


  

  
 

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

 14001400ماه ماه اسفنداسفند 2020
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
 1–31010فارسي

11-20 10 2فارسي  15
  15  21 -40  320و2عربي، زبان قرآن
  41-50 310دين و زندگي

  51 -60 10 2دين و زندگي  15
  6115-80 320و2بان انگليسيز

  60  ــــــ 80جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروهانمدير
  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

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

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

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

الهـام محمـدي،   كـاظم كـاظمي،   ،كيـافرهـاد فـروزانهامون سبطي،ار،حسين پرهيزكد اصفهاني،يحممحسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
مرتضي منشاري

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

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

 هاي مستندسازيمسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  مرتضي منشاريمحسن اصغري،كاظميكاظمسيدعليرضا احمدي  فارسي

سيدمحمدعلي  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پوراسماعيل يونس

  ستايش محمدي  سكينه گلشنياحمد منصورياحمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانهاي مذهبياقليت

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

به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران

گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ

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

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

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

  )ريزيبرنامهعشوه كند در كارش (گل در انديشه كه چونفكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش )3

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

  ؟يابيدمينامالييغلطدر ميان واژگان كدام گزينه - 2

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

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

  ) خوارشدن دوزخ، ذوال مملكت، سورت سرماي دي3

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

 ؟دهدرا در ابيات زير نشان مي» ايهام تناسب، حسن تعليل، جناس، تضاد و استعاره«هايكدام گزينه ترتيب آرايه - 3

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

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

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

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

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

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

  شود؟ يمدهيد» جناسهام،ياه،ياستعاره، تشب«يها هيآراتيدر كدام ب - 4

  سحر خواهد فتادياز گذار باد گلبو  باغانيدر زلف گلرو ني) باده نوش اكنون كه چ1

  ستادم دهيعاشقان سپيزمانه گفت كه ا    چون نمود طلعت صبح هي) ز شام زلف س2

  ديكه دياريبه عيرا زان صفت سرو يراست  خجالت در گل استي) آن كه زو شمشاد را پا3

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

 درست آمده است.…گزينةجز بههاترتيب در همة گزينههاي مشخص شده بهنقش واژه - 5

  نهاد) -اليهز آتش خورشيد باشد جبهة تابان صبح (مضاف  است در دل از جبينش روشن استسوزيراهر كه )1

  عول)مف -كه در كمند مالمت اسير نيست (مسندصيدي    جگربيخوانند در شكارگه عشق، )2

  نهاد) -ام دير است من تا جان دهم، جانا بيا (منادادل داده  بدنجان چه ارزد خودها چو تن بيتو و جانجاناي )3

  )نهاد -سنگ به ديوانه زدند (بدلگراين همهكودكان    مبادچهرهپريآفت شيشة حسن تو )4

 ؟كنددرستي كامل ميكدام گزينه عبارت زير را به - 6

 است. … »و جانسر« ،»و جان را نتوان گفت كه مقداري هستسراي تو ريزم كه پسند تو بود / پچه درمن«در بيت

  متمم جملة پيرو )2    متمم جملة پايه )1

  مفعول جملة پيرو )4    مفعول جملة پايه )3

 دقيقه15 3فارسي
  ادبيات انقالب اسالمي

  ادبيات حماسي
13تا پايان درس10درس

117تا صفحة82صفحة
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 ؟درست است» كامالً«با توجه به سرودة زير، كدام گزينه - 7

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

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

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

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

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

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

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

فعلش بهمكايداذيت آغاز كرده تا به جايي كه خلق ازدراز كرده بود و جور ورعيتالمانصاف حكايت كنند دست تطاول بهيكي را از ملوك بي«

 »جهان رفتند.

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

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

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

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

  دارد؟يمتفاوتمفهومتيكدام ب - 9

  مهابت تو اگر پس زند لگام اجل    ) هزار مرحله برتر جهد ز اول عمر1

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

  تو باشد همه ساله به حذر غياجل از ت  ) درم از دست تو باشد همه ساله به فغان3

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

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

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

  ديدگان مجموعة الطاف بودبهر محنت  گره استدار و لب خندان و ابرو بيچشم مردم )1

  به شادي بگذراند روزگاري    نديده خاطرش از غم غباري )2

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

  به ابرو ز خشم اندر آورد خم    وزان پس به چشم و به روي دژم )4
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 شود.ژگان داخل كمانك دو مترادف معنايي يافت ميبراي وا…جز بههاگزينهدر همة - 11

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

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

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

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

  اماليي هستند؟غلطكدام ابيات فاقد - 12

  افتنه را مأوابندـيـرب نـرق و غـش هـب    ت اوقو وولهعجب گر ز چيمدار هالف) 

  طاوعتت انس و جان نهادـط مـبر خسر    كز اعتقادمانيسل نيوارث نگيا) ب

  ر بزادـضـاك، اخـورد خـخيـابـهذور    برد چرخ، اختر گذاشتيگر شهابج) 

  يبه حشرش نظر لطف به اعمال كنگر    وابصزانيگسلد بند ز مياز گراند)

  كمال تو ةريت در دااسيمهمل ةـطـقـنحكمت و ادب ةدفتر علم و معرفت نسخهـ) 

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

  اند؟آمدهنهيدر كدام گز» ماه نو و مرغان آواره ،دارشلوارهاي وصله ،يشرق- يغربوانيد«دآورندگانيپدترتيب به - 13

  باخچاردير ،يمي، نادر ابراهانگ گوتهگيوهان ولف) 1

  رتاگوندراناتي، رابرسول پرويزيباخ،چاردي) ر2

  تاگورندراناتي، رابرسول پرويزيولفگانگ گوته،وهاني) 3

  ي، سودابه پرتونادر ابراهيميجبران، لي) جبران خل4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  / داستانيادبيات 2فارسي
  جهان / نيايشادبيات

18تا پايان درس15درس
  157تا صفحة118صفحة
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 ؟هاي پيشين يكسان استدر ابيات كدام گزينه تعداد وابسته -16

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

  پرست مراآلود مياز آن دو لعل مي    بوسه توان صد هزار جان دادن  ب) به نيم

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

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

    الف، ج )2    ب، د )1

  ج، د )4    د، الف )3

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

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

    چهار )2    سه )1

  شش )4    پنج )3

  كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ - 18

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

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

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

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

 ؟مفهومي دارندتناسبكدام ابيات، با هم - 19

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

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

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

  نشين باشدكاين شاهد بازاري وان پرده    بودنازلي ايحكمدر كار گالب و گل )د

    ) الف، ج2    ) الف، ب1

  ) ب، د4    ) ج، د3

 كدام ابيات با عبارت زير قرابت معنايي دارند؟ - 20

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

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

  خانه خانه كرده قالب را چو موم    ها چو مومچو زنبوريم و قالبما )ب

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

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

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

  ب، ج، هـ )2    الف، ب، ج )1

  د، ب، هـ )4    الف، ج، د )3
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۲۸ -۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجوابلاألنسبعیِّن(  

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

مل« - 22   !»:تلك الجامعاتشأُنِارَتفعهذا العملة وس في جامعات الدول اإلسالمّدرُِّتالّلغة الترکّة وتمتعلَّقدکانت ش
هـا را اين عملش جايگاه آن دانشـگاهكند وهاي دولت اسالمي تدريس ميدر دانشگاه وگرفته استزبان تركي را شيمل ياد) 1

  !بردباال
اهـاين كار مقام آن دانشـگاه ةوسيل بهداد ومي  هاي اسالمي درسكشورهايدانشگاهو درگرفته بودشيمل زبان تركي را ياد) 2

  !باال رفت
عمـل مقـام آن    ايـن ةوسـيلبـه وكـردتدريس مـياسالمي نيز  يهاكشورهايدر دانشگاه ودادشيمل زبان تركي را ياد مي) 3

  !رفتها باال ميدانشگاه
جايگاه  رشاين كا ةوسيل بهداد ومياسالمي آن زبان را درسهايدولتهايدانشگاهدروفرا گرفته بودشيمل زبان تركي را) 4

  !بردرا باال ميهادانشگاه آن

»:فردات الّلغة العرّة في الّلغة الفارسّة على مرور األّام؟!ُمنفوُذِلُنفّر في هذا الّسؤال لم ازداَد« - 23
 !؟بيشتري داشتندبا گذشت زمان نفوذ يدر زبان فارس يچرا كلمات زبان عربم،يشينديسؤال ب ني) بر ما الزم است به ا1
 !افت؟ي يدر گذر زمان فزون يدر زبان فارس يچه نفوذ واژگان زبان عربيبرام،كردي يسؤال فكر م نيبه ا دي) با2
 !اند؟ دادهشافزايدر گذر ايامرا يدر فارس ينفوذ كلمات زبان عرببراي چهم،يسؤال فكر كن نيبه ا دي) با3
  !افت؟يشيبا گذشت زمان افزا يدر زبان فارس يعربچرا نفوذ واژگان زبانم،يشينديسؤال ب نيبه ا دي) با4

ا أّیها الُمفّکر ُاکُتْه و شکِّل فرقًا علمًّا لتألیف الُکُتب!« - 24 ة ف الکتا »:ُقیَّد العلُم 
  ده!بتشكيلجديديعلمي تيمهايكتابنوشتنبراياي انديشمندبند آور و به دانش را نويسندگي، با )1
  تشكيل ده!هابراي تأليف كتابآن را بنويس و گروهي علمياي دانشمند،آورد پسمي بند به نوشتن با دانش را )2
  تشكيل ده!هابراي نگارش كتابآن را بنويس و گروهي علمياي انديشمندشود پسآورده مي بند به نوشتن با دانش )3
  !كه قادر به تأليف كتب باشدايجاد كنتيمي علميآن را بنويس واي دانشمندشود پسآورده مي بند به دانش نوشتن، با )4

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

  !كردندسخت زندگي نمي
، بـدون شـك در هاي عمومي اضافه كردندهاي بسياري به كتابخانهيشان كتابهااكثر نويسندگان و انديشمنداني كه با تالش )2

  زيستند! يط سختشراي
ط، فقـط در شـراي  هاي عمومي اضافه كردنـدخانههاي بسياري به كتابشان كتابسندگان و انديشمنداني كه با تالشبيشتر نوي )3

  !سخت زندگي كردند
طيدر شـراتنهـا ،هاي عمومي اضـافه كردنـد  هاي بسياري به كتابخانهشان كتابسندگان و انديشمندان زيادي كه با تالشنوي )4

 !زندگي كردنددشوار

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

  الكُتُب طَعام الفكرِ
  3درس

  48تا صفحة33صفحة
  2عربي، زبان قرآن

آنِّه ماري شيمل، تَأثيرُ اللّغةِ
الفارسيِة علَي اللّغةِ

  العرَبيةِ
7تا پايان درس 6درس

  91تا صفحة65صفحة

دقيقه15
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حعّی -26   :ن الّصح
اة الوالدیفَلم ُشاَهد )1 !ِني ح   شود!ديده نميگي پدر و مادر جز فعاليتدر زند: إّال الّنشا
  !انديشمندان در نظراتشان جز خير براي ما ندارند: فّکرَن إّال الخیُر!لُمفي آراء اَلناما کاَن )2
اة إّال َمعرفتفیُد فَلن َیزد الکتاُب الم )3   !شناخت تو را زياد خواهد كردتنهاكتاب سودمند در زندگي: !كي الح
ات إّال علی أنفسنا!علینا أّال )4 ها بر خودمان تكيه كنيم!در رويارويي با سختيفقطبايد ما: نعتمد في ُمواجهة الّصعو

  :الخطأنعّی - 27
الفر )1 حتاج إلى ُجهود أكثرالّتكلُّم  اّتخاذ طرقة سهلة بل   يبا انتخاب راهيكردن به زبان فرانسوصحبت: !نسّة ال َحصل 

دارد!ازينيشتريبهاي به تالشبلكه دآي يآسان به دست نم
ة اإلسـالمّة )2 خواندنبهاش مصاحبه نيخاورشناس در سوم نيا: !هذه الُمستشرقة ُتشیر في مقابلتها الثالثة إلى قراءة األدع

 !كند ياشاره م ياسالمدعاهاي
دنيكشـداريـد نيرا در امانيهدف واالتسباي يم: !ِلنجعل هدَفنا األعلى في هذه الزارة َمدَّ جسور الصـداقة بـین البلـدین )3

 !ميدو كشور قرار دهانيم يدوستهاي پل
ّلهـاأ ال تعَلمون أّن اِالمتحانات ُتساعد الطّال )4 درآمـوزاندانـشهمـةبـه هـا كـه آزمـون  داننـد ينمـ ايآ: !َب في دروسهم 

  !كند يكمك مشانهاي درس
ح: ؛»دانست! يدربارة موضوع نميزچيزيراشد؛ساكتآموزدانش« - 28 عّین الّصح

ة ساكتة ألّنها َلم تعرف شیئًا )1 الموضوع!حولصارت الطال
اَن ال َعرف شیئًا عن الموضوع! )2 صار الطالب ساكتًا ألّنه 
ان َعرف شیئًا عن الموضوع! )3 َصیر التلمیذ ساكتًا ألّنه ما 
انت ال تعرفیَن شیئًا )4 حت تلمیذة ساكتة ألّنها    الموضوع!حولأص
ما۳۳ -۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة (■■  :ُیناسب الّنّص) 

