 

  فناوري سنتی است. ساخت محصوالت تخمیري مربوط به دورة زیست»: 3«گزینۀ 

جانـدار بـه  فناوري نـوین، بـا انتقـال ژن از یـک ریز دانشمندان در دورة زیست»: 4«گزینۀ 

  تولید کنند. باالترت جدیدي با کیفیت و کارایی جانداري دیگر، توانستند ترکیبا ریز

  )96و  93، 92، 19 ، 13،18 هاي ، صفحه3شناسي  (زيست) 10، صفحة 1شناسي  (زيست )تركيبي(

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

 )جواد اباذرلو(   »4«گزينة   - 123

  ها: بررسی گزینه

گویند. هدف از  سازي دنا می ها را همسانه آن جداسازي یک یا چند ژن و تکثیر»: 1«گزینۀ 

ورزي، تولیـد یـک  تواند براي دسـت کار تولید مقادیر زیادي از دناي خالص است که می این

  مادة بخصوص و یا مطالعه مورد استفاده قرار گیرد.

هاي  پالسـتیکزیست و حفظ آن، تولید و اسـتفاده از  با توجه به اهمیت محیط»: 2«گزینۀ 

قابل  هاي غیر رویۀ پالستیک راهکار مناسبی براي پیشگیري از مصرف بی زیۀ زیستیقابل تج

کنندة بسیاري از این نوع مواد از باکتري بـه  هاي تولید کار با وارد کردن ژن تجزیه است. این

  پذیر است. گیاه امکان

یـک  هاي اسـید هاي جدید امکان ایجاد تغییرات دلخـواه در تـوالی آمینو روش»: 3«گزینۀ 

هـاي یـک  هـا بـه منظـور تغییـر در ویژگی تـوان از آن تئین را فراهم کرده است که می پرو

مند شد. انجام چنین تغییراتی که به آن مهندسی پروتئین  تئین و بهبود عملکرد آن بهره پرو

  تئین است. شود، نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد آن پرو گفته می

اي  ئن و مؤثر، جایگاه ویـژههاي مطم رکیب به  علت تولید داروت فناوري دناي نو»: 4«گزینۀ 

هاي مشابهی که از منابع غیرانسـانی  ها، برخالف فراورده سازي دارد. این دارو در صنعت دارو

  کنند. هاي ایمنی ایجاد نمی شوند، پاسخ تهیه می

  )103و  102 ،97، 93، 91هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 (رضا آرامش اصل)   »1«گزينة   -124

تواننـد مسـتقل از آن تکثیـر  تن اصلی هسـتند و می هاي دناي خارج از فام ها توالی پالزمید

  ها مثل مخمرها وجود دارند.  ها و بعضی قارچ ها معموالً درون باکتري شوند. پالزمید

  بررسی موارد:

هـا و هـم  اسید خطی هم در باکتري کلئیک توجه داشته باشید نو–) نادرست است الف

  .در قارچ وجود دارد. مثل انواع رنا

هـاي کمکـی  تن ها را فام اي ندارنـد. پالزمیـد ها چرخـۀ یاختـه باکتري –ب) نادرست است 

تري هـاي اصـلی) بـاک تن تن اصلی (نـه فام هایی هستند که در فام نامند چون حاوي ژن می

  وجود ندارد.

یافته دارنـد.  هسته مشخص و سازمانمخمرها چون یوکاریوت هستند،  - ست ج) نادرست ا

هـا  ه باشـید کـه برخـی بـاکتريها آغاز شد ولی توجه داشت دست ورزي ژنتیکی با باکتري

  پالزمید ندارند.

از  دهـد. بسـیاري پالسـم رخ می ها اکسایش پیرووات در سیتو در باکتري –د) درست است 

هـا ژن مقاومـت بـه  بنابراین برخـی از آن ؛ها واجد ژن مقاومت به پادزیست هستند پالزمید

  پادزیست را ندارند. 

  )83و  82هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست )94 تا 92و  68، 67 ،13تا  11، 5، 4 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  12:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     شناسي زيست – ارديبهشت 2زمون آ - »7«پروژة       
   

 (جواد اباذرلو)   »3«گزينة   -125

  ها: بررسی گزینه

  کند. ترکیب را دریافت می گوسفند، دیسک نو  یافتۀ تخمک لقاح»: 1«گزینۀ 

به جانداري که از طریق مهندسی ژنتیک داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی »: 2«گزینۀ 

هایی کـه از بـدن  پـس یاختـه گوینـد. یافته ژنتیکی یـا تراژنـی می شده است، جاندار تغییر

  شوند. ند، هنوز تراژنی محسوب نمیگیر گوسفند (تخمک) مورد استفاده قرار می

در نزدیکـی جایگـاه  توانـد می تئینی انسانی مطابق شکل کتاب درسی، ژن پرو»: 3« گزینۀ

  شود.ده سازي دیسک به آن افزو شروع همانند

استر درون هستۀ تخمک  هاي فسفودي یک از پیوند توجه داشته باشید که هیچ»: 4«گزینۀ 

  شود. نده شکسته نمیده یافته توسط آنزیم برش لقاح

1

شروع جا�گاه

سازي همچاهنند د�س?هناقل

اهنساهن� پروتئ�ن ژن

گوسفند تخمچ?لقاح�افته

هنوتر-�بلايرا د�سَ? -ه

است. دلاير�افت-رده

2

تخمچ? از حاصل تراژن گوسفند

مولايردهنظر ژن دالايراي لقاح�افته

اهنساهن� پروتئ�ن

شده گرفته

ش�ر از

3

4

5

اهنساهن� پروتئ�ن حاوي ش�ر

  
  )105و  94، 93هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )زاده پيام هاشم(   »4«گزينة   -126

فعال به  ترین مرحله در ساخت انسولین به کمک مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیر مهم

  شود. ها انجام نمی این مرحله در باکتري انسولین فعال است که

  ها: بررسی سایر گزینه

  شود. فناوري، پیش انسولین تولید نمی در مراحل تولید انسولین به کمک زیست»: 1«گزینۀ 

بـه  Bو  Aزنجیـرة  هـاي فناوري، ژن در مراحل تولید انسولین به کمک زیست»: 2«گزینۀ 
ژن زنجیـرة  ،و به برخی دیگر Aها، ژن زنجیرة  يشود. به برخی باکتر وارد نمی  یک باکتري

B شود. وارد می  
 دو پیوند Bو  A زنجیرةفناوري، بین  در مراحل تولید انسولین به کمک زیست»: 3«گزینۀ 

  ها، پیوند پپتیدي نیستند. شود، اما این پیوند تشکیل می
  )103و  102هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 زاده) (پيام هاشم   »2«گزينة   -127

  باشند. هاي ب و ج درست می عبارت
  ها: بررسی عبارت

هاي مورد نظر، آنزیم لیگاز مورد استفاده قرار  الف) در مرحلۀ اول، یعنی جداسازي ژن یا ژن
  گیرد. نمی

هـا، منفـذ ایجـاد  ، ابتـدا در دیـوارة باکتريهـا ترکیب به باکتري ب) در مرحلۀ ورود دناي نو
  ند.وش وارد میدرون باکتري  بهترکیب  شود و سپس دناهاي نو می

شود. در مرحلۀ قبـل از آن،  ترکیب تشکیل می ج) در مرحلۀ دوم مهندسی ژنتیک، دناي نو
  شود. دهنده استفاده می هاي برش یعنی جداسازي ژن مورد نظر، براي اولین بار از آنزیم

استر، در مرحلۀ تشـکیل دنـاي  لیگاز براي تشکیل چهار پیوند فسفودي  د) استفاده از آنزیم
  دهد، نه مرحلۀ بعد از آن. ترکیب رخ می نو

  )96 تا 93 و 12، 11 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(
----------------------------------------------  

 )صورعليشروين م(   »1«گزينة   - 128

به گروه  Bلین طبیعی، زنجیرة  کنید، در هورمون انسو  مشاهده می زیرهمانطور که در شکل 
باشد؛ که این یعنـی ترجمـه و سـاخت آن  تر می پپتید نزدیک اي زنجیرة پلیدتبآمین آزاد ا

اسـید داراي گـروه آمـین آزاد و  ها، اولین آمینو پپتید گیرد. (در ترجمۀ پلی زودتر صورت می
  باشد.)  کسیل آزاد می داراي گروه کربو  اسید رین آمینوآخ

زهنج�رة

پ�شاهنسول�ن

زهنج�رة

زهنج�رة زهنج�رة

زهنج�رة

اهنسول�ن

A

B

COOH

C

H  N
2

H  N
2

H  N
2

B

A

COOH

COOH

  
  ها: بررسی سایر گزینه

در مراحل مربوط به ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تشکیل پیونـد »: 2«گزینۀ 
  دهد. پپتیدي در مرحلۀ دوم رخ می هاي پلی پپتیدي و ساخت زنجیره

  هاي آزاد بیشتري دارد. آمین فعالتوجه به شکل باال، انسولین با »: 3«  گزینۀ
شود؛ این زنجیـره از دو زنجیـرة دیگـر  ها تولید نمی  در باکتري Cزنجیرة »: 4« گزینۀ

  باشد. بلندتر می
  )103و  102 ،27 ،16، 15 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 )اصل ا آرامشرض(   »4«گزينة   -129

نـوعی سـاله، داراي  4بچـۀ  براي یک دختر 1990آمیز در سال  اولین ژن درمانی موفقیت
توانست یـک آنـزیم مهـم دسـتگاه ایمنـی را  یافته نمی نقص ژنی، انجام شد. این ژن جهش

  درمانی) انجام شد؛  مراحل ژن(بسازد. براي درمان آن مراحل زیر 
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  ها در خارج از بدن ها (نوعی یاختۀ ایمنی) از خون و کشت دادن آن سیت لنفوخروج ) 1
که نتواند تکثیر شود (نه به منظـور تکثیـر شـدن!)  صورتی ) تغییر ویروس در آزمایشگاه به2

  شود. اسید خطی ویروس شکسته می کلئیک استر در نو کار پیوند فسفودي براي این
کار از آنزیمی با فعالیت لیگـازي  وم ویروس. (براي این) جاسازي کردن ژن مورد نظر در ژن3

  شود.)  ه میداستفا استر به منظور تشکیل پیوند فسفودي
ژنگـان ویـروس بـا ) ورود ویروس حاوي ژن خارجی به درون یاخته بیمار و ترکیب شدن 4

  ژنگان یاخته بیمار 
  یافته از نظر ژنتیکی هاي تغییر شکیل یاخته) ت5
  یافته به بدن شخص بیمار هاي تغییر ختهتزریق شدن یا) 6
  ها تئین یا هورمون مد نظر توسط یاخته تولید پرو) 7

  )104و  95 ،5 ،4 هاي صفحه، 3شناسي  (زيست) 61، صفحة 1شناسي  (زيست )تركيبي(
----------------------------------------------  

 )كاوه نديمي(   »3«گزينة   - 130

  نادرست است. )ج(فقط مورد 
  بررسی موارد:

اي  هاي فـردي کـه داراي نسـخه قرار دادن نسخۀ سالم یک ژن در یاختـهدرمانی یعنی  ژن
هایی از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک  ناقص از همان ژن است و در این روش یاخته

 ))رد کـردن مـورد ج(شـود  ژن معیـوب نمی کنند. (ژن سـالم جـایگزینِ ناقل وارد آنها می
ها هستند و اگر ژنوم ویـروس را  شود ویروس ی که معموالً در این روش استفاده میهای ناقل

درمانی در فرد سرطان ایجـاد شـود  به درستی تغییر ندهند امکان دارد به واسطۀ همین ژن
هستند (تأییـد مـورد الـف) پـس ژنـوم   ها از عوامل مهم ایجاد سرطان چون بعضی ویروس

) طبـق دد که در بدن فرد، نتواند تکثیر شود (تأیید مـورد ویروس را باید طوري تغییر دهن
ن اي که به بـد ژن درمانی، یاخته هاي تغییریافته، پس از 104صفحۀ  14 توضیحات شکل

  (تأیید مورد ب) توانند پروتئین یا هورمون تولید کنند. شوند می وارد می
  )104، صفحة 3شناسي  ) (زيست54هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

  پايه شناسي زيست            
  

 )سيداميرمنصور بهشتي(   »3«گزينة   -131

اي مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهی که با آن همزیستی  قارچ ریشهجزء قارچی در 
 جـانورانز خوار نیـز نیتـروژن خـود را ا چنین گیاهان حشـره کند. هم دارد دریافت می
جـزء کنند. توجه داشـته باشـید کـه  اندازند دریافت می ها را به دام می کوچکی که آن

مورد نیـاز آلی خوار براي دریافت مواد  اي برخالف گیاهان حشره قارچ ریشهقارچی در 
  کند. خود با سایر جانداران ارتباط همزیستی برقرار می

  ها: بررسی سایر گزینه
نوعی گیـاه انگـل نیست و گل جالیز  لزوماًباشید که گیاه جالیزي  توجه داشته»: 1«گزینۀ 

  باشد. هاي مکنده می نبوده و فاقد توانایی تشکیل اندام
نقشـی در  ،کننـد هاي هوایی گیـاه زنـدگی می که در بخش اییه سیانوباکتري»: 2«گزینۀ 

  خاك ندارند.در تثبیت نیتروژن 
هــاي  ســاز بــرخالف باکتري ســاز و آمونیاك تهــاي نیترا کــدام از باکتري هیچ »:4«گزینــۀ 
صورت آزاد در  کنندة نیتروژن توانایی برقراري رابطۀ همزیستی با گیاهان را ندارند و به تثبیت

  کنند. خاك زندگی می
  )104تا  102و  99هاي  ، صفحه1 شناسي زيست) (جذب و انتقال مواد در گياهان(

 ي)رضا سيف (محمد   »4«گزينة   - 132

یا سـاقه از تنه از برگ، اند، این گیاهان  جود در آب داراي شش ریشه موبرخی گیاهان 
  پردازند. با هوا میتبادل گاز به (عدسک) و از ریشه 

  ها:  بررسی سایر گزینه
) دقت کنید این مورد براي پلی ساکاریدهاي ذخیره شده در واکوئول گیاهـان 1گزینۀ
  است.  ي مانند کاکتوس صحیحدیگر
  شود؛ نه درون یاخته! ها ذخیره می د که هوا در فضاي بین یاخته) دقت کنی2گزینۀ
به  روزن (طبق کتاب دوازدهم، شود. روزن توسط پوستک پوشیده نمی) سطح 3گزینۀ

  شود.) منفذ روزنه گفته می
  )95و  94، 87هاي  ، صفحه1شناسي  ) (زيستاز ياخته تا گياه(

----------------------------------------------  
 )يكتا رضا صدر امير(   »3«گزينة   - 133

 3، شمارة )شکل Uدرون پوست داراي نوارکاسپاري (یاختۀ  2یاختۀ معبر، شمارة  1شمارة 
هایی  دهـد. یاختـه  را نشان می(آوند چوبی) عنصر آوندي  4و شمارة پوست یاختۀ پارانشیم 

رود مـواد ناخواسـته یـا توانند از و که در دیوارة جانبی خود داراي نوار کاسپاري هستند می
گیري کنند. یاختۀ معبر و عناصر آوندي فاقد نـوار  پالستی به درون گیاه جلو ومضر مسیر آپ

  .کاسپاري هستند
  ها: بررسی سایر گزینه

و توانـد آب  یاخته معبر فاقد نوار کاسپاري بوده و همانند یاختۀ پارانشـیمی می»: 1«گزینۀ 
  از خود عبور دهد. ته ايمواد محلول را از طریق دیوارة یاخ

  باشند. هایی مرده هستند و فاقد غشا می عناصر آوندي یاخته»: 2«گزینۀ 
ایجـاد فشـار  بـاهاي چـوبی  شیره خام در آوند صعودبر   هاي ریشه تأثیر یاخته»: 4«گزینۀ 
 به طور مستقیم شکلUهاي  هاي پارانشیم پوست و یاخته  یاختهکه  درحالیاي است،  ریشه

  اي نقش ندارند. د فشار ریشهدر ایجا
  )107تا  105هاي  ، صفحه1شناسي  ) (زيستجذب و انتقال مواد در گياهان(

----------------------------------------------  
 )حسن قائمي(   »2«گزينة   - 134

  پردازیم: ابتدا به بررسی هر کدام از موارد می
همزیسـتی اي  در قالـب قـارچ ریشـهها   دار با قارچ ن دانهدرصد گیاها 90الف) حدود 

هاي ظریفـی کـه بـه درون  کنند و رشـته ها در سطح ریشه زندگی می دارند. این قارچ
دهند، پس منظـور ایـن مـورد  ها انجام می فرستند تبادل مواد را با ریشۀ آن ریشه می
  اي است. قارچ ریشه

هایی بـه نـام  نخود و یونجـه) برجسـتگی ،مانند سویاواران ( ب) در ریشه گیاهان تیره پروانه
ژن بـه نـام  کننده نیتـرو ها نوعی باکتري تثبیت که در محل این گرهک گرهک وجود دارند

ژن یعنی تبدیل  اي هستند. تثبیت نیترو یاخته ها همگی تک کند. باکتري بیوم زندگی می ریزو
  بیوم است. منظور این مورد ریزوژن قابل استفاده گیاهان. پس  ژن جو به نیترو نیترو

هـاي هـوایی  ج) گیاه سس فاقد ریشه است. (بنابراین تار کشنده نیز ندارد) و بـه دور بخش
کند و مواد مـورد نیـاز خـود را  هاي مکنده ایجاد می  پیچد و اندام گیاه سبز میزبان خود می

  مین کند.تواند از شیره پرورده میزبان تأ می
ها عـالوه بـر  کننده هستند که بعضی از آن سنتز هاي فتو ها نوعی از باکتري باکتري د) سیانو

هاي همزیسـت درون سـاقه و  باکتري دهنـد. سـیانو ژن هم انجام می تثبیت نیترو ، سنتز فتو
سـنتزي گیـاه اسـتفاده  پردازند و از محصوالت فتو ژن می نرا به تثبیت نیترو دمبرگ گیاه گو

شـت هـا بردا هاي هـوایی آن میرند یا بخش واران می پروانه که گیاهان تیروه هنگامیکنند  می
مانـد و گیاخـاك  در خاك بـاقی می هانم فراوان این گیابیو هاي حاوي ریزو شود گرهک می

ها)  باکتري نرا (میزبـان سـیانو شود. دقت داشته باشید در گیاه گـو ژن ایجاد می غنی از نیترو
  ها:  بررسی سایر گزینه شود. ه برداشت نمیهاي هوایی گیا بخش
د. بخـش ده خود تشکیل می همزیستاي غالفی را روي ریشه گیاه  قارچ ریشه»: 1«گزینۀ 

کنـد.  (نه بخش عمده!) از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبـادل مـواد شـرکت میکوچکی 
  بیوم توانایی ایجاد غالف در سطح ریشه را ندارد. ریزو

چـک ماننـد  رش جـانوران کوها براي شکار و گوا خوار برخی برگ گیاهان حشره در»: 3«گزینۀ 
به منظور زندگی کردن این گیاهـان در  حشرات تغییر کرده است و این فرآیند نوعی سازگاري

  کند. الزاماً در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی نمیژن است. گیاه سس  نواحی فقیر از نیترو
 قابـل دسـترس اغلب براي گیاهـان غیر در خاك فراوان است اما چه فسفات اگر»: 4«گزینۀ 

طور محکمـی  است یکی از دالیل این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاك بـه
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ژن و تبدیل آن به شـکلی کـه  ها در تثبیت نیترو بیوم ها و ریزو باکتري شود. سیانو متصل می
ب فسفات (نوعی یون منفی) به گیاه نقش براي گیاه قابل استفاده است نقش دارند و در جذ

  ندارند.
  )104تا  102و  99هاي  ، صفحه1شناسي  ) (زيستجذب و انتقال مواد در گياهان(

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

 )شيعباس آرا(   »1«گزينة   -135

زیست  97صفحۀ  7فصل   رد الف نادرست است. با توجه به اولین جملۀ کتاب در مقدمۀمو
 سنتز، بخشی وسیلۀ فتو توانند به صورت مقابل است؛ بیشتر گیاهان می دهم، جملۀ صحیح به

  (نه همۀ) مواد مورد نیاز خود را تولید کنند. از
کتاب درسی دهم 84و ابتداي صفحۀ  83ترین خط صفحۀ  ت و در پایینب درست اسمورد 

  ذکر شده است.
  :ها سایر گزینه بررسی

کتاب درسی دهم عنوان شـده  100 در صفحۀ د و مورد 85د ج در صفحۀ مور»: 2«گزینۀ 
  است.

کتاب درسی دهم عنوان شده  103و مورد و در صفحۀ  102مورد ه در صفحۀ »: 3«گزینۀ 
  است.

  بریم. با توجه به ریشه نداشتن گیاه سس به درستی مورد ح پی می»: 4«گزینۀ 
  ه است.کتاب درسی دهم عنوان شد 109مورد ط در صفحۀ 

  )109و 104تا  102 ،100 ،97، 85 تا 83هاي  ، صفحه1شناسي  ) (زيستجذب و انتقال مواد در گياهان(
----------------------------------------------  

 )پور حامد حسين(   »2«گزينة   - 136

  .هستندموارد (ب) و (د) صحیح 
  بررسی همۀ موارد:

  عد براي تشکیل شبنم است.الف) افزایش رطوبت محیط نیز از عوامل مسا
  ب) هر دو عامل براي وقوع تعریق مساعدند.

