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سپيده جاللي  فاطمه نقديمحمدحسين مرتضوي،

به ترتيب حروف الفباطراحان
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي  1401فروردين19آزمون
  

 

 ترتيب صحيح آمده است؟در كدام گزينه، به» جنبان، معجرجود، انابت، دارِ ملك، سلسله«معناي واژگان - 1

  ) سخاوت، توبه، سرزمين، محرّك، سرپوش1

  كردن، روسري) بخشش، پشيماني، پادشاهي، حركت2

  آورد، مشعلدانمي) كَرَم، پريشاني، سرزمين، آن كه ديگران را به حركت در3

  دادن، روسريمردي، دعوت كردن، فرمانروايي، حركت ان) جو4

  ؟شودترتيب در كدام ابيات يافت مي به» توزير، سامان، سرير، فرض، منّ«هايمعادل معنايي واژه - 2

  جز صحن باغ درخور اورنگ شاه نيست  فصل گل است و موسم ديوان و گاه نيستالف)

  اندر مجلس دستور خورشيد اشتهارواقع  تر اين كان غلط زين بندة گمنام شدب) طرفه

  يكي بديع و دوم درخور و سيوم دلبر    ج) رخ تو راست ز سلطان نيكويي سه لقب

  آفتابش تاج باد و آسمانش گاه باد    د) تا جهان باشد به كام و نام شاهنشاه باد

  گر عشق ضروري است مالمت چه ضرور است    هـ) با گل منشين تا نخوري خار مالمت

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

 اند؟با امالي صحيح آمدهترتيب بهبا توجه به جاهاي خالي ابيات، در كدام گزينه، واژگان - 3

  گر دل بر سبب بندم …كندبه كفرم مي  ربر و شر چه پردازم كه تسليم حيا مشبه خيالف) 

  نـيـسـت از شـمـشـيـر بـاالتــر ســپــاهـي را…  وان قـطع تـعلّق كرد از دنياتـبـه هـمـّت مـي  ب)

  كـنـيـــم مـــاو خــطـــا مــي…انـديـشــة  ج) در ظرف ... رحمت حق آب و خون يكي است

  شود پيداسازند پنهان، ميكــه چـنـدانـي كـه مي  محبت رااسرار…د) چـه رسـوايـي اسـت با

  مستوري، سالحي، بحر، صواب،سوب) من2    مستوريسالحي، بهر، ثواب، ،منصوب) 1

  مسطوري) منصوب، صالحي، بحر، صواب،4    مسطوري، صالحي، بهر، ثواب،وب) منس3

 ؟در عبارت زير، چند غلط اماليي رخ داده است - 4

بخـشجا امداد حيرت، حوصلهاين .نگارهاي غفلتزن رفعل تغيير كيف و كم اعيايحيرت است و تخآيينةجاليحقيقت آگاهانه تأمل انقالب دوران«

گشاي عالمات فتح و ظفر. حصول اين نشعه از ساغر آگاهي حق شمردن است و از شهود اين كيفيـات بـه اصـرار اروج نظر است و اعانت تسليم چهره

  ».حضور مطلق راه بردن

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

  ؟استنادرستكدام گزينه - 5

  هاي كساني چون محمدتقي بهار، عارف قزويني و فرخي سيستاني مشاهده كرد.توان در سرودهجتماعي را ميغزل ا )1

  باشند.همگي منثور مي ،العشقحقيقةقصة شيرين فرهاد و في ،االنبياآثاري چون قصص )2

  نايي جاي داد.توان در نوع ادبيات غمافيه، مثل درخت در شب باران و تمهيدات را ميآثاري چون فيه )3

  و در تأثيرپذيري از حوادث اين سال سروده است.1301بهار، شعر دماونديه را در سالمحمدتقي )4

 دقيقه15 3فارسي
  سال اولنيمكل مباحث

  81تا صفحة10صفحة
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  …جز بهتمامًا مشهود است،» تعليلتشبيه، استعاره، حسن«هايها، آرايهدر همة گزينه - 6

  تتا نگاهش به تو افتاد دهانش باز اس  نرگس مست كه چشمش همه شرم و ناز است )1

  مي نكند بخت شور خيمه ز پهلوي من    عشق به تاراج داد رخت صبوري دل )2

  ؟سوخته استدهن الله چرا تا به جگر    ست ز ياقوت لبشاي گر نربودهبوسه )3

  تر در ابرها پنهان شودزيرا كه آن مه بيش  ؟داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان )4

  ؟شوداسلوب معادله، استعاره و ايهام تناسب هم يافت ميدر ابيات كدام گزينه عالوه بر آراية - 7

  قرار شوق را زنجير كردن مشكل است بي    الف) بند پيش سيل بي زنهار نتواند گرفت

  ها برونچون برد انجم سياهي از دل شب  رود سودا برونكي به سنگ از مغز مجنون ميب) 

  ران خاموشي استلنگر كشتي چشم نگ    ج) كف درياي گهرخيز نظر گفتار است

  مهر چون ماند نهان در زير دامان صبح را؟  د) داغ عشق از صفحة سيماي عاشق ظاهر است

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

  استعاره است؟يو داراهاميافاقدتيكدام ب - 8

  دارد ياليصبر تلخ است بر آن كس كه خ  برد ز من خواب و قراران،يم يفكر آن مو ) 1

  ستينشيكه دوراند يبه مشتاقيُقرب ارزان  دوستقدِر حسنِ دور افتاده ميو دانما نك) 2

   آمدنارياز خود شد به در، آن گه برِ ديبا  شيچون آه خو يكن يدل ار آهنگ آن در ميا )3

    در موسم گل باد راختنيست باران راشرط  اند از آه من هيتو در گريروازمردم به دور )4

 ؟درستي ذكر شده استمقابل ابيات كدام گزينه به ةآرايهر دو - 9

  جناس) -گر رستمي، تو را گذر از چرخ زال نيست (ايهام تناسب  و دستان خود، ولياي به دانشالف) بس غّره

  مجاز) -سر پيمان آريد (تشخيصپيمان مرا برسست    سر تربتم آن نوگل خندان آريدب) بر

  استعاره) -تعليلكنند نثار (حسنها همه زرش هميكه شاخه    اندگويي مهمان مهرگان مج) زمانه

  تشبيه) -باد از اين كورتر گر نگران تو نيست (ايهام    د) كور شد اين دل، فتاد در چه تاريك غم

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

 آمده است؟يبه درستنهينقش كلمات مشخص شده، در كدام گز - 10

 )مسند -گل (مفعولاديكند فر ياو م ةكز خندياغنچه    »رياس« ،يخاموش ريجزن ةوانيد مددار )1

 )مسند -ام (متممافتادهكران يبموجِ بحرانيدر م    ز غمكنيداردم ل يمبركراناز وصالش) 2

 )مسند -هيال(مضافكوشب عذرخواه مينيها هيآن گر    »رياس« ،يترك مشرمنده داردم ز گنه )3

 )مسند -داردم (متمم يتا كسرگشته  خودآسمان آخر چو  بر جا هم چو قطبيكه باشم پاگاه آن باشد )4
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  ؟هاي زير چند مسند وجود دارددر بيت - 11

  كه خبردار ز رخسارة گلفام تو نيست    ديدة شبنم از آن بر رخ گل آسوده است

  آشام تو نيستهاي ميساغري درخور لب    ستاني ورنهاز لب خويش مگر بوسه

  جرأت بوسه گرفتن ز لب بام تو نيست  ه شرم است كه خورشيد فلك جوالن راچناي

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1

 ؟ندارددر كدام گزينه وابستة وابسته وجود - 12

  بـاره كـه رفـتـن بـه ديگري به حمايتهـزار  تر هالك جان گرامي) مـرا بـه دست تـو خـوش1

  گـر خـرابـي چـو مـرا لـطـف تـو آبـاد كـند  دهند) امـتـحـان كـن كـه بـسـي گنج مرادت ب2

  ببـرد اجـر دوصـد بـنـده كـه آزاد كــنـــد  كـلـك مـشـكـيـن تـو روزي كـه ز ما ياد كند )3

  رود بر روي زردبينم كه اشكش ميشمع مي  ) هيچ كس را بر من از ياران مجلس دل نسوخت4

  ؟استنادرستبا توجه به رباعي زير كدام گزينه - 13

  هر دم ز تو دردي دگرم افزون شد    جانا ز غم عشق تو جانم خون شد«

  »جان بر تو فشاند و از جهان بيرون شد    زان روز كه دل جان و جهان خواند تو را

  ها كاربرد معنايي متفاوت دارند.ضماير پيوسته، نقش متفاوت و رديف )1

  در ابيات نقش تبعي و حذف به قرينة معنوي مشهود است. )2

  ساخته شده است.» نهاد + مفعول + مسند + فعل«و يك جمله طبق الگوي» نهاد + مسند + فعل«دو جمله، مطابق الگوي )3

  كار رفته است.سه تركيب وصفي و دو وابستة وابسته در ابيات به )4

  ؟استمتفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات - 14

  برداز ديگران گوي سعادت ميدر سخن  برداز خوشي هركه سر در جيب فكرت مي )1

  غنچة خاموش بلبل را به گفتار آورد    سركار آوردمستمع صاحب سخن را بر )2

  به هرجا هوش باشد گوش، فرياد است خاموشي  سخن بيگانه باشد در ميان اهل دل، واعظ )3

  بايد و بسجان تو سخن نيوش مي    بايد و بساجزاي تو جمله گوش مي )4

 دارد؟ييمعناتقابل ريزتيبا بتيكدام ب - 15

 »بنهفته به ابر چهر دلبند    يروندتيبشر نبچشمتا«

 استيا، بستهشتنيدر از خلق بر خو    استيا) اگر در جهان، از جهان رسته1

 دامن صحراست زندان صيدهاي رام را  مشكل است يخو به مردم كرده را صائب جداي )2

 خلق در بسته استيكس است كه بر روازان    اثر ز جنت دربسته در جهان گر هست )3

  برد يخوابم مرابيدر صدف چون گوهر س    قرارييعزلت مرا جا ةاز گوش ريغستي) ن4
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  دارد؟ي، تناسب مفهوم»استييعاشق بادا كه عشق خوش سودا/ استييهر كجا برنا ريدر عالم پ: «تيبا بنهيمفهوم كدام گز -16

  شياز مذهب و كيو آگهيو عاشقيرند  ان كفر استنكته كه در مذهب رند نيبشنو ا )1

  هستداريهم فرصت دكيورنه ز نزد    ز دوردنيرفتن و د يعاشق ةالزم )2

  شما را عشق حق اسرارهااموزديتا ب    ديطالبان معرفت عاشق شويالصال ا) 3

   مسئله استادم كرد نيچشم مست تو در ا    نبود چيه ميو بد عاشقكيخبر از ن )4

  ؟دارنديمفهومتقابلكدام گزينه با همابيات - 17

  لرزداز آن ميتقيمآب در لعل گران    گرمي غربت نرودوطن از ياد به خونالف) 

  ام دگر از غربت است يا ز وطنچه شكوه    ب) مرا كه مهر تو آواره دارد از دو جهان

  وطن؟چند چون كاه دهي پشت به ديوار    يت پر و بالازند ديدة غربت به هوج) مي

  عاشق به سعي غربت دور از وطن نماند  د) عاشق به هر در و دشت محو كنار ليلي است

  شودبي صيقل جالي وطن وا نمي    پرست منهـ) زنگ كدورت از دل غربت

  ج، هـ )4  ، الفج )3  ، دهـ )2  الف، ب )1

 متناسب است؟ ،مفهوم كدام گزينه با پيام اصلي بيت زير - 18

 »نه طاق بر نمط عشق اگر پاي نهياهد حريفپذير است عشق جفت نخو طاق«

 تنهايي را ةگوشبه دو عالم ندهم  باشد و من باشم و تو  شب اگر باشد و مي) 1

 اين خيل و خدم را به امير حشمي بخش    »نظيري«تنهايي و خلوت طلبد عشق) 2

 ادتا ملك ملَك گويند تنهات مبارك ب    از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور) 3

 وز آرزوي او كم اغيار گرفتيم    از هر دو جهان مهر يكي را بگزيديم )4

  ؟نداردخوانيمفهوم كدام بيت با ساير ابيات هم - 19

  ظاهر خوش و باطن بال ميچون جهان فانهم  من زيمن هم نرمم و هم ت زيرو خونرميشمش )1

  يدوزخظاهر او چون بهشت باطن او    زلف بتان سلسله است جانب دوزخ كشد )2

  ستيتو ب ينيبيتا به باطن در رو    ستين چيه نينشان ظاهر است ا نيا )3

  دارد يمستور م نيچن نيچرا در خرقه خود را ا يبيع نينشبه باطن گر ندارد زاهد خلوت )4

  ؟كدام ابيات، درست استآمده در برابرمفهوم - 20

  نگ پنهان كردن است (تأكيد بر خاموشي)تيغ را زير سپر در ج  الف) در مقام حرف بر لب مهر خاموشي زدن

  ستيزي)ساز فزون از زمانه است (توصيه به ظلمجرم زمانه    كند به ستم ظلم را دليرب) تسليم مي

  گيري)فتح آن در نظر رحمت درويشان است (نكوهش گوشه    ج) كنج عزلت كه طلسمات عجايب دارد

  جهان جز به سزاوار (دارندگي و برازندگي)ايزد ندهد ملك    د) هستي تو سزاوار همه ملك جهان را

  ب، د )4  الف، ج )3  ب، ج )2  الف، د )1
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۲۸ -۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجوابلاألنسبعیِّن(  
بر و الّصالة و إنَّها َلکبیرٌة إّال علی الخاِشعیَن﴿ - 21 الصَّ   ﴾:و اسَتعینوا 

  آن دشوار است مگر بر فروتنان!و صبر و نماز را ياري كنيد و قطعًا) 1
  و از خدا به شكيبايي و نماز كمك بخواهيد كه آن جز بر اهل خشوع سنگين آيد!) 2
  شك آن تنها براي فروتنان سخت نيست!وسيلة صبر و نماز كمك نماييد و بيو به) 3
  !كنندگانوييد و به راستي آن گران است جز بر خشوعجو از شكيبايي و نماز ياري ب) 4

 :»شاکرًا َله جّدًا!کونَأنجبَیكلذل انفي الدسنةالَح هؤتُیَبلًاإلنسان ُسدكترَیإّن هللا َلن « - 22
 شكرگزار او باشد! ديباحتماًپسدهدمي يكيبه او ن ايرها نخواهد كرد بلكه در دنهودهي) خداوند انسان را قطعًا ب1
 گزار او باشد!سپاساريالزم است بس نيادهد بنابر يم يكيبه او ن ايبلكه در دنسازد يرها نمهودهيشك اهللا انسان را ب ي) ب2
 گزار او باشد!سپاساريبس ديبا نيادهد بنابر يم يكيبه او ن ايرها نخواهد كرد بلكه در دنهودهيگمان خداوند انسان را ب يب )3
  كند!شكررااواريبس ديبااز اين رودهد يبه او م ايدر دنرا يكين نيبهتروندخداد بلكهش) انسان هرگز عبث رها نخواهد4

ع فرائسها عندما َتظنُّ أّن جناحها مکسوٌر و الواناتیإّن أغلب الَح « - 23  :»!لها الِفرارمکنُالُمفتِرسة ال َتت
فـرار كـردن شكسـته اسـت و  شيهاكنند بال يكه گمان ميكنند هنگام يدرنده شكارشان را دنبال نمواناتي) همانا اغلب ح1

 امكان ندارد!شيبرا
دنبالشـان سـتيها فـرار ممكـن ن   آنيكنند كه بال شكارشان شكسته است و برا يگمان ميدرنده وقتواناتي) قطعًا اغلب ح2

 كنند! ينم
شـانيپندارند كه بالشان شكسته اسـت و برا يميكنند وقت يرا دنبال نمشانيكه درنده هستند شكارهايواناتياغلب ح) قطعًا3
 !ستيممكن نيفرار چيه
فـرار شـانيهـا شكسـته اسـت و برا  پندارند كه بال آن يم يكنند وقت يخود را دنبال نميدرنده شكارهاواناتي) همانا اغلب ح4

  كردن امكان ندارد!
دًا فالَمتجر کأّنه کان ُميکّنا َننظر إلی َرجل ف « - 24 ائع کان َسَعی ُمصّرًايتردِّ ضائع لکّن ال عهاشراء ال  :»!أن َیب

  ها را بفروشد!كوشيد كه آننگريستيم كه گويي در خريد كاالها دودل بود اما فروشنده مصّرانه مي) در مغازه به مردي مي1
  كرد به او بفروشد!كرديم كه گويي در خريد كاالها ترديد داشت اما فروشنده با اصرار سعي مي) به مردي در مغازه نگاه مي2
  بود كه به او بفروشد!نگريستيم ترديد داشت اما فروشنده مصرّي كه هنگام خريدن كاالها در مغازه به او ميمردآن) گويي3
هـا را بـه فـروش كـرد آنكرديم اما فروشنده مصّرانه سـعي مـي) در مغازه به مردي كه شايد در خريد كاال دودل بود نگاه مي4