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

م کما هو منع هذا اِالبتعاد من اِالسراف و التبذیر. هناكمشهورفي الجسم الّسل ة فيولکن ال  ع و التقو طرق عدیدة للترف
ة الروح و م ُحاول أنالنعمتین؛ الراضة تقّو الجسم کما تؤّثر الدراسة و الحکم في تقو جّهزُیالّذهن. فعلی هذا الُمجتمع الّسل

کّل ما َحتاجوَن هأفراده  ُتسّبب األمراض الجسدّة کما توجب عدَم الحیوّة وكللوصول إلی هذا الغرض. قّلة التحّرإل
س اإلیجابّة في الفرد و الُمجتمع.    األحاس

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

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

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

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

۳۳و۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي (الخطأعّین(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ط حرکاتفالخطأعّین - 34  :الحروفي ض
  !مِتحاناتالّراِسبوَن في الَمدَرَسة ُهم الَّذیَن ما َنَجحوا في اِال )1
ِتا )2 ات الفاِرسَُّمَؤلِّفَحولًاَقَرأُت    !ّةة في الَعَرُمعَجم الُمَعرَّ
ماِء ماًء َفُتصَُح اَألرُض ُمخ﴿ )3   ﴾َضرًَّة... أنَّ هللاّاَ َأنِزَل ِمن السَّ
َع أن َتشَترُمَوظَّف اِالتِّصاالت ِلَهُب الّزاِئَرُة ِعنَدَتذ )4 حنَتسَتط   !ِطاَقة الشَّ

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

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

عي أن ُتراقبي طفلتك سإّن)2  !الصغیرةكتمتنعین عن الّنوم حّتی تستط

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

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

 :في المعنی و الّنوعختلفی »ِلـ« حرف نّیع - 37

    !امّکّل األيالّسوء فَسِألجتنب جل )1

2( ! س ُأخر س مال بدأ الّثلج ینزل َفلنل

      أخوك!كساعدهذا الدرس صعٌب، ل )3

  الیوم أکَثر!متحان، حاولُتاِاليِألنجح ف )4

 :ِالتزامًّاال ُیترجممضارعًا نّیع - 38

متحان في الوقت المحّدد!ستاذ من التالمیذ ِلَحضروا في اِالَطلب اُأل )1

م أن تقولوا قوًالِللقول تأثیر على سلوك المخاطبین جّد )2 نًا!  لّیًا َفعل

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

  ى َتعرفوهم جّیدًا!وا اآلخرن عند صدق الحدیث حّتِاختِبر )4

في المعنى:ُمختلفًا» ان «فعلعّین - 39

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

فة جّدًا!َتقعتيانت الُغرف اّل )2 في الطاب الثامن نظ

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

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

سن ماعّی - 40 ه المستثنی منه:ل   ف

  إّال أقَدمهم! ةال أتذّکر األفاضل في أّام الّدراس )1

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

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

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

 كند؟پيرايش، انسان بر عليه كدام خود انقالب مي

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

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

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

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

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

 اند؟چيزي فرموده

  عبادت يك سالة شخص عابد –هاي آنانگيرينظير مسلمانان و پياستقبال بي )1

 عبادت يك سالة شخص عالم –هاي آنانگيرينظير مسلمانان و پياستقبال بي )2

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

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

 ؤيد كدام حيلة شيطان است؟مترتيب به» گرددچه كه سبب عادت به گناه مي آن«و» به خاموشي گراييدن ميل به توبه«مفاهيم - 43

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

 به تأخير انداختن توبه -تسويف )2

  صورت تدريجي در گناه پيش رفتن به -تسويف )3

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

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

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

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

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

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

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

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

  توجهي به غايت نهايي خلقت انسان بي )1

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

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

  نهايت بودن علم الهيمحدوديت علم انسان و بي )4

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش
 3دين و زندگي

  3دين و زندگي
  بازگشت

امروز و عمل بهيايدر دنيزندگ
  هاي استواري/ پايهاحكام اله
  9تا پايان درس7درس
  122تا صفحة76صفحة

دقيقه15
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 كليد رستگاري از ديدگاه قرآن كريم، در كدام حديث اشاره شده است؟بهالزمة تداوم پاك ماندن جان و دل انسان چيست و -46

  »تُطهر القلوب و تَغسل الذنوبالتوبةُ« -هاپاكي دل از آلودگي )1

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

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

  »تُطهر القلوب و َتغسل الذنوبالتوبةُ« -عمل به دستورات خداوند )4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اسخ چيست؟ساز در دنياي اسالم اشاره كنيم پاز عوامل تحولسادهاگر بخواهيم به مصداقي - 49

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

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

  ايجاد مساوات و عدالت در جامعة اسالمي )3

  باال بردن افق نگاه انسان از محدودة تنگ دنيايي )4

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

  الف) پذيرش واليت الهي

  ب) وجوب طلب علم بر همه

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

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

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

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

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

  »لعلهم يحذرون« -» ليتفقهوا في الدينطائفة« )1

 »عبدونني ال يشركون بي شيئًاي« -» ليتفقهوا في الدينطائفة « )2

  »يعبدونني ال يشركون بي شيئًا« -» و نجعلهم الوارثينائمةنجعلهم« )3

  »لعلهم يحذرون« -» و نجعلهم الوارثينائمةنجعلهم« )4

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

  آفرينش عادالنة جهان –به مردان نسبت به زنانخطاب )1

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

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

  عالمانةمحكيخلقت -خطاب به زنان نسبت به مردان )4

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

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

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

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

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

 بخش عزت نفس در وجود آدمي اشاره دارد؟هاي قواميك از راهبه كدامترتيب بهروايات زير - 54

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

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

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

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

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

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

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

 كدام است؟ترتيب بههاي ستمگر، وظيفة مردم و رهبرگيري صحيح در ادارة جامعه و در برابر قدرتجهت تصميم - 55

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

 مشورت كردن با نخبگان جامعه –اي سياسي و اجتماعيهافزايش آگاهي )2

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

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

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

  12تا پايان درس10درس
  158تا صفحة121صفحة
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 ؟بخش وحدت روحي زن و مرد كدام استافزايش فشار روحي ثمرة كدام اشتباه است و تحكيم -56

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

 انس با همسر –تأخير در ازدواج )2

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

  فرزند –تأخير در ازدواج )4

 ، چيست؟»تر استبه آسمان نزديكجوان«كهدعوت عقل و وجدان در مورد تمايالت داني و فروتر كدام است و مقصود رسول خدا (ص) از اين - 57

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

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

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

 .تر استها در او قويگرايش به خوبي -) به هيچ عنوان به تمايالت حيواني نپردازيم. 4

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

  پاسخ مناسب به نياز طبيعي ازدواج )1

 آلود زودگذرهاي هوسدور شدن از معاشرت )2

  ذاشتن رسوم غلط و پندارهاي باطل دربارة ازدواجكنار گ )3

  ترهاتبديل شدن خانواده به محيط همدلي و اعتماد به بزرگ )4

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

  ...»سكُم أَزواجاأَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنْفُاتهيومنْ آ« )1

 ...»ولَا يرْهقُةٌوزِيادللَّذينَ أَحسنُوا الْحسنَى« )2

3( »زَاءج ّيِّئَاتوا السبينَ كَسالَّذيِّئَةٍواسهثْلبِم«...  

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

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

 بيان اهميت ازدواج چه فرمودند؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

3و 2زبان انگليسي
 

  3زبان انگليسي
Look it Up!, Renewable 

Energy  
  3و 2درس

 82تا صفحة60صفحة

  2زبان انگليسي
Art and Culture  

  3درس
107تا پايان صفحة80صفحة

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)ر صورتي كه شماآموزان گرامي ددانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 

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

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

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

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

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

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

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

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

80- There is enough information in the passage to answer all of the following questions EXCEPT … . 
1) when were the first genetically engineered plants to be produced for human consumption introduced? 
2) what are some of the important benefits of using GMOs in the produce section?  
3) what is one example of an animal that has been genetically modified? 
4) why is it that some people are allergic to GMO foods while others are not? 
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توان تصور کرد؟شناختی البرز میط پهنه زمیناقها را براي برخی نر، کدام ویژگیهاي دودر گذشته -81
اکسیژنهاي مردابی کم) پوشش گیاهی مناسب، محیط1
گذاري نسبتاً شدیدعمق، با مواد آلی فراوان و رسوب) دریایی کم2
ات دانه درشت و ریزگذاري منظم ذر) دریایی نسبتاً عمیق با توالی رسوب3
خشک و کم آب و فرورانش پوسته اقیانوسی خزر به زیر دماوند ،هاي مرتفع) فالت4

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

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

ها متفاوت است؟با دیگر پهنههاي زیرپهنهیک ازکداماصلیهايجنس سنگ -83
داغ  ) کپه4بزمان -) سهند3) البرز2) زاگرس1

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

طور حتم بیشتر است؟هاي یافت شده در کدام منطقه بهگترین سنقدیمیازها در استرالیاترین سنگسن قدیمی -85
) ایران4) عربستان3) هند2) سیبري1

............... جز بههاي آتشفشانی دورة کواترنري در ایران یکسان است،هاي زیر با روند عمدة فعالیتروند تمامی گسل -86
) گسل تبریز4) گسل زاگرس3داغ) گسل کپه2) گسل ارس1

گیرد. درهاي اصلی آن در دستۀ سنگ هایی مانند هورنفلس، کوارتزیت و شیست قرار میساختی ایران، سنگهاي زمیناي از پهنهدر پهنه -87
تر است؟این پهنه احتمال وجود چه نوع معادنی بیش

سنگمعادن زغال) 4ن منیزیت ـ مسمعاد) 3سرب و روي) 2ذخایر فلزي) 1
؟اندگرفتهندر داخل ایران قرارهایا بخشی از آنهاي زیر تماماًچند مورد از گسل -88

 )انارگسل –گسل ترود –گسل اصلی زاگرس –رودگسل هلیل –داغگسل کپه(
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ترین سنگ مخزن مواد هیدروکربنی ایرانان گازي شمال شرقی و عمدهترین میدترین میدان نفتی جنوب غربی، بزرگبه ترتیب، بزرگ -89
اند؟کدام

 ) اهواز، خانگیران، سنگ آهک1

   ) اهواز، نفتون، سنگ آهک2
 ) گچساران، خانگیران، سنگ گچ3

  ) پارس جنوبی، سرخس، سنگ آهک4
به درستی بیان شده است؟   » ژئوپارك«در کدام گزینه هدف از ایجاد -90

  هاي طبیعیبرداري از پدیدهبهره) 1

   ) رونق اقتصادي جامعۀ محلی2
  هاي زمین گردشگري) معرفی جاذبه3

  شناختیهاي زمین) حفاظت از پدیده4

دقيقه10وقت پیشنهادي :شناسي ايرانزمين
117تا103هايصفحهشناسي:زمين
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xترین مقدار مساحت ذوزنقۀ ایجاد شده کدام است؟بیش  هاست.)(دو رأس ذوزنقه روي محور

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

مترمکعب و در باز بسازیم. قیمت مصالح مورد نیاز10ه حجمخواهیم مخزنی به شکل مکعب مستطیل با قاعدة مربع بمی -109
هزار تومان است. اندازة ضلع قاعدة مخزن چقدر باشد تا40هزارتومان و براي دیوارهاي کناري100کف براي هر متر مربع

 هزینۀ مصالح مصرف شده حداقل باشد؟

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

حرکت در کنار استخرسرعتمتر است که30متر و عرض100به طولشکل زیر مربوط به یک استخر مستطیل شکل -110
A 1متر بر ثانیه و سرعت شنا در آب استخر 25/1 BACبهمتر بر ثانیه است. اگر بخواهیم از نقطۀ چقدربرویم اندازة

Aکمباشد تا در Bترین زمان ممکن از نقطۀ  نظر شود.)(از مقاومت صرفبرویم؟به نقطۀ

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

Axصورتنمودار یک تابع به -111 Bf (x)  y، نمودار تابع5 x 2 عرض .کندقطع می11و 1هايطه به طولرا در دو نق3
f  ها کدام است؟yبا محورنقطۀ تالقی تابع

1 (5 2 (10 10) 4) صفر953 75

xاگر -112 x /  1 52 2 31 xباشد، لگاریتم5   کدام است؟ 4در پایۀ2

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

)برد تابع -113 x )f (x) log  9
1
3

 کدام است؟

1 ([ , )22 ([ , ) 23 (R4 (( , ] 2  

x

y

3-3

A B

استخر

C A

B

دقيقه15وقت پیشنهادي: توابع نمايي و لگاريتمي
118تا95هايصفحه:2رياضي
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 محل انجام محاسبات

xهاي معادلۀریشهاگر مجموع لگاریتم -114 x a  2 4 0،1
aبرابر لگاریتم مجموع ریشه2 کدام است؟هاي آن باشد،

 باشند.)می10ها در مبناي(لگاریتم

1 (2 2 (4 3 (24 (2 2  

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

1 (1 

2 (1- 

3 (2 

4 (2-  

yxاز معادلۀ -116
y xlog log 
2 3

x)کدام نتیجه درست است؟2 y) 

1 (y x 32 (y x 43 (y
x

 3
14 (y

x
 4

1
  

117- T 291مانده از ماده پس ازباقیسال است. اگر جرمنیمه عمر یک ماده لسا11مانده از آن ماده پس ازباقیجرم8سال،

