


  

  
 

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

 14011401ماه ماه فروردينفروردين  77
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
 1–1010 2فارسي

11-20 10 1فارسي  15
  15  21 -40  20 2و1عربي، زبان قرآن
  41-50 10 2دين و زندگي

  51 -60 10 1دين و زندگي  15
  6115-80 20 2و1زبان انگليسي

  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)چيآموزشي قلمبنياد علمي

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

كيـا، كـاظم كـاظمي، مرتضـي منشـاري،      محسن فدايي، فرهاد فـروزانهامون سبطي،ار،حسين پرهيزكمحسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
سيدمحمد هاشمي

سيدمحمدعلي مرتضوي، پيروزنصرآبادي،محمدعلي كاظميشيرودي،مرتضي كاظم،ضا سورينويد امساكي، ولي برجي، محمدرابراهيم احمدي،  ، زبان قرآنعربي
  وجان

  ، فيروز نژادنجفكبير، احمد منصوريبقا، مرتضي محسنيمحبوبه ابتسام، محسن بياتي، محمد رضايي  دين و زندگي
  روش، عمران نورييل محمدياله استيري، محمد طاهري، نويد مبلغي، عقمحمدجواد آقايي، رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازيمسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  اميرمحمد دهقان، كاظم كاظمي،  محسن اصغري  سيدعليرضا احمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پوراسماعيل يونس

  ستايش محمدي  سكينه گلشنيزهره رشوندي،احمد منصورياحمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانهاي مذهبياقليت

  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  فاطمه نقديحمدحسين مرتضوي،م

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  1401فروردين 7آزمون
  

 

  تمام كلمات درست ذكر شده است؟يمعننهيدر كدام گز - 1

  )يو شادمان قيتشويبلند براادي: فربي(نه )ينيريش(حالوت: )يو تنبليكاري: بي)(مهمل1

  )ي(مطاوعت: فرمانده(جال: تور))(محمل: مهد)2

  گزاران)فرزندان و خدمتخصوص زن،، اتاق مياندرون :ي(فرود سرانماز صبح) :نيشي(نماز پ )عي: آسان و سرريخ ري(خ )3

  : درخشان و تابناك)يل(متألرنگ به رنگ)ياپوست خالداري(ابرش: اسب دارا: فرجام)تي(غا )4

  است؟امالييغلطفاقدبيتكدام - 2

  فقيرم ومسكينكهدهزكاتم    استكمالحددرحسننساب) 1

  ا چو بوي نسيمفضهواي خّرم او جان    فضاي حضرت او دلگشا چو صحن چمن )2

  خجلآبهمچوطبعآن وحافظشعر ز  گشتكهخزرآببستآنازظلمتحجاب )3

  آوردسباگلشنازطرب ةمژدكهاستسليمانهدهدخبريخوشبهصبا )4

 با سه اثر ديگر است؟متفاوتهاي زيرداستانازيكزاوية ديد كدام - 3

  مجيد واعظينوشتة» ا، آغازگري تنهاعباس ميرز) «2    نوشتة اسالمي ندوشن »روزها«) 1

  ناصرخسرونوشتة» سفر به بصره) «4    نوشتة رسول پرويزي» قصة عينكم) «3

 . …جز بهابيات كامًال درست است،هاي مقابل همةآرايه - 4

  (استعاره، جناس) دهركه چون غنچه در اين باغ به زر پرداز    ) دايم از تنگدلي سر به گريبان باشد1

  تعليل)ابر چمن تشنه و پژمردة خويشم (تشبيه، حسن    سببي نيست بيمنمستانة) اين گرية2

  كان كس كه مست عشق نشد هوشيار نيست (پارادوكس، مجاز)    ) اي دل هميشه و همواره مست باش3

  )اغراقكه دگر نه عشق خورشيد و نه مهر ماه دارم (ايهام تناسب،  اي برآمد) چه شب است يا رب امشب كه ستاره4

 در كدام بيت مشهود است؟ »تعليلتشبيه، ايهام، مجاز و حسن«هايآرايه - 5

  از زبان خلق پنهان در دهان شير شد    گير شداز مالمت عاقبت مجنون بيابان) 1

  از براي آن تنم چون موي و دل چون قير شد  چو قيرت در سرمنيست جز سوداي زلف هم) 2

  سرمه گرديدن به ياد آمد بم ما زير شد دها از شرم خاموشي به پستي ساختنكوه) 3

  اوحدي را ناله از سوداي او چون زير شد    همچو زر شد كار بسياران ز لعل او ولي) 4

 دقيقه15 2فارسي
  2كل مباحث فارسي

  168تا صفحة10صفحة
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   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي      1401فروردين 7زمونآ
 

 ساختار صفت نسبي موجود در ابيات كدام گزينه تمامًا يكسان است؟ - 6

  داردهاي ظلماني نميكه دست از دامن شب  گرددالف) سحرخيزي ز آب زندگي سيراب مي

  جز اهريمن كه را افتد پسند اين خوي حيواني  راييجز آاليش چه زايد زين زبوني و سيهب) 

  شفامردگان آز و معلوالن غفلت را  ج) عيسي عصري كه از انفاس روحاني هست

  قومي به سماع اندر با شيوة عرفاني    مشگر بگرفته به كف ساغرد) يك طايفه را

  گهي در زلف او پيچم، زهي سوداي طوالني  ستيهـ) گهي از چشم مخمورش سخن رانم، زهي م

  ره گريز ز تقدير آسماني نيست  دست قضاستها بهو) چو بنگري همه سررشته

  ) د، و، هـ4  ) الف، ب، ج3  ) ج، الف، هـ2  ) ج، ب، و1

 ترتيب، در ابيات زير كدام است؟هاي مشخص شده بهنقش واژه - 7

  و دام را مجمر كندسپندسازددانه را    مرغم صفيري سركندآشيانچون به ياد

  بر سر كندانجمنشمع خاكستر چرا در    داغدار از رفتن پروانه استصائبنهرگ

  اليه، مفعول، نهاد، متمم) مضاف2    ) صفت، نهاد، منادا، قيد1

  اليه، مسند، منادا، متمم) مضاف4    ) صفت، مفعول، نهاد، قيد3

 مفهومي دارند. تفاوتزيربا بيت…گزينةجز بههاابيات همة گزينه - 8

  »نژند آن دل كه او خواهد نژندش    بلند آن سر كه او خواهد بلندش«

  و آن سر كه فزون گشت به پستي افتاد    د) آن سر كه كم آمد به بلندي برسي1

  داي اوآن جان عزيز نيست كه نبود ف    ايدش) آن سر بلند نيست كه بر در نس2

  بلند آن سر كه در راهش شود پست    ار) عزيز آن جان كه از عشقش شود خو3

  وان كو عزيز توست نگويد كسش كه خوار  ش عزيزس) هركس كه خوار توست ندارد ك4

  :جز بهاست؛نادرستهمة ابياتآمده در برابرمفهوم - 9

  تا مرا سوداي آن مه دست در دامن زده است (توصيه به شكيبايي)  كوته است از دامن عقل و صبوري دست من )1

  هاي راه عشق)جا كه سر از يادش رفت (بيان سختيآن سرآمد شود اين    ق نتوان سر به سالمت بردنتعّلبا )2

  اميد هست به جوي من آب باز آيد (بيان اميدواري)    اگر به پيرهن گل و گالب باز آيد )3

  شق)بخشي عكه گر مسيم سرا پا زر ناب شويم (كمال   بسوز ز آتش عشق اي دل و بخند چو زر )4