  برساند!
کّل أمر في وقته الُم« - 25 ه!علینا أن نقوم  ام    »: ناسب لکي ال َننسی الق

  ) ما بايد به هر كاري در زمان مناسب خود بپردازيم تا انجام آن را از ياد نبريم!1
  بايد ما هر كاري را در زمان مناسب انجام دهيم تا انجام آن از خاطرمان نرود! )2
  فراموش نشود!بر ماست كه به تمام كارها در وقت مناسب خود اقدام كنيم تا اقدام بدان )3
 بر همة ما واجب است كه كار را در وقت مناسبش انجام دهيم تا انجام آن را فراموش نكنيم! )4

 3عربي، زبان قرآن
  سال اولكل مباحث نيم

  2تا پايان درس 1درس
  32تا صفحة 1صفحة

دقيقه15
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  :الخطأنعّی -26
انـد كـه بـاقي گذاشـتهبرايماندانشمندان مسلمان آثار با ارزشي: !مـة ال نمـوذج لهـاآثارًا قّلناالعلماء المسلمونفَخلَّقد )1

  ندارند!ايهيچ نمونه
الّتعب َکأّننال نشع )2 اح حّتی المساءنشَتِغللم اُر  كـار غـروباز صـبح تـا ما، گويييمكناحساس خستگي نمي: !من الّص

   !ميانكرده
مُة )3 حةالمرءال َتظهُر ق هايش با نگـاهي شود كه كارتنها زماني مشخص ميارزش انسان: !إّال إذا ُتر أعمالـه بنظـرٍة صـح

  !درست ديده شود
!كکالم من حولكال َحُزْنخي! أ )4 برادر من! از حرف كسي كه اطرافت هست ناراحت نشو بلكه تو راه را: بل واِصـل الطرـ

  ادامه بده!
ح نعّی - 27   :الّصح

كـه بـه يقندكند از مواديخوددار دياست كه بايرمرديپ نيا: !فًاَتضّر جسمه ضع ةّعن مواّد سّکرمتنعهذا عجوز ِل )1
زند! يمبيآسفشيبدن ضع

كـه آن دو را در طـول  يكـرده بودنـد از خـواب  يدو نگهبان خـوددار: !اةـطول الحنّدمهماُیمتَنعا عن نوٍمکان الحارسان ِإ )2
كرد! يممانيپش يزندگ

3(  ! باشـد كـه  نيـتالشـت بـر ا  يديدر راه د يمانع يوقتفرزندم! : !حاِول أّال َتختـار الرُّجـوعكقلّما شاهدت مانعًا ِطرولد
 !ينيبازگشت را برنگز

اتکما و )4 كه شما يدرحال ديخود عمل نكرد ةفيبه وظچرا: !نینتما تعلمان أّن الفشَل ِانتظـار الُمتکاسـلألم ما َعِملتما ِبواج
  است!هشكست در انتظار تنبل ديدان يم

  !»:شود يوارد آتش مانيگناه كند، گرخندد يمكه يهركس در حال « - 28
  !کيَیالّنار و هودخلَی،كضحَو هوذِنبُیاّلذ )1
  !رًایکثکيَیمن أذنب ضاحکًا، دخل الّنار و هو )2
اک ،كضحَمن أذَنب و هو )3   !ًادخَل الّنار 
  الّنار ضاحکًا!دخلَیسَفًا،اکذِنبُیمن )4
ما۳۳ -۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة (■■  :ُیناسب الّنّص) 
وضاء وئةیِلتلوُّث البدةیدُصور عكناه عصرنا ِعلليفَکُثرقدأهمُّها: َتلوُّث الهواء و َتلوُّث الماء و َتلوُّث التُّرة و الضَّ

 :َنشرُحهاُمختلفة
حُوهار یغ واراتّالّسالّنفط ِسبب ُمحّرکاتإحراقَتلوُّث الهواءُببَس لوٌن وائحٌة وال رائحة له هواًء له رالَهواُء اّلذص

اتوانیَموت الَحكذلالّرئة و ک وونیالُعالتهابیإلؤدُِّیَفَتلوُّث الَهواء ِصّحة االنسانضرَُّ  .ضًاأو الّن
ببرب والشُّياالنساُن فستعملهَو العذبّيالّنقالماء لیَتقلیلإؤّدُیالماءَتلوُّث َمواّداليَرمَتلّوث الماءيفالّنظافة و السَّ
ات و ةّوانیالَحاتالّنفا و ةّو امالک حار ويف ةّالّن  .هاراألنال
ُثَتل اتاُت ِلغذاء اإلنسان وهایفزَرعُتيالَّتفقدان مساَحة ِمن األرضیلإؤدُِّیالتُّرةوُّ يفو الّضوضاُء َتکُثر ،وانَیالَحالّن

مع و الَقلیلإُتؤدِّ، إّنهااراتّالّسافالت والّنقل من طائرات و حالُمُدن و َسَبُبها وسائُل   .  َضعف السَّ

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  :حسب الّنّصالخطأعّین - 29
    !ِلتلوُّث البیئة صور مختلفة أهمُّها أرعة )1
شُعر به )2   !ا اإلنسانمللهواء الّنظیف لون و رائحة 
    !سّبب قّلة الماء الموجود للکائناتُتلوُّث البیئة قد )3
  !الکائنات تتضّرر من تلوُّث التُّرةمن الممکن أّن )4

ح حسب االستنتاجات من الّنّص: - 30   عّین الّصح
ضًا )1     !الیوم ُنشاهد أّن الّضوضاء تکُثر في الُقر أ
اوّة) 2 م   !الّسبب الوحید في تلوُّث الهواء هو المواّد الک
   !من الواضح أّن تلوُّث الهواء ُسّبب موت الخضراوات )3
عود إلی قّلة الطعام للموجودات الحّةالّسبب في تل) 4   !وُّث البیئة 

  الکاتب: هذکرَلم َیعّین الموضوع اّلذ - 31
    إّن التلوُّث خطیر لسالمة اِالنسان! )1
  قد ازداد عدد ُرّکاب الحافالت في الُمدن! )2
  تلوُّث الترة ُیخّفض األراضي الزراعّة في العالم!) 3
  جة من تلوُّث الهواء!األمراض التنفسّة قد تکون ناِت) 4
۳۳و۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي (الخطأعّین(  
»:ُمختلفة« - 32

  مأخوذ من مصدٍر َله حرف زائد واحد / صفة أو نعت –مفرد مؤّنث –اسم )1
  نکرة-اسم فاعل (فعله الماضي: اختلف؛ حروفه األصلّة: خ ل ف)  –مفرد) 2
  نکرة-وزن: افتعال؛ له ثالثة حروف أصلّة) اسم فاعل (مصدره علی –مؤّنث) 3
 مأخوذ من مصدر: اختالف؛ له حرفان زائدان / صفة؛ و موصوفها مجرور –مؤّنث )4

»:ستعِمُل« - 33
  »االنسان« / فاعله:  »استفعال« مصدره علی وزن-للمفرد المذّکر الغائب –فعل) 1
  روفه الزائدة / الجملة فعلّة و خبرمن ح» السین« مصدره: استعمال؛ حرف –فعل مضارع )2
  »ـه« له ثالثة حروف أصلّة (ع م ل) و ثالثة حروف زائدة / فعل و مفعوله: ضمیر –للمفرد) 3
غته للمفرد المذّکر) 4 ه: استعمَل، اسم مفعوله: ُمستعَمل-ص   معلوم / فعل و الجملة فعلّة –ماض
  )۴۰ -۳۴ة (عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتال■■

ط حرکاتالخطأعّین - 34  :الحروففي ض
ًال کاَن غاُر ِحراٍء فيإّن)1 ُر َج  !هفتَعبَُّدَیّيِقمَّته و النَّبيأَتَذکَّ
ليفاِحّالسُُّعَحَضَر َجم )2 رًاَلیقاَعة الَمطار لکنَّ الدَّ  !َوَصَل ُمَتأخِّ
ُدُی)3 ات و النُّقوِش الَقدِمن ُمشاَه نیاهِتماُم اإلنساِن ِالّدؤکَّ  !َمةدة الِکتا
  !َنیالتِّلفاِز ُمشتاقالَجَمرات فييِمن َرمًالَمشَهدًا جمشاِهداِنُداکاَن واَل )4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   9: ةصفح       زبان)دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًاعمومي      1401فروردين19زمونآ
 

»أکثُر الناس شراءها عستطيالسوق لَکيف…أسعار الفواکه… « :نیللفراغالخطأ نّیع - 35
    َتنُقص /لعّل )2    َترُخص /تیل )1
  َتغلو /تیل )4    تفِّضقد ُخ /کأّن )3

ح نّیع-36  :عّما تحته خّطالّصح
دَرإلهي، امَأل )1 نانِشراحًاالصَّ زاعن ،َفَرح←(مترادف)  .َسالمًااو الدُّ
، سائحةطعام←(مفرد)  .كهنااتالسائحذهبتورةیکثَمطاعم ةالقرُقرب )2
سنوات ،فؤوس ←(جمع) .دیدَعرَضة ِمن الَحِسّنوذاُت یٍد ِمَن الَخَشِبالفأس )3
هم قَطَرات الماءُتطل )4   مشتاقون ،قذفَت ←(مترادف)ها.ُهواتشاهدهاوَسمَکُة السَّ

ارة اّلتي نّیع - 37   تکّلم:حسرة الُمیعلدّلتالالع
ابي تعود )1   !لیت أّام ش
  !قًاصدالکّذابخذلم أّتيتنیل )2
  !دًاّیجتیصنعت هذا البيتنیل )3
قة غدًايتفوز فيأختتیل )4   !المسا

ة للجنس» ال«  نّیع - 38  :الناف
حة ال ُحّبونها )1 ألقاب قب  !ال ُتلّقبوا الّناس 
 !ال حوت فیها أبدًاًاحاركأ تعلم أّن هنا )2
اة )3 قًا علی ما فعلُته نفسي في الح  !ال أعیب صد
اع القلب )4   !في قلب المؤمن نور ال ُضيء إّال من اّت

تکون حاًال: » ةفان « نّیع - 39
َق و ةفان اِلم َتطلبون الدنأّیها الّناس )1  !یاآلخرة أ
 !ةفانيمن الناس و هرًایقد َجَذبت کث اهذه الدن )2
 !ةحظات ما کنت أعلم أّن هذه اللّذات تکون فانالّلكتليف )3
َق ةما کّنا َنحسب هذه النعمة فان )4   دائمًا!یو َنظّن أّنها سوف َت

ح في إیجاد ُاسلوب الحالعّین - 40  :الّصح
ة و َشتاقون إلیها جّدًا )1  !یتکّلم الرجال عن سمکة عجی
حّلون مسائل الراضّات ُمستمعین إلی الدرس )2  !کان ُزمالئي 
 !شاهدُت أحد الُمزارعین في مزرعة الرّز هو یجمُع المحاصیَل )3
  !المصادر الجدیدةعلی مطالعةشّجع ذلك المعّلم تالمیذ ُمجّدین )4
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  ؟كندزبان حال موجودات را چگونه بيان مي ،موالنا شاعر و اديب پارسي - 41

  بخشذات نايافته از هستي بخش / چون تواند كه بود هستي )1

  / به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد دلي كز معرفت نور و صفا ديد )2

  رعنا تو بينم/ نشان از قامت به هر جا بنگرم كوه و در و دشت )3

  مان از باد باشد دم به دمملهحما همه شيران ولي شير علم /  )4

  ؟اوج وصول عبوديت و بندگي در كدام كالم نبوي تبيين شده است و اين امر متبوع چيست  - 42

  عدم شناخت ماهيت الهي –» ال تفكروا في ذات اهللا« )1

  خداافزايش معرفت به خود و –» ال تفكروا في ذات اهللا« )2

  افزايش معرفت به خود و خدا –» ال تكلني الي نفسي« )3

  عدم شناخت ماهيت الهي –» ال تكلني الي نفسي« )4

  ؟گيردرا در بر مي» يسئله من في السماوات و االرض كل يومٍ هو في شان«كدام آية شريفه، پيام آية - 43

  » اهللا الصمد« )2    »قل هو اهللا احد« )1

  » و هللا ما في السماوات و ما في االرض« )4      »و هو رب كل شيء« )3

  ؟شود، چيستاشكال مهمي كه در اثر فرض چند مبدأ براي جهان ايجاد مي  - 44

  ايم. هركدام از شريكان فرضي در امر آفرينش را محدود و ناقص مفروض نموده )1

  ايم. هاي متعدد در خلقت جهان را نفي كردهوجود اصل )2

  ايم. لم براي ديگران غير از خدا، حسابي جداگانه باز كردهدر تدبير امور عا )3

  ايم. واليت خداوند را به غير او واگذار كرده )4

يك وافي ما بهرابطة علي و معلولي برقرار كنيم كدام» ال يشرك في حكمه احدًا«و» هللا ما في السماوات و ما في االرض«اگر بخواهيم بين عبارات - 45

  ؟مقصود است

  وليت حق تصرف و تغيير و عليت آفريدگار بودن خداوند متعالمعل )1

  عليت واليت و سرپرستي خداوند و معلوليت مالكيت خداوند متعال )2

  عليت مالكيت خداوند متعالومعلوليت حق تصرف و تغيير )3

  عليت آفريدگار بودن خداوند و معلوليت مالكيت خداوند متعال )4

  ؟خواني داردبا كدام آية شريفه هم» خداي من! مرا اين عزت بس كه بندة تو باشم و اين افتخار بس كه تو پروردگار مني«دعاي زيباي امام علي (ع): -46

  »ذلك بما قدمت ايديكم و ان اهللا ليس بظلّام للعبيد« )2    »ام جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه« )1

  »انّ اهللا ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم« )4  »ما لهم من دونه من ولي و ال يشرك في حكمه احداً« )3

  سال اولكل مباحث نيم
  6تا پايان درس 1درس

  77تا صفحة 2صفحة

دقيقه15 3دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش
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  ؟كدام است ،نتيجة عملكرد غلط در برابر امتحاناتي كه هر لحظه در حال وقوع است - 47

  »فاخذناهم بما كانوا يكسبون« )2    »والينا ترجعون« )1

  »ذلك بما قدمت ايديكم« )4    » ذلك هو الخسران المبين« )3

  ؟) در مورد چه كسي مأمور به ضمانت و مدافعه نخواهد بودمطابق آيات قرآن، رسول خدا (ص - 48

  » ذلك هو الخسران المبين«  )2    » و قد كفروا بما جاءكم من الحّق«  )1

  » منِ اتَّخَذَ الهه هواه« )4    » بالسيئةمن جاء« )3

  ؟شودي ستمگران ميديگران در جهت اميال شخص نعدم التزام عملي به كدام فرمان الهي موجب به خدمت گرفت  - 49

  » اليملكون النفسهم نفعاً و الضرًا« )2    » ال تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء« )1

  » ال تعبدوا الشيطان« )4    »ال يشرك في حكمه احداً« )3

  ؟شودمياز كدام عبارات قرآني استنباطترتيب به،»عهد الست خداوند با انسان«و» بيان انحصار در وعظ خداوند نسبت به انسان« - 50

  » ان اعبدوني« -» ان تقوموا هللا« )2    »الينا ترجعون« -» ان تقوموا هللا« )1

  » الينا ترجعون« -» ان ال تعبدوا الشيطان« )4   » ان اعبدوني« -» ان التعبدو الشيطان« )3

هاي رسيدن به اخالص استنباطاز توجه به كدام يك از راه» والذيَن جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا و انَّ اهللا َلمع المحسنينَ«مفهوم آية مباركة  - 51

  ؟گرددمي

  افزايش معرفت به خدا )2    راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او )1

  دستيابي به درجاتي از حكمت )4    پذيريتقويت روحية حق )3

  ؟آوردزي را الزم ميبنابر آيات قرآن، توجه به پروردگاري خدا بر تمام عوالم، بر انسان چه چي  - 52

  » مرا بپرستيد كه اين راه مستقيم است.« )1

  » زندگي و مرگم فقط براي خداست.« )2

  » شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست.« )3

  » به صورت گروهي و فردي براي خدا قيام كنيد.« )4

  ؟در كدام عبارات شريفه آمده است» ) توسط زليخاتهديد حضرت يوسف (ع«و» اعتراف همسر عزيز مصر به گناه خود«ترتيب به - 53

  » قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه« -» قالت فذلكن الّذي لمتنني فيه« )1