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

1 (7 2 (143 (6 4 (12  

xدامنۀ تابع -118 x
f (x) log

 
23

1
2

(a,b]صورت بازة به1 (c,d]است. حاصلa b c d  2 4  است؟کدام3

2) 4 1) 3 -1) 2) صفر1
3

fتوابع -119 (x) log
x


9
27

2 g(x)و3 log ( x )  42 4 fترین فاصلهاند. اگر بزرگمفروض6 (x) ترپاییناي که نمودار

,m)گیرد بهقرار میg(x)از mباشد،(nصورت nکدام است؟ 

) 3) صفر2 1) 1
5
24 (3- 

هاي معادلۀضرب ریشهحاصل -120
xlogx  32  کدام است؟16

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

x

y

2

2
1

1

-1
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 کند؟کامل مینادرستطورچند مورد عبارت زیر را به -121

 »شود..................... از .................... انجام میمنظورجود در یک یاختۀ عصبی، بههاي) مو (در راکیزه«
یون اکسیدتبدیل اکسیژن به –قبل ،ژنهیدروهايو یونFAD، تولیددر زنجیرة انتقال الکترونالف) تشکیل آب

اکسیدآزاد شدن مولکول کربن دي –قبل ،+NADکافت، مصرفب) اکسایش محصول نهایی قند
Aآنزیمکربنی با استیل کومولکولی چهارشدنترکیب –پس ،Aکربس، آزاد شدن کوآنزیمج) وقوع چرخۀ

کربنیفسفاتۀ سهتکهايفسفاته به قندکتوز دوتبدیل فرو –پس ،NADH، تولیدد) تولید پیرووات
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

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

شود. در میتوکندري براي دریافت الکترون استفاده میشدهتولیدحامل الکتروندارفقط از ترکیبات نوکلئوتید) 1
دهد. هاي آب را تشکیل میترکیب و مولکولهاهاي اکسید را با پروتونر فضاي درونی میتوکندري، یون) آخرین جزء زنجیره، د2
کند.ها را ایجاد میها، شکل رایج انرژي در یاختهستفاده از انرژي شیب غلظت پروتونجاکنندة پروتون، با اهاي جابهیکی از پروتئین) 3
شود.  شده و در نهایت باعث تشکیل آب میدر میتوکندري این یاخته، با دریافت الکترون، اکسیدهر مولکول پذیرندة نهایی الکترون) 4

همراه است، کدامCO2اي انسان که با آزاد شدن  هاي ماهیچهاي در یاختههاي مربوط به تنفس یاختهیک از فراینددربارة هر -123
 گزینه به درستی بیان شده است؟

1 (NADHتولید2یابد.اهش میکبا گرفتن الکترون (ATPگیرد.صورت می
گردند.ها ترکیب میهاي اکسید با پروتون) یون4شود.لیپیدي، انجام می) در اندامکی داراي دو غشاي فسفو3

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

 »شود.طور حتم .................... می هب ،در نوعی از تخمیر که ....................«
ماده مشاهدهدر سطح پیشATPتولید –کربنه است) پذیرنده نهایی الکترون مولکولی سه1
پیرووات طی دو مرحله به محصول نهایی تبدیل –شود) کاهش نوعی مولکول آلی مشاهده می2
اکسید مشاهدهلید مولکول کربن ديتو –) با شکسته شدن پیوند بین دو اتم کربن همراه است3
دهنده تخمیرانجام ۀمحصول نهایی باعث مرگ یاخت –شودپالسم انجام میاي سیتو) در مادة زمینه4

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

ترین بافت بدن انساندر سنگینADPبهCP) انتقال گروه فسفات بدون مصرف انرژي از مادة1
و دفع مقدار قابل توجهی از آننیومژن به آموتبدیل گاز نیتروکربنه در جانداري با تواناییهاي سهرف ترکیب) مص2
هاي خونی بدن انسانچکترین یاختهدر کوADPالکترون به دنبال انتقال فسفات بهحامل) تولید نوعی مولکول3
قلب انسانايماهیچههايراکیزه در یاختهيبین دو غشاي پروتون به بخشهاکردن یونپمپبه دنبالATP) تولید4

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

 »کافت .................... هاي قندداري که در طی واکنشفسفاتدر یاختۀ پوششی سنگفرشی حبابک، .................... مولکول آلی«
کندري مصرف شود.تواند به منظور عبور مواد از غشاي میتوشود، نمیتولید می –) آخرین1
کربنه مصرف شود.سهيداسیبنیانتواند در واکنش تولید نوعیشود، میتولید می –) اولین2
تولید شود.هادر این واکنشنوعی گیرندة الکتروناکسایشتواند در پیشود، میمصرف می –) آخرین3
شود.یلدتبآدنورین تري فسفاتبهسازي،ند در پی دریافت انرژي فعالتواشود، میمصرف می –) اولین4

ن ایـن مراحـل، وقـوعشود، با در نظر گرفتانجام میسیتوپالسمايزمینهمادةاي هوازي درهاي تنفس یاختهبخشی از واکنش -127
 تر است؟ها مقدمکدام گزینه نسبت به سایر گزینه

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

دقيقه25وقت پیشنهادي :از ماده به انرژي + از انرژي به ماده
90تا63هايصفحه: 3شناسيزيست

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 9 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربيشناسيزيست –اسفند20آزمون -» 5«پروژة
 

هاي زیر  کدامیک از عبارت .ها شوندتوانند باعث آسیب بافتمیهااسیدلئیکک نوها وبه آنزیمهاي آزاد با آسیب رساندنرایکال -128
 است؟نادرستهاي تولید این مواد و یا مبارزه با آنهادر ارتباط با روش

دهد.هاي آزاد از اکسیژن را کاهش میسرعت تشکیل رادیکال ،اکسید کربن برخالف الکل) مونو1
هاي آزاد از اکسیژن را کاهش دهند.توانند سرعت تشکیل رادیکالها مینینسیاها و آنتوتنوئید) کارو2
متوقف سازد.راتواند واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژنمی ،اکسید نو) سیانید همانند کربن مو3
باشد.هاي آزاد داشتهممکن است عملکرد مناسبی در مبارزه با رادیکال ،اي که نقص ژنی دارد) راکیزه4

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

تواند به غشا متصل نباشد.مادة وراثتی آن میهرها،  کاریوتالف) برخالف پرو
دارد.DNAازيسها، فقط یک جایگاه آغاز همانند  کاریوتب) همانند اغلب پرو

COج) پیرووات تولیدي در آن، می کربنی بدون فسفات تبدیل شود.به ترکیب دو2تواند با از دست دادن یک
یسی آغاز شده است.جود در آن، پس از پایان رونوهاي موتئینپروانواعی ازپیک حاوي اطالعات الزم براي ساختد) ترجمۀ رناي

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
فسفات دارکربنۀهاي سهمان با تبدیل مولکولهمزدر قندکافتکند کهتیدي را بیان میکلئوکدام گزینه ویژگی نوعی ترکیب نو -130

 د؟شوبه یکدیگر، ایجاد می

شود.اي تشکیل میهوازي فرایند تنفس یاختههاي بیفقط توسط واکنشدر هر یاختۀ یوکاریوتی) 1
رخی از آن ها با انتقال الکترون هاي خود، مستقیماً باعث کاهش نوعی ترکیب آلی در یاخته می شوند.فقط ب) 2
شود.استفاده میATP آلی، از گروه فسفات به نوعی ترکیبژنهمزمان با اضافه شدن دو الکترون و دو یون هیدرودر این مرحله) 3
دهد.هاي خود را از دست میالکترونازیند شیمیایی، برخیکافت، در نوعی فرا) به منظور تداوم فرایند قند4

هايیک از گزینهکند. با توجه به آن کدامبا هم مقایسه میCO2مقادیر متفاوتسنتز در دو نوع گیاه را درمیزان فتوزیرشکل -131
 زیر به درستی بیان شده است؟

همانندکربنیاز ترکیبات چهارممکن نیستBهآوندي گیاهاي غالف) در یاخته1
آزاد شود.CO2کربنی، مولکولپنج

وابسته به نورهايهمانند گیاه آناناس، تثبیت کربن قبل از انجام واکنشA) در گیاه2
پذیر نیست.امکان

کندري از ترکیباتممکن نیست در بستره میتو ،Aآوندي گیاههاي غالف) در یاخته3
خارج شود.CO2کربنی مولکول دو
هاییهاي برگ ممکن نیست از کانال  انتقال ترکیبات اسیدي بین یاخته ،B) در گیاه4

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

 »........................................ قرار گرفته باشندصورت بهCAMگیاهانهاي هواییکه روزنهطور معمول، در زمانی به«
شوند.کربنی در چرخۀ کالوین مصرف می 3توسط یک اسیدATPوNADPH  -» ب) «1
یابد.به کمک انرژي نور خورشید افزایش میP700هايسطح انرژي الکترون -» ب) «2
شود.اکسید درون میانبرگ تولید میاولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن دي -» لفا) «3
انرژي است.هاي پرگیاه در غیاب اکسیژن فاقد توانایی تولید مولکول -» الف) «4

 باشد؟صحیح می ،سنتز در گیاهان مختلفهاي فتوهاي زیر در ارتباط با روشیک از گزینهکدام -133

پایدار حاصل از تثبیت است. کربنه اولین مادةدهند، قندي چهاررا در دو نوع یاخته مختلف انجام میCO2دو مرحله ايیت) در گیاهانی که تثب1
گیرد.صورت میگیاهايهایی از بافت زمینهد انجام دهد، چرخۀ کالوین در یاختهرا در رگبرگ خوCO2تواند تثبیت) هر گیاهی که تنها می2
هاي هوایی با ذخیره آب فراوان را مشاهده کرد.توان اندامدهد؛ میاکسید را در شب انجام میتواند قسمتی از تثبیت کربن ديمی) در گیاهی که3
رد.دافعالیتدر هر یاختۀ داراي سبزینه، آنزیم روبیسکو و زنجیرة انتقال الکتروندهد،اکسید را در دو مرحله انجام می) هر گیاهی که تثبیت کربن دي4

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

دهد.رخ میزندهاز یک یاختۀکربن در آنها در بیشعمدةب دارند، مراحل مختلف تثبیتآهاي پر) برخالف گیاهانی که واکوئول1
شود.فسفات وارد واکنش میلوزبیسریبوترکیب قنديطور مستقیم باجو بهموجود درآناناس، کربننهان دانۀ) برخالف گیاه2
باشد.تر نمیعصارة برگ در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیديpHاست،شب باز مآنها در هنگاهواییهاي) برخالف گیاهانی که روزنه3
شود.کربنی تشکیل میاسید چهارمولکولرز، در مراحل تثبیت کربن در این گیاهان،دانۀنهان) برخالف گیاه4

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

شوند.هاي آب تولید میسنتز مولکولفتوانجامهاي گوگردي سبز، حینف باکتريبرخال –) بسیاري از1
شود.دار به عنوان منبع الکترون استفاده می ژنگردي ارغوانی، از ترکیبات هیدروهاي گوهمانند باکتري –) بسیاري از2
کند.هاي نخستین مرحلۀ تنفس یاخته را مهار میآنزیم،ATPکننده، افزایش مقدارسنتزهاي شیمیوبرخالف باکتري –همه) 3
گردد.تیدي استفاده میکلئودر تولید ترکیبات نو aهاي برانگیخته سبزینهاز الکترون ،هاي همزیست گونراهمانند باکتري –) همه4

 است؟مناسبنا ،براي تکمیل عبارت زیرچند مورد -136

..........»طور حتم به ،توان گفت هر جانداري که ...........پردازند؛ میاز مواد معدنی میانرژيپردر رابطه با جاندارانی که به تولید مواد آلی«
باشد.اي مییاختهري پیچیده و پرداراي ساختا –پردازدسنتز میهاي خود به فتو) با کمک سبزدیسهالف
نماید.سنتز، آب تولید میاکسید در فتوبن ديضمن مصرف کر –باشدسنتزي از نوع کلروفیل می) داراي رنگیزة فتوب
پردازد.به تولید نیترات می –آورددست می بهیهاي اکسایشانرژي مورد نیاز براي ساخت مواد آلی را از واکنشج)
د.نمایها تجزیه میکوئیدآب را درون فضاي تیال –نماید) از مولکول آب به عنوان منبع تأمین الکترون استفاده مید
1(1 2(2 3(3 4(4 

تن اصلی یک مولکول دناي حلقوي است و واکنش شمارههاي وراثتی در غشا محصور نشده و فامدر جانداري که مولکول -137
 .نداردامکان .................... وجود ،شودتواند در آن انجام.................... می

برخالف پیروواتNADPHتولید – 1) شماره1
اوCO2آزاد شدن – 1ره) شما2 ايلین مرحله تنفس یاختهدر
آلینوعی ترکیبزیستن در مناطق بدون نور و تولید – 2) شماره3
سنتزيهاي فتواکسید بدون کمک رنگیزهتثبیت کربن دي – 2) شماره4

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

شود.مشاهده میدناي حلقوينور و مولکولي رنگیزة جذب کنندةها) الزاماً مولکول1
رسد.مربوط به نور مرئی به انجام میمیزان تبدیل انرژي در هر طول موج) کمترین2
اي باشد.یاختهخهچرتواند مستقل و یا وابسته به، میکربناصلی تثبیت) تکثیر اندامک3
شوند.هم مرتبط میواسطه ناقلین الکترونی بهکوئید، بههاي تبدیل انرژي در غشاي تیال) سامانه4

 ...................پالست،ساز درکلروATP................... آنزیمکندريساز در میتوATPآنزیم -139

