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

 14001400ماه ماه اسفنداسفند  66
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
  1 –10  310فارسي

15  
  11 -20 10 2فارسي

  15  21 -40  320و2عربي، زبان قرآن
  41-50 310دين و زندگي

15  
  51 -60 10 2دين و زندگي

  15  61 -80 320و2ان انگليسيزب
  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

  مرتضي منشاري  الهام محمدي،كاظم كاظمي،محسن فدايي،هامون سبطي،،د اصفهانييحممحسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
  سيدمحمدعلي مرتضوي،  پيروز وجاننصرآبادي،كاظميمحمدعليشيرودي،مرتضي كاظمولي برجي،نويد امساكي،ابراهيم احمدي،  ، زبان قرآنعربي

كبيـر،  فرهنگيان، مرتضـي محسـنيفردين سماقي، محمدرضابقا،محمد رضاييزحل،عليرضا ذوالفقاريمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، محسن بياتي،  دين و زندگي
  فيروز نژادنجف

  روشعقيل محمديمحدثه مرآتي،سعيد كاوياني،زاده،عطا عبدلحسن روحي، محمد طاهري،اله استيري،رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازيمسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي،  مرتضي منشاري  سيدعليرضا احمدي  فارسي

سيدمحمدعلي  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  پوراسماعيل يونس

  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني  احمد منصوري  احمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانهاي مذهبياقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  ،اله استيريرحمتلو،سعيد آقچه

  سپيده جاللي  فاطمه نقدي

به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران

گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?

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



  2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي  1400اسفند 6آزمون
  

ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟هاي زير بهشده در بيتهاي مشخصمعناي واژه- 1

  ر بدي را سپرمكه نيكي بود    سپرهمي تا بود راه نيكي -

  برگذشته ز منتهاي نجوم    دولت تو چون رايترايت -

  گر بخت دهد ياري، انديشة آن دارم    مدار از كسانديشهگفتي كه بيا بر من -

  ) ببخش، پرچم، اندوه4  ) پيما، پرچم، ترس3  ) وسيلة دفاع، قصد تو، بيم2  ) طي كن، فطرت، فكر1

؟اماليي وجود داردغلطدر متن زير چند- 2

وند و چيصبري در درون بجنبجا پادشاهي دارد و ددانِ آن نواحي در دامِ طاعت خود آورده، شاه پيالن را از شنيدنِ اين حكايت سلسلة بيشيري آن«

داشت،كه در سرماند و در آن نشاط از غايت نخوتيآن پيل كه در دياِر قربتش هندوستان ياد آيد، از شوقِ كشش آن نزهتگاه زمامِ سكون و قرار با او ن

  »كرد.هر لحظه استعادت ذكر آن مي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟استآمدهنادرستروهاي كدام بيت در كمانك روبهيكي از آرايه- 3

  هنوز (ايهام، تضاد) متا چه خواهد شد در اين سودا سرانجام  ن توـيـفـر زلـم در سـنـت ديـ) روز اول رف1

  ت (تشبيه، حسن تعليل)ـوخـسـن بـريـسـل و نـگ رـه را دل بـالل  ندي نقابـكـرافـان بـتـسـو در بـون تـ) چ2

  (مجاز، تشبيه)ة مامانـيـه پـت بـخـال ريـر بـوض زهـدر ع  ) دوست، خون دل ما خورد به جاي مي ناب3

  س ماند و هزاران همه رفتند (ايهام تناسب، استعاره)ـفـه قـها بـنـت  ن گلشن ويرانـايار درـتـرفـرغ گـك مـ) ي4

  است؟متفاوت »تشبيه«در كدام بيت تعداد- 4

  خواهمميمن اندر مصحف روي تو يك تفسير  كمر چون خامه خلقي بسته در شرح رخت ليكن) 1

  خواهمميكه در ظلمات گيسويت يكي شبگير  مـكـاريـود راه تـارض خـع عـه شمـن بـور كـن) 2

  خواهمميازين خواب پريشان از تو يك تعبير  ون شانه هوشم رفت اندر كشور زلفشـشبي چ) 3

  همخوا يـر مـيـأثـررتـشي آهـكـرق دل يـز ب  حنت كه خاكش بر فلك باداـن مـرمـراي خـب) 4

؟ترتيب كدام استهاي مشخص شده، بهنقش واژه- 5

  »كنيمگمترانه ببوييم چهرة خوديبوشبكهن را از پي برويم / مسافرها پژمرد / بياييد از سايه روشن رويم / و اگر جاپايي ديديمچهرهتازگيدر هواي دوگانگي«

  اليه، مفعول، مسند) مفعول، مضاف2    ) صفت، مفعول، نهاد، قيد1

  ) مفعول، متمم، نهاد، قيد4    اليه، مفعول، مسند) نهاد، مضاف3

  ؟آمده استنادرستدر كدام گزينه» ساختن«نظر از فعلمعناي مورد - 6

  سپردم تو را راه خوارزم ساز (قصد و آهنگ كردن)    ساز) چنين گفت كاين لشكر رزم1

  )كردنكودن (هماهنگي و سازگاريباوزان نسازد همه جز با خس  ) كودن و خوار و خسيس است جهان و خَس2

  مشتاق گل بسازد با خوي باغبانان (تحمل كردن و مدارا)    كشد رقيبمر ميگ) چشم از تو برنگيرم3

  بساز بربط و آتش ز جان عود برانگيز (فراهم كردن)    ) بسوز مجمر و دود از دل عبير برآور4

دقيقه315فارسي
حماسيادبيات

  (گذر سياوش از آتش)
  12درس

  108تا صفحة98صفحة
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  3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي      1400اسفند 6زمونآ

  است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات- 7

  كو دل كه از جفاي فلك پاره پاره نيست    پاره ساخت تيغ جفاي فلك دلم) گر1

  خوردليك از جور فلك صاحب هنر غم مي  ) گرچه بر ارباب دانش خرمن عالم جوي است2

  ست يافته استديري است تا بر اهل هنر د    ك دراز) امروز نيست دست جفاي فل3

  دانا را سوي نادان بسي مقدار نيستزانكه  را كار نيستر فلكم) جز جفا با اهل دانش4

  ؟حماسه وجود دارد» رق عادتخ«و» ملي«در كدام بيت هر دو زمينة- 8

  و گريان به خاكگشت پيچانهمي    اكپد به پيش خداوندم) بيا1

  كه بودش جهاندار پشتمگر آن    گفت كاين اژدها را كه كُشت) همي2

  مرغ فرمانروابر او بر يكي    ) يكي كوه بيني سر اندر هوا3

  يكارجويپستكه برّنده كوهي    ) كه سيمرغ گويد ورا كارجوي4

؟مفهوم بيت زير است» فاقد«كدام بيت- 9

  »دالن را پيشه اين استهمه صاحب    غالم عشق شو، كانديشه اين است  «

  بنده بايد بودن و در بيع جانان آمدن    ) بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن1

  نوازي داردكه عجب سلسلة بنده  عشق مكش چون يوسف) گردن از بندگي2

  گرددكه صاحبدل ز هر گرد سپاهي برنمي    عاشق ة) غبار خط نگردد مانع نظار3

  كه اي هزار چون من عشق را غالم غالم    ) نهاده بركف جامي بر من آمد عشق4

   ؟ندارندكدام دو بيت اشتراك مفهومي- 10

  ببايد زدن سنگ را بر سبوي    وگويچو خواهي كه پيدا كني گفت )1

  غش باشدروي شود هر كه در اوتا سيه    خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

  كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار    سياوش چنين گفت كاي شهريار )2

  كه بنشيند از ننگ بر روش گرد    بسي مرگ بهتر بود بهر مرد

  بكندپاي ديوار ملك خويش    پادشاهي كه طرح ظلم افكند )3

  شاخ را بيخ پرورد دايم    ظلم شاخ است و بيخ آن ظالم

  ريزدفلك خاكستر غم بر سر سودابه مي  گواه دامن پاك سياوش گشت چون آتش )4

  ني استاعزيز گشتن يوسف ز پاكدام    سوزي عصمت بود زليخا خوارز پرده
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   4: ةصفح            ي، هنر، منحصرًا زبان)دوازدهم (رياضي، تجربعمومي       1400اسفند 6آزمون
 

  

 ؟است» غلط«معني چند واژه - 11

  )بيرق: رفشد( ،)گيتي: گيهان( ،)يرش: ربژه( ،)پايمرد: دستيار( ،)ي: اجازه دادندستور( ،)ژنده: عظيم( ،)ريوغ: وغ(

  )شمگينخ: يانژ( ،)انبان: خيك( ،)ختن: روشن كردنا(برافر

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟نداردغلط اماليي وجودتيكدام بدر -12

  استگريد يموسجانب طور آمدن مقصود    نخاستيو عقبييدنشي) عاشق ار آمد به كو1

  حصار آن چنان پر كه غالب ز خشت      روي زشتز بدطينتان سيه) 2

    ميبار بربسته ندانم كه كجا بگشا      استشيعزم صفر دارم و ره در پ اي) حال3

  سپر نتوان كرد چيقضا ه ريشمششيپ      كنيلزمي) گفتم از غم به وصال تو گر4

  ذكر شده است؟» حميد سبزواري، مجد خوافي، غالمحسين يوسفي و باذل مشهدي«از» ياثر«ترتيب نامدر ابيات كدام گزينه به - 13

  دريـيـة حـيكي حمله چون حمل    الف) نمود او به آن قوم چون خيبري

  ابـهست در گوش من خروش رب    ب) من چنان بيخودم كه بانگ جرس

  اوة دادخواهـم كـنـا مـاهـه شـك    ج) خروشيد و زد دست بر سر ز شاه

  ماية محتشمي خدمت درويشان است    د) روضة خلد برين خلوت درويشان است

  تو مپندار كه از سيل دمان انديشد  هـ) تشنة سوخته در چشمة روشن چو رسيد

  ) ب، هـ، ج، الف4  ) الف، هـ، ج، د3  ) ب، د، هـ، الف2  ) ب، د، ج، هـ1

  .  …جزدرست هستند؛ به» كامالً«هاي مقابل همة ابياتآرايه - 14

  (تشبيه، جناس)رافامتا بنگري صفاي مي لعل    في است جام راا) صوفي بيا كه آيينة ص1

  تعليل)گريه و بربط فغان كرد (استعاره، حسنحيصرا   ) بدان سان سوخت چون شمعم كه بر من2

  مجاز) ،تشبيهدر ازل يك جرعه خورد از جام دوست (منهر كه چون  ) سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر3

  عارفان را همه در شرب مدام اندازد (ايهام تناسب، مراعات نظير)    ) ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد4

  ؟هاي بيت زير در كدام گزينه درست آمده استآرايه - 15

  »سياه است و زردرو اشجاركه زاغ جامه    مگر رسيد عروسان باغ را ماتم«

  ) جناس، استعاره، حسن تعليل، نغمة حروف2    ه، ايهام، تشخيص، استعارپارادوكس) 1

  ) جناس، ايهام تناسب، تشخيص، تلميح4    تعليلآرايي، كنايه، حسن) تشبيه، واج3

  ادبيات انقالب اسالمي 2فارسي
  ادبيات حماسي

  14تا پايان درس10درس
  117تا صفحة86صفحة
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  5: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي      1400اسفند 6زمونآ

  ؟شوددر ابيات كدام گزينه يافت مي »صفت فاعلي« -16

  گرد صحرايي كشيدچه مجنون بيابان آن  كشند از داغ سودايت خردمندان شهرالف) مي

  چون نباشند كه من عاشق ديدار تو باشمار من اي قبلة خوبانمردمان عاشق گفتب) 

  پاي رفتار شكستند و عنانم دادند    ج) قدرت حرف گرفتند و زبانم دادند

  گرد از هزار بلبل گويا برآورم    د) شهبازم ار چه بسته زبانم به گاه صيد

  نشمريير از خدايشسر تا به پا، پا تا به سر غ    گرچه خداي دادگر نايد در اجسام بشرهـ)

  ) د، ج، الف4  ) هـ، ج، ب3  ) الف، ب، د2  ) الف، د، هـ1

شود؟ يمشاهده ميعاد ةويو هم شيبالغ ةويهم شتيدر جمالت چند ب -17

  و قدت محشر، چه محشر؟ محشر دورانيتو سرو  انيجان مهرو ؟يدر ملك جان، جان و چه جانييتوالف) 

  مانيچه كافر؟ كافر رهزن، چه رهزن؟ رهزن ا  كافريجادوجادو، چه جادو؟يكي) بود چشمتب

  جانانيدور ؟يچه دور ،يچه محنت؟ محنت دور  چه جانسوز است بر آتش، چه آتش؟ آتش محنتج) 

  كنعانوسفيوسف؟يچهوسف،ييخوب ؟يچه خوب  جمالت مجمع ما شد، چه مجمع؟ مجمع خوباند) 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  م گزينه با بيت زير قرابت دارد؟مفهوم كدا -18

  »ندي ديرينه داردوعشق با آزار خويشا   خواستم از رنجش دوري بگويم، يادم آمد«

  آيدتيشه بر فرق سر و خار به پا مي  ) چند پرسي به ره عشق چه دربايست است؟1

  صبر كن كز پردة دل، گل برآرد خار عشق    ) طاقت آزار نيش ار آوري، نوشت دهند2

  كني؟اي دل، نشد ز دوري دلبر چه مي    تم كه درد عشق شود از سفر عالج) گف3

  لطف او بين كه به لطف از در ما باز آمد  ) گرچه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكست4

  مفهوم كدام بيت در مقابل آن درست آمده است؟- 19

  گويي و دروغ) افزگ زيز امستحق هجرانند (پره ،بازان چنينعشق    ) الف عشق و گله از يار زهي الف دروغ1

  خانة دشمن خود را ز چه آباد كنيم (خيانت نكردن به ميهن)    ست زمين) دشمن خانگي آدم خاكي2

  ها)جويي نكردن و قناعت به داشتهبرآمد هم ز خانه (بهانهمنكه آب    ) به در بستن چرا جويم بهانه3

  كند (تمايل روزگار به بدكرداري)بر كليمتنگ ز گوساله ،كه جاي    آيد) ز دست سامريِ روزگار مي4

  ؟ستينكسانياتياب ةيبا بقتيمفهوم كدام ب- 20

  گذردالنيبر خار مغ هيگر همه باد    بتابد خواجوياز كعبه كجا رو يحاج) 1

  غم مخورالنيها گر كند خار مغسرزنش  زد قدم يگر به شوق كعبه خواهابانيدر ب) 2

  و فرازبياز نششدينديكه مرد راه ن    دليعنان متاب اقتيز مشكالت طر) 3

  ميرس ينمالنيمغيما جز به خارها    رسند يمقصود م ةگر رهروان به كعب) 4
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۲۸-۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجوابلاألنسبعيِّن(  
    ﴾: ء هالٌك إّال وجَههي...ال إله إّال هو ُکّل ش﴿- 21

  چيزي جز ذات او نابودشونده است!هرهيچ معبودي جز او نيست )1
  كننده است جز ذات او!مه چيز هالكجز او هيچ خدايي نيست ه )2
  !شودهر چيزي جز ذات او فاني ميكتاستتنها او معبودي ي )3
  !د مگر ذات اوشوفقط او خداست هر چيزي نابود مي )4

 :»!اهللا فهو َعبٌد ُتکَره ُمجاَلسته ِلُفحشهِمن شّر عبادّيبمّمن قد َعدَّه الّنبتعدَيالمرء أنیعَل «- 22
اسـت كـه يابنـدگان خداونـد برشـمرده اسـت و او بنـدهنيرا از بدترآنانامبريكه پي) بر انسان است كه دور شود از كسان1

شود! يخاطر گفتار و كردار زشتش ناپسند شمرده مبا او به ينيهمنش
ت گفتـار و كـردار است كه به علّيابرشمرده است و او بندهبندگان خدا نيرا بدتراوامبريكه پيدور شود از كس دي) انسان با2

دارند! يبا او را ناپسند م ينيزشتش همنش
است كه گفتار و كردارياكند و او بندهيشمارد دور يمبندگان خدا نياو را از بدترامبريكه پي) بر انسان واجب است از كس3

ود!ش يزشت او ناپسند داشته م
بـا او ينياست كـه همنشـ  يابندگان خداوند برشمرده است دور شود و او بنده نياو را از بدترامبريكه پيانسان از كس دي) با4

  شود! يخاطر كردار و گفتار زشتش ناپسند شمرده م به
ل بلـدنا الصـغيرأّن الشباب هم اّلذين ُيبنى ُمصدِّْقَصديقي!« - 23 دوسـت  »: تقـّدم!إلـى بلـد ُمستقبل البلد بأيديهم و َيتحـوَّ

  ..... !من
اي تبـديل ها ساخته و كشور كوچكمان  به كشـور پيشـرفته  كشور به دستان آن ة) باور كن كه جوانان كساني هستند كه آيند1

  شود!مي
شـود و كشـور كوچكمـان را بـه هـاي آنـان سـاخته مـي  كشور با دست ة) راست بگو كه جوانان همان كساني هستند كه آيند2
  كنند!شوري پيشرفته تبديل ميك
شـود و كشـور كوچكمـان را بـه كشـور كشورمان با دسـتان آنـان سـاخته مـي   ة) باور كن كه جوانان كساني هستند كه آيند3

  كنند!اي تبديل ميپيشرفته
شـرفته پييسازند و كشور كوچكمـان بـه كشـور  كشور را با دستان خود مي ة) تصديق كن كه جوانان كساني هستند كه آيند4

  شود!تبديل مي
  »:ياة و قّوته عَلی الفهم و العمل!الحيقرأ ُکتبًا َتزيد معرفَته فليه أن يَمن أراد أن َتنفعه القراءة فَع «- 24

هايي را بخواند كه شناخت او را در زنـدگي و نيـرويش را بـر فهميـدن و بايد كتاب ،) هركس بخواهد كه از خواندن سود ببرد1
  كردن زياد كند!عمل

هايي را بخواند كه شناختش را در زندگي و قدرتش را بر فهميـدن و بايد كتاب ،) هركس بخواهد كه خواندن به او سود برساند2
  فزايد!كردن بيعمل

و عمـل ا در زنـدگي و نيـرويش را بـر فهـم  رشخواند كه معرفتهايي را ميكتاب ،بردن بخواهد) هركس خواندن را براي سود3
  افزايش دهد!