  »و لئن لم يفعل ما امره ليسجنّن...«  -» و لقد راودته عن نفسه فاستعصم« )2

  » الّذي لمتنني فيهقالت فذلكن« -» قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه«  )3

  » و لقد راودته عن نفسه فاستعصم«  -» ولئن لم يفعل ما امره ليسجنّن...« )4

  ؟است» پذيرش عواقب ناشي از اعمال«در انسان، كدام مورد ناظر بر مفهوم» اراده و اختيار «از شواهد روشن و بديهي وجود  - 54

  ند؟هيچ عاقل مر كلوخي را زند / هيچ با سنگي عتابي كس ك )1

  اين كه فردا اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم )2

  گر نبودي اختيار اين شرم چيست؟ / اين دريغ و خجلت و آزرم چيست ؟ )3

  رود ارادت اوستسر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هرچه بر سر ما مي )4
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  ؟در بر گيرندة چه پيامي است» من عمي فعليها...قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و«آية شريفة  - 55

  مجازات اخروي به خاطر اعمال پيشين انسان است و او در آن نقشي نخواهد داشت.  )1

  گيري انسان بر اساس اختيار و پذيرش عاقبت امور است. تصميم )2

  خداوند بشر را هدايت نموده است تا ناسپاسي نكنيم و سپاسگزار باشيم.  )3

  سياري از امور در عالم هستي غيراختياري و جبري هستند. ب )4

هاي كدامين تفكر، خود را پنهاندر اليه» گريزي؟آيا از قضاي الهي مي«ريشة معرفتي اعتراض صحابة امام علي (ع) به آن حضرت با اين سؤال كه -56

  ؟نموده است

  قدرت تدبير ندارند. توحيد در ربوبيت به اين معناست كه موجودات و مخصوصاً انسان، )1

  انسان در كنار ربوبيت الهي براي خود و موجودات ديگر، حسابي جداگانه باز كرده است.  )2

  گيرد، اما در عين حال وجود انسان و اراده و عمل او وابسته به ارادة خداست. تا زماني كه انسان به انجام كاري اراده نكند، آن فعل انجام نمي )3

  باشد. ا و قدر نه تنها مانع تحرك نيست، بلكه عامل آن نيز مياعتقاد به قض )4

  ؟جايي يك گلدان بزرگ توسط دو نفر، كدام يك صحيح است و در مثال نگارش، ارادة نوشتن بالفاصله پس از چيستدر مثال جابه  - 57

  نفس يا روح –كند. هر عامل اثر خود را به عامل ديگري منتقل مي )1

  ساختار عصبي بدن –كند. را به عامل ديگري منتقل ميهر عامل اثر خود )2

  ساختار عصبي بدن –كند. هر عامل اثر خاصي را به طور مستقل از ديگري اعمال مي )3

  نفس يا روح –كند. هر عامل اثر خاصي را به طور مستقل از ديگري اعمال مي )4

  ؟بوده استاين مهمباعثها وجود داشته باشد، چه مبناييپيروزيها وو شكستهاها و شيرينياگر نگرش صحيح نسبت به تلخي  - 58

  پاسخ مثبت به نداي حق پيامبران )2    بروز صفات دروني با امتحان الهي )1

  هاشناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان )4    شناخت قوانين جهان خلقت )3

ممكن است موجبات چه چيزي را   ،ترتيب به» پوشي خداوندپرده«و» يش مردمستا«،»احسان پياپي خداوند« نددمولي الموحدين علي (ع) فرمو - 59

  ؟آوردفراهم

  فريفتگي، گرفتاري، غرور )2    غرور، شيفتگي، فريفتگي )1

  يفريفتگي، غرور، گرفتار )4    گرفتاري، شيفتگي، غرور )3

  ؟مباركه مورد توجه واقع شده است ةياخواهان مبذول داشته است، در كدام آيطلبان و دنبندگان خود اعم از آخرت ةالهي كه آن را به هم ةرحمت واسع -60

  ...» من جاء بِالحسنَةِ فَلَه عشُر َامثالها« )1

  ...» منهرحمةٍفَاما الّذينَ آمنوا بِاهللاِ و اعتَصموا بِه فَسيدخلهم في« )2

  ...» اهللاِرحمةِسهِم ال تَقنَطوا منقُل يا عبادي الّذين اَسرَفوا علي اَنفُ« )3

  »كُالً نُمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و ما كانَ...« )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- We were going to talk about many different topics in the meeting, … discussed in 

great detail, were they? 

1) but few issues were  2) and a few issues were  

3) but a few issues  4) and few issues  

62- In this book, it is mentioned that Emily Dickinson’s Garden was a place … great inspiration for her 

poems. 
1) that she drew  2) by drawing her  

3) from which she drew    4) drawn from which 

63- Staying at the five-star hotel cost the newly-wed couple, Mary and John, ten thousand dollars while 

they were on their honeymoon in London, …? 
1) didn’t it  2) weren’t they  

3) don’t they  4) isn’t it 

64- My husband and I have moved around a lot, but we’ve never seen a place where people are so … to 

help strangers. 

1) complicated  2) grateful  

3) willing  4) valuable 

65- Thanks to his parents, William has been … to be responsible for his own life and never interfere in 

other people’s lives. 

1) cared for  2) brought up  

3) looked for  4) worked out 

66- We would like to offer you this small gift in … of all the work you’ve done for us. 

1) connection  2) appreciation  

3) introduction  4) description 

67- Some specialists say that these shellfish provide an excellent food source for some fish, but some 

others do not … such an idea. 
1) elicit  2) generate  

3) recommend  4) confirm 

68- When I walked downstairs, I saw the fire and … shouted to my wife to leave the house. 

1) probably  2) proudly  

3) immediately  4) effectively 

 3زبان انگليسي
 

  3زبان انگليسي
  سال اولنيمكل مباحث

  2و 1درس
  59تا صفحة15صفحة

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شمادانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 14: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي       1401فروردين19آزمون
 

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. 
It is less than six hundred years since the first attempt at …(69)… an English language dictionary was 

made. However, the advent of the first dictionary goes even further back in time than that. The Greeks 

and the Romans also produced lexical lists such as Appollonius’ glossary of words and phrases …(70)… 

by Homer. From the collapse of Imperial Rome until the end of the Middle Ages, very little development 

was going on in all areas of human culture, …(71)… written language. The “Storehouse for Children or 

Clerics,” which was written by the English monk Galfridus Grammaticus and was printed in 1449, can be 

…(72)… as the first English dictionary. 

69- 1) arranging   2) compiling 3) combining 4) containing 

70- 1) which was used 2) it was using 3) that has used 4) that it was used 

71- 1) despite  2) throughout 3) rather than 4) including  

72- 1) supposed  2) claimed 3) regarded 4) founded 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 
PASSAGE 1: 

Fast food is usually high in fat and has no nutritional value. However, it is popular for many reasons. It 

tastes good and is inexpensive. Best of all, it is an easy way to grab a quick bite when you’re in a hurry. 

But in 1986, a group of people wanted to end “fast eating.” They tried to close the first McDonald’s in 

Rome. Soon, the group became the Slow Food organization. Since then, Slow Food has grown 

internationally and now has over 100,000 members in 132 countries. However, Slow Food was not created 

just to protest fast food. It also protests fast life. Group members argue that people do things too quickly 

in modern life. This fast-paced life forces people to eat fast food. 

   One of the goals of Slow Food is to show people that fast life is responsible for bad eating habits. Many 

people no longer take the time to prepare meals in the kitchen. Instead, they eat packaged and fast food 

while working, watching television, and even driving. Slow Food members try to educate people about 

healthy eating habits. They hope that people will eat slower, live slower, and take the time to enjoy life. 
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73- What is the best title for the passage? 

1) Closing the First McDonald’s 2) The Benefits of Fast Life 

3) The Slow Food Movement  4) The Dangers of Fast Food 

74- Which of the following is TRUE about fast food, according to the passage? 

1) Low in price, low in nutrition, and high in fat 

2) High in price, low in nutrition, and low in fat 

3) Low in price, low in nutrition, and low in fat 

4) High in price, high in nutrition, and low in fat 

75- Why has the author mentioned “132 countries” in paragraph 1? 

1) To note that 132 countries first supported Slow Food 

2) To point out that McDonald’s is in many countries 

3) To prove that fast food is popular in many countries 

4) To show that Slow Food can be found in many countries 

76- The word “protest” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) forget  2) discover 

3) fight  4) boost 

PASSAGE 2: 

Social media, magazines, and shop windows bombard people daily with things to buy, and British 

consumers are buying more clothes and shoes than ever before. In Britain, the average person spends 

more than 1,000 pounds a year on new clothes, which is around four percent of his/her income. 

   However, a different trend is arising in opposition to consumerism – the “Buy Nothing” movement. The 

idea originated in Canada in the early 1990s and then moved to the US, where it became a rejection of the 

overspending and overconsumption of Black Friday and Cyber Monday during Thanksgiving weekend. 

On Buy Nothing Day, people organize various types of protests and cut up their credit cards. Throughout 

the year, Buy Nothing groups organize the exchange and repair of items they already own. 
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   The trend has now reached influencers on social media who usually share posts of clothing and make-

up that they recommend that people should buy. Some influencers now encourage their viewers not to 

buy anything at all for periods as long as a year. Even if you can’t manage a full year without going 

shopping, you can participate in the anti-consumerist movement by refusing to buy things you don’t need. 

Buy Nothing groups send a clear message to companies that people are no longer willing to accept the 

environmental and human cost of overconsumption. 

77- What is the primary purpose of the passage? 

1) To introduce a movement which is against overconsumption 

2) To emphasize the positive role of social media influencers 

3) To explain the negative effects of overconsumption on societies 

4) To compare two different approaches towards economic growth 

78- In which paragraph(s) has the author made a suggestion? 

1) paragraph 1   

2) paragraph 2  

3) paragraph 3   

4) paragraph 1 and paragraph 2 

79- Why has the author mentioned “influencers” in paragraph 3? 

1) To argue that influencers are actually against the Buy Nothing movement 

2) To prove that life without social media is impossible nowadays 

3) To conclude that influencers are not as effective on people’s lives as some people think 

4) To show that the Buy Nothing movement is becoming increasingly popular  

80- It can be inferred from the passage that the members of the Buy Nothing movement … . 

1) believe that overconsumption can result in environmental problems 

2) are against production and economic growth 

3) used to live in Canada and then moved to the US 

4) are those who organize various types of protests and cut up their credit cards throughout the year 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اجباري
 دقیقه 50 81-30110 3ریاضی 

 دقیقه 40 111-160 50 3شناسی  زیست

 دقیقه 90 ـــــ 80 جمع کل 

 ینیحس محمدحسن سالمی –سامان سالمیان  –الریجانی  میالد سجادي –علی ساوجی  –سجاد داوطلب  –پور  خان سهیل حسن –محمدعلی جاللی  –محمدسجاد پیشوایی  –مهدي براتی  –وحید انصاري 
 آبادي  وحید ون –زاده  فهیمه ولی –شهرام والیی  –امیر وفائی  –سیدجواد نظري  –سروش موئینی  – حسین عمادپور –میثم صمدي  –رضا سیدنجفی 

 محمدمبین رمضانی –حمید راهواره  –درفکی  علی –آرمان خیري  –پور  حامد حسین –علی جوهري  –محمدسجاد ترکمان  –محمدامین بیگی  –پوریا برزین  –ادیب الماسی  –جواد اباذرلو 
 حسن محمدنشتایی  –زاده  وحید کریم –سیدپوریا طاهریان  –سروش صفا  –محمدرضا سیفی  –رفیعی  کیارش سادات –اشکان زرندي  –پیشه  علی زراعت – علوي امیرمحمد رمضانی

 زاده  پیام هاشم –زاده  محمدحسن مؤمن –شروین مصورعلی 

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

 اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
  مهرداد ملوندي

 زاده فرشاد حسن

  علی مرشد –مهدي مالرمضانی

  محمدمهدي شکیبایی
 تبریزي سرژ یقیازاریان شهرام والیی

 مهساسادات هاشمی نیما شکورزاده علی رفیعی  حمید راهواره فرد یرحسین بهروزيام محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست

 مدیر گروه
اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

 عمومی: الهام محمدي

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

 یسیده صدیقه میرغیاث آرایی نگاري و صفحه حروف

 ي و مطابقت مصوباتمستندساز
  مقدم مازیار شیروانیمدیرگروه: 

 مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 

 حمید محمدي ناظر چاپ
 

  14011401  ماهماه  فروردینفروردین  1919آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

دفترچۀ اول دفترچۀ اول 

اختصاصی تجربیاختصاصی تجربی
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 محل انجام محاسبات

 
 

fاگر -81 g {( , ) , ( , ) , ( , )}  3 4 5 8 2 fو 2 g {( , ) , ( , ) , ( , )}  5 4 2 4 3 چند عضو دارد؟ fباشد، آنگاه برد تابع 2
عضو 2) حداقل2عضو 2) حداکثر1
عضو 3) حداکثر4عضو 3) حداقل3

fاي که تابعاگر بزرگترین بازه -82 (x) (x )| x |  2 a] ،در آن نزولی است4 ,b]باشد، b حاصل
a

کدام است؟
1 (32 (3

3 (4
34 (4

3
83- f (x) aدامنه تابعمفروض است. اگرتابع اکیداً نزولی x

g(x) f ( ) f ( )
| x |

 
 

 
2 12 ]بازه1 , ) 1a کدام است؟باشد،

1 (6 2 (3 
3 (3- 4 (2- 

fاگر -84 (x) x 2 gofو3 (x) x fog(x)هاي معادلۀمجموع ریشهباشد،2  کدام است؟6
1 (3- 2 (4- 
3 (5- 4 (6- 

اگر -85
x , x

f (x) x
, x


  


1
4

2

joÎ

Z»pوfof (a)  چقدر است؟ ،تواند اختیار کندمی aباشد، مجموع مقادیري که3

1 (322 (33
3 (354 (39

اگر -86
, x

g(x) x , x , f (x) x [ x]

x , x


    
 

3
0 0

10 1 442 1
کدام است؟gofبردگاهباشد، آن

1 (( , )
1
82 ([ , )01

3 ([ , )
10 84 ([ , ) [ , ) 0 1 2

fتابع ۀاگر دامن -87 ( x ) 4 3 1 ]بازه2 , ]1 )gباشد و داشته باشیم3 x ) f ( x ) f ( x)    2 1 2 3 6g(x) a]بازهو دامنه تابع ,b]

aحاصل ،باشد b2کدام است؟
1 (4 2 (3 
3 (2 4 (1 

دقيقه50وقت پیشنهادي :4تا 1هايفصل
142تا119و94تا47هايصفحه:2رياضي/ 117تا94و46تا28هايصفحه:1رياضي/ 76تا 1هايصفحه: 3رياضي
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 محل انجام محاسبات

fاگر -88 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} 0 3 1 4 2 0 2 gو2 {( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , )}  1 0 0 1 3 2 1 gگاه برد تابعآنباشد،4 of (x) 1 کدام است؟1
1 ({ , }0 32 ({ , , }1 0 3
3 ({ , }0 24 ({ , , }2 0 1

fاگر وارون تابع -89 (x) x x a  2 fDبا شرط4 [ , )  2صورت بهf (x) b x b   1 2 a)دوتایی ،باشد 4 ,b)کدام است؟
1 (( , )0 22 (( , )0 1
3 (( , )0 14 (( , )2 0

xاگر -90
f (x)




1
(fog)و2 (x) ( x)   1 31 4 gآنباشد،2 کدام است؟گاه ضابطۀ تابع

1 (x 34 12 (x 33 1
3 (x 34 14 (x 33 1

AEرابطه ،ABCدر مثلث -91 CD

BE CA
 

1
است؟ADEچند برابر مساحتBCDEمساحت. برقرار است3

1 (3
2

2 (9
2

3 (5
4 (3

cotاگر -92 a 15باشد، آنگاه حاصلsin cos
A

sin sin

  


  
2 105 255

345 3 کدام است؟525

1 (a 2 1
22 (a

a




2
1 3

3 (a

a



2
1 34 (a 2 1

2

رو،روبهدر شکل -93 ACزاویۀ درون دایره مثلثاتی رسم شده است، نسبت
BC

2
کدام است؟

1 (sin2 
2 (cos2
3 (sin 2 2
4 (cos 2 2

B

C

�

O A

B

C

E

D A
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 محل انجام محاسبات

fاگر نمودار تابع -94 (x) a cos(bx) 
3
yبر خط4 

1
44 fباشد آنگاه حاصـلمماس بوده و دورة تناوب آن برابر ( )