  آبی بسته نیستند که باز شوند (همیشه بازند!). هاي ج) روزنه
هاي  هاي پتاسیم و کلر با افزایش فشـار اسـمزي در یاختـه  د) افزایش انباشت ساکارز و یون
  هستند.و وقوع تعرق مؤثر هوایی نگهبان روزنه، در باز شدن روزنه 

  )109 تا 107 و 87 هاي ، صفحه1شناسي  ) (زيستجذب و انتقال مواد در گياهان( 
----------------------------------------------  

 )اشكان زرندي(   »4«گزينة   -137

ئـول توسـط  جـود در واکو هـاي مو تئین ئولی اسـت. پرو تئین در شیره واکو نوعی پروگلوتن 
در بذر گندم و  جود گلوتن موشود. وپالسمی زبر ساخته میآند ۀهاي متصل به شبک زوم ریبو

و  هاپرزریزتواند منجر به بیماري سلیاك شود که طی این بیماري  جو در بعضی از افراد می
  روند. می بینحتی پرزهاي روده باریک از 

  ها: بررسی سایر گزینه
ها در بافـت گیـاهی  یاختهتواند در تورژسانس  باید توجه داشت که واکوئول می»: 1«گزینۀ 

طبیعی چوبی مانند برگهـا در هاي غیر شود که اندام آن سبب می نقش داشته باشد که طی
  گیاهان چوبی نیز استوار بماند.

کننده آب وجـود  هاي تسهیل تئین هاي گیاهی پرو ئول در غشاي بعضی از واکو»: 2«   گزینۀ
  د.ندارد که در عبور آب از این اندامک نقش دار

  سیانین اشاره کرد. توان به آنتو از ترکیبات رنگی واکوئول می»: 3«زینۀ گ
  )105و  84تا  82، 80، 25هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست) 31، صفحة 3شناسي  (زيست )تركيبي(

 منصور بهشتي) (سيد امير   »2«گزينة   - 138

جـود در سـامانه بافـت آونـد  هاي مو یاختـههمـۀ هاي مشترك  همۀ موارد جزء ویژگی
هاي پارانشـیم، فیبـر و آونـد  ها شامل یاخته این یاخته .باشند بکش گیاه سرخس میآ

  باشند. میو ... آبکشی 
  موارد:  بررسی همۀ

جایی  هاي همراه به منظور کمک به جابه الف) توجه داشته باشید که در گیاه سرخس یاخته
هاي آونـد آبکـش  اختـهشیره پرورده در گیاه وجود ندارند. در نتیجه در این گیاهان تنهـا ی

  باشند. که فاقد هسته در ساختار خود می کنند جا می جابهدر گیاه را شیرة پرورده 
ي با عدم آرایش منظم در سـاختار دیـواره نخسـتین گیـاه قـرار  ساکارید هاي پلی ب) رشته

  باشند.  هاي ذکر شده داراي دیواره نخستین می دارند. همۀ یاخته
برده شده در سامانه بافـت آونـد آبکـش گیـاه توانـایی انجـام  نام هاي ج) هیچکدام از یاخته

هاي پارانشیمی کـه در سـامانۀ  سنتز را ندارند. توجه داشته باشید که آن دسته از یاخته فتو
  باشند. سنتز می فاقد توانایی فتو ،آوندي گیاه قرار دارند

نتیجـه بخشـی از مـواد  انـد و در هاي ذکر شده حداقل براي مدتی زنده بوده د) همۀ یاخته
  کردند. هاي چوبی دریافت می را از آوند(آب) مورد نیاز خود 

  )111و  89 تا 87، 81هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست) 85 و 84هاي  ، صفحه3شناسي  (زيست )تركيبي(
---------------------------------------- ------  

 )مبين رمضاني محمد(   »2«گزينة   -139

  ها: بررسی گزینه
اند و  هاي آبکش قرار گرفته هاي چوبی در زیر آوند لپه آوند در ریشۀ گیاهان تک»: 1«گزینۀ 

  از روپوست گیاه دورترند.
پوسـت گیـاه  در زیر رو کالنشیمهاي بافت  یاختهمعموالً در ساقه گیاهان دولپه »: 2«گزینۀ 

داراي دیـوارة نخسـتین  هاي کالنشیم اند. یاخته ار گرفتهقر ،سازد که پوستک را در ساقه می
  باشند. ضخیم می

که در ریشۀ گیاهان دولپه، آوندهاي چوبی قطور تر در بخش مرکزي دقت شود »: 3«گزینۀ 
  اند. قرار گرفته

انـد و  صـورت پراکنـده قـرار گرفته لپه به هاي آوندي در ساقه گیاهان تک دسته»: 4«گزینۀ 
  .توان چیدمان مشخصی را براي آنها در نظر گرفت نمی

  )92و  91 ،88 هاي ، صفحه1شناسي  ) (زيستاز ياخته تا گياه(
----------------------------------------------  

 (اشكان زرندي)   »3«گزينة   - 140

 یاختـه ايپنبه) دارد. اما باید توجه داشت که ساختار  پوستک جنس لیپیدي (مشابه چوب
  ندارد که بتواند بافت تشکیل دهد.

  ها: هبررسی سایر گزین
هاي نگهبان روزنـه هسـتند کـه  یافتۀ روپوستی تنها یاخته هاي تمایز از میان یاخته»: 1«گزینۀ 

توانند با نقشی کـه در  ها می این یاخته ؛سنتز و تولید مادة آلی از مادة معدنی را دارند قابلیت فتو
  د.نا تنظیم کنر ن آب آنمیزا ،ا دارند با کنترل میزان تعرق گیاهه روزنهکردن باز و بسته 

د. طی این واکنش نده اي را انجام می هاي زنده واکنش تنفس یاخته یاخته  همۀ»: 2«گزینۀ 
  شود. ) تولید میمادة معدنی( اکسید کربن ديکز (مادة آلی)،  به دنبال مصرف گلو

د، داراي نسـبت شـو ایجاد می ریشههاي روپوستی در  تار کشنده که از تمایز یاخته»: 4« گزینۀ
  یابد. ح به حجم بیشتري است که از این طریق سطح جذب گیاه افزایش میسط

  )64ة ، صفح3شناسي  (زيست )109تا  107و  99، 94، 93 ،87، 86 ،34 هاي ، صفحه1شناسي  ) (زيستتركيبي(
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 )اشكان زرندي(   »3«گزينة   -141

دیـوارة شـود.  ها مشـاهده می هاي آوند آبکش و هم در تراکئیـد دیوارة عرضی هم در یاخته
صـورت  هاي تراکئیـد به هاي آوند آبکش داراي صفحۀ آبکشی و در یاختـه عرضی در یاخته

  ها را احاطه کرده است. هاي فیبر آن یاخته 89صفحۀ  18ناقص هستند. طبق شکل 
  ها: بررسی سایر گزینه

هستند. ود در دیوارة خداراي لینگین  واند  کار رفته فیبرها در سامانه بافت آوندي به»: 1«گزینۀ 
  دارند.اصلی را ها و عناصر آوندي در ترابري شیرة خام نقش  کئید که فقط ترا در حالی
رغم اینکـه دیـوارة نخسـتین  هاي پارانشیمی در این بافت آونـدي، علـی یاخته»: 2«گزینۀ 

  اي پیوسته نقش ندارند. ایجاد لوله در سلولزي دارند،
آونـد هاي  پرورده نقش دارند. شامل یاخته هایی که در ترابري شیرة یاخته»: 4«گزینۀ 

هسـته (سـاختار آبکـش فاقـد آونـد هاي  هاي همـراه هسـتند. یاختـه آبکش و یاختـه
    هستند. دوغشایی)

  )89تا  87 و 80 ،12، 11 هاي ، صفحه1شناسي  (زيست) 120ة ، صفح2شناسي  (زيست )تركيبي(  
----------------------------------------------  

 علي) (شروين مصور   »4«نة  گزي -142

  نمایند. را به نادرستی تکمیل می  همۀ موارد عبارت
هاي بلنـد زمسـتان گـل  الف) گیاهان روزبلند مانند شبدر، با ایجـاد جرقـۀ نـوري در شـب

  دهند. می
درختان حرا، ریشه در خالف جهت گرانش زمـین رشـد   ب) دقت کنید که در شش ریشه

  نماید. می
شتخوار، در  شوند. در گیاهان گو پوستی ساخته می هاي رو یاخته  از تمایز هاي کرك ج) یاخته

اندازند کـه سـبب بسـته  هایی را به راه می ها تحریک شده و پیام پاسخ به تماس، این یاخته
  شود. شدن برگ و به دام افتادن حشره می

دانیم بـراي د) دقت کنید برگ بعضی از درختان با کاهش دما در فصل پاییز می ریزد. می 
  ریزش برگ، الزم است تا میزان نسبت اتیلن به اکسین در قاعدة دمبرگ زیاد شود. 

  )95صفحة ، 1شناسي  (زيست) 148تا  144هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست )تركيبي(
----------------------------------------------  

 )حسن قائمي(   »3«گزينة   - 143

هـا  ست که دیوارة پسین ندارند امـا دیـوارة نخسـتین آنهایی ا بافت کالنشیم داراي یاخته
شـوند. بافـت  هاي گیـاهی می ضخیم است و به همین علت باعث ایجاد استحکام در انـدام

هاي گیاهان به مقدار فراوانـی  پالست اي است. در کلرو کالنشیم جزئی از سامانه بافت زمینه
ها  پالسـت شـوند. کلرو سبز دیده می فیل) وجود دارد و به همین علت گیاهان سبزینه (کلرو

هاي پارانشـیمی (از بافـت  شوند. یاختـه ئید هم دارند که با رنگ سبزینه پوشیده می تنو کارو
اي هسـتند کـه  پارانشیمی) و فیبر (از بافت اسکلرانشیمی) جزئـی از سـامانه بافـت زمینـه

بـا  و در پـاییز وندهاي اصلی سامانۀ بافت آونـدي مشـاهده شـ توانند در مجاورت یاخته می
کند و به  ها در بعضی گیاهان تغییر می پالست کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار کلرو

  شوند. دیسه تبدیل می رنگ
  ها: بررسی سایر گزینه

پوشاند و  اي) سراسر اندام گیاه را می سامانه بافت پوششی (نه سامانه بافت زمینه»: 1«گزینۀ 
ل وجود در واکوئ کند. ترکیبات رنگی مو گر حفظ می زا و تخریب ريآن را در برابر عوامل بیما

اند و در پیشـگیري از سـرطان نقـش مثبتـی  اکسنده پالست پاد سیانین) و کرومو (مثل آنتو
  دارند.
پالست یک یاخته بـه یاختـۀ مجـاور از راه  تووانتقال سیمپالستی حرکت مواد از پر»: 2«گزینۀ 
اي دیوارة پسین ضـخیم  انشیم در سامانه بافت زمینه بافت اسکلر هاي هاست. یاخته دسم پالسمو

تواننـد از طریـق  بنابراین مـواد نمی هستند. مردهبوده و  پالست تووپرفاقد و چوبی شده دارند و 

واش  توبره ،روید هاي کشور می خواري که در تاالب مسیر سیمپالستی منتقل شوند. گیاه حشره
  پالست هستند. اند بنابراین داراي کلرو کننده سنتز ار فتوخو  است. تمامی گیاهان حشره

هاي پارانشیمی (که جزئی از سـامانه بافـت   شود یاخته وقتی گیاهی زخمی می»: 4«گزینۀ 
تن یکی  کنند اما دقت داشته باشید گلو شوند و آن را ترمیم می قسیم می) تهستند اي زمینه
گنـدم و   سپرم ترین الیۀ آندو پالست!) خارجی کلرول (نه وهایی است که در واکوئ تئین از پرو

پرزهـا و حتـی پرزهـاي رودة  هاي روده، ریز تن باعث تخریب یاخته شود. گلو جو ذخیره می
  شود. باریک می

  )106تا  104 و 89تا  86، 83، 25هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست )تركيبي(
  )143ة ، صفح2شناسي  (زيست 

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

 )زاده پيام هاشم(   »4«گزينة   -144

  سازد که قابلیت تقسیم دارند. هایی پارانشیمی می ساز به سمت درون، یاخته پنبه کامبیوم چوب
  ها: بررسی سایر گزینه

هاي آبکـش  سـازد. یاختـه ساز به سمت خارج، آبکـش پسـین می کامبیوم آوند»: 1«گزینۀ 
  باشند.) پالست هستند. (زنده می تووراي پرپسین هسته ندارند، اما دا

اي) و  پنبـه هاي چوب هاي مرده (یاختـه ساز در تولید یاخته کامبیوم چوب پنبه»: 2«گزینۀ 
  هاي پارانشیمی) نقش دارد. هاي زنده (یاخته یاخته
  هاي پسین، نقشی در رشد طولی گیاه ندارند. مریستم»: 3«گزینۀ 

  )94تا  92هاي  ، صفحه1ي شناس ) (زيستاز ياخته تا گياه(
----------------------------------------------  

 آرمان خيري)(   »4«گزينة   -145

هـاي  پالست دارد. دستگاه گلژي بـا تولیـد ریزکیسـه وتوتیغۀ میانی بیشترین فاصله را با پر
  میانی نقش دارد.سازهاي آن، در ساخت تیغۀ  محتوي پیش

  ها:  بررسی سایر گزینه
دیوارة نخسـتین و تیغـۀ میـانی حـاوي پکتـین هسـتند. دیـوارة نخسـتین در »: 1«گزینۀ 
  اي که دیوارة پسین دارند، در تماس مستقیم با این دیواره است. هاي زنده یاخته

دیوارة پسین نقش بیشتري در استحکام گیاه دارد. ضخامت دیـوارة پسـین در »: 2«گزینۀ 
  متفاوت است. ،هاي مختلف یاخته

هاي  دار با الیـه هاي سلولزي موازي در هر الیه و زاویه  : دیوارة پسین داراي رشته»3«گزینۀ 
شـود امـا  دقت کنید دیوارة پسین قطعاً سبب توقف رشد پروتوپالسـت میولی دیگر است. 

  شود. فقط در صورت چوبی شدن باعث مرگ آن می
  )81و  80 ،11 هاي ، صفحه1شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )86صفحة ، 2شناسي  (زيست
----------------------------------------------  

 پور) (حامد حسين   »1«گزينة   -146

  ال دربارة دانۀ گردة رسیده است. فقط مورد (ب) قطعاً صحیح است.ؤس
  بررسی همۀ موارد: 

  صاف یا داراي تزئیناتی باشد. منفذدار و ممکن استهاي گرده  دانه خارجیالف) دیوارة 
  دار است. هاي گرده، منفذ جی دانهب) دیوارة خار

گرده را  افشانی، اگر کاللـه دانـۀ ج) به دنبال انتقال دانۀ گرده از بساك به کالله در طی گرده
  شود. بپذیرد (نه لزوماً!)، لولۀ گرده ایجاد می

یاختۀ رویشی برخالف زایشی  ه،سازي دنا نقش دارد. در دانۀ گرد د) آنزیم هلیکاز در همانند
  شود. دهد، زیرا تقسیم نمی سازي دنا را انجام نمی همانند در هسته

  )11، صفحة 3شناسي  (زيست )127 تا 125و  83، 82هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيستتركيبي(
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 )اصل ياسر آرامش(   »4«گزينة   -147

 ،تر است تاه ها کو شبدر گیاهی روز بلند (شب کوتاه) است بنابراین در تابستان که شب
  دهد. گل می

گیاه داوودي گیاه روز کوتاه (شب بلند) است بنـابراین در پـاییز کـه روزهـا کوتـاه اما 
  دهد. گل می ،است

  )147و  146هاي  ، صفحه2شناسي  زيستها) ( پاسخ گياهان به محرك( 
----------------------------------------------  

 )اشكان زرندي(   »2«گزينة   - 148

شود. اساساً  هاي کال به ریشه می ین باعث تمایز یاختهنیک زیاد بودن نسبت اکسین به سیتو
اي باعث افزایش جذب آب و مواد  زایی است و مشابه نقش قارچ ریشه اکسین هورمون ریشه
  شود. معدنی توسط گیاه می

  ها: بررسی سایر گزینه
 هایی از اي شدن یاخته هبپن  الیۀ محافظتی با چوب –منظور هورمون اتیلن است »: 1«گزینۀ 

  شود. شاخه (نه دمبرگ) ایجاد می
  این هورمون در رشد ریشه تأثیر مستقیم ندارد. –منظور هورمون اتیلن است »: 3«گزینۀ 
دقت کنید جیرلین در درشت کردن میـوه هـا لین است.  منظور هورمون جیبر»: 4«گزینۀ 

محسوب می شـود؛ پـس ایـن هورمـون بایـد  صرفدانیم میوه نوعی محل م مؤثر است. می
  میزان باربرداري آبکشی را در میوه افزایش دهد.

  )145تا  140 و 120 هاي ، صفحه2شناسي  (زيست) 111و  102هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست )تركيبي(
----------------------------------------------  

 )يكتا رضا صدر امير(   »3«گزينة   -149

  کنند.  تی تکمیل میموارد (ب) و (ج) و (د) عبارت داده شده را به درس
  بررسی عبارات: 

باعـث تحریـک تقسـیم حتی اکسین (محرك نمـو ریشـه)  و لین کینین و جیبر الف) سیتو
کینین بـراي درشـت کـردن  شوند. سیتو بسپاراز می اي و در نتیجه افزایش فعالیت دنا یاخته
  رود و این عبارت نادرست است. کار نمی ها به میوه

شوند که هر دو در افزایش طول  عث تحریک رشد طولی یاخته میلین با ب) اکسین و جیبر
  ساقه نقش دارند و این عبارت درست است.

 یرنده هستند. اکسین از طریـق تحریـککینین در جوانه جانبی داراي گ ج) اکسین و سیتو
توانند بـراي  زایی در کشت بافت می ساقه کینین از طریق تحریک ها و سیتو مهزایی قل ریشه
  گیاهان مورد استفاده قرار گیرند و این عبارت نیز درست است. تکثیر

هـاي گیـاهی در  لین در تولید میوه بدون دانه نقش دارند. همـۀ هورمون د) اکسین و جیبر
شـوند. پـس ایـن  ها در یاختۀ هـدف خـود می نیتئ نهایت باعث تغییر فعالیت برخی از پرو

  عبارت نیز درست است.
  )144تا  139و  83، 82هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )12و  11هاي  ، صفحه3شناسي  (زيست
----------------------------------------------  

 )پور حامد حسين(   »2«گزينة   -150

ولی گیـاه در آن سایۀ گیاه تجمع کرده و باعث رشد طاکسین هورمونی است که در سمت 
ترشح اکسین در جوانۀ رأسی، تولید اتـیلن در  شود. با تداوم گرایی می سمت و در نهایت نور

  کنند. دیدة گیاه نیز اتیلن ترشح می هاي آسیب یابد. بافت هاي جانبی افزایش می جوانه
  ها: بررسی سایر گزینه

هاي  کینین در جوانه در صورت توقف تولید اکسین در جوانۀ راسی، تولید سیتو»: 1«گزینۀ 
دة رشد جوانۀ جانبی) نیـز (مهارکنن زان هورمون اتیلنهم چنین مییابد.  جانبی افزایش می

  یابد. کاهش می

در صورت تداوم تولید اکسین در جوانـۀ راسـی، میـزان تولیـد اتـیلن در »: 3«گزینۀ 

هــاي  یابــد. بــرگ در پاســخ بــه افــزایش اتــیلن، آنزیم افــزایش می جــانبی هاي جوانــه

  کند. کنندة دیواره را تولید می تجزیه

یابد. این هورمون تقسـیم  کینین افزایش می توقف ترشح اکسین، میزان سیتو با»: 4«گزینۀ 

سـازي  اهی همانند دور سازي و ایجاد اي با همانند کند. تقسیم یاخته اي را تحریک می یاخته

  شکل) همراه است. Y(ساختارهاي 

  )145تا  139هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست) 12 و 11هاي  ، صفحه3شناسي  (زيست )تركيبي(

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

 )كاوه نديمي(   »4«گزينة   -151

هاي داراي  ها یا ریشه تري از ریشه تواند شبکۀ گسترده گیاهان براي جذب فسفات بیشتر می

کند الزم اسـت بـراي  زایی را تحریک می کشنده بیشتر ایجاد کنند و چون اکسین ریشه  تار

مون اکسین در گیاه کشنده بیشتر، میزان تولید هور هاي داراي تار ریشه تولید ریشۀ بیشتر یا

  جانبه نقش دارد. هاي گیاهی به نور یک دار اندام اکسین در رشد جهتافزایش یابد. 

  )144 تا 139و  87هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست) 99 ة، صفح1شناسي  (زيست )تركيبي(

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

 )عباس آرايش(   »3«گزينة   -152

  .گل گیاه آلبالو به نهنج متصل هستند هاي همۀ حلقه

  ها: بررسی سایر گزینه

د. دقت کنید نهنج نسنتز دار یی فتوامادگی و کاسبرگ در گیاه آلبالو توان ،نهنج»: 1«گزینۀ 

  رود. شمار نمی  هاي گل به جزء حلقه

  !شود یاختۀ رویشی تقسیم نمی»: 2«گزینۀ 

  یازدهم، نهنج گیاه آلبالو گود است. 8فصل  5با توجه به شکل »: 4«گزینۀ 

  )126تا  124هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيستدانگان توليدمثل نهان( 

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

 (شروين مصورعلي)   »1«گزينة   -153

چنـین  و همنـارس   گـردة همانیا هاي حاصل از میوز  جنسی، یاخته در بساك یک گیاه دو

در رابطه با  )ب(باشند. تنها مورد  ئید می هاي رویشی و زایشی (در گردة رسیده) هاپلو یاخته

  ها صحیح است.  تمام این یاخته

  بررسی موارد: 

نـارس  هـاي هگرد یـا همـانهاي حاصل از میوز  ، یاخته126صفحۀ  7الف) مطابق با شکل 

  اندازة یکسانی دارند.

شوند توانایی انجام لقاح  هایی که از تقسیم یاختۀ زایشی در لولۀ گرده ساخته می پرمب) اس

جـود در  ئیـد مو هاي هاپلو کدام از ایـن یاختـه جود در تخمک را دارند. هیچ هاي مو با یاخته

  بساك توانایی لقاح ندارند.