كه شـناخت او در زنـدگي و قـدرتش بـر فهميـدن و مطالعه كندهايي را بايدكتاب ،ه بخواهد خواندن به او سود برساند) هرك4
  كردن افزايش يابد!عمل

3و 2عربي، زبان قرآن  
  3عربي، زبان قرآن
  الكُتُب طَعام الفكرِ

  3درس
  41تا صفحة33صفحة

  2عربي، زبان قرآن
كَالمِ، الكذب مفتاحآداب ال

  لكل شر
  5تا پايان درس 4درس
  63تا صفحة43صفحة

دقيقه15
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  !»:َتحسينها و مرّاء حوَل حياتهالُقي نمّو َمعرفةفُکنُت واِثقًا أّن الُکتَب و ُکّتاَبها و آراَئهم ُتؤثِّر «- 25
آننيكو گردانيدنة زندگي وشان در رشد شناخت خوانندگان دربارهاي هشان و ديدگاهايدگان و كتاببودم كه نويسن) مطمئن1
  !گذاردثير ميأت
گـذار آن اثربهبـود وشـانپيرامـون زندگيشان در رشد شناخت خوانندگانها و نويسندگانش و نظراتبودم كه كتاب) مطمئن2

  خواهد بود!
آننيكو گردانيدنوشانپيرامون زندگيگانها در رشد شناخت خوانندندگانش و نظرات آنها و نويسبودم كه كتاب) مطمئن3
  !گذاردثير ميأت
 !گذاردثير ميأآن تكردنو بهترخوانندگانزندگيو نموها در رشد آنهايها و نويسندگان و ديدگاهنان دارم كه كتابطميا )4

  :الّصحيحنعّي -26
اي براي دستيابي به خوشبختي واقعيعلم انسان وسيلههمانا!: للحصول علی السـعادة الحقيقّيـةليس علم البشر إّال وسيلة )1

  !شودمحسوب مي
  !عجيب است كه انسان دانشي بياموزد و در آينده از آن سود نبرد!: ِمن العجيب أن يتعلَّم المرُء علمًا ال ينفعه في المستقبل )2
هـاي فقط افتخار ورزيدن به اصل و نسب است كـه عالمتـي از عالمـت!: الئم الُمتکّبـرينما التفاُخر بالّنسب عالمة من عإّن)3

  !باشدافراد متكبر مي
كردم كـه فراگيـري آموزاني صحبت ميدر كالس با دانش!: ُکنت أتکّلم في الصّف مع تالميذ ُيحّبوَن تعلُّم الّلغات األجنبّية )4

  !داشتندهاي خارجي را دوست ميزبان
  :الخطأنعّي- 27

                                                            با اندرزهايى بهتر به راه پروردگارت فرا بخوان! : !ُاْدُع إلى سبيل رّبك ِبَمواعظ أحسن )1
  كند!، دوري ميستهمال دروغز بيان سخناني كه در آن احتاخردمندانسانَيجتَنب العاقل عن ذكر أقواٍل فيها احتمال الكذب!:  )2
  ترسند!هايشان نميخوشا به حال كساني كه مردم از زبان: !سنتهمَبى ِلمن ال َيخاف الّناس ِمن ألطو )3
  دهد!اين گوينده سخن زيبايي دارد كه با آن رفتار مخاطبان را تغيير ميلهذا الُمتكّلم كالم جميل يتغيَّر به سلوُك المخاطبين!:  )4

  ؛ عّين الّصحيح:!»دست آوردشان را بهرم باشد تا ديگران را قانع كند و دوستيسخن گوينده بايد ن« - 28
  يکون کالم المتکّلم لّينًا حّتی ُيقِنـعوا اآلخرين و َيکسبوا موّدتهم! )1
  يجب أن يکون کالم المتکّلم لّينًا لکي ُيقِنـع اآلخرين و َيکسب موّدتهم! )2
  حّتی ُيقَنـع اآلخرون و ُتکسب موّدتهم!کالم المتکّلم يجب أن يکون لّينًا )3
  من الواجب علی المتکّلم أّن کالمه اللّين ُيقِنـع اآلخرين لکي َيکسب موّدتهم! )4
 :ُيناسب الّنّص) بما۳۳-۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (■■

ي ينسب لها فيقال لون فّضي؛ ولها خواّصذاّلالرمادي، وبين األبيض ويقعمّيزذات لون ُمالفّضة عنصر كيميائّي
كذلك من فلزّات النقود،الفّضة من الفلزّات النفيسة وة.كذلك االنعكاسّية والحرارّية وة الكهربائّيمن حيث الناقلّيممّيزة
استخدامها في، فباإلضافة إلىاالستخداماتللفّضة العديد منفي سّك النقود، وحدها أو مع الذهب أحيانًا.ُتستعمللذلك

واستخداماتمجال سّك النقود، فلها وتنقية المياه وةفي صناعة األلواح الشمسّي الصناعاتةالصناعات اإللكترونّي
ة، باإلضافة إلى استخدامها في صناعة الفّضيات.الكيميائّي
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ات رقيقة أو على شكلطع صغيرة أو صفحلها الطبيعي األصلي على هيئة ِقتوجد الفّضة في بعض األحيان على شك
على الرغم من أّنها أكثر وفرًة في الطبيعة منختلفة.توجد غالبًا مرتبطًة مع عناصر أخرى في معادن ُمولکّنه؛حبال
  مّرة.۷۰۰ها أقّل وفرًة من الّنحاس بمقدارّنإ،مّرة۲۰ِبـالذهب

  :حول الفّضةعّين الّصحيح- 29
    !لحرارةال تقدر الفّضة علی نقل الکهرباء و ا )1
  !مع الذهب لُصنع النقودالفّضة ممزوجةنستخِدمقد )2
    !الفّضة من الفلّزات اّلتي ال توَجد خالصة في الطبيعةإّن )3
  !نستفيد من الفّضة لکي ال يصل المزيد من ضوء الشمس إلينا )4

  حول وفرة الفلّزات في العالم: الّصحيحعّين- 30
    !مّرة٣٥الّنحاس أکثر وفرة من الفّضة ِبـ )1
  !وفرة الفّضة علی الّشکل الطبيعّي األصلّي کثيرة جّدًا) 2
    !مّرة١٤٠٠٠الّذهب أقّل وفرة في العالم من الّنحاس ِبـ )3
  !ال فلّز إّال و هو أکثر وفرة في العالم من الفّضة و الذهب) 4

  في الّنّص:ما جاءعّين الموضوع اّلذي- 31
    استخدامات الفّضة في الّصناعات! )1
  خواّص الفّضة الفيزيائّية!) 2
  استعمال الفّضة في إنتاج الّطاقة!) 3
  إنتاج الفّضة!مراحل) 4
۳۳و۳۲في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي (الخطأعّين(  
»:االستخدامات«- 32

  معّرف بأل / مجرور بحرف الجّر –جمع سالم للمؤّنث –اسم) 1
  خبر»: من االستخدامات« زائدة) / مصدر (مضارعه: يستخِدم و لها ثالثة حروف) 2
  مصدر؛ حروفه األصلّية: خ د م، اسم فاعله: ُمستخِدم، و اسم مفعوله: ُمستخَدم-اسم) 3
»)الـ« معرفة (بسبب وجود حرف –مصدر (ماضيه: استخَدم، علی وزن: استفَعل)  –جمع (مفرده: االستخدام)  )4

»:يقع«- 33
  / فعل و الجملة فعلّيةيغته للغائبص – »وقوع« مضارع من مصدرفعل) 1
  له ثالثة حروف أصلّية و ليس له حرف زائد / فعل و فاعل-للمذّکر –مضارع )2
  الجملة فعلّيةللمذّکر / فعل و –مضارع اإلخبارّي في الفارسّية) الفعل مضارع (يمکن أن يعادل) 3
  »ممّيز« فعل و فاعل؛ الجملة فعلّية و َتصفمضارعه: َيقُع، دون حرف زائد /  –للمفرد المذّکر الغائب) 4
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  )۴۰-۳۴عّين المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية (■■
 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعّين- 34

غيَرة!َينَتِظُر الواِلداِن أسَفل الَجَبل َو َيسَتق )1   ِبالِن ِفراَخهما الصَّ
ُحِفضّيِةالّرياِجـبوَن ِبالُموضوعاِتُهواُة الّرياَضة ُمع )2   !في الصُّ
  َتِرسيَن!الطُّيور إّال َفوق ِجباٍل ُمرَتِفعٍة َبعيدًا َعِن الُمفال ُيبنى ُعشُّ )3
  َجوز!هم ِوعاًء َجميًال ِمن َخَشب َشَجَرة الَنِعصَمَيصَنُع الُعّماُل في )4

  :»الِمحرار« عنالخطأعّين- 35
  د ُبني علی أساس الحقائق العلمّية!ق )2  هو أداة صغيرة ُتستخدم لقياس درجات الحرارة! )1
  يوَصف في الطّب لعالج بعض المرضی! )4  عّدة أنواع منه تختلف طريقة عملها!هناك )3

اسم نکرة:صفَي »کذبَي « نيّ ع-36
لکّن الناس َعرفوه!ویمّرة ُاخرکذبَيأنحاولُيهذا رجٌل کان )1
دائمًا!بکذَيَفمه وفتحَيالناس أّن هذا شاّب کاِذبعلمَي)2
 !كضحَيوکذبَيشاَهد الناس ُقرب الشاطئ شاّبًا کان )3
  ِخداعهم!حاولُيوکذبَينيالحاضریجاء أحد إل )4

  جملة:ليسن الوصفعّي- 37
  هلك من ليس له حکيم ُيرشده!  )1
  !أنفع األشياءمنياليوَم حکيمًا يعلِّشاهدُأ )2
  !قّوةبماءيحدث إعصار شديد فيسحب األسماك إلی الّس )3
  دون تعب!کسبان بسهولة وُتاألمان ِنعمتان الالصّحة و )4

  للفراغ: غير المناسبعّين» …عدم ِنسيانهم، َيقول:ويؤّکد علیطّالبهمع مالمعّليتکلَّمعندما «- 38
  لن أتذّکر طّالبي بعد سنة واحدة! )2  سوف أتذّکر تالميذي بعد هذا! )1
  طّالبي!ال أتذّکر في المستقبل إّال )4  مة!أتذّکر تالميذي في السنة القاد )3

  فيه الُمستثنی:ليسعّين ما- 39
  في السوق اّال مالبس جميلة!شيئًاال َيشتري الّزّوار )1
  علينا اّال نرفع أصواتنا عند المرور أمام الُمسَتشفی! )2
  قبل ساعَتين اّال ثالثة مّنا!بهتبنا ما أمَرنا األستاذک )3
  ّزواج أحد اّال جماعة من أقربائنا!يس في حفلة الل )4

  ة:فارسّيفي ال »فقط«  مال تُترَج» إّال« عّين- 40
  !ينسون الماضيلن ُيؤلمني في الحياة إّال اّلذين )1
  كالمك إّال من َيعرف سلوكك الحقيقّي!الّناسال َيقبل )2
  ل الحياة إّال ما ُيوِصلنا إلى أهدافنا!اال ُيغنينا عن الكتب طو )3
  إّال واحٌد ِمن العلماء!العجيبةالظاهرةأسرارئس ِمن معرفةَيما )4
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جايي كه در تمدن امروزي رعايت قوانين الهي تا حدودي سخت شده است، در راستاي اجراي احكام بايد چگونهاز آن- 41

باشد؟وارد عمل شويم و نتيجة چنين عملكردي چه مي

  مل به دستورات خداسهولت در ع -با تقوا و رضوان الهي )1

  سهولت در عمل به دستورات خدا -توكل و اعتماد به نفس باال )2

  دفاع از اسالم در عرصه زندگي -با تقوا و رضوان الهي )3

  دفاع از اسالم در عرصه زندگي -توكل و اعتماد به نفس باال )4

از ابوسعيد ابوالخير همخواني دارد؟» پرستي بازآر و بتبازآ بازآ هرآنچه هستي بازآ / گر كافر و گب«كدام گزينه با بيت زيباي- 42

  شود.تكرار توبه، اگر واقعي باشد موجب جلب رحمت خداوند مي )1

شود.با توبه تمام گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي )2

  .هاي توفيق توبه را شكار كردبايد لحظه )3

  سراسر عمر ظرف زمان توبه است. )4

؟سازدوانين الهي و قوانين بشري از اساس باطل است و انسان خردمند نگراني خود نسبت به آينده را چگونه مرتفع ميبه چه علت قياس بين ق- 43

  اعتماد به دستورات الهي و اتكا به حضرت حق –هايي كه ميان اهداف حاصل شده از قوانين وجود دارد. تفاوت )1

  هاتوبه از گناهان و پاك كردن نفس از آلودگي –هايي كه در جهان آخرت غيرقابل درك است. وجود نعمت )2

  اعتماد به دستورات الهي و اتكا به حضرت حق –هايي كه در جهان آخرت غيرقابل درك است. وجود نعمت )3

  هاگناهان و پاك كردن نفس از آلودگيتوبه از -هايي كه ميان اهداف حاصل شده از قوانين وجود دارد. تفاوت )4

؟گرددادراك مي» جهنّمام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار«و» قد افلح من زكاها«چه مطلبي از ارتباط بين عبارات قرآني،- 44

  .بايد از آن پرهيز كرد وباشدآغاز تزكية نفس، نيفتادن از پرتگاهي است كه مشرف به سقوط مي )1

  گيريم.افتد، وگرنه در مرحلة سقوط قرار ميها پاك شود، تزكية نفس اتفاق ميهنگامي كه نفس ما از آلودگي )2

  گردد.تنها شيوة مطمئن، زندگي ديني است و با عمل به فرامين الهي كار تزكية نفس آغاز مي )3

  تگاه سقوط نجات بخشد.سعادت و فالح و رستگاري است تا ما را از پر ،رمز و راز تزكية نفس )4

؟مطابق بيانات قرآن كريم، آيندة غيرقابل اعتماد، در چه صورتي در انتظار انسان است- 45

  »اثمها اكبر من نَفعهما« )2    »ال يهدي القوم الكافرين« )1

  »بنيانه علي شفا جرُف هارٍ« )4    »و ساء سبيًالفاحشًةأنَّه كان« )3

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميبي،هاي مذهاقليتآموزاندانش 3دين و زندگي
  3دين و زندگي

، زندگي در دنياي امروز وبازگشت
  عمل به احكام الهي

  8و7درس
  104تا صفحة76صفحة

دقيقه15
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؟كدام است» جزء دارد كه نه جزء آن، كسب و كار حالل است.عبادت ده«مفهوم حديث نبوي -46

  براي كسب و كار حالل، آشنايي با احكام تجارت الزم است. )1

  خواري است.عبادت خداوند، علت تحصيل كسب و كار حالل و طيب )2

  شود.انجام كار براي رضاي خداوند، عبادت محسوب مي )3

  ي براي عبوديت و طاعت خداوند است.از آثار مثبت روزي حالل، بسترساز )4

؟باشدصحيح ميترتيب، بهيك از احكام فقهيكدام ،در مورد مسائل زير- 47

  و معارف اسالمي و مبارزه با تهاجم فرهنگيفرهنگهاي سينمايي به منظور گسترشالف) توليد و توزيع و تبليغ فيلم

  ضاي مجازي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالميهاي اجتماعي در فهاي اينترنتي و شبكهب) ايجاد پايگاه

هاي مذهبي و مليجشنج) شركت در محافل شادي مانند جشن عروسي،

  بحمست -جايز –واجب كفايي )2    مستحب –جايز –مستحب )1

  جايز –مستحب –واجب كفايي )4    جايز –مستحب –مستحب )3

؟رودان به كار ميكدام حيلة شيطان بيشتر براي گمراه كردن جوان- 48

  كشاند.وقتي كه انسان را گام به گام و آهسته به سوي گناه مي )1

  خير بيندازد.أخواهد كه توبه را به توقتي از او مي )2

  ».گناه كن و بعد توبه كن«دهدآنگاه كه به انسان وعده مي )3

  كند.خاصيت ميرا بياستغفاردرپي پيگناهوقتي كه با )4

؟به فقها و مجتهدين براي استخراج احكام اسالمي متناسب با شرايط، تابع چه امري استدادن اختيار- 49

  هاي الهي در آخرت و بايد و نبايدهاي احكام دينيهماهنگي ميان نعمت )1

  پيچيده شدن زندگي بشرمتناسب باقابل اجرا بودن دين اسالم )2

  يويقابليت ضمانت اسالم در رساندن افراد به سعادت دن )3

  مطمئن بودن دين در به سعادت رساندن انسان در دنيا و آخرت )4

؟»الّتائب من الّذنب كمن ال ذنب له«بشربن حارث شد و چرا پيامبر اكرم (ص) فرمودند:متنبه شدنتذكر كدام امر از سوي امام كاظم (ع)، سبب- 50

  »طهرينانّ اهللا يحب الّتوابين و يحب المت« -خانهرعايت حرمت صاحب )1

  »انّ اهللا يحب الّتوابين و يحب المتطهرين« -حفظ حرمت پروردگار )2

  »تطهر القلوب و تغسل الّذنوبالتّوبة« -حفظ حرمت پروردگار )3

  »تطهر القلوب و تغسل الّذنوبالتّوبة« -خانهرعايت حرمت صاحب )4
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يك از اقدامات آن امام بزرگوار بوده و حاصل تكية آنكدامكتاب صحيفة سجاديه از دعاهاي امام سجاد (ع) مربوط به- 51

؟حضرت بر كدام صفت الهي بود

  علم -تعليم و تفسير قرآن كريم )1

  علم -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو )2

  حكمت -تعليم و تفسير قرآن كريم )3

  حكمت -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو )4

؟گير پيروان ائمه نباشدگريبان ،ماني كه تحت شرايط منع نوشتن حديث گريبان مسلمانان را گرفته بوداس هدام امامان باعث شد كه اوضاع نابكدام اق- 52

  اي چون امام علي (ع) و ابوذر و سلمانهاي آزادهروي از انساندنباله )1

  (ص)اقدام براي حفظ سخنان پيامبر )2

  مام بر حقمعرفي خود به عنوان ا )3

  بيني سرنوشت جامعة اسالميدربارة پيش(ع)هاي متعدد امام عليسخنراني )4

؟شد، جز نامي از اسالم باقي نمانداميه (شاميان) چه بود و نبود چه چيزي باعث ميپيروزي بني ةبيني اميرالمؤمنين دربارمبناي پيش- 53

  دو ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمه اطهار (ع) –كنندسستي و كاهلي مياندر پيروي از فرمان زمامدارش )1

  دو ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمه اطهار (ع) -كننداند و روي آن پافشاري ميآنان به حق نزديك )2

  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) –انداند، مانند پروانگان پراكندهدر مسير باطلي كه انتخاب كرده )3

  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص)- برندرود شتابان فرمان ميميانباطلي كه زمامدارشدر راه )4

» انقلبتم علي اعقابكم«شاكرين واقعي نعمت رسالت چه كساني هستند و مصداق تحقق پيام عبارت» اهللا الشاكرينو سيجزي«مطابق عبارت وحياني- 54

؟تيك بوده اساميه كدامدر زمان حكومت بني

  هاحالل شدن حرام –باشند. مصون از تحول اعتقاد در رويدادهاي سخت مي )1

  هاحالل شدن حرام –با ايجاد تحوالت فكري مثبت موجبات عدم تحريف را فراهم آوردند.  )2

  خواهان دنياطلبگريان شدن دين –باشند. مصون از تحول اعتقاد در رويدادهاي سخت مي )3

  خواهان دنياطلبگريان شدن دين –كري مثبت موجبات عدم تحريف را فراهم آوردند. با ايجاد تحوالت ف )4

اجتماعي و سياسي پس از رسول خدا بود و در راستاي كدام اقدام ائمه صورت ،يك از مشكالت فرهنگيالذهب در تقابل با كدامسلسلةبيان حديث- 55

؟گرفت

  پيامبر ةو سيرحفظ سخنان –(ص)ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر )1

  نوتبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي –(ص)ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر )2

  نوتبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي –تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث )3

  پيامبر ةحفظ سخنان و سير -تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث )4

وضعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي 2دين و زندگي
مسلمانان پس از رحلت رسول 

  خدا (ص)
  هاي راستين / احياي ارزش

  عصر غيبت
  9تا پايان درس7درس
  120تا صفحة85صفحة
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، علت غيبت خود است، چـه زمان (ع)كه تصميم خود امامدايت الهي از چه طريقي براي انسان ميسر شده است و در رد اينهاتمام و اكمال نعمت -56

؟پاسخي درخور شأن امامت است

  مردم، ناسپاسي در برابر امام مهربان خود پيشه كردند. –وجود امامان )1

  امام، پدر دلسوز امت است. –برگزيدن انبيا )2

  مردم، ناسپاسي در برابر امام مهربان خود پيشه كردند. -ن انبيابرگزيد )3

  امام، پدر دلسوز امت است. -وجود امامان )4

؟گرفتتأييد امامان بزرگوار (ع) در چه صورتي به حاكمان تعلق مي- 57

  كردند.اگر حاكمان به غصب خالفت پيامبر اعتراف مي )1

  ساند.راگر حاكمي به شيعيان آزار و اذيت نمي )2

  كرد.اگر حاكمي در موردي بر طبق دستور اسالم عمل مي )3

  دادند.اگر حاكمان امامان معصوم را تحت فشار و محاصره قرار نمي )4

باتوان به عهد خوداسالمي، چه بود و در منظر ايشان، در چه صورت مي ةمان جامعاس هنابةراهكار نهايي امام علي (ع) در راستاي برون رفت از آيند- 58

؟قرآن وفادار ماند

  شكنانتشخيص پيمان –عدم مخالفت و اختالف در حكومت و دين )1

  كنندگان قرآنفراموششناسايي –عدم مخالفت و اختالف در حكومت و دين )2

  شكنانتشخيص پيمان- طلب راه حق از اهل آن )3

  كنندگان قرآنفراموششناسايي- طلب راه حق از اهل آن )4

؟يك از اهداف جامعة مهدوي ارتباط مناسبي داردترتيب با كدامارد زير بههريك از مو- 59

  آباداني←الف) عدم وجود قطب مرفه و قطب فقير

  گستريعدالت←ب) عدم نياز به پرداخت زكات

  آباداني←هاج) فراگير شدن بركت در همة سرزمين

امنيت كامل←مهدوي ةترين ويژگي جامعد) مهم

    ب، ج )2    بالف، )1

  ج، د )4    الف، د )3

؟كندترتيب به كدام موضوع در رابطه با منتظر ظهور و شرايط جامعه اشاره ميابيات زير، به -60

  اين همه  آب كه جاريست نه اقيانوس است / عرق شرم زمين است كه سرباز كم است -

عمري است كه از حضور او جا مانديم / در غربت سرد خويش تنها مانديم -

  اشتياق و انتظار براي فرا رسيدن فرج الهي –عدم آمادگي جامعه براي ظهور حضرت حجت )1

  دعا كردن براي ظهور امام زمان (ع) –هاي حق عليه باطلحضور فعال منتظران در جبهه )2

  دعا كردن براي ظهور امام زمان (ع) –عدم آمادگي جامعه براي ظهور حضرت حجت )3

  اشتياق و انتظار براي فرا رسيدن فرج الهي –هاي حق عليه باطلر جبههحضور فعال منتظران د )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- You may probably know that my elder brother … a good job for two years when he 
lived abroad. 