7
کـدام3

تواند باشد؟می

1 (
1 3 3
2 82 (

3 31 8

3 (
1 3 3
2 84 (

3 31 8
fشکل زیر نمودار تابع -95 (x) asin (bx ) c


  2

OAB .باشدمی3 برابراگر مساحت مثلث
باشـد و فاصـلۀ بـین دو نقطـه6

ماکزیمم aحاصل ،باشد2متوالی برابر b c چقدر است؟(c ) 0

1 (6 
2 (6- 
3 (4 
4 (4- 

cosعبارتحاصل -96 x
A

tan x cot x



xبه ازاي2


 کدام است؟32

1 (2 2
82 (2 2

4

3 (2 2
84 (2 2

4
sinهایی که در تساويانتهاي همۀ کمان -97 x sin x 34 7 دهند؟روي دایره مثلثاتی چند نقطه را نشان می ،کنندصدق می11

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

sinاز معادلۀ -98 x cos x 3 کدام است؟و 0جواب بینترینبزرگ2

1 (7
102 (11

12
3 (8

94 (4
5

cosهاي معادلۀ مثلثاتیمجموع جواب -99 x cot x 2 ]زةدر با1 , ]0 کدام است؟2

1 (22 (5
2

3 (44 (7
2

A

B

O

y

x
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 محل انجام محاسبات

100- f صورت زیر رسم شده است. حاصـل بهنمودار تابع
x ( )
lim [fof (x )]

 


1
برابـر چـه عـددي1

](است؟ عالمت جزء صحیح است.)[
1 (1
2 (1 
3 (2
صفر) 4

اگر تابع -101
| x |

، | x |f (x) x
a[x] b ، | x |

    
  

3 1 11
1

کدام عبارت زیر صحیح است؟ ،در تمامی نقاط حقیقی حد داشته باشد

1 (a b 02 (a b 1
3 (a b4 (a b 1

fاگر باقیمانده تقسیم -102 (x) x x ax  3 xبر2  حاصل ،باشد8برابر2
x

f (x)
lim

 x [x] 21
کدام است؟

1 (1 2 (2
3 (/1 54 (/0 5

حاصل -103
x

x x x
lim

x x x

  

 

2 2 4
3 22

16 3 5
4 4

کدام است؟

 2) 2) صفر1
3 (4 4 (1 

xتوابع -104 x m , x
f (x)

g(x ) , x

    
  

2 2
6 1 2

و
x

, x
m

g(x)
m

, x
x

 
 
 
  2

2 1

1
1

xدر نقطۀ fمفروضند؛ اگر  کدامmپیوسته باشد، مقدار2

تواند باشد؟می
1 (2 2 52 (2 2 5
3 ( 2 54 (2 5

xتابع -105
f (x) ( x x x)

      
3 22 )در بازة2 ,m)2حداکثر مقدار .باشدفقط در یک نقطه ناپیوسته میmکدام است؟برابر  

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

2

3

-1

2

y

x
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 محل انجام محاسبات

نمودار تابع -106
[x ]

f (x)
x

 


 2

11 3
1

xدر همسایگی  کدام است؟1

1 (2 (3 (4 (

fتابعشکل مقابل نمودار -107 (x)حداست. حاصل
x
lim

f ( )
x

 0
1
1 1

کدام است؟

1 (
2 (
) صفر3
4 (1

 

108- a xکدام باشد تا حد تابعحدود ax
f (x) [ ]

x x

 


 

2
2

3
2 7

xدر  برابر صفر باشد؟

1 (a 02 (a 0
3 (a  24 (a  2

xاي به طولدر نقطه fاگر خط مماس بر نمودار تابع -109  2موازي خطy x  3 2 5 حاصل ،باشد0
h

f ( h) f ( )
lim

h

   
0

2 3 2
4

کدام است؟

1 (1
22 (2

3
3 (1

24 (2
3

)Aنقاط -110 , log ) 2  وB( h , log( h) )    fودارروي نم 2 (x) log x ABانـد. حاصـلمفروض2
h

| lim m |
0

یک ازدر کـدام

است.)BوAشیب خط واصل نقاطABm(نقاط زیر کمتر است؟

1 (5 3
22 (3 2

2

3 (1 3
24 (2 5

2

1

1

f(x)

y

x
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کند؟تکمیل میدرستیناچند مورد عبارت زیر را به -111
 »میهنی، .......................... زایی دگر  میهنی، .......................... گونهزایی همدر گونه«

زایی بیشتر است.باشد، سرعت گونهترچکچه جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوهر –الف) همانند
هاي غیرطبیعی حاصل از خطاي میوزي تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد.تنها در صورت لقاح بین گامت–خالفب) بر

گیرد.آمیزشی بین آنها صورت نمیهیچهاي حاصل از نظر محتواي ژنی با گونه اولیه تفاوت دارند وگونه –ج) همانند
آید.وجود میدهد و گونه جدید طی یک نسل بهخ میصورت ناگهانی و بدون جهش رپیدایش گونه جدید به –د) برخالف

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

است؟نادرستاند، کدام گزینهها در طول زمان تغییر کردهدهند گونهبا توجه به شواهدي که نشان می -112
هاي مختلف پی برد.زمانتوان به جریان داشتن زندگی در، میدر گذشتهتحت شرایطیسی مواد ترشح شده از برخی جاندارانر) با بر1
وجود دارد.جانورانهاي مختلفو داراي کار یکسان در میان گونهتا) امکان مشاهدة دو اندام هم2
داران مختلف پی برد.توان به ارتباط این جانور با مهرهمیوستیجیالساختاريبه عنوان ،مار پیتونبرخالف پا در) با بررسی بقایاي لگن3
هاي مختلف وجود دارد.تیدي مشابه در دناي گونهکلئوهاي نودة توالی) امکان مشاه4

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -113
 »ها، هر عامل .......................... در یک جمعیت که .......................... در بررسی تغییر گونه«

نقش دارد.به طور حتمهابستگی دارد، در تغییر محتواي ژنتیکی یاخته 1ادها در میوزبه آرایش تتر –ناگونی) مؤثر بر تداوم گو1
نماید.ژنی اضافه میهاي جدید را به خزانهدگرهقطعًاشود،تنوع میان افراد جمعیت میتغییر میزانمنجر به –زنندة تعادل) برهم2
دهد.ها را تغییرهاي فامینکترکیب دگرهتواندمیدهد،هاي همتا رخ میی بین کروموزومجایی قطعاتاثر جابهبر –ناگونی) مؤثر بر تداوم گو3
شود.نمیمنجر به سازشگاههیچکند کدام صفات با فراوانی بیشتري به نسل بعد منتقل شود،تعیین می –زنندة تعادل) برهم4

..............ها در جمعیت ............دهندة فراوانی دگرههر عامل تغییر -114
د.شوها میدگرهنسبی) در هر شرایطی سبب تغییر فراوانی1
گذارد.جمعیت اثر مییکصورت تصادفی روي  ) به2
جمعیت مورد انتظار باشد.درشود تا تغییرسببتواندمی) 3
گذاري بیشتري دارد. اثربزرگهاي) بر روي جمعیت4

..........توان گفت که .....ع میطور قط به ،شودابل مشاهده میاي که در شکل مق هدر رابطه با پدید -115
ندارد.هادگره) در جمعیت بزرگ، هیچ نقشی در تغییر فراوانی1
کند.، تغییر میطبیعیانتخابها در اثر) فراوانی دگره2
شوند.محیط برگزیده میشرایط) افراد سازگارتر با3
انجامد.ما به سازش نمیکند اها تغییر می) فراوانی دگره4

صورت زیر باشد، در صورت بروز یک جهش جانشینی و یک جهـش بهپپتیديرشتۀ پلیاگر توالی رشته الگو دناي سازندة نوعی -116
؟باشدنمیحذفی نشان داده شده، کدام گزینه صحیح

چوب خواندن دنا خواهد شد.رو منجر به تغییر چارروبه )هاي () جهش1
شود، تغییري نخواهد کرد.بسپاراز رونویسی میتیدي که توسط رناکلئو) نخستین نو2
شده از روي این ژن یکسان خواهد ماند.رشتۀ ساختههاياسید) تعداد آمینو3
از دنا تغییر خواهد کرد.رشتهطور حتم فقط همینها به) پس از وقوع جهش4

دقيقه40وقت پیشنهادي :هاي ژنتيك + مباحث ژنتيك گياهي و جانوريبندي مبحثجمع
96تا79هايصفحه:2شناسيزيست/62تا 1هاي هصفح: 3شناسيزيست

TACAAATGAGTGTCCGGTATTCAG

با حذفAجاهنش�ن�
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نماید؟تکمیل مینادرستیموارد زیر، جملۀ داده شده را بهازموردچند -117
.......................... »صرفاًايدر تشریح مقایسه«

نامند.را اندام همتا می ،هایی که در جانداران مختلف یک جمعیت داراي طرح ساختاري مشابهی باشندالف) اندام
دهند.یشاوند را در یک گروه قرار میهایی که کار یکسان اما طرح ساختاري متفاوت دارند جانداران خوب) با استفاده از اندام
تري نسبت به هم دارند.همواره خویشاوندي نزدیک ،جانداران داراي تنفس آبششیبهشش نسبتج) جانداران داراي

شود.ها استفاده میاند براي آشکار کردن خویشاوندي گونهچک یا سادهاي از جانداران کوهایی که در عدهد) از اندام
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

شده یک جمعیـتدو بخش جدازایی دگرمیهنی سبب متفاوت شدن تدریجیکه در گونهزنندة تعادل در جمعیتعامل برهمهر -118
شود، در کدام مورد نیز نقش دارد؟می
وارد کردن تعدادي از دگره(الل)هاي جمعیت مبدأ به جمعیت مقصد) 1
ط محیطی جدیدافزایش توانایی بقاي جمعیت در پاسخ به شرای) 2
هاتغییر فراوانی نسبی دگره) 3
تر کردن خزانۀ ژنیغنی) 4

طور حتم در رابطه باداراي یک نوع جهش خاص باشند، چند مورد از عبارات زیر به ،هاي حاصل از تخمکه همۀ یاختهدر صورتی -119
باشد؟جهش رخ داده صحیح می

جود داشته است. ومهاي سازندة تخدر یکی از گامتتنهاالف) این جهش
دهد.طور گسترده تغییر میهاي حاصل از تخم را بهب) جهش رخ داده عملکرد یاخته

توان به وقوع جهش در این یاخته پی برد.تخم می ۀیاختمربوط بهج) با بررسی کاریوتیپ
 .سازي را با مشکل مواجه خواهد کردد) این جهش با اختالل در عملکرد دنابسپاراز، همانند

 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1
کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -120

..........................»شود،تئین انجام میچکی که در ساختار یک ژن سازندة پروهاي کودر یک یاخته .......................... جهش«
کند.ایجاد میDNAچوب خواندن رمزهاي مولکولتغییري در چهار –) همۀ1
دهد.تغییر میدر نسل بعد این یاختهرادنانسبت تعداد بازهاي پورین به پیریمیدین مولکول –) بعضی از2
 .دهدرخ میفراوردة پروتئینی حاصلهاياسیدبدون تغییر در توالی آمینو –) بعضی از3
همراه هستند.و کریکمانند مدل مولکولی واتسونباندهاي نرجود در پلههاي موبا اضافه شدن تعداد پیوند –) همۀ4

هاي قرمـز مـادر همـواره شـکلشود و گویچـهشکل میهاي قرمز پدر فقط در برخی شرایط محیطی داسیدر یک خانواده، گویچه -121
ناشـی ازن خـونشـداختالل در فرآیند لختـهترین نوع بیماريشایعطبیعی خود را دارند. با توجه به اینکه پدر و مادر هر دو فاقد

نیسـتتیـپ) ممکـننمـود (فنوهستند اما فرزند پسرشان داراي اختالل در این فرآیند است. کدام رخفقدان عامل انعقادي هشت
مربوط به فرزند بعدي این خانواده باشد؟

شکلخونی داسیو مبتال به کم 8انعقادي شمارة رکتوا) دختري داراي ف1
ریا و فاقد اختالل در فرآیند لخته شدن خون) دختري مستعد ابتال به ماال2
ماالریاناشی از انگلو مقاوم در برابر بیماري 8) پسري داراي فاکتور انعقادي شمارة3
 8اکسیژن و فاقد فاکتور انعقاديشکل فقط در محیط کمهاي قرمز داسی) پسري داراي گویچه4

باشد. کدام عبارت دربارة این فرد صحیح است؟میABDdبخشی از ژنوتیپ فردي سالم و بالغ به صورت -122
باشد.ABDdهايهاي طبیعی خود، حاوي دو نسخه از دگرهسیتپالسموتواند درمی) 1
است.  dاي باشد که فاقد دگرةترین الیۀ دیوارة قلب خود، داراي یاختهتواند در داخلیمی )2
است.Dحاوي بیش از دو نسخه از دگرةتواند داراي نوعی یاختۀ پیکري طبیعی باشد کهنمی) 3
هستند.ABDdهايهایی باشد که حاوي یک نسخه از دگرهخود، داراي گرده نتواند در جریان خونمی) 4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 10 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربيشناسيزيست –فروردين19آزمون -» 6«پروژة

(تمام صفات مطرح شده مستقل از جنس هستند.)؟کدام گزینه صحیح است -123
خود ممکن است.ییبا زنبور نر حاصل از بکرزاAaBbCcپی، از لقاح زنبور ملکه با ژنوتAaBbccپیزنبور نر با ژنوت دیتول) 1
خواهد بود.abcاسپرمپتیباشد، ژنوAABBCC نیافظت کننده از جنحباشد و جاندار مAaBbCc یاسبک ماه ةزادپیاگر ژنوت )2
 .استممکنAaBBCcddپیکرم کبد با ژنوتکییجنسيهااختهی، به دنبال لقاحaaBBccDdپیبا ژنوتيجانور دیتول) 3
خواهد بود.AabbCcر مادهمایاحتماليها پیاز ژنوت یکیباشد،  aabbCCيمارییزارزاده حاصل از بکپیاگر ژنوت) 4

؟استاین بیماري درست  . کدام گزینه دربارةباشدنمی 8انعقادي شمارةعاملفرد قادر به تولیدوابسته به جنس،در نوعی بیماري -124
جنس خود را دارند.مربوط به بروز این بیماري به فرزندان هم ةه این بیماري توانایی انتقال دگرب) پدر و مادر مبتال1
تواند ناقل این بیماري باشد.می ،) فردي که توانایی تولید گامتی بدون جایگاه ژنی براي این بیماري را دارد2
هاي صفت در جمعیت برابر است.داد انواع دگرهزنان در جامعه با تعمربوط بهنمودنمود و رخ) تعداد انواع ژن3
باشد.برابرتواندمیها بین دختر و پسرنمودنمود را داشته باشند، تعداد انواع ژن) اگر فرزندان یک خانواده بیشترین تنوع رخ4

سالم ویکیر خانوادهدو دختنیدارد ازدواج کرده، از ب +Bیسالم که گروه خونیبا زن +Aیگروه خونيو دارالیهموفيمرد -125
باشد.میدختران .......نیدارد. علت تفاوت ب -ABیو گروه خونیلیمبتال به هموفيگریو د-Oیگروه خونيدارا
هر دو والد ایکیتوسطدر پی وقوع تقسیم میوزبینوترکيهاگامتجادی) ا1
 هیاولتیو اسپرماتوس هیاولتیاووس 1ها در متافاز تنمختلف فامشی) آرا2
در بدن دختر دوم 8فاکتور ةسازنديهااختهیجهش دررخ دادن نوعی) 3
ها در میوز هیچهارتا لیشدن در هنگام تشکییپایچلندی) رخ دادن فرآ4

با  اهیگنیازشیکروموزوم قرار دارند. از آمکیيروBوAهاياست، اللAaBbDDپرچم آنپیکه ژنوتبیساهیگکیدر -126
اور،	نگیکراس ةدیبه دنبال؟؟؟؟؟؟؟؟پدستیناست، ممکنabdآنیانیرو ۀسیموجود در کهاياختهیازیکیپیژنوتکهیاهیگ

................یعیطبطیحاصل؟؟؟؟؟؟؟؟بوده و در شرا ة؟؟؟؟؟؟؟زادپیژنوت قطعاً
بوده است. کسانیپیدو هسته با ژنوتيراگرده خود دا ۀنر در لولاهیگ -aaabbbDDd -مۀیتخم ضم -) وقوع1
نموده است. جادیمتفاوت اپیبا دو نوع ژنوتهایی	اختهیوز،یماده به دنبال انجام ماهیگ -AaBbDd -ۀلپ -) عدم وقوع2
باشد. خوددةمشابه والد ماپینوتژهایی بایاختهبا یتخمک ۀپوستيداراتواند یحاصل نم ةزاد -abD -نارس ةگرد -) وقوع3
است.کسانیبا همیحاصل از نظر تنوع اللاهیگمهیو تخم ضمیتخم اصلپیژنوت -AabbDd -گرده ۀسیک -) عدم وقوع4