اختـۀ رویشـی، هاي حاصل از میوز و یاختۀ زایشی صحیح است. امـا ی ج) در رابطه با یاخته

  سازد. می راو با رشد خود، لولۀ گرده  کند نمیمیتوز 

محتـواي ژنتیکـی ممکـن اسـت نـارس  هـاي  هگرد یا همـانهاي حاصل از میوز  د) یاخته

    .شته باشندمتفاوتی با هم دا

  )127 تا 124و  93، 92، 85، 84، 80هاي  ، صفحه2شناسي  دانگان) (زيست نهان  مثل (توليد  

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  17:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     شناسي زيست – ارديبهشت 2زمون آ - »7«پروژة       
   

 )كاوه نديمي(   »4«گزينة   -154

هاي بافــت خــورش آن هماننــد  اي اســت و یاختــه برچــه مــادگی در گیــاه آلبــالو تک
الد  تخـم دو  د چون همگی از تقسیم یک یاختههاي پوشش تخمک دوالد هستن یاخته

  اند. ایجاد شده

جد�د پا�ۀ

  
  ها: بررسی سایر گزینه

رایی مثبـت (رشـد در گ ها در گیاه آلبالو زمین برخی ریشه باالبا توجه به شکل »: 1«گزینۀ 
  کنند. صورت افقی درون خاك رشد می دهند و به جهت گرانش زمین) را نشان نمی

  درخت سیب حاصل رشد نهنج است.  میوة»: 2«گزینۀ 
دانۀ گردة رسـیده اسـت ولـی ایـن یاختـه   یاختۀ رویشی، یاختۀ بزرگترِ درون»: 3«گزینۀ 

  شود. یجاد میآن لولۀ گرده او رشد شود و از تمایز  تقسیم نمی
  )147و  132 ،127، 126، 120، 82تا  80 هاي ، صفحه2شناسي  ) (زيستها پاسخ گياهان به محرك(

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

 )اشكان زرندي(   »1«گزينة   - 155

دانـیم در گیاهـان دولپـه  باشند. می هاي پهن و ریشۀ مستقیم می گیاهان دولپه داراي برگ
  در ریشه عالوه بر مریستم نخستین، ممکن است مریستم پسین نیز مشاهده شود. چوبی،

  ها: بررسی سایر گزینه
توانند رشد روزمینی داشته باشند. در برگ همۀ این  گیاهان تک لپه و دولپه می»: 2«گزینۀ 

  شود. گیاهان، میانبرگ اسفنجی مشاهده می
دانه دو لپه  نهان  یاه آلبالو مانند سایر گیاهانمنظور گزینه گیاه آلبالو است. در گ»: 3«گزینۀ 

ها  شود که این آوند هاي چوبی مشاهده می ي شکل آوندا هبرش عرضی ریشه آرایش ستاردر 
  در اتصال با یکدیگر قرار دارند.

فرنگی است که از نظر گلدهی (تولید نوعی اندام زایشی) گیاه  منظور گیاه گوجه»: 4«گزینۀ 
فرنگی یک گیاه جالیزي است کـه گیـاه انگـل گـل  شود. گوجه گرفته میتفاوت در نظر  بی

  تواند از ریشه آن مواد آلی مورد نیاز خود را تأمین کند. جالیز می
  )146و  132 ،125 ،124هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست) 104و  93تا  90هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست )تركيبي(

  )78، صفحة 3شناسي  (زيست
----------------------------------------------  

 )رضا صدريكتا امير(   »3«گزينة   -156

زیسـت یـازدهم  124شود. با توجه به شـکل صـفحۀ  میوه هلو از رشد تخمدان حاصل می
سـنتز اسـت در نتیجـه داراي آنـزیم  یی فتواپالست بـوده و داراي توانـ تخمدان داراي کلرو

فتوسـنتز و  و سبز رنگ است و دارايکاسبرگ آلبال .است NADPHکننده مولکول  تولید
  است. NADPHکننده  آنزیم تولید

  ها: بررسی سایر گزینه
افشان نقـش داشـته  تواند همانند شهد در جذب بهتر جانوران گرده گلبرگ می»: 1«گزینۀ 

  افشان نقشی ندارد. باشد. تخمدان در جذب جانوران گرده
است و در نتیجـه ژنوتیـپ تخمـدان و  ایجاد شدهک پوسته دانه از پوسته تخم»: 2«گزینۀ 

  .تواند داشته باشد میسپرم ژنوتیپ متفاوتی  که آندو پوسته دانه مشابه است در حالی

هایی بـا توانـایی تقسـیم  کیسۀ گرده هماننـد تخمـدان حـاوي یاختـه»: 4«گزینۀ 
  کاستمان است.

  )132و  129، 128، 126، 124 ،93، 92 هاي ، صفحه2شناسي  ) (زيستتركيبي(
  )85تا  82و  40 هاي ، صفحه3شناسي  (زيست  

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

 )زاده پيام هاشم(   »1«گزينة   - 157

بعـد از تشـکیل «خوانیم  ) می2شناسی ( ) ساقه رویانی است. در کتاب زیست2بخش (
رشـد سـاقه بنابراین بعد از تشکیل رویـان،  .»شود رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می

  شود. یانی هم براي مدتی متوقف میرو
  ها: بررسی سایر گزینه

) پوسته دانه است کـه از ضـخیم شـدن پوسـته تخمـک ایجـاد 1(بخش  »:2«گزینۀ 
دهندة تخمک یعنی بافت خـورش  شود. پوسته تخمک دو الیه بوده و بافت تشکیل می

  (نه تخمدان) کند. را احاطه می
 حاصل n3دهد. آندوسپرم از تقسیم یاخته  رم را نشان میسپ ) آندو4بخش (»: 3« گزینۀ

آید. این یاخته تخم، بیشترین تعـداد مجموعـۀ  وجود می اي و زامه به از لقاح یاختۀ دوهسته
  می را در گیاه دارد.وموز کرو

) ریشۀ رویانی است و اولین بخشی است که از دانه خارج مـی شـود. 3بخش (»: 4«گزینۀ 
  ها از خاك نقش ندارند. هاین بخش در خروج لپ

  )132 تا 130 ،128، 126 هاي ، صفحه2شناسي  ) (زيستدانگان توليدمثل نهان(
----------------------------------------------  

 )آرمان خيري(   »1«گزينة   -158

دورة یـک  اولین سال عمر خـود ساله قادرند در  و بعضی گیاهان چندساله  همۀ گیاهان یک
سـال دورة رویشـی نیـز دارنـد. گیاهـان  همـانباشند. همۀ این گیاهـان در زایشی داشته 

د، بعضـی گیاهـان نمیر گذراند و می  ساله در یک سال دورة رویشی و زایشی خود را می یک
  ساله هر ساله دورة زایشی و رویشی دارند. چند

  ها: بررسی سایر گزینه
  میرند. یک دورة زایشی میاز د عبساله  گیاهان یک»: 2«گزینۀ 
  ساله و چوبی باشد. ممکن است گیاهی چند»: 3«گزینۀ 
  ساله باشد. ممکن است گیاهی چند»: 4«گزینۀ 

  )135و  134هاي  ، صفحه2شناسي  ) (زيستدانگان توليدمثل نهان(
----------------------------------------------  

 )اشكان زرندي(   »1«گزينة   - 159

طور حـتم  بـهلقاحی است. یعنی گل این گیاه  قابلیت خودمنظور سوال یک گیاه دو لپه با 
  هاي سوم و چهارم است. داراي حلقه

  موارد: همۀبررسی 
که قابلیت انجـام تقسـیم میـوز  كجود در بسا اي در کیسه گرده مو هر یاخته –الف) غلط 

  کند. دانه گرده نارس را ایجاد می دارد فقط با انجام یک تقسیم میوز چهار
توانـد کیسـه  می ،مانـد از محصوالت تقسیم میوز که بـاقی می قط یک یاختهف –ب) غلط 

  رویانی را ایجاد کند.
  شود. لولۀ گرده در حلقۀ چهارم ایجاد می –ج) غلط 

گرده است. دو هسته متعلق به   ئید است لولۀ بخشی که داراي سه هسته هاپلو –د) صحیح 
تـوز یاختـۀ لولـه گـرده از تقسـیم میدرون  –اسپرم و یک هسته مربوط به یاختۀ رویشـی 

  آیند. وجود می ها به زایشی (هاپلوئید) اسپرم
  )92 ة، صفح1شناسي  (زيست) 128تا  124 و 82، 81 هاي ، صفحه2شناسي  (زيست )تركيبي(

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

 )رضا سيفي محمد(   »4«گزينة   - 160

اي کیسـۀ  ها و یاختۀ دوهسته گیاهان دارند عبارتند از گامت هایی که توانایی لقاح در یاخته
دقت کنید که سه یاخته حاصـل  .رویانی که هیچکدام حاصل مستقیم تقسیم میوز نیستند

  روند. از میوز در مادگی از بین می
  )127تا  124 هاي صفحه، 2شناسي  (زيست) دانگان توليدمثل نهان(
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  3 فيزيك         
  

 )مهدي براتي(   »4«گزينة   -161

/دانیم، اگر تأخیر زمانی بین دو صوت کمتر از  می s0 تواند صوت  باشد، گوش انسان نمی 1

 Aکه وقتی شخص  بازتاب شده را از صوت مستقیم اولیه تمیز دهد. بنابراین، با توجه به این

و  d2برسـد برابـر  Bکند تـا بـه شـخص  ت اصلی طی میزند، مسافتی که صو فریاد می

dکند برابر  مسافتی که بازتاب آن طی می d1 توان بـا اسـتفاده از معادلـۀ  است، می 22

  دست آورد. از دیوار را به Aصورت زیر، حداقل فاصلۀ شخص  حرکت با سرعت ثابت، به
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  )79و  78هاي  ، صفحه3فيزيك ) (نوسان و امواج( 

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

 )سعيد شرق(   »1«گزينة   -162

تـابش اسـت، زاویـۀ  برابـر  M1موج با سطح آینـۀ  که زاویۀ بین جبهۀ جه به اینبا تو

هاي مـوج بازتابیـده از  چنین زاویۀ جبهه خواهد بود. هم هاي تابیده به این آینه نیز  پرتو

راین تابیده از این آینه است. بناب هاي باز پرتو بازتاب ) برابر زاویۀ(یعنی  M2سطح آینۀ 

 180هاي داخلی هـر مثلـث برابـر  که مجموع زاویه جه به اینبا توجه به شکل زیر و با تو

  توان نوشت:  است، می
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  )81و  80هاي  ، صفحه3فيزيك () (نوسان و امواج

 )محمود منصوري(   »4«گزينة   - 163

) اسـت، خـواهیم 2درصد کمتر از تندي نور در محیط ( 25)، 1چون تندي نور در محیط (
  داشت: 

  v
v v v v v

v
      21 2 2 1 2

1
25 75 100 4
100 100 75 3   

زیر، زاویۀ تـابش برابـر از طرف دیگر با توجه به شکل  1 باشـد، بنـابراین بـا  می 37
  کنیم:  استفاده از قانون شکست عمومی، ابتدا زاویۀ شکست را محاسبه می

  
v

v

sin v sin

sin v sin

 



 
  

 
1
2
1

372 2 2
41 1
3

4
37 3   

  sin / sin
sin /

/

  
    37 0 6 2 2

4 0 80 6 3   

  sin cos /    53 37 0 8
2 53   

  م: یابی اکنون زاویۀ انحراف را می

=37
0

�
1

(1) مح�ط

(2) مح�ط

�
2=53

0

D
  

  D D          2 1 53 37   زاویۀ انحراف 16
  )88تا  81هاي  ، صفحه3فيزيك () (نوسان و امواج

---------------------------------------------- 
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  براي پاسخ به این سوال الزم است بدانیم: 
وارد محیط با ضریب شکست  ) تر (محیط رقیق ) وقتی نور از محیط با ضریب شکست کم1

  شود.  می  شود، پرتو شکست به خط عمود، نزدیک ) میبیشتر (محیط غلیظ
هاي نور مختلف با زاویۀ تابش یکسان وارد محیط دیگري شوند، انحراف پرتـو  ) وقتی پرتو2

  تر، بیشتر است. نور با طول موج کم
  .است قرمزمیزان شکست نور آبی بیشتر از نور  –الف) نادرست 

n =1/1

n=1/3

آب�
قرمز

قرمز+آب�

  
  باید دو طرف خط عمود قرار گیرند.  شکستهاي تابش و  پرتو –ب) نادرست 

n=1/5

n=1/7

  
تر (محیط رقیـق) وارد محـیط بـا  چون پرتو نور از محیط با ضریب شکست کم –پ) نادرست 

  شود. باید پرتو شکست به خط عمود نزدیک شکست بیشتر (محیط غلیظ) شده است،  بیضر
  ها نادرست رسم شده است. پرتو رمسیر عبو بینیم، در هر سه شکل، می
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n=1/2

n =1/1

ت�لايرهنگ   هنولاير
  )88تا  81هاي  ، صفحه3فيزيك ( )(نوسان و امواج
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  کنیم:  را محاسبه می فروديابتدا طول موج نور 
m

c m nms
f Hz

c
m

f

  
 


      



8 9
14

83 10 1 106
1 1 144 10

3 10 3 1044 10
   

  nm nm      6 9
1 1

3 10 10 7504   

همان طول موج نور است و بسامد مـوج در موج هاي متوالی  که فاصلۀ جبهه با توجه به این
صـورت زیـر، ضـریب شکسـت محـیط  ماند، به عبور از یک محیط به محیط دیگر ثابت می

  یابیم:  شفاف را می

  c v fv n f nc
v

n v n f n
 

    


2 1 2 1
1 2 1 2

   

  nm ,n

nm
n n /

n
  

 
     1 1

2
750 1

2 2600 2
600 1 750 1 25750 600   

  )88تا  81هاي  ، صفحه3فيزيك ) ((نوسان و امواج
---------------------------------------------- 
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  ) داریم: 3) و (2ابتدا با توجه به رابطۀ قانون شکست اسنل در دو محیط (

  n sin n sin



 

 
   2

3

30
2 2 3 3 37

   

  sin /
sin /

n sin n sin



  37 0 6
2 3 30 0 530 37  

  n
n / n / ( )

n
    22 3

3
60 5 0 6 15   

cز طرف دیگر، ا
n

v
 توان نوشت:  است. بنابراین می  

  c ( )v n vc
v ( )

n v n v
    13 2 3

2 3 2
6 25   

درصد کمتـر از تنـدي نـور در محـیط اول  25که تندي نور در محیط دوم،  با توجه به این
  توان نوشت:  است، می

  v v
v v / v / v / ( )

v v
      2 22 1 1 1

1 1
30 25 0 75 0 75 34   

  را در هم ضرب کنیم، داریم:  )3) و (2هاي ( اکنون، اگر رابطه

  v v v
/

v v v
     3 2 3

2 1 1
6 3 9 0 95 4 10   

  v / v 3 10 9   
درصد تندي نور در محیط اول است. یعنی تندي  90بینیم، تندي نور در محیط سوم،  می

  در محیط اول است.درصد کمتر از تندي نور  10نور در محیط سوم، 
  )88تا  81هاي  ، صفحه3فيزيك () (نوسان و امواج

 )جواد سورچي محمد(   »4«گزينة   -167

c) درست است. طبق رابطۀ آ
v

n
  با توجه به اینکه ضریب شکست منشور براي نور آبی

ر، تندي نور یابیم که داخل منشو بیشتر از ضریب شکست منشور براي نور سبز است، در می
  آبی کمتر از تندي نور سبز است.

  ب) درست است.

  پ) درست است.
تر از  مغناطیس طول موج نور نارنجی بزرگ دانیم در طیف امواج الکترو ت) درست است. می

که طول مـوج بـا ضـریب شکسـت نسـبت  طول موج نور آبی است. بنابراین با توجه به این
بیشـتر از ضـریب  یشکست منشور براي نـور آبـتوان نتیجه گرفت ضریب  عکس دارد، می

  عبارت داده شده درست است. 4 هربینیم،  شکست منشور براي نور نارنجی است. می
)87،صفحة 3فيزيك ) ((نوسان و امواج  

---------------------------------------------- 
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م، وقتی مـوج از یـک محـیط وارد محـیط دیگـر قبل از پاسخ به این سوال الزم است بدانی
هاي چشمۀ موج است و بـه شـرایط  ماند؛ زیرا، بسامد از ویژگی شود، بسامد آن ثابت می می

  فیزیکی محیط بستگی ندارد.

c* بنا به رابطۀ 
v

n
 چون ،c  ثابت وn یابد، تندي نـور کـاهش خواهـد  زایش میاف

  یافت.

v* بنا به رابطۀ 

f
  چون ،f  ثابت وv یابد، طول موج نیز کاهش خواهد  کاهش می

  یافت.
E* بنا به رابطۀ  hf چون ،h  وf انـد، انـرژي وابسـته بـه فوتـون نیـز ثابـت  ثابت

  ماند. می
  )99تا  96هاي  ،صفحه3فيزيك ) (تركيبي(

---------------------------------------------- 
 (اسماعيل امارم)  »1«  ةينگز -169

c nhc
E nhf nh

E
    


  

15 8100 4 10 3 10 52 4 10 241 5 / m m
          

15 810 4 10 3 10 51 2 10 122 1 / m m
          

121 2 m       
  )99تا  96هاي  ،صفحه3فيزيك ) (اي (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته 

---------------------------------------------- 
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  رصد است، داریم: د 5/5 یابیم. چون بازدة چشمه ابتدا توان مفید چشمۀ نور را می

  
p p

/
p

    100 5 5    بازده برحسب درصد100120

  p / W  6 6  

Eهاي  از طرف دیگر، بنا به رابطه pt  وc
E nh


  توان نوشت:  می 

  E ptc c
E nh pt nh

   
 

   

  nm m ,t / min s
m

c ,h / J.s ,p / W
s

pt
n

ch





    

    


 

9

8 34
300 300 10 0 5 30
3 10 6 6 10 6 6

   

  
9 20

8 34
6 6 30 300 10 3 10
3 10 6 6 10

/
n n

/




  

   
  

   

  )99تا  96هاي  ،صفحه3فيزيك ) (اي (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

 ثابت

 ثابت

 مفید

 کل

 مفید

 مفید
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  1 فيزيك         
  

 )ينژاد رضا حسين محمد(   »3«گزينة   - 171

بـه  (kg ،mm)بـه (mgصورت یکاي اصلی تبدیل کنیم. یعنی  باید تمام یکاها را به
(m  وms)  به(s  .تبدیل شود  

  mg kg

(mm)(ms) ( m)( s)

 

 


   
3 39 9

2 3 3 2
10 109 10 9 10

10 10
   

  kg kg

ms m.s



 
    



69 12
3 6 2 2
109 10 9 10

10 10
  

kgدقت کنید، 

m.s2  :همان پاسکال است. زیرا  

  

m
kg

F N kgsP Pa Pa Pa
A m m m.s


      

2
2 2 21 1 1 1 1 1   

  )13تا  6ي ها صفحه، 1 فيزيك) (گيري فيزيك و اندازه(
---------------------------------------------- 

 )رچي جواد سو محمد(   »4«گزينة   -172

) و برابر مسافتی است کـه نـور در مـدت 2و  1هاي  سال نوري یکاي طول است (رد گزینه
زیر،  ند. بنابراین، چون تندي نور ثابت است، با اسـتفاده از رابطـۀک  یک سال در خأل طی می

  توان نوشت:  می

  
m

v
s

t s
d vt d d m

 

 
        

8

7
3 10 8 7 15
3 10

3 10 3 10 9 10   

m چون در بین دو گزینۀ باقیمانده 159 درسـت » 4«وجود ندارد، بنـابراین گزینـۀ  10

  ، داریم:610یعنی  کنیم. چون مگا را به مگامتر تبدیل می mصورت زیر  است و به

  m Mm
d m m d Mm

       
610 115 9 6 99 10 9 10 10 9 10   

  )11و  10ي ها صفحه، 1فيزيك () گيري فيزيك و اندازه(
---------------------------------------------- 
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سیله اسـت. بنـابراین در بندي وسیله، دقت آن و هاي مدرج کمینه درجه دانیم در وسیله می
  کش برابر است با:  بندي خط کش شکل (الف) کمینه درجه خط

  mm cmکش  دقت خط 2
/ cm  

1 0   کش دقت خط 25

گیري برابر یک واحد از آخرین رقمی است که  هاي رقمی یا دیجیتالی، دقت اندازه در وسیله
دهد برابـر  خواند. بنابراین در شکل (ب)، آخرین رقمی که نشان می یگیري م آن ابزار اندازه

/ mm0 /است، لذا دقت وسیله  2 mm0   .است 1
  )15و  14ي ها صفحه، 1فيزيك () گيري فيزيك و اندازه(

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

 )ن ايرانياحسا(   »4«گزينة   -174

آن معلوم است، بایـد حجـم آن را بیـابیم. بـا  جرمبراي محاسبۀ چگالی گلوله فلزي، چون 
هـا برابـر حجـم گلولـه فلـزي اسـت،  فهاي بیرون ریخته از ظر حجم مایع که توجه به این

  توان نوشت:  می

   Vریخته بیرون  بآ Vریخته بیرونالکل  Vفلز  

   آبVآبالکلVالکل20
m V 20الکلmآبm   

  
V V V

g g
, /

cm cm

 

   


3 31 0 8
   

  cm Vفلز 3100 20 فلز/ V 20 0 /فلز 2 V 0    V1فلز 8

  دست آورد:  توان چگالی گلوله را به اکنون می

  
m g

V cm

m

V




 3

160
100

   فلز 

  kg
/

L



 
3
3

101 6
10

فلز
g kg

cm L

g g
/

cm cm







  

3
3 3

1 10
3 3 1 10

160 1 6
100

  فلز

  kg
/

L
 1     فلز 6

  )18تا  16 يها صفحه، 1فيزيك () گيري فيزيك و اندازه(
---------------------------------------------- 
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هاي سطح مایع است  نیروي کشش سطحی به دلیل نیروي ربایش بین مولکول –) درست آ

  شود. آب می نو همین نیرو سبب قطره شد

  د.شو ها هم مشاهده می خش عالوه بر گازها در مایعپپدیدة  –ب) نادرست 

هاي دو ماده از جنس مختلف است و  چسبی نیروي بین مولکول نیروي دگر –پ) نادرست 

  باشد. از نوع نیروي جاذبه می

تر از  پایینآمده است و ارتفاع جیوه درون لوله، سطح جیوه در لولۀ مویین بر –ت) نادرست 

  سطح جیوه درون ظرف قرار دارد.