شود.ز زنجیرة انتقال الکترون در نظر گرفته نمیدر غشاي داخلی اندامک واقع شده و بخشی ا –) همانند1
غشا است.ساختارتر نسبت به بخش کانالی مستقر درآنزیمی بزرگقسمتی با خاصیتداراي –) برخالف2
شود.پالست میکندري یا کلرواي میتومادة زمینهpHبا فرایند انتشار تسهیل شده منجر به افزایش –) همانند3
د.دهاز عرض غشا عبور میخود،ژن را در جهت شیب غلظتهاي هیدرویونبوده وراي نقش آنزیمیدا –) برخالف4

 است؟نادرستکدام گزینه ،سنتز در گیاه لوبیاهاي نوري فرایند فتوانتقال الکترون در واکنشهايها و زنجیرهسیستمبا توجه به فتو -140

ها بیشتر است.گیرد، تعداد رنگیزهکوئید تجزیه آب صورت میتیالسمت فضاي درونی به و ،آنبخشی ازسیستمی که درهاي فتو) در آنتن1
 .باشددوستساختار آبدارايممکن استدهد،عبور میراترانرژيهاي کم(ساختاري) که الکترون ء) هر جز2
لیپیدي قرار دارند.در مجاور یک الیه فسفودار مشارکت دارند، تانرژي و فسفا پردارتیدکلئو نومولکول(ساختار) متوالی که در تولید ء) دو جز3
کند.ها را به پمپ پروتون منتقل می نهاي غشا در ارتباط است، الکترولیپیدهاي چرب فسفو(ساختاري) که فقط با اسید ء) هر جز4

N)      1(واکنش شمارة NH2 4
NH)  2واکنش شمارة (    NO 4 3
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 صحیح است؟ ،دباشسنتز که مستقل از نور میاي از فتوهاي زیر در مورد مرحلهیک از گزینهکدام -141

شود.میشود که در ادامه توسط نوعی آنزیم تجزیهکربنه دوفسفاته تولید می 6نوعی مولکولCO2،) با مصرف1
شود.جاد میای ،شوندکز و ترکیبات آلی تبدیل نمیکربنه که به گلوهاي قندي سهاز مولکولبه طور مستقیمفسفاتبیس لوزمولکول ریبو 6) 2
شود.تبدیل میکربنه و دو فسفاتۀ پایداربه مولکولی سه ،فسفاتهتککربنۀ، مولکول سهATP) با مصرف هر3
د.باشنیاز میدارنوکلئوتیدالکترونکربنه، مصرف نوعی حاملهاي قندي سهکربنه به مولکولهاي اسیدي سه) براي تبدیل مولکول4

 است؟نامناسبزیر، براي تکمیل عبارتچند مورد -142

سـنتز،اي و واکـنش هـاي مسـتقل از نـور فتوتنفس یاختـه، نخستین مرحلۀC3ايهاي نگهبان روزنۀ گیاهان دولپهدر یاخته«
 »توانند از نظر .................... به یکدیگر شباهت و از نظر .................... با هم تفاوت داشته باشند.می

لین الکترونیماحمصرف –کربنی در نخستین واکنشهاي ششمولکول) وجودالف
فسفاتفاقدهاي آلیمولکولتشکیل –کربنیهاي اسیدي سه) تولید مولکولب
فسفاتهکربنی تکسهوجود ترکیب –هاشکل رایج انرژي در یاخته) مصرفج
یاختههاي آزاد درونمصرف فسفات –فسفاتههاي قند دو) تولید مولکولد
1(1 2(2 3(3 4(4 

ژن بـین فضـاي داخلـیجایی یـون هیـدروهاي یک یاخته میانبرگ گیاه آناناس در جابهاندامکیی درهاي سراسري غشاتئینانواعی از پرو -143
 است؟ها به درستی بیان شدهیک از موارد زیر در ارتباط با این پروتئیننقش دارند. کدامشده توسط نوعی غشادیگر فضاي محصوراندامک و

کنند.هاي خود استفاده میانرژي براي انجام فعالیتهاي پر) همۀ آنها مستقیماً از الکترون1
د.نشومیNADPHمصرفدر نهایت باعثتوسط گروهی از آن ها،هاي منتقل شده) الکترون2
کنند.الیت میفعغشا) همه آنها در جهت افزایش شیب غلظت پروتون بین فضاي درون اندامک و فضاي بین دو3
هاي آب شود. تواند باعث تولید مولکولهاي منتقل شده در گروهی از آنان در نهایت می) الکترون4

 کوئید است؟جود در غشاي تیالزنجیرة انتقال الکترون مونوعدهندة تفاوت و شباهت دونشاناز راست به چپکدام گزینه، به ترتیب -144

کوئیدفضاي درون تیالpHتغییر میزان –) آزاد شدن فسفات1
تئینی الکترونهاي پرووجود ناقل –هاي بسترهتونتغییر میزان پرومؤثر بودن در )2
کوئیدهاي الکترونی در غشاي تیالموقعیت قرارگیري ناقل –) آزاد شدن مولکول اکسیژن3
P700يسیستم حاوفتوط باداشتن ارتبا –ژن با انرژي ناشی از انتقال الکترونیون هیدروکردن) پمپ4

 ها در پی ....................پذیر .................... و همچنین در این یاختههاي .................... امکانانجام تنفس نوري در یاخته -145

شود.ف میتولید و مصرATPپالسمکز به روش گلیکولیز، درون سیتوگلوتجزیۀ –نیست –، هیچ گاهذرتغالف آوندي) 1
شود.فسفاته ناپایدار حاصل می 2هر بار فعالیت یک آنزیم روبیسکو، یک ترکیب –است –) میانبرگ اسفنجی گل رز2
شود.کندري آزاد میکربنی از میتوپالست، یک ترکیب یککربنی از کلرو 2خروج یک ترکیب –است –میانبرگ ذرت) 3
یابد.میافزایشکندريبخش داخلی میتوpHکندري،داخلی میتويساز غشاATPآنزیمفعالیت –نیست –) نگهبان روزنه لوبیا4

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

 »سنتز باعث .................... تنفس نوري .................... فتو«
شود.هاي اکسیژن میولکولتولید م –) همانند2شود.کربنی میتولید مولکول سه –) همانند1
شود.کربنی میپنجمصرف مولکول –) برخالف4شود.اکسید میهاي کربن ديمصرف مولکول –) برخالف3

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

متر جـذب نـدارد، سـبب اکسـایشنـانو600بـاالتر ازهايکوئید که در طول موجسنتزي در غشاي تیالالف) نوعی رنگیزه فتو
شود.هاي آزاد میرادیکال

درP680سیستمدر فتو ،از بقیه بیشتر استکهايرنگیزهمتر، حداکثر میزان جذِبنانو500تا400ب) در محدوده طول موج 
 .وجود نداردمرکز واکنش

کننـدهباکتري تثبیتنوعیدرکه از همه بیشتر است،ايرنگیزهنانومتر، حداکثر میزان جذِب700تا600) در بازه طول موجج
N2شود.نیز دیده می
متر نیز جذب دارد، در نور زرد، نـارنجی و قرمـزنانو400هاي زیرکوئیدي که در طول موجاي تیالرنگیزهحداقل میزان جذِب )د

شود.مشاهده می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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،که داراي غشاي درونی و بیرونی اندC3گیاهانهايدر یاختههاییساختارازیکهیچدربارةتواندنمییک از موارد زیرکدام -148
 درست باشد؟

فسفاته مصرف شود.تید سهکلئوتید دوفسفاته و هم نوعی نوکلئوهم نوعی نوها،) ممکن است در این ساختار1
باشد.یک الیۀ غشاییواجدنوعی اندامکمتصل به،يساختار) ممکن است غشاي خارجی2
اکسید تولید و هم مصرف شود.هم مولکول کربن ديهان است در این ساختار) ممک3
، هم مولکول آب تولید و هم مصرف شود.ها) ممکن است در این ساختار4

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

، ممکنايدانههاي گیاه نهاندر ساختار برگ« ............... ».....نیستکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاي غالف آوندي داراي کلروپالست باشند. یاخته –اي داردپنبههاي چوبسامانۀ بافت پوششی خود، یاختهدرالف) 

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

 ....................شمارة دویاختۀدر یاختۀ شماره یک .................... -150

شوند.ها بدون صرف انرژي به فضاي بین دو غشاي راکیزه پمپ میپروتون –) همانند1
شود.هاي چرخۀ کالوین انجام میاي از واکنشمرحلهNADPHبا کمک –) همانند2
شود.به سه روش مختلف ساخته میATPهايمولکول –) برخالف3
می ،مصرف پیروواتۀدر مرحل –) برخالف4 آزاد CO2.شود

صحیح است؟ ،طور حتمکدام گزینه به ،سالم و بالغهايانسانهاي تولید شده درو عملکردي در گامتيهاي ساختار  با توجه به ویژگی -151
را متصور شد.انیدرازبراي آنزیم کربنیکمادةتولید پیش ،کربنیرف ترکیب ششتوان در اثر مصمیانی اسپرم، میقطعۀ) در1
باشد.اي در انسان نمیهاي هستهتوي همۀ انواع کروموزومهاي تولید شده در تخمدان، مح) گامت تولید شده در بیضه برخالف گامت2
 .پالسم نسبتًا باالستهسته به سیتوحجمهاي ایمنی اختصاصی، نسبتاز یاختههر یک) در سر اسپرم برخالف3
نویسی از کل محتواي ژنوم آن را متصور شد.بسپاراز براي روماتیدي و حضور یک نوع آنزیم رناکروهاي تکتوان کروموزم) در اسپرم می4

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

تیدي در فضاي هسته هستند.نوکلئورشتۀ پلی23الف) فقط داراي
ب) یک جفت میانک (سانتریول) را در هر قطب خود جاي داده است.
شوند.ج) در پی برخورد اووسیت ثانویه با اسپرم در لولۀ رحمی ایجاد می

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

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

.................... » ،در مردانLHهاي هدف هورمونیاخته.................... در تخمدان زنانFSHهاي هدف هورمونیاخته«
باشند.داراي تأثیر بازخوردي بر هیپوفیز پیشین میترشحات آن ها –) برخالف1
زایی نقش مستقیم دارند.هاي دخیل در گامتولدر تغذیۀ سل –) همانند2
مانند غدد جنسی قرار دارند.لوله(هاي)ساختار ةدیواربیندر –) برخالف3
کلیه، توانایی ترشح هورمون جنسی دارند.همانند غدة فوقو –) همانند4

دقيقه15وقت پیشنهادي :مثلتوليد
118تا97هايصفحه: 2شناسيزيست

2

1
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 اره صحیح است؟همو ،زن بالغژسترون در هرپروژن واستروياهمورد، در ارتباط با هورمونکدام -154

شوند.زایی می) باعث تکمیل مراحل تخمک1
گذار هستند.هاي بافت عصبی انسان اثر) بر گروهی از یاخته2
شوند.هاي جسم زرد ترشح میاز یاختهLHتحت تأثیر هورمونقطعًا) 3
کند.ها نقش ایفا میتاالموسی در ترشح آنکننده هیپو) فقط یک نوع هورمون آزاد4

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

در همان) در حال رشد،یکولی(فولیانبانکيهااختهیکهیفرد تا زمانکیدریروز شروع دورة جنسنیطور معمول از پنجم به «
 ».................... کنند یهورمون ترشح مینوعدورة جنسینیمۀ
شود.   یمیلولۀ رحميز تخمدان وارد فضاا دیهاپلوئاختۀیيتعداد ،تنها )الف
دهد. را کاهش يزیپوفیه يهاممکن است غلظت هورمون ،یبا بازخورد منفیهورمون جنس )ب
شود.  یمادیآن زحجم خون موجود دروکند یرحم مجدداً رشد و نمو میداخلوارةید )ج
 رسد. یه حداکثر مقدار خود مرحم، بیداخلوارةید زیربرونيهاغدهیخوردگ نیچزانمی )د

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

رحم بیشترین سرعتدیوارة داخلیاي کهطور معمول در صورت عدم وقوع بارداري در چرخۀ جنسی یک زن سالم، در هفته به«
 »باشد.نماید .................... قابل مشاهده میدرآن شروع به تحلیل رفتن میاي که جسم زردرشد را دارد .................... هفته

FSHها تحت اثر هورمونحجیم شدن فولیکولتکثیر و –) برخالف1

جنسیافزایش میزان ترشح هورمون –) همانند2
هاي هیپوفیزيژن بر روي هورمونبازخورد مثبت استرو –) برخالف3
رحمها، حفرات و اندوختۀ خونیخوردگیایش میزان چینافز –) همانند4

آیند و در رشد و نمو جنینزایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود میهایی که در مراحل تخمکدر انسان همۀ یاخته -157
 اند، از نظر ......... با یکدیگر تفاوت و از نظر ......... به یکدیگر شباهت دارند. فاقد نقش

هاي همتاتن (کروموزوم)داشتن فام –)ي هستهDNAدار دناي () مق1
ها )تعداد میانک (سانتریول –هاي هستهتن (کروموزوم)) تعداد فام2
تعداد فامینک (کروماتید)هاي هسته –) عدد کروموزومی3
تعداد سانترومرهاي هسته –) محل به وجود آمدن4