کند؟ملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل میکدام گزینه، ج -127
»ر استدر هر ......................... امکان مشاهده شدن ............................  قابل انتظا«

صفات ۀخالص در هم يها پژنوتی –ییکروموزوم است، به دنبال بکرزاکی يدو الل بر رودارايصفتکی يبرا يکریپ يااختهیکه در يمار) 1
یور و جهش مضاعف شدگانگکراسی –خود استيکریدار پهستهيهااختهیهمتا دريهاکروموزوميکه دارايزنبور )2
ناخالص و بروز صفات در حالت حد واسطپژنوتیباصفات –کند یمافتیزنبور ماده را دریعات ژناز اطالیمیزنبور که ن) 3
مادر یگاهیو چند جا یگاهیصفات تک جا ۀمربوط هميهاتمام الليحاويااختهی –استییکه حاصل بکرزايمار) 4

. شـود یمشـخص مـAaوaaيادگـرهبیبه صورت ترکبیترتبال جاندار ماده و نر بهيبر رواهیسيهاخالجادیپروانه، ایدر نوع -128
کـهيقابل مشاهده است. به طوریو آبيابه صورت سبز، قهوهیبوده و به طور کلZوYوXصفت رنگ بال واجد سه دگرةنیهمچن

صـفتنیـايبـراZZنمودواجد ژندارد،یکه رنگ بال آبيابوده و هر پروانهيا، رنگ بال به صورت قهوهYبا دگرةيادر هر پروانه
هـاي غیرجنسـی(هریک از صفات بـر روي کروموزوماست؟رممکنیغ ریکدام پروانۀ زجادیار،یاست. از لقاح دو پروانه با مشخصات ز

متفاوت قرار دارند.)
خالص استصفتکیيبراکه تنهايارنگ بال قهوهدارايواهیسفاقد خاليا) پروانۀ مادهالف
دو صفتيو رنگ بال سبز و واجد چهار دگرة متفاوت برااهیسيهاواجد خاليپروانۀ نر   )ب
نمود خالص دارد. خود، ژنيهااز صفتیکیکه فقط دراهیو فاقد خال سی) پروانۀ ماده با رنگ بال آب1
متفاوت است. نمود با آننمود مشابه از نظر دو صفت با مادر خود که از نظر ژن) پروانۀ نر با رخ2
نمود خالص دارد. هر دو صفت، ژنيکه برااهیسيها) پروانۀ نر با رنگ بال سبز و خال3
است.ياقهوهيهاباليبر رواهیسيهاکه فاقد خال aواجد دگرة) پروانۀ ماده4
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هسـتند، کـدامRWWسـپرم آنهاي آندواي حاصل شده که یاختههاي متفاوت، دانه  ونی با رنگ گلبرگمل میگاز آمیزش دو -129
ترتیب از راست به چپ)(بهباشد؟این دانههاي رویاننمود یاختهدهندة رنگ گلبرگ نر و ژنتواند نشانگزینه می

RR –) سفیدRW4 –) صورتیWW3 –) قرمزRW2 –) سفید1

.............. و آندوسپرم ............. باشد. انیروتنی معدد فا ،دانه نیدر انداردشده، امکان لیتشکيادانهیدو گل مغربنیبزشیمآاز -130
1( 3n– 4n2( 4n- 6n3 (3n- 5n4 (2n- 4n

کند؟تکمیل میدرستیعبارت زیر را بهکدام گزینهبا توجه به مطالب مطرح شده در زیست شناسی یازدهم و دوازدهم، -131
دارند. اگـریتوانرابطۀ همگریکدیکه با ،هستندWوRبه صورتیمونیميهارنگ گل در گلنییمربوط به صفت تعيهادگره«

........................» داشتانیبتوان یبه طور حتم م ،بخش ...................... داشته باشداهیگنیاجادکنندةیدر دانۀ ا
با لپه دارد. یمشابهپیوالد، ژنوتاهگیازماندهجا بهبخش –، هر دو نوع دگره رارویاني) قرارگرفته در انتها1
دارند.کسانیدانه سه دگرةدرونيهااختهی –نمود خالص ژن ،یدر جذب آب و مواد معدنادیزییبا توانادر زمان رشد گیاه) واجد کالهک2
.  شود یمدهیدWدگرةفقطپوستۀ دانهيهااختهیدر –Wفقط دگرةان،یرويهابخشبهییدهندة مواد غذا) انتقال3
داشته است.Wدگرةزا،تخماختۀی –Wو یک دگرة Rو دگرةدر دانۀ نابالغ، دییمواد غذاکنندة رهی) ذخ4
و مبتال بـه 8اول پسري فاقد عامل انعقاديسالم، فرزندزن) باABOگروه خونی (دگرةاز ازدواج مردي سالم و داراي یک نوع -132

ري مبتال به کوررنگی با گروه خونی متفاوت با فرزند اول متولد شده است. اگر تولـد فرزنـد داراينوري و فرزند دوم پسکتوفنیل
ممکن باشد. تولد کدام فرزند در این خانواده قابل انتظار است؟ (بیماري) مشابه به والدین در این خانواده غیرABOگروه خونی (

نوري مستقل از جنس نهفته است.)کتوکوررنگی صفت وابسته به جنس نهفته و بیماري فنیل
هاي والديحاصل از لقاح بین گامتگروه خونیهیدرات) پسر مبتال به دو بیماري وابسته به جنس و داراي یک نوع کربو1
گروه خونیهیدراتکتونوري و داراي دو نوع کربو) دختر ناقل هموفیلی و مبتال به فنیل2
گروه خونی مشابه مادر خانوادههیدراتو هموفیلی و داراي نوعی کربونوريکتو) پسر سالم از نظر فنیل3
به گویچۀ قرمز مشابه پدر خانوادهي گروه خونیهاهیدراتکننده کربورنگی و داراي نوعی دگرة آنزیم اضافهنوري و کورکتوپسر مبتال به فنیل) 4

کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -133
..........................»اي کهاي از رونویسی که .......................... هر مرحله هدر مرحل«

کند.رنابسپاراز در طول مولکول دنا حرکت می ،شودتید ژن مشخص میکلئواولین نو –برخالف ،استر شکسته شود ي) پیوند فسفود1
پیوندگیريشکلدرطور مستقیمبه، رنابسپارازشودبسپاراز روي ژن مشاهده میحرکت رنا –همانند ،شودنویسی مشاهده می) حباب رو2

ژنی نقش دارد.هیدرو
شود.استر تشکیل می يشود، پیوند فسفودها جدا میتیدکلئودر آن، دو عدد فسفات از نو –همانند ،شودنویسی می) نوعی توالی بین ژنی رو3
شود.ژنی هم شکسته و هم تشکیل میشود، پیوند هیدرونا از رشتۀ الگوي دنا جدا میررشتۀ –برخالف ،تماس است) رنابسپاراز با دو رشتۀ دنا در4

هايمتصـل بـه قنـدآلـیژنی بین بازهـاينویسی یک ژن مربوط به رناي رناتنی، شکسته شدن پیوند هیدرواي از رودر مرحله -134
مرحله به درستی بیان شده است؟. کدام گزینه دربارة اینشودنمیمتفاوت، دیده

استر در طی آن رخ دهد.سازي، ممکن نیست شکسته شدن پیوند فسفوديیند همانندا) همانند فر1
با آخرین مرحله فرآیند رونویسی بر روي این ژن انجام پذیرد. ن) ممکن است این مرحله همزما2
 .شودهاي فسفات استفاده میپیوند بین گروه ردز انرژي ذخیره شدهافرآیند ترجمه،ازمرحلهدومین) برخالف3
شود.توسط یک آنزیم خاص انجام می، تنهاهاي اشتراکی در این مرحلهتشکیل پیوندمانندهاشتراکیهاي غیرپیوندشکیلت) 4

کنند؟تکمیل مینادرستیجمله زیر را بهعبارات زیر،چند مورد از -135
.. .»صفرا، برخی از ........................ ةدر یک یاخته سازند«

پپتیدي ترجمه شوند.هاي پلیطور همزمان توسط چندین رناتن به رشتهتوانند بهپیک میالف) رناهاي
تئین حاصل نقشی ندارند.هاي اگزون، در تعیین ساختار پروي رونوشتتیدهاي سه نوکلئوب) توالی

اند.تولید شده 2سپاراز، توسط رناب3بسپارازج) رناهاي پیک داراي اطالعات الزم براي ساخت رنا
شوند.پالسم تولید میدناي خطی، در سیتو ۀکننده پیوند هیدروژنی بین دو رشتهاي شد) آنزیم

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می -136
 »تواند .......................... می ،هر ..........................«

نویسی در انتهاي خود باشد.داراي جایگاه پایان رو –پروتئین نقش داردیا) توالی که در ساخت رنا1
ژن باشد.پپسینويهاآنزیم ةسازند(هاي)داراي ژن –کناري آن ۀیاخت) یاخته اصلی غدد معده همانند هر2
شود.باعث ادامۀ رونویسیرنابسپاراز،شکلبا تغییر –یافت شودE.coliمحیط) الکتوزي که در3
حلقوي تولید شود.وجود در دناي خطیبه کمک اطالعات مو –نویسی) یک از عوامل رو4

؟استنویسی در جاندارانسازي و روهاي همانندهاي زیر وجه تشابه فرآیندیک از گزینهکدام -137
دیگر را دارد.هاي دنا به یکهم چسباندن رشته) یک نوع آنزیم توانایی جداسازي و به1
تید دیگر را از بین ببرد.کلئوتید و قند نوجود بین قند یک نوکلئوتواند پیوند مو) نوعی مولکول می2
به عنوان الگو استفاده شوند.یک ژن،دربه طور همزمانتوانندمی ،تیدي دنا که مکمل یکدیگر هستندکلئوهاي نو) هر دو رشته3
 .نتقال اطالعات وراثتی را داراستشود که قابلیت ذخیره و اوتیدي ایجاد مینوکلئدر هر دو فرایند مولکول پلی) 4

باشد؟طور قطع درست میباریک انسان ایجاد شده است، به ةپوششی رود ۀیک یاخت ۀ، دربارة ساختار مقابل که در هستکدام عبارت -138
وجود دارد.دنارشتۀبسپاراز از روي دوبرداري همزمان تعداد زیادي رنا) امکان الگو1
شود.آغاز میطور همزماناسید بهکلئیک نوریبوتعداد زیادي مولکولساخت) 2
هستند.تیدي یکسانیکلئوتوالی نوداراي) همۀ محصوالت نهایی این ساختار3
ي یکسانی دارند.تیدکلئودر یک انتهاي خود، توالی نوفقط) رناهاي ایجاد شده4

کند؟کامل مینادرستیبهکدام گزینه عبارت زیر را -139
 »توان .......................... مشاهده کرد.در .......................... می«

راحلقوي اصلی جانداردناياندازبسپاراز به راهواسطه رنااتصال بی –بیوم برخالف پارامسی) ریزو1
کننده را در حضور الکتوزتئین مهار ونویسی از ژن پر رو–) جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال2
قبل از پایان رونویسی راmRNAاتصال زیرواحد کوچک ریبوزوم به –ژن در خاكکننده نیترو) جاندار تثبیت3
غذاسلولزانداز هر ژن مؤثر در تجزیهنویسی را به راهاتصال عوامل رو –ايحفره) جانور داراي قلب چهار4

کند؟را به درستی تکمیل میکدام مورد عبارت زیر -140
 »نویسی ..........................  روهر عاملطور حتمتوان گفت بهمی«

د.کنانداز هدایت میرا به محل راهبسپارازانداز، رنا) با اتصال به راه1
د.شونویسی میباعث افزایش سرعت رو) با اتصال به توالی افزاینده،2
د.شوه بخشی از مولکول دنا متصل میود ب) براي انجام فعالیت خ3
د.شوخمیدگی در مولکول دناي خطی می) منجر به ایجاد4

براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه -141
 »طور حتم .............. ، بههاکاریوتی در پروسنویها ................. تنظیم .............. روکاریوت یو ۀدر هستبه منظور بیان ژننویسیدر تنظیم رو«

ها قرار دارد. ژنتوالی نوکلئوتیديانداز مستقیمًا قبل ازتوالی راه –منفی –) همانند1
انداز متصل شود.کند تا به راهبسپاراز کمک مینوعی پروتئین به رنا –مثبت –) برخالف2
شود.نویسی آغاز می روفرآیندنداز،ابسپاراز به توالی راه رناآنزیمبا اتصال –منفی –) همانند3
ژن مؤثر است.هرنویسیتوالی افزاینده با ایجاد خمیدگی در دنا، بر سرعت و مقدار رو –مثبت –برخالف )4

کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -142
 »طور قطع ..........................  به ،....بین که ......................گلوتئین میواي از ترجمه براي تولید پرودر هر مرحله«

کند.پیک حرکت میتن در طول رناي رنا –صورت همزمان اشغال باشندتن ممکن است به) هر سه جایگاه رنا1
شود.ناقل شکسته میپپتیدي و آخرین رنايپلی ۀیوند بین رشتپ –شودتن مشاهده می رناوندرUAG) توالی2
رناتن خارج شوند.Eتوانند از جایگاهاسید میرناهاي ناقل فاقد آمینو –نین وجود دارداسید متیورناتن آمینوA) در جایگاه3
شوند.شکسته میEهایی با انرژي اندك در جایگاهپیوند –از رناتن خارج شوندAطور مستقیم از طریق جایگاهتوانند به) رناهاي ناقل می4
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شود. کدامسرطانی تولید می ۀآلوده به ویروس و یاخت ۀین براي ایجاد منفذ در غشاي یاختتئ، نوعی پرودر یاخته کشنده طبیعی -143
است؟نادرستهاگزینه در ارتباط با فرایند ساخت این مولکول در رناتن

پیک برابر است.با تعداد دفعات حرکات رناتن روي رنايدر پی تشکیل پیوندهاي پپتیديهاي آب تولیدي) تعداد مولکول1
شود.نویسی آغاز میاین فرایند پیش از پایان رو  تئین،و نیاز باال به این پرونوعی ویروسگی به) در صورت آلود2
تأمین شود.ATPهایی به غیر ازتواند از مولکول) انرژي الزم براي این فرایند همانند انتقال فعال، می3
را مشاهده کرد.AUUرناتن توالیAفرایند، در جایگاهتوان در مرحله طویل شدن این) می4

کند؟تکمیل میدرستیکدام گزینه عبارت زیر را به -144
 »شود.می....................... مشاهده، .......................... در جایگاه ...آغازترجمه .......................... مرحلۀشدنطویلدر مرحلۀ«

A –پیک و رناي ناقلرنايبازهاي آلیشکیل رابطه مکملی بینت –) همانند1

 P –اسیدو آمینوتیدکلئوشکسته شدن پیوند اشتراکی بین نو –) برخالف2
 A –اسیدآمینودوتشکیل پیوند پپتیدي بین –) همانند3

 P –شکسته شدن پیوند بین رمزه و پادرمزه –) برخالف4
آن ..........................اي از ترجمه است که دراز رونویسی که در آن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، همنام مرحلهايمرحلههادر یوکاریوت -145

شود.تشکیل می Pکاملدر جایگاهابتداژنیهاي هیدرونخستین پیوند –شوداستر تشکیل میهاي فسفودي) نخستین پیوند1
شوند.وارد میAز به جایگاهتید واجد ریبوکلئوتعدادي نو –کندمیایجادژنیهاي دنا پیوند هیدروتیدکلئوبسپاراز میان آخرین نو) رنا2
شوند.ریبوزوم میساختارواردAها تنها از جایگاهمزهپادر –شودرنا ساخته میمولکول) بیشترین بخش3
شود.زوم براي ترجمه کامل میساختار ریبو –شودبسپاراز شناسایی می رنارونویسی توسطانداز به عنوان الگوي) راه4

در جایگاهی از ساختار رناتن که .......................... قطعاً .......................... -146
تشکیل پیوند پپتیدي همانند تخریب آن قابل مشاهده است.  –گیردجا صورت میکننده به آنامل آزادو) ورود ع1
گیري کامل این جایگاه، پیش از شکلژنی بین دو نوع مولکول رناتشکیل پیوند هیدرو –باشداسید میفاقد آمینو) محل خروج رناهاي ناقل2

دور از انتظار است. 
گیرد.رناي ناقل صورت میمولکولاسید وآمینوبینتخریب پیوند –شود دتواند به آن وارآغاز می )کدونرمزه() 3
باشد.اسید دور از انتظار نمیتید و آمینوکلئوهمزمان نوةمشاهد –گیردز آن صورت میپپتیدي اپلی ة) خروج زنجیر4