  عبارت درست است. 1بنابراین، تعداد 
  )32تا  25ي ها صفحه، 1فيزيك ) (مواد يهاي فيزيك گيويژ(

---------------------------------------------- 
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  یابیم. با توجه به نمودار داریم:  ها را می ابتدا چگالی هریک از مایع

  A B

A B

A
m g,m g

V V cm
B

g kg

m cm m
V g kg

/
cm m

 

 

     
   


3
3 310 8

10
3 3

10 1 100010
8 0 8 80010

   

  یابیم:  را می Bها، ارتفاع مایع  یعاکنون با توجه به رابطۀ فشار ما

  A A B BP gh gh    0 کلP   

  
A

P kPa Pa

h cm / m,P Pa

  

  


3

5
0

103 103 10
20 0 2 10

  

B

A

B

=20

h

A
h cm

=25A cm2  

 فلز الکل آب

 الکل آب

 فلز فلز

 کل

 فلز فلز
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  B/ h       3 5103 10 10 1000 10 0 2 800 10   

  B Bh h     103000 100000 2000 8000 1000 8000   

  m cm
B Bh m h cm

    1 1001000 1 100
8000 8 8   

  دست آورد:  م آن را بهتوان جر ، میBدر آخر با محاسبۀ حجم مایع 

  
B

A cm
B B B

h cm
V Ah V cm cm




    

225 3 3
100

8

100 250025 8 8   

  
B

B

g

cm
B B B B B

V cm
m V m m g

 


      

3
3

8
10

2500
8

8 2500 25010 8   

  )37تا  32ي ها صفحه، 1فيزيك ) (هاي فيزيكي مواد ويژگي(
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  معلوم باشد.  2باید  Bاي در نقطۀ  براي محاسبۀ فشار پیمانه
که داخـل یـک مـایع قـرار  Cو  Aتراز  بنابراین، با توجه به شکل، چون فشار در نقاط هم

  توان نوشت:  دارند، یکسان است، می

A

B

P
0

P
0

cm=16h
1

cm=20h
2

C

�
1

�
2

  
  A CP P P gh P gh h h          0 1 1 0 2 2 1 1 2 2   

  h cm
h cm

/ ( )



        1
2

16
1 2 2 120 16 20 0 8 1   

Aبرابـر  اي آن که فشار پیمانه Aاز طرف دیگر، براي نقطۀ  AP P gh  0 اسـت،  1
  داریم: 

  AP Pa
A h / m

P gh /



      

1

2176
1 1 10 16 2176 10 0 16ÁHï¾ºIμÃQ

ÁHï¾ºIμÃQ   

  kg

m
  1 31360  

  ( ) kg kg
/ /

m m
        1

2 1 23 30 8 0 8 1360 8 136   

دسـت آورد. دقـت  را به Bاي در نقطۀ  توان فشار پیمانه را پیدا نمودیم، می 2اکنون که 
خواسـته  اسـت، کـافی اسـت  cmHgرا برحسـب  Bاي نقطۀ  کنید، چون فشار پیمانه

Bhکه برابر  Bمشخص کنیم ستون مایع در نقطۀ  cm  20 16 است، معادل  4
  شود. متر جیوه می چند سانتی

  
B

g kg
/ /

cm m
B kg

,h cm
m

h
   

   
  

3
3 3

2 3

13 6 13 6 10
2

8 136 4
   جیوهhجیوه

    8 136 /جیوه4 h 313 6 10   

  B/ cm P / cmHg  0 32 0 32ÁHï¾ºIμÃQجیوهh  

  )37تا  32ي ها صفحه، 1فيزيك () هاي فيزيكي مواد ويژگي(

----------------------------------------------  
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گاز

{h
M

N

 

بـا  Nو  Mتراز یک مایع سـاکن، فشـار نقـاط  با توجه به برابري فشار در نقاط هم

متر جیوه  بر حسب سانتیاز مایع  hدست آوردن فشار ستون  یکدیگر برابر است. با به

  داریم:

g
/

cm
g

/
cm

h
h h h

 

 
    

6 8 3

13 6 3
2

ÍÄI¶
ÍÄI¶ ½¼Ã] ½¼Ã] ½¼Ã]

½¼Ã]
  

 M N
h

P P P P (I)    02pI¬  

آیـد و  پـایین می xبا افزایش فشار مخزن گاز، مایع در شاخۀ سمت چپ بـه انـدازة 

برابر مساحت مقطـع شـاخۀ سـمت راسـت  4چون مساحت مقطع شاخۀ سمت چپ، 

جـایی کـه  رود. از آن باال می x4راین مایع در شاخۀ سمت راست به اندازة است، بناب

  رود، بنابراین داریم: متر باال می سانتی 8مایع در شاخۀ سمت راست 

  x cm x cm  4 8 2  
 آید. پایین می cm2به عبارت دیگر مایع در شاخۀ سمت چپ 

2m

h

 

  در حالت جدید داریم: Nو  Mبا نوشتن رابطۀ برابري فشار براي نقاط 

  M N
h x

P P P h P (II) 
     0

5
2pI¬  

 
I ,II h h x

P h P     0 0
5

2 2 2  

 
x cmx

h h cmHg
   25 52  

  )40تا  38هاي  ، صفحه1فيزيك ) (هاي فيزيكي مواد (ويژگي

---------------------------------------------- 
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کنیم و سپس از رابطۀ  متر مربع را به متر مربع تبدیل می ابتدا لیتر را به متر مکعب و سانتی

  یابیم: آهنگ جریان شاره تندي را می

  L mL
/

s

 
3 31 100   آهنگ جریان شاره8

  m
/

s
    

33 40 8 10 8   آهنگ جریان شاره10

 جیوه

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  22:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     فيزيك - ارديبهشت  2آزمون  - »7«پروژة       
   

  AA cm m
A AA v

   
2 4 240 40   آهنگ جریان شاره10

  A A A
m

v v v /
s


 




       


44 4
4

8 108 10 40 10 0 2
40 10

   

  )45تا  43هاي  صفحه، 1فيزيك () هاي فيزيكي مواد ويژگي(
---------------------------------------------- 

 )غالمرضا محبي(   »3«گزينة   - 180

ن ابتـدا ماند بنابرای یکی همواره ثابت میاتالف انرژي نداشته باشیم، انرژي مکان دانیم اگر می
  یابیم:  انرژي مکانیکی گلوله را می

  
1

1

2 22
1 1 1 1 3

1
2

m
m kg, v

s
h m

E K U mv mgh
 


       

  E E J       
1 2 4 2 10 3 642   

Uضرب  دانیم حاصل از طرف دیگر، می K  در مکـانی بیشـینه اسـت کـهU K 
Uباشد، بنابراین در مکانی که  K شود، تندي گلوله برابر است با:  می  

  U K
E U K E K K K

     2 22 2 2 2 22   

  22
2 64

12 2
m kg
E J

E mv



     

  m
v v v v

s
         2 2

2 2 2 2
12 2 64 32 32 4 22   

  )70تا  68هاي  ، صفحه1فيزيك ) (كار و انرژي و توان(
----------------------------------------------  

 )محمدي زهره آقا(   »4«گزينة   -181

t  با توجه به قضیۀ کار و انرژي جنبشی داریم: f mgW K W W K        

(1)

(2)

h

  
اصـطکاك  نیـرويرود کار نیروي وزن منفی است. از طرف دیگر، چـون  چون جسم باال می

  توان نوشت:  نیز منفی است. بنابراین می fWباعث اتالف انرژي است، لذا 

  
f mgW W

f mgW W K


   

1
4   

  mg mg mgW W K K W     
1 5
4 4  

  mgW U U
K U

K

 
      


5 4
4 5   

)جایی انرژي جنبشی کاهش  توجه داریم که، در این جابه K )  و انـرژي پتانسـیل  0

)د. یاب گرانشی افزایش می U ) 0 بنابراین نسبت ،U

K





  است. 0

  )72 تا 68هاي  ، صفحه1فيزيك ) (كار، انرژي و توان(
---------------------------------------------- 

 )حسين برادران امير(   »3«گزينة   - 182

یروي مقاومت هوا را از لحظۀ پرتـاب تـا ابتدا با استفاده از قضیۀ کار و انرژي جنبشی، کار ن
آوریم. دقت کنید، هنگام باال رفتن گلوله کار نیـروي  دست می لحظۀ رسیدن به نقطۀ اوج به

  وزن آن منفی است. 

h
2
=45m

v
2
=0

v
1
=20

m
s

v
3
= ؟

h
1
=15 m

30m

  

  
2 2
2 1

2 2
2 11

2

1
2

t mg fW W W
t mg f

K m(v v )
K W m(v v ) W W

 

  
        

  mgW mgh
fm(v v ) mgh W


    1 2 2

2 1 1
1
2   

  1

1 2

500 0 5 15
20 0

m g / kg ,h m
m

v , v
s

  

 
  

 f f/ ( ) / W W J          
1 0 5 0 400 0 5 10 15 252  

که نیروي مقاومت هوا در طول مسیر حرکت ثابت است، قضیۀ کـار و انـرژي  با توجه به این
نویسـیم و تنـدي گلولـه را در لحظـۀ  جنبشی را از نقطۀ اوج تا لحظۀ رسیدن به زمین می

یابیم. دقت کنید، در هنگام پایین آمدن گلوله کار نیـروي وزن مثبـت  برخورد با زمین، می
ــ ــون ب ــیر اســت. در ضــمن چ hراي مس m1 ــر  15 ــوا براب ــت ه ــروي مقاوم ــار نی ک

fW J 25  .براي مسیر استh m2 ، کار این نیـرو سـه برابـر آن، یعنـی 45

fW ( ) J     3 25   آید.  دست می باشد که با یک تناسب ساده به می 75

  
2 2
3 2

1
2

t mg f

K m(v v )

t W W W
K W

  

   
      

  2
2

2 2
3 2 0

1
2

mgW mgh
mg f v

m(v v ) W W
 


       

  
2

75 0 52
3 2 45

1
2

fW J ,m / kg
f h m

mv mgh W
  


     

  2 2
3 3

1 10 5 0 5 10 45 75 1502 4/ v / v          

  2
3 3 3600 100 6 100 6 10 6 m

v v v
s

          

  )72تا  61هاي  ، صفحه1فيزيك ) (كار، انرژي و توان(
---------------------------------------------- 

 )انحسين برادر امير(   »1«گزينة   - 183

زمان و محـور زمـان برابـر تغییـر تکانـه اسـت،  –نیرو  ارصور بین نموددانیم، سطح مح می
یابیم و به دنبـال  بنابراین ابتدا، با استفاده از مساحت سطح محصور، تغییر تکانۀ جسم را می

tآن، تندي آن را در لحظۀ  s مان جسـم کنیم. دقت کنید، چون در مبدأ ز پیدا می 14

mدر خالف جهت محور حرکت کرده است، 
v

s
 1   باشد.  می 8

0

14

6

netF

t(s)

(N)
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  P m(v v ) m / kg
m

v
s

P S m(v v )
   




     2 1

1

1 5
2 1

8
6 14

2   

  m
/ (v ( )) / (v ) v

s
         2 2 21 5 8 42 1 5 8 42 20   

  اکنون، با استفادة از قضیۀ کار و انرژي جنبشی کار نیروي خالص وارد بـر جسـم را در بـازة

  کنیم:  پیدا می s14زمانی صفر تا 

  
m

m / kg , v
s

t m
v

s

W K m(v v )
 


    

2

1

1 5 202 2
2 1

8
1
2   

  t tW / ( ) W J     
1 1 5 400 64 2522   

  در آخر، توان متوسط نیروي خالص وارد بر جسم برابر است با: 

  
t

t st
W J

W
P P P W

t
   


    


14 0 14
252

252 1814   

   )74و  73 ،64تا  61 هاي ، صفحه1فيزيك ) (تركيبي(

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

 )اميرحسين برادران(   »2«گزينة   - 184

رود، بنابراین نیروي وارد بر آن از طرف باالبر برابر بـا وزن بـار  چون بار با تندي ثابت باال می

  باال برود توان مفید باالبر برابر است با: tاست. اگر بار در مدت زمان 

  
h

v
tmgh

P P mgv
t


  kÃÿ¶ kÃÿ¶  

 
150 10

0 75 500 150 10
N

m kg,g
kg

P Ra P
/ v

 

 
    

kÃÿ¶ ÂÎo~¶
  

 
m cm

v
s s

  
1 254  

  ) 76تا  73هاي  ، صفحه1فيزيك ) ((كار، انرژي و توان

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

 )مجتبي نكوئيان(   »3«گزينة   -185

T)هاي سلسیوس و کلوین  با توجه به رابطۀ میان دما در مقیاس )  273 و رابطۀ 

F)هاي سلسیوس و فارنهایت  میان دما در مقیاس  )  
9 را برحسـب  B دماي 325

F د دو حالت یست دماي کدام جسم بیشتر است، باییابیم. دقت کنید، چون معلوم ن می

  را در نظر بگیریم: 

B  براي حالت اول داریم:  A A B        18 18   

  B A B AT        4 273 4   

  B B B B( )          273 4 18 273 4 72   

  B B C     345 3 115  

  B B B BF F F F        
9 932 115 32 2395 5   

  براي حالت دوم داریم: 

  A B A B        18 18   

  B A B AT       4 273 4   

  B B B B B( )              273 4 18 273 4 72 201 3   

  B C   67   

  B B B BF F F / F        
9 932 67 32 152 65 5   

 )87تا  84هاي  صفحه، 1فيزيك ) (دما و گرما(

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

 )مجتبي نكوئيان(   »2«گزينة   - 186

Aبا فرض اینکه  BL L1 A باشد، داریم:  1 BL L cm / m  1 1 60 0 6   

  A BL L /  1 1 0 6   

/از طرف دیگر، چون بعد از افزایش دما، مجموع طول دو میله برابـر  m3 اسـت،  0018

  توان نوشت:  می

  L L L T
B AL L /

    2 1 12 2 3 0018   

  B B A AL L T L L T /     1 1 1 1 3 0018  

  B A B AL L T(L L ) /    1 1 1 1 3 0018   

  B A(L L ) ( T) /     1 1 1 3 0018   

  k
B A

T C K
(L L )( ) /





 


  
     

6 13 10 6
1 1200 200

1 3 10 200 3 0018   

  B A(L L )( / ) /   1 1 1 0 0006 3 0018   

  B A(L L ) / /   1 1 1 0006 3 0018  

  A BL L /
B A B A

/
L L L L

/
       1 1 0 6

1 1 1 1
3 0018 31 0006   

  B B B BL L / L / L / m      1 1 1 10 6 3 2 2 4 1 2   

  )90تا  87هاي  ، صفحه1فيزيك () (دما و گرما

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

 )تاب وعباس م(   »4«گزينة   -187

شدگی طوري است که تیغۀ با ضریب انبساط طولی بیشـتر، کمـان  دانیم با افزایش دما خم می

و برعکس با کاهش دما، تیغـۀ بـا ضـریب  دهد خارجی و تیغۀ دیگر کمان داخلی را تشکیل می

  را تشکیل خواهند داد. خارجیو تیغۀ دیگر، کمان  داخلیانبساط طولی بیشتر کمان 

) با ضـریب انبسـاط 1رسانیم، فلز ( می C80به  C5ماي دو فلز را از بنابراین، وقتی د

دهند. یعنـی جهـت خـم  ) کمان داخلی را تشکیل می2طولی بیشتر کمان خارجی و فلز (

  )1(شکل شدن به طرف پایین است. 

)بـه  C5که دماي دو فلـز را از  در حالتی C)20 بـا ضـریب 1رسـانیم، فلـز ( می (

تشـکیل خواهـد داد. یعنـی  ) کمان خـارجی را2انبساط طولی بیشتر کمان داخلی و فلز (

  )2جهت خم شدن به طرف باال است. (شکل 
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(1)

(2)

فلز

فلز

(1)  

(1)

(2)

فلز

فلز

(2)  
  )90تا  87هاي  ، صفحه1فيزيك () (دما و گرما

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

 )اميرحسين برادران(   »2«گزينة   - 188

شود برابر با وزن دو مایع  در حالت اول نیرویی که از طرف آب و روغن به کف ظرف وارد می

یابد. بنابراین ارتفاع روغن درون ظرف افـزایش  است. با افزایش دما، حجم روغن افزایش می

شود. در این حالت  سمت باریک ظرف منتقل می یابد و بنابراین مقداري از جرم روغن به می

  شود برابر است با: نیرویی که به کف ظرف از طرف روغن وارد می

  F   
nj ¸ü»n ·p» nj ¸ü»n ·p» ýoË ¸ÃÄIQ Íõ£¶ SeIv¶

ýoË ¸ÃÄIQ Sμv¤ ¦ÄnIM   ¾à ²¼² ýoË Á¯IM Íõ£¶ SeIv¶
  

 وزن کل روغن موجود در ظرفوزن روغن در سمت پایین وزن روغن در لولۀ باریک

لايروغن

3 C

ΔVلايروغن

  
کند، بنابراین نیروي وارد بر  جا که با افزایش دما وزن روغن موجود در ظرف تغییر نمی آن از

  یابد . کف ظرف از طرف روغن افزایش می

یابـد، بنـابراین بـا  افزایش می C4تا دماي  C0در مورد آب چون چگالی آن از دماي 

یابـد و ارتفـاع آب  حجم آب درون ظرف کـاهش می C3تا  C1آن از افزایش دماي 

شود. بنابراین در حالت جدید هم نیروي وارد بر کف ظرف از طرف آب برابر با وزن  تر می کم

 آب است.

  Cآب
  ) 95و  34تا  32هاي  ، صفحه1فيزيك ) (تركيبي(

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

 )نسب عبدالرضا اميني(   »3«گزينة   -189

کـه بـه تعـادل  گاه دو یا چند جسم در تماس گرمایی با یکدیگر قرار گیرنـد، بعـد از این هر

ود. بنابراین با توجـه بـه ش شده بین آنها صفر می  هاي مبادله گرمایی رسیدند، مجموع گرما

  توان نوشت:  ب یکسان است، میدماي اولیۀ ظرف و آکه  این

  
C ?

C



 

2

2 0
  (ظرف)

m g / kg

J
c

kg. C

C






 

 

  

1

1

1

100 0 1

4200

0

  (آب)

  

  

m g / kg

J
c

kg. C

C





  
 


 

3

3

3

500 0 5

400

80

  )(گلولۀ مسی

  m c ( ) C( )       1 1 1    QآبQظرفQگلوله20

  C
m c ( ) / ( )

       10
3 3 3 0 0 1 4200 10 0  

  C( ) / ( )      10 0 0 5 400 10 80 0  

  J
C C C

C
       4200 10 14000 0 10 9800 980   

  ) 101تا  99هاي  صفحه، 1فيزيك ) (دما و گرما(

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

 )محمدي زهره آقا(   »3«گزينة   -190

کنیم.  کن را محاسـبه مـی توسط گرمابتدا مقدار کل گرماي داده شده به مخلوط آب و یخ 

  دقت کنید، چون در ابتدا مخلوط آب و یخ داریم، دماي اولیه صفر درجۀ سلسیوس است.

  J کل134400
t min s

P W

QQ
P Q

t
  


    


4 4 60

560 560 4 60   

  J  250 336 یخ84000
F

m g
F J

L
g

mL Q



 250

336
   Qیخ

داشتن گرماي ذوب یخ در این مرحله باید مقدار گرمایی را که صرف افـزایش دمـاي آب  با

  دست آوریم. شود، به (مجموع آب داخل ظرف و آب حاصل از ذوب یخ) می

  J  134400 84000    Q کل Q یخ 50400

  یابیم:  گیرد، به صورت زیر دماي نهایی آن را می آب می در آخر، با داشتن گرمایی که

  m g
J

c / ,
g.K

Q mc /
  

  
    550 250 800

4 2 0
50400 800 4 2   

  C   15   

  )106تا  103هاي  ، صفحه1فيزيك ) (دما و گرما(

 کل
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  3 شيمي            

  

 زاده) (رسول عابديني   »1«گزينة   -191

PClواکنش تعادلی  PCl Cl5 3 2 بنـابراین  گیر اسـت؛ در جهـت رفـت گرمـا

جایی آن در جهـت  جایی آن در جهت رفت و کاهش دما باعث جابه افزایش دما باعث جابه

  شود. برگشت می

کمتـر)  زآن در جهت برگشت (مقدار مول گاجایی  افزایش فشار (کاهش حجم) باعث جابه

  گردد. می

در جهـت در  جایی تعادل ترتیب سبب جابه به PCl3 و PCl5 ،Cl2افزایش غلظت 

  شود. و برگشت می، برگشت جهت رفت

  )107تا  102هاي  ، صفحه3 مي(شي تر) اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده  

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

 حسين حسيني) (مير   »1«گزينة   -192

  بررسی موارد: تنها مورد (پ) درست است.