1) had to look for  2) has looked for 
3) had to look after  4) has looked after 

62- Ever since a collection of paintings by David Hockney went on exhibition, there … a number of 
visitors at the Museum of Art every day. 

1) is 2) has been 
3) have been   4) are being  

63- What I hate most … walk in wet shoes on rainy days, so I have acquired some bright blue plastic shoes 
with the look of tennis shoes to wear on rainy or snowy days. 

1) have to 2) is having to  
3) who have to 4) having to 

64- I suppose we have to hold the conference online because it is … to organize in-person meetings during 
the COVID-19 pandemic.

1) forbidden  2) confusing 
3) common 4) necessary 

65- Some parents believe that they should do whatever they can to help their children become more … 
active in their lives. 

1) especially 2) naturally 
3) physically 4) carefully 

66- Because of the large distance to the crowded cities, the village is considered to be one of the least … 
areas in the country. 

1) social 2) polluted 
3) gradual 4) ancient 

67- According to recent studies, women usually have better mental health than men because they don’t 
hold their … in and cry whenever they want to. 

 1) emotion 2) demand  3) experience 4) attention 

68- These solar panels … enough electricity to supply a home with all its energy requirements. 
 1) prevent   2) generate 3) consume  4) influence 

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. 

Sustainable energy sources are often regarded as including all clean and ...(69)… sources such as sunlight, 
wind, and water. Fossil fuels are not considered sustainable energy sources because human consumption of 
fossil fuels causes a decrease in this type of fuel. Solar energy is a powerful source of sustainable energy 
coming from the sun. Up to now and for almost billions of years, the sun ...(70)… energy. It is estimated that 
the sunlight that shines on the earth for one hour is capable of ...(71)… the energy demands of the whole 
world for an entire year. Solar energy can be ...(72)… into other forms of energy, most commonly heat and 
electricity.  

69- 1) harmful  2) renewable 3) kinetic 4) effective 

3و 2زبان انگليسي
  

  3ليسيزبان انگ
Renewable Energy  

  3درس
  79تا صفحة71صفحة

  2زبان انگليسي
A Healthy Lifestyle  

  2درس
  79تا صفحة58صفحة

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شمادانشدقيقه15
ودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.(در صورت حضوري ب
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70- 1) never stopped producing  2) never stopped to produce 

3) has never stopped to produce 4) has never stopped producing 

71- 1) meet  2) meeting 3) to meet 4) met 

72- 1) converted  2) absorbed 3) replaced 4) cured 

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: 

Trains have always been an exciting way to travel, whether it involved Great Britain’s elegant and speedy 

Mallard steam locomotive of the late 1930s vintage or more modern rail systems such as Japan’s Shinkansen 

or France’s high-speed trains called TGV. As some parts of the world such as the UK and Germany finally 

experience some relief in their fight against Covid-19 through widespread vaccination, people are starting to 

dream about traveling again. For those who miss traveling by train and are willing to plan for some 

spectacular post-pandemic experiences, now is certainly a good time to plan a journey on some of the longest 

train routes on the planet.  

    An interesting feature published by The Telegraph took a look at the longest direct rail routes that do not 

involve changing train. The Trans–Siberian Railway which connects Moscow with the Russian Far East is 

still the world’s longest direct rail route, running for 9,259 kilometers or 5,753 miles. The journey passes 

through the Ural Mountains, Siberia’s birch forests and Lake Baikal, taking six days according to The 

Telegraph. The second-longest route without changing can be found in Canada with the journey from 

Toronto to Vancouver covering 4,466 kilometers or 2,775 miles. Third place goes to China where the stretch 

between Shanghai and Lhasa covers 4,373 kilometers or 2,717 miles. 

73- What is the best title for the passage? 

1) The World’s Longest Train Routes      

2) The History of Trains 

3) The Trans-Siberian Railway                     

4) COVID-19: An Obstacle To Tourism Development 

74- Why has the author mentioned some railway systems and trains such as Mallard and Shinkansen in 

the first paragraph? 

1) To compare the new generation of trains with the older one 

2) To put emphasis on the importance of the development of railway systems 

3) To say that modern railway systems are much better than older ones 

4) To support an earlier statement about the popularity of trains throughout history 

75- The word “spectacular” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) amazing 2) valuable  

3) painful 4) personal 

76- According to the passage, which of the following is TRUE about the world’s longest railways? 

1) Canada is the country in which the longest direct rail route in the world is located. 

2) The world’s longest rail route needs at least a train change. 

3) The longest rail route in the world passes through different natural environments. 

4) It will take 6 days if you travel from Shanghai to Lhasa by train. 
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PASSEGE 2: 

Have you ever been swimming in a pond, stream, or lake and had a leech stick on you? You probably pry it 

off as fast as you could. But leeches aren’t really disgusting, and sometimes they can save lives! 

    In ancient Egypt and later in medieval Europe, doctors put leeches on patients. They believed that the 

spineless wormlike creatures could cure all sorts of illnesses by sucking a patient’s blood. In Europe and in 

the United States, millions of leeches were used throughout the 1800s. Doctors applied leeches to treat a 

variety of illnesses, from obesity to headaches. People soon learned that leeches could not cure most diseases 

and were not a good treatment for patients. However, in 1985, a Harvard University doctor changed 

people’s thinking once again. He was trying to reattach a patient’s ear, which had been cut off. He had 

trouble reconnecting the veins because the patient’s blood kept clotting. He applied a leech to draw out the 

blood and saved the ear. 

    Since then, leeches have often been used in surgery where body parts are reattached. During surgery, a 

leech is placed on the area where the surgeon does not want blood to pool and clot. Then the leech produces 

a liquid substance that keeps the veins open and prevents the blood from clotting. The leech sucks up excess 

blood, allowing fresh blood to flow, which helps the patient heal. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) A wrong belief about leeches  2) How leeches cure most illnesses 

3) The medical uses of leeches                          4) Leeches in ancient medicine 

78- According to the passage, why did a doctor in 1985 decide to try using leeches? 

1) He needed a way to close the wound.           

2) He needed to stop the blood from clotting. 

3) He believed in using natural remedy to cure the diseases.        

4) He thought using leeches would be more useful than doing a surgery. 

79- Which of the following best describes the way the information in paragraph 3 is presented? 

1) A problem is mentioned and several ways to deal with it are suggested. 

2) A general point is made and then the related process is described in steps. 

3) A new topic is introduced and the ideas for and against it are stated. 

4) A new technique in surgery is introduced and its benefit is mentioned.  

80- According to the passage, when a leech is placed on a patient, which of the following happens first? 

1) The patient’s blood vessels open.             

2) The leech moves inside the person’s body. 

3) The patient’s blood flows faster.   

4) The leech generates a substance.                  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
 

گوييزمان پاسخهاشمارة سؤالتعداد سؤالنام درسگويينوع پاسخ

اجباري

دقيقه8110-1090شناسيزمين
دقيقه9115-10100و پايه مرتبط3رياضي

101-210110رياضي
دقيقه30

111-10120هاي آشناسؤال–2رياضي
دقيقه12115-320140شناسيزيست
دقيقه14120-230170شناسيزيست

دقيقه17115-310180فيزيكاجباري

220فيزيكانتخابي
200-181

دقيقه30
201-1220فيزيك

دقيقه22110-310230شيمياجباري

220شيميانتخابي
250-231

دقيقه20
251-1270شيمي

دقيقه165ـــــ150جمع كل
  
 

 
 

 

زم�نشناس�
زادهمهرداد نوري –زهرا مهرابي –سليمان عليمحمدي –سحر صادقي–بهزاد سلطاني –اسحاقيانروزبه 

لاير�اض�
ملكي هاكبر كال –يغما كالنتريان –سعيد عزيزخاني –پويا طهرانيان –علي ساوجي –بابك سادات –سجاد داوطلب –پورخانسهيل حسن –محمدسجاد پيشوايي –مهدي براتي –اميرهوشنگ انصاري 

 جواد نظريسيد –سروش موئيني –ميالد منصوري

ز�ستشناس�
محمدرضا دانشمندي –آرمان خيري –علي جوهري –محمدحسن بيگي –اميرمنصور بهشتيسيد –پوريا برزين –نيما باباميري–اديب الماسي –جواد اباذرلو –ياسر آرامش اصل –اصلرضا آرامش 

حسن قائمي –پوريا طاهريانسيد –سروش صفا –اميررضا صدريكتا –سعيد شرفي –محمدرضا سيفي –محمدمهدي روزبهاني –علوياميرمحمد رمضاني –عليرضا رضايي –حميد راهواره
كاوه نديمي –شروين مصورعلي

ف�ز��
محمدرضا شريفي –محمدجواد سورچي –سارينا زارع –ميثم دشتيان –اناميرحسين برادر–نسبعبدالرضا اميني –رضا امامي –فردخسرو ارغواني –اسماعيل احمدي –زهره آقامحمدي 

محمود منصوري –كاظم منشادي –سيدهمحمدصادق مام–مصطفي كياني
ش�مچ�

پورنا شرافتييمب –رضا سليماني –اميرمحمد سعيدي –روزبه رضواني –سرابعليرضا رضايي –فرزاد رضايي –حميد ذبحي –امير حاتميان –كامران جعفري –علي اميني –حامد الهويرديان 
كارعلي نظيف –كرميفرزاد نجفي –ثانيحسين ناصري –محمد فائزنيا –زادهحسن عيسي –علي علمداري –زوارهرسول عابديني –اميرحسين طيبي سودكاليي –ساجد شيري طرزم

اكبر هنرمند –دهكرديرحيم هاشميسيد
 

 
 

مستندسازيفیلتر نهاییگروه ویراستاريویراستار استادمسئول درسگزینشگرنام درس
محیا عباسیآبادينوشجواد زینلیعلیرضا خورشیدياسديآرین فالحمهدي جباريمهدي جباريشناسیزمین

زادهفرشاد حسناصغر شریفیعلیاصغر شریفیعلیریاضی
مهرداد ملوندي
مهدي مالرمضانی

فروشانینیایمان چ
علی مرشد

تبریزيسرژ یقیازاریانشهرام والیی

حمید راهوارهفردامیرحسین بهروزيمحمدمهدي روزبهانیشناسیزیست
علی رفیعی
رفیعیکیارش سادات

نیما شکورزاده
مهساسادات هاشمیمبین روشن

مصطفی کیانیامیرحسین برادرانامیرحسین برادرانفیزیک
آقامحمديزهره

نژاددامین عموديمحم
محمدمهدي شکیبایی

محمدرضا اصفهانیمحمدجواد سورچی

امیرحسین معروفیطرزمساجد شیريمسعود جعفريشیمی
زاده مقدممحمد حسن

نژادامیرحسین حسن
دانیال بهارفصل

سمیه اسکندريحسین شکوه
 

 
 

عمومی: الهام محمدي/ اختصاصی: زهراالسادات غیاثیمدیر گروه
عمومی: معصومه شاعري –اسدياختصاصی: آرین فالحول دفترچه آزمونمسئ
یسیده صدیقه میرغیاثآرایینگاري و صفحهحروف

مقدممازیار شیروانیمدیرگروه:مستندسازي و مطابقت مصوبات
مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی

يحمید محمدناظر چاپ

 14001400اسفندماهاسفندماه66آزمونآزمون
 تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

 است.ماهاسفند13و12گذاري بعديتاريخ آزمون هدف
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دارد؟    مغایرت،»هامطالعۀ شکستگی«کدام گزینه، با دلیل اهمیت -81
هاکوهوجود آمدن رشته) به2تجمع منابع زیرزمینی) 1
هاهايِ دو طرف سطح درزهجایی سنگ) جابه4هاي گرمابی) تشکیل کانسنگ3

82- S ؟نیستحیحصچند مورد از موارد زیر در مورد امواج
امواج بر هم عمود است.ارتعاشجهت انتشار و –بحرکت مانند امواج دریا –الف
S –ج د.کنبور میمحیط مایع عازفقط –دتر است.بیشRتر و ازکمPوLازسرعت موج
نگار است.سومین موج ثبت شده توسط دستگاه لرزه –هـ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

؟نداردلرزهها در وقوع زمینشدن گسلهاي زیر تأثیري بر فعالز فعالیتیک اکدام -83
) انفجارهاي اتمی4) تخلیۀ ناگهانی آب پشت سد3) شخم زدن زمین2) انفجار معدن1

گسل قابل تشخیص است؟در شکل زیر کدام نوع -84
سمت پایین یا فرودیواره نسبت به) گسلی که در آن فرادیواره نسبت به فرودیواره به1

سمت باال حرکت کرده است.  فرادیواره به
سمت باال یا فرودیواره نسبت به فرادیواره) گسلی که در آن فرادیواره نسبت به فرودیواره به2
سمت پایین حرکت کرده است. به
سمت پایین یا فرودیواره نسبت) گسل امتدادلغزي که در آن فرادیواره نسبت به فرودیواره به3

سمت باال حرکت کرده است. به فرادیواره به
سمت باال یا فرودیواره نسبت به) گسل امتدادلغزي که در آن فرادیواره نسبت به فرادیواره به4

سمت پایین حرکت کرده است.فرادیواره به
هاي مختلف متفاوت است؟گذرند ولی سرعت آن در محیطهاي جامد، مایع و گاز مییک از امواج زیر، از محیط مکدا -85

1(2(3(4(

هرچه ............... گدازة آتشفشانی ............... باشد، ............... -86
تر است.شیب و ارتفاع مخروط آتشفشان کم –تربیش –میزان سیلیس )2تر است.سرعت جریان گدازه بیش –ترکم –میزان سیلیس )1
تر است.گرانروي گدازه بیش –ترکم –میزان سیلیس) 4تر است.شیب و ارتفاع مخروط آتشفشان کم –تر کم –سرعت جریان )3

میلیمتر است؟32تر ازکدام ویژگی وجه تمایز بمب از سایر تفراهاي بزرگ -87
بودنشکل) دوکی2بودنلور) غیرمتب1
متبلور بودن) 4بودنالیه) الیه3

شناسی قابل شناسایی هستند؟  هاي زمینتر از ماسه سنگ ریز است. کدام پدیدهدر شکل زیر، ماسه سنگ درشت جوان -88
تاقدیس، گسل عادي )1
) ناودیس، گسل عادي2
) تاقدیس، گسل معکوس3
 ) ناودیس، گسل معکوس4

هاي ایران صحیح است؟گزینه در مورد آتشفشانکدام -89
فعال هستند.هاي، سهند و سبالن در مرحلۀ فومرولی بوده و نیمهآتشفشان) 1
فعال هستند.دماوند و سبالن در مرحلۀ فومرولی بوده و نیمهآتشفشان) 2
شود.مواد مذاب و گازي خارج میفعال بوده و از دهانۀ آنآتشفشان تفتان نیمه) 3
شود.تفتان در مرحلۀ فومرولی بوده و از دهانۀ آن گاز خارج میآتشفشان) 4

گردد؟دست آوردن اطالعات از کدام قسمت کرة زمینسبب بهتواند،میها  فوران آتشفشان -90
) هستۀ خارجی4) گوشتۀ تحتانی3) هستۀ داخلی2) گوشتۀ فوقانی1

دقيقه10وقت پیشنهادي :پويايي زمين
102تا89هايصفحهشناسي:زمين

aaaaaaaaaaaaa
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 محل انجام محاسبات

 
 

xتابع با ضابطۀ -91
f (x)

x


 3

 در کدام بازه صعودي است؟1

1 (( , )1 12 (( , )
31 23 (( , )

32 24 (( , )0 2

yاگر تابع با ضابطۀ -92 x (m )x x   3 22 m ،باشداکیداً صعودي3  کدام است؟حدود

1 (m 1یاm 5 2 (m5 1    
3 (m0 4   4 (m 4یاm 0

93- f  است. صورت مقابل بهنمودار مشتق تابع پیوستۀ

f ممتعداد مینی کدام است؟هاي نسبی
  صفر) 1

2 (1 

3 (2   

4 (3 

yخط -94 x xاز نقاط اکسترمم نسبی تابع3
f (x)

x a


2عبور میa  کدام است؟کند. مقدار

1 (1
32 (1

63(1
24 (1 

 تواند باشد؟نمودار مقابل به کدام صورت می ۀضابط -95

1 (y x x3 23 4     
2 (y x x   3 23 4
3 (y x x3 23 4    
4 (y x x3 23 4    

2تابع با ضابطۀ -96
1 1

4 3 1 3
2 3

x ; x

f (x) x x ; x

x ; x

 
    
  

 ؟نیستندحرانی دارد که اکسترمم نسبی، چند نقطۀ ب

 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1

fنقاط بحرانی تابع -97 (x) x x 3 38  باشند، مساحت مثلث کدام است؟سه رأس یک مثلث می24

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
fتابعمطلقمینیمموماکزیممفاصلۀ بین نقاط -98 (x) x | x | در بازه[ , ]1  کدام است؟2

1 (62 (303 (334 (34 

fمقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع -99 (x) x a x    21M Mاگر .استmوبه ترتیب

m
 aگاهباشد، آن2 مقدار

 کدام است؟

1 (1 2 22 (1 2 23 (2 14 (2 1

دقيقه15وقت پیشنهادي:كاربرد مشتق
112تا101هايصفحه:3رياضي

y

x

y

x
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 محل انجام محاسبات

fفرض کنید -100 (x) x x 3 g(x)و24 x [x] باشد، (fog)(x)  کدام است؟بیشترین مقدار

2) 3 1) 2صفر )1
34 (12

25
 

 

101- O dسانتی 5به فاصلۀنقطۀ Oسانتی 7ۀ نقاط به فاصلۀقرار دارد. مجموعمتر از خط مترسانتی 2به فاصلۀ ومتر از نقطۀ
 وجود آید. مساحت این شکل کدام است؟تا یک شکل هندسی بهکنیممیهم وصل به ار dخطاز

1 (4 52 (8 53 (8 104 (4 10
102- ˆ ABCدر شکل مقابل نیمساز ABرسم شده است وو عمود منصف ضلع  ACو6 10میD برباشد. اگر از نقطۀ

ACHضلع  کدام است؟AHطولم،بنامیعمود رسم کنیم و آن را

1 (8  

2 (7 
3 (6  

4 (5 

 
2اگر داشته باشیم -103 4 3

5 3 4
x y y z x z  

 کسر تعریف شدةگاه حاصل، آنx y z
A

x y z

 