د. بـاباشـمیفرد و اجزاي مرتبط با آن بهتیدي منحصرکلئواسید واجد توالی نوکلئیکنوعی مولکول نودر ارتباط باشکل مقابل، -147
ست؟گذاري شدة آن، کدام گزینه صحیح اهاي شمارهتوجه به بخش

را به آن متصل کند.مناسباسید)، آمینو3تواند با تشخیص رمزة مربوط به بخش () می2) بخش (1
همینتواند همراه با تولید مولکول آب بهدیگر هم نوع خود، میمولکول19) همانند1) بخش (2

) متصل شود.3بخش (
نـوعی پیونـد اشـتراکی بـین،طور حـتمفعال خود، بهجایگاههرگونه اشغال) پس از2) بخش (3

کند.برقرار میهاي موجودمولکول
هاي فسفات ممکن است شکسته شود.پیوند پرانرژي بین گروه)،2) همانند فعالیت کردن بخش (3) ضمن ساخته شدن بخش (4

درسـتیده دارند، بهشصورت سازماندهیهایی در یک مولکول دناي خطی که اطالعات وراثتی را بهچند مورد در ارتباط با بخش -148
بیان شده است؟

شود.میهاي زندهدر یاختههاي زیستیمولکولترین گروهمتنوعها منجر به تولیدیک از آنالف) بیان هر
هاي مکمل خود دارند.هاي آلی متفاوتی نسبت به واحداند که تعداد حلقهب) از واحدهایی تشکیل شده

ضلعی هستند.شود که همگی داراي یک حلقۀ ششیافت مییایهتیدکلئوها نوج) در ساختار آن
هایی دارند.ها براي تشکیل هر پیوند نیاز به فعالیت آنزیم یا آنزیمهاي ساختاري آند) واحد

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

(1)

(2)

(3)
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دهـد. بـا توجـه بـهدار نشـان مـیدر دو حالت بدون پوشینه و پوشـینهراکوس نومونیا کوپتوهاي زنده استرباکتريزیرشکل -149
توان گفت که ..........................آزمایشات گریفیت، در تمام آزمایشاتی که از باکتري .......................... استفاده شد، می

ها مشاهده شد.بروز عالئم بیماري و مرگ موش –کشته شده با گرما» 2) «1
 .نیستهابه تنهایی عامل مرگ موشگریفیت نتیجه گرفت که وجود پوشینه -» 1) «2
اند. پرداختههاها به مبارزه با باکتريموشبدنایمنیاجزاي دستگاه -» 2) «3
دار مشاهده شد.ها، باکتري زنده پوشینهموشخوندر بررسی نمونه –کشته شده با گرما» 1) «4

طور حتم ..........................توان گفت بهش میآزمایش .......................... ایوري و همکارانرابطه بادر -150
) است.DNAعامل اصلی انتقال صفات وراثتی دنا (مشخص شد –) اول1
شوند.پهلو دچار میها به سینهبرخالف آزمایش دوم گریفیت، همۀ موش –) دوم2
 .ه شداستفادپوشینهباکتري بدونازآزمایشات گریفیتدومهمانند مرحلۀ –) سوم3
شود. انتقال صفت ساخت پوشینه توسط هر الیۀ محتوي کاتالیزورهاي زیستی انجام می –) دوم4

بیان شده است؟نادرستیها چند عبارت بهتئیندر رابطه با ساختار پرو -151
پیونـدتشـکیلقـادر بـهشـود کـهمیآغازهاتئینپپتیدي در سطحی از سطوحی ساختاري در پروخوردگی رشتۀ پلیالف) تا

باشد.اشتراکی می
ژن متصل به کـربن مرکـزي در مجـاورتکسیل و هیدروهاي ساختار دوم، قرارگیري اکسیژن گروه کربوب) منشأ تشکیل پیوند

یکدیگر است.
رتواننـد دکننده اکسیژن در ماهیچه دو سر بازو، نمیدهندة ساختار نهایی مولکول ذخیرهتشکیليهااسیدآمینوهیچ یک ازج) 

معرض آب قرار بگیرند.
 .شودمیاسیدي ایجادهاي آمینوهمزمان با تشکیل پیوند یونی میان رشتهقطعاًتئین با عملکرد کامالً طبیعید) ساختار نهایی یک پرو

1 (4 2 (1 3 (2 4 (3 
کند؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به -152

 »در ارتباط با ..........................«
شکل است. یبیضکامالَتوان گفتنمی ،باکتري مورد مطالعه مزلسون و استالبرخالفمونیا نوکوکوسپتواستر) باکتري1
شود.ها در باکتريتیک بیورابر آنتیسبب پیدایش ویژگی مقاومت در بممکن استتوان گفتمی ،مولکول دیسکهر) 2
تواند تغییر کند.سازي مولکول دناي حلقوي آن میهاي آغاز همانندیگاهتوان گفت تعداد جانمیE.coliاکتري) ب3
شود.متصل می ،هیدرات استتوان گفت به سطحی از غشاي یاخته که فاقد کربو) مولکول دناي اصلی باکتري می4

، باتواند مربوط به ژنومسازي، میجایگاه شروع همانندتعدادکمترین -153 شد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ی از نیتروژن شده و فاقد رشد استري که پس از مرگ نخود سبب ایجاد گیاخاك (هوموس) غن) جاندا1
کندژن گیاه را فراهم می، نیتروداردرصد گیاهان دانه90) جانداري که در سطح ریشۀ نزدیک به2
متفاوت را داردعدنیوع ترکیب مقدرت تثبیت دو ن) جانداري که در مزارع برنج کشور،3
کنداز محیط وارد حفرة دهانی میها، غذا را براي گوارش) جانداري که با حرکت مژك4

ژنی هسـتند و درونونـد هیـدروکلئیکی کـه در سـاختار خـود داراي پیاسید نـوطبیعیهايکدام عبارت در رابطه با مولکول -154
شوند، صحیح است؟یزا یافت می ورمیک
ساکاریدي خود دارند. نوکنند، تعداد اتم اکسیژن برابري در بخش موتیدي که با یکدیگر رابطۀ مکملی برقرار میکلئوها، دو نو آنر یک ازه) در1
دهند. ، با یکدیگر پیوند اشتراکی تشکیل نمیکلئیکهاي قرار گرفته در انتهاهاي اسید نوتیدکلئوها، نویک از آن) در هیچ2
ژنی با انرژي پیوند زیاد خود، در ایجاد حالت پایدارتري از مولکول نقش دارد.ها، هر پیوند هیدروعضی از آن) در ب3
شوند.هاي آدنین و گوانین یافت میداري پورینی به نام ژنها، بازهاي آلی نیترو) در برخی از آن4

1 2
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است؟نادرستچند مورد از موارد زیر -155
......................... »............. قطعاًهر آنزیمی که ............«

دوست است.اسید آبشود که داراي آمینومادة اختصاصی به بخشی از آن متصل میپیش –استسه بعديالف) داراي ساختار
 .استید شدهدر پی تولید آب توسط رناتن(هاي) همان یاخته تول –نداست و درون یاخته فعالیت می کداراي پیوند پپتیديب) 

د.کنسازي، سرعت واکنش را زیاد میها و کاهش انرژي فعالمادهبا افزایش امکان برخورد پیش –بهینه قرار داردpHج) در
ماده خاص متصل شود.چند پیشیایکهبتواندمیاختصاصی است که تنها یداراي بخش –وسازي بدن شرکت دارندهاي سوختد) در واکنش

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

156- N کند، با فرض اینکهکنیم، باکتري شروع به تکثیر میمنتقل میN14کشت داده شده را به محیط15یک باکتري که در محیط
توان گفـت در نسـل دوم، ......................... نسـلدقیقه) می60سازي (پس ازباکتري فاقد پالزمید است، پس از سه نسل همانند

حفاظتی است.)سازي نیمهسوم ......................... (همانند
 .هستندترژن سنگیناي با نیتروهاي حاصل داراي رشتهنیمی از دنا –) همانند1

دارند.N15هاي حاصل، دناي حاويفقط دو باکتري از باکتري –) برخالف2
شود.دو نوار در لولۀ آزمایش مشاهده می ،هاي حاصل استخراج و سانتریفیوژ شونداگر دنا –) همانند3
تر هستند.سبک ژنها داراي دنایی با نیتروتوان گفت تمامی باکترينمی –) برخالف4

نماید؟تکمیل مییدرستبهزیر راکاریوتی عبارت یو ۀکدام عبارت در ارتباط با یک یاخت -157
 »سازي دنا که ......................... هماننددر طیورهاي الزماي از کاتالیزدسته«

دهند.کنند، انرژي فعالسازي واکنش را کاهش میو تاب فامینه را باز میکنند و پیچها را جدا می) هیستون1
سازي دو عدد وجود دارد.شکنند، در هر دو راهی همانندمیراهممقابليۀ پلی نوکلئوتیدبین دو رشتهاي) پیوند2
دهد.روي هم قرار میصورت مکمل روبهها را بهتیدکلئو) توانایی شکستن پیوند اشتراکی را در حین فعالیت بسپارازي دارند، نو3
نماید.هاي مکمل، برقرار میی را بین نوکلئوتیدندهاي هیدروژنپیوآورد،ده ژنتیک ممانعت به عمل می) از وقوع جهش در ما4

شود، صحیح است؟که در پی ایجاد پیوند بین نوکلئوتیدها در یاختۀ مکعبی نفرون ایجاد میآلیربارة هر مولکولکدام عبارت د -158
شوند. شود که رشته(هاي) مولکول دنا، به عنوان الگو استفاده میهایی ایجاد میدر پی واکنش) 1
لکول مرتبط با ژن در یاخته است که براي تولید شدن نیازمند مصرف انرژي است.نوعی مو) 2
شود.ونی اندامکی با دو غشا، تولید میاي سیتوپالسم همانند فضاي دردر مادة زمینه) 3
دهند.ها را کاهش میشود که انرژي فعالسازي واکنشاتی تولید مییا ترکیبپی فعالیت ترکیبدر) 4

به درسـتیکدام گزینهجود در غدد معده انسانی سالم و بالغ،تولید شده در یک یاخته اصلی موهاي فعالهمۀ آنزیمدر رابطه با -159
ذکر شده است؟

 .شودبراي تولید آن استفاده مییاخته،هستۀهاي  جود در کروموزومهاي مو ژنتنها از) 1
باشند.ها را دارا میود انواعی از پیونددر ساختار خ وهاي زیستی بودهترین مولکولمتنوعاز) 2
دهند.هاي یک واکنش را افزایش میمولکولبینسرعت برخورد وبودهاشتراکی) داراي پیوند3
دهند. افزایش میقابل انجام نیستند راانسان سالم و بالغهایی که در بدنواکنشتنها سرعت) 4
کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -160

، بهماهیچه اسکلتی بدن انسان، ۀدر یک یاخت«  »طور قطع ......................... هر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در تشـکیل –کنـدشرکت میپپتیدياي موجود در میانۀ رشتۀ پلیصفحههیدروژنی در ساختار دومکه در تشکیل پیوندهااسیدآمینودر) گروه1

نقش دارد. پیوند پپتیدي نیز
شود.اي یا مارپیچ دیده میصورت صفحهمعموالً به –شوددیده میژنیها که در آن پیوند هیدروتئین) ساختاري از سطوح پرو2
شود.مشاهده میپروتئینگریزهاي آبتنها بین بخش –ساختار سوم پروتئین نقش داردثبیت) پیوندي که در ت3
پپتیدي تشکیل شده است.از بیش از یک زنجیرة پلی –باشدمیهِمگروهتئینی که داراي) پرو4
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 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اجباري

 دقیقه 40 161-190 30 3فیزیک 

 191-210 20 3شیمی 
 دقیقه 35

 211-220 10 هاي آشنا سؤال -3شیمی 

 دقیقه 75 ـــــ 60 کلجمع  

 مصطفی کیانی –سیداحسان فالح  –زاده  عبداهللا فقیه –زاده  مهدي زمان –احمد رادمهر  –بیتا خورشید  –امیرحسین برادران –نسب  عبدالرضا امینی –عباس اصغري  –زهره آقامحمدي  –شهرام آزاد 
 نیا مرتضی یوسف –ناصحی حسین  –میري الل دجسی –محمدفاضل میرحاج  –فاروق مردانی  –غالمرضا محبی 

 االسالمی  میالد شیخ –پور  مبینا شرافتی –وند  محمدرضا زهره –فرزاد رضایی  –امیر حاتمیان  –اسامه جوشن  –یدي شممحمدرضا ج –مسعود جعفري  –دوست  رئوف اسالم –مجتبی اسدزاده 
 اکبر هنرمند  –ثانی    حسین ناصري –اسکندر  هادي قاسمی –زاده  حسن عیسی –سپهر طالبی 

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

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

 طرزم ساجد شیري مسعود جعفري شیمی
 امیرحسین معروفی

 کوکنده حسن رحمتی
 سمیه اسکندري حسین شکوه دانیال بهارفصل – زاده مقدم محمد حسن

 مدیر گروه
اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

 عمومی: الهام محمدي

 يعمومی: معصومه شاعر –اسدي  اختصاصی: آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 یسیده صدیقه میرغیاث آرایی نگاري و صفحه حروف

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
  مقدم مازیار شیروانیمدیرگروه: 

 مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 

 حمید محمدي ناظر چاپ
 

  14011401  ماهماه  فروردینفروردین  1919آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  مماختصاصی دوازدهاختصاصی دوازده

  دومدومدفترچۀ دفترچۀ 

اختصاصی تجربیاختصاصی تجربی
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دونـدةود ودب vکل مسیر مسابقه را با سرعت متوسطAخواهند با هم در مسیري مسابقه دهند. اگر دوندةمیBوAدو دوندة -161

B
3v مسیر را با سـرعت متوسـطو باقیماندة v، یک سوم بقیۀ مسیر را با سرعت متوسط2نصف اول مسیر را با سرعت متوسط

v

؟استB ةدوندچند برابر مدت زمان حرکتAمدت زمان حرکت دوندة ،طی کند2

1 (6
52 (6

73 (5
44 (5

6
در ثانیۀ دوم حرکت از محـلAهاي ثابت درحال حرکت هستند. متحركسرعتزمان با هم، باو هم xروي محورBوAمتحرك -162

x m 1 xثانیۀ دوم حرکت از نقطۀ 4درBشود و متحركجا میتا مبدأ جابه20 m 1 xبه مکان60 m 2 . ایـن دورودمی20

؟سب ثانیه در یک مکان قرار دارندحمتحرك در چه لحظه اي بر

1 (32 (63 (14
34 (14

است؟ xو بردار شتاب در جهت محور xدر کدام نمودار، بردار سرعت متحرك در خالف جهت محور -163

0

t
t

x

0 t

v

t

t

x

t0

t

v

t0

(ت) (پ)(ب)الف)(

) الف، ب و پ4) ب و پ3) الف، پ و ت2) الف و ب1

هاي زیر درست است؟یک از گزینهرو، کدام بهزمان شکل رو –با توجه به نمودار مکان -164

کند.حرکت می xمتحرك در خالف جهت محورt4تاt2) در بازة زمانی1

2t x)مکان اولیهترین فاصله از، متحرك در بیش1) در لحظۀ قرار دارد.0(

x)مکان اولیهبار ازمتحرك یکt5تاt1) در بازة زمانی3 ر کرده است.عبو0(

است.کردهمکان متحرك تغییرجهت بردارt3) در لحظۀ4

جایی متحرك در ثانیۀشود. اگر جابه  کند و با شتاب ثابت متوقف میدر حال حرکت است که ناگهان ترمز میبر مسیري مستقیم vمتحرکی با سرعت -165

؟استتا توقف چند مترمتحرك از لحظۀ گرفتن ترمزجاییصورت جابهمتر باشد، در این 4متر و12به ترتیباشحرکت کندشوندهدوم و چهارم

1 (/40 52 (913 (504 (/22 5

دقيقه40وقت پیشنهادي :3و 1،2هايفصل
62تا 1هايصفحه: 3فيزيك

t t t

t

1 2
4

5
t
3

-1

2

3

0
t(s)

x(m)
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tاز لحظـۀزماندهد. اگر این دو متحرك، همثانیۀ اول حرکتشان نشان می 5ررا دBوAجایی دو متحركشکل زیر، جابه -166 0

کنند؟اي و در چه مکانی از کنار هم عبور میشروع به حرکت کرده باشند، در چه لحظه

1 (t s 8،x m 80
2 (t s10،x m100
3 (t s 8،x m100
4 (t s10،x m120

شکل زیر است. شتاب متوسط این متحرك درسهمیزمان متحرکی مطابق –نمودار سرعت -167

mچندثانیۀ پنجم

s2
است؟

1 (2 

2 (3 

3 (5 

4 (7 

m –در شکل زیر، نمودار شتاب -168 زمان متحرکی که با سرعت اولیۀ
s

روي خـط2

کند، نشان داده شده اسـت. مسـافت پیمـوده شـده توسـطراست حرکت می
د برابر مسافت پیمـودهچن ،شونده استمتحرك در مدت زمانی که حرکتش کند