شمار با اعمال این تغییر، واکنش برابر است، پس معادلۀ آ) چون شمار مول گازي دو طرف 

  ماند. ثابت میعادل، در تکننده  مواد شرکت ازهاي هریک  مول

جایی تعادل و تغییـر در درصـد  تأثیر است و سبب جابه ب) افزایش فشار بر این سامانه، بی

  شود. مولی اجزاي تعادل نمی

پ) در دماي ثابت، با کاهش حجم ظرف (افزایش فشار)، غلظت مولی همۀ مواد موجود در 

  یابد. افزایش می تعادل

  دهد دما است. تغییر میت) تنها عاملی که ثابت تعادل را 

  )105و  104هاي  ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده 
----------------------------------------------  

 )امير حاتميان(   »2«گزينة   -193

  NH (g) O (g) N (g) H O(g) 3 2 2 24 3 2 6   

  

NH3 O2 N2 H2O

62 

 

/ / / /
[NH ] / mol.L , [O ] / mol.L  

   1 1
3 2

0 7 0 4 0 5 0 30 3 0 21 1   

  / /
,[N ] / mol.L ,[H O] / mol.L    1 1

2 2
0 2 0 60 2 0 61 1   

  [N ] [H O] ( / ) ( / )
K / mol.L

[O ] [NH ] ( / ) ( / )

 
  

 

2 6 2 6 12 2
3 4 3 4

2 3

0 2 0 6 28 8
0 2 0 3

   

در  تعـادلواکـنش شـده و در نتیجـه در ظرف  N2جب افزایش غلظت  مو N2افزودن 

  شود. جا می یعنی برگشت جابه N2جهت مصرف 

  )103تا  101ي ها ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده

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

 )ميالد عزيزي(   »2«گزينة   -194

  ها: بررسی عبارت نادرست هستند.» ب«و » آ«هاي  عبارت

هـابر   ینداشود (فر هاي گرماده می ) افزایش دما سبب کاهش مقدار ثابت تعادل در واکنشآ

  نیز یک واکنش گرماده است.)

  کند. با تغییر حجم، تغییر نمی) l(خالص  ) و مایعsغلظت مواد جامد ( ب)

هـاي  هایی که شمار مول شکل هستند و نیز در تعادل هایی که فاقد مادة گازي پ) در تعادل

اثري در دماي ثابت، شکل در دو طرف واکنش برابر است، افزایش یا کاهش فشار  مواد گازي

  تعادل ندارد. جایی  جابهبر 

شود و تنهـا  جایی تعادل نمی سبب جابه ،دلدر حال تعا ۀگر به یک سامان افزودن کاتالیزت) 

  دهد. را تغییر میسرعت انجام واکنش 

  )107تا  102هاي  ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده

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

 )دهكن كو حسن رحمتي(   »1«گزينة   - 195

ابتـدا ثابـت چون حجم ظرف تعادل یک لیتر است، غلظت مولی معادل مول تعادلی است. 

  آوریم:   دست می ) به1تعادل را در تعادل (

  
[NH ] ( / )

K / mol .L
[N ] [H ] ( / )( / )

  
2 2 2 23

1 3 3
2 2

0 14 2 24
0 07 0 5

   

به تعـادل  N2که دما ثابت است، پس ثابت تعادل تغییر نخواهد کرد و افزودن  جایی از آن

  شود:  ب پیشرفت تعادل در جهت رفت میسب

  

N H NH

/ / /

x x x

( ) / x / x / x



  
  

2 2 33 2
0 12 0 5 0 14

3 2
2 0 12 0 5 3 0 14 2

oÃÃûU Ì»o{
−¼¶ oÃÃûU

−jI÷U



  

  / x / x / x /     0 5 3 0 47 3 0 03 0 01   

  A / ( / ) / mol ,B / / / mol      0 14 2 0 01 0 16 0 12 0 01 0 11   

  )103تا  101هاي  ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده  

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

 )ثاني ن ناصريحسي(   »1«گزينة   -196

  ها: بررسی گزینه

گیر است، بنابراین با افزایش دما در جهت مصرف گرمـا  از آنجا که واکنش گرما»: 1«گزینۀ 

  یابد. شود و مقدار ثابت تعادل آن افزایش می جا می (جهت رفت) جابه

هـاي  که با کاهش حجم (افزایش فشـار)، تعـادل در جهـت مول با توجه به این»: 2«گزینۀ 

و  Aمتري  کیو جا شده است، بنابراین مجموع ضرایب استو جابه )جهت برگشت(کمتر  گازي

B متري  کیو از ضریب استوC تر خواهد بود. چک کو  

تر (کاهش فشار) تعـادل در جهـت مـول گـازي  به ظرف بزرگتعادل با انتقال »: 3«گزینۀ 

شـود، امـا بـا تغییـر  میجا  در نتیجه این تعادل در جهت رفت جابه ؛شود جا می بیشتر جابه

مانـد. (تنهـا عـاملی کـه  کند و ثابت می مقدار ثابت تعادل تغییر نمی ،در دماي ثابت ،حجم

  دهد، دما است.) مقدار ثابت تعادل را تغییر می

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  26:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     شيمي -  ارديبهشت 2آزمون  - »7«پروژة       
   
اما  ،دهد سرعت واکنش هاي رفت و برگشت (هر دو) را کاهش می ،کاهش دما»: 4«گزینۀ 

شـود،  جا می هش دما واکنش در جهت برگشـت جابـهگیر بودن واکنش، با کا به دلیل گرما

توان نتیجه گرفت که میزان کاهش سرعت واکنش برگشت از میزان کاهش سرعت  پس می

  کمتر است. ،واکنش رفت

  )107 تا 105هاي  صفحه، 3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده  

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

 )رضا سليماني(   »3« گزينة  - 197

  پردازیم:  ها می یک از گزینه با توجه به دو واکنش، به بررسی هر

  I) SO (g) O (g) SO (g), H  2 2 32 2 0   

  II) HI(g) S(s) H S(g) I (s), H   2 22 0   

  ها:  بررسی گزینه

توانـد  گرد یک مادة جامد است و افزایش مقـدار آن در سـامانۀ تعـادلی نمی گو»: 1«گزینۀ 

را بـه سـمت راسـت  (I)شود. کاهش حجم ظرف، تعادل  (II)ل جایی تعاد سبب جابه

  کند. جا می جابهتر)  (تعداد مول گازي کم

ده است، از این رو افزایش دما تعـادل را بـه  در جهت رفت گرما (II)واکنش »: 2«گزینۀ 

بب سـ (II)ژن یدیـد بـه تعـادل  کند. افزودن مقدار گـاز هیـدرو جا می سمت چپ جابه

  شود. جایی تعادل به سمت راست می جابه

، واکنش در جهت تعـداد مـول (I)با افزایش فشار در سامانۀ تعادلی واکنش »: 3«گزینۀ 

همچنین با کاهش دماي سامانۀ واکنش  د.شو جا می گازي کمتر، یعنی به سمت راست جابه

(II)شود. جا می ، تعادل در جهت تولید گرما، یعنی به سمت راست جابه  

، واکنش به سـمت (I): با کاهش مقدار گاز اکسیژن از سامانۀ تعادلی واکنش »4«گزینۀ 

، واکنش در (II)ایش فشار در سامانۀ تعادلی واکنش شود؛ همچنین با افز جا می چپ جابه

  شود. جا می جهت تعداد مول گازي کمتر، یعنی به سمت راست جابه

  )107تا  102هاي  ، صفحه3(شيمي تر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده  

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

 )اكبر هنرمند(   »2«گزينة   -198

  :مواردبررسی  موارد اول و دوم درست هستند.

یابد اما چـون  : با پیشرفت واکنش در جهت رفت، به تدریج سرعت آن کاهش میمورد اول

  . یابد میاي مخلوط افزایش  شود، شدت رنگ قهوه تولید می NO2در این جهت 

   گیر است، داریم: جهت رفت گرمادر : از آنجا که این تعادل مورد دوم

Hها دهنده ها در واکنش آنتالپی پیوندمجموع (   (     

) 0ها ها در فراورده مجموع آنتالپی پیوند(  

    دهنده مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده  

در جهـت تعـادل  NO2: ثابت تعادل تنها تابع دماست و بـا افـزودن مقـداري مورد سوم

  شود. شود و تعادل جدیدي ایجاد می جا می برگشت جابه

چـون همـۀ مـواد شـود امـا  جا می دما، تعادل در جهت رفـت جابـهبا افزایش مورد چهارم: 

  ماند.   جرم کل مخلوط گازي ثابت میصورت گازي هستند،  کننده در واکنش به شرکت

در  وارد بـر تعـادل کـاهش یافتـه، تعـادل، فشار واکنش با افزایش حجم ظرف :پنجممورد 

، فشـار افزایش حجمز طرفی، با یابد. ا می افزایششود و پیشرفت آن  جا می جهت رفت جابه

  کند.  مخلوط گازي نیز کاهش پیدا می

  )107تا  102هاي  ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده

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

 )رضا سليماني(   »3«گزينة   - 199

  درست است. مورد (آ)فقط 

  ها: بررسی عبارت

دهنـده)  ژن (واکنش ورده) و هـم نیتـروهم آمونیاك (فرا ،C200به ب) با کاهش دما 

  .آیند درمیصورت مایع  به

N تعادل) پ (g) H (g) NH (g) Q 2 2 33 2و گرماده بـوده  ، درجهت رفت

بـراي افـزایش شود، بنابراین  جا می و افزایش فشار، تعادل در جهت رفت جابهبا کاهش دما 

NHمقدار  (g)3 نیاك بـا  باید دما را کاهش و فشار را افزایش داد. یعنی درصد مولی آمو

  فشار رابطۀ مستقیم و با دما رابطۀ عکس دارد. 

درصـد  28، تنهـا Feگر  حضور کاتالیزدر و  atm200و فشار  C450) در دماي ت

  دهد. نیاك تشکیل می مولی مخلوط تعادلی را آمو

  )108و  107هاي  ، صفحه3 (شيميتر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده

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

 )اكبر هنرمند(   »3«گزينة   - 200

  آوریم:  دست می را در معادلۀ واکنش به aابتدا ضریب 

  
a a

/
[B]

K a
/[A] ( )

    

0 5
2 25 20 2

2

   

  شود. (چون تعادل گرماده است.): جا می با کاهش دما، تعادل در جهت رفت جابه

  
A B

/ x / x 
2

0 2 2 0 5


  هاي جدید :مول

  ( / x) ( / x)
[B] [A] / / x / mol

  
     

0 5 0 2 20 24 0 24 0 062
   

  

/ x / /
[A] / mol.L

/ x / /
[B] / mol.L





    
     

1

1

0 2 2 0 2 0 12 0 042 2
0 5 0 5 0 06 0 282 2

   

  [B] /
mol .L

[A] ( / )

   1
2 2

0 28 175
0 04

   Kجدید 

  )107تا  105هاي  ، صفحه3(شيمي تر)  اي روشن (شيمي، راهي به سوي آينده

----------------------------------------------  
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C
C

C

C C

C

C

C

C

C
1

2
3

4

5 6

  2 شيمي         
  

 )زاده رسول عابديني(   »2«گزينة   - 201

  n n n    12 2 2 14 nجرم مولی2 nC H 2 2   

  n n n n       
7014 2 68 14 70 514   

Cفرمول مولکولی این آلکین  H5   است. 8

H C C C C C

H H H

H H H

H

  
  .است 11هاي یگانه در این ترکیب برابر  تعداد پیوند

C)این آلکین  در Hهاي  شمار اتم H )5 C)در نفتـالن  Hهـاي  با شمار اتم 8 H )10 8 

  برابر است.

  )42و  41ي ها صفحه، 2 شيمي(ا بدانيم) (قدر هداياي زميني ر

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

 (امين نوروزي)   »2«گزينة   - 202

  فقط مورد (آ) درست است.

C) آلکانی با فرمول آ H7 اسـت کـه از بـین ایـن  یمختلفـ هـايمر داراي ایزو 16

بیشـترین تعـداد کـه شاخه فرعـی اسـت  3داري  »انبوت  متیل تري – 3 ،2، 2«ها مر ایزو

  هاي این ترکیب است. مر هاي فرعی بین ایزو شاخه

  یک آلکان قرار گیرد. 2تواند بر روي کربن شمارة  ب) شاخۀ اتیل نمی

پس با افزایش دمـاي  باالتر است،نقطۀ جوش  ه تعداد کربن در آلکان بیشتر شود،چ پ) هر

  شود. از مخلوط خارج میصورت گاز  بهتان ابتدا ا ،و بوتان نمخلوط اتا

Cدر  هاعنصرشمار ها به  شمار اتم . نسبتهاست آلکان ةخانواد عضوت) اتان دومین  H2 6 

Alدر  هاعنصر شمارها به  اتم شمارنسبت است ولی  4برابر  (SO )2 4 17 برابر 3
  است. 3

  )39تا  35هاي  ، صفحه2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) 

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

 )رضا سليماني(   »4«گزينة   - 203

کنیم. به این منظور فرمول کلی آن  ن مورد نظر را تعیین میکرب فرمول مولکولی هیدروابتدا 

xرا  yC H نویسیم:  سوختن آن را میشدة  گیریم، معادلۀ موازنه در نظر می  

  x y
y y

C H (g) (x )O (g) xCO (g) H O(g)   2 2 24 2   

  x ymolC HmolCO
/ gCO

gCO xmolCO
 22

2 2

114 4 44   

  x y/ molC H x   32 5 10 40  

  x ymolC Hmol H O
/ g H O

yg H O mol H O
 22

2 2

111 26 18
2

   

  x y/ molC H y   32 5 10 56  

Cکربن مورد نظر  پس هیدرو H40 دن شبراي سیرپیوند دوگانه داشته و  13است که  56

  شود.  مول برم مصرف می 13هر مول آن 

  molC H molBr40 56 21 13   

molBr gBr
?gBr / molC H gBr

molC H molBr
   2 22 40 56 2

40 56 2
13 1600 05 1041 1   

  )40ة ، صفح2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم)  

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

 )حسين حسيني مير(   »3«گزينة   - 204

  موارد آ، ب و ت درست هستند.

  بررسی موارد: 

  آ) 

  هگزان متیل دي - 3، 3- اتیل  - 4

  

  

نشده است و در واکنش با محلول برم مایع، رنگ قرمز محلول را از  سیر موردنظر ب) ترکیب

  برد. بین می

C ،صورت داده شده بهساختار پ) فرمول مولکولی  H5 است. 8
 

H

H

H

H

H

H

H

H

  

Cپیوند  14لکول، ت) این مو H  دارد  هاي کربن بین اتمپیوند  7و21 االنسی پیوند کوو    

  )40تا  36هاي  ، صفحه2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم)   

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

 )تبار سينا رحماني(   »4«گزينة   -205

  بررسی موارد:  ت) درست هستند.(و  )موارد (پ

  متیل پنتان است. دي - 4و  2نام ترکیب داده شده همان آ) 

  کنیم:  میساختار را رسم  ابتدا ب)

C C C C

C

CC

C

C C C
7 6 5 4 3 2

C

1

  
 - 5 ،3، 3 –اتیـل  - 4« ،و نام درسـت ترکیـببوده اشتباه  گذاري زنجیر اصلی شمارهجهت 

  است.» هپتان متیل تري

  مورد پ) 

  g.mol     17 12 16 1 C)متیل هگزان  – 2جرم مولی 100 H )7 16  

  g.mol     16 12 12 1 Cجرم مولی 84 H6 12  

 g.mol   1100 84 16  
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Cمورد ت) ایزومرهاي  H4 8:  

  

 

  )42و  39تا  36 هاي ، صفحه2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) 
----------------------------------------------  

 )مسعود طبرسا(   »1«گزينة   - 206

  اند.  موارد (ب) و (ت) درست

nکربن مربوطه، آلکان است.  هیدرو n(C H )2 2   

  nH
/ / n

C n
    2 22 25 2 25 8   

  خط وجود دارد.  7خط آن  –پیوند  ساختار در) آ

  
nاز رابۀ ها  االنسی در آلکان هاي کوو داد پیوندتعپ)  3   .آید دست می به1

  n n ( )      8 3 1 3 8 1 25   

/  ت) 


   
8 12100 100 84 2114 %درصد جرمی کربن  

  )35تا  32هاي  ، صفحه2شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) (

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

 )حميد ذبحي(   »2«گزينة   -207

  موارد:برخی بررسی  اند. سوم درستموارد اول و 

متیـل در   بوتان اسـت، چـون شـاخۀ فرعـی همان متیل ترکیب  اول:مورد 

گذاري  ه ، پـس بـدون شـمارکربنی، فقط یک موقعیت براي اتصـال دارد 4زنجیر اصلی 

     گذاري کرد. توان این ساختار را نام می

  شود. به عنوان کاتالیزگر استفاده می Ni28از فلز  د دوم:مور

پیوند اشـتراکی  18هگزان داراي سیکلودي دارد و نالکترون پیو جفت 15 نبنز مورد چهارم:

  در ساختار خود است.

  

( ) ( )
C H

( ) ( )
C H

          


6 6

6 12

6 4 6 1 15 15 52
6 4 12 1 18 6182

   

  )48و  42، 39تا  36 هاي ، صفحه2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) 

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

 )كاليي حسين طيبي سود امير(   »2«گزينة   - 208

Cد پیوند عد xبا  یکربنn ،نشده اگر فرض کنیم این ترکیب سیر C فرمول آن  ،باشد

n n xC H  2 2 nمولکـول  خواهد بود. در نتیجه در این 2 x 1  پیونـدC C 

  شود.  یافت می

  C H n x

C C n x

  
 

  
2 2 2 41

ÁIÀkº ¼ÃQjHk÷U
ÁIÀkº ¼ÃQjHk÷U   

  n x n x n x (I)        2 2 2 4 4 4 2 2 6  

  پیوند دوگانه:xی با نهیدروکرب واکنش سیر شدن: 

  n n x n nC H xH C H   2 2 2 2 2 2   

  n n x
mol

?LH / gC H
( n x)g  

 2 2 2 2
112 75 14 2 2   

  xmol H / LH
/ LH

mol mol H
  2 2 2

2
22 4 8 41 1   

  x n x x n (II)      34 14 2 2 36 14 2   

   C H 5 فرمول ترکیب8
(I),(II)

n ,x   5 2   

  واکنش سوختن: معادلۀ 

  C H O CO H O  5 8 2 2 27 5 4   

      1 7 5 4    استوکیومتري مجموع ضرایب17

  )48 ، صفحة2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) 

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

 )حسين حسيني مير(   »3«گزينة   -209

  Ni(s)
n n n n

A B

C H H C H  2 2 2 2    

  mol H mol A ( n)g A
/ g A / g H

g H mol H mol A
   22

2 2
1 1 148 4 0 2 2 1 1   

  
A C H

n
B C H

    

6 12
6 14

6   

% /
( ) ( )


   

  
6 12 72100 100 83 76 12 14 1 86 هگزان در درصد جرمی کربن) (B 

  )48، صفحة 2(شيمي (قدر هداياي زميني را بدانيم) 

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

 )علي اميني(   »4«گزينة   - 210

  n n
n

C H ( )O nCO (n )H O


   2 2 2 2 2
3 1 12   

  n n
n

C H ( )O nCO (n )H O


   2 2 2 2
2 1 12   

  
n

O n
nO n




 
 

2
2

2 1
2 12

3 1 3 1
2

   

  n n    
68 204 68 200 100100    

  n n   4 32 8   

  جرم کربن
 جرم کل 

 درپیونديهايونالکترتعداد جفت

 درپیونديهايالکترونجفتتعداد

  ترکیب
  ترکیب

  ترکیب

  :هگزن -1
  :هگزان

  حجم  در سوختن ناقص
  حجم  در سوختن ناقص
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  : ها بررسی عبارت

ایـن دو ترکیـب همپـار اسـت  یکربن 9 ، ترکیبیپنتان متیل دي – 4 ،2 –اتیل  - 3آ) 

  یکدیگر نیستند!

  10مجموع اعداد  است. بوتان متیل تترا – 3، 3، 2، 2 نام آیوپاك این ترکیب ب)

Cپیوند  8اتم کربن و در نفتالن،  8در این هیدروکربن، پ)  H .وجود دارد  

C  ت) H O CO H O  8 18 2 2 22 25 16 18   

  n     3 1 3 8 1   پیوندي  الکترون تعداد جفت25

  )42و  39تا  36هاي  ، صفحه2(شيمي ا بدانيم) (قدر هداياي زميني ر 

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

 )فرزاد رضايي(   »3«گزينة   -211

  آید. دست می آلدهید به اسید، بنز ییک از ساختار بنزومتصل به هیدروژن با حذف اکسیژن 

H

اس�دبنزآلده�د   بنزوئ��
C)هیــد  آلد اخــتالف جــرم مــولی بنز H O)7 ا آشــناترین عضــو خــانواده بــ 6

CH)ییک اسید اتانو یعنی ها اسید کسیلیک کربو COOH)3  گرم بـر مـول 46برابر 

  است.

  )82، صفحة 2) (شيمي درپي غذاي سالم(

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

 )حميد ذبحي(   »3«گزينة   -212

  وم نادرست است.فقط مورد د

Cسترون  ولی تستوفرمول مولک H O19 28   است.  2

)کسیل  هاي عاملی هیدرو گروهمورد اول:  OH) نیـل  و کربو

O
||

( C )   در سـاختار

  آن وجود دارد. 

  پیوندي وجود دارد.   الکترون جفت 54 در ساختار هر مولکول آن، در مجموع مورد دوم:

  ( ) ( ) ( )    
 

19 4 28 1 2 2   هاي پیوندي الکترون تعداد جفت 542

C    مورد سوم: H O O CO H O  19 28 2 2 2 225 19 14   

/  مورد چهارم:





19 12 8 128 1    

  )70تا  68هاي  ه، صفح2(شيمي (درپي غذاي سالم) 

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

 (اكبر هنرمند)   »2«گزينة   - 213

  :ها بررسی عبارت

ماتیـک هسـتند امـا بـه دلیـل  ، آرویحلقه بنزن داشتنها، به دلیل  عبارت اول) این ترکیب

  شوند.  خوبی حل نمی در آب بهها  این ترکیببخش ناقطبی،  بودن بزرگ

  شود.  ) در رازیانه یافت می3عبارت دوم) ترکیب (

  عبارت سوم) 

Cهاي  شمار پیوند   H ) با فرمول 2در ترکیب (C H O 15   پیوند 2020

Cهاي  شمار پیوند   H ) با فرمول 1ترکیب (C H O 9   پیوند 88

 /2 برابر 5
20
8  

Cارم) هر سه ترکیب داراي چهار پیوند عبارت چه C  هستند که توسـط چهـار مـول

H2 شوند.  می به پیوند یگانه تبدیل  

C)، ســه نــوع پیونــد 3عبــارت پــنجم) تنهــا در ســاختار ترکیــب ( H ،C O  و

C C .70تا  68هاي  ه، صفح2(شيمي (درپي غذاي سالم)   وجود دارد(  

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

 )سعيد نوري(     »4«گزينة  -214

  هاي ب و پ درست هستند.  عبارت
  ها:  بررسي عبارت

كربن داشته  –ة كربن خود پيوند دوگان زنجير كربني): هر تركيب آلي كه در آعبارت (
  تواند در واكنش پليمري شدن شركت كند.  باشد، مي

2عبارت (ب): مونومر به كار رفته در نخ دندان تترا فلوئورو اتن  4(C F است كه جرم  (

  مولي آن با جرم مولي كلسيم كربنات برابر است.