 است؟متفاوتمفهوم كدام بيت - 10

  هر روز بر سري نهد اين تاج خسروي    ) دل در جهان مبند كه دوران روزگار1

  در خاك تيره بر طمع نور چون دمي؟    وفا جهان) كس را وفا نيامد از اين بي2

  جاري است ز آب ديدة ما بركنار شط    اي) بغداد حسن را كه تو در وي خليفه3

  بال و پر چو قطرة شبنم پريدني است بي    ند كز اين باغ پر فريب) دل در بقا مب4
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 نمودار شبكة معنايي در كدام گزينه كامالً درست است؟ - 11

  پالس—گليم—كن) بر پاية تناسب: خورجي1

  

  افالك—اختر—) بر پاية تضمن: كيوان2
  

  كمند—لگام  —) بر پاية ترادف: افسار3

  

  آزرم—وقاحت—حجب) بر پاية تضاد:4

  

  شود؟اماليي ديده ميغلطدر كدام جمله - 12

  ) اگر يك دم عنان نفس رها كنيم ما را در حضيض هالكت اندازد و درخت خذالن بر دهد.1

  ) ملك غوكان، فيل را به سخره گرفت و وقاحت به جايي رسانيد كه خود را چيره و او را مقلوب ناميد.2

  اي در كاربست آن نوشت.دارو را تقرير كرد و رقعه) طبيب حاذق مضرّت و نفع3

  ) آدمي مرفّه كه شاهد فراغ را در كنار دارد از پريشان روزگاري در بيغولة فراق چه انديشد؟4

 هاي كدام گزينه تمامًا در بيت زير وجود دارد؟آرايه - 13

  »اچيدن ندارم خار ديوارم تو ردست گل  از نگاه خشك، منع چشم من انصاف نيست«

  آميزي، استعاره، ايهام، تناقض) تشخيص، حس2    ، تشبيه، كنايه، تضادمجازآميزي،) حس1

  ) تناقض، تشخيص، استعاره، ايهام، مجاز4  ) تناسب، تضاد، مجاز، كنايه، اسلوب معادله3

 هاي مقابل ابيات كدام گزينه تمامًا درست است؟آرايه - 14

  ت شفق (تشبيه، ايهام تناسب)رخغرق خون ديده ز مهردل    ت به لطافت ز مه سبقضالف) اي برده عار

  اند (تلميح، حسن تعليل)كه ز پشت پدر آواره ز جنت شده    آدم را؟ب) به خوشي چون گذرد عمر بني

  آرايي)من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك (تكرار، واج    غير مرادم گردد رج) چرخ برهم زنم ا

  دانم (ايهام تناسب، مجاز)ام در شيشه جوشيدن نميشراب كهنه  آيمر نميظرف از جا دد) ز حرف خام هر بي

  ) ج، د4  ) ب، ج3  ) الف، ج2  ) الف، د1

 است؟ نادرست زير رباعي ةدربار گزاره كدام - 15

    را تو ديرست كعبه و فسق همه طاعت    و را   ت غيرست سوي دل اگر كعبه در«

 »را تو خيرست به بتعاق كه نوش مي    ايميكده ساكن و خدا به دل گر

 .استمسند» دير« ةواژنقش) 2  در مصراع اول و مصراع چهارم يكسان است.» را«نوع حرف) 1

  .داردوجوداضافيتركيببيت دوم، دودر) 4  .شودنميديدهرباعيدرمعنوي ةقرينبهحذف) 3

  1كل مباحث فارسي 1فارسي
  162تا صفحة10صفحة

   |   
 مندرس

   |   
 امبهر  

   |   
 عنان  

   |   
 حيا  
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 در عبارت زير، چند جملة غيرساده (مركب) وجود دارد؟ -16

بازان، خاستگاه همة فجايع نثر فارسي است و اين فاجعه راة زبان گفتار و نوشتار از سدة ششم هجري به بعد و بازيچه شدن زبان در دست زبانگسيختگي رشتة رابط«

  »چنداني ندارد.ترين متن مانده از فارسي دري است، با زبان امروزي ما فاصلةتوان بهتر دريافت كه زبان مقدمة شاهنامة ابومنصوري كه كهنبا اين قياس مي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  متناسب است؟ ريبا عبارت زتيمفهوم كدام ب - 17

  »شد. دينبا ديو از فضل و رحمت كردگار، جلَّ جاللُه و عم َنواُله، ناام دينال دينبا ديآشيكه از روزگار پيفصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتنيا«

  خار هجران غم مخور رياسيهم شود روز  عذارد از صحبت آن گلهر كه ما را دور كر) 1

  غم مخورمانيتا ابد عشقش بدان عهد است و پ  با عشق او عهد الستيادر ازل چون بسته) 2

  پنهان غم مخوريهاباشد اندر پرده حكمت  بيز اسرار غياچون واقف نه ديهان مشو نوم) 3

  احسان غم مخوريايوطه خواهد خورد در درغ    او زيختشنه از رخسار شبنملب ةديد) 4

  ؟نداردقرابت معنايي»  برَدش تا به سوي دانه و دامكبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد/ قضا همي«كدام گزينه با بيت - 18

  پنجه در سر پنجة تقدير كردن مشكل است  نيست جز تسليم صائب هيچ درمان عشق را) 1

  تدبير مخواه ةحلّ اين عقد ز سرپنج    تنگتقدير گشاد دل ة) هست در قبض2

  نتوان ز سر نوشت دگر سرنوشت را    ) واعظ چو خط مپيچ سر از خامة قضا3

  از بام سرنگون شدن و گفتن اين قضاست        تقدير و بخت نيست ة) ديوانگي است قص4

 ؟نداردتناسب مفهومي» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«كدام بيت با عبارت - 19

  وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند    ) تو را صبا و مرا آب ديده شد غماز1

  آب شعرم كه به سوي تو رواني دارد    دهد و سوز درونتش عشق خبر ميآ) ز2

  وليك از آن نتوان يافت لذت خرما    ) درخت خرما از موم ساختن سهل است3

  (گالبي)درخت بيد امرودكه نياردبدانم آن    كه صدق نرويد ز بوستان خالف) چنان4

  ... .جزاست، به» المكاِن بالمكيِنشَرف«همة ابيات، دربردارندة مفهوم - 20

  ا كف نشيند قعر دريا گوهر استـــروي دري  ناكسي گر بر كسي باال نشيند عيب نيست) 1

  تـا از پـي شـرف نـنـشـيـنـد بـه بــام تــو  رسدهـرگــز هـمـا بـه اوج سـعـادت نمي) 2

  جاست كه آن سرو خرامان آنجاستجنّت آن    آباد من آنجاست كه جانان آنجاست) فرح3

  ودــــرف بـــاش الف شيـدان كـدان دنـب    ودـدف بـرورد صــت پـاو دســر كـهـ) گ4
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۲۸ -۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة عن الجوابلاألنسبعیِّن  

    ﴾ ؤمنوا َولکن قولوا أسَلمناقالت األعراُب آمّنا ُقل َلم ُت﴿ - 21
  !آوريماسالم ميآوريد؛ بلكه بگوييد:آوريم، بگو: ايمان نميايمان مياعراب گفتند: )1
  !اسالم آورديمايد؛ بلكه بگوييد:ايمان آورديم، بگو: ايمان نياوردهنشينان گفتند:باديه )2
  !اسالم آورديمورديد؛ بلكه بگوييد:ايمان آورديم، بگو: ايمان نيانشينان گفتند:به باديه )3
  !يددبه اسالم روي آورايد؛ بلكه بگوييد:ايمان آورديم، بگو: ايمان نياوردهاعراب گفتند: )4