شونده است؟شده در مدت زمانی است که حرکتش تند

1 (9
52 (5

9

3 (2
54 (5

2
xدهد که از مکـانزمان متحرکی را نشان می –شکل زیر، نمودار سرعت -169 m 21،روي خـط راسـت

شدن از مبدأدورشود، چند ثانیه در حالاي که سرعت متحرك صفر میکند. تا لحظهشروع به حرکت می
مکان بوده است؟

1 (2 

2 (4 

3 (6 

4 (8

4030 50 60 70

دوم ثاهن�ۀ سوم ثاهن�ۀ مچهالايرم ثاهن�ۀ پنجم ثاهن�ۀ

x (m)
A

3 35

دوم ثاهن�ۀ سوم ثاهن�ۀ مچهالايرم ثاهن�ۀ پنجم ثاهن�ۀ

x (m)
B

0

8 111555 24

20

اول ثاهن�ۀ

اول ثاهن�ۀ

0

5

10
t(s)

v(
m
s )

-4

1 3
t(s)

v( m
s

)

0

2

2

-1
10 t(s)

a( m

s
)

2

0
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کند، مطابق شـکلحرکت می xروي محوربا شتاب ثابتزمان متحرکی که –نمودار مکان -170

tزیر است. اگر 1تندي متحرك در لحظۀ
m برابـر
s

باشـد، مسـافت طـی شـده توسـط12

ثانیۀ ابتدایی حرکت چند متر است؟10متحرك در

1 (15

2 (45

3 (75

4 (39

tکند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرك در لحظـۀت میحرک xمتحرکی که روي محورمکان –قسمتی از نمودار شتاب -171  از0

m مبدأ مکان با سرعت
s

xي بار دوم به مکانااي که برعبور کند، تا لحظه10 m شـوندهرسد، چند ثانیه حـرکتش، کندمی10

بوده است؟

1 (3 

2 (4 

3 (5 

4 (7

، مطابق شکل زیر است. اگر دو متحرك در مبدأ زمـان، از مبـدأ مکـان عبـور کننـد،BوAزمان دو متحرك –نمودار سرعت -172

شوند، چند متر است؟، در بازة زمانی که به یکدیگر نزدیک میدو متحركمجموع مسافت طی شده توسط

1 (160

2 (264

3 (288

4 (224

3

-2

10
x(m)

a( m

s
)

2

0

16

x(m)

4

28

-8

t
1

t(s)

t(s)0

20

-20

205

v(
m

)
s

B

A
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؟شودمشابه کدام پدیده زیر توجیه می» شود.، سبب افتادن سکه در لیوان می)1(حرکت سریع مقوا در شکل«این پدیده که -173

،، به آرامی نیروي وارد بر گوي سنگین را زیاد کنیم)2() اگر در شکل1

شود.نخ پایین گوي پاره می

شوند.ها به جلو پرتاب می) اگر خودروي در حال حرکت ترمز کند، سرنشین2

) اگر جسمی در فضاي تهی خارج از جو زمین و دور از هر سیاره و خورشید در3

ایستد.شود و میحرکت باشد، به تدریج حرکت آن کند می

همۀ موارد) 4

174- kg Fبرهمزمان تحت تأثیر دو نیروي عمودهم2جسمی به جرم N1 /قرار میF2و5
m گیرد و با شتاب
s2

6 به حرکت در5

Fمی شود.)وارد میF2وF1(به جسم تنها دو نیرويتون است؟چند نیو2آید. 

1 (132 (123 (84 (18

175- F کند؟، نیروي اصطکاك چه تغییري میدون تغییر جهت)(ب2در شکل زیر، با دو برابر کردن نیروي

شود.) کمتر می1

شود.) بیشتر می2

کند.) تغییري نمی3

تواند صحیح باشد.می» 3«و» 2«) بسته به شرایط گزینۀ4

kgدر شکل زیر، نمودار تغییرات تندي برحسب زمان براي گلوله -176 وط در هوا، نشان داده شده است. اگرین سق، درح5اي به جرم

تون اسـت و در ارتفـاعثانیۀ اول سقوط، چند نیو 5ثانیه به زمین برخورد کند، متوسط نیروي مقاومت هوا در 9این گلوله پس از

N g)چند متري از سطح زمین، به تندي حدي رسیده است؟ / )
kg

 9 8  

1 (19،120

2 (25،120

3 (25،270

4 (19،270

F
1

F
2

5

30

v(m
s

)

t(s)0

هنخ

گوي

س�ه

F
(1)(2)
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وارد بر نردبان، یک نردبان به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. اگر در آستانۀ سر خوردن، نیرويمقابلدر شکل -177

N 100از طرف سطح افق 10گرم است؟باشد، جرم نردبان چند کیلو5 N
g )

kg
و ضریب اصطکاك ایستایی سطح افق با نردبـان

است.) 5/0

1 (20 3
3

2 (20

3 (10 5

4 (2 5

kgوزنه -178 کنیم و آسانسـور از حـال  بندیم و فنر را از سقف آسانسور آویزان میمیcm10 لبه انتهاي فنري به طورا2اي به جرم

m 8جاییکند و بعد از جابهسکون با شتاب ثابت به سمت باال شروع به حرکت می متر، سرعت آن بـه
s

رسـد. اگـر در ایـنمی4

cm 12Nحالت طول فنر به برسد، ثابت آن چند
cm

N g)است؟ )
kg

 10

1 (9002 (9 

3 (11004 (11

mدر شکل زیر، جسمی به جرم -179 g به دیوار قائم تکیه داده Fجرم ناچیز، آویزان است و توسط نیروي افقیاز یک فنر قائم با800

برابـر yبر جسم با جهت مثبت محـور. اگر زاویۀ نیروي واکنش سطح وارداستشده است و جسم در آستانۀ حرکت به سمت پایین

37باشد، طول فنر در این حالت چند سانتیcm N،40متر است؟ (طول عادي فنر
g

kg
 sinو10 / 37 0 است.)6

1 (42

2 (24

3 (38

4 (56

g

m

k=50 N
m

F=12N

y

x

g
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یک ازقـرار دارد. کـدامFروي سطح افقی داراي اصـطکاك، تحـت تـأثیر نیـروي افقـیmمی به جرممطابق شکل زیر، جس -180

تواند مربوط به حرکت این جسم باشد؟زمان زیر، می –نمودارهاي سرعت

t

v

0t

v

0t

v

0t

v

0

(ت)                                         (پ)                                     (ب)                                 ) آ(                          

) ب، پ و ت4و ت آ) 3) ب و پ2و پ آ) 1

181- kg 2mنمودار نیروي خالص برحسب زمان براي متحرکی به جرم که با سرعت اولیۀ
s

کند، مطابق شکل زیـرشروع به حرکت می5

tه ترتیب تکانۀ جسم در لحظۀاست. ب s کدام است؟SIهايو نیروي خالص متوسط وارد بر آن در کل حرکت برحسب واحد3

1 (35– 5/12

2 (35– 25

3 (55– 5/12

4 (55– 25

/زمان جسمی به جرم –در شکل زیر، نمودار مکان -182 kg1 mکه تندي5 آن در مبدأ زمان برابر
s

است، نشان داده شده است. 10

t mاگر سرعت متوسط این جسم در ثانیۀ اول حرکت،
s

باشد، بزرگی نیروي خالص (برایند) متوسط وارد بر آن در این مدت7

تون است؟چند نیو

1 (65/1 

2 (35/4 

3 (7/2 

4 (6 

F
x

20

45

0

-15

t' 10

x(m)

لحظۀ دلاير هنمچودالاير بر ممچاس 'tخط

t(s)

25

2 4/5
t(s)

F(N)

0
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Ahاست. اگر شتاب گرانشی در ارتفاعBشکلبرابر جرم سیارة کرويA،16شکلجرم سیارة کروي -183 Rاز سـطح دو سـیاره

A g وBgو نسبت آنها برابرA

B

g

g
 است.) Aشعاع سیارةARاست؟ (Bچند برابر چگالی سیارةAشد، چگالی سیارةبا9

1 (2 2 (8 

3 (1
24 (4

چنـدt1ارددهد، رسم شده است. در این نمـوزمان نوسانگري که حرکت هماهنگ ساده انجام می –در شکل زیر، نمودار مکان -184

ثانیه است؟

1 (16
15

2 (8
15

3 (4
15

4 (13
15

ها، بهنوسانتناوبو دورةي، اگر دامنۀ نوسان را دو برابر کنیم، بیشینۀ نیروي وارد بر وزنهرنف –در حرکت هماهنگ سادة وزنه -185

شوند؟ترتیب از راست به چپ چند برابر می

 1و2) 122و1) 1

2و1) 4 1و1) 3

mJهنگامی -186 است، تندي نوسانگر نصف تندي آن در نقطـۀ تعـادل25که اختالف انرژي پتانسیل و انرژي جنبشی یک نوسانگر

/است. اگر جرم نوسانگر kg0 2m و بیشینۀ شتاب آن
s2

متر است؟باشد، دامنۀ نوسان نوسانگر چند سانتی25

1 (1 2 (2

3 (24 (4

2

x(cm)

t(s)

3

4

-2

-4

t
1

26

15

0
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نشـان داده شـده اسـت.  ،بر حسـب مکـانسادهدر شکل زیر، نمودار انرژي جنبشی و انرژي پتانسیل یک نوسانگر هماهنگ -187

تون است؟بیشینه نیروي وارد بر این نوسانگر، چند نیو

1 (3
16

2 (15
16

3 (5
8

4 (3
8

از مرکـز زمـین در حـال حرکـت هماهنـگ سـادهeR4و eR9هايترتیب در فاصله) به2) و (1دو آونگ ساده کامًال مشابه ( -188

هاينوسان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، تعداد نوسان30هاي این دو آونگهستند. اگر در یک مدت زمان معین، تعداد نوسان

شعاع زمین است.)eRکند، در این مدت کدام است؟ (نگی که تندتر نوسان میآو

1 (602 (30
3 (244 (54

بـار بـه میلـهثانیه، یک 1آونگ متصل به آن را به نوسان وا داریم. اگر هر 4والی به میله،خواهیم با ضربات متدر شکل زیر، می -189

)ترین دامنه نوسان خواهد کرد؟ضربه بزنیم، کدام آونگ با بیش g )  

 1) آونگ1

 3و 1) آونگ2

 2) آونگ3

4و 2) آونگ4

) موج .................... و در1شود. در این حالت در فنر (می لیپازون، در فنرها موج گسسان دیازیر، فنرها یکسان و با نودر شکل -190

شود و .................... موج در مورد این فنرها یکسان است. ج .................... ایجاد می) مو2فنر (

بسامد –عرضی –) طولی1

بسامد –طولی –) عرضی2

طول موج –ضیعر –) طولی3

طول موج –طولی –) عرضی4

-8 0 +8

2/5

2Kmax

3

Kmax

x(cm)

U , K(mJ)

(1)

(2)

10
0
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0

g
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2
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روغن از سطح پارچه در کتـاب ایپاك شدن لکۀ چربینحوةبا توجه به شکل زیر که -191
است؟نادرست، کدام مطلبدهدرا نشان میدرسی

) مخلوط نشان داده شده در شکل، یک مخلوط ناهمگن و ناپایدار است.1
 .وجود دارددروالسی، جاذبۀ وانBهاي روغن و بخش) بین مولکول2

است.COOدوست مولکول صابون و فرمول شیمیایی آنبخش آبA) قسمت3
دوقطبی است. –هاي آب از نوع یونو مولکولA) جاذبۀ میان بخش4

؟استدرستهاي زیرچند مورد از عبارت -192
 .استکربن در روغن زیتون یگانه –هاي کربن) تمام پیوندآ

هاي قطبی است که به دلیلکربنیدرواز جمله هگلیکول  ب) اتیلن
شود.کسیل به خوبی در آب حل میداشتن دو گروه هیدرو

جود دارد. وCH2گروه 8 ،در شکل مقابلپ) در ساختار مولکول داده شده
لید کرد.هاي چندعاملی توشدن اسیدهاي چرب و الکلتوان از واکنش استرياسترهاي سنگین را میت) 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
193- / ــه جــرم ــوطی ب 126مخل ــرم از4 Cگ H COONa17 Cو35 H SO Na18 29 ــولمیلی200را در3 ــر محل ــوالر کلســیم 1لیت م

صـابونی درکننـدة غیـرن واکـنش، درصـد جرمـی پاكهـاي کلسـیم در ایـکنیم. بـا فـرض مصـرف کامـل یونکلرید وارد می
Na)کدام است؟تقریب بهمخلوط اولیه ,C ,O ,S ,H : g.mol )     123 12 16 32 1

1( /0 792(/3 163(/5 74 (/1 58
درست است؟HCNوHNO3،HNO2هاي   کدام گزینه در مورد اسید -194

بزرگ است. ،) ثابت یونش دو اسید1
HNOهاي موغلظت یوندر شرایط یکسان از نظر دما و غلظت،) 2 بیشتر است.3جود در محلول اسید
باالترینهاي یکسان سه اسید،در غلظت وکساندر دماي ی) 3 HNO3pH.را دارد
HNOفلزسرعت واکنشدر شرایط یکسان،) 4 2HNOمنیزیم در بیشتر است.3در مقایسه با

195- NHRRآلیباز ضعیفیک/ 11است.  هـا بـهگرم از آن درون مقداري آب ریخته شده و پس از یونش، مجموع تعـداد یون8
/  214 816 10% Rباشد،2رسیده است. اگر درصد یونش آن ,Rاند؟به درستی آمدهدر کدام گزینه

(C ,H , N : g.mol )   112 1 14
) اتیل و متیل4پیل و متیل) پرو3) اتیل و اتیل2) متیل و متیل1

دقيقه35 :هاي آشنا)سؤالهاي طرح نو +(سؤالوقت پیشنهادي2و 1هايفصل
64تا 1هايصفحه:3شيمي

A

B

آب
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log)؟استدرستچه تعداد از موارد زیر -196 / )2 0 3

آن بیشتر است.محلولایی الکتریکیبیشتر باشد، رسانیک بازbKچههر ،و غلظت یکسان) در دماآ
نمـک ،با یکدیگراین دو مادههاي خورنده است که در اثر واکنشکسید از جمله شویندهاسید همانند سدیم هیدروکلریکب) هیدرو

شود.طعام تولید می
مانند.ده باقی مینخوردست ،حاصل از اسید و آنیون حاصل از بازها و بازها، کاتیونپ) در واکنش خنثی شدن اسید

گیرد.صورت کامل انجام میشدن بهاگر غلظت اسید و باز با یکدیگر برابر باشد، قطعاً واکنش خنثیت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

mL750بـهایم تـا حجـم محلـولآب خالص اضافه کردهيبا درصد جرمی مشخص، مقدارسوزآورگرم محلول پتاس168به -197
/pH، اگربرسد 12محلـول حاصـل برابـر 7ppm درصـد جرمـی آن چقـدر اسـت؟وباشـد، غلظـت محلـول اولیـه چنـد

(d g.mL ) 11−¼±d¶ترتیب از راست به چپ بخوانیدها را به(گزینه(.(K ,O ,H : g.mol )   139 16 1
1 (1250- /12 52(1250- /0 12503 (12500- /12 54 (12500- 25/1 

mL بهبا توجه به شکل زیر، -198 pHآب با100طور جداگانه به  کسید جامـدهیدروچند گرم سدیماز راست به چپ، به ترتیب7
HA(؟دست آیدداده شده به pHهایی باتا محلولاضافه کنیمHAگرمو چند میلی شـود ودرصد یونیده می 2به میزاناسید

HA HAمحلولاز تغییر حجموگرم بر مول است40و60به ترتیبNaOHوجرم مولی NaOHوموقـع اضـافه کـردن

نظر کنید.)صرف
1 (80،6
2 (/0 08،6
3 (80،12
4 (/0 08،12

اسـید بـا غلظـتکلریکلیتر محلول هیدرو 7دست آمده را بهو محلول بازي بهافزاییممییک لیتر آببهمقداري فلز سدیم را -199
/ mol.L10 داده است؟واکنشآببابرابر شود، چند گرم فلز سدیم 2اسیدریککلمحلول هیدروpHاگر .کنیماضافه می3

(log / )3 0 5(Na g.mol ) 123
Na(s)) .واکنش موازنه شودمعادلۀ( H O(l) NaOH(aq) H (g)  2 2

1 (9/292( 95/143( 35/7 4 (7/14
چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -200