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

....................» ،توان گفتدر ارتباط با هر دوقلوي .................... می«
ها یافت شود.هاي پیکري آنهاي یکسانی درون یاختهگاه ممکن نیست براي برخی از صفات، ژنهیچ –) ناهمسان1
اي پردة آمنیون، جفت و بندناف مخصوص به خود است.دارده باشند، هر یکاگر از مرحلۀ موروال از هم جدا ش –) همسان2
اند.  مادر ایجاد شدههايهمواره در پی برخورد و لقاح دو اسپرم مختلف با دو اووسیت ثانویۀ آزاد شده از هر یک از تخمدان –) ناهمسان3
باشند.مینینی حاصل از یک تودة یاختۀ درونیهاي زایندة جالیهاگر داراي پردة کوریون مشترك باشند، به طور قطع داراي –) همسان4

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

شـوند کـههایی ایجـاد مید، یاختـهشوانجام میاي بیضههاي جنسی در ساختارهاي لولهدر فرایندي که به منظور تولید یاخته«
، همۀ این یاختهاتصالی ناحیۀ سانتریی تجزیۀ پروتئینتوانا  »طور حتم .................... ها بهومر را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کنند.ومر هر کدام، یک رشتۀ دوك متصل میها در استواي یاخته، به سانترکروموزومگرفتنهمزمان با قرار –الف) دارند
کنند. تئینی را در بخشی از سیتوپالسم خود نگهداري میانۀ عمود بر هم پروتنها یک جفت استو –ب) ندارند
الد و از طرف دیگر به یک یاختۀ دوالد متصل هستند.اي تکاز طرفی به یاخته –ج) دارند
هاي مربوط به ساخت تاژك را دارند.توانایی رونویسی از روي ژن –د) ندارند

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

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

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

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

شوند.طور کامل قابل تشخیص میهاي جنسی جنین بهاندامه قلب جنین، براي اولین بار جریان الکتریکی ایجاد شود،) درون ماهیچ4

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

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

هایی حاوي مواد سازندة جدار لقاحی تولید شوند.کیسهریز –حفاظتی به غشاي اووسیت تجزیهترین الیۀ) نزدیک2

ئید ایجاد شود.دیپلوهستۀ –پالسم آنهاي اکتین و میوزین با اتصال به غشاي اووسیت سبب تغییر میزان سیتو) رشته3

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

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

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

رحمداخلیکنندة دیوارةهاي تجزیهکند که توانایی ترشح آنزیمبیان میراسیستستوهایی از بالهاي یاختهگزینه ویژگیکدام -163
 را دارند؟

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

شوند.اي جسم زرد مییاختهژن از تودةسبب تداوم ترشح استروتنها) 2

گیرند.هاي دیوارة رحم قرار میدر تماس با یاختهاند کههاي بالستوسیستنخستین یاخته) 3

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

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

 »........... مشخص شده است، .................... بخشی از شکل مقابل که با شمارة .........«
سیستستو بالیهاي درونتواند به دنبال تقسیم یاخته، می3همانند بخش شماره -2) 1

ایجاد شده باشد.

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

کند.

هاي مختلف جنین رابافت ،تواند به دنبال رشد و تمایزمی ،4همانند بخش شمارة -3) 3

تشکیل دهد.

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

نقش داشته باشد.

4
2

3

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

 »اند.یکدیگر شباهت و از نظر .................... با یکدیگر متفاوت.................... از نظر .................... به«
سترونکننده تستوفاصله تا یاخته هاي ترشح –توانایی انجام جهش واژگونی در هسته –اسپرماتوسیت اولیه گونی وتو ماالف) اسپر

گیشدتوانایی انجام جهش مضاعف –زوم خودهر کروموDNAمولکول(هاي)تعداد –ب) اووسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه

قطعًااز یکدیگر BIو AIهايتوانایی جدا کردن ژن –احاطه شدن توسط یاخته هاي فولیکولی -سیت اولیه و اووسیت ثانویهوج) او
ايحرکت به کمک زوائد یاختهامکان داشتن –) چلیپایی شدن(اوراسینگکرعدم توانایی انجام –ها و اووسیت ثانویهد) اسپرم

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

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

آید. وجود می، جفت بههاي بنیادي بالستوسیستدر طیِ تمایز یاخته )1
کنند. اي اصلی جنین شروع به تشکیل شدن میهزمان با شروع تمایز جفت، اندام) هم2
شود. هاي الیۀ خارجی بالستوسیست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می) با شروع ترشح آنزیم3
4HCG  گردد. مثبت می) با شروع جایگزینی بالستوسیست در حفرات دیوارة رحم، نتیجۀ تست سنجش

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

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

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

 »طور حتم ....................  به ،جانوري که ....................گونههر«
داراي اساس تولیدمثلی مشابهی با کرم خاکی است. –باشدگی متصل به روده براي دفع مواد مییپهاي مالالف) واجد لوله

کند.  ب آزاد میصورت همزمان درون آتعداد فراوانی گامت را به –قرمز بدون هسته داردهايب) گویچه
کند.مثل جنسی میاوقات به تنهایی تولیدماده گاهیهر فرد –هاي زیر چشم خود داردسرخ در سوراخهاي فروج) گیرنده

شود.دار انجام میهاي قرمز هستهون جانور به کمک گویچهحمل اکسیژن در خ –باشدداراي طناب عصبی پشتی و لقاح خارجی مید) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

با فـرض عـدم وقـوع. برندهاي خود را فقط از یک والد به ارث میهاي نسل بعد ژنزادهدر جانوران،جنسیمثلدر نوعی تولید -169
 هاي کروموزومی، جانور داراي این نوع تولیدمثل ............... ناهنجاري

کند.میایجادهاي زیرپوستیبا مویرگاي داراي تنفس پوستیزادهاژك را بسازد،توندار و بدهاي تاژك) اگر هر دو نوع گامت1
سازد.میتوز میتقسیمهایی با توانایی انجامطور حتم تخمکهایی با ژنوتیپ خالص ایجاد کند، بهبتواند زادهکه) در صورتی2
هاي پیکري آن براي هر صفت مستقل از جنس، مشابه والد است.نی یاختههاي ژکند که تعداد جایگاهاد میایجاي را) همواره زاده3
 .هاي متنوع ایجاد کندتواند گامتاین زاده بدون جهش نیز میتتراد باشد،کند در آینده قادر به تشکیلاي که ایجاد می) اگر زاده4

 اي دارند؟شوند، چه مشخصهزایی) از هم جدا میزایی (اسپرمی که در طی فرایند زامههایدر غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته -170

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

ش

mمغناطیسی را نشان میاي از موجی الکتروشکل زیر، تصویر لحظه -171 دهد که با تندي
s

 83 یک ازدر حال انتشار است. کدام10

 هاي زیر در مورد این موج درست است؟گزینه

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

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

 153 د.ندهانجام میکاملنوسان10
هاي الکتریکیمیدانهریک ازکشد تاکه طول می) مدت زمانی4

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

172- g در یک تار مرتعش با چگالی
cm35نکه قطر مقطع آ mm4N ج عرضی با دامنۀکشیده شده است، مو200بوده و با نیروي

mm5cm 20mو طول موج منتشر شده است. بیشینۀ تندي نوسان ذرات تار چند
s

 است؟

1 (/ 2 52 (53 (104 (20

173- m در یک محیط موجی با تندي
s

20Hz موج قـرار دارنـد. دربر روي اینBوA ةذردودر حال پیشروي است و200و بسامد

x)در دامنۀ مثبتAاي که ذرةلحظه A) ،سه ذره بیناگر فقطقرار داردAوBزمان در دامنـۀ منفـیهم(x A) قـرار
 متر باشد؟برحسب سانتیBوAعرضیتواند فاصلۀهاي زیر مییک از گزینهکدامداشته باشند،

1 (452 (223 (324 (20
tشکل مقابـل، نمـودار جابـه -174 دهـد. نشـان میجایی مکـان یـک مـوج عرضـی را در لحظـۀ

 کند؟براي دومین بار از مرکز نوسان خود عبور میM، نقطۀtاز لحظۀچند ثانیه پس

1 (1
4002 (3

400
3 (1

2004 (1
800

این شخص چند متر باید به چشمۀ صوت نزدیک شود تا تراز شدت .داردقرارمتري از یک چشمۀ صوت20شخصی در فاصلۀ -175
 بل افزایش یابد؟دسی20صوت

1 (2 2 (183 (224 (6 
/اج صوتی با طول موجمطابق شکل زیر، چشمۀ صوت ساکن امو -176 cm1 مبیل اینة اتوکند و رانندرا در یک محیط منتشر می5

mکند. اگر تندامواج را احساس می ي انتشار صوت در محیط
s

صوتشونده به چشمۀت تندرمبیل با شتاب و به صوو اتو300

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

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

دقيقه25:هاي آشنا)سؤالهاي طراح نو +(سؤالوقت پیشنهادي نوسان و امواج
 94تا62هايصفحه:3فيزيك

Y

Z

x(nm)
50

15

+A

-A

y(cm)
=20v

M

x(cm)

m
s
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 محل انجام محاسبات

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

1 (3
22 (2

3 (4
34 (5

4 

178- SI Mبا توجه به شکل زیر، با ثابت نگه داشتن پرتو بچرخانیم تا زاویه تابش،Oرا چند درجه و در چه جهتی حول نقطۀ1، آینۀ
M 230در اولین برخورد با آینۀ  درجه کاهش یابد؟، به اندازة

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

 

 
 

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

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

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

 
 
 

 

4درجه به سطح یک تیغۀ شیشه53با زاویه تابشSIدر شکل زیر، پرتو -180 از تیغهAتابد و در نقطۀمی3اي به ضریب شکست
 کند؟را طی میAتا نقطۀ Iثانیه، فاصلۀ نقطۀباشد، پرتو نور در مدت چند نانوcm7برابرBتاAشود. اگر فاصلۀخارج می

m
(sin / , C )

s
    853 0 8 3 10

1 (2
3

2 (1
2

3 (8
9

4 (3
5

S
0

53
I

A B

n
1
=1

n
2
= 4

3

ش�شه

14
3

0(1)
(2)

مح�ط دو مرز

�

�2

�
1

37
0 (1) هوا

(2) مح�ط

45
0

15
0

M
1

I

S

M
2 O
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 محل انجام محاسبات

tنقش موجی در لحظۀ -181  tمطابق شکل است. نقش موج در لحظۀ0 s
1
کدام است؟400

1 (2 (

3 (4 (
tدرطنابیکدرموجیمکان -جایینمودار جابه -182 3مطلحظۀ0 4ابق شکل است. در بازة زمانی صفر تا

Tجایی ذرة، جابهMو
ترتیب کدام است؟کند، بهمسافتی که موج در این مدت طی می

1 (A ،32
2 (–A،32
3 (A،34
4 (–A،34

183- A کنند. گیرندةاز هم قرار دارند و هر یک سیگنالی را گسیل می80kmبه فاصلۀBومطابق شکل زیر، دو ایستگاه رادیویی
P60km c)کند؟قرار دارد، این دو سیگنال را با اختالف زمانی چند ثانیه دریافت میAازکه در فاصلۀ m/s)  83 10

1 ( 44 103
2(  74 103
3(  42 103
4(  72 103

ــان یــک مــوج -184 ــی برحســب مک ــودار میــدان الکترومغناطیس نم
رو اسـت. شود، مطابق شکل روبـهالکترومغناطیسی که در خأل منتشر می

c)کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟ m/s)  83 10
متر است.0/5موج) طول1
اوب موج یک ثانیه است.) دورة تن2
3m است.2) دامنه
4Hz ) بسامد موج 83 است.10

185- S 0بعد ازدر شکل زیر، امواج صوتی حاصل از چشمۀ 3/ sA 0و بعد ازبه نقطۀ 6/ sB رسد. اگر اختالف تراز شدتمیبه نقطۀ
A Aدسی30برابرBوصوت در دو نقطۀ چند برابر توان صوت روي جبهۀ موجبل باشد، توان صوت روي جبهۀ موج در نقطۀ

B است؟در نقطۀ
 1 (10002 (250
3 (5004 (1500

هاي آشناسؤال نوسان و امواج

0
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 محل انجام محاسبات

شود. صداي شلیکبه طرف مانع بزرگی در حال حرکت است، در یک لحظه تیري شلیک می40m/sاز اتومبیلی که با سرعت -186
رسد. فاصلۀ اتومبیل از مانع هنگام رها شدن تیر چند متر بودهبه اتومبیل می5sاز بازگشت از مانع بعد ازتیر از ابتدا تا پس

درنظر بگیرید.)340m/sاست؟ (تندي انتشار صوت در هوا را
1 (7502 (15003 (19504 (950

کند و قسمتیتابد، قسمتی از آن بازتابش پیدا میدرجه بر سطح یک محیط شفاف می53ویۀ تابشپرتو نوري از هوا تحت زا -187
شود. اگر پرتوي بازتابیده و شکسته بر هم عمود باشند، ضریب شکست محیط شفاف چقدر است؟نیز وارد محیط شفاف می

(sin / )053 0 8
1 (4

32 (3
23 (16

94 (9
4

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

درصد25)،2شود. اگر تندي نور در محیط (هاي شفاف دیگر می) وارد محیط1پرتو نوري از محیط شفاف (رو،مطابق شکل روبه -189
باشد، ضریب شکست 3درصد بیشتر از تندي نور در محیط40)،4) باشد و تندي نور در محیط (1تر از تندي نور در محیط (کم

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

1 (4
3

2 (6
5

3 (3
4

4 (5
6

190- SI یک ازشود. کدامت که از هوا وارد یک مایع شفاف میشامل نورهاي تکفام قرمز و سبز اسدر شکل زیر، پرتو فرودي
دهد؟هاي زیر مسیر شکست نور را درست نشان میشکل