ُقمَن بها حّتی َستمّر سلوُکهنَّ  - 22   شجَّعت الُمعّلمُة تلمیذات ُحِببَن األعمال الحسنة و 
  !ها را برپا داشتند تا رفتارشان استمرار يابدك را دوست داشتند و خوبي) معلّم شاگرداني را تشويق كرد كه كارهاي ني1
  !پرداختند تشويق كرد تا رفتارشان ادامه پيدا كندآموزاني را كه كارهاي نيك را دوست داشتند و به آن مي) آموزگار دانش2
  !ند تشويق نمود تا رفتارهاي خود را ادامه دهنددادآموزاني را كه به كارهاي خوب عالقه داشتند و انجامشان مي) آموزگار دانش3
  !دهند، توسط معلّم تشويق شدند تا اين رفتار خود را ادامه بدهندآموزاني كه اعمال حسنه را دوست دارند و انجامش مي) دانش4

أّن المرء لميلکّنورةینت أسمع مالمة کثکُ  « - 23  :»!ُحًّا ِال َمالمةَرَیأتحّملها ُمعتقدًا 
  !ديرا بدون سرزنش ند يعشقاعتقاد كه انسان نيكردم با ا يلش ممن تحموليدميشن يها را ماز مالمتياريس) ب1
 است!دهيرا ند يعشق بدون سرزنشانساننكهيكردم با اعتقاد به ا يلش مبودم اما من تحمدهيرا شنيادي) سرزنش ز2
 !نديب يرا بدون سرزنش نم يعشقدم و اعتقاد داشتم كه انسانكر يل ماما من آن را تحمدميشن يمياري) سرزنش بس3
  كردم! يل ماست تحمدهيرا ند يانسان، عشق بدون سرزنشنكهيابهاما من آن را با اعتقاددميشن يمياري) مالمت بس4

حُصـلوا علـی شـهاداتهمعرّـةغـة الِالّلُیلُقوا ُمحاضراٍت عنَد األساتذة و الّطالباسَتطاُعوا أنماالُمتخّرجوَن اّلذین  - 24  َلـم 
  التحصيالني . . . . فارغ

  !هايشان دست نيافتندمدركيان به زبان عربي سخنراني كنند بهو دانشجواساتيدكه نتوانستند نزد )1
  !يافتنددست نميخودمدارك هبپسو دانشجويان به زبان عربي سخنراني كننداساتيدنتوانستند نزد )2
  را دريافت نكردند!زبان عربي به ايراد سخنراني بپردازند مدرك خودتوانند نزد استادان و دانشجويان بهكه نمي )3
  !يابندشان دست نميزبان عربي ايراد كنند به مداركبههاييسخنرانياستادان و دانشجويانمقابلقادر نبودندكه )4

ی لَمن ُعّود نفَسه الحلَم و یبتِعد عن الغضب « - 25 اتهطو منا الدینّةفي ح ه في تعال   حال . . .خوشا به َکما قد ُأِمرنا 
) كسي كه خودش به صبر عادت كند و در زندگيش نيز از خشم دوري ورزد همانطور كه در تعليمات ديني، ما به آن دسـتور 1

  داده شديم!
هاي دينيمان بدانشود همانگونه كه در آموزه يدهد و در زندگيش از خشم دور مكسي كه خويشتن را به بردباري عادت مي )2

  ايم!امر شده
شود همانگونه كه در تعليمات ديني خود، ما را بـدان دهد و در زندگيش از خشم دور ميآن كه خود را به صبوري عادت مي )3

  امر فرمودند!
هاي دينيمان بدان دسـتور كه در آموختهكند آنگونهكند و خود را از خشم دور ميآن كه در زندگيش به بردباري عادت مي )4

 داده شده است!

 2و 1عربي، زبان قرآن  
كل مباحث كتاب عربي، زبان

  1قرآن
و102تا صفحة 1صفحة

  المعجم
كل مباحث كتاب عربي، زبان

  2قرآن
و91تا صفحة 1صفحة

  المعجم

دقيقه15
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  الخطأنعّی -26
همهللاّا أعَلسأ ل )1 تم الّناس في قلو ما    !ست؟يداناتر ن ،كنند يپنهان مشانهاي اهللا به آنچه مردم در دل ايآ ؟م 
عیَن أن َتشحني الجّوال عبـَرُأختي هل )2 شـارژ نترنـتيا قطريـازراهمـراه تلفـنتواني يمآياخواهرم!  :؟اإلنترنـتَتستط

  !؟يكن
ة و تتغیَُّر أصواُتها َوفقًا أللسنتهمانت الُم )3 ة َتزداد في العر ويافـت يدر عربـى افـزايش مـ   يواژگان فارس فردات الفارس

  !كردمىتغييرهايشان صداهايش طبق زبان
كننـدهعبـادتانهزارازرساند دانشمندى كه با علمش به مردم سود مىآن: َخیٌر ِمن آالف عابـٍدعاِلٌم َینتفع ِعلمه الّناُس )4

 !استبهتر
  الخطأنعّی - 27

 ينيهستند كه درخت نفت را همچون پرچ يكشاورزانهانيا،حول المزارعاجشجرة النِّفط َکسستخدمونَالء ُمزارعونؤ ه )1
 ،رنديگ يدور كشتزارها به كار م

 ،كنديروند نگهدار يها مكه به طرف آن يواناتيتا محصوالتشان را از حها،َتذهب نحوواناتیمن َحلهمیمحاصيلَتحم )2
 ،ديآ ياز آن خوششان نمواناتيدارد كه حييدرخت بو نيانكهيايبرا،واناتیألّن لهذه الشجرة رائحة َتکرهها الح )3
ثـةسبِّبُالوتلُبذورها ز )4 آلـوده يگازهـاخروجباعثشدارد كه سوختن يآن روغنيبذرها اشـتعالها ُخـروَج غـازات ُملوِّ

  شود! ينم
»ها پوشيده شد!مردم ابري سياه و باراني شديد را به مدت دو ساعت ديدند سپس زمين از ماهي«  - 28

األسماكظالَح )1 ح األرض َمملوءة   !الناس غیومًا سوداء و مطرًا شدیدًا لمّدة ساعتین اثنتین فُتص
األسماكشاَهد ا )2 شّدة لمّدة اثنتین ساعتین و صاَرت األرض َمفروشة  مة سوداء و مطرًا   !لناس غ
األسماك )3 حت األرض َمفروشة  مة سوداء و مطرًا شدیدًا لمّدة ساعتین ثمَّ أص  !إّن الناس الَحظوا غ
مة السوداء و األمطار الشدیدة لمّدة ساعتین ثمَّ صاَرت ا )4 األسماكإّن الناس شاَهدوا الغ   ألرض الَمملوءة 
ما۳۳ -۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة ■■  :ُیناسب الّنّص 

کون ُمتمّیزًا بین الّناس، هنا عدید من الصفات و الطرق اّلتي تجعل الّشخص ُمتمّیزًا أمام اآلخرن الّشخصكکّل مّنا ُیرد أن 
سم ات دون أن  عزَمه، کثیر من الناجحین قد فشلوا أکَثر من مّرة واحدة في محاولةُتضّعفح َلها أنالُمتمّیز ُیواجه الّصعو

  الوصول إلی الهدف 
ه وراء التمیُّحرص الشخص اء وعند سع ه األمور اّلز على تجرة أش العادة؛ ألّنأمور جدیدة ال تش فعلها  التجاربتي 

ة للعالجدیدة تكسب أصحابها خبرات جدیدة، و ونیتمیَّالم من منظور مختلفرؤ ز الشخص عن غیره من الناس عندما 
ن للشخص المبدع أن یجد حلوًال وبتكرًا؛ فعلى سبیل المثال ُُمبدعًا وُم ارًا جدیدة مختلفة عنم ستخدمهااّلالحلولأف تي 
العادة لحّلالّن التاس  ح الشخص متمّی إضافة علی هذاالمش ص ن أن  قومالُمساعدةما ُقّدم یدعندزًام لآلخرن، أو 