 
4 3
5 6  کدام است؟5

1 (4
52 (2

33 (1
24 (3

4
104- G BCدر شکل مقابل ADووسط AC3وAF FG2 وBE AB4 GFD است. حاصل

BEG

S

S
 کدام است؟

1 (4
9 

2 (5
6

3 (2
3 

4 (8
9

105- EF ABCDدر شکل مقابل خط MFرا به هم وصل می 5و 3هايبه قاعدهوسط دو ساق ذوزنقه  کدام است؟کند، اندازة

1 (25/2  

2 (4/2  

3 (5/2  

4 (75/2 

AMNهاينسبت محیط ،درصد مساحت مثلث بزرگ باشد84حت ذوزنقۀمسا ،زیراگر در شکل -106  کدام است؟ABCودو مثلث

1 (/0 21 

2 (/0 86 

3 (/0 4 

4 (/0 3  

B

A C

D

A

E

B
G

C

DF

دقيقه30 :هاي گواه)سؤالهاي طرح نو + ل(سؤاوقت پیشنهاديهندسه
46تا25هايصفحه:2رياضي

B

M

A

C

N

M

A

D

B

F

C

E
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107- AD با توجه به شکل مقابل
BD

 کدام است؟

1 (7
8 

2 (8
7

3 (3
4 

4 (4
3 

ADدر شکل مقابل -108  4،BC  CDو26  AEاست. اگر24 EBوˆ ˆACB CDEAB کدامباشد، اندازة ضلع
 است؟

1 (15
2 (20
3 (25
4 (30 

 

109- AB  کدام است؟در شکل مقابل، طول ضلع

1 (5/7  

2 (7 
3 (5/8  

4 (8 
 ایم. مساحت مثلث رنگی کدام است؟ها رسم کردههایی موازي ساق، خطBو A هاياز رأس ،روالساقین روبه يدر ذوزنقۀ متساو -110

1 (80
3

2 (27

3 (64
3

4 (22 

ترینکند. فاصلۀ نزدیکواحد، دو ضلع مربع را قطع می 5/2اي به مرکز یک رأس آن و شعاعواحد، دایره 2در مربعی به ضلع -111
 رأس مربع تا نقطۀ تقاطع، کدام است؟

1 (1
42 (1

23 (2
24 (3

2
اند. در خارج مثلث متقاطعMدر نقطۀBو نیمساز زاویۀBCالزاویه است. عمودمنصف ضلعیک مثلث حادهABCمثلث -112

 کدام گزینه درست است؟

1 (ˆ ˆA B2 (ˆB̂ A3 (ˆB̂ C 24 (ˆB̂ C 2 

A

D

B 6

4

5

4 EC

F

A

E

D

B C

5

6

5 4
B

x

A

D
C

هاي گواهسؤالهندسه

10
BA

15 15

D C

28
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 محل انجام محاسبات

113- ABC ABداریــمدر مثلــث ACوA  80ةهاي دو ســاق مثلــث، قاعــد، عمودمنصــفBCM کنــد. قطــع میNورا در
AMN ۀترین زاویکوچک چند درجه است؟مثلث

1 (152 (203 (254 (30
هاي ذوزنقهکند. نسبت قاعدهتقسیم می 5به 3ها را به هم وصل کند، مساحت آن را به نسبتذوزنقه، خطی که وسط ساقدر یک -114

 کدام است؟

1 (1
42 (1

33 (2
54 (3

5
قائمه کدام است؟ ۀواحد، طول نیمساز داخلی زاوی 7و 3اضالع قائمالزاویه بهئمدر مثلث قا -115

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

ABدر شکل زیر، -116 || EF || DCهايخط رهو اندازة پاABوDCخطواحد است. اندازة پاره 9و 5ترتیب، بهEFکدام است؟ ، 

1 (45
7

2 (45
6

3 (3 5
4 (7  

OAاند، اگرخط موازيدر شکل زیر، دو جفت پاره -117  ABو3  کدام است؟BE ة، آنگاه انداز5

1 (113 3
2 (212 3
3 (1113
4 (2103

2در مستطیلی به طول اضالع -118 واحد، از هر دو رأس متقابل، عمودي بر قطر دیگر این مستطیل رسم شده است. فاصلۀ این دو 6و7
 خط عمود کدام است؟

1 (1 2 (5/1 3 (75/1 4 (2   
EFاالضالع است. مقدارمتوازيABCDیدر شکل زیر، چهارضلع -119 EGکدام است؟ 
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A)ˆ90در مثلث -120 )ABC ارتفاع ،AHبرابر مساحت 76/6کند. مساحت مثلث اصلیمثلث مفروض را به دو جزء تقسیم می
 از دو ضلع قائم کدام است؟Hتر است. نسبت فواصلمثلث کوچک
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 باشد؟صحیح میقطعاً ،دارسنتز در گیاهان دانهترین ساختار براي فتوکدام مورد در ارتباط با مناسب -121
باشد.) توسط دمبرگ به ساقۀ گیاه متصل می1
اي و اسفنجی است.) داراي دو نوع یاختۀ پارانشیمی نرده2
طح باالیی برگ است.کننده در سطح زیرین بیشتر از سسنتزپوستی فتوهاي رو) یاخته3
اند.پالست احاطه شدههایی واجد کلروتوسط یاختهبالفاصلهبرگساختاردري چوب و آبکشها) آوند4

هایی قرارهاي اصلی و غیرزنده بافت آوندي، یاختههاي اسفنجی میانبرگ و یاختهلپه، در حد فاصل یاختهدر برگ گیاهان تک -122
 ها درست است؟با این یاختهگرفته است. کدام گزینه در ارتباط

نانومتر است.500تا400هاي آن در حدودهاي سبزدیسهترین رنگیزهفراوانپوستی، بیشترین جذب نور دریافته رونهاي تمایز) همانند یاخته1
و غشایی خود ترکیبات ناپایدار تشکیل دهد.هاي د  دولپه، ممکن نیست در اندامکاهاي در برگ گیبافت زمینههاي سامانۀترین یاختهرخالف رایج) ب2
اکسید تولید کنند.توانند کربن ديحاوي دناي حلقوي میاندامکهاي ترشحی در روپوست، در) همانند یاخته3
جذبی دارد.قلۀمرئی دوطیفهاي آن درفیل، میزان جذب نور توسط کلروژیراسپیروکبجل) برخالف4

 ؟باشدنمیژیر صحیحک اسپیروکدام مورد در رابطه با جلب -123
ده و درون سیتوپالسم هر یاخته قرار گرفته است. شکل و دراز بوژیر نواريهاي اسپیرو) سبزدیسه1
 .شودمانند مشاهده میآن زوائد رشتهاي است که در سیتوپالسمنوعی جاندار پر یاخته) 2
ي یاخته قرار دارد.هستۀ همگی در بخش مرکزکهداردايهستههاي تکیاخته )3
باشد.متر بوده و جانداري آبزي میمیکرو100ژیر بیش از) طول پیکر اسپیرو4

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -124
............... »طور حتم ....... به ،کندمغربی فعالیت میگلسنتز گیاههاي فتوکه در فرآیندپروتئینیهر آنزیم«

رساند.) فعالیت خود را با تولید و یا مصرف آب به انجام می1
ها قرار دارند.  نهاي مربوط به آن در اتصال با هیستو) ژن2
پالسمی و جسم گلژي عبور نکرده است.) از شبکۀ آندو3
شود.هاي زندة گیاه ساخته می) تنها در دو نوع از یاخته4

 ، چند مورد صحیح است؟زیربا شکلدر ارتباط -125
اکسید برايديکالوین، از کربنچرخۀتواند طی)، می2) همانند یاختۀ (1یاختۀ () الف

ساخت ترکیبات آلی استفاده کند. 
تواند نوعی قند شش کربنی را به کمک انـواعی)، می4) همانند یاختۀ (3ب) یاختۀ (

 ها و بدون حضور اکسیژن تجزیه کند.از آنزیم
در مرکـز واکـنش aهـاي سـبزینۀ)، الکتـرون4) بـرخالف یاختـۀ(2در یاختۀ(ج) 

شود.  ، مستقیماً به جزئی خارج از فتوسیستم منتقل میفتوسیستم
هاي زیسـتی را داردانایی تولید انواعی از کاتالیزورتو)،1) برخالف یاختۀ(3د) یاختۀ(

را مصرف کنند.  ATPتوانند مولکولکه می
1(1 2(2  
3(3 4(4 

 کدام مورد صحیح است؟ -126
...................... »شودمصرف میATPهر اندامک دوغشایی که درون آن«

کند.اي همانندسازي میاز چرخۀ یاختهG2طور مستقل و هم در مرحلۀ) هم به1
باشد.نیاز خود میهاي موردتئینپروبعضی یا همۀی به منظور تولیدهای) داراي ژن2
باشد.میATPکننده نور براي تولید  ) داراي ترکیبات رنگی جذب3
سازد.هاي مورد نیاز خود را درون خود میتئین) بخشی از پرو4

 باشد؟صحیح می ،طور حتم به 1سیستمجود در فتوفیل مودر رابطه با هر کلروچند مورد -127
نماید.خود الکترون برانگیخته آزاد میسیستم، از) در اثر تابش نور به فتوالف
باشد.متر بیشترین میزان جذب نور را دارا مینانو700) در طول موجب
شود.هایی با بیشترین تنوع زیستی، دیده میلکول مودر کنار درشتج)
ها، جذب بیشتري دارد.) در محدودة نور آبی، نسبت به سایر رنگیزهد
1(1 2(2 3(3 4(4 

دقيقه15وقت پیشنهادي :از انرژي به ماده
85تا77هايصفحه: 3شناسيزيست
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شود، کدامها انجام میاي از واکنشچرخه ۀبه واسطدیگرلیترکیبات آگلوکز وساخته شدنکننده،سنتزدر جانداران فتو -128
 ؟نیستگزینه در رابطه با این چرخه صحیح

 .شودفسفاته حاصل میکربنی تککربنی دوفسفاته، مولکول سهاز ترکیب شش ،فعالیت نوعی آنزیمطی) 1
گردد.تولید میکربنیاز ترکیبات سهفسفاتهکربنی تک، نوعی ترکیب پنجدر این فرایندانرژي) بدون مصرف شدن نوعی مولکول پر2
اي با تعداد اتم کربن برابر یافت.مادهتوان فرآورده و پیشمیشوداي که انرژي زیستی مصرف می) طی مرحله3
یابد.کربنی افزایش نمیهاي فسفات ترکیب پنج، تعداد گروهن چرخهدر ایNADPHمولکول) قبل از مصرف4

ايهاي میـانبرگ نـردهکوئید یاختهغشاي تیالدر 2سیستمسنتزي در فتوفتواصلیمشترك هر نوع رنگیزهکدام گزینه به وجه -129
 ؟شودنمیمشاهدهگاههیچهااشاره دارد که خروج الکترون در آن

دهد.نانومتر نشان می500تا400طول موجب را در محدودة) بیشترین میزان جذ1
باشند.میهادر تیالکوئیدهاي آنسنتزيهاي اصلی فتونیز جزء رنگیزههر جاندار فتوسنتزکنندة دیگردر ،ها عالوه بر گیاهان) این رنگیزه2
شوند.  یافت مییتوپالسمدر سهممانند و متصل بهکیسههاي داراي ساختارهاي غشایی ته) فقط در یاخ3
تواند تغییر کند.نور خورشید میپرتوهايفقط بر اثر تابش مستقیم ،هاهاي این رنگیزه) سطح انرژي الکترون4

کوئید یک یاخته پارانشیمی برگ گیاهیسنتزي در غشاي تیالهاي فتویک از عبارات زیر در ارتباط با طیف جذبی رنگیزهکدام -130
 نانومتر به درستی بیان شده است؟500 –400لپه در محدود دو
در حال افزایش است. bها برخالف سبزینهئیدتنوشود، جذب نوري کارومشاهده می aطول موجی که حداکثر جذب نوري سبزینههر) در1
باشد. بیشتر می bزینهاز سب aست، میزان جذب نوري سبزینۀها در حال افزایش ائیدتنوجی که جذب نوري کارو) در هر طول مو2
در حال کاهش است. aهمانند سبزینه bشود، جذب نوري سبزینهها مشاهده میکاروتنوئیدنوريجی که حداکثر جذب) در هر طول مو3
ها جذب نوري کمتري دارد.ئیداز کاروتنو aدر حال کاهش است، سبزینه bجی که جذب نوري سبزینه) در هر طول مو4

 کند؟طور صحیحی تکمیل میعبارت زیر را بهگزینهکدام -131

 »کنند که ...................... هایی را ایجاد میسامانه ،هاتئینسنتزي همراه با پروهاي فتورنگیزه«
باشد.فیل را دارا می) هر سامانه در مراکز واکنش خود تنها یک نوع کلرو1
و پروتئین را دارند. هزن تنوع رنگیهاي گیرندة نوري خود، بیشتری) در مرکز آنتن2
د.نها به مرکز واکنش را ندارها، توان انتقال الکتروناي از آنتنها هیچ رنگیزه) در آن3
کنند.هاي نوري الکترون دریافت میطور مستقیم از آنتنها بههاي مرکز واکنش آن) رنگیزه4

 کند؟تکمیل مینادرستیرایند فتوسنتز بهچند مورد از موارد زیر عبارت مورد نظر را در مورد ف -132

 »مستقل از نور ...................... هايوابسته به نور ...................... واکنشهايواکنش«
د.نگیردر بستره سبزدیسه انجام می –ب) برخالفد.ندار نقش داردر تولید ترکیبات فسفات –الف) همانند
 .شوندمنجر میNADPHمصرفبه –د) برخالف.شوندمنجر میATPتولیدبه –ج) همانند

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟نادرستکدام عبارت -133

...................... » ،تثبیت کربن با کمک روبیسکوچرخۀدر«
آید.وجود میفسفاته به، محصول دوATP) با مصرف1
فسفات دارد.) اولین ترکیب آلی حاصل از تثبیت کربن، دو گروه2
منجر شود.ترکیبی دوفسفاتهبه مصرف) ممکن است تشکیل ترکیبی دوفسفاته3
شود.مصرف میATPو سپسNADPHکربنی، ابتدا 3کربنی به قند 3) در تبدیل اسید4

 زیر مناسب است؟کمیل عبارتواش، چند مورد براي تگیاه توبرهکننده درسنتزبا توجه به یک دور چرخۀ کالوین یک یاختۀ فتو -134

 »طور قطع ...................... د، بالفاصله ...................... از آن، بهشو.. میاي که ....................در هر مرحله«
اند.دهدار مبادله شهاي فسفات با ترکیبات کربندوبار مولکول –پیش –براي ساختن مولکول ریبولوزفسفات استفادهکربنیقند سهالف) 

شوند.کربنی میکربنی تبدیل به قند سهمولکول سه12 –پس –اکسید مصرفکربن ديب) شش مولکول
شود.کربنی مصرف میقند سه –پیش –فسفاته تولید دوکربنیپنجج) ترکیب
شوند.آزاد میNADPدر ابتدا تعدادي مولکول –پس –کربنی تولیدهاي اسید سهد) مولکول

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 شود.طور قطع ...................... نیز ...................... میشود، بهپالست که ...................... میدر محلی از کلرو -135

–فسفات باسلوزبی) ریبو1 ترکیب CO2ینۀی سبزنروبراي کمبود الکتمولکول آبa – تجزیه
تولید –آدنوزین تري فسفات –مصرفNADPHمولکول )2
در باالترین تراکم دیده –ژنهیدرو(هاي)یون –مصرفATPمولکول )3
4 (NADPHتولید –فسفاتهکربنۀ دو 4قند –تولید
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 طور حتم ............................. بهانتقال الکترون بین ...................... که ...............هر مولکولی در زنجیرة -136
 .شودمنجر میبسترهpHافزایش میزانبه –کاهش می یابدسیستمطور مستقیم توسط فتو به -+NADPسیستم یک و) فتو1
در تماس است.هالیپیدهاي چرب فسفو  با اسید –قرار داردهیدروژنسیستم و پمپ یونفتومیان –) فتوسیستم دو و فتوسیستم یک2
کند.فسفات استفاده می –از انرژي فسفات –ئید قرار داردغشاي تیالکواسیدهاي چربمیانبخش اعظم آن در –سیستم یکسیستم دو و فتو) فتو3
سیستم دو دارد.توسط فتویافتهکاهشاندازة بزرگتري نسبت به اولین پروتئین –دار نقش داردتیدکلئومولکول نودر کاهش -+NADPسیستم یک و) فتو4

 طور قطع ......................فرنگی، هر الکترونی که ...................... بههاي گیاه گوجهکوئیددر غشاي تیال -137
صورت مستقیم نقش دارد. بهATPدر تولید –شود) برانگیخته می1
شود.میNADPHسبب تولیدبالفاصله –کندرا ترك می 2سیستم) فتو2
شود.میبسترهبهکوئیدفضاي درون تیالتون ازپرومستقیمجب ورود مو –شودمی 2سیستم) وارد فتو3
شود.هایی در سطح خارجی غشاء میموجب کاهش مولکول –شودخارج می 1مسیست) از فتو4

 .....................شوند،هاي نگهبان روزنه، یافت مییاختههریک ازهایی که همواره در مجاورتدر ساختار برگ گیاه لوبیا، (در) یاخته -138
شود.سیستم وارد یک زنجیرة انتقال الکترون میهاي برانگیخته خارج شده از مراکز واکنش هر فتو) الکترون1
شاست.) سطح انرژي الکترون برانگیخته زنجیره اول انتقال الکترون در سطح خارجی غشا کمتر از فضاي بین دو غ2
شوند.کندري تولید می  اکسید در میتوهاي گاز کربن ديپالست، مولکولهاي اکسیژن درون کلرو) در پی مصرف مولکول3
فضاي محصور در غشا مؤثر است.pHکه در تغییرهایی است  داراي مولکولها) هر زنجیره انتقال الکترون درون آن4

به مرحله، مکان یـا عامـل درسـتیاز راست به چپابطه با موارد ذکر شده، به ترتیبزینه در رپالست، کدام گدر اندامک کلرو -139
 اشاره کرده است؟

 »نودار حامل الکترتیدکلئومولکول نوتولید –فسفاته طی چرخۀ کالوینتولید مولکول دو –تجزیۀ نوري آب«
مکان –فسفاتهکربنه تک 5اي با استفاده از مولکولطی مرحله –هاها و رنگیزهاي متشکل از پروتئین) با کمک مولکول متصل به سامانه1

ورود یون با بار مثبت در جهت شیب غلظت
هايمولکولتولیدمکان –کربنهکربنه از اسید سهتولید قند سهطی –هاي کیسه مانند در کلروپالستسطح داخلی غشاي بخش) در2
ATPانرژي پر
مکان –شودانرژي استفاده میهاي پراي که از انرژي مولکولطی مرحله –تر از سامانه نوري دیگراندازة بزرگاي نوري با) توسط سامانه3

 1هاي فتوسیستمهاي زنجیره انتقال الکترون مرتبط با الکترونتئینپرو
مکان –فسفاته پایدارکربنه تک3نوعی مولکولقبل از تولید –هاي هر دو زنجیره انتقال الکترونمولکول) در بخشی با سطح تماس باال با4

CO2ساخت ترکیبات آلی با استفاده از
 باشد؟صحیح می ،غالف آوندي گیاه ذرتجود در یک یاختۀهر زنجیرة انتقال الکترون مواجزايچند مورد از عبارات زیر در رابطه با -140

نماید.یک ترکیب غیرآلی منتقل میها را بهالف) در نهایت الکترون
منتقل نماید.زیادبه جایی با غلظتکماز جایی با غلظتراژنهاي هیدروتواند یونب) می

هاي غشا قرار گرفته است.لیپیدالي فسفوباشد که البه  ج) حداقل داراي یک جز کامالً آبگریز می
باشد.ها میاصل از شیب غلظت پروتون، با کمک انرژي حATPد) فاقد بخشی جهت ساخت مولکول

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

 
 