12 12 4 19 100: ( ) ( ) g.mol  2جرم مولي 4C F  

140 12 3 16 100: ( ) g.mol    3جرم موليCaCO  

جفت الكترون پيوندي  9عبارت (پ): مونومرهاي پلي سيانو اتن و پلي پروپن، هر دو داراي 
  هستند.

H

C

  
  (سيانو اتن)                           (پروپن)                                      

عبارت (ت): تفلون داراي ساختار
F F
| |

| |
F F

C C

 
 

 
  
  n

  . است

  )104، صفحة 2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان 

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

 )امير حاتميان(   »3«گزينة   -215

  

  13 12 3 1 14 53g.mol      اتن جرم مولی سیانو  

  جرم کربن
 ژنجرم هیدرو
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mol

ng


1
/سیانواتن پلی53 g  342 4   شونده هاي تکرار تعداد واحد 10

nmolسیانواتن   /

mol mol


   

23 236 02 10 4816 101 1  

/شونده  واحد تکرار    2548 16 10   

)104، صفحة 2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان  

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

 )مسعود طبرسا(   »2«زينة  گ -216

  موارد (ب) و (ت) درست هستند.

  است. کسیل فاقد گروه عاملی هیدرو »کا«) ویتامین آ

CHصورت استات به فرمول مولکولی اتیلب)  COOC H3 2   است5

  دروالسی است. واناز نوع کربن  5بیشتر از عاملی  تکهاي  پ) نیروي بین مولکولی در الکل

  )112تا  110 و 108هاي  صفحه، 2) (شيمي ناپذير ، نيازي پايانپوشاك( 

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

 دهكردي) (سيد رحيم هاشمي   »3«گزينة   -217

  ها: بررسی گزینه

  وجود ندارد. Nها اتم  استر در ساختار پلی»: 1«گزینۀ 

پیونـد دوگانـه بـه کـربن  که بادارد اي وجود  O اتم در ساختار مولکول استر،»: 2«گزینۀ 

  متصل است.

پیونـد دروالسـی بـر  ها، نیـروي وان کربنی در الکل با افزایش طول زنجیر هیدرو»: 4«گزینۀ 

    کند. ژنی غلبه می هیدرو

  )110 تا 107هاي  ، صفحه2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان

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

 )زواره رسول عابديني(   »4«نة  گزي - 218

  R COOH C H OH R COOC H H O    2 5 2 5 2   

R  در این استرn nC H 2 nاست و جرم مولی این استر  1 14   گرم بر مول است. 74

  molC H OHmol A
g A

( n )g A mol A
 


2 51122 14 74 1   

    

  استر  

  gC H OH
/ gC H OH

molC H OH
 2 5 2 5

2 5
46 11 51  

  / n n
n


     


22 46 11 5 14 74 88 114 74   

CHصورت  بهفرمول مولکولی این استر  COOC H3 2 Cیا  5 H O4 8   باشد. می 2

  )113و  112هاي  ، صفحه2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان

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

 )ثاني حسين ناصري(   »4«گزينة   -219

  صورت زیر است: آمید و فرمول مولکولی آنها به سازندة این پلیمرهاي  مونو

  آمین دي  اسید دي  مونومر

  فرمول ساختاري

  

HO

OO  
  

  

C  فرمول مولکولی H O8 6 4  C H N6 8 2  

  

  آمید:  معادلۀ واکنش تهیۀ پلی

  nnC H O nC H N (C H N O ) nH O  8 6 4 6 8 2 14 10 2 2 22   

  gC H O molC H O
/ kgC H O

kgC H O gC H O
 8 6 4 8 6 48 6 4

8 6 4 8 6 4
1000 141 5 1 166   

  14 10 2 2 14 10 2 2
8 6 4

1 1 25n
n

mol(C H N O )
/ mol(C H N O )

nmolC H O
   

  /
/ n

n /


    


41 5 1000 415001 25 200166 166 1 25   

  )115صفحة  ،2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان

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

 )ارژنگ خانلري(   »1«گزينة   - 220

  است. زیرصورت  عاملی به دوی و ساختار اسید لفرمول مولکو

  

O O
|| ||

n nHO C R C OH C H O     2 2 4    

  % است:5/45برابر  تقریب بهدرصد جرمی کربن 

  n
/ n

n n
  

  
12 100 45 5 512 2 2 64    

  C H O O CO (g) H O(l)  5 8 4 2 2 25 5 4   

   صورت مایع است: ، حالت فیزیکی آب بهSTPدر شرایط 

  molCOmol

g mol
  251

132 /اسید 1 g26 4   

  / LCO
/ LCO

molCO
 2 2

2
22 4 22 41  

  )113تا  108هاي  صفحه ،2(شيمي ناپذير)  (پوشاك، نيازي پايان

  اتن سیانو پلی
 اتنسیانوپلی

 اتن سیانو
 اتن سیانو

 اسید  اسید

 اتن سیانو

  سیانواتن پلی

  اسید
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  شناسي زمين

  

  )98از كشور تجربي  خارج(  »3«گزينة  - 221
صـورت  خرداد میلۀ عمود بر زمین، بدون سایه است و این یعنی خورشید به 5در روز 

سـمت جنـوب  اي به خرداد سـایه 20تابد و به هنگام ظهر شرعی  مستقیم بر میله می
تیـر  1ر خورشـید د ،کتاب درسی 14صفحۀ  1-6که طبق شکل  دارد. با توجه به این

ترین گزینـه بـراي صـورت  تابد، بنابراین نزدیک درجۀ شمالی عمود می 5/23بر مدار 
  باشد. می» 3«گزینۀ  ،سؤال

  
  )14صفحة ، شناسي زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) ((  

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

  (شكران عربشاهي)    »1«گزينة  - 222
اي  کره، بخشی از پوسـتۀ قـاره هاي همرفتی سست تأثیر جریان شدگی: تحت ) مرحلۀ باز1

اي  رسند. نمونـه کره، صعود نموده و به سطح زمین می شود و مواد مذاب سست شکافته می
  .الف) 1 – 8از آن در شرق آفریقا ایجاد شده است (شکل 

  
  )18صفحة ، شناسي زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) ((  

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

  )اسدي آرين فالح(  »3«گزينة  - 223
اي و در بخـش دیگـر از جـنس  گاهی ممکن است بخشی از یک ورقـه، جـنس قـاره

  )18صفحة ، شناسي زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) ((  (مانند ورقۀ هند) .اقیانوسی باشد
---------------------------------------------- 

  )99(سراسري تجربي   »2«گزينة  - 224
صـورت مـایع درآمـد و  پس از تشکیل هواکره، کرة زمین سـردتر شـد و بخـار آب به

ها در  یاختـه کره تشکیل شـده و زنـدگی انـواع تـک کره تشکیل شد. سپس زیست آب
  عمق آغاز شد. دریاهاي کم

هاي  ها، تشـکیل رسـوبات و سـنگ وجود آمدن چرخۀ آب، باعـث فرسـایش سـنگ به
کره و ایجاد فشار و گرماي زیـاد در  هاي سنگ ید. در ادامه، با حرکت ورقهرسوبی گرد

وجود آمدنـد. دانشـمندان معتقدنـد شـرایط  هاي دگرگونی بـه مناطق مختلف، سنگ
  سال مهیا شده است. طی صدها میلیوندر تدریج و  فعلی به  محیط زیست

اند و بـر  فراوانی داشتههاي مختلف، شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات  در دوران
اند. بـه عنـوان  هاي مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و منقرض شده این اساس، گونه

هـا  میلیون سال، جثـۀ آن 70- 80مثال، خزندگان در اوایل دورة کربونیفر، ظاهر و در طی 
  بزرگ شد و در کرة زمین گسترش یافتند.

  )15و  14 هاي هصفح ،شناسي زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) ((  
---------------------------------------------- 

  (شكران عربشاهي)  »1«گزينة  - 225
هشـگران بـا  هاي زیـادي دارد. پژو گیري و تعیین غلظت میانگین عناصر، کاربرد اندازه
هاي هر منطقـه و مقایسـۀ آن بـا  ها و خاك گیري مقدار غلظت عناصر در سنگ اندازه

کـره،  هاي سنگ شناسی مانند حرکت ورقه انگین، به فرایندهاي زمینمقادیر غلظت می
  برند. محیطی و ... پی می هاي زیست تاریخچۀ تکوین یک منطقه، آلودگی

هنجـاري مثبـت و  باالتر باشـد، بی  اي، غلظت عناصر از میانگین کالرك اگر در منطقه
نامنــد.  منفــی می هنجــاري تر باشــد، آن را بی اگــر غلظــت آنهــا از میــانگین، پــایین

ــا  جویی شناســان در پی زمین ــاطقی ب ــافتن من ــه دنبــال ی هــاي اکتشــافی عناصــر، ب
  هنجاري مثبت آن عنصر هستند. بی

  )26صفحة ، شناسي زمينمنابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) ((  
---------------------------------------------- 

  هي)(شكران عربشا    »4«گزينة  - 226
  ها: بررسی سایر گزینه سنگ، اختالف چگالی اهمیت ندارد. در تشکیل زغال

در داخل سنگ مخزن، به دلیل اختالف چگالی، آب شور، نفت و گاز از هـم »: 1«گزینۀ 
  شود. نفت گفته می د که به این جدایش، مهاجرت ثانویۀشون جدا می
هاي برخـی عناصـر فلـزي ماننـد کـروم،  هاي ماگمایی: کانسنگ کانسنگ »:2«گزینۀ 

توانند از یک ماگماي در حال سرد شدن، تشـکیل شـوند. بـا  نیکل، پالتین و آهن می
سرد شدن و تبلور یک ماگما، این عناصر که چگالی نسـبتاً بـاالیی دارنـد، در بخـش 

  .الف) – 2 – 5سازند (شکل  ها را می شوند و این کانسنگ نشین می زیرین ماگما ته
هـاي آن در رسـوبات  شـود تـا کانی ها، باعـث می گاهی هوازدگی سـنگ»: 3«گزینۀ 

صــورت خــالص قابــل  نشــین شــده و به بــه علــت چگــالی زیــاد ته  تخریبــی رودخانــه
  برداري شود، مانند پالسرهاي طال، الماس، پالتین و .... . بهره

  )37و  31، 30هاي  ، صفحهشناسي (زمينتمدن و توسعه)  منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي(  
---------------------------------------------- 

  (شكران عربشاهي)  »1«گزينة  - 227
ـاورزي و صـنعتی ارزش  ها و سنگ خاك حاصل از تخریب سیلیکات هاي فسفاتی، از نظـر کش

هاي مقاوم (مانند  ي کانیهاي دارا هاي حاصل از تخریب سنگ که خاك زیادي دارد. در صورتی
باشند، فاقد ارزش کشاورزي هستند. در کشاورزي، خـاکی  اي می ارتز) که غالباً شنی و ماسه کو

  گویند که موجب رشد بیشتر گیاه شود.  را حاصلخیز می
 فیروزه از گوهرهاي قدیمی شناخته شده است که داراي ترکیب فسفاتی است.

ترین کـانی بعـد از  سـخت(آلومینیم اکسـید)  کوارتز بنفش است و کرندوم ،آمتیست
  .قیمتی است نیمهنوعی کوارتز  ،چنین عقیق الماس است و هم

  )54و  36تا  32هاي  ، صفحهشناسي (زمين) تركيبي(  
 ----------------------------------------------  

  (شكران عربشاهي)  »4«گزينة  - 228
 عمق.  که نفت در محیط دریایی کمشود در حالی  سنگ در محیط خشکی تشکیل می زغال

  متر است.  200، کمتر از  عمق تشکیل نفت
  منشأ هر دو مواد آلی است. 

  )یعنی تولید انرژي(.  هاي فسیلی هستند و کاربرد یکسانی دارند هر دو جزء سوخت
  )38 تا 36هاي  صفحه ،شناسي (زمينمنابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) (  

 ----------------------------------------------  
  )مهدي جباري(  »4«گزينة  - 229

شود که در طی چند هزار سال گذشـته در اعمـاق زیـاد  هایی گفته می هاي فسیلی به آب آب
  ) 49صفحة ، شناسي (زمين(منابع آب و خاك)   اند و در چرخۀ آب قرار ندارند. محبوس شده

 -------- --------------------------------------  
  (شكران عربشاهي)  »4«گزينة  - 230

کنـد. آب  زمینی از محلی به محل دیگـر تغییـر می زمینی: ترکیب آب زیر آب زیر  ترکیب
هـاي کلسـیم، منیـزیم،  کربنات ها و بی ها، سـولفات طور عمده، حاوي کلرید به ،زمینی زیر

عناصر و مواد دیگر نیز به مقدار بسیار کـم در آب سدیم، پتاسیم و آهن است. بسیاري از 
هـا و  زمینـی بـه جـنس کانی شده در آب زیر هاي حل مینی وجود دارد. غلظت نمکز زیر

شـده توسـط آب بسـتگی دارد. آب، ضـمن  ها، سرعت نفوذ آب، دما و مسافت طی  سنگ
 دارد.هـاي مسـیر خـود  حرکت آهسته در زیرِ زمین، فرصت زیـادي بـراي انحـالل کانی

پـذیري زیـادي دارنـد و از  هاي تبخیري مانند سنگ نمـک و سـنگ گـچ، انحالل سنگ
  ها، عموماً داراي امالح فراوان هستند. آب این گونه آبخوانرو،  این

   )48صفحة ، شناسي (زمين(منابع آب و خاك)   
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دوازدهم تجربيارديبهشت  16آزمون درسنامة آمادگي   
 

آموزان عزیز رشتۀ تجربی  دانش  

آموزان سراسر کشور، نوآوري جدیدي دارد. کانون فرهنگی آموزش هرساله در جهت باال بردن خدمات آموزشی به دانش  

ث آزمون بعد براي شما تدارك دیده شده است.نامۀ تشریحی، دفترچۀ درسنامه از مباح در سال تحصیلی پیش رو همراه با دفترچۀ پاسخ  

آموزان که سه روز قبل از آزمون اصلی  آموزشی دارند و همۀ دانش آموزانی که در درسی خاص نیاز به مطلب کمک این درسنامه به دانش
تواند کمک کند پردازند، می به تورق سریع مطالب آزمون می . 

 این درسنامه شامل دو قسمت است:

اردیبهشت 16هاي آزمون  ز کل مبحثا آزمونک -1  

اردیبهشت 16هاي دوازدهم آزمون  بندي جدید درس جه درسنامه متناسب با بود -2  

 مؤلفان

 عيار علميخانوادگينام و نام نام درس
كنكور 98رتبة  علي مرشد رياضي   

كنكور 1025 رتبة علي رفيعيان  شناسي زيست  

جواد سورچي محمد فيزيك  كوركن 500رتبة    

كنكور 70رتبة  حسين شكوه شيمي   
 

 

 

 

آرا چين و صفحه حروفمسئول دفترچه مدير گروه  
سادات غياثي زهرا  سيده صديقه ميرغياثي علي رفيعيان 

 

_١٢t kanoonir اينستاگرام  
 

 

  zistkanoon٢@كانال   
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 احتمال
 

دهد را فضاي نمونۀ آن آزمایش گـوییم و آن  مایش تصادفی رخ میهایی که در یک آز کلیۀ حالتفضاي نمونه:  )1
  دهیم. نمایش می Sرا با 

باشد  هاي مطلوب و موردنظر ما می که در برگیرندة حالت Sاي  هر زیرمجموعه از فضاي نمونهپيشامد تصادفي:  )2
  دهیم. نشان می Aن را با را پیشامد تصادفی گوییم و آ

  A S   

n(A)براي محاسبۀ احتمال یک پیشامد از فرمول احتمال يك پيشامد:  )3
P(A)

n(S)
 کنـیم کـه داراي  استفاده می

  هاي زیر است: ویژگی
  0 1P(A) )1  

  1P(S) )2  
  A B  ناسازگارندA,B        P(A B) P(A) P(B) )3  

  ها احتمال پيشامدها و تركيب آن )4
  .رخ دهد Bیا  Aکه  احتمال این

P(A  رخ دهند) Bیا  A(حداقل یکی از  B) P(A) P(B) P(A B)   الف)  
P(A  .رخ دهند BوAکه  احتمال این B)ب)  
P(A  رخ ندهد.  Bرخ دهد و  Aکه  احتمال این B) P(A) P(A B)   پ)  
P(B  .دهدنرخ  Aرخ دهد و  Bکه  احتمال این A) P(B) P(A B)   ت)  
1P(A  .رخ ندهد Aکه  احتمال این ) P(A)  )ث  
B.   1P(Aرخ دهد و نه  Aکه نه  احتمال این B ) P(A B) P(A B)      ج)  

   1 P(A) P(B) P(A B)      
2P(A  رخ دهد. Bیا فقط  Aکه فقط  احتمال این B) P(A) P(B) P(A B)     چ)  

را مستقل گوییم هرگاه رخ دادن یکی در وقوع دیگري تأثیري نداشته  Bو  Aدو پیشامد پيشامدهاي مستقل:  )5
  باشد. به عبارت دیگر:

  P(A B) P(A) P(B)   

 )148تا143هاي (صفحه3رياضي
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  هن�تهها
  ها نیز دو به دو مستقل هستند. هاي آن متمم ،مستقل باشند Bو  Aاگر 

  
P(A B ) P(A) P(B )

P(A B) P(A) P(B) P(A B) P(A ) P(B)

P(A B ) P(A ) P(B )

  
      
     


 


   

  را ناسازگار گوییم هرگاه: Bو  Aدو پیشامد  پيشامدهاي ناسازگار: )6

  0
A B

P(A B)

P(A B) P(A) P(B)

 
 
  





   

کـه  به شرط آن Aباشند احتمال وقوع پیشامد  Sاي  دو پیشامد از فضاي نمونه Bو  Aاگر احتمال شرطي:  )7
P(Aرخ داده است را با نماد  Bبدانیم پیشامد  B) دهیم و بـا اسـتفاده از رابطـۀ زیـر محاسـبه  نمایش می

  کنیم. می

  P(A B) n(A B)
P(A B)

P(B) n(B)
 

    

 اند احتمال وقـوع هـر دو دو پیشامد باشند که به طور متوالی اتفاق افتاده Bو  Aاگر : ها قانون ضرب احتمال )8
  آید: پیشامد از رابطۀ زیر به دست می

  
P(A B)

P(A B) P(A B) P(B) P(A B)
P(B)

P(A B)
P(B A) P(A B) P(A) P(B A)

P(A)

   

   

 

 
   

ی است که داراي سه خاصیت زیر های کردن آن مجموعه به زیرمجموعه منظور از افراز یک مجموعه تقسیم افراز:
  :باشند می

  
 قانون احتمال كل

پیشامدي  Aو  افراز شده است  iBمانند  هایی به وسیلۀ زیرمجموعه که مونه یک آزمایش باشدفضاي ن S اگر 
 آید زیر به دست میاز رابطۀ  Aاحتمال وقوع پیشامد  ،ك دارندها اشتراiBاز این فضا باشد که با 

  

1

n

i i
i

P(A) P(B ) P(A B )


  

 

1  ها ناتهی باشند تک زیرمجموعه تک i)A i    

 



 
2  ها با هم اشتراك نداشته باشند. زیرمجموعه i j)A A i, j     

ها با مجموعۀ اولیه  اجتماع همۀ زیرمجموعه
1  برابر باشد.

3
n

i
i

) A A
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 رفتارهاي جانوران

،موش ماده ، نوزاد خود را بررسی میکند و پیام از راه حواس به مغز ارسال میشود!!! Bدر اثر وقوع جهش در ژن  
 شود. اما پاسخی داده نمی

  
وي غـذا) سـبب ترشـح بـزاق حتی پس از شرطی شدن جانور سگ، همچنان محرك طبیعی (دیدن غذا یا بـ 

 پاسخ به محرك با تكرار حركت كم نميشود!!!! 	شود. می

هاي  ،بعد از مادرشدن( نه همواره) در دناي برخی سلولBدر رفتار غریزي مراقبت از زاده ها در موش ماده، ژن  
 شود. مغزي بیان می

 عادي شدن، نوعی یادگیري ساده است. 

  شود. یري نوعی یادگیري بسیار پیچیده است که در دورهی مشخصی از زندگی جانور انجام میپذ نقش 
ها و مادر، باید رفتار غریزي دنبال کردن مادر شکل بگیرد که یادگیري حسـاب  در ایجاد پیوند میان جوجه غاز 

 شود!!!! نمی

نكتـه ايـن   		شود. تشکیل مینقش پذیري جوجه ها غاز ها طی چند ساعت  پس از خروج از تخم به خوبی  
 است كه بعدا هم ميتواند انجام بگيرد اما نه به خوبي اول كار

 شود. ها، در پی استفاده از تجربه ایجاد می در ارتباط با رفتار جانوران، تشخیص بهتر مسیر مهاجرت سار 

هـا و  ارتباطی که بین جوجه غـا نور می باشد رفتار غریزي جا ها به دنبال شیء متحرك، حرکت جوجه غاز 
 دنبال شیء خود شکل میگیرد نقش پذیري است نه مادر

 رود . پذیري نوعی یادگیري به شمار می نقش 

 124تا107هاي: صفحه3شناسيزيست
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يرا يـادگيري ممكـن   ز  دهی رفتار حل مسئله جانداران نقش داشته باشد تواند در شکل انتخاب طبیعی می 
 است منجز به سازگاري شود

 در رفتار حل مسئله، تجربه قبلی وجود ندارد. 