  عمل ال ُحّه من أجل شخص آَخر  
ح - 29   عّین الّصح

ح ُمتمّیزًا )1 ع أن ُص ستط فشل مّرة واحدة فلن      من 
اة تؤّد إلی تمّیز الّشخص بین الّناس )2   ُمساعدة اآلخرن في الح
کون الّشخص ُمبدعًا فإّنه ال ُیواجه مشکلة )3 اتهعندما  ة في ح     صع
  الّسبب األساسي في نجاح اإلنسان هو أّنه ال َستخدم األفکار الُمتکّررة )4
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  ألّن    لماذا یؤّکد الّنّص علی تجرة اُألمور الجدیدة؟  - 30
العادة )1 ه ما نفعلها      هذه التجرة ال تش
  المختلفةتوّسع نظرتنا لألموردةیالتجارب الجد) 2
ّ شيءهذه التجرة )3     ُتساعد الّشخص أکثر من أ
الّسعي و الُجهد) 4   التجارب الجدیدة ال تحصل إّال 

  العنوان الُمناسب للّنّص - 31
ح شخصًا ُمتمّیزًا؟ )1     کیف أص
  ماذا یجعلنا أقو أمام اآلخرن؟) 2
اة تجرٌة ال تتکّرر) 3   کّل لحظة من الح
  طرٌق للحصول علی الحلول الجدیدة للمسائل) 4
ح   ۳۳و۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي عّین الّصح
المساعدة - 32

حروفه األصلّة  اسم )1 أل  مفعول لفعل  س ع د مصدر    ُقّدم معّرف 
مأخوذ من فعل مؤّنثمفرد) 2 ه َتساعد اسم فاعل    ، علی وزن َتفاعل  مضاف ال
من وزن مفرد) 3 ه؛ مضافه َعلةُمفا مصدر    ید ؛ له حرف زائد واحد  مضاف ال
علی وزن فاَعل و له حرف زائد واحد  -مؤّنث )4 ه ساَعد  ماض  معرفة   مفعول -اسم فاعل 

ُتضّعف - 33
   فعل و الجملة فعلّة »َتفعیل مصدره علی وزن معناه یدّل علی الماضي االستمرارّ فعل) 1
ه ضعَّف، اسم فاعله ضعیف فعل مضارع )2   حتاج إلی المفعول  فعل و فاعل؛ الجملة فعلّة ماض
ض ع ف و حرف زائد واحد  فعل و فاعله  -للمفرد المؤّنث مضارع) 3   عزم له ثالثة حروف أصلّة 
غته للمفرد المؤّنث - )ُعادل المضارع االلتزامّي في المعنیفعل ) 4    عزم ل و فاعل؛ مفعوله معلوم  فع ص
ة ■■   ۴۰ -۳۴عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتال

ط حرکاتالخطأعّین - 34   :الحروففي ض
!ِمن أخالِق الجاِهل الُمعاَرَضُة َقبَل أن َفهَم الَموضوَع   )1
  ُفتُِّش التَّالمیُذ َعن ُمعَجم ُساِعُدهم في َفهم النُّصوِص )2
اِد ِهللا إلی ِهللاَمن َیخدم اآل )3 اِته َفهو ِمن ُأحبِّ ِع   ِخرَن في َح
داع و ُقطٌن ِطّبيٌّ )4 نٌة ِللصُّ   في َوصَفة الطَّبیِب ِمحراٌر و ُحبوٌب ُمسکِّ

  عن المفردات الخطأعّین - 35
مترادف تحَت ِلساِنهَمخبوءالَمرءإّن )1 خفّي،اإلنسان← 
وارالي الّصغَرختإشتَر واِلد ُأل )2   األساِور ،اإلخوة ←جمع  .بِمن َذَهسِّ
الظلمة،الُوکنة←مفرد  .الّظلماتفيالُوکناتناحت فيقدَعض الطیور )3
َعد،ُفَتُح←متضاد اّنِماألقَرباألوراُقُتجَعلمتحان واالاُب صالةُغل )4   األ
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ارة الَّتي ف نّیع-36  :معًاةفو الّص ةالوقا »ن هایالع

    ﴾قوليفقهواقدة من لسانيل ُعواحُل﴿ )1

ال المرتفعةُعيبنیهناك طائر )2 ّشه فوق الج

  جیراني ساعدوني ألطبخ ألّذ األطعمة للّضیوف )3

امة واجعلني   !يّر )4   ة الخالدةالجّنمن أهلإرحمني یوم الق

الغة نّیع - 37  :مفعوًالکوناسم م

الُفندقّتصلیليطائرة أَخذ جّوالمن اليلّما َنزل أب )1

الَفلواتيف نُمسافرعّدة من الالِفلم َدواًّا َتحمليکّنا ُنشاهد ف )2

ة فارّالطَّكذلالحظونُکان الناُس )3 السماءيُتعجبهم حرکاته الُمرع

عض تجاره الق نّیَبالصالة خاَطبهم العّالمة ويعندما َحضر الطّالب ف )4   مةّلهم 

  ةّشرطکوُنت  نم « نّیع - 38

         رًایکثكحترمَأن َتحترم َمنكعل )1

ُلتَینم )2   هله علٌمسموضوٍع ليفدخَّ

      ذ سألُتهال المّهم اّلؤهذا الّسبیجُیأن عستطَنم )3

  ّكدوَن شاتهغایعلصلحَفي الّصف هأسئَلَتسألَنم )4

سعّین ما - 39 ه فعٌل َل رةالصُف اف سم الّن

ع الّناس         ال )1 رهها جم قك إلى أخالق َ   َتدُع صد

حصل على شيء ُحمن َینصح ف )2 قًا  اته صد ّه        ي ح
سافر إلى قرة ُشاهد فیها مناظر جمیلة )3   المسافر اّلذ 

4( ُ ة  ت ةب قّمة ُتساِعد الطّالب فيُتفي الم             !فهم الدروس الّصع

ه حرف - 40 لبُدّل على الّطی  ـِلـ عّین ما ف

ثیرةل )1 ًا  ُت ُ تب رسائل جمیلة لألصدقاء الُقدماء قرأنا  ن

ردُأى تصل محافظتنا إلى ماثیرًا في المجال الّثقافي حّتجتهدأل )2

حصل على رضا هللا واحترام األّمعلی المرءجبی )3 ح سعیدًال لُص

اآلثارعلینا أ )4 مة في بلدنا لنجذب ُسّاحًان نهتّم    ممن ُدول العالالقد
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 هاي متفاوت و گاه متضاد باشيم، چيست؟شود در طول تاريخ همواره شاهد ارائة برنامهچه سبب مي آن - 41

  پاسخ به نيازهايي كه با ساير موجودات مشترك است.بهاحتياج دائمي انسان )1

 اي كه پاسخگوي نيازهاي او باشد.به داشتن برنامهنياز هميشگي انسان )2

  احتياج دائمي بشر به پاسخ دادن به نيازهاي طبيعي و غريزي خود )3

  اي براي پاسخ درست به نيازهاي آماده در جهان خلقتنياز هميشگي بشر به داشتن برنامه )4

بازتابي دارد و اگر انسان هر برنامة ديگري غير از برنامة خداوند را انتخاب كندجعفر (ع) برتري در تعقل و تفكر چه بنامام موسي ةبا عنايت به فرمود - 42

 ؟اي را به دنبال داردبنابر فرمودة قرآن چه نتيجه

  »ذلك هو الخسران المبين« -اعلم بودن به فرامين الهي )1

 »من الخاسرين ةو هو في االخر« -اعلم بودن به فرامين الهي )2

  »من الخاسرين ةو هو في االخر« -اعلي بودن مرتبه در دنيا و آخرت )3

  »ذلك هو الخسران المبين« -اعلي بودن مرتبه در دنيا و آخرت )4

بخش الزم است و نتيجة دوستي برخي مسلمانان بادر جهت خودداري از اهانت و توهين به مقدسات ساير مذاهب اسالمي، كدام وظيفة وحدت - 43