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -141

 »هورمون ...................... در ...................... «
1 (LH– اند.ضه قرار گرفتهخوردة بیهاي پیچاي گیرنده دارد که در دیوارة لولهئیديهاي دیپلومردان، روي یاخته
2 (FSH–اند.شود که در خارج از گودي استخوانی از کف جمجمه قرار گرفتهریزي ترشح میهاي درونمردان، از یاخته
3 (LH– زنان، بدون دخالت هورمونFSH.تنها بر ترشح نوعی هورمون جنسی از غدد جنسی درون حفرة شکمی فرد تأثیرگذار است
4 (FSH– فیز است.تاالموس همانند هیپوجود در تخمدان شده و فاقد اثر بازخوردي مستقیم روي هیپوهاي مورشد فولیکولزنان، سبب

را 8انعقاديکتور فاکنندةتولیدژن سالمساز یک مرد بالغ کهاسپرمهايلولهدیوارةجود در موماتوسیت سالمدربارة هر یاخته اسپر -142
 ندارد، چند عبارت درست است؟

اي در آن باشد.هاي دناي هستهتواند برابر نصف تعداد مولکولها میجود در این یاختههاي مو مرف) تعداد سانتروال
باشد.هاي مضاعف خود میتنفیلی در روي یکی از فامب) داراي یک جایگاه ژنی براي صفت همو

اند. پالسمیداراي ارتباط سیتوسازدار اطراف خود در دیوارة لولۀ اسپرمهاي هستهج) با همۀ یاخته
 .تحت تأثیر هورمون جنسی تستوسترون قرار دارداي حاصل شده کهپالسم یاختهد) از تقسیم سیتو

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

دقيقه20وقت پیشنهادي :توليدمثلتقسيم ياخته +
107تا92هايصفحه: 2شناسيزيست
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 بخش نشان داده شده در شکل مقابل، درون اندامی از بدن انسان قرار دارد که ...................... -143
  از آن نقشی ندارد.) اسکلت جانبی در حفاظت1
بر افزایش سرعت کاهش تراکم تودة استخوانی نقش دارد.عدم کاربرد آن) 2
اي به لوله رحم متصل است.) با کمک طنابی پیوندي و ماهیچه3
شود.هاي جنسی درون خون فرد صفر می) در صورت خارج کردن آن، غلظت هورمون4

 است؟نادرستشکل بدن یک زن سالم و بالغبیچند مورد در رابطۀ با دیوارة داخلی اندام گال -144

شود. هاي جنسی، به طور کامل تخریب میالف) در طی قاعدگی، به دنبال کاهش میزان هورمون
د.  نشوو در ادامه منشعب میینی پیچ خوردهي آن، در بخش پایهاب) در طی رشد دیواره، سرخرگ

د.ناي صاف دیوارة این اندام، امتداد داریکی الیۀ ماهیچهخورده در این بخش تا نزدج) غدد برون ریز چین
هاي کالژن و کشسان تشکیل شده است.د) فاقد هر گونه بافتی است که از رشته

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 باشد؟صحیح می ،هاي دیوارة رحم داراي گیرنده است، کدام گزینه در ارتباط با هر هورمونی که در یاختهبالغدر یک فرد سالم و -145

یابد.ریز است که در نوعی بافت پیوندي جریان می) نوعی پیک شیمیایی متعلق به دستگاه درون1
ها را ندارند.بعد از تولید و ترشح از یاختۀ تولیدکنندة خود، توانایی عبور از دیوارة مویرگ) 2
باشد.بدن را دارا میهايفتباانواعهاي) توانایی اتصال به گیرنده خود بدون صرف انرژي در سطح یاخته3
دهند.فسفاته را در یاخته افزایش میتید آزاد سهکلئوهاي مخاطی دیواره رحم میزان مصرف نوعی نو) با تأثیر بر یاخته4

 کند؟رو به درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را با توجه به شکل روبه -146

......................»لۀدر مرحله ...................... برخالف مرح«
ژن در خون فرد در حال افزایش است.و استروFSHوLHهاي، میزان هورمون»ب« -» الف) «1
در حالاوقابل تولید در غدد فوق کلیه فرد، در خون، میزان نوعی هورمون»ت« -» ب) «2

افزایش است.
فیز در خون فرد درشین هیپوهاي جنسی مترشحه از بخش پی، میزان هورمون»پ« -» ت) «3

حال افزایش است.
جنسی زنانه بر دیوارة رحم، سبب حداکثر میزان، تأثیر همزمان دو نوع هورمون»الف« -» ب) «4

شود.سرعت رشد آن می
 کند؟تکمیل مینادرستیطورکدام گزینه عبارت زیر را در ارتباط با یک زن بالغ و غیر باردار و سالم، به -147

 »ها، ...................... ................... دورة ...................... تخمداندر ...«
گردد.متصل میتخمدانفولیکول ترشح کنندة استروژن به دیوارة –کینانبا –) انتهاي1
یابد.هاي دراز فرد افزایش میاسید در مغز قرمز استخوانمصرف فولیک –انبانکی –) ابتداي2
کند.سرعت رشد دیوارة داخلی رحم نسبت به هفتۀ قبل خود کاهش پیدا می –لوتئال –ابتداي) 3
شوند. هاي تخریب شده از طریق واژن از بدن دفع میمخلوطی از خون و بافت –لوتئال –) انتهاي4

 کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -148

 »ماتوسیتی که ......................   در انسان، هر اووسیتی که ...................... همانند هر اسپر«
ماتیدي است.هاي دو کروموزومکند، داراي کروساز آغاز میهاي اسپرمتقسیم میوز را در لوله –شودهاي فالوپ تولید می) درون لوله1
شوند.ئید حاصل شده است، درون غدد جنسی تولید میاز تقسیم یک یاخته دیپلو –هاي همتا از یکدیگر را دارد) توانایی جدا کردن کروموزوم2
کند.توانایی لقاح دارد، در شرایطی غشاي هسته خود را تجزیه می –پالسم از یاخته ماقبل خود ایجاد شده است) در پی تقسیم نامساوي سیتو3
کنند.قابل تقسیم تولید میهاي غیرساز قرار دارد، یاختههاي اسپرمتر لولهدر سطح خارجی –رون هسته خود استهاي همتا د) فاقد کروموزوم4

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

، هنگامی30در چرخۀ جنسی یک خانم« جود درات موکه حفرساله و سالم که به تشکیل تخم و بارداري منجر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 »دیوارة داخلی رحم ...................... عمق را دارند، ...................... 

شکلی را ایجاد کند.اي بیشود که ممکن است تودة یاختهئید مشاهده میاي هاپلودر تخمدان یاخته –کمترین –شودالف) نمی
هاي تخریب شده ازباشد و چند روز بعد، مخلوطی از خون و بافتمیجسم زرد در حال تحلیل رفتن –بیشترین –شودب) نمی

شود.بدن خارج می
ژن، اسپرم در مجاورت اووسیت ثانویه قرار گرفته و مراحلبارة هورمون استرودر پی افزایش یک –کمترین –شودج) می
شود.زایی تکمیل میتخمک
ژسترون، امکان جایگزینی بالستوسیست در جدار رحمژن و پرواي استروهجسم زرد با ترشح هورمون –بیشترین –شودد) می

افزایش نخواهد یافت.LHوFSHهايو ترشح هورمون هرا فراهم کرد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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هاي زنی سالم و بالغ که به سن یائسگی نرسیده است، در حد فاصل کمترین و بیشتریندر ارتباط با دورة جنسی تخمدان -150
 انتظار ...................... ...................... دور ازدیوارة داخلی رحم،ضخامت

است. -هاي حاصل در لولۀ فالوپسازي یاختهدر بیش از یک اووسیت اولیه و آزاد 1) ادامه یافتن تقسیم میوز1
نیست. -برخورد یاختۀ جنسی نر با آنبه دنبال ،تن مضاعف داردفام46اي کهپالسم در یاخته) تقسیم نامساوي سیتو2
است. -خورد مثبتفیز پیشین طی بازاز هیپوLHوFSHسازي مقدار زیاديمانده فولیکول به جسم زرد بعد از آزاد) تبدیل باقی3
نیست.  –شوندارد محوطه شکمی میگذاري به همراه اووسیت ثانویه و  که بعد از تخمکهاییاز یاختهدر مرحلۀ فولیکولیژنزایش ترشح استرو) اف4

 اي وجود دارد، درست است؟اي ژلهاي در بدن زنی بالغ، که در چرخۀ جنسی براي اولین بار در اطرافش الیهیاختهکدام گزینه دربارة -151
هاي همتا باید از یکدیگر جدا شوند.) در طی تقسیم این یاخته، کروموزوم1
تواند از تخمدان آزاد شود.اري، میگذ) این یاخته در طی فرایند تخمک2
یاخته ثانویه رخ دهد.) قبل از تشکیل این یاخته، باید لقاح زامه و مام3
 وجود آورد.شکل بهاي بیتودهتواند بعد از لقاح با زامه) این یاخته می4

 دارند؟اي، چه ویژگیساله25دار فولیکولی موجود در تخمدان یک زن سالم وهاي هستههمۀ یاخته -152
شود. تقسیم شده و بالغ میFSH) در چرخۀ تخمدانی، تحت اثر هورمون1
کنند.جود در هر فولیکول نقش مؤثري ایفا میهاي مو) در تغذیه و حفاظت از اووسیت2
شود.هاي مجاور، ارتباط سیتوپالسمی مشاهده میاي اندکی دارند و بین یاخته) فضاي بین یاخته3
شوند. صورت گروهی، به لولۀ رحمی وارد می، بهLHش شدید میزان هورمون) در پی افزای4

تواند ازرو که میتیپ روبههاي زیر در ارتباط با هر یاختۀ فردي با کاریوچند مورد از عبارت -153
Gاي دیگر وارد شود، درست است؟به مرحله١ 

ود.شاش دو برابر میالف) در مرحلۀ بعدي میزان مادة ژنتیکی هسته
کند.ب) با تنگ شدن حلقۀ انقباضی دو یاختۀ جدا از هم ایجاد می

هاي دوك تقسیم آن نقش دارند.ها در سازماندهی رشتهج) میانک
اند. تئینی متصلي و پرولیپیدهاي فسفوها، به مولکولهیدرات) بر روي غشاي آن انواعی از کربود

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

 طور حتم ......................هر اووسیتی که ...................... بهدر بدن یک زن بالغ، -154
کند.توسط زوائد انگشت مانند ابتداي لوله فالوپ به سمت رحم حرکت می –کند) در لوله فالوپ شروع به تقسیم می1
اي خود را مضاعف کرده است.ستههاي هدر دوران جنینی کروموزوم –شود) در اوایل مرحلۀ لوتئال درون تخمدان یافت می2
خود را تکمیل می کند.  2هاي هیپوفیزي، تقسیم میوزتحت تأثیر برخی هورمون –شودخارج می) از تخمدان3
مر است.سانترو23ماتیدي ودو کروداراي یک مجموعه کروموزوم –ئید را داردهاي هاپلو) توانایی تولید یاخته4

کارکرد صحیح آن یا خروج بخشی از آن از بدن، زنـدگی فـرد بـه خطـرکاهشمرد سالم و بالغ که بادر دستگاهی از بدن یک -155
 اي(مجرایی) که ...................... افتد، لولهنمی
کند، داراي قطري یکسان در تمام طول خود است.سمینال را دریافت می) با دور زدن میزناي، ترشحات وزیکول1
ها در دیوارة خود دارد، در ترشح هورمون جنسی مردانه فاقد نقش است.خواري باکتريتوانایی بیگانههایی با) یاخته2
کند.هاي جنسی وارد شده به خود را فشرده میهاي آن در خارج از محوطه شکمی و خارج از بیضه قرار دارد، هستۀ یاخته) تمام بخش3
است.هایی با چندهستهاي حاوي یاختهبندارهداراي ،در محل اتصال به مثانهدقیقاًاست،هایی متسع در ابتدا و انتهاي خود) داراي بخش4

یاختـک (اسـپرماتید) از نظـرماتوسـیت) اولیـه و زامیاختـه (اسپر  هاي پسري بـالغ و سـالم، زامزایی در بیضهدر فرآیند زامه -156
 اند............. با یکدیگر متفاوت...................... با یکدیگر مشابه و از نظر ..........

هااي به منظور حرکت رو به جلو در بعضی یاختهداشتن زائده –) داشتن یا نداشتن توانایی برقراري اتصال فیزیکی با هسته یاخته سرتولی1
اند.آمدهنوع تقسیمی که از یاختۀ قبلی خود به وجود –ماتیدي در استواي یاختهکرو 4) مشاهده شدن ساختارهاي2
فیزمترشحه از هیپوFSHداشتن گیرنده براي هورمون –هاي سرتولیتر بودن هسته خود نسبت به یاخته) کوچک3
تنی در هستههاي فامتعداد مجموعه –هاي دوك در یاخته در حال تقسیمماتید متصل به رشته) تعداد کرو4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -157

اوراي که فرایند کراسینگاي دارد ...................... هر یاختهاي که هستۀ بسیار فشرده، هر یاختهساله33بیضه یک مرددر«
 »تواند درآن رخ دهد، ...................... می
واجد محتواي ژنتیکی مورد نیاز براي ساخت تاژك خواهد بود. –) همانند1
اي جدید خواهد بود.سیم یا تمایز براي تولید یاختهفاقد قدرت تق –) برخالف2
است.و هاپلوئیدساز نچسبیدهبه سطح خارجی دیوارة لولۀ اسپرم–) برخالف3
یاختۀ خود دارد.شکل عمود برهم در میان ايتنها یک جفت اندامک استوانه –) همانند4
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 کنند؟کامل می ،چند مورد عبارت زیر را به درستی -158

 »مثل یک مرد بالغ، ...................... خوردگی در دستگاه تولیدداراي پیچمول، هر لولۀطور مع به«
هایی است که از لحاظ توانایی حرکت کردن، با یکدیگر متفاوت هستند. م  الف) حاوي اسپر

ند.در خط دوم دفاعی بدن مؤثرگونی دارند وماتوتري نسبت به هسته اسپرد که هستۀ بزرگهایی دار) در دیوارة خود، یاختهب
فیز پیشین هستند.شوند که داراي گیرنده براي نوعی هورمون محرك ترشحی از هیپوهایی دیده می) در سمت خارج آن، یاختهج
د.ها نقش دارها یا ایجاد محیطی مناسب براي نگهداري از آنشود که در تولید اسپرمهاي اصلی این دستگاه محسوب می  ) از بخشد
جاییرا برخالف جابهگیشدجهش مضاعفاي خوددر ژنوم هستهاند کههایی ایجاد شدهاز تمایز یاختهقطعاًهایی دارد که) اسپرمه

توانند انجام دهند.نمی
 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1

 مشابه عبارت زیر است؟نادرستیاز لحاظ درستی یا ،شودمی21کروموزوم 3جب ایجاده مواي ککدام گزینه در ارتباط با پدیده -159

 »است.هاي جنسی عامل اصلی ایجاد این بیماريتنی از نوع ساختاري در یاختهفامناهنجاري«
ها نقش داشته باشند.توانند در ایجاد این پدیدههاي فردي می) عوامل محیطی همانند ویژگی1
نی دوك تقسیم وضعیتی مشابه را ایجاد کرد.هاي پروتئیتوان با تخریب کامل رشته) در آزمایشگاه می2
تیپ قابل تشخیص است.تنی دیگر، توسط کاریو) این پدیده مشابه برخی از ناهنجاري فام3
تواند رخ دهد.مر همراه است، می) این پدیده در تقسیمی که آنافاز آن با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترو4

شوند. کدام گزینه مشخصۀها در استواي یاخته ردیف میتنهاي اولیه، فامر اسپرماتوسیتدر یکی از مراحل تقسیم هسته د -160
 کند؟این مرحله را به درستی بیان می

ها وجود دارد. تنزومی موجود در ساختار فامکلئو) کمترین فاصلۀ میان ساختارهاي نو1
پروتئینی دوك تقسیم اتصال دارد.دو رشتۀتن، بهماتید خواهري هر فامکنندة دو کرو) پروتئین متصل2
گیرند.تئینی عمود بر هم بیشترین فاصله را از یکدیگر میهاي پرو) یاخته حالت کشیده پیدا کرده و استوانه3
شوند.جا میهاي همتا به قطبین یاخته جابهتئینی دوك تقسیم، کروموزومهاي پروهاي رشتهاسید) با کاهش تعداد آمینو4

 طور طبیعی، چند مورد به درستی بیان شده است؟به -161

باشد.اي از تقسیم رشتمان (میتوز) میماتیدي هستند، مرحلهکروها تکموزومدر آن کروفازي کهالف) هر تلو
اي است. ماند، تنها زمان وقوع کراسینگ اور در چرخۀ یاختهماتیدي میب) هر آنافازي که در آن هر کروموزوم دو کرو

ماتیدي متصل هستند.هاي دو کرودوك به کروموزوم )هاي(شود، رشتهدر هر متافازي که کروموزوم در استواي یاخته دیده میج)
شود. ها به دو قطب یاخته، دوك تقسیم ساخته میشود، به دنبال حرکت سانتریولفازي که تجزیۀ غشاي هسته آغاز مید) در هر پرو

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 توان گفت ......................اي از تقسیم یک یاخته است، میکه مرحلهمقابلرتباط با شکلدر ا -162

هاي یاخته دوماتیدمرها و تعداد کرواي، تعداد سانتروچرخۀ یاختهS) در این مرحله همانند مرحلۀ1
شود.برابر می

Rhمربوط به گروه خونیDو dهاي نئیدي مغز استخوان، ژ) در این مرحله از تقسیم در یاخته میلو2

شوند.از یکدیگر جدا می
همتا در این مرحله، برخالف انتخابموزومهاي غیرخواهري دو کروماتید) تبادل قطعات بین کرو3

دهد.ناگونی را افزایش میطبیعی، گو
مربوط به گروه خونی iو AIهاياي از تقسیم اووسیت ثانویه باشد، ژن) اگر شکل مربوط به مرحله4

توانند در آن از یکدیگر جدا شوند.می
اي از تقسـیم کـهتـوان گفـت، در هـر مرحلـهمثلی یک زن سالم و بـالغ، میدر رابطه با تقسیم ...................... در سامانه تولید -163

 ...................... قطعاً ......................