1 (2 (

3 (4 (

ش

BنقطـۀبـهAنقطـۀازمماس بر خط میدان مغناطیسی یک سیم حامل جریـانراعقربۀ مغناطیسییکاگرمطابق شکل زیر، -191

 در کدام جهت است؟ Cچرخد و جریان الکتریکی در سیمناطیسی چند درجه میمنتقل کنیم، عقربۀ مغ

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

 

دقيقه15وقت پیشنهادي : مغناطيسيغناطيس و القاي الكتروم
 85تا65هايصفحه:2فيزيك

N S

B
C

A

�

افق�هوا�45 سطح

n2� 2
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 محل انجام محاسبات

کنیم، اگردر این فضا پرتاب می vي را با سرعترکی و مغناطیسی عمود برهم وجود دارد. ذرة باردادر فضایی دو میدان الکتری -192
هايیک از شکلاین ذره از مسیر اولیه خود منحرف نشود، جهت بردارهاي سرعت، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی کدام

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

1 (B

E

V

2 (B E

V

3(

B

V

E

4 (B

E
V

Cاي با بار الکتریکیذره -193 2و تندي ثابتm

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

Bصورت بهSIیکنواختی که معادلۀ آن در t j  23


اي برحسب ثانیه، اندازة نیروي وارد بـر ذرهشود. در چه لحظهاست، می

N 612  شود؟می10

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

q C  2گـاوس500تی بـه بزرگـیوارد میدان مغناطیسی یکنواخ
 tکنـد. طـی می tرا در مـدتCتاAشود و با تندي ثابت مسیرمی

Nثانیه است؟چند میلی
(g )

kg
10 

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

قرار دارد. G100باشد، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگیمیA10که حامل جریانcm50سیم راستی به طول -195
چنداز طرف میدان مغناطیسیق باشد، نیروي وارد بر سیماگر جهت میدان مغناطیسی رو به شمال و جهت جریان رو به شر

 تون و در چه جهتی است؟نیو

1 (/0 0/) 2، باال25 0/) 3، باال05 0/) 4، پایین25 ، پایین05
در میدان مغناطیسیA2حامل جریان ABقطعه سیم ،مقابلمطابق شکل -196

/به بزرگیییسودرونیکنواخت T0 قرار گرفته است. نیروي وارد بر این قطعه سیم2
 تون است؟نیوچند میلی

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

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

1 (·¼U¼Ãº oT¶
oP¶A2 (·¼U¼Ãº oT¶

¸²¼¨3 (


·¼U¼Ãº
¸²¼¨ oT¶4 (


·¼U¼Ãº
oP¶A oT¶   

cm

Aq C

B

cm

cm

cm

cmcm

cmA
A

cm

cm

B
B
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 محل انجام محاسبات

Aدر شکل زیر دو سیملولۀ هم -198 BAومحور و تعداد دور سیملوله100برابر باداراي طول برابر هستند. اگر تعداد دور سیملولۀ
Bباشد، بزرگی میدان مغناطیسی برایند در125برابرM ها چند گاوس و در چه جهتیروي محور اصلی مشترك سیملولهنقطۀ

7است؟
0 4 10 T.m

( )
A

    
1 (12و
2 (12و
3 (4و
4 (4و

15qدر شکل زیر بار -199 C  در مبدأ زمان در جهت نشان داده شده از نقطۀA( , cm)0 25mبا تندي3

s
شود. اگرتاب میپر

)از نقطۀکهبزرگی میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست بلند و مستقیمی عمود بر صفحۀ کاغذ cm, )6 کند، در نقطۀعبور می0
Aباشد، نیروي مغناطیسی وارد بر بارگاوس20برابرqنیوتن است؟ۀ نشان داده شده چند میلیدر لحظ
1 (3 5

2( 3 5
2

3 (43 5 10

4 (43 5 102


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

) جاذبه، جاذبه1
دافعه، دافعه )2
) دافعه، جاذبه3
) جاذبه، دافعه4

گرمساعت چند کیلو 7درصد باشد، در مدت80است. اگر بازده این گرمکن برابر با kW2توان ورودي یک گرمکن الکتریکی -201

Fکند؟تبدیل میC40یخ صفر درجۀ سلسیوس را به آب با دماي
J kJ

,L )
kgC kg

 4200  c)آب336

1 (8 2 (4 3 (404 (80
202- F 77نمودار مساحت سطح یک کره برحسب دماي آن، مطابق شکل زیر است. اگـر دمـاي کـره را بـه

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

یابد، حال اگرندازه افزایش میرا به یک اندازه افزایش دهیم، شعاع آنها به یک اBخالیو توAجنس توپراگر دماي دو کرة هم -203
A،7به این دو کره به یک اندازه گرما دهیم، تغییر دماي کرة

برابرAکه، شعاع کرةشود. در صورتیمیBبرابر تغییر دماي کرة8
cm10باشد، حجم حفرة درون کرهBمتر مکعب است؟چند سانتی( )  3 

1 (5002 (10003 (8004 (200

دقيقه15وقت پیشنهادي : دما و گرما
 120تا83هايصفحه:1فيزيك

50
� (0C)

10

10/02

0

A(cm )
2

1m

M

IB 8A
IA 20A

B

A

K

(1) (2)

x

v A

3cm

6cm

y

0
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 محل انجام محاسبات

گرمـاkJ465رساند. اگـردرجۀ سلسیوس می100ژول گرما بدهیم، دماي آب را بهQاگر به مقداري آب صفر درجۀ سلسیوس -204

vچند کیلوژول است؟Q ،شودگرم از آب بخار می100درجۀ سلسیوس بدهیم،40به همان مقدار آب
kJ

(L )
kg

 2250 

1 (3602 (2253 (6904 (400

205- 64
kg یخ90داخل ظرف عایقی مقدار C اتمسـفر وارد 1جـوش در فشـارچندگرم بخـار آبحداقل .جود است مو20با دماي

C  تبدیل شود؟ 0ظرف کنیم تا تمام یخ موجود در ظرف ذوب شده و به آب

F v
J kJ kJ

,L ,L )
kg kgkg. C

  2100 336 یخ2268
J

,c
kg. C

 c)آب4200

1 (802 (1003 (604 (120
206- 800C پس از ایجاد تعادل چند گرم یخ ذوب نشده در ظرفکنیم. صفر درجۀ سلسیوس مخلوط مییخg300را با20گرم آب

Fماند؟میباقی
J J

,L )
kgkg C

 4200  c) آب336000

1 (2002 (1003 (404 (60
 است؟نادرستهاي زیریک از گزینهکدام -207

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

m اگر -208 m2 را با1گرم آب با دماي C ،مخلوط کنیم2گرم آب با دماي گرم m2خواهد شد. اگر55دماي تعادل مجموعه
 m با1آب با دماي 2گرم آب با دماي

C خواهد شد. حاصل عبارت40مخلوط شوند دماي تعادل  1 برابر با چند2
 نظر شود.)درجۀ سلسیوس است؟ (از مبادلۀ گرما با محیط صرف

1 (502 (653 (804 (95

Fجسم جامدي با گرماي نهان ویژة ذوب -209
J

L
kg

  475 ایم اگر نمودار تغییراتواتی حرارت داده200را با یک گرمکن10

 ؟استSIچند واحددر حالت جامداین جسم ةدماي این جسم برحسب زمان، مطابق شکل مقابل باشد، گرماي ویژ

1 (1000 

2 (2000
3 (4000 

4 (5000 
 
 
 

 
 
 

 هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -210

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

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

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

500

� (0C)

40

90

2000
t(s)

A

B
C

0
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ش

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

،مادههر« ....................»اي که سختی باالیی .................... و در حالت مذاب رساناي جریان برق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دروالسی است. نزندة آن در حالت جامد از نوع واهاي بین ذرات سانیرو –نیست –) دارد1
اي از مواد است که بیشترین تنوع را در میان مواد در طبیعت دارند.متعلق به دسته –است –) ندارد2
تواند در ساختار بلور خود حاوي تنها یک نوع عنصر باشند.برخالف جامدهاي کوواالنسی، نمی –است –) دارد3
االنسی است.هاي کووطور قطع متفاوت با حالت فیزیکی جامد بهحالت فیزیکی آن، در دماي اتاق، –نیست –) ندارد4

 است؟نادرستکدام گزینه -212

اکسید برابر صفر است.گرد ترياکسید و گوهاي اتین، کربن دي) گشتاور دوقطبی مولکول1
ایی خاکی بیشتر است.قلیاکسید فلزهايبلورشبکۀپاشیمینیم اکسید از آنتالپی فرو آلوبلورشبکۀپاشی) آنتالپی فرو2
هاي اشتراکی وجود دارد.ها پیوندشمار معینی از اتممیان ،االنسی) در ساختار یک جامد کوو3
مشابه و از نظر بار الکتریکی با هم متفاوتند.در ساختار لوویسهاي ناپیوندي ناز نظر شمار الکتروسیلیکاتوهاي فسفات) یون4

 است؟نادرستزیرهاي  کدام موارد از عبارت -213

ژن متصل است.هیدرواتم 4ژنی بهپیوند هیدرو 2االنسی وپیوند کوو 2هر اتم اکسیژن از طریق ،یخسازندةهاي) در ساختار مولکولآ
اتمی در هـیچ ترکیبـیهـا یـون تـککه تاکنون از آنهستنداالنسی کربن و سیلیسیمهاي کووب) عناصر اصلی سازندة جامد

شده است.شناخته ن
H COهمانندO2پ) در مولکول خمیده  تر اسـت و ایـن مولکـول، تراکم بار الکتریکی منفی روي اتم اکسیژن بیش2مولکول

ند.کگیري میدر میدان الکتریکی جهتاکسیدهمانند کربن دي
هاي آن وابسته است.هاي اشتراکی درون مولکولبه پیوندولکولییک ترکیب متبخیر و نقطۀ جوشآنتالپیت) 
) پ و ت4و ب آ) 3) ب و پ2و ت آ) 1

 ؟استدرستچه تعداد از موارد زیر -214

یابد.جود در نمونه به غیر از آب، افزایش میهاي حاصل از یک نمونه خاك رس، درصد جرمی تمام مواد مو  ) هنگام پختن سفالینهآ
Siآنتالپی پیوندب) میانگین Oآنتالپی پیونداز ربیشت ،در بلور سیلیسSi Siدر بلور سیلیسیم خالص است، از این رو

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

گیرند، ناقطبی هستند.ها بر روي یک خط راست قرار میها هسته اتمهاي سه اتمی که در آنت) مولکول
چکتر است.اي که عدد اتمی بیشتري دارد، کوبرابري دارند، شعاع ذرهاتمی که تعداد الکترونث) در میان چند گونه تک

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

29/باشد، براي تولیدkJ.mol12542اکسید برابر باسدیمبلورپاشی شبکۀی فرواگر آنتالپ -215 هـاي گـازي طـیگرم از یون5
پاشی بلور سدیم اکسید، به انرژي حاصل از سـوزاندن چنـد گـرم اتـانول نیـاز اسـت؟ (آنتـالپی سـوختن اتـانول،فرایند فرو

kJ.mol C).) است11357 ,O ,Na ,H : g.mol )    112 16 23 1   

1 (362 (413 (464 (51

دقيقه10وقت پیشنهادي :تراي روشنسوي آيندهاي از هنر، زيبايي و ماندگاري + شيمي، راهي بهشيمي جلوه
100تا65هايصفحه:3شيمي
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Aهايگونهآرایش الکترونی -216 3،E 2، BوDp Cختمp53وd23،p22 ،63به ترتیب به عنصري از گروهشده است و
 (نماد عنصرها فرضی است.)هاي زیر درست هستند؟چند مورد از عبارتآنبا توجه به .استجدول تناوبیو دورة سوم14

Bبعدي است.هاي دوبعدي و سهتروپو داراي آلوباشدبرقجریانرسانايتواندمی
Cکند.با اکسیژن ترکیب مولکولی نارسانا با ساختار شبیه به یخ ایجاد می
Aرسد.کاتیون پایدار آن به آرایش گاز نجیب میواستاينخستین فلز واسطه جدول دوره
Eکه در تهیه استنت و دسته عینک کاربرد دارد.از فوالد استترنقطۀ ذوب پایینیک فلز با
AباDتر ازبیشآنتالپی فروپاشی شبکۀ بلورترکیب یونی باAl O2 دهد.تشکیل می3
1 (2 2 (1 3 (4 4 (3 

 ؟استدرستکدام گزینه -217

یابد.جرقه افزایش میاثردربرخالف این واکنشدر حضور توري پالتینی،) سرعت واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن1
هاي گرماده بیشتر است.گیر نسبت به واکنشهاي گرماسازي واکنشگر بر انرژي فعال) میزان تأثیر کاتالیز2
x«صورت بهg.km1ها برحسبخروجی از اگزوز خودروهاي) ترتیب مقدار آالینده3 yC H NO CO  «است. 
CO،x«هاي) از بین آالینده4 yC HوNO «با گاز اکسیژن وارد ،ج از اگزوز خودروپیش از خرو ،دو مورد در حضور مبدل کاتالیستی

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

200 kJ165 kJ

اهنرژي

وا	نش (I)پ�شرفت

35kJ

65kJ

اهنرژي

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

است.از سرعت آن در جهت رفتبرگشت کمترسرعت آن در جهتدر شرایط یکسان،گرماده است و Iب) واکنش
یابد.ها کاهش میواکنشHسازي وگر انرژي فعالکاتالیزاستفاده ازپ) با