 ؟كه برخالف فرمان الهي است، چيستدشمنان اسالم

  ورزند.مردم با گروهي از دوستان اسالم دشمني مي –اعتقادات خود را با دانش و استدالل، ارتقا ببخشيم و براساس معرفت سخن بگوييم.  )1

 كنند.دوست معرفي ميدشمنان اسالم را –اعتقادات خود را با دانش و استدالل، ارتقا ببخشيم و براساس معرفت سخن بگوييم.  )2

  كنند.دشمنان اسالم را دوست معرفي مي -هاي درست دفاع كنيم و براي رهايي آنان از ظلم بكوشيم. از مظلومان در تمام نقاط جهان، با روش )3

ي از دوستان اسالم دشمنيمردم با گروه -هاي درست دفاع كنيم و براي رهايي آنان از ظلم بكوشيم. از مظلومان در تمام نقاط جهان، با روش )4

  ورزند.مي

 ؟خواهد آنان را به گمراهي دور و دراز بكشاند چه فرموده استقرآن كريم قبل از ايمان پنداري گروهي كه شيطان مي - 44

 »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم« )2  »و يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت« )1

  »ليقوم الناس بالقسط« )4    »نزل اليكيزعمون انهم آمنوا بما ا« )3

 ؟باشدترتيب پيرامون كدام سيرة پيامبر اكرم در رهبري جامعه ميهاي زير بهعبارت - 45

  »…لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب«- 

  »لعلك باخع نفسك اال يكونوا مومنين«- 

 رفت.پيامبر يك طبيب سيار بود او خود به سراغ مردم مي- 

  محبت و مدارا با مردم –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت –محبت و مدارا با مردم )1

كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت- محبت و مدارا با مردم -محبت و مدارا با مردم )2

  يت مردمكوشي و دلسوزي در هداسخت -كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت -تالش براي برقراري عدالت و برابري )3

  محبت و مدارا با مردم -كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت -تالش براي برقراري عدالت و برابري )4

  كل كتاب
  12تا پايان درس 1درس

  158تا صفحة 9صفحة

دقيقه15  2دين و زندگي  از مسئولين حوزه دريافت كنيد.هاي معارف مربوط به خود راتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش
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 ؟نويسي با وجود فوت يا شهادت صحابة پيامبر (ص) چه بودساز جعل احاديث نبوي (ص) و نتيجة رواج مجدد حديثترتيب زمينه به -46

  مي از اسالم باقي نماند.جز نا –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت )1

 احاديث صحيح از غلط به سادگي قابل تشخيص نبود. –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت )2

  جز نامي از اسالم باقي نماند.- ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر (ص)  )3

  احاديث صحيح از غلط به سادگي قابل تشخيص نبود.- ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر (ص)  )4

 ؟ترتيب كدام استاطهار در موارد زير به  اب هريك از اقدامات ائمهبازت - 47

  مجاهده در راستاي واليت ظاهري- 

 اقدام مربوط به مرجعيت ديني- 

  آشكار ساختن رهنمودها و حقايق –اجراي قوانين و برقراري عدالت )1

 ن امويسست شدن تدريجي بناي ظلم و جور حاكما –اجراي قوانين و برقراري عدالت )2

  سست شدن تدريجي بناي ظلم و جور حاكمان اموي –دستيابي به تعليمات اصيل اسالم )3

  آشكار ساختن رهنمودها و حقايق- دستيابي به تعليمات اصيل اسالم )4

 ؟باط مفهومي درستي دارندهاي مربوط به خود، ارتچند مورد از عناوين زير با عبارت - 48

  شيعه در طول تاريخ ةپويايي جامع←الف) گذشتة سرخ

  گستري در جامعة مهدويتحقق عدالت ←ب) از بين رفتن موارد نياز به زكات

  دعا براي ظهور امام عصر (عج) ←ج) الزمة انتظار

 ها نسبت به ديگرانخيرخواهي انسان ←د) فراهم شدن زمينة رشد و كمال

1( 4    2( 3   

3( 2    4( 1   

 ؟است، اين موضوع در كدام آيه تجلي دارد» مقبوليت«اسالميهاي تشكيل نظام و حكومتيكي از پايه - 49

  »…فلو ال نفر من  كافةو ما كان المؤمنون لينفروا« )1

 »و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنَّ االرض...« )2

  »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و...« )3

  »…ا علي قومهعماننعمةذلك بأن اهللا لم يك مغيرا« )4

 ترتيب ريشه و پيامد ذلت نفس كدام است؟به - 50

  .سازديخداوند آنان را از گناه پاك نم -غفلت از خدا )1

  .سازديخداوند آنان را از گناه پاك نم -مانيشكستن پ )2

  يدر خود دانيافتادن در گناه و گرفتار -غفلت از خدا )3

  ير خود دانديافتادن در گناه و گرفتار -مانيشكستن پ )4
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مهم در مورد ةشود و نكتيميآدميمنجر به كدام سرنوشت برايوياسراء، انتخاب صرف اهداف دن ةسوراتيطابق آم - 51

 كدام است؟يو فرعياهداف اصل

  .مياند را انتخاب كنيضروريزندگيكه براياهداف اصل -ندارند. ياو بهرهبينص چيدر آخرت از كار خود ه) 1

  يم.قرار ندهياهداف اصليرا به جاياهداف فرع- وارد دوزخ خواهند شد.يو سرافكندگيخواربا) 2

  .مياند را انتخاب كنيضروريزندگيكه براياهداف اصل- .وارد دوزخ خواهند شديو سرافكندگيبا خوار) 3

  .ميقرار ندهيف اصلاهدايرا به جاياهداف فرع -ندارند.ياو بهرهبينص چيآخرت از كار خود ه) در4

 است؟تري نزديكمفهوميداراگريد ةيبا كدام آ هيآ نيا »لَا تُرْجعونَنايأَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وَأنَّكُم إِلَ« ةفيشر ةيبا امعان نظر به آ - 52

  »هيفبيال رامةِيالْقومِيإِلىجمعنَّكُمياللَّه ال إِله إِلَّا هو لَ) «1

  »نْ آمنَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ وعملَ صالحا فَلَا خَوف علَيهِم ولَا هم يحزَنُونَم) «2

  »وانيالحيله ةخراال لهو و لعب و ان الدار اآل ايالدن ةايو ما هذه الح) «3

4» (ا بمو ضالْأَرو اواتّما خَلَقْنَا السمومايبِنَهنَيلَاع«  

 ؟از زبان چه كساني است و علت اين سالم و درود چيست »سالم بر شما وارد بهشت شويد...«عبارت شريفة - 53

  اعمال نيك و مستمر دنيوي- فرشتگان قابض ارواح پاكيزگان) 1

 اعمال نيك و مستمر دنيوي -فرشتگان نگهبان بهشت) 2

 اري بهشتيان از جايگاه خودشكرگز –) فرشتگان قابض ارواح پاكيزگان3

  شكرگزاري بهشتيان از جايگاه خود -) فرشتگان نگهبان بهشت4

 ةپس از كدام نال ».ديريگ يمشيهمان راه گذشته را پ ديبازگرد اياگر به دن ميدان يما م«: ديفرما يكه ميخداوند بر اساس علم الهيپاسخ قطع - 54

 شده است؟انيبانيحسرت دوزخ

 .ميكرد يرا اطاعت مامبريو پ ميبرديكاش خدا را فرمان ميو ا ميفرستاده بودشياز پيزيچيزندگ نيايكاش برايا) 1

 يم.كرد ايكه در دنييهايما به خاطر آن كوتاهبر غيدرم،يشد يمامبريبا پ ريمسكاش همراه و هميا) 2