یابند. ماتیدي در استواي یاخته آرایش میکروهاي چهارساختار –اندترین شکل ممکن قرار گرفتهها در فشردهکروموزوم –وسیت اولیه) او1
باشد.هاي اووسیت اولیه میهاي درون هر هسته نصف کروموزومتعداد کروموزوم –شودها دیده میپوشش هسته اطراف کروموزوم –) اووسیت ثانویه2
شود.هاي دختري آغاز میپالسم بین یاختهفرآیند تقسیم مساوي سیتو –شوندطور کامل تجزیه میهاي دوك تقسیم بهرشته –) اووسیت اولیه3
باشند. هاي دوك در حال کوتاه شدن میتمام رشته –شوندماتیدي مشاهده میکروصورت تکها بهموزومکرو –) اووسیت ثانویه4
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 کند؟کامل می ،طور مناسبه عبارت زیر را در رابطه با شکل مقابل بهکدام گزین -164

 »اي در یاخته ...................... در اولین ...................... پس از شروع تقسیم یاخته«
شود.با توانایی تقسیم میتوز مجدد، پدیدار می 4هاي شمارة، هسته یاخته3شمارة –) تلوفاز1
کنند.ها در یاخته شروع به تشکیل میهاي پروتئینی اطراف سانتریولهمۀ رشته ،3شمارة –فاز) پرو2
هم قرار دارند.کنارهمتا از طول درجفت کروموزوم23، قطعا2ًشمارة –) متافاز3
شود.ها دو برابر میومرها همانند سانتر،تعداد کروموزوم1شمارة –) آنافاز4

 است؟کدام عبارت، صحیح -165

n2در یاختۀ 1) طی تقسیم میوز1 48تتراد را مشاهده کرد.24متصل بهرشتۀ دوك48توانشود، می، هر زمان که پوشش هسته تجزیه
n2) طی تقسیم میوز در یاختۀ2 12اور را مشاهده کرد.ن وقوع کراسینگتواهاي هر ژن از یکدیگر، میآللشدنزمان با جدا، هم
شود.اي مشاهده میهستهDNAمولکول28لقاحی گل مغربی تتراپلوئید، در هر یاختههاي گیاه حاصل از خودیاخته 2) در مرحلۀ متافاز3
ند در حال انجام باشد.توارشتۀ دوك در نوعی یاخته مشاهده شود، مرحلۀ متافاز میوز نمی92کروموزوم متصل به46که) در صورتی4

 چند مورد دربارة هورمون جنسی که در مردان بالغ و سالم بیشتر از زنان سالم و بالغ وجود دارد، صحیح است؟ -166

ریز در مردان مؤثر است. هاي غدد درونالف) بر فعالیت یاخته
است. LHب) هر یاختۀ ترشح کنندة این هورمون، داراي گیرنده براي هورمون 

ورمون بر انجام تقسیم میتوز همانند تقسیم میوز در بدن مردان مؤثر است. ج) این ه
هاي دراز مؤثر باشد.هاي صفحات رشد استخوانتواند بر روي یاخته، میT٣د) همانند هورمون

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 کند؟کامل مینادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به -167

ABهر یاختۀ ...................... « ...................... »مثل،در سن تولیددر بدن یک فرد با گروه خونی
هاي بینابینی است. زایی به یاخته مهاي مسیر اسپرترین یاختهتنی در نزدیکحاصل نوعی تقسیم بدون کاهش عدد فام –ماتوسیت اولیه) اسپر1
دارد.RhوABOهاي خونینوع یاخته را از نظر گروه 4اور، حداکثر توان ایجادسیم با انجام کراسینگدر صورت تق –) اووسیت اولیه2
اي از تقسیم هستۀ خود، از یکدیگر جدا کند.را در مرحله BIو AIهايتواند ژنمی –ماتوسیت ثانویه) اسپر3
اي خود است.، داراي دو عدد الل در ژنوم هستهRhبراي صفت گروه خونی –ثانویه) اووسیت4

 کند؟کدام گزینه عبارت را به نحو متفاوتی نسبت به سایرین کامل می -168

 »ساز یک مرد بالغ که ...................... هایی در لولۀ اسپرمطور معمول ...................... یاخته به«
مر هستند.تئین اتصالی ناحیۀ سانتروهاي همتا هستند، فاقد توانایی تجزیۀ پروموزومواجد کرو –) بعضی از1
کنند.صورت مضاعف نگهداري میهاي خود را به تنپالسمی دارند، فامالد اتصاالت سیتوهاي تکبا یاخته –) همۀ2
کنند.ورت اووسیت، غشاي هستۀ خود را موقتاً ناپدید میگیري در مجازوائد حرکتی یا سلولی دارند، در صورت قرار –) همۀ3
د.نهاي سرتولی قرار داریاختهثیر پیک شیمیاییپالسم خود دارند، تحت تأهم در سیتوتئینی عمود بردو جفت استوانۀ پرو –) بعضی از4

 با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -169

 »هایی هستند که ............ با حرف ............ بخش ........... حاوي یاختهبخش مشخص شده«
1 (Cهمانند– B– سازند.کز انرژي زیستی میها تنها به دنبال جذب گلوهمۀ آن
2 (DهمانندCو برخالف– A– در غیاب اکسیژن قدرت ساختATP.دارند
3 (Bهمانند– D– قند به فرم دیگري از آن،به دنبال تبدیل نوعیATPسازند.می
4 (Aهمانند بخشBو برخالف– D– باشند.واجد زائدة سیتوپالسمی حرکتی می

مثلی مرد است، کدام گزینه بههایی از دستگاه تولیدهاي زیر که مربوط به لولهبا توجه به توصیف -170
 درستی بیان شده است؟

Aمثل مرد که خارج از غدد جنسی قرار دارد.در دستگاه تولیدچیدهپیلوله
Bهایی یکسان از لحاظ توانایی حرکت است.مثل مرد که داراي اسپرمدر دستگاه تولید مخوپیچپرلوله
اند.فیز پیشین قرار گرفته وهاي هدف حداقل دو نوع هورمون محرك غدد جنسی مترشحه از هیپ، یاختهB) در لولۀ1
کند.کتوز، از جلوي مجرایی داراي حرکات کرمی عبور میقبل از دریافت مایعی غنی از فروA) لولۀ2
هاي پروتئینی با توانایی تغییر طول باشد.لولهتوانند داراي ریزنمیBالد لولۀهاي تککدام از یاخته) هیچ3
اند.قرار گرفتهBلولۀيهاشوند، قبًال تحت تأثیر ترشحات بعضی از یاختهمشاهده میAۀهاي جنسی که در لول) همۀ یاخته4

1

2

3

4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 15 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربيفيزيك -اسفند 6آزمون -» 5«پروژة

 

 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

 است؟نادرستهاي زیرچه تعداد از عبارت -171

الف) در بازتاب پخشنده، زاویۀ تابش برابر زاویۀ بازتابش است.
توان استفاده کرد.یابی پژواکی، فقط از امواج صوتی میب) در کاربرد فناوري مکان

دهد.مغناطیسی، بازتاب در سه ُبعد رخ میپ) در امواج صوتی هم مانند امواج الکترو
 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1

شود. اگردرون یک رودخانه شلیک میتفنگ از باالي یک پل به سمت آباي از یکگلوله -172
یک ازصورت شکل مقابل باشد، کدامرکت در هوا بهحهاي موج صوتی گلوله در حین  جبهه
دهد؟میاز ورود به آب را به درستی نشانصوتی این گلوله پسهاي موجهاي زیر جبههگزینه

 (تندي حرکت گلوله را ثابت فرض کنید.)

1( 2( 3(   4 (
173- W بل است؟دسی120است. در فاصلۀ چند متري از این چشمه، تراز شدت صوت برابر1200توان یک چشمۀ صوتی

W(اتالف انرژي نداریم.)
(I , )

m

  12
0 210 3

1 (1 2 (/0 13 (104 (/0 01
) دور می3) نزدیک و از ناظر ساکن (2) و (1نشانی با تندي ثابت به ناظرهاي ساکن (یک ماشین آتش -174 ،1شود. اگر به ترتیـب

2و3f  ) باشند، کدام گزینه صحیح است؟3) و (2) و (1هاي دریافتی توسط ناظرهاي (بسامدf3وf2،1طول موج و
1 (    1 2 3
2 (f f f1 2 3   
3 (    1 2 3
4 (f f f 1 2 3 

اولینوزندآموز فریاد میمتر است. دانش480ترنزدیک ةآموزي بین دو صخرة قائم ایستاده است و فاصلۀ او از صخردانش -175
sپژ 3sواك صداي خود را پس از  بین دو صخره چند متر است؟ ۀشنود. فاصلبعد از پژواك اول می 2و صداي پژواك دوم را
1 (20802 (6403 (12804 (320

mmکشد تا به یک قاب مربعیبل است، چند دقیقه طول میدسی86در یک مکان که تراز شدت صوت -176 5شکل به ضلع

/که عمود بر مسیر انتشار صوت قرار دارد، J1 log(انرژي صوتی برسد؟5 /2 0 Wو3
(I

m

 12
0 210 

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

177- A اي قرار دارند. تراز شدت صوتی که به ترتیباز یک چشمه صوت نقطهr4و rهايبه ترتیب در فاصلهBودو ناظر
A Bوناظرهاي /ودر معرض آن قرار دارند 0 متر مربع از سطحی که در مکانبه هر سانتی ،دقیقه 5است. در مدت7

Wژول انرژي میعمود بر مسیر انتشار صوت قراردارد، چند نانوAناظر logرسد؟ / ,I )
m

  12
0 22 0 3 و از اتالف انرژي10

)صرف نظر کنید.
1 (/0 052 (/0 033 (/0 54 (/0 3

) 2تابد و پس از بازتاب بـه آینـۀ تخـت (می )1پرتو نوري مطابق شکل به آینۀ تخت ( -178
، پرتو بازتاب دوم) باشد2)، موازي آینۀ (1رسد. اگر دومین بازتاب پرتو نور از آینۀ (می

 شود؟پرتو تابش اولیه به این آینه، چند درجه منحرف میامتدادنسبت به) 1(از آینۀ
1 (1102 (120
3 (1304 (140

دقيقه15وقت پیشنهادي : نوسان و امواج
 81تا70هايصفحه:3فيزيك

(3) (1) (2)

حر�ت جهت

55
0

(2)

(1)
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Aمکان دو مو –جایینمودار جابه -179 کـهBوج صوتی
شوند. مطابق شکل زیر اسـت. یک محیط منتشر میدر

متـري از40متري و60ترتیب در فاصلۀاگر شخصی به
Aچشمه قـرار داشـته باشـد، در ایـنBوهاي موج

A رسدکه به گوش شخص میصورت تراز شدت صوت
B............. دسی رسیدهبل ............. از تراز شدت صوت

log( .به گوش شخص اسـت / ,log / 3 0 5 2 0 و3
 نظر شود)از جذب انرژي با محیط صرف

تر، کم16) 4تر، بیش16) 3تر مک ،12) 2تر، بیش12) 1
در جهت نشان داده شده به یک مانع تختی کهپرتو تابیدهیک ،مطابق شکل مقابل -180

هاي موج بازتابیده بـاکند، اگر زاویۀ جبههسازد برخورد میدرجه می40با افق زاویۀ
چنـد هیـدو بازتابیدههاي موج تابدرجه باشد، زاویۀ بین امتداد جبهه60سطح افق

 درجه است؟

1 (102 (20
3 (404 (80

 

 8دهد. حال اگر یک مقاومتولت نشان می12سنجی آرمانی، اختالف پتانسیل دو سر یک باتري را که به مداري وصل نیست،ولت -181
باتري چند اهم است؟دهد. مقاومت درونیولت نشان می 6/9سنج اختالف پتانسیل دو سر باتري رااهمی را به دو سر آن ببندیم، ولت

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

Kبادر مدار شکل مقابل، -182  کند؟تغییر میدهد، چند آمپرسنج آرمانی نشان می، عددي که آمپربستن کلید

 
1 (/0 25 

2 (/0 5
3( /0 75 

4 (/1 5
 

 ، چند ولت است؟آلایدهسنجدر مدار مقابل، عدد نشان داده شده توسط ولت -183

1 (10
2 (/10 5
3 (/12 5
4 (12

دقيقه30وقت پیشنهادي: هاي جريان مستقيمجريان الكتريكي و مدار
 64تا50هايصفحه:2فيزيك

A
2�

12� 6�

3�

K

V=12V

r=2/5 � =25V

V

�

5 �

12�

4
�

6�

3�

A

B

x

جابهجا	�

40
0

تاب�ده پرتو
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184- R ثابت1در شکل زیر، نمودار ولتاژ دو سر باتري برحسب جریان عبوري از آن در مدار زیر، نشان داده شده است. اگر
R  را چند اهم و چگونه تغییر دهیم تا توان خروجی مولد بیشینه شود؟2باشد،

اهش، ک2) 1
، افزایش2) 2
، کاهش1) 3
، افزایش1) 4

 
 
 

گذرد، مطابق شکل زیر است. اگر مقاومت درونیبرحسب جریانی که از آنها میBو A هاينمودار تغییر ولتاژ دو سر باتري -185
B A 3،باتري Bبرابر مقاومت درونی باتري  ، چند ولت است؟باشد، نیروي محرکۀ باتري

1 (5 

2 (10
3 (15 

4 (20
Rاگر ،در شکل زیر -186 برابر توان مصرفی 1،6مدار الکتریکی به یک باتري آرمانی بسته شده باشد و توان مصرفی مقاومت

R 2Rمقاومت  چند آمپر است؟3باشد، جریان عبوري از مقاومت

1 (2 

2 (4

3 (2
3 

4 (4
3

اهم برسانیم،12اهم به3ازرارئوستا) در مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر ( -187
 کند؟اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر باتري چند ولت تغییر می

1 (2 2 (4 

3 (6 4 (8 

و دو سر مجموعه را به اختالف پتانسیل ثابت وصل کنیم،ببندیمصورت متوالی به هممقاومت الکتریکی مشابه را به4اگر -188
صورت موازي به هم بسته و به همان اختالف پتانسیلها را بهشود. اگر همان مقاومتوات می60ان مصرفی کل مدارتو

 وصل کنیم، آنگاه توان کل مدار چند وات تغییر می کند؟

1 (9602 (9003 (2404 (180
Rدهندمیرا نشانA1السنج ایدهدر مدار شکل مقابل، هر دو آمپر -189 1/،3و توان مصرفی در مقاومت برابر توان5

R  دهد؟سنج آرمانی چند ولت را نشان میاست. ولت4مصرفی در مقاومت

1 (16 

2 (32
3 (36 

4 (54 
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 محل انجام محاسبات

زاي آن، توان خروجیمدار شکل زیر، مقاومت رئوستا را از صفر تا مقداري که به ادر -190
دهیم. در این حالت عدد آمپرسنج از ................... آمپر تامولد بیشینه گردد، افزایش می

 سنج آرمانی هستند.)(آمپرسنج و ولتکند.................... آمپر تغییر می
 2/3) صفر،2 6/1) صفر،1
 6/1، 2/3) 4، صفر2/3) 3
 

kابت ،در مدار شکل مقابل -191 است. 14برابرRهايیک از مقاومتباز و هردا کلید
kکند؟، اختالف پتانسیل دو سر باتري، چند درصد تغییر میببندیمرااگر کلید 

1 (5/12
2 (25
3 (75
4 (5/87 

Aاُهمی20اگر یک مقاومت -192 اُهمی را بـا مقاومـت80چه یک مقاومتگذرد. چناناز آن می 2را به یک باتري ببندیم، جریان
گـذرد برابـراُهمـی می20اُهمی موازي ببندیم و دو سر مجموعه را به همان باتري وصل کنیم، جریـانی کـه از مقاومـت20

/ A1  صورت، توان خروجی باتري در مدار دوم، چند وات بیشتر از توان خروجی باتري در مدار اول است؟شود. در اینمی92

1 (/21 72 (/10 413 (/12 164 (/8 76

193- k سـنج و، اعدادي که ولتدر مدار شکل زیر، با بستن کلید
ترتیب از راست به چـپ،دهند، بهسنج آرمانی نشان میآمپر

 کند؟چگونه تغییر می

افزایش –) کاهش1
ثابت –) افزایش2
کاهش –) افزایش3
 ثابت –) کاهش4

 اُهمی چند وات است؟20توان مصرفی مقاومت ،در این حالت .دهدولت را نشان می 6سنج آرمانی، ولتدر مدار شکل زیر -194

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

 دهد؟نشان میچه عددي را برحسب ولتآرمانیسنجمدار زیر، ولتدر -195

1 (3 
2 (6 
3 (9 
4 (15

V
�

�10

�5

�10�15

�20

R

R

K

A
R

V

� 0r

r

V=18

�

�
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 محل انجام محاسبات

Kهر یک از مقاومت ةدرونی مولد نیز برابر اندازاند و مقاومتها مشابهدر مدار شکل مقابل، مقاومت -196 را از ها است. اگر کلید
 شود؟دهد چند برابر مینشان میآلیدهاسنجوصل کنیم، عددي که ولتBبه نقطۀAنقطۀ

1 (10
9

2 (3
4

3 (9
10

4 (4
3

 
197- A BAودر مدار شکل زیر، مقاومت معادل بین دو نقطۀ  است؟Cو، چند برابر مقاومت معادل بین دو نقطۀ

1 (1 

2 (3
2

3 (2
3

4 (4
3

 

198- R 3Rدر مدار شکل زیر، توان مقاومت  ؟است2چند برابر توان مقاومت

1 (9 

2 (1
9

3 (27

4 (1
27

 

kدر مدار شکل روبه -199  شود؟دهد چند برابر مینشان میآلایدهسنجي که ولتد، عدرو، با بسته شدن کلید

 

1 (3
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2 (2
3

3 (1 
4 (2
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 محل انجام محاسبات

200- 8 Wدر مدار زیر، مقاومت رئوستا برابر است. مقاومت10و توان خروجی مولد برابر
Wرئوستا را چگونه تغییر ده  شود؟10یم تا توان خروجی مولد مجدداً برابر

1 (4کاهش دهیم. 
2 (/ 7  .کاهش دهیم5
3 (4افزایش دهیم. 
4 (/ 7  .افزایش دهیم5

 
 

Jانرژي جنبشی -201 3600mجسمی است. اگر به تندي اولیه این جسم
s

اش در حالـت جدیـد  اضافه شود، انرژي جنبشی 6
43 24 10/ Jشود. تندي اولیه جسم چند متر بر ثانیه بوده است؟می 
1 (1 2 (23(34 (4 

 هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -202

هاي وارد بر آن جسم نیز صفر است.هاي وارد بر جسمی صفر باشد، الزاماً برایند نیروالف) اگر کار برایند نیرو
بر جسمی منفی باشد، الزاماً تندي جسم کاهش یافته است.هاي واردب) اگر کار برایند نیرو
ماند.ها ثابت میها به دور زمین، انرژي جنبشی آنپ) در حرکت ماهواره

ت) همواره کار نیروي عمودي سطح برابر صفر است.
1 (1 2 (23(34 (4 

ـــم -203 ـــار جس ـــاچه ـــايجرمب Aه B C D(m g,m g ,m kg ,m kg)   40 200 16 ـــدي4 ـــا تن ـــتب هاي ثاب

A B C D
m m cm m

(v , v / , v , v / )
s s s s

   4 0 8 5 0  در حرکت هستند انرژي جنبشی کدام جسم بزرگتر است؟2

1 (A2 (B3 (C4 (D 

Fنیروي -204 i(N) 60


kg xشود و آن را روي سطح افقی به اندازةوارد می6به جسمی به جرم i (m) j(m)  5 4
 

Fجا میجابه  جایی چند ژول است؟جابهدر اینکند. کار نیروي
1 (3002 (2403 (604 (360

205- m Fمطابق شکل مقابل جسمی به جرم 1تحت تأثیر نیروهاي


F2و


کند. اگر نیروياز حال سکون شروع به حرکت می
/اصطکاك وارد بر جسم N1  شود؟متر چند ژول می 4شی جسم پس از طی مسافتباشد، انرژي جنب5

1 215 18 53 0 6(| F | N,| F | N،cos / )  
 

  
1 (6 2 (5/4 
3 (124 (8 

206- kg J27mبرابر2اگر کار نیروي خالص وارد بر جسمی به جرم و تندي اولیۀ جسم
s

کار بر روياز انجام اینباشد، پس3
m جسم، تندي آن به چند
s

 رسد؟می

1 (7 2 (5 3 (6 4 (5/6 
Fمطابق شکل زیر، جعبه -207 اي را با نیروي ثابت


m ر انجامکنیم. در این حالت کاجا میجابه12بر روي سطح افقی به اندازة

W درجه کاهش دهیم، 7جایی رااست. اگر بدون آنکه اندازة نیرو تغییر کند، زاویۀ بین بردار نیرو و جابهشده بر روي جعبه
Wپس از چند متر جابه cos53است؟ (اصطکاك ناچیز وجایی، باز هم کار انجام شده بر روي جعبه برابر 0 6/ (.است 

1 (102 (6
3 (84 (16

�

R

r=2 �

60
0

F

دقيقه30:وقت پیشنهادي كار، انرژي و توان
 82تا53هايصفحه:1فيزيك

53
0

F

60
0

F
2

1

m
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 محل انجام محاسبات

gگلوله -208 200mاي به جرم را از سطح زمین با تندي
s

ر مقاومت هوا در مقابلکنیم. اگ  در راستاي قائم رو به باال پرتاب می20
m متري سطح زمین،18رود. انرژي مکانیکی گلوله در ارتفاعباال می20حرکت گلوله ناچیز باشد، گلوله حداکثر تا ارتفاع

m gچند ژول است؟ )
s

  )رید.و سطح زمین را به عنوان مرجع انرژي پتانسیل گرانشی درنظر بگی210

1 (102 (403 (204 (30
، چند برابراي که دو سوم مسیر را طی کرده استشود. انرژي جنبشی آن در نقطهدر شرایط خأل جسمی از ارتفاعی رها می -209

 انرژي جنبشی آن در سطح زمین است؟

1 (2
32 (1

33 (1
24 (2

دار نصب شده است ومطابق شکل، یک موتور الکتریکی، باالي یک سطح شیب -210
شود. اگر این موتور بار راتن استفاده می 2یدن باري به جرماز آن براي باال کش
m با تندي ثابت
s