 ها قرار خواهد گرفت ها ، تحت تاثیر ژن رفتار حل مسئله، مانند سایر رفتار 

 مثل رفتار مراقبت مادري از موش، ممکن است از زمان تولد بروز نکند. هاي غریزي، رفتار 

 شود. ه واسطه اطالعات ذخیره شده در ژنگان فرد انجام میهاي غریزي، ب تمام رفتا 

 شود. اطالعات رفتار غریزي از طریق دنا منتقل می 

 واکنش به محرك است هاي غریزي،مثل همه ي رفتار ها، رفتار 

 رفتار در گونه است. ةافراد انجام دهندۀ هاي غریزي، داراي اساس مشترك در هم رفتار 

 گیرد. ریزي آگاهانه انجام می با برنامه هاي غریزي، تاررفرفتار حل مسئله، برخالف  

 شود. اثر مشاهده نمی محرك بی در آزمایش اسکینر، 

 پستانداران، سه روش براي تغذیه و حفاظت جنین دارند. 

(ها) در موقعیـت تکـراري را  توان استفاده از تجربه می در رفتار شرطی شدن فعال، برخالف رفتار حل مسئله، 
 .مشاهده کرد

 پایدار در رفتار جانوران،یادگیري است!!! منظور از تغییر نسبتاً 

 توان بروز رفتار غریزي را مشاهده کرد. می رفتار شرطی شدن فعال و شرطی شدن کالسیک،در هر دو  

 رد.یگ یابی،در جهت افزایش شانس بقاي جمعیت صورت می همانند غذا ،مهاجرت پرندگان

 .دهد هاي آنها به نسل بعد را افزایش می نس انتقال غیر مستقیم ژنهاي عسل کارگر، شا رفتار زنبور 

  
  الزم براي رسیدن به منبع غذایی نیست!!!کارگر، به معنی انتقال اطالعات  در هر نوع ارتباط بین دو زنبور 
) بروز رنگ هاي درخشان رو پر طاووس، شـانس بقـاي فـرد را 2)نگهبانی زنبور عسل کارگر و(1هر دو عامل ( 
  کند متر میک
 جانور ماده ، محدودیت بیشتري در امر تولید مثل دارند.ها، در طاووس 

 جانوران سیرك، شرطی فعال هستند. 

 کنند. مثل صرف می همسري،انرژي بیشتري براي تولید برخالف نر ها در سیستم چند همسري، ها در سیستم تک نر 
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یاد گیري تحت تـاثیر  در هر نوع یادگیري، تجربه موثر است 		در كتاب ما، پنج نوع يادگيري مطرح شده. 
 وراثت است.

 شود. گیري، از محرك شرطی استفاده می خالف خو در شرطی شدن کالسیک، بر 

 هایی غریزي هستند. باشند، رفتار ها می ثر از ژنهایی فقط متأ رفتار 

 ، در همه ي افراد یک گونه یکسان است.هاي غریزي اساس رفتار 

 هاي عصبی نقش دارند. در بروز رفتارها، دستگاه عصبی و همچنین ناقل 

 ۀدانیم، اساس رفتارهاي غریزي، در همـ هاي انعکاسی، از نوع رفتارهاي غریزي هستند و همانطور که می رفتار 
 افراد یک گونه یکسان است.

 السیک، محرك شرطی نداریم.در شرطی شدن فعال،برخالف شرطی شدن ک 

 ایجاد تهوع در پرنده مونارك، رفتار غریزي است. 

 
 خواهی میرکت، فقط بین افراد خویشاوند است. رفتار دگر 

 با صرف زمان و صرف انرژي همراه است. ، قطعاً هر رفتاري 

 دهد نه اینکه کم پاسخ دهد. گیري، جانور به محرك پاسخ نمی در خو 

 ها است. گیري چون مال یاد تغییر نسبتاً پایدار نداریم ریزي،هاي غ در رفتار 

 ها باشد نه همیشه تک واکنش. اي از واکنش هاي غریزي ممکن است مجموعه رفتار 

 ثر استانتخاب طبیعی مؤ شود.  حل مسئله منجر به سازگاري می 

 شود. حس بویایی و پس از پرواز تعیین می ، توسطمحل دقیق منبع گل 

 شود!!!!!!! غذا دادن به فرزندان، توسط پرنده ماده ، نشخوار محسوب نمی 

 بقا و رشد جمعیت. شود. نه الزاماً سبب افزایش رشد و بقاي فرد می نوك زدن به منقار مادر، 
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برگ معادلة ريد  
 

 

  برگ پیشنهاد شد: رابطۀ زیر توسط رید ژن، هاي تابش شده از اتم هیدرو براي طول موج 

  n n ،2 2
1 1 1

R ( )
n n



  

 


   

  

  نامند. ها را رشته می آید که آن دست می هایی به ، مجموعۀ طول موجnبرگ به ازاي هر مقدار  در رابطۀ رید 

  

  هن�تهها

  آید:  دست می سامد است) در هر رشته از رابطۀ زیر بهبلندترین طول موج (که معادل کمترین ب )1

  2 2
1 1 1

1min

R( )
n (n )

 
  

   

  آید: دست می ترین طول موج (که معادل بیشترین بسامد است) در هر رشته از رابطۀ زیر به کوتاه )2

  
2

2
1

min
min

R n

Rn


   


   

 119تا99هاي: صفحه3فيزيك

 ثابت
 رید برگ

 تابشیموج طول 
 شمارة مربوط

طیف به نام  
شمارة خط
 مربوط

طیف به
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cبا استفاده از رابطۀ  )3
f 


  دست آورد: توان به یشترین بسامد هر رشته را از رابطۀ زیر میترین و ب کم 

  2 2 2
1 1

1min max

Rc
f Rc( ),f

n (n ) n
  

  
   

ژن فقط بخشی از خطوط بالمر مربوط به نور مرئی هستند. محدودة طول موج نور مرئـی  در طیف خطی هیدرو )4
  صورت زیر است: به

  700nmمرئیnm  400   

هاي اتمي دلم  
  اتمي تامسون  مدل

  صورت یکنواخت توزیع شده است. ي است که بارهاي مثبت در همه جاي آن به ا اتم مانند کره )1
  دهند. ها جرم ناچیري از اتم را تشکیل می الکترون )2

  اي اتم رادرفورد هسته  مدل

  اف هسته هستند.هایی که در اطر اتم شامل دو بخش است، یک بخش هسته در مرکز و دیگري الکترون )3
  هسته بار مثبت دارد و بسیار چگال است. )4
  اند. گرفته  ها بار منفی دارند و در فاصلۀ نسبتاً دور هسته را دربر الکترون )5
  هاي اتم است. بار مثبت هسته برابر مجموع بار منفی الکترون )6

  اي اتم رادرفورد هاي مدل هسته نارسايي

د باید توسط نیروي جاذبۀ الکتریکی هسته، درون آن سقوط کنند ها در اطراف هسته ساکن باشن اگر الکترون )7
  تواند پایدار باشد. و اتم نمی

  شود. در اطراف هسته بچرخد باید انرژي تابش کند و به هسته سقوط کند و باز هم پایداري اتم توجیه نمی  اگر الکترون )8

  

 آید. ها جور در نمی ل شده از اتمطیف تابشی ضمن سقوط به هسته باید پیوسته باشد و با طیف خطی گسی )9
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  ژن) مدل اتمي بور (براي اتم هيدرو

  اند: ها در هر اتم کوانتیده هاي الکترون مدارها و انرژي  )10
  

2عدد کوانتومی  
0nr a n


    شعاع مدارnاُم  

  2
13 6

n

/
E

n


   انرژي الکترون در مدارnاُم  

 هن�تهها

1برگ برابر  یک رید )1 13 6RE E / eV    .است  
  کند و در حالت مانا یا مدار مانا قرار دارد. مغناطیسی نمی الکترون در مدار مجاز، تابش الکترو )2
تر رود و انرژي فوتون تابشی برابـر  کند که از مدار مانا به مدار یا حالت ماناي پایین الکترون هنگامی تابش می )3

  اختالف انرژي دو حالت مانا است:
  

 

  

Uبسامد فوتون گسیل شده   LE E hf


    انرژي مدار باالتر  
هر قدر اختالف انرژي دو حالت مانا بیشتر باشد بسامد فوتون تابش شده بیشتر و طول مـوج فوتـون تـابش  )4

  تر است.  شده کم
ف برابـر اسـت بـا: هـاي مختلـ هـاي تابشـی بـا انرژي اُم باشـد تعـداد فوتونnاگر الکترون در مدار یا تراز  )5

1
2

n(n )
N


  

  هن�تهها
توان  ژن می برگ را براي اتم هیدرو برگ همخوانی دارد و رابطۀ رید نتایج حاصل از مدل اتمی بور با رابطۀ رید

  صورت زیر نوشت:  به

2 2
1 1 1

L U
L U

R( )n n n n
n n



   


  

  

 شعاع بور

تر انرژي مدار پایین  

طول موج فوتون تابیده
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 دو نمودار مفيد

  

  ژن) و مقایسه ترازها و اختالف انرژي ترازها دروالف) نمودار ترازهاي انرژي الکترون (اتم هی
1nترین تراز انرژي به ازاي  پایین حالت پايه:   13برابر 6E / eV  نامند. را حالت پایه می  

1nهاي مربوط به ترازهاي  به انرژي هاي برانگيخته: حالت یند. گو ، می  
  در اين نمودار: 

  شود. هر قدر شمارة تراز انرژي بیشتر شود، انرژي الکترون به صفر نزدیک می )6
شود و بسـامد تابشـی دو تـراز  تر می هر قدر شمارة تراز انرژي بیشتر شود، اختالف دو تراز انرژي متوالی کم )7

  شود. تر می کم
2Unتراز یعنـی خـط اول لیمـان،  بیشترین بسامد تابشی مربوط به بیشترین اختالف انرژي دو )8   1وLn  

 است.
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تذ	ر 
  حدود اختالف ترازها را به یاد بسپارید.

 انرژي يونش
  ام) است و برابر است با: nترین انرژي الزم براي جدا کردن الکترون از اتم در حالت پایه (یا در تراز  کم

  13 6/ eV یونش در حالت پایه E  2و 2
13 6RE / eV

n n
  یونش در تراز nام E   

  هاي آن: نمودار شعاع مدارهاي الكترون و نكته

  شود. هر قدر شعاع مدار الکترون افزایش یابد فاصلۀ دو مدار متوالی بیشتر می )1

  است:  12rدهند و قدر نسبت تصاعد برابر  ژن یک تصاعد حسابی را تشکیل می رهااي اتم هیدروشعاع مدا )2

  

  طيف جذبي

اگر بخار یک عنصر در حالت سرد و فشار کم و رقیق، در مسیر پرتو نور سفید قرار گیرد طیـف جـذبی ایجـاد  

  شود. می
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  هن�تهها

ذب انرژي توسط الکترون اتم و انتقال الکترونن بـه ترازهـاي بـاالتر هر خط تاریک طیف جذبی مربوط به ج )1

  است.

  طیف جذبی هر عنصر دقیقاً منطبق بر طیف گسیلی اتم است. )2

  هیچ دو عنصري طیف جذبی یکسانی ندارد. )3

  توان با مدل اتمی بور توجیه کرد. ژن را می خطوط طیف جذبی اتم هیدرو )4

تر انرژي به  کند و الکترون از ترازهاي پایین ه شده به آن را جذب میدر پدیدة جذب فوتون، اتم، فوتون تابید )5

  رود. ترازهاي باالتر می

  

تر به تراز انـرژي بـاالتر دقیقـاً برابـر  جایی از تراز انرژي پایین انرژي جذب شده توسط الکترون هنگام جابه )6

  اختالف همان دو تراز انرژي است.

2کند برابر  ذب میج nاي که الکترون در تراز  اگر انرژي )7
RE

E
n

  باشد، الکتـرون از اتـم جـدا (آزاد؟) و اتـم

  شود. یونیزه می

تذ	ر

ها براي جـذب الکتـرون صـدق  مواردي که براي تابش فوتون در نمودار انرژي ذکر کردیم، برعکس آن  همۀ 

  کند. می
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  طيف جذبي خورشيد
هـاي خورشـید در اتمسـفر  هـاي پرتو برخی طـول موج خطوط تاریک در طیف خورشید نشانگر جذب شدن 

  خورشید و جو زمین است.
  

  

  هاي مدل بور نارسايي
  ژن) رود. (اتم هیدرو کار می این مدل براي حالتی که فقط یک الکترون به دور هسته بچرخد، به )1
  هاي طیف گسیلی را توضیح دهد. تواند متفاوت بودن شدت خط این مدل نمی )2

ژن گونه اتم هيدرو  
Liگویند که تنها یک الکترون دارند؛ مانند  هایی) می هایی (یون به اتم  2  یاHe .  

  هن�تهها

انرژي یونش اتم   ژن اتمی و محاسبۀ مدل اتمی بور عالوه بر تبیین پایداري اتم، طیف گسیلی و جذبی گاز هیدرو
  رود. کار می نیز با موفقیت به» ژن گونه وهیدر«هاي  ژن، براي اتم هیدرو

  
  
  

 ليزر
   فاز است. جهت و هم بسامد، هم هاي هم اي از فوتون باریکه 

  خود به گسيل خود

   کند. اي گسیل می هاي کاتوره هایی در جهت اتم برانگیخته، فوتون 
  گسيل القايي

بـه تـراز  UEشود تا از تراز بـاالتر  ا) میبا تابش یک فوتون به اتم برانگیخته، الکترون برانگیخته تحریب (الق 
  برود. LEتر  پایین

  هن�تهها

شرط گسیل القایی این است که انرژي فوتون ورودي دقیقاً برابـر اخـتالف انـرژي دو تـراز بـاال و پـایین یعنـی 
U LE E  .باشد  

  U LE E E  انرژي فوتون ورودي  
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  هاي گسيل القايي ويژگي

یابـد،  هـا افـزایش می شود و چون تعداد فوتون یک فوتون به اتم برانگیخته وارد و دو فوتون از آن خارج می )1

  شود. سبب تقویت نور ورودي می

  شود. جهت با فوتون ورودي گسیل می فوتون گسیل شده هم )2

  فاز با فوتون ورودي است. همبسامد و  فوتون گسیل شده هم )3

  وارونگي جمعيت

  هاي اتم برانگیخته شده و به ترازهاي انرژي باالتر بروند. گویند که بیشترین الکترون به حالتی از اتم می 

  تواند ایجاد شود. لیزر به شرط وجود وارونگی جمعیت (ایجاد ترازهاي برانگیخته) می

  پايدار ترازهاي شبه

تري نسـبت بـه  هاي برانگیختۀ بیش ها، تعداد الکترون حالت وارونگی جمعیت الکترون ترازهایی هستند که در 

 دهند. تر را در خود جاي می  تراز پایین

 هن�تهها

310پایدار در حدود  ها در ترازهاي شبه مدت زمان باقی ماندن الکترون )1 s  و بسیار بیشتر از حالت برانگیختـۀ

810معمولی (در حدود  s.است (  

  هاي زیر نشان داده شده است. چهار مرحلۀ ایجاد باریکۀ لیزر در شکل )2

  

 ساختار هسته
ها تشکیل شده اسـت  ها و نوترون الکترونی تشکیل شده است. هستۀ اتم از پروتون اتم از دو بخش هسته و ابر 

  گویند. ن می ها نوکلئو طور کلی به آن که به
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  هن�تهها

1010  و ابعاد اتم از مرتبۀ 1510ۀ اتم از مرتبۀ ابعاد هست )1 m  ً1است. یعنی شعاع هسته تقریبـا
شـعاع اتـم  100000

  است.

14درصد جرم اتم در هستۀ آن متمرکز شده است، مرتبۀ بزرگی چگالی هسته  9/99بیش از  )2
310 g

cm
  است. 

  

  نوترون توسط جیمز چادویک کشف شد، بار الکتریکی ندارد و جرمش اندکی بیشتر از پروتون است. )3

1) برابر با amuیا  uیکاي جرم اتمی ( )4
، 12است، یعنی بنا به این تعریف جرم اتـم کـربن  12جرم اتم کربن  12

  است. 12000000برابر با دقیقاً 

  

هـاي هسـته بـا تعـداد  نامند. در یک اتم خنثی، تعداد پروتون ) میZهاي هسته را عدد اتمی ( تون تعداد پرو )5
  هاي دور هسته برابر است.  الکترون

  شود. ) نامیده میNهاي هسته، عدد نوترونی ( تعداد نوترون )6
  نامند، بنابراین:  ) میAها) را عدد جرمی ( هاي هسته (نوکلئون ترونها و نو مجموع تعداد کل پروتون )7

Aها)  عدد نوترونی (تعداد نوترون    Z N


    ها) ن عدد جرمی (تعداد نوکلئو  
ها)عدد اتمی (تعداد پروتون  
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  شود:  صورت زیر نشان داده می ، نماد هسته بهXبراي یک عنصر با نماد شیمیایی  )8
A

Z

 
   

A، ضروري نیست چون از رابطۀ Nنوشتن  Z N  دست آورد. توان آن را به می  
27جاي  مینیم را به به عنوان مثال هستۀ اتم آلو

13 14Al ،13  27پروتون و 13 14( )  .نوترون دارد  

ها توپ ايزو  
هاي متفاوت دارند. خواص شـیمیایی یکسـانی دارنـد، در  وي ولی تعداد نوترونمسا  هایی که تعداد پروتون اتم 

  شوند. مکان) نامیده می توپ (هم مکان هستند و بنابراین ایزو ها در جدول تناوبی عناصر، هم نتیجه این هسته

  هن�تهها

1ژن  جز هیدرو کنند، به هاي مختلف یک هسته را با نام همان هسته مشخص می ایزوتو )1
1( H) هـاي  توپ که ایزو

2، 2ژن  آن دوتریم (هیدرو H با نماد (D هیدرو) 3، 3ژن  و تریتیم H با نماد (T .هستند  
ی درج که جرم اتم طوري شوند به هاي متفاوتی در طبیعت یافت می هاي پایدار هر اتم با درصد فراوانی ایزوتوپ )2

هاي مختلف هر عنصر است که بـا توجـه بـه درصـد  هاي اتمی ایزوتوپ شده در جدول تناوبی، میانگین جرم
  ها محاسبه شده است. فراوانی آن

  اي متفاوتی دارند. هاي یک عنصر، خواص شیمیایی یکسان ولی خواص فیزیکی و هسته توپ ایزو )3
هـاي شـیمیایی قابـل تشـخیص  رند، بنابراین بـا روشهاي شیمیایی رفتار یکسانی دا ها در واکنش توپ ایزو )4

  نیستند.
  اي ي هستهونير

  گویند. اي می هاي هسته وجود دارد که به آن نیروي هسته کلئون اي بین نو نیروي جاذبۀ بسیار قوي 

  هن�تهها

  اي از نوع جاذبه است. نیروي هسته )5
  کند. تر از ابعاد هسته اثر می چک اي کو ر فاصلهبُرد است و تنها د ستاتیکی، کوتاه اي برخالف نیروي الکترو نیروي هسته )6
اي یکسـانی بـین دو پروتـون، دو  هاي مستقل از بار الکتریکی است، یعنی نیروي ربایشی هست نیروي هسته )7

اي، تفاوتی بین پروتـون  تون و یک نوترون وجود دارد. به همین دلیل از منظر نیروي هسته نوترون، یا یک پرو
  و نوترون وجود ندارد.

 نماد عنصر
 عدد نوترونی

X
 عدد جرمی

 عدد اتمی
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  اي است. ها در هسته افزایش نیروي ربایشی هسته نقش نوترون )8
اي به شدت کاهش یافتـه  ي افزایش یابد، نیروي هستهن از یکدیگر به مقدار ناچیز وقتی فاصلۀ بین دو نوکلئو )9

  رود. و از بین می
کند، امـا نیـروي الکتریکـی  اي وارد می هاي مجاور خود نیروي هسته کلئون، فقط به نوکلئون در هسته، هر نو )10

 جود در هسـته، نیـروي هاي مو برد است و هر پروتون به تمام پروتون تري است اما بلند گرچه داراي شدت کم
  کند. رانشی وارد می

  پايداري هسته
ها که ناشـی  کلئون ها با نیروي جاذبۀ بین نو تون ستاتیکی بین پرو ري هسته، باید نیروي دافعۀ الکتروابراي پاید 

  اي است، موازنه شده باشد. از نیروي هسته

  هن�تهها

و سبب پایداري هسته  کند هاي درون هسته غلبه می استاتیکی پروتون اي به نیروي دافعۀ الکترو نیروي هسته )1
  شود. می

  هاي درون هسته نیز افزایش یابد. با افزایش تعداد پروتون )2
ستاتیکی است، آهنگ افـزایش تعـداد  بردتر از نیروي دافعۀ الکترو اي بسیار کوتاه ه هسته چون نیروي جاذبۀ )3

رفته با افـزایش عـدد  هاي آن است. یعنی رفته هاي پایدار بیشتر از آهنگ افزایش پروتون هاي هسته نوترون

Nاتمی، نسبت 

Z
هـا پیشـی  هـا از تعـداد پروتون شـود. (تعـداد نوترون تـر می هاي پایدار بزرگ براي هسته 

  گیرد.) می
  Nبرحسب  Zنمودار 

ۀ رنگ یک هسـت زا به شکل زیر است. هر نقطۀ آبی هاي پایدار و پرتو براي هسته Nبرحسب  Zنمودار تغییرات  
  هاي پرتوزاي شناخته شده است. رنگ هسته پایدار و هر نقطۀ زرد
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  هن�تهها

هـاي مختلـف یـک  توپ یکسانی دارند) ایزو Zدر نمودار زیر نقاطی که روي خط افقی قرار دارند (نقاطی که  )1

 Zیکسـان ولـی  N). همچنین نقاطی که روي خط یک قائم قرار دارند، Nو  Mدهند. (نقاط  عنصر را نشان می

  ).Dو  Cتی دارند (نقاط متفاو

  

Zاگر مطابق شکل زیر در نمودار  )2 N خطی عمود بر خط ،N Z  رسم کنیم؛ نقاطی که روي این خط قـرار

 Bو  Aهاي  دهند، یعنی در شکل زیـر عـدد جرمـی هسـته هایی با عدد جرمی برابر را نشان می دارند، هسته

Aرند (براب BA A .(  

  

Zطبق نمودار  )3 N نسبت ،N

Z
هاي  تر از همـین نسـبت بـراي هسـته هاي پایدار سنگین، بزرگ براي هسته 

  پایدار سبک است.