  .از فرمان خدا بازداشتاو ما را ميكرد يكاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نميا) 3

  .ميبود يمنان مؤو از م ميكرد ينمبيپروردگارمان را تكذاتيو آ ميشد يبازگردانده م ايكاش به دنيا) 4

 ؟ستيو واكنش بدكاران نسبت به آن چافتد ياتفاق مامتيق ةدر كدام حادث »شدن تمام اعمال انسانحاضر« - 55

  .افكنده است رياز ترس به زشانيهاهراسان و چشمها سخت آنيهادل -هاانسان ةزنده شدن هم) 1

 .خورند يمسوگندنجات خود از مهلكه به دروغيبرا -هاانسان ةزنده شدن هم) 2

  .افكنده است رياز ترس به زشانيهاها سخت هراسان و چشم آنيهادل -اعمال ةدادن نام) 3

  .خورند يسوگند منجات خود از مهلكه به دروغيبرا -اعمال ةدادن نام) 4

  1دين و زندگي  1دين و زندگي
  كل كتاب

12تا پايان درس 1درس
  152تا صفحة11صفحة
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 گردد؟ ينبط متكدام مفهوم مس »ةخراآل ةـمزرع ايالدن«ينبوفيشرثياز حد -56

 .است ايكشت محصول دنيبرا نيزم نيترو مناسب نيدل و قلب انسان بهتر) 1

 .خود قرار دهديزندگ ةرا سرلوحينيديزندگ ديهركس نگران عاقبت خود است با) 2

 .شود يم نييتع اياس اعمال آنان در دنها بر اسانسانيسرنوشت ابد) 3

  .دارد يخدا را در پتيرضا ،عهدبروفايخود با خدا ومانيماندن بر پيباق) 4

اعمال زشتشان را در نظرشان زينتشيطانها، پشت به حق كردند،كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن«مصداق اين فريب شيطان كه - 57

  در كدام آيه بيان شده است؟» ي طوالني فريفته است.وهازداده و آنان را با آر

  ...»حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ ربِّ ارجِعونِ) «2  »لَا تُرْجعونَنايأَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَ) «1

3» (قاُلوا ما ه ويّنْاتُنَايإِالَّ حايالد نَح و وتما اينَم وكُنايلرُهّهلُ) «4  »إِالَّ الدالرُّس هلنْ قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِلَّا ر ّدمحما م و...«  

آيةكدام ةويممرهونموضوع نيابستگي دارد،يو خودنگهدارشيتسلط او بر خوزانيبزرگ به ميهابه هدفدنيانسان در رستيموفقزانيم - 58

  ؟استفهشري

  »هميانعمت عل نيصراط الذ مياهدنا الصراط المستق) «2  »عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِتَنْهىةَإِنَّ الصّال ةقمِ الصّالا) «1

3» (اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع ّونَ اللَّهبتُح ّأَ اي) «4  »قُلْ إِنْ كُنْتُمايلََنيالَّذهع بنوا كُتيآمّكُميالصامبكما كُت...«  

  هاي زير با عناوين مربوط به خود ارتباط درستي دارند؟يك از عبارتكدام - 59

  اهللا غفور رحيم: والف) قل ان كنتم تحبون اهللا

  : بما كانوا يكسبونب) و ان عليكم لحافظين

  : يعلمون ما تفعلونج) اليوم نختم علي افواههم

  رحيماً: و كان اهللا غفورًااجكد) يا ايها النبي قل الزو

    ) ب، ج2    ) الف، ب  1

  ) ج، د4    ) الف، د3

  در انسان است؟» ضعف«كدام ةترتيب هر يك از موارد زير نشانبه -60

  پوشيدن لباس نازك- 

  پوشش سبك- 

  اثبات خود از راه نادرست- 

  روحي –داريدين –) عفاف2    داريدين –روحي –) عفاف1

  عفاف –روحي –داري) دين4    روحي –فعفا -داري) دين3
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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- Ever since he was a little boy, his idea of a perfect day ... the entire time playing 

football with his cousins. 

1) was spending  2) has spent 

3) he spends  4) has been spending 

62- Human beings can invent many extraordinary things if physics … their need to design new 

scientific experiments of matter and energy and the relationship between them.  

1) meet  2) will meet 

3) has met  4) meets 

63- When my younger brother called and told me the news of his recent success, I … expensive car.  

1) was buying myself an  2) myself bought most 

3) bought me the more             4) was buying me the 

64- One thing I am … is the fact that humans could never breathe underwater without recent advances 

in technology. 

1) satisfied with  2) certain about   

3) available for  4) hospitable to 

65- Thanks to modern medicine, the quality of life for those who suffer from diabetes or cancer has … 

improved over the last twenty years. 
1) fluently   2) safely  

3) rarely   4) greatly 

66- To expand the business in future years, the company’s first action to take is … a small market in 

local areas. 

1) measuring  2) creating 

3) reflecting  4) receiving 

67- It doesn’t require much … to guess what happened after I broke my mother’s favorite vase in front 

of her. 

1) destination  2) addition  

3) imagination  4) emotion 

68- I agree that the new speed limit does not solve the problem, but it is an important … in the right 

direction. 

1) step   2) ability  

3) value  4) habit 

2و 1زبان انگليسي
 

1كل مباحث كتاب زبان انگليسي
  4تا پايان درس 1درس
  119تا پايان صفحة15صفحة

2كل مباحث كتاب زبان انگليسي
  3تا پايان درس 1درس
107تا پايان صفحة15صفحة

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شمادانشدقيقه15
 ين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.(در صورت حضوري بودن) از مسئول
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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. 
For years, video games have been attacked for …(69)… people more overweight or depressed. But 
recently, researchers have discovered that these games can actually change us for the better and improve 
both our body and mind. Video games can help to develop …(70)… skills. Pre-school children who play 
interactive video games have been shown to have improved motor skills; for example, they can kick, catch 
and throw a ball …(71)… children who don’t play video games. They also improve a variety of brain 
functions, …(72)… decision-making. People who play action-based video games make decisions 25 
percent faster than others. 

69- 1) they made of  2) making 3) them to make  4) to make 

70- 1) domestic  2) physical 3) forbidden  4) energetic 

71- 1) the best  2) as good as 3) better than  4) the best of 

72- 1) including  2) dentifying 3) collecting  4) ranging 
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: 

Everyone loves traveling, right? Unfortunately, depending on where you want to go, money can 
sometimes be a problem, but not if you’re prepared. Here are three tips for making the most of your 
travel experience, no matter how much you have in the bank! 
    Decide where you will go, based on your budget. The cost of your trip can depend mainly on the 
countries and cities you want to visit. So, knowing the average costs in a country can help you plan and 
decide the best option for your next trip. For example, countries like France, Italy, and the UK can be 
pretty expensive to visit, so you’ll need more money for a holiday in these places. By contrast, Eastern 
Europe, South-East Asia, and South America are cheaper. (In Poland, a three-course meal for two people 
costs 100 zlotys – about £21!) 
    Look for discounts on major attractions. Obviously, when you’re traveling, you want to see everything 
the country has to offer, especially the attractions which draw millions of people every year. But before 
paying a fee to see these, you can research and see if it’s possible to see them for less. Many tourist 
attractions have a student or youth discount, and some attractions are free for everyone on certain days, 
like the Louvre Museum in Paris, which offers free entry on the first Sunday of every month. 