201 کار نیروي آن صرف غلبه بر اصطکاك5باال بکشد و

mگردد، توان این موتور چند کیلو g)وات است؟ )
s

 210 

1 (1502 (2253 (1254 (250
/اي به جرممطابق شکل، گلوله -211 kg0 2A ايکرهدرون نیماز نقطۀ

شود. اگر انرژي تلف شده در ضمن حرکت ازمتر رها می 2به شعاع
A 25AبرابرBتانقطۀ تنـدي ،باشـددرصد انرژي گلوله در نقطۀ

B ، چنــد متــر بــر ثانیــه اســت؟گلولــه هنگــام عبــور از نقطــۀ
m

cos / ,cos / ,g )
s

    237 0 8 53 0 6 10(  

1 (22 (43 (64 (8 

212- kg 2mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم با تندي اولیۀ
s

دارياز پایین سطح شیب6
متر باشد، 35/1شود. اگر بیشترین ارتفاع جسم از نقطۀ پرتاب،به سمت باال پرتاب می

237نیروي اصطکاك وارد بر جسم چند برابر وزن جسم است؟ 0 6 10m
(sin / ,g )

s

   

1 (/0 12 (/0 23 (/0 34 (/0 4

213- kg kmثانیه تندي اتو 5روي مسیر مستقیم با شتاب ثابت در حرکت است و در مدت1200اتومبیلی به جرم مبیل از
h

به36
km

h
kWرسمی72  باشد، اندازة کار نیروهاي اتالفی چند کیلو ژول است؟72د. اگر در این مدت توان متوسط نیروي موتور

300) 2204) 1803) 2) صفر1

214- kg 4mجسمی به جرم با تندي
s

mاز سطح زمین و در راستاي قائم رو به باال پرتاب می10 شود و با تندي
s

4 دوباره به5

mدرصد از مسیر خود را طی می20گردد. در مسیر برگشت، وقتی جسممیزمین بر کند، تندي آن چند
s

خواهد شد؟
m g(نیروي مقاومت هوا در کل مسیر ثابت و
s

  است.)210

1 (42 (4 23 (/3 2 54 (2 2

37
0

30
0

m
=2ton

53
0

37
0

A

B

O

گراهنش� پتاهنس�ل مبدأ
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215- kg متر تحت تأثیر نیـروي15دار به طولاز باالترین نقطه یک سطح شیب4جسمی به جرم

F
m و از حال سکون شروع به حرکت کرده و با تندي
s

رسد. اگر بزرگـیبه پایین سطح می 6
N Fباشـد، بزرگـی36نیروي اصطکاك وارد بر جسم معادل تن اسـت؟چنـد نیـونیـروي

210 37 0 6m
(g ,sin / )

s
    

1 (/8 42 (/16 83 (/33 64 (/25 2
216- A mگلولۀ Bا میمتري از سطح زمین ره80از ارتفاعبه جرم mشود. اگر بخواهیم گلولۀ 4hبه جرم بارا از ارتفاع

m تندي اولیۀ
s

10h چند متر باشد تا دو گلوله با انرژي جنبشی یکساندر راستاي قائم به طرف پایین پرتاب کنیم، مقدار
N gبه زمین برخورد کنند؟ (مقاومت هوا ناچیز و
kg

10(.است 

1 (152 (203 (404 (75 

500mاي به جرمگلوله -217 گرم را با تندي اولیۀ
s

کنیم. اگر نیروياز سطح زمین و در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می24
N باشد، در چه ارتفاعی از سطح زمین و در مسیر 1مقاومت هواي وارد بر گلوله در طول مسیر حرکت آن ثابت و برابر

N(شود؟بازگشت، انرژي جنبشی و انرژي پتانسیل گرانشی گلوله با هم برابر می
g

kg
10و سطح زمین را مبدأ انرژي

 پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.)

1 (162 (32
33 (96

114 (64
9

kg –نمودار سرعت -218 F 4زمان جسمی به جرم روي یک سطح افقی بدون اصطکاك در حال حرکتکه تحت تأثیر نیروي افقی
s و اختالف تنديJ450برابر12است، مطابق شکل زیر است. اگر کار برایند نیروهاي وارد بر این جسم در بازة زمانی صفر تا

mو انتهاي این بازةجسم در ابتدا زمانی برابر
s

 باشد، مسافت طی شده توسط جسم در این مدت، چند متر است؟ 5

1 (135

2 (410
3

3 (400
3

4 (30

/یک پمپ آب با توان -219 kW0 25 متري سطح زمین20لیتر آب ساکن را از عمق40شود،دقیقه روشن می3که به مدت
m باال آورده و با تندي
s

gست؟کند. بازده پمپ چقدر ادرون مزرعه پرتاب می10 N
,g )

kgcm
 31  ) آب10

1(502 (753 (854 (65
در شکل زیر، نمودار توان مفید یک دستگاه برحسب زمان نشان داده شده است. اگر توان متوسط کل مصرفی این دستگاه -220

 باشد، بازده آن چند درصد است؟W1000ثانیه20در مدت زمان

1 (5/67
2 (75
3 (5/87
4 (55

37

60
F

12
t(s)

v(m
s

)

500

1000

10 20

P(w)

t(s)0
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 ؟ستاچند مورد از مطالب زیر درست -221

 .دارددیناسیون نامئوربلور، عدد کوجود پیرامون هر یون در شبکۀهاي موترین یونآ) شمار نزدیک
کمتر است.NaClشبکۀ بلورپاشیبیشتر و از آنتالپی فروKBrشبکۀ بلورپاشیاز آنتالپی فروNaFشبکۀ بلورپاشیب) آنتالپی فرو

شود.ساخته میTiوMnهاي صنعتی و پزشکی کاربرد دارد از عناصرت فراوردهخسایاژ هوشمند که درپ) آل
از نظر سختی، نقطۀ ذوب و تنوع اعداد اکسایش متفاوتند. pو sدستۀفلزهايبا dدستۀياهفلزطور کلی بهت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟نادرستیرهاي زیک از گزینهبا توجه به جدول مقابل کدام -222

1 (Dنسبت بهباشد که تنوع و شمار کمتريمواداي ازتواند متعلق به دستهمی
دارد. ،هاستمتعلق به آنBمادةکهمواداي ازدسته

دماییدر آن به حالت مایع قرار دارد، بیشتر از گسترةBدمایی که مادةگسترة) 2
است. فلوئوریدهیدروژنودن آب ومایع ب

از سه ترکیب دیگر دیرگدازتر است.Aترکیبي ذکر شده،هاترکیبمیان) از3
تر از سه ترکیب دیگردر حالت مایع قويCهاي مادة) نیروي جاذبۀ میان ذره4

است.
 : جز به،اندنادرستهاي زیر دربارة دریاي الکترونیهمۀ عبارت -223

ا راهکند و رسانایی الکتریکی و گرمایی و اعداد اکسایش متنوع فلزفلز را حفظ می) دریاي الکترونی عاملی است که انسجام شبکۀ بلور1
توان با این مفهوم توضیح داد.می
وجود آمدن دریاي الکترونی شرکت دارند.هاي هر فلز در بههاي اتمالکترونهمۀ) 2
در ساختار آنهاست.ي دریاي الکترونیهاها و الکتروني فلزها، تعداد برابر کاتیونر) دلیل پایدار ماندن شبکۀ بلو3
بگیرند وطور ثابت جايهاي مشخصی بهها در مکانشود که هستۀ اتمسبب میالکترونیهاي فلز و دریاي اتم ۀ) جاذبۀ قوي میان هست4

تغییر مکان ندهند.
هاهاي پایدار آنیونی حاصل از یونياه بچه تعداد از جمالت زیر در رابطه با ترکی ،باتوجه به آرایش الکترونی عناصر داده شده -224

 (نماد عناصر فرضی هستند.)است؟درست

A : s s p s , B : s s p s , C : s s p s p , D : s s p , E : s s p2 2 6 1 2 2 6 2 2 2 6 2 1 2 2 4 2 2 51 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2
شبکه مربوط به ترکیب یونی حاصل ازآنتالپی فروپاشیبیشترینCوE.است
کمترین نسبت آنیون به کاتیون مربوط به ترکیب یونی حاصل ازAوD.است
رسند.اي میدادن الکترون به آرایش گاز نجیب دورة دوم جدول دورهیا ازدستگرفتنذکر شده باهمۀ عناصر
یونی حاصل ازترکیبشبکۀآنتالپی فروپاشیبیشتر بودنDوCترکیب یونی حاصل ازنسبت بهEوB، به علت
 .استآنیون و کاتیونچکتر بودن شعاع کو
1 (2 2 (3 3 (4 4 (1 

 ند؟ا كهاي زیر مشترهاي یونی و فلزي در چه تعداد از ویژگیجامد -225

رساناي الکتریکی در حالت جامدنوع رفتار در اثر ضربه
داشتن کاتیون در شبکۀ بلوري برخی از آنها در آبپذیرانحالل
بر اثر جریان برق در حالت مذابتجزیهدر شبکهآزادداشتن الکترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

نقطۀ جوشنقطۀ ذوبترکیب
A C2072C2927
BK196C23
C/ C327 5C1749
DC1710C2230

دقيقه10وقت پیشنهادي : تراي روشناي از هنر، زيبايي و ماندگاري + شيمي، راهي به سوي آيندهشيمي جلوه
94تا77هايصفحه:3شيمي
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 محل انجام محاسبات

0/) کلریدVل وانادیم (محلوmL200گرم فلز روي با 8/7 -226 طور کامل مصرفها بهدهندهگردد. اگر واکنشموالر مخلوط می4
کاهنده و اکسنده مبادلههايگونه............... الکترون میانتقریب به............... است وشوند محلول در پایان واکنش به رنگ

Zn)گردد. می g.mol ) 165 

/) سبز،1 231 4 10

/) سبز،2 227 2 10

/) بنفش،3 231 4 10

/) بنفش،4 227 2 10 

 موارد زیر صحیح است؟دهد، چه تعداد ازرا نشان میNaFبا توجه به شکل زیر که شبکۀ بلور ترکیب -227

است. 6ئوردیناسیون کاتیون و آنیون در شبکۀ بلور این ترکیب، برابروعدد ک ●
برابراگر آنتالپی فروپاشی شبکۀ● MgF2kJ.mol12965باشد، مقدار

نسبت داد.NaFتوان به آنتالپی فروپاشیکیلوژول بر مول را می2488
صورت: هاي سدیم و فلوئور بهخنثی و یونهايمقایسۀ شعاع اتم ●

F Na F Na   .است
دراخـتالفایـنتـر از، بیشLiF وNaFشـبکۀآنتالپی فروپاشـیتفاوت ●

NaFوKF.است
1 (4 2 (3  
3 (2 4 (1 

 ها درست است؟زیر در رابطه با آالیندههايعبارتچند مورد از -228

شب بیشتر است. 9صبح از میزان آن ها در ساعت 9عتاها در سآ) میزان آالینده
آید.وجود میدیگر به ةندآالیدودر هواکره،اکسید با گاز اکسیژنژن ديب) از واکنش نیترو

تر ازن دارد، بیشبین خووهاي خروجی از اگزوز خودرو، مقدار گازي که میل ترکیبی زیادي با هموگلدر میان آالیندهپ)
است.هاهیدروکربن
ها را تشخیص داد.توان به آسانی وجود آنرنگ بوده و نمیکره همگی بیهاي هوات) آالینده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
O)؟هاي زیر درست استچند مورد از عبارت -229 g.mol ) 116 

0/آ) جرم اکسیژن الزم براي سوختن کامل xکربنمول از هیدرو2 yC Hبرابر/ x / y3 2 0 گرم است. 8
شود.در دماي اتاق حاصل میO2وN2میاناز واکنشNOب) گاز
ی است.یتافاقد آرایش هشترا تولید کند کهNO2گازتواند با اکسیژن هوا ترکیب شده وبه عنوان یک رادیکال میNOپ) گاز

تنها گسترة معین وهاگروه عاملی متفاوت از دیگري است، هر یک از آنهاي سازندة هرکه شمار و نوع اتمبا توجه به اینت) 
کنند.سرخ را جذب میهاي فروفردي از پرتو بهمنحصر

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
کرهینده وارد هواگرم آالمجموعًا چند کیلوخودرو،یکتوسطمترکیلو500مسافتبا توجه به داده هاي جدول زیر، پس از طی -230

آالیندهاگر گازشود ومی SO2اختالف درصد جرمیهاي خروجی حذف شود،ازx yC Hبه تقریـب برابـراول،حالتنسبت به
 عدد گزارش شده براي کدام آالینده در جدول است؟

1 (6/4 - x yC H 
2 (6/4 - NO 
3 (4600- x yC H 
4 (4600-  NO 
 

نمک وانادیمرنگ محلول
 )Vوانادیم (زرد
 )IVوانادیم (آبی
 )IIIوانادیم (سبز
 )IIوانادیم (بنفش

متر (گرم)کیلو مقدار آالینده به ازاي طی یکفرمول شیمیایی آالینده
CO/5 99
x yC H/1 67
NO/1 04
SO2/0 5
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 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -231

گرمایی هر نمونه ماده، برعکس ظرفیت گرمایی ویژه آن، به جرم آن وابسته است.ظرفیتآ) 
نمونه از ماده، معیاري از میزان گرمی (میانگین انرژي جنبشی ذرات سازندة) آن است.ب) دماي یک

(پ) علت دشوار بودن انجام واکنش: H (g) CH (g) 2 42C(s ، گرماگیر بودن آن است.گرافیت،
کند.با محیط داد و ستد (مبادله) میامانۀ واکنشت) تغییر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت، برابر مقدار گرمایی است که س

) پ، ت4) ب، پ3ب) آ،2ت) آ،1
 است؟نادرستکدام گزینه -232

هاي سازندة آن است.دماي یک ماده، معیاري براي توصیف میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذره) 1
اي که دماي بیشتري دارد، قطعًا تعداد ذرات کمتري دارد.ونهاز یک ماده با هم برابر باشد، نم ه) اگر انرژي گرمایی دو نمون2
) است.J، ژول (SIگیري آن دردهند و یکاي اندازهنشان میQ) گرماي یک ماده را با نماد3
شود.ا میدمزمینی با جرم و سطح و دماي یکسان درون محیطی با دماي کمتر قرار گیرد، نان زودتر با محیط هماي نان و سیب) اگر تکه4

 است؟درست )II(و )I(فرایندهايچند مورد از مطالب زیر درباره -233

I( خوردن یک لیوان شیرC60II( خوردن بستنی با دماي صفر درجۀ سلسیوس
ست.همراه اسامانه ردبا آزاد شدن انرژي )IIدماشدن در فرایند (همبا جذب و )Iدر فرایند (دماشدنهم ●
شود.دما شدن با بدن مبادله میطی همفرایند،بخش عمده انرژي هر دو ●

)با اینکه دما ثابت استوساز هر دو ماده در بدن،گوارش و سوختدر ● C)37شود.اما باز هم میان سامانه و محیط انرژي مبادله می
با جذب انرژي همراه است. )IIدر فرایند (شدن انرژي وبا آزاد )Iدر فرایند (ساز وگوارش و سوخت ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

دهد، کدام موارد از مطالب داده شدهنشان می atm1و فشارC25چند ماده را در دمايا توجه به جدول زیر که گرماي ویژةب -234
 درست است؟

A BCDماده

J.g)گرماي ویژه . C )  1 1
/1 54 /0 25/1 25

خواهد بود.Cايبیشتر از افزایش دمAداده شود، افزایش دمايبه یک اندازه گرماCوAهاي برابر از دو مادةبه جرمگاهآ) هر

.JبرابرCگرم از مادة200ب) ظرفیت گرمایی C است.150
گرما داده شود.Cبرابر مادةده ،Dباید به مادة ،یمافزایش ده هرا به یک اندازCگرم مادة200وDگرم مادة400پ) اگر دماي

است.Bمادهافزایش یابد، اینC20ژول گرما داده شود و دماي آنکیلو 8خالصیمادةگرم از100ت) اگر به
) ب، ت4) آ، پ، ت3) ب، پ، ت2) آ، ب1

درصد آن توسط این64دهیم کهژول گرما به این قطعه می1490گرم در اختیار داریم. 80ره و مس به جرماي از آلیاژ نققطعه -235
 دهد؟یابد. چند درصد این آلیاژ را مس تشکیل میافزایش میC40قطعه جذب شده و دماي آن

Cu Ag(c / ,c / : J.g . C )   1 10 385 0 240 

1 (402 (903 (604 (10

دقيقه20وقت پیشنهادي : پي غذاي سالمدر
 75تا49هايصفحه :2شيمي
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 هاي زیر، کدام مورد یا موارد درست است؟ز میان عبارتا -236

آ) ظرفیت گرمایی هر ماده در دما و فشار اتاق، تنها به نوع ماده وابسته است.
یک ماده، ظرفیت گرمایی یک گرم از آن ماده است. ةب) ظرفیت گرمایی ویژ

)برحسب درجۀ سلسیوسSIپ) یکاي دما در C)ت.اس
هاي سازندة آن ماده است.انرژي پتانسیل یک نمونه ماده، برابر مجموع انرژي گرمایی کل ذرهت) 
فقط ب) 4) فقط ت3) ب و پ2) آ، پ1

، به تقریب چند لیتـر از آن بایـدباشد 1و 7،2نسبت حجمی به ترتیبباپانگازهاي متان، اتان و پرومتشکل ازاگر گاز شهري -237
لیتـر و آنتـالپی25در شرایط واکنش، حجـم مـولی گازهـا(؟به دماي جوش خود برسدC20گرم آبکیلو 5سوزانده شود تا

H )ت.بر مول اسژولکیلو2200و900،1560پان به ترتیبسوختن متان، اتان و پرو Oc / J.g . C )   1 1
2 4 . اعداد2

 فرضی هستند.)

1 (362 (483 (524 (64
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -238

کمتر از گرماي حاصل از تشکیلاز عناصر سازندة آن) در شرایط یکسان، گرماي حاصل از تشکیل یک مول آب در حالت مایعآ
یک مول بخار آب از عناصر سازندة آن است.