ها هستند.دهندهاز واکنشها پایدارترفراورده ،Iبرخالف واکنشIIواکنشدرت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

تولیـدCOگـرم گـاز 7متر،ر ساعت در غیاب مبدل کاتالیستی به ازاي هر کیلـومتر ب  کیلو60خودررویی با سرعت متوسط -219
و سرعت متوسط تولیدL.mol130از مبدل کاتالیستی استفاده کند، در شرایطی که حجم مولی گازهاکند. اگر این خودرومی

/این گاز در حضور مبدل L.s10 چنـد درصـد بـوده اسـت؟ ،COبر مبناي مصـرف گـازباشد، بازده مبدل کاتالیستی025
)O ,C :g.mol  116 12 ( 

1 (602 (503 (804 (75
1در یک واکنش گرماده، انرژي فعال -220 گیـري. پس از بهرهاستدر جهت برگشتسازيفعالانرژي3سازي واکنش در جهت رفت،

1گر، انرژي فعالاز کاتالیز انـرژي گرکاتـالیزاسـتفاده از. شودسازي در جهت برگشت میبرابر انرژي فعال4سازي در جهت رفت
 دهد؟چند درصد کاهش میتقریب بهرفت راواکنشسازيفعال

1 (302 (/33 33 (604 (/66 6
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ناگون درست است؟هاي گوایی با سرعتهاي شیمیکدام گزینه دربارة انجام واکنش -221
شود.) انفجار، واکنش نسبتاً سریعی است که در آن حجم زیادي از گازهاي داغ تولید می1
شود.رنگ نقره کلرید میکلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل آهسته رسوب سفید) افزودن محلول سدیم2
ریزد.زنند، زنگار تولید شده ترد و شکننده است و فرو می ی) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به کندي زنگ م3
شود.) تجزیه سریع سلولز کاغذ در گذر زمان باعث زرد و پوسیده شدن بسیاري از کتب قدیمی می4

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

دهد.ها را افزایش میگوشت، ماندگاري آنسود کردنها، تهیۀ ترشی و نمک هکردن میوکخش
بیشتر است.سازندة آنخشکمغزوت در مقایسه با فسادوقاسرعت فاسدشدن ،
ها ندارد.پذیري آن، تأثیر زیادي بر فسادکشمحیط مرطوب و محیط خمدت نگهداري مواد غذایی در
دهد.درون ظرف را افزایش میهاي مایعروغنظروف کدر، زمان ماندگاري
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

MnO)منگنات پرحاوي یونرنگمحلول بنفش ةواکنش موازنه شد -223 )4اسیدبا اگزالیک(H C O )2 2 صورتدر دماي اتاق به4
 است؟نادرستزیر است، با توجه به آن کدام مطلب

MnO (aq) H C O (aq) H (aq) Mn (aq) CO (g) H O(l)      24 2 2 4 2 22 5 6 2 10 8
متوسطسرعت تولید گازمقدار) آ سرعت مقدار نصف CO2اسید است.مصرف اگزالیک

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

آورد.دست بهکننده در واکنشیک از مواد شرکتتوان براساس هررا میmol.s1ت) سرعت واکنش با یکاي
پ –) ب4پ – آ) 3ت – آ) 2 آ) 1

n(B)در یک واکنش -224 n(C)
R(B) ،R(C)

t t

 
 

 
n(D)و

R(D)
t




R(B). اگراست R(C) R(D) 
1 1
3 باشد، کدام2

 ؟دهددرستی نشان میرا بهمعادله واکنشگزینه

1 (D B C 3 22 (D C B 3 2
3 (C B D 2 34 (C B D 3 2

CaCO: واکنشموازنه نشدهمعادلۀمطابق -225 HX CaX CO H O   3 2 2 CO2اگر نمودار زیر مربوط به حجم گاز ،2
اسید با غلظتکلریکلیتر محلول هیدرومیلی100لسیم کربنات وبا حضور مقادیر اضافی کAو واکنش در حالتباشدتولیدي

/0 یک از اقدامات زیر منجر به تغییرات نمودار از حالتکدام ،اتمسفر انجام شود 1درجۀ سلسیوس و فشار25موالر در دماي2
AبهDشود؟می 

1 (/0 افزودن کلسیم کربنات وگاز تولیدياتمسفر کاهش فشار5
به جاي محلول اولیه HXموالر اسید 4/0لیتر محلولمیلی50استفاده از) 2
0/با غلظتHXلیتر محلول اسیدمیلی200) افزودن3 به محلول اولیهموالر1
0/با غلظتHXلیتر محلول اسیدمیلی50) افزودن4 به محلول اولیهموالر4

دقيقه20شنهادي :وقت پیناپذيرنيازي پايان ،در پي غذاي سالم + پوشاك
108تا75هايصفحه:2شيمي

V(L)

t(min)

D

A
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 ؟استدرستهاي زیریک از گزینهکدام -226

 .استبر سرعت واکنشکاتالیزگرگذاريتأثیر ةدهندکه نشان دسوزتر میتر و آسانقند آغشته به خاك باغچه سریع) حبۀ1
کند.گر عمل میبه عنوان کاتالیزدر مواد غذایی وفرنگی یافت شدههاست که در تمشک و توتاسیدکسیلیکاسید عضوي از خانواده کربوئیک) بنزو2
واکنش در دقیقه اوّلمتوسطاز سرعتواکنش،متوسطسرعت ،انجامددقیقه به طول می 2هاي شیمیایی که بیش از) در تمام واکنش3

 .استواکنش در دقیقه دوّم بیشترمتوسطکمتر و از سرعت
نشده دارد.انرژي و ناپایدار بوده و در ساختار خود الکترون جفتکه پراسترادیکالايگونهپن) لیکو4

 است؟نادرستاسید در دما و فشار اتاقکلریکبا محلول هیدرودربارة واکنش کلسیم کربناتهاي زیرعبارتکدام مورد از -227

CaCO: موازنه نشده(واکنش (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 ، حجم مولی گازها را در شرایط2

در نظر بگیرید.)L.mol124واکنش برابر با

برحسبارز با سرعت متوسط مصرفتوان هم) سرعت متوسط واکنش را میآ CaCO3mol.L .s 1 در نظر گرفت.1
یابد.یا افزایش حجم محلول اسید با اضافه کردن آب مقطر، افزایش میج گاز در این واکنش با گرم کردن مخلوط واکنشب) سرعت خرو

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

10/دقیقه، 5/1ت) اگر در مدت زمان /سرعت متوسط تولید گاز برابر با ،گرم آب تولید شود8 L.min14  .است8
) پ و ت4و ب آ) 3) ب، پ و ت2، ب و تآ) 1

 ؟اندنادرستاسیدییکبارة بنزوچند مورد از مطالب بیان شده زیر در -228

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

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

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
یکـی ازمربوط به تغییـرات غلظـتشود. اگر جدول زیرلیتري تجزیه می 4در یک ظرف سربستۀمقدار معینی منیزیم کربنات -229

بتداي واکنشاکسید از ابتدا تا انتهاي واکنش چند مول بر دقیقه است؟ (در اتشکیل منیزیممتوسطاجزاي واکنش باشد، سرعت
MgCO   کربنات وجود دارد.)فقط منیزیم (s) MgO(s) CO (g) 3 2

20304550120170زمان (ثانیه)
 5/1 5/1 45/1 3/1 0/1 6/0غلظت (مول بر لیتر)

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

ژن واکنش دهند.توانند در شرایط مناسب با گاز هیدروهاي آلی هستند که میترکیبها  مغذي) ریز1
یابد.ورده، کاهش میفرازمان تولید –ب نمودار مولیگر، شی، برخالف کاتالیزینده به یک واکنش شیمیاار) با افزودن بازد2
دهد.افزایش میخواسته راهاي ناسرعت واکنشونشده استسیریکربنهیدروپن) لیکو3
زیاد، زیاد و کم است.بیتنشده هستند، به ترهایی که داراي الکترون جفت) فعالیت شیمیایی، سطح انرژي و پایداري مولکول4
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0/سولفات با غلظت(II)رنگ مسمحلول آبیmL250دقیقه، شدت رنگ 4پس از گذشت -231 فلزر لیتر در واکنش بابمول8

4آهن به
ر دقیقه است و این مقدار مس اگربسرعت متوسط تولید مس در این مدت چند مول .رسدشدت رنگ اولیه خود می5

  ).استSTPشرایط(دقیقه است؟بربه تقریب چند لیترNO2شود، سرعت تولید گازمصرف(II)واکنشدردقیقه 5در

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

1 (04/0،/1 42 (01/0،/0 35 3 (04/0،/0 354 (01/0،/1 4
تا پایانژن تجزیه شود. اگرژن و هیدروي نیتروهاکنیم تا به گازنیاك را وارد میلیتري، مقداري گاز آمو 4در یک ظرف سربسته -232

/ش برابرواکنمتوسطدقیقه از شروع واکنش، سرعت12 mol.L .min 1 10 جود در مخلوط واکنش دري موهاو شمار مول05
H)نیاك باشد، جرم مخلوط واکنش چند گرم است؟هاي اولیه آموبرابر شمار مول 2این لحظه ,N : g.mol )  11 14 

1 (/107 72 (/326 43 (/81 64 (/163 2

KClO: موازنه نشدةبراساس معادلۀKClO3مقداري -233 (s) KCl(s) O (g)
 3 شـود. اگـر سـرعت ایـنتجزیه می2

/واکنش mol.min10 جود در ظرف واکـنشدرصد از جرم مواد جامد مو40یه از آغاز واکنش،ثان300باشد و پس از گذشت4
Oچند گرم بوده است؟ (KClO3کلرید باشد، مقدار اولیهمربوط به پتاسیم , Cl / ,K :g.mol   116 35 5 39( 

1 (8262 (7253 (10234 (937
 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -234

اند.هاي اکسیژن به یکدیگر متصل شدهکز با واسطه اتمکربنه مولکول گلوهاي شش) در سلولز، حلقه1
آیند.شمار می بهپلیمرهاها جزوتئینتون و پروچک و روغن زیهاي کواکسید و آب جزو مولکول) کربن دي2
ماند.  دار دارد و روي آب شناور میاتن شاخهاتن بدون شاخه، چگالی بیشتري از پلی) پلی3
دهد.ناگون واکنش می) تفلون نقطۀ ذوب باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم است و با مواد شیمیایی گو4

 ؟استدرستچه تعداد از موارد زیر -235

تواننـد در واکـنش پلیمـريکربن در زنجیر کربنی داشته باشند، می –گانه کربنآلی که در ساختار خود پیوند دوياه) ترکیبآ
شدن شرکت کنند.

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

شود کـه پلیمـر آن در تولیـد نـخژن در ساختار اتن، مونومري حاصل میهاي هیدروجاي اتمئور بههاي فلوپ) با جایگزینی اتم
شود.هاي آلی حل میدندان کاربرد داشته و در حالل

رود.کار میهاي پالستیکی بهر تولید لولهاستحکام بیشتري داشته و د ،اتن بدون شاخهدار نسبت به پلی  اتن شاخهت) پلی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 هاي زیر درست است؟چه تعداد ازعبارت -236

بسیار زیاد است. ،هامولکولهاي سازنده درشت) جرم مولی و نوع اتمآ
شوند.و تجزیه میکردههاي شیمیایی شرکتنشده به راحتی در واکنشهاي سیرکربنب) پلیمرهاي حاصل از هیدرو

کربن برابر است.همشدةآلکان و الکل سیریک مولهاي بخار آب تولید شده از سوختن کاملپ) شمار مولکول
اتنپلی«: مقایسهت)  ها نسبت داد. هاي بین مولکولی این ترکیب وقدرت نیرتوان بهرا می »آبپانپرونفتالن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 است؟نادرستشود، کدام گزینههاي زیر که هر کدام به یک پلیمر مربوط میبا توجه به ساختار -237

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

N N N N
(آ)(ب)

Cپلیمر (آ)، ةمول مولکولی مونومر سازندفر) 1 H N3 است.3
گرم بر مول است.104پلیمر (ب)، برابرنومر سازندة) جرم مولی مو2
پلیمر (آ) است.نومر سازندةهاي پیوندي مولکتروناپلیمر (ب) دو برابر جفتنومر سازندةهاي پیوندي مولکترونا) تعداد جفت3
است.بر مولگرم 9برابر ،گلیکولم مولی اتیلنپلیمر (آ) با جردةنومر سازن) تفاوت جرم مولی مو4

1کربن) در ساختار یک نمونه از پلی –گانه (کربنهاي دواگر تعداد پیوند -238 گانه در سـاختار یـک نمونـههاي سـهبرابر تعداد پیونـد3استیرن،
C)اتن است؟سیانوژن در پلیند برابر جرم نیترواستیرن چهاي کربن در پلیاتن باشد، مجموع جرم اتمسیانوپلی ,N :g.mol )  112 14 

1 (4
72 (3

73 (16
74 (16

21
 ؟نیستدرستهاي زیر  یک از گزینهکدام -239

 .شودو ... استفاده می لافزون بر تولید پوشاك، در تولید تور ماهیگیري، گاز استرینام سلولز تشکیل شده وهایی بهکولمول) پنبه از درشت1
 .استها بسیار زیادها برخالف نوع اتمهاي سازندة آند که تعداد اتمهایی هستنمولکول) نشاسته گندم و انسولین همانند نایلون، درشت2
توان براي پلیمرها فرمول مولکولیکننده در یک واکنش پلیمري شدن ممکن نیست و از این رو نمینومرهاي شرکتیق مو) تعیین تعداد دق3