73- What does the passage mainly discuss? 
1) The relationship between economy and tourism 
2) Ways to reduce the costs of traveling  
3) Major attractions of different parts of the world 
4) Why traveling is essential for everybody 
74- The phrase “By contrast” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) similarly 2) therefore 3) but 4) besides 

75- Why has the author mentioned “the Louvre Museum” in paragraph 3? 
1) To introduce the topic of the next paragraph 
2) To correct a wrong belief which was described in the previous sentence 
3) To add more information and to support an earlier statement 
4) To draw a conclusion from the whole passage 
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76- What does the paragraph immediately following this passage most probably discuss? 
1) The third tip on how to lower the costs of traveling 
2) Another major tourist attraction 
3) What the Louvre Museum looks like 
4) Available discounts on major attractions in Paris 

PASSEGE 2: 
Humanity’s first efforts to systematize the concepts of size, shapes, and number are usually regarded as 
the earliest mathematics. However, the concept of number and the counting process developed so long 
before the time of recorded history (there is archaeological evidence that counting was employed by 
humans as far back as 50,000 years ago). The argument that humans, even in prehistoric times, had some 
number sense, at least to the extent of recognizing the concepts of more and less when some objects were 
added to or taken away from a small group, seems fair because studies have shown that some animals 
possess such a sense.  
   With the gradual evolution of society, simple counting became essential. A tribe had to know how many 
members it had and how many enemies, and a shepherd needed to know if the flock of sheep was 
decreasing in size. Probably the earliest way of keeping count was by some simple tally method, 
employing the principle of one-to-one correspondence. In keeping count of sheep, for example, one finger 
per sheep could be bent. Counts could also be maintained by making scratches in the dirt or on a stone, 
by cutting notches in a piece of wood, or by tying knots in a string.  
   Then, perhaps later, a group of sounds was developed as a word tally against the number of objects in a 
small group. And still later, with the refinement of writing, a set of signs was devised to stand for these 
numbers. Such a development is supported by reports of anthropologists in their studies of present-day 
societies that are thought to be similar to those of early humans. 

77- What does the passage mainly discuss? 
1) Similarities in number sense between animals and humans 
2) The development of writing in ancient societies 
3) The beginning of mathematics 
4) How early humans took care of their animals 

78- Why has the author mentioned animals at the end of the first paragraph? 
1) To show that early humans kept animals 
2) To emphasize that early humans had an ability to count 
3) To illustrate that only humans can do activities like counting 
4) To identify the abilities that animals might have 

79- The pronoun “those” in paragraph 3 refers to … . 
1) anthropologists  2) studies 
3) reports  4) societies 

80- Which of the following conclusions is supported by the passage? 
1) Counting processes did not develop until after writing became widespread.  
2) Early counting methods required herds of animals.  
3) Mathematics has remained unchanged since ancient times.  
4) Early humans first counted because of necessity. 
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 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 ياجبار

 دقیقه 20 81-1595 2ریاضی 

 دقیقه 20 96-110 15 1ریاضی 

 111-130 20 2شناسی  زیست
 دقیقه 30

 131-140 10 هاي آشنا سؤال – 2شناسی  زیست

 دقیقه 15 141-160 20 1شناسی  زیست

 دقیقه 85 ـــــ 80 جمع کل 

 سهیل ساسانی  –عرفان رقائی  –سجاد داوطلب  –بهرام حالج  –زاده رضائی  فرشاد حسن –علی حاجیان  –جانی  محمدابراهیم توزنده –آرا  سعید تن – محمدسجاد پیشوایی –رحمان پوررحیم  –مهدي براتی 
زاده  فهیمه ولی –شهرام والیی  –سروش موئینی  – لیال مرادي –احسان کریمی  –نیما کدیوریان  –حمید علیزاده  –سعید عزیزخانی  –فر  فرشاد صدیقی –ایرکانی  میالد سجادي –سپهر یاسین 

 آرمان خیري  –پور  سجاد حمزه –سمانه توتونچیان  –امیرحسین پرهام  –سیدامیرمنصور بهشتی  –فرد  امیرحسین بهروزي –سبحان بهاري  –پوریا برزین  –عباس آرایش  –ادیب الماسی 
 امیررضا صدریکتا –شهریار صالحی  –سعید شرفی  –محمدمهدي روزبهانی  –علیرضا رهبر  –علوي  امیرمحمد رمضانی –محمدمبین رمضانی  –علیرضا رضایی  –حمید راهواره  –محمدرضا دانشمندي 

 کاوه ندیمی  –شروین مصورعلی  –حسن قائمی –ماکان فاکري  –سیدپوریا طاهریان 

 مستندسازي فیلتر نهایی وه ویراستاريگر ویراستار استاد مسئول درس  گزینشگر نام درس

 اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
  مهرداد ملوندي

 زاده فرشاد حسن
فروشان  ایمان چینی –مهدي مالرمضانی

 علی مرشد
 تبریزي سرژ یقیازاریان شهرام والیی

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

 مدیر گروه
اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

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

 سیده صدیقه میرغیاثی آرایی نگاري و صفحه حروف

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
 مقدم  : مازیار شیروانیمدیرگروه

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

 
 

  14011401  ماهماه  فروردینفروردین  77آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

دفترچۀ اول دفترچۀ اول 

اختصاصی تجربیاختصاصی تجربی
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 محل انجام محاسبات

 

xهاي معادلۀریشه -81 bx  2 6 اعداد0 1و 1هاي معادلهاگر ریشه .هستندx x c  2 4 0 واعداد

bباشند، cکدام است؟ 

1 (6 2 (5  

3 (7 4 (3 

yنمودار سهمی ،mبه ازاي چند مقدار طبیعی -82 x mx m    2 2  ؟کندنمیاز ناحیۀ دوم مختصاتی عبور2

1 (1 2 (2  

3 (3 4 (4 

yاگر در تابع -83 k x  yخطباسهمیتقاطعمحلBوCرأس تابع و نقاطAنقطۀ 2 xبوده و مساحت مثلثABCبرابر
k)چقدر است؟ k ،باشد 3 )0 

1 (22 (3 

3 (24 (1 
متري مدرسه تا اولین ایستگاه متروي نزدیک720خود بازگردند، باید مسیرهاي هز مدرسه به خانکه اسجاد و احسان براي این -84

مترسانتی10قدم بیشتر از احسان برداشت، زیرا هر قدم او100رفتند، سجاد. یک روز که هر دو این مسیر را میرا طی کنند
 ست؟. طول قدم سجاد چقدر بوده اتر از احسان بود هتا کو

1 (752 (80 

3 (854 (90

xمعادلۀ -85 x k

xx

 
 

 2 124
 کدام است؟kفاقد جواب است. حاصلضرب مقادیر

1 (42 (1  

3 (3
24 (3

4
کالري انرژي وکیل 6و15،12پایینی در هر متر به ترتیبباالیی، مسیر بدون شیب و مسیر سرروي در مسیر سراگر براي پیاده -86

ABCDآنگاه براي پیاده ،مصرف شود چند متر است؟CDطول مسیر .کالري انرژي مصرف خواهد شدکیلو174،روي در مسیر
(ED m) 5 

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

 ؟، کدام استباشدواحدي می 6به فاصلۀOو نقطۀLارد. تعداد نقاط در صفحه که از خطقرار دLواحدي از خط 3به فاصلۀOنقطۀ -87

  3) 2) صفر1

3 (2 4 (1 

دقيقه20وقت پیشنهادي :166تا153و118تا46،95تا11هايصفحه: 2رياضي

30
0

A

m8

B C

D زم�ن سطح

E
m5

F

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 4 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربيرياضيفروردين 7آزمون -» 6«پروژة
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 کدام است؟ xدر شکل مقابل، مقدار -88

1 (16
55 

2 (55
18

3 (18
55

4 (55
16

5/برابرABHبهAHCدر شکل زیر نسبت مساحت مثلث -89 hاست. نسبت76

h1
 کدام است؟

1 (4/2 
2 (6/2 
3 (2/1 
4 (4/3 

xعشکل زیر مربوط به نمودار تاب -90 bf (x) a   fاست. حاصل2 ( b ) 1 2  ام است؟کد1

1 (1 
2 (2 

3 (log3
2

4 (log

5
4
2  

logاگر -91 m2وlog n3،حاصلباشدlog 125
 دام است؟ک nوmبرحسب54

1 (m

m n

3 3
6 2



2 (m

m n

3 3
3



 