وراکی بایک مادة خpH  شود.محتویات درون معده میpHباعث افزایش8
شود.هاي چرب، یک مخلوط همگن ایجاد میبازکن به مخلوط آب و اسیددر صورت افزودن محلول لوله
،کن به آب خالص، مقدارپاكبا افزودن محلول شیشهدر دماي ثابت[H ] [OH ] یابد.افزایش می
الکتریکی محلول آمونیاك است.هايبارمجموعهمواره بیشتر ازسوزآورالکتریکی محلول پتاسهايبارمجموع
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

pH=4/7 خالص آب

pH=7

�=25
0

C

pH =12/3
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IICهاي فلزي درون محلول مـس (هایی از قرار دادن برخی تیغهبا توجه به جدول زیر که شامل داده -201 20) سـولفات در دمـاي

نمادهاي فرضی هستند.) B و A(زیر درست است؟هايعبارتاست، چند مورد از
AوBباشند. واسطهتوانند فلزهایی از عنصرهايمی
صورتقدرت کاهندگی بهمقایسۀ: Al Zn Fe است.درست
اي از جنس فلزگاه تیغههرAرار گیرد،درون محلول روي سولفات ق

دهد. نمیرخیواکنش

قدرت اکسندگی یونZn 2از یون پایدار عنصرBتر است.بیش
1 (4 2 (3 
3 (2 4 (1 

Eدرست است؟چند مورد از مطالب زیر »نقره –منگنز«دربارة سلول گالوانی -202 (Mn (aq) / Mn(s)) / V  2 1 18

- Eسلول برابر/ V1 Eنقش اکسنده دارند. Agهايیون ،لاست و در واکنش کلی سلو98 (Ag (aq) / Ag(s)) / V  0 80

- Mn منفی است.قطبمنگنز،الکترودبیشتر است وAgازقدرت کاهندگی
یابد.کاهش میسمت قطب مثبت سلولغلظت کاتیون در ،الکترود نقره کاتد است و با انجام واکنش در سلول -
روند.ها، از آند به سمت کاتد میها برخالف مسیر حرکت کاتیونالکترون -

/ ،لیتر 2سلول  استاندارد نقره با حجمدر نیم75%با پیشرفت واکنش به میزان -  239 03 شود. جا میمیان آند و کاتد جابهالکترون10
1 (3 2 (4 3 (2 4 (5 

203- E emfالکترودبا توجه به تعـدادو ولتاژ حاصل از آن براي انجام چهآیددست می بهسلولکدام دو نیماز اتصالها، بزرگترین
%زیر، کافی است؟ (بازده سلولهايسلولنیمبینيخود هبخودهاي غیراز واکنش است.)80موردنظر

E (Co / Co) / V , E (Ag / Ag) / V , E (Zn / Zn) / V , E (Cu / Cu ) / V             2 2 20 28 0 8 0 76 0 34
1 (Zn Ag،52 (Zn Cu،43 (Zn Ag،44 (Zn Cu،5

10ژن تشکیل شـده اسـت، بـا گذشـتد هیدرواستاندارسلولنیمومینیمآلوسلول استانداردنیمدر یک سلول گالوانی که میان -204

pH 0/ژنسلول هیدرونیمدقیقه، Alکند، پس از این مدت، غلظت مولیواحد تغییر می4 3چقدر اسـت؟مینیمآلوسلولدر نیم
Lنیمدوو حجم محلول در هربرابر صفر بودهسلول هیدروژنمحلول اولیه نیمpHکهتوجه شود( log)است.) 1سلول / )4 0 6

(واکنش موازنه شود.)نظر کنید.)ها توسط غشاي متخلخل صرفجایی یون(از جابه
Al(s) H (aq) Al (aq) H (g)   3 2

1 (/0 22 (/1 23 (/1 54 (/0 5

نماد فلزنام فلز
دماي مخلوط واکنش

)پس از مدتی C)

Fe23آهن
A20ــ
Zn26روي
B20ــ

Al28مینیمآلو
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پس از موازنه درست است؟ ،کدام گزینه در مورد واکنش زیر -205
MnO Cr O Fe H Mn Cr Fe H O            2 2 2 3 3

4 2 7 2
 .است59واکنش برابرمواد شرکت کننده درمتريکیو) مجموع ضرایب استو1
دو گونه کاهنده وجود دارد. و) در این واکنش یک گونه اکسنده2

5) تغییر عدد اکسایش هر اتم منگنز،3
برابر تغییر عدد اکسایش هر اتم کروم است.3

اند.اکسیژن در این واکنش اکسایش یافتهوهاي هیدروژن) اتم4
ریزیم. با در نظر گرفتن انجـام کامـل همـۀ واکـنش هـايهاي زیر میاکسندهیک ازمقداري پودر آهن در محلول حاوي هر -206

جود است، عدد اکسایش نهـایی آهـن درمودر ظرفکه اکسنده به مقدار اضافیخودي و با فرض آنکاهش خودبه –اکسایش
پ کدام است؟، ب، پ و ت به ترتیب از راست به چآمحلول: 

ZnCl2ت) I2پ)  HBrب) Cl2)آ
1 (, , ,  2 0 2 3
2 (, , ,  0 2 3 2
3 (, , ,  0 2 2 3
4 (, , ,  0 3 2 2

Znهاي زیر، در مورد حلبی و آهن گالوانیزه (در آب و هواي مرطوب) درست است؟چند مورد از عبارت -207
E ( ) /

Zn


  

2
0 76  

یابند.هاي نافلزي کاهش میاتم ،در کاتد ،بر اثر ایجاد خراش در این مواد
شود.استفاده میرويفلزازپوشیده شدههاي آهنیاز ورقه ،بندي مواد غذاییبراي ساختن ظروف بسته
یابند.   درجه اکسایش می 2در ابتداهاي آنداتم ،بر اثر ایجاد خراش در این مواد
هاي فلزي وجود دارد. قبل از ایجاد خراش نیز امکان اکسایش اتم ،در آهن گالوانیزه
1 (3 2 (4 3 (1 4 (2 

NaCl(l ،خانهدر یک کار -208 حاصل بـرايفراوردةژن وارد واکنش کرده و ازرا با گاز هیدرو(گاز کلر تولید شده در سلول برقکافت
روزخانه در طول یک شـبانهکنندة خورندة تولید شده در این کارشود. اگر با مقدار پاكکنندة خورنده استفاده میتولید یک پاك

کلرید مـذاب درروز چنـد گـرم نمـک سـدیمطورکامل از بین برد، در طول یک شبانهکلسیم کربنات را بهگرم رسوب63بتوان
NaClکارخانه برقکافت میاین 75HCl%برابرشود؟ (بازده درصدي فرایند برقکافت ياز گازهاو بازده درصدي واکنش تولید
H2وCl2است.) 60%برابر با(Na ,Cl / ,Ca ,O ,C :g.mol )     123 35 5 40 16 12  

H (g) Cl (g) HCl(g) 2 2
HCl(aq)موازنه شود.) ها(معادله واکنش CaCO (s) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   3 2 2 2

1 (7/372 (2/1873 (8/1634 (2/84

E (Fe / Fe ) / V

E (Fe / Fe) / V

E (Zn / Zn) / V

E (I / I ) / V

E (Cl / Cl ) / V

E (H / H ) V

 





 



 



 

 







0 3 2

0 2

0 2

2
0

2

2

0 77
0 44
0 76

0 54
1 36
0
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H)است؟نادرستچند مورد از مطالب زیر در مورد برقکافت آب -209 ,O : g.mol )  11 16
شود.میرنگ آن سرخ،اطراف آنددرpHقرار دادن کاغذبا) آ

است. 8برابر ،ب) نسبت جرم گاز آزاد شده در کاتد به جرم گاز آزاد شده در آند
/ترون در کاتد،پ) به ازاي مصرف شدن هر مول الک L22 شود.تولید میدر کاتدSTPگاز در شرایط4

آید.سطح آب در دو لوله به مقدار برابري پایین می،قرار گرفتهلیتیروي کاتد و آند سلول الکتروکهپر از آب ۀدو لولآوري گازها دربا جمعت) 
ژن است.برعکس معادلۀ کلی سلول سوختی هیدرو ،معادلۀ کلی برقکافت آب ،C25در دمايث) 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -210
کاتدي این سلول، ناقطبی است.سمتدرشدهتولیداکسیژن برخالف گاز –ژنآندي سلول سوختی هیدروسمتگاز خارج شده از
کار رفتـه در سـاختترین فلـز بـهتر از مهمشیمیایی، پاییندر سري الکترورقکافت سدیم کلرید مذاببفلز تولید شده در سلول

ها قرار دارد.باتري
کـاهش –هـاي اکسـایشهاي انجام شده در فرایند استخراج فلز منیزیم از آب دریا، فقط یک واکنش جزو واکنشدر میان واکنش

است.
کنند.هاي گرافیتی سلول برقکافت آب، در واکنش کلی سلول شرکت نمیهال همانند الکترودرایندفدهاي گرافیتی سلولالکترو
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 

ناقص زیر، عبارت کدام گزینه درست است؟با توجه به دو واکنش -211
 )aq(CaCl)aq(RCOONa 2)1 
 )aq(MgCl)aq(RCOONa 2)2 

هاي آشامیدنی است.ها در آبکنندگی صابونوة پاكدهندة نحها، نشانواکنشاین) 1
2RCOOMg شود.ایجاد میRCOOCaو) طی این واکنش ها، رسوب سفید رنگ
 .توان از کلسیم کلرید و منیزیم کلرید استفاده کردها عالوه بر افزایش دماي آب می) براي بهبود کارایی صابون3
شود.ها میهاي سفید بر روي آنها با صابون، سبب ایجاد لکهها در هنگام شستشوي لباس) انجام این واکنش4

هاي زیر صحیح هستند؟چه تعداد از عبارت -212
دهند بـه ترتیـب اسـید و بـازکسید را افزایش میهیدرویاهاي هیدرونیوم  ل، غلظت یونهایی که با حل شدن در یک حالّترکیب

آرنیوس هستند.
هايتوان براساس مقدار مول یونرفتار اسید و باز آرنیوس را میHوOHها توصیف کرد. لدر حجم معینی از محلو
تر است.هر چه غلظت یون هیدرونیوم در محلولی بیشتر باشد، آن محلول اسیدي
ها با هم برابر باشد، آن سامانه حالت خنثی دارد.ها و آنیون  مانه، غلظت کاتیوناگر در یک سا
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

هاي آشناسؤال2و1هايفصل
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یابد. اگر ثابـتصورت خطی افزایش میدرصد به5/12درجۀ سلسیوس افزایش دما،10به ازاي هرHAثابت یونش اسید ضعیف -213
C 45یونش این اسید در  42، برابر هـايمـوالر باشـد، نسـبت شـمار یون 6، پس از یونش، برابـرC25درHAو غلظت10

Cهاي هیدروکسید به شمار یونهیدرو 25Cنیوم در محلول آن با دماي ) نسـبتبه تقریب کدام است و در کدام دما (با یکاي
ترتیب از راست به چپ بخوانید.)ها را به(گزینهنیوم کمتر است؟هاي هیدروکسید به شمار یونهاي هیدروشمار یون

1 (، /  1120 1 1 102 (،  1230 6 103 (،  1220 6 104 (، /  1130 1 1 10
Iدربارة محلو -214 IIل هیدروکلریک اسید (محلول یکسـان، چنـدpH) با حجم، دمـا و) و محلول هیدروفلوئوریک اسید (محلول

مورد از مطالب زیر، درست است؟
هاي آغازي دو اسید، براي تشکیل دو محلول، نابرابر استشمار مول. 
شمار مولکولII I، از شمار مولکولها در محلول بیشتر است.ها در محلول
هاي حاصل از یونش دو اسید و رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است.شمار آنیون
مجموع شمار گونهI II، از مجموع شمار گونههاي موجود در محلول ، کمتر است.هاي موجود در محلول
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

75MOHجرم مشخصی از اسید چرب با -215 دهد. آب تشـکیلگرم واکنش می40جرمی و جرم مولی%67با خلوصگرم از باز
4تواندشده می 0لیتر از یک محلول را بهمیلی/8 MOHغلظت اولیۀ آن برسـاند. بـه/25 خـالص درتقریب چنـد درصـد از

MOHواکنش شرکت کرده است و اگر باقی HClمیلی500بتواندخالصماندة طور کامل خنثی کند، غلظـترا بهلیتر محلول
ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینهمحلول اسید به تقریب چند گرم بر لیتر است؟

2RCOOH(s) MOH(aq) RCOOM(aq) H O(l)  

)11 16 35 5H ,O ,Cl / :g.mol  جرم ،(g)(mL) آب تولید شده را برابر در نظر بگیرید.)و حجم
1 (,33 642 (,23 643 (,33 364 (,23 36

اد از مطالب داده شده صحیح است؟هاي زیر، چه تعدپس از موازنۀ هر یک از واکنش -216
3 2 2 4I)Fe (aq) Sn (aq) Fe (aq) Sn (aq)       

3 3 2II) Cr(s) Fe (aq) Cr (aq) Fe (aq)      
II)و(I)هايآ) ضریب استوکیومتري گونۀ  کاهنده در واکنش برابر است.(

(I)ب) ضریب استوکیومتري گونه اکسنده در واکنش(II است.(، دو برابر ضریب گونۀ کاهنده در واکنش
II)پ) مجموع ضرایب استوکیومتري واکنش دهنده هـايتـر از مجمـوع ضـرایب اسـتوکیومتري فراورده، بیش(ها در واکـنش

(I)است.واکنش
II)وهاي اکسنده در دو واکنش(I)کیومتري گونهت) مجموع ضرایب استو است. 5برابر(

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
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217- E هاي زیر، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟واکنشنیمبا توجه به مقدار
 V (aq) e V(s) ،E / V     2 2 1 2

Pb (aq) e Pb(s) ،E / V     2 2 0 13
Ag (aq) e Ag(s) ،E / V     0 80

Vآ)  (aq)2تر ازاي قوي  ، اکسندهAg (aq).است
Vتبدیلدر شرایط یکسان،ب)  (aq)2بهV(s)تر از تبدیلآسانPb (aq)2بهPb(s).است
تر است.کوچک» سرب -وانادیم«سلول گالوانیEاز» نقره -سرب«سلول گالوانیEپ) 

Agت) واکنش:  (aq) Pb(s) Pb (aq) Ag(s)   22 رود.  یخودي) پیش م بهطور طبیعی (خود، در یک سلول گالوانی، به2
) آ، ب، پ4) ب، پ، ت3) آ، ت2) پ، ت1
Feگرم فلز در نیم واکنش آندي:80هاي آزاد شده از اکسایشاگر الکترون -218 (aq) Cu(s) Fe (aq) Cu (aq)    3 2 2

اکسیژن مصرف شود، چند لیتر گـاز اکسـیژن (در -کاتدي سلول سوختی هیدروژن(معادلۀ واکنش موازنه شود.) در نیم واکنش
STP H)شـود؟) مصرف و چند گرم آب تولیـد میشرایط ,O ,Fe ,Cu : g.mol )    11 16 56 ترتیب ازها را بـه(گزینـه64

راست به چپ بخوانید.)
1 (7،25/112 (7،5/223 (14،25/114 (14،5/22
درستی تکمیل نمایند؟ بهترتیب از راست به چپ بهتوانند جاهاي خالی عبارت زیر راچند مورد از موارد زیر می -219

0 2 0 2 0 2 00 34 0 44 1 18 0 80(E (Cu / Cu) / V,E (Fe / Fe) / V , E (Mn / Mn) / V ,E (Ag / Ag) / V)          

اگر بخواهیم تمام ولتاژ مورد نیاز را براي انجام واکنش در سلول الکترولیتی با قطب منفی .......... و قطب مثبـت ........... تـأمین«
 »......... و کاتد آن .......... باشد.توانیم از انرژي الکتریکی حاصل از سلول گالوانی استفاده کنیم که آند آن ...کنیم، می
نقره –مس –منگنز –ب) آهنمنگنز –آهن –نقره –آ) مس

مس –آهن –نقره –ت) منگنزنقره –منگنز –مس –پ) آهن
 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1
AgNOدر یک سلول الکترولیتی داراي مقدار کافی از -220 (aq)3واکـنش کاتـدي آن،اکسـایش آب و نیم ،واکنش آنـدي آنکه نیم

Agهايکاهش یون (aq)است، L محلول باقی مانده وpHمول الکترون از آن عبور کند، 3/0بوده و3اگر حجم الکترولیت برابر
محلول اولیـه را خنثـی در نظـرpHت به چپ بخوانید. ها را از راسوزن نقرة تولید شده به تقریب، برابر چند گرم است؟ (گزینه

Agبگیرید. g.mol 1108( 
Ag (aq) e Ag(s)  

H(معادله موازنه شود.)  O(l) O (g) H (aq) e   2 2
1 (1،4/322 (5/0،8/103 (1،8/104 (5/0،4/32
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