ماند.ب) در فرایند گوارش مواد غذایی در بدن، ضمن مبادلۀ گرما بین محیط و سامانه، دماي سامانه ثابت می
ژن، گرماده است.اي رنگ نیتروکسید از اکسید قهوه ااژن تترنیتروهمانند تشکیل ديتبخیر آبپ) 

تر است.چکا پایدارتر باشند، آنتالپی واکنش کوهدهندهچه فراورده ناپایدارتر و واکنشگیر، هرت) در یک واکنش گرما
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

C)؟ها درست هستندچه تعداد از عبارترو،با توجه به نمودار روبه -239 ,H :g.mol )  112 1 

ــنش ــالپی واک Hآنت (g) O (g) H O(l) 2 2 22 2
/برابر با kJ571 است.5
0/تشکیل Cمول5 H (g)3 و گازاز گرافیت8

ژول گرما، همراه است.کیلو5/51ژن با آزاد شدنهیدرو
ارزش سوختیC H (g)3 50/برابر باتقریب به8 48

ژول بر گرم است.کیلو
590/گرافیت، مقدارگرم18در اثر سوختن کامل 5

شود.ژول گرما آزاد میکیلو
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

دماي ،ماتیکهاي آروکربنگروه هیدروگرم از سر 9/3گرماي حاصل از سوختن کامل -240
ــو 2 ــکیل ــد درج ــب چن ــه تقری ــزایش می ۀگرم آب را ب ــیوس اف ــد؟سلس ده

1
212 1 4 2H O

J
(C ,H : g.mol ,c / )

g. C


   

1 (5/29  

2 (39/5 
3 (5/9  

4 (5/19 

 

آنتالپی پیوندمیانگین

(kJ.mol )1پیوند

350
600
500
800
460
415

C C

C C

O O

C O

O H

C H
 

C(s,3 گراف�ت ) +4H
2
(g) +5O

2
(g)

آهنتالپ�

103kJ C
3
H

8
(g) +5O

2
(g) 1181 kJ

3CO
2
(g) +4H

2

3CO
2
(g) +4H O(l)

(g) +2O
2
(g)

1143kJ

2
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 هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام -241

Cواکنشآنتالپی) 1 H (g) O (g) CO (g) H O(l)  2 6 2 2 22 7 4  .استآنتالپی سوختن اتان در دماي اتاق، برابر6
پن بیشتر است.پین بیشتر و ارزش سوختی اتین از پرو) آنتالپی سوختن پروپن از پرو2
Nیرپذیند برگشتا) در فر3 O (g) NO (g)2 4 22،اي رنگاي همراه است که قهوهواکنش در جهتی که گرماگیر است، با تولید ماده

بوده و پایدارتر است.
C) آنتالپی واکنش4 H (g) C(g) H(g)2 2 2 2 برابر با آنتالپی پیوندC H.است

/وkJ143ژن و یک گرم از گرافیت، به ترتیب برابر بااز گاز هیدرواگر گرماي حاصل از سوختن یک گرم -242 kJ32 باشد و5
(واکنش H (g) C H (g) 2 3 C(sگرافیت84 ند. گرماي سوختنگرما آزاد کkJ114پان،به ازاي تولید یک مول پرو3,

C)ژول بر مول است؟پان برابر چند کیلومولی پرو ,H :g.mol )  112  اند.)گیري شدهها در شرایط یکسان اندازه(آنتالپی1

1 (15602 (22003 (28784 (3509
 است؟نادرستچند مورد از موارد زیر -243

ها وابسته است.هاي عاملی موجود در آنهاي آلی، تماماً به گروهخواص شیمیایی و فیزیکی ترکیب
آلدهیدفرمول مولکولی بنزC H O7 Cهايشمار پیوند ،که در آناست6 Cهايوندبا شمار پیC C .برابر است
ژنی متصل نیست.نون نام دارد و در آن کربنی وجود دارد که به هیچ اتم هیدروهپتا -2جود در میخک،ترکیب آلی مو
بودن با یکدیگر اشتراك دارند.ماتیکنیل و آروچوبه در داشتن گروه عاملی کربوزردجود درترکیب آلی موجود در دارچین وآلی موترکیب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 به روش تجربی اندازه گرفت؟تواننمیهاي زیر راآنتالپی چه تعداد از واکنش -244

) H (g) CH (g) 2 C(s(گرافیت42 ,1 
)H (g) O (g) H O (l) 2 2 2 22 
)N (g) H (g) N H (g) 2 2 2 43 2

) O (g) CO(g) 2
1
C(s(گرافیت2 ,4 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
گرماي حاصل از سوختن، اگرشودمیآب تولیدg180 وسوزددر اکسیژن کافی می ،نوکسید و متانولومکربنمخلوطی شامل -245

گرماي حاصل؟ (در مخلوط اولیه به تقریب کدام استکسیدونومکربنمولیدرصد ،کیلوژول باشد6405در مجموع ،این مخلوط
H)) کیلوژول است.715و283ترتیبمونوکسید و متانول بهاز سوختن یک مول کربن O g.mol ) 12 18 

1 (67/662 (25/573 (33/734 (56/40

.Jرفیت گرماییظسنجی که دارايبراي محاسبۀ آنتالپی سوختن از گرمایدر آزمایش -246 C 0/شـود. استفاده میاست،11800 696
 .یابدافزایش می C3یندشود و دماي آب در این فراانده میسوز ،استگرم آبکیلویکسنج که حاويگرم منیزیم جامد در این گرما

Hاست؟بر مولژولچند کیلوتقریب بهآنتالپی سوختن منیزیم O(Mg g.mol , c / J.g . C )    1 1 1
224 4 2 

1(51/3- 2 (5/25- 3 (3/289- 4 (/620 7

1، چه تعداد از عبارتداده شدهبا توجه به ساختار ترکیب -247 16هاي زیر درست است؟ 14 12 1(O ,N ,C ,H :g.mol )      

ژن آن برابر یک است.هاي هیدروهاي ناپیوندي با شمار اتماختالف شمار الکترون
برابر درصد جرمی اکسیژن است. 3درصد جرمی کربن در آن
است.آمینماتیک با گروه عاملییک ترکیب آلی آرو
الکترون پیوندي است.جفت50داراي
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

HO

HO NH
2
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. دهدبوده و مابقی آن را آب تشکیل می 9و8،15غذایی به ترتیبوعدةهیدرات و پروتئین در یکدرصد جرمی چربی، کربو -248
ار برايانرژي مورد نیاز یک ورزشکتقریب بهگرم از این ماده غذایی600ژول بر گرم است وارزش سوختی این ماده چند کیلو

106/کند؟ (میزان انرژي به ازاي هر ساعت تمرین هوازي تقریبًا برابرچند ساعت تمرین هوازي را تأمین می کالري بوده وکیلو8
)ژول بر گرم است.)کیلو17 و38،17ها به ترتیب برابر باتئینها و پروهیدراتها، کربوارزش سوختی چربی cal / J)1 4 18 

1 (12/7 – 6/9 2 (12/7 – 403 (56/3 – 6/9 4 (56/3 – 40
گرم 2ژول بر مول باشد، گرماي حاصل از سوختنکیلو2200و1560پان به ترتیباگر آنتالپی سوختن گازهاي اتان و پرو -249

C)؟است لچند کیلوژوتقریب بهبوتان ,H : g.mol )  112 1 
1 (1042 (983 (1004 (94

2 :شیمیایی زیرهاي گرمابا توجه به واکنش -250 2 2 184 6H (g) Cl (g) HCl(g), H / kJ      
2 6 2 36 2 6 1374B H (g) Cl (g) BCl (g) HCl(g) , H kJ       
2 6 2 3 3 26 2 6 493 4B H (g) H O(l) H BO (s) H (g) , H / kJ       

H :3واکنش 2 3 33 3BCl (g) H O(l) H BO (s) HCl(g)  45ژول است و با آزاد شدند کیلو، برابر چن 4/ kJانرژي، چند مول
3BCl (g)شود؟مصرف می

1 (/ ، /0 40 113 52 (/ ، /0 36 113 53 (/ ، /0 40 126 54 (/ ، /0 36 126 5 

 
 

 است؟ستنادرکدام گزینه -251
رود.کار میا بههاثر در جوشکاري و برش فلزبه عنوان محیط بیو پاكگاز فراوان در هواي خشک) سومین1
میلیون سال پیش،200دهد که ازهاي قطبی نشان میهاي دانشمندان براي هواي به دام افتاده درون بلورهاي یخ در یخچالبررسی) 2

 .ار زیادي تغییر کرده استبه مقدنسبت گازهاي سازندة هواکره
رنگ، از هوا کمتر بوده و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.حاصل از سوختن با شعله زرددارکربنگازچگالی) 3
رند.ژیک و خنک کردن قطعات الکترونیکی کاربرد دا لوهاي بیوترین گاز نجیب به ترتیب در نگهداري از نمونهژن و سبکنیتروعنصر) 4

 هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -252

قطعـاتردنکجود در هـواي مـایع گـازي اسـت کـه بـراي خنـکترین گاز موسبک ،جزء هواي مایع بهیند تقطیر جزءا) در فرآ
الکترونیکی کاربرد دارد.

شوند.جامد از مخلوط اولیه جدا میصورتی از اجزاء بهبرخ ،استC200ها برابرقسمتهمۀدرب) در ستون تقطیر که دماي آن
آن در هواکره است. فراوانیتر از رتبۀجزء هواي مایع یک واحد کمگون از نظر جدا شدن در ستون تقطیر جزءبهپ) رتبۀ آر

 .با افزایش ارتفاع روند تغییرات چگالی هوا مانند روند تغییرات فشار هوا نزولی استدر هواکره،ت) 
) صفر4 2) 3 1) 2 3) 1

 است؟نادرستکدام گزینه در رابطه با عبارت زیر -253

 ».....،ترین درصد حجمی را دارندکه در هواي پاك و خشک بیشگازي 7میاندر« 
درصد حجمی آن کمترین نیست. ،ها داردبین آندرترین جرم مولی را) گاز نجیبی که بیش1
هستند.يد دارد و شش ماده دیگر عنصر) یک ترکیب مولکولی در آن وجو2
ها دو مولکول دو اتمی وجود دارد.) در میان آن3
 شود.هواي مایع از آن خارج میجزء بهجزء رترین درصد حجمی را دارد، نخستین گازي است که در تقطیگازي که بیش) 4

 مطالب زیر درست است؟چند مورد از -254

دما تاشا کاهبهواي مایع،تقطیرفراینددرC 100شوند.صورت جامد جدا می، دو ترکیب به
کنند.شود، براي مصرف گیاهان در خاك تثبیت میهوا را شامل میمولیدرصد78بینی، گازي را که بیش ازجانداران ذره
قرار دارد.درصد حجمیدر رتبۀ سومژن و اکسیژنترین ترکیب سازندة هواي پاك و خشک، پس از گازهاي نیتروفراوان
.رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین آن در هوا در حدود یک درصد است
شود.تنها بخشی از هلیم مورد نیاز ما در داخل کشور تولید و مابقی از دیگر کشورها وارد می
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

دقيقه20وقت پیشنهادي : ردپاي گازها در زندگي
 76تا48هايصفحه :1شيمي
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Cu)کند؟ده را به درستی کامل میزیر جاي خالی داده شهاي تاز عبار(موارد) کدام مورد -255 ,O : g.mol )  164 16 

............... » ،فرمول شیمیایی ...............در«
0/جرم اکسیژن به جرم مس برابرنسبت –اکسید(I)مسآ)  است.125

با این نسبت در کلسیم اکسید متفاوت است.هاه کاتیونبهاآنیوننسبت شمار –ب) باریم برمید
د برابر است.فلوئوریممینیآلوها در واحد سازندةیونمجموعباها در واحد سازندة آنیونشمارمجموع –نیترید  پ) سدیم

بفقط) 4پ) ب،3) آ، پ2) آ، ب، پ1
 بیان شده است؟نادرستچند مورد از مطالب زیر -256

تر است.ی مناسبکره سرشارتر بوده و براي تولید آن در مقیاس صنعتزمینی هلیم از هوا ر) منابع زیآ

Crاتمیتکهايصورت یکی از کاتیونه بهوارهاي خود همب) اتم عنصر کروم در ترکیب 3یاCr 2شود.یافت می
اکسیژن وجود دارد. ،زهاي سبدر ساختار پالستیکپ) 

خت سبز هستند.هایی از سوجانوري و اتانول نمونه وهاي گیاهیت) روغن
1 (4 2 (3 3 (1 4 (2 

 ؟ستا  کدام موارد زیر درست -257

CHوHCNهايدي در مولکولنهاي پیوآ) شمار الکترون O2.برابر است
 .هستندالکترون ناپیونديها داراي یک جفتکدام از اتمهرCOب) در مولکول
شمارالکترونپ) در مولکول SO2.هاي ناپیوندي هر سه اتم با هم متفاوت است

ند.هستگانهکدام داراي یک پیوند سههرSO2وCO،HCNهايت) مولکول
) آ، پ، ت4) ب، ت3) آ، ب، پ2) آ، ب1

یسوو در ساختار لوشودنمیهاي یونانی و اعداد رومی استفادهکدام از پیشوندزیر از هیچياهگذاري چند مورد از ترکیبدر نام -258
ها را به ترتیب از راست؟ (گزینهاستهاي پیوندي برابرالکترونهاي ناپیوندي و جفتالکترونتعداد جفتمولکولی،چند ترکیب

ZnSOبه چپ بخوانید.) ,Cu S,AgCl ,Ca(OH) ,N O,CS ,H S,PCl4 2 2 2 2 2 3 

1 (3 – 2 2 (3 – 3 3 (4 – 2 4 (4 – 3 
 چند مورد از موارد داده شده براي پر کردن جملۀ زیر، مناسب است؟ -259

 »هاي ناپیوندي ...............، ............... است.الکترونشمارشمار ............... ازدر ساختار لوویس ؟؟؟؟؟؟؟؟،«

ClO
بیشتر -CS2 -هاي پیونديالکترونجفت -4
CH Br2 کمتر -هاي ناپیونديالکترون -2 - HNO3
Cl O2- هاي پیونديالکترون- CO- بیشتر
- پیوندها - COCl2HF- کمتر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 کدام گزینه درست است؟ -260

. نیستژنهاي اشتراکی و ناپیوندي آن مانند مولکول نیترواکسید ناپایدارتر است و شمار الکتروننوکسید از کربن دي) کربن مو1
C) در واکنش2 H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2   ، هايوردهابرابر فر 3اتمی بیشتر از 3مجموع ضرایب فراورده هايپس از موازنه

دو اتمی است.
شود.ها میکار باعث از بین رفتن مرجانکنند، اما اینآهک اضافه میبه آنها هآب دریاچ) براي کاهش میزان اسیدي بودن3
است.SO2ناپیوندي دربهپیونديهايالکتروناکسید مانند نسبت شمار جفت(III)در آهنهابه آنیونهاشمار کاتیوننسبت) 4
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 ؟استنادرستهاي زیرمورد از عبارتچند -261

وهايترکیبآ) در ساختار لوویس هر کدام از COCl2HCNجفت الکترون پیوندي وجود دارد.چهار
SF د دارد.ناپیوندي وجوالکترونجفت15در مجموعICl2و2ب) در
الکترون درونی وجود دارد.18ویالکترون ظرفیتPF4،32پ) در یون
XOت) در یون

باشد.17یا15تواند عنصري از گروهمیXتایی، عنصر تبا رعایت قاعده هش3
1 (4 2 (3 3 (1 4 (2 

 است؟نادرستسنگ لبه معادلۀ واکنش موازنه نشدة سوختن زغاکدام موارد از مطالب زیر، با توجه -262

C H O NS(s) O (g) CO (g) H O(g) NO (g) SO (g)    135 96 9 2 2 2 2 2
0/تر از، بزرگهاها به فراوردهدهندهواکنشمتريکیوآ) نسبت مجموع ضرایب استو است.8
اند.تایی رسیده تشها به آرایش پایدار همام اتمها، تب) در ساختار لوویس فراورده

آبپ) حضور CO2وکندمشکلی براي آبزیان ایجاد نمیدر pHاست 7برابرمحلول آن. 
وت) نتیجۀ ورود SO2NO2است. اسیديبه هواکره، تولید باران

) پ، ت4) ب، پ3) آ، ت2بآ،) 1
 ؟است  نادرستهاي زیرچند مورد از عبارت -263

شود.ها استفاده میهاي فلزي براي کنترل میزان اسیدي بودن دریاچهاز برخی اکسید
باران به دلیل وجودCO2گویندمحلول در آن، خاصیت اسیدي داشته و به آن باران اسیدي می .
هايطور عمده شامل اکسید  شوند، بهکره میهاي فسیلی وارد هواهایی که از سوختن سوختآالیندهNO2وSO3.هستند
با حل شدن اکسید عنصري با آرایش الکترونی[ Ne] s p2 4

10 3 شود.یدي تولید می، در آب، محلولی با خاصیت اس3
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -264

اکسید برابر است.اژن تترنیترواکسید و ديژن ديژن در نیتروهاي نیتروهاي اکسیژن به اتمنسبت شمار اتم
لوویسدر ساختارCO برابر است.با یکدیگرناپیونديهايالکترونشمار جفتهاي پیوندي والکترون، شمار جفت2مولکول
نماداست. یشیمیایواکنشگیر بودنگرمامعنايروي پیکان در یک واکنش به
شود.مواد و شرایط انجام واکنش مشخص مییدر یک واکنش نمادي، حالت فیزیک
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ها، درست است؟پس از موازنۀ آن ،ارة واکنش هاي زیرکدام مطلب درب -265

a) S F H O H S O S HF   2 2 2 2 4 6 8
b) N O KI KNO NO I   2 4 3 2
c) NH O NO H O  3 2 2

ها برابر است. هوردامتري فرکیوها با مجموع ضرایب استودهندهمتري واکنشکیومجموع ضرایب استو a) در معادلۀ1
، برابر است.cها در معادلۀدهندهمتري واکنشبا مجموع ضرایب استوکیو bمتري مواد در معادلۀکیوع ضرایب استو) مجمو2
است. 2ها برابرمتري فراوردهکیوها با مجموع ضرایب استودهندهمتري واکنشکیوتفاوت مجموع ضرایب استو c) در معادلۀ3
برابر است.NOمتريکیوبا ضریب استوI2متريکیو، ضریب استوb) در معادلۀ4

Aاگر در معادلۀ موازنه شدة -266 B C D E   2 4 11 برگرم35و16،11،19به ترتیب برابرEوB،C،D، جرم مولی4
N)ها فرضی هستند.)مادن(باشد؟Aتواندمیزیرهايیک از ترکیبباشد، کداممول ,C ,O ,S : g.mol )    114 12 16 32 

اکسیدگرد دي) گو4اکسید) کربن دي3اکسیدگرد تري گو) 2اکسیدژن پنتانیترو) دي1
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ها در کدام واکنش پس از موازنه نسبت به سـایرین کمتـرها و فراوردهدهندهمتري میان واکنشکیوتفاوت مجموع ضرایب استو -267
را به ترتیب از راست بـههامتري اکسید با خصلت اسیدي از سایرین بیشتر است؟ (گزینهکیوبوده و در کدام واکنش ضریب استو

 چپ بخوانید.)

a)Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) FeCl (aq) H O(l)   3 4 3 2 2
b)Bi O (s) NaClO(aq) NaOH(aq) NaBiO (aq) NaCl(aq) H O(l)    2 3 3 2
c)Al (SO ) (s) NaHCO (aq) Na SO (aq) Al(OH) (aq) CO (g)   2 4 3 3 2 4 3 2
d)Cu S(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) CuSO (aq) NO (g) H O(l)    2 3 3 2 4 2 2

1 (a – c 2 (a – d 3 (b – c 4 (b – d 

روز) به30در مدت یک ماه (ییید ناشی از سوخت خودرواکسردپاي کربن ديهاي جدول زیر براي از بین بردنبا توجه به داده -268
متر مسافت طیاکسید تولید شده به ازاي هر یک کیلومقدار کربن دي(متر الزم است؟سانتی21تا14تقریب چند درخت با قطر
پیماید.)مسافت میمترکیلو50روزانهفرض کنید خودروویریدگرم در نظر بگ250شده با خودرو را برابر با

اندازة قطر درخت
متر)(سانتی

7 - 4 13-8 21-1428-2234-29

اکسید مصرفیمقدار کربن دي
گرم در سال)(کیلو

4/4 4/9 2/196/343/55

1 (202 (103 (1574 (235
 اند؟هاي آن به درستی بیان شدهچه تعداد از موارد زیر دربارة شیمی سبز، فرایند و کاربرد -269

بینی به موادداران ذرهتوانند توسط جانآیند، میدست میهاي سبز مانند اتانول و اتن که از پسماندهاي گیاهی بهسوخت●
تر تجزیه شوند.ساده

شوند.هاي سبز، پلیمرهایی هستند که برپایۀ مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میپالستیک ●
هاي متخلخل در زیر زمین دفن کرد.هاي قدیمی گاز و یا سنگتوان در میداناکسید را میکربن دي ●
کنند.اکسید با کلسیم کربنات یا منیزیم کربنات، آن را به مواد معدنی تبدیل می يدر مراکز صنعتی، با واکنش دادن کربن د ●
1 (2 2 (4 3 (1 4 (3 

 ؟استنادرستهاي زیرچه تعداد از عبارت -270

گردند.میوسیلۀ گازها به فضا برآیند بههاي خورشیدي که به سمت زمین میاي از پرتو) بخش عمدهآ
شوند.شده از سطح زمین میگسیلکل گرمايخروجاي مانع از) گازهاي گلخانهب

یافت.کاهش میC18میانگین دماي کرة زمین تا ،کره وجود نداشتندپ) اگر گازهاي الیۀ هوا
اي مؤثر هستند.ت) همۀ گازهاي موجود در هواکره در ایجاد اثر گلخانه

کند.سرخ گسیل میهاي فروخود پرتواز ،) زمین پس از گرم شدن توسط خورشیدث
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
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