دقیقی نوشت.
شود.شوند، آب تشکیل میکه به ترتیب از الکل و اسید جدا میHوOH) در واکنش تولید استر، با ترکیب شدن4

طور متوسط در هر رشته این پلیمر، چندباشد. بهg.mol162400مصرفیکبارظروف ةاگر جرم مولی متوسط پلیمر سازند -240
Hاز اتصال چند مونومر تشکیل شده است؟ (زنجیرکربن وجود دارد و هر –گانه کربنپیوند دو ,C :g.mol  11 12 (
 )ها را از راست به چپ بخوانید.(گزینه

1 (600- 2002 (1800- 6003 (600- 6004 (1800- 200

 ؟نیستستدرهاي زیریک از گزینهکدام -241
، نقطۀ جوش و پایداري کمتري دارد.O2هاي اکسیژن است که نسبت بهشکل) اوزون یکی از دگر1
برابر است.با همها نیزگاز مختلف برابر باشد، حجم آندو) در دما و فشار یکسان، اگر تعداد مول2
است.با گاز هیدروژنآنواکنشهاي حاصل ازترین فراوردهنیاك یکی از مهماثر شهرت دارد که آمو بی ءترین جزء سازندة هواکره به جو) فراوان3
شود.ورده تبدیل نمیاها به فردهندهپذیر است، از این رو با وجود انجام آزمایش در شرایط بهینه، تمام واکنشهابر برگشتانجام شده در فرایند) واکنش4

N)ست؟ازیر درستهايچند مورد از عبارت -242 g.mol ) 114 
 0/حجم 0/لیتر بر مول است، برابر20ژن در شرایطی که حجم مولی گازهاگرم گاز نیترو14 لیتر است.1
 حجم گازي در فشارatm1 یابد.اتمسفر افزایش می 4دهیم، فشار گازلیتر کاهش 2حجم گاز را بهیکساندر دمايلیتر است، اگر10ابربر
 حجم یک نمونه گاز با تعداد مول آن رابطه مستقیم دارد.  ،دهد و در دما و فشار ثابتحجم یک گاز را تغییر می ،تغییر دما و فشار
 گازي که در شرایطجرم مولیSTP0/هر لیتر آن گرم بر مول است.16/20گرم جرم دارد، برابر9
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

دقيقه20وقت پیشنهادي :ردپاي گازها در زندگي + آب، آهنگ زندگي
107تا77هايصفحه:1شيمي
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است؟نادرستهاکدام عبارت در مورد آن .استشکل زیر مربوط به چهار ظرف حاوي گازهاي مختلف با حجم و دماي برابر -243
(C ,O ,H ,He : g.mol )    112 16 1 4 

 ترین فشار را دارد.بیشBترین و ظرفکمA) ظرف1

وارد شود،Aگرم گاز اکسیژن در ظرف24) اگر2
شود.برابر میBفشار آن با ظرف

 .استCتر از فشار ظرفدرصد بیشD،50) فشار ظرف3
 .استCهاي موجود در ظرفتر از تعداد اتمبیشAهاي موجود در ظرف) تعداد اتم4

/اکنشدر و -244  231 806 NOگرم گاز 6زیر،واکنشموازنه نشدةمعادلۀاسید مطابقبا مقدار کافی نیتریکMاتم فلز10

O(تواند باشد؟کدام میMفرمول سولفات فلز .دست آمده است به ,N :g.mol  116 فقط یک نوع کاتیونMفلز14
  )دهد.پایدار تشکیل می

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

1 (M SO2 42 (MSO43 (M (SO )2 4 34 (M(SO )4 2
/حاصل از تجزیۀN2مقدار گاز -245 g60 آزیدنش موازنه نشدة زیر را از تجزیۀ گرمایی چند گرم سدیمپتاسیم نیترات براثر واک6

)NaN3براساس واکنش موازنه نشدة (NaN (s) Na(s) N (g) 3  دست آورد؟توان بهمی2

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

KNO (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 2
1 (132 (5/6 3 (764 (7/9 

 دهد، چه تعداد از مطالب زیر درست است؟نیاك به روش هابر را نشان میشکل که تولید صنعتی آموبا توجه به -246

 در بخشDبرخالفCدهد که هیچ تأثیري در ساختار شیمیایی فراورده ندارد.، فرایندي رخ می
 در بخشF شود.شکل فرایند هابر جداسازي میفراوردة گازي
 بخشEفت مواد اولیه و افزایش بازده درصديرگیري از هدربراي جلو

تولید آمونیاك تعبیه شده است.
 تر بهسنگیندهندةمولکول واکنشهاي ناپیونديالکتروننسبت شمار جفت

است. 3فراورده واکنش برابرمولکولهاي ناپیوندي درالکترونتعداد جفت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اسـت. از واکـنش ایـن آلیـاژ بـاAlدو برابـر جـرمMgیـم، در ایـن آلیـاژ جـرمدر اختیار دارMgوAlآلیاژي از فلزهاي -247
Feگرم آهن را از2/11تواندشود که این گاز میتولید میH2اسید، گازکلریکهیدرو O (s)2 آزاد کند، چند گـرم از آلیـاژ را3

Al)دهد؟تشکیل میMgفلز ,Mg ,Fe : g.mol )   127 24 56
Mg HCl MgCl H

Al HCl AlCl H

Fe O H Fe H O

  
  

  

2 2
3 2

2 3 2 2

2
2 6 2 3

3 2 3
 

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

شود.رنگ باریم سولفات تشکیل می) هرگاه محلول باریم کلرید به محلول سدیم سولفات اضافه شود، رسوب زرد1
شوند.محسوب می هشوندها حلها و مولکولآب حالل و یونهاي همگنی هستند که در آنخلوطها و دریاها م) آب اقیانوس2
هاي شیمیایی با یکدیگر دارند.کنشناگون آن تنها برهمهاي گو) زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست و بخش3
Caها،وندر میان کاتیوClها،در میان آنیون) در آب دریا،4 2ترین مقدار را دارند.بیش

A

B

C D

E
F

گرم 8

ا	س�ژن

A

گاز

گرم 16

متان

B

گاز

C

گرم 3

هل�م

D

گاز

گرم 22

گاز
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 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ -249

جود در کرة زمین در حدودهاي موآ) جرم کل آب 2015 سطح زمین را فرا گرفته است.75%گرم است که تقریبًاکیلو10
یابد.کره، جرم کل مواد حل شده افزایش میها تن مواد مختلف در آبحل شدن میلیاردب) ساالنه با

گذارند.کره تأثیر میکره و هواکره، سنگروي هواتنهاهاي آتشفشانی، به ترتیبپ) جانداران آبزي، الشۀ گیاهان و فعالیت
کلرید است.آب دریا بیشتر از منیزیمبا تبخیریم سولفاتهاي حل شده در آب دریا، احتمال تشکیل کلست) با توجه به مقدار یون
هاي یخ است.برابر سهم کوه45ها تقریبًاکره، سهم آب اقیانوسجود در آبث) از بین منابع آب مو

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

هاي حل شده در آب دریاي مرده، به راحتیل غلظت باالي نمکهاي کرة زمین تقریباً ثابت است و به دلیشده در آب) جرم کل مواد حل1
توان روي آن شناور ماند.می
هاي همگن هستند. ط) هواي پاك، ضد یخ و محصوالت واکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید، همگی مخلو2
NH)یونیاي در آب دریا وجود دارند و ترکیبجدول دوره 2و 1هايهاي گروه) کاتیون3 ) SO4 2 گرد واز کودهاي شیمیایی است که گو4

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

 موارد زیر صحیح است؟چه تعداد از -251

شود که الگویی براي تهیۀ آب مقطر است.آ) هنگام تشکیل برف و باران تقریباً تمام مواد حل شده در آب، از آن جدا می
ترکیبیب)  BaCl2رههـاي نقـتوان به ترتیب از محلولبراي شناسایی آنیون و کاتیون آن می ومحلول در آب استبوده که

نیترات و سدیم سولفات استفاده کرد.
هـا در ترکیـب لیتـیمبرابر نسبت تعداد عنصرها بـه اتم10نیوم سولفات،ها به عنصرها در ترکیب آموپ) نسبت تعداد اتم

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

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

Naگرم محلول سود کـه غلظـت یـونبا چند کیلوبایدزیرنشدةمطابق واکنش موازنهمقدار اضافی از گاز کلر -252 (aq)در آن
70/است واکنش دهد تاppm11500برابر  شود؟حاصلNaClگرم2

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

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

کنیم. اگر در دماي جدید درصد جرمیسرد میC10حل کرده و محلول را تا دمايC60گرم آب100را درXنمکگرم50 -253
 نیاز است؟C10آبدرصد باشد، براي انحالل دوبارة رسوب ایجاد شده در این فرایند، چند گرم20برابرXنمکشدةمحلول سیر

1 (1002 (503 (1504 (200
کنیم. اگر اینتهیه میC60گرم محلول سیرشده در دماي75در آب مقطر حل نموده وطور کاملبهراAمقداري مادة ناخالص -254

ودر ابتدا کدام بوده استAشود. درصد خلوص مادةتولید میAگرم رسوب خالص5سرد کنیمC35محلول را تا دماي
درAپذیري مادةشوند و انحاللها در آب حل میفرض کنید ناخالصیرسد؟ (در محلول نهایی به چه عددي میAغلظت مولی مادة

/واستگرم آب100گرم در30گرم و40به ترتیبC35وC60دماي g.mL ,A g.mol  1 11 4 چگالی75
ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینه )نهاییمحلول

1 (80- /2 662 (4 803 (60- /2 664 (60- 2
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LiوKClهايپذیري نمکهاي جدول زیر، انحاللبا توجه به داده -255 SO2 پـذیريدر چه دمایی یکسان است و مقـدار انحالل4
LiوKClپذیرياین دو نمک در این دما، چقدر است؟ (نمودار انحالل SO2 ها را از(گزینـهدر آب را خطـی فـرض کنیـد.)4

 راست به چپ بخوانید.)

gپذیري در دمايانحاللC10ازاي افزایش هرپذیري بهتغییرات انحالل
( ) C

g
0100 JAنمک

3 27KCl

5/1-36Li SO2 4
1( / C 25 1 302 (/ C 25 1 203 (C 33 304 (C 33 20

/ه نیتـرات بـا چگـالیلیتـر محلـول نقـرمیلی50جـود درهاي نقـرة مویونتمامدادنبراي رسوب -256 g.mL11 و غلظـت7
ppm 56 35/لیتر محلولچند میلیتقریب به،10 /درصد جرمی سدیم کلرید با چگالی1 g.mL11    الزم است؟5

(Ag ,Cl / ,N ,Na ,O : g.mol )     1108 35 5 14 23 16
1 (2/462 (6/663 (7/294 (3/33

است. بـا اضـافه کـردناختیارلیتر درگرم بر میلی 25/1مول بر لیتر و چگالی 8کسید با غلظتگرم محلول سدیم هیدرو750 -257
400یابد. اگر حجـم محلـول اضـافه شـدهمول بر لیتر کاهش می 2کسید به آن غلظت مولی آنمحلول دیگري از سدیم هیدرو

1/برابرلیتر و چگالی آنمیلی  درصد جرمی محلول اضافه شده کدام است؟ ،لیتر باشدگرم بر میلی2

(Na ,O ,H : g.mol )   123 16 1
1 (102 (203 (304 (40

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

.»از ......................... فّرارتر است؛ زیرا ......................... «......................... 
1 (CH COCH C H OH3 3 2 Cهايجرم و حجم مولکول -5 H OH2 کمتر است.5
2 (PH AsH3 ضعیفهايوالسی بین مولکول درهاي واننیرو -3 AsH3.تر است
3 (H O HF2- میان مولکول هايیژنهاي هیدروشمار پیوندHFکمتر است. 
4 (N O2 قطبی هستند.N2هايبرخالف مولکولO3هايمولکول -3

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

Nاینب) با CONبرابر است،COو2که جرم مولی گازهاي شود.به مایع تبدیل می2زودتر از
 .هاي خمیده، قطبی و نقطۀ جوش نزدیک به یکدیگر دارندپ) آب و هیدروژن سولفید، هر دو مولکول

F ، باالتر است.HClبیشتر است، نقطۀ جوش آن از نقطۀ جوشHClاز جرم مولی2ت) چون جرم مولی
) ب، ت4) ب، پ3) آ، ت2) آ، ب1

 است؟نادرستس زیرهایی با ساختار لوویربارة مولکولکدام گزینه د -260

H H

X
, Y H , O Z O

 
Hگاه نقطه جوشاکسیژن قرار گیرد، آن ،X، فلوئور و به جايYگر به جاي) ا1 X2از نقطۀ جوشHXتر خواهد بود.بیش 
همانندگاه  اي عنصرها باشد، آنوه چهاردهم جدول دوره، نخستین عضو گرZاگر) 2 ZO2CH4گیري نخواهد کرد.در میدان الکتریکی جهت
شود.در میدان الکتریکی میHYگیري، سبب جهتYقرارگرفتن تنها نافلز مایع جدول تناوبی به جاي) 3
X،Hاي عنصرها به جايبا قرار گرفتن هر یک از دو عضو اول گروه شانزدهم جدول دوره) 4 X2توانایی برقراري پیوند هیدروژنی با

هاي اتانول را خواهد داشت.مولکول

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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