1هاي با عدد اتمی  هسته )4 83Z هاي  تـوپ پایـدار هسـتند. بـراي هسـته یک ایزو ، همگی حداقل داراي

83Z  90، فقط توریم(Z )  92و اورانیم(Z ) .پایدارند  

ها  شمسی تاکنون فقط مقدار کمی از آن  توریم و اورانیم، عنصرهایی بسیار پایدارند و از زمان تشکیل منظومۀ )5

 اند. تر تبدیل شده بر اثر واپایشی به عنصرهاي سبک
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 رابطة اينشتين
معـادل جـرم  (E)انرژي   توانند به یکدیگر تبدیل شوند. براي محاسبۀ طبق نظریۀ اینشتین، جرم و انرژي می 

(m)کنیم:  ، از رابطۀ زیر استفاده می  

  83 10 m
( )

s
 2سرعت نور

(kg)

E m c


    

تذ	ر
 2cدهندة آن بسیار ناچیز است، چون در  هاي تشکیل ن کلئو چند اختالف جرم هسته با مجموع جرم نو هر 

  اي است. الحظهکه عدد بسیار بزرگی است، ضرب شود، این کاستی جرم اندك، معادل انرژي قابل م

  اي انرژي بستگي هسته
اي نامیـده  هاي یک هسـته، انـرژي بسـتگی هسـته ن وارة زیر انرژي الزم براي جدا کردن نوکلئو مطابق طرح 

  شود. می

  

  هن�تهها

تر است، به این اختالف جرم،  دهندة آن، اندکی کم هاي تشکیل ها و نوترون جرم هسته از مجموع جرم پروتون )1

  شود. میکاستی جرم هسته گفته 

2Eاگر کاستی جرم هسته را در رابطۀ  )2 mc آید. دست می اي به قرار دهیم، انرژي بستگی هسته  

  تر باشد، آن هسته پایدارتر است. اي بزرگ چقدر انرژي بستگی هسته هر )3

بـا تبـدیل تعـدادي دهندة آن باید به هسته انرژي بدهیم، اما  هاي تشکیل براي تبدیل یک هسته به نوکلئون )4

  شود. نوکلئون به یک هسته، انرژي آزاد می

  ترازهاي انرژي هسته
هـاي درون   ن اند و نوکلئو هاي وابسته به اتم، کوانتیده هاي وابسته به هسته مانند انرژي الکترون ن انرژي نوکلئو 

  توانند هر انرژي دلخواهی داشته باشند. هسته نمی
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  هن�تهها

  ب انرژي به ترازهاي انرژي باالتر بروند و در نتیجه هسته برانگیخته شود.توانند با جذ ها می کلئون نو )1

Aهستۀ برانگیخته را با گذاشتن ستاره روي نماد  )2
Z X صورت  بهA *

Z X کنند. مشخص می  

شده، با اختالف انرژي بین تـراز  گسیلگردد. انرژي فوتون  می هستۀ برانگیختۀ با گسیل فوتون به تراز پایه بر )3

  برانگیخته و تراز پایه برابر است.

کـه اخـتالف  است، در حالی MeVتا مرتبۀ  keVها در هسته از مرتبۀ  کلئون اختالف بین ترازهاي انرژي نو )4

هـاي شـیمیایی  ها در واکنش است. به همین دلیل هسـته eVها در اتم از مرتبۀ  بین ترازهاي انرژي الکترون

  شوند. برانگیخته نمی

  پرتوزايي طبيعي
کنـد، نـوع معیّنـی از ذرات یـا  خودي واپاشـی می بـه طور طبیعی و خود زا به وقتی یک هستۀ ناپایدار یا پرتو 

  شود. پرتوزایی طبیعی نامیده میشوند. این فرایند واپاشی  هاي پرانرژي آزاد می فوتون

  هن�تهها

  شود:  زایی طبیعی سه نوع پرتو ایجاد می در پرتو )1

)ي آلفا اه پرتو   )هاي بتا  ، پرتو( ) هاي گاما  و پرتو( ) .  
)هاي آلفا  پرتو )2 ) 0ین قدرت مفوذ را دارند و در یک ورقۀ سربی با ضخامت نـاچیز تر کم 01( / mm)  نفـوذ

)هاي بتا   کنند، پرتو می )  ،0با قدرت نفوذ بیشتر 1( / mm) هـاي گامـا  کننـد. پرتو در سرب نفوذ می( ) 

)100اي  ن قدرت نفوذ را دارند و در یک ورقۀ سربی، به ضخامت قابل مالحظهبیشتری mm) کنند. نفوذ می  

  اي دو حکم زیر برقرار است: هاي هسته در تمام فرایند )3

تذ	ر
هـا در طـی فراینـد واپاشـی  ن هاي جرمی دو طرف رابطه یکسان است. (یعنی تعـداد نوکلئو عدد  مجموعه

  یسته و ثابت است.)اي پا هسته

تذ	ر

  هاي اتمی دو طرف رابطۀ یکسان است. (یعنی پایستگی بار الکتریکی برقرار است.) مجموع عدد 
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  )واپاشي (
4، همان هستۀ تام هلیم ذرة  

2( He)  2بوده و بـار آن مثبـت( e)  اسـت. هـر ذرة  2پروتـون و  2داراي 
واحد کم  4واحد و عدد جرمی آن  2، عدد اتمی هستۀ مادر (هستۀ اولیه)، نوترون است، بنابراین با واپاشی 

  شود.  می

  
4

4
22

AA
ZZ X Y He

 



   

 2تـا  1اند. این ذرات پس از طـی مسـافت کوتـاهی در هـوا ( گین، پرانرژي و داراي بار مثبتهاي آلفا، سن ذره 
  زند. شوند. این ذره به شدت به بافت بدن آسیب می اي نازك جذب می متر) و یا عبور از الیه سانتی

  سازهاي دود واپاشي آلفا و آشكار
صـورت  ها به سـاز سازهاي دود است. نحوة کارکرد این آشکار در آشکار هاي گستردة واپاشی  یکی از کاربرد 

  زیر است:

  

  هن�تهها

متر از هم قرار دارند و این صفحات به  چک و موازي فلزي در فاصلۀ یک سانتی ساز دود دو صفحۀ کو در آشکار )1
  شود. یک باتري وصل شده و بار یکی مثبت و بار دیگري منفی می

با برخـورد  گذارند. ذرات  کند در وسط یکی از صفحات می  گسیل می وزا که ذرات مقدار اندکی مادة پرت )2
  هاي مثبت و منفی). کنند (تولید یون ها را یونیزه می هاي هوا بین دو صفحه، آن با مولکول

  آید.  وجود می و منفی، در مدار جریانی بههاي یونیزة هوا توسط صفحات مثبت  با جذب مولکول )3
کننـد  هایی که به ذرات دود برخـورد می دهد؛ چون یون ها، جریان را کاهش می وجود ذرات دود میان صفحه )4

  شوند.  معموالً خنثی می
  اندازد. کار می اي را به دهنده شود، هشدار افت جریانی که ذرات دود باعث آن می )5

مادر  هستۀ دختر  هستۀ   

 پرتوي آلفا
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   واپاشي 

(الکتـرون)  ها است. در واپاشی بتا، امکان ایجاد دو ذرة  ترین نوع واپاشی در هسته متداول واپاشیاین نوع  

  کنیم: (پوزیترون) وجود دارد که جداگانه هر کدام را بررسی می و 

   واپاشي 

)01یک الکترون  ذرة   e )  است. در فرایندواپاشی یک نوترون درون هستۀ مادر بـه یـک پروتـون و ،

  شود:  یک الکترون تبدیل می

  1 0A
Z YX A e  

   

  

هـا  ، عدد اتمی هستۀ دختر یک واحد بیشتر از عدد اتمی هستۀ مادر است اما عدد جرمـی آندر واپاشی  

  برابر است.

239کدام است؟  Xاي زیر،  در واکنش هسته 
93 Np e X   

  )95(ریاضی خارج   

  

  تونیم پلو) 4  اورانیم) 3  پلونیم) 2  توریم) 1

  »4«گزینۀ  

  ماند.  یابد و عدد جرمی آن ثابت می ، عدد اتمی هستۀ مادر یک واحد افزایش میبا واپاشی 

  239 0 239
93 911Np e X     

است و چون عدد اتمی یک واحد زیاد شده است، نوع اتـم  239تونیم داراي عدد جرمی  طبق جدول داده شده پلو

  ت.اس» 4«نیز تغییر کرده است. بنابراین، پاسخ گزینۀ 

  
  

  هستۀ
مادر   

  هستۀ
 دختر

   ذرة 
 (الکترون)
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   واپايشي 

حامـل بـار  eجاي بار  در این نوع واپاشی ذرة گسیل شده توسط هسته، جرم یکسان با الکترون دارد ولی به 

e گویند و آن را با  است. به این الکترون مثبت، پوزیترون می  0یا
1e

 دهند. نمایش می  

  شود:  هاي درون هسته به یک نوترون و یک پوزیترون تبدیل می ، یکی از پروتوندر فرایند واپاشی  

  0 1
1 1

AA
ZZ X Y e

  
   

  

ها برابر  تر از عدد اتمی هستۀ مادر است اما عدد جرمی آن می هستۀ دختر یک واحد کم، عدد اتدر واپاشی  

  است.

11عنصر  
6 C 92(ریاضی   شود؟   با تابش یک پوزیترون به کدام تبدیل می(  

1 (11
5 B   2 (10

5 A   3 (12
6 C   4 (11

7 N   

  

  »1«گزینۀ  

پاسخ » 1«یابد، در نتیجه گزینۀ  در تابش پوزیترون عدد جرمی ثابت و عدد اتمی هستۀ مادر یک واحد کاهش می

  درست است:

  11 0 11
6 1 5C e B

    

  (حالت كلي) و  زمان  تابش هم

هاي اتمی دو طـرف  ) عدد2هاي جرمی دو طرف فرایند و  ) مجموع عدد1اي  هاي هسته دانیم در تمام فرایند می 

تـوانیم معـادالت را  دلخـواهی، می  فرایند، یکسان است. با استفاده از همین نکته در هر نوع فرایند و واکنش

  تشکیل داده، و به پاسخ صحیح برسیم.

   هستۀ
 مادر

  هستۀ
 دختر

   ذرة 
 (الکترون)
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   شي واپا

انرژي گامـا  هاي پر گیرند و با گسیل فوتون ها پس از واپاشی آلفا یا بتا، در حالت برانگیخته قرار می اغلب هسته 

  رسند.  به حالت پایه می

 رسد.  کند، بلکه هستۀ برانگیخته به حالت پایه می در واپاشی گاما، عدد جرمی و اتمی تغییري نمی 

    A A
Z ZX* X     

  عمر نيمه

جود در یک نمونـۀ پرتـوزا بـه نصـف  هاي مادر مو کشد تا تعداد هسته عمر، مدت زمانی است که طول می نیمه 

T1عمر را با نماد  برسند. نیمه
2

  دهیم. نشان می 

، تعـداد tباشـد، پـس از گذشـت زمـان  0Nوزا هاي مادر اولیه در یک نمونۀ پرتـ اگر تعداد هسته عمر: رابطة نيمه

  آید:  دست می از رابطۀ زیر به (N)مانده  هاي پرتوزاي باقی هسته

  0
0

1
2 2

n
n

N
N N ( )    

 عمرهاي سپري شده است که از رابطۀ تعداد نیمه nدر رابطۀ فوق 
1
2

t
n

T
 آید.  دست می به  

  هن�تهها

  آوریم:  دست می عمر را از رابطۀ زیر به نیمه nهاي واپاشیده شده پس از گذشت  تعداد هسته )1

  0N N N   هاي واپاشیده شده پس از   تعداد هستهn عمر نیمه  

  0
0 0

11
2 2n n

N
N N ( )      

  دهد. هاي مختلف نشان می ده را در زمانهاي باقیمانده و واپاشیده ش جدول زیر، هسته )2

  

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

26 

 

  

  تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به
 

اند  طور یکسان در جهـان توزیـع نشـده منابع شیمیایی ارزشمند مانند نفت خام، گاز طبیعی، آهن، طال و ... به 

دسـت  طبیعـت بهکه از  بسیاري از کشورها منابع طبیعی خود را کم و بیش بدون فراوري و به همـان صـورتی

  فروشی معروف است. رسانند که به خام آید، فروش می می

هاي شیمیایی مواد خام و  رسند، به کمک فناوري ها به قیمت باالتري به فروش می در روش دیگر که به فراورده 

  کنند. هاي مختلفی تبدیل می اولیه را به فراورده

گ معدن آهن، مس، روي و حتی منـابع کشـاورزي نیـز فروشی عالوه بر نفت براي منابع معدنی مانند سن خام 

  صادق است.

  رود. قیمت یک تن مس خالص در بازارهاي جهانی به هزاران برابر قیمت یک تن سنگ معدن مس می 

  چه درصد خلوص مادة شیمیایی بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. هر 

کـاربرد و در عـین حـال  هـاي پیشـرفته، گـران، پر يسازي مواد یکی از فناور هاي جداسازي و خالص فناوري 

  رود. آفرین و درآمدزا به شمار می کار

  صورت زیر است: مقایسه قیمت مقادیر برابر نفت خام و چند فرآورده نفتی به 

  متانول بنزین ت خام نفاتن پلیاتانونلگلیکول اتیلن  

کار بردن دانش براي حل یک مسئله در صنعت یا زندگی روزانه براي رسیدن بـه هـدفی  توان به فناوري را می 

  خاص است.

  فناوري همواره با ساخت یا استفاده از یک وسیله همراه است. 

اند و بـا اسـتفاده از آنهـا،  ک، سنگ معدن، نفت خام و هوا هستند که فراوري نشدهمواد خام، موادي مانند نم 

  توان مواد شیمیایی جدید تولید کرد. می

 صورت است:  هاي شیمیایی بدین وري با استفاده از فناوري روند کلی افزایش بهره 

  

  مواد خام                                                  مواد اولیه مهم   فراورده هدف              

  و پرکاربرد در صنایع دیگر  

 118تا109هاي: صفحه3شيمي

 انرژي، آب، فناوري شیمیایی
 و نیروي انسانی

انرژي، آب، فناوري
 و نیروي انسانی
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کنند.  تر، مواد شیمیایی دیگر را تولید می سنتز یک فرآیند شیمیاي هدفمند است که در آن با استفاده از مواد ساده 
 کنند. عیین میها خواص و رفتار مواد آلی را ت ناگون هستند. این گروه هاي عاملی گو اغلب مواد آلی شامل گروه

  
  تواند با تغییر ساختار یا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه باشد. تولید یک ماده آلی جدید می 
  توان از واکنش یک اسید آلی با یک الکل در شرایط مناسب بهره برد. و براي سنتز یک استر می 
از آبی مواد گونـاگون و پرمصـرف را توان  شیمی است و می ها در صنایع پترو ترین خوراك گاز اتن یکی از مهم 

 قید کرد.

 گاز اتن
  شود که نوعی سوخت است. گر سبب تولید گاز اتان می در حصور کاتالیز 2Hواکنش گاز اتن با  )1
2Hواکنش گاز اتن با  )2 O باشد. کننده می شود که ضدعفونی سبب تولید اتانول می  

  آید که حالل چسب است. وجود می استات به اسید، اتیل اکنش اتانول و اتانوئیکاز و 
  کننده موضعی است.  حس شود که نوعی بی اتان حاصل می ، کلروHClاز واکنش گاز اتن با  )3
  شود. اتن می در دما و فشار مناسب، گاز اتن تبدیل به پلی )4

  یکدیگر دقت کنید:  به تبدیل برخی مواد آلی به
  آلکن الکلاسید کربوکسیلیک  

  

  هاي عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد، ساخت آن دشوارتر است. چه نوع و شمار گروه هر 
کار رفتـه  نـاوري بـهبازدة واکنش، هزینۀ مواد و انرژي مصرف شده براي تولید ماده هدف به نـوع واکـنش و ف 

  بستگی دارد. 
شود. براي ساخت این بطري، نخست پلیمـر  ) ساخته میPETاتیلن ترفتاالت ( بطري آب از پلیمري به نام پلی 

ریزند تا بـه شـکل  اي می هاي ویژه ها در قالب کنند و سپس این پلیمر را به همراه برخی افزودنی آن را تهیه می
  قابل استفاده شود.بطري 

  بدین صورت است. PETفرمول  

C C

O O

O CH CH
2 2

O

n  
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 PET عـاملی) در شـرایط مناسـب  اسید (اسید دو عاملی) و ترفتالیک گلیکول (الکل دو از واکنش میان اتیلن

  شود. تشکیل می

دسـت  صورت مستقیم از نفت به توان آنها را به یاسید در نفت خام وجود ندارند و نم گلیکول و ترفتالیک اتیلن 

  »ماتیم بوده و ساختار زیر را دارد هاي آرو کربن آورد. پارازایلن همانند بنزن، جز هیدرو

H
3
C CH3  

  اسید تهیه کرد. توان ترفتالیک کاهش بر روي پارازایلن، می –با انجام واکنش اکسایش  

  رسد. +) می3) به (-3از (هاي کربن  در این واکنش عدد اکسایش دو عدد از اتم 

H
3
C CH

3

(-3) (-3)

HOOC

(+3)

COOH

(+3)  

منگنـات  ها، پتاسـیم پر یابد، بنابراین به یک اکسنده نیازمندیم. یکی از این اکسـنده به اینکه پارازایلن اکسایش میبا توجه  

کنـد تغییـر عـدد  اسید تبدیل می است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب پارازایلن را به بازدة نسبتاً خوبی به ترفتالیک

  اتم منگنز در واکنش فوق:  اکایش

  7 5 7 5 2Mn Mn       

شرایط انجام شدن واکنش باال، افزایش دماي مخلوط است که در این شرایط نیز بازده همچنان مطلوب نیست.  

  برد. گر، بازده انجام واکنش را باال می استفاده از اکسیژن و کاتالیز

کنش اکسایش کاهش رخ دهد که اکسنده این واکنش، محلول آبـی و گلیکول، باید وا براي تبدیل اتن به اتیلن 

  رقیق پتاسیم پرمنگنات است.

 PET شود و پسماند آن تهدیدي جدي بـراي زنـدگی  ماندگاري زیادي دارد و در طبیعت به کندي تجزیه می

  بررسی کنیم.طور دقیق  ها را به روي کرة زمین است و بایستی بازیافت پالستیک

ناپذیري  هاي مانند چگالی کم، نفوذ ها یکی از نتایج خالقیت و نوآوري بشر هستند که به دلیل ویژگی پالستیک 

انـد،  نسبت به هوا و آب، ارزان بودن و مقاومت در برابر خوردگی، کاربردهـاي وسـیعی در زنـدگی پیـدا کرده

  شود و این روند رو به افزایش است. میلیون تن از این مواد در جهان تولید می 400که ساالنه حدود  طوري به

  میلیون تن در سال خواهد شد. 1800میزان استفاده از پالستیک بیش از  2050تا سال  
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ناپذیري آنها سبب شده کـه  اه زیست تخریبرویه و بیش از حد این مواد در صنایع گوناگون به همر استفاده بی 
  در همۀ نقاط زمین یافت شوند و باید بازیافت شوند.

آوري و سپس بـا انجـام  ها را جمع اتیلن ترفتاالت است. ابتدا باید آن یکی از مواد پالستیکی قابل بازیافت، پلی 
  هاي فیزیکی و شیمیایی به مواد قابل استفاده تبدیل کرد. فرآیند

شو و تمیز کردن، ذوب کرده و دوباره از آنهـا بـراي  و هاي بازیافت این است که آنها را پس از شست راهیکی از  
  کنند. تولید وسایل و ابزار دیگر استفاده می

چک به نام پرك تبدیل و در تولید  هاي کو توان آنها را خرد کرده و به تکه مواد پالستیکی می شوي و شستپس از  
  ستفاده کرد.مواد استیکی دیگر ا

تواند در شرایط مناسب با متانول واکنش دهد و به مواد مفیدي  استر است، می نوعی پلی PETبا توجه به اینکه  
  کار برد. توان آنها را براي تولید پلیمرها به تبدیل شود که می

تهیه کرد.   از چوب توان آن را ها است که می ترین عضو خانواده الکل رنگ، بسیار سمی و ساده متانول مایعی بی 
این الکل کاربردهاي زیادي در صنایع گوناگون دارد پس باید آن را در مقیاس صنعتی تولید کـرد. در صـنعت، 

   دهند. گر واکنش می ژن در شرایط مناسب و در حضور کاتالیز کسید را با گاز هیدرو گاز کربن مونو
  2 32CO(g) H (g) CH OH(l)    

  اي این واکنش در دسترس نیستند از این رو باید آنها را تولید و سپس به متانول تبدیل کرد. دهنده بر مواد واکنش 
  4 2 23CH (g) H O(g) CO(g) H (g)     

شـود. بـراي افـزایش ایمنـی،  هاي نفتی به فراوانی یافت می ان سازنده اصلی گاز طبیعی است که در میدانمت 
  سوزانند. بخش قابل توجهی از متان را می

  پذیري کمی دارد و تبدیل آن به متانول فرآیندي دشوار است. کنشمتان وا 

  

  هایی با کمترین آسیب به محیط زیست و بیشترین بازده است. شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش 
دهنـده بـه  هاي واکنش تر است که شمار بیشتري از اتم صرفه از دیدگاه اتمی به  یک واکنش شیمیایی هنگامی 

  مند تبدیل شود.هاي سود فراورده
  

گرکاتالیز  

 دما و فشار مناسب

گر کاتالیز  
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