3 (m

n m

3 3
6 2



4 (m

n m

3
6 2




هاي معادلۀمجموع جواب -92
x

x(log ) (log )


 
2 93 3

3
 کدام است؟2

1 (9 2 (2 

3 (34 (4 3
هاي جدیداند. میانگین دادهاضافه شده14و13حذف و دو داده با مقادیر16است. یک داده با مقدار15دادة آماري14میانگین -93

 کدام است؟تقریبًا) داده15(

1 (5/142 (73/14 

3 (83/144 (9/14

A

B C
H

h2h1

13

h

H2

H1

a b

5
11

x

2

-2

y

x
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 محل انجام محاسبات

اول،هاي چاركصورت زیر گزارش شده است. ضریب تغییرات دادهروز تابستان در شهري به15ها درهاي اتومبیلعداد تصادفت -94
 کدام است؟تقریبًادوم و چارك سومچارك

12 10 15 23 14 27 16 34 43 41 31 18 25 30 19 

1 (/0 222 (/0 24 

3 (/0 264 (/0 28
 ها نصف گردد؟توان اضافه نمود تا ضریب تغییرات دادهچه تعداد داده مساوي میانگین می .باشندمی16دادة آماري برابر10واریانس -95

1 (242 (32 

3 (284 (30

96- AوBهایی از مجموعــه مرجــعمجموعــهزیرUاگــر .هســتندn(U)  80،n(A B )   20،n(A B) 10و
n(A B )  30،آنگاه مقدارباشدn(A B)کدام است؟ 

1 (102 (20 

3 (304 (40
Aهايدنباله -97 : , , , ...21 24 Bو27 : , , , ...17 22 دنبالۀ حاصل از جمالت مشترك این دو دنباله، چند جملۀ .مفروض هستند27

 دارد؟1000کمتر از

1 (632 (64 

3 (654 (66
را rجمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی با قدر نسبتبا همین ترتیبرا اضافه کنیم، aمقدار 6و1،3اگر به هر یک از اعداد -98

rدهند. حاصلتشکیل می aکدام است؟ 

1 (2
32 (2

3 

3 (3
24 (3

2

عددنسبت -99


2 3 1
2  است؟ 2، برابر چه توانی از6به2

1 (5/1- 2 (5/2-  

3 (1- 4 (2- 

xاگر -100 y  xyو4 1حاصل ،x y y x  کدام است؟44

1 (2 2 132 (6 1 

3 (2 13 24 (2 3 6
 چکتر کدام است؟باشد. مجذور ضلع کومی 2طول دو ضلع قائمه برابراختالف ،8الزاویه به وتردر یک مثلث قائم -101

1 (4 2 32 (1 2 2 

3 (5 32 4 (3 22 

دقيقه20وقت پیشنهادي :
170تا140،152تا93،118تا27،47تا 2هايصفحه:1رياضي
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 محل انجام محاسبات

x)معادله -102 x )(x x )     2 23 2 7 12  چند ریشه حقیقی متمایز دارد؟1

  1) 2) هیچ1

3 (2 4 (4 

yهاينمودار سهمی -103 x bx c   22وy x x b  2 هم چقدررأس دو سهمی از .رو رسم شده استدر شکل روبه4
 فاصله دارند؟

1 (4 
2 (12
3 (16
4 (20 

 

)محدودة -104 ,b)3نموداراي است کهین بازهتربزرگf (x) x ax   2 g(x)باالتر از نمودار7 x  1.حاصلقرار دارد
a bکدام است؟ 

1 (2 2 (2-  

) صفر4 1) 3

xمجموعه جواب نامعادلۀ -105 x
x x

  
 

2
2

3 3
1

 شامل چند عدد صحیح است؟

1 (2 2 (3  

هیچ) 4 4) 3
xنامعادلۀمجموعه جواب -106 | x | | x |    1 1 )صورت به0 ,a) (b ,c) است حاصلa b c چقدر است؟ 

  1) 2صفر )1

3 (2 4 (3 
 ؟نباشندگیري کنار همدو کشتیکه هیچطوريتوانند در یک ردیف قرار بگیرند بهبه چند طریق میهاآنمربی 3گیر وکشتی 3 -107

1 (362 (72 

3 (844 (144
,با ارقام -108 , , , , ,7 6 5 4 3 2  باشد؟عدد اولکه دقیقاً یکی از ارقام آنطوريتوان نوشت بهبدون تکرار ارقام میزوجچند عدد سه رقمی1

1 (222 (38 

3 (724 (48 

نفر را انتخاب کرد 3توانبه چند طریق می .اندنفر دعوت شده 4مندشگاه عالقهآموز 7یک ازبراي یک مسابقۀ آشپزي از هر -109
 ؟نباشندآموزشگاهیهمکه دو به دو

1 (1402 (945 

3 (21204 (2240
 ؟وجود داردمتغیر کیفی اسمیفقطهاي زیریک از گزینهکدامدر -110

رنگ خودرو –) درجۀ حرارت بدن2 ، متوسط، زیاد)(کم شدت بارندگی –) جمعیت شهر1
 جنسیت -) گروه خونی4سطح تحصیالت –) نوع آالیندگی هوا3

 

y

x
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 یک فرد بالغ و سالم، کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟هايبیضهبا توجه به مراحل تولید اسپرم در -111

 »هایی که ................... هستند، ................... از یاختهگروهیفقط«
اطراف خود متصل هستند. )هاي(به یاخته –هاي همتا) داراي کروموزوم1
کنند.رکتحتوانند به کمک تاژك خودمی –توانایی تقسیم میتوز) فاقد2
تولی قرار دارند.ي سرهاتحت تأثیر فعالیت یاخته –) داراي هسته غیرفشرده3
اند.به دنبال تقسیم میوز ایجاد شده –در هستههاي مضاعف) فاقد کروموزوم4

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -112

................... »نیستممکن ،طور معمول در فاصلۀ زمانی بین ...................نسی یک زن سالم و بالغ، بهدر چرخۀ ج«
گیري شود.هاي جدید جلواز رشد و بلوغ انبانک –) تشکیل جسم زرد و آغاز تخریب دیواره داخلی رحم1
رحم به حداکثر ضخامت خود برسد. ةردیوا –یاخته به محوطۀ شکمی و تشکیل جسم سفید) ورود مام2
تحت تأثیر بازخورد مثبت قرار گیرد.FSHترشح –ژسترونو کاهش ترشح پروشروع تمایز اووسیت اولیه) 3
ژسترون به بیشترین مقدار خود برسد.ترشح پرو –) آغاز رشد دیوارة داخلی رحم و تشکیل اولین گویچه قطبی4

هاي سـازندة آن بـه دو گـروه کلـی تقسـیمیاختهقبل از عمل جایگزینیاي از یاختۀ تخم،ختههمزمان با ایجاد آخرین تودة یا -113
 اي دارند؟هاي داخلی چه مشخصههاي خارجی برخالف یاختهاي، یاختهشوند، در این تودة یاختهمی

جود در این کرة توخالی قرار دارند.در تماس مستقیم با مایع مو ،) در شرایطی1
کنند.اي مربوط به تجزیۀ دیوارة خارجی رحم را تولید و ترشح مییاختهي برونها) آنزیم2
کنند.عی پردة حفاظتی مؤثر در مخلوط شدن خون مادر و جنین را ایجاد می) با تمایز خود، نو3
 .شوندمیاز جسم زرددر تولید نوعی هورمون جنسی، مانع از توقفحفاظتینوعی پردةدنبال تمایز به ه) ب4

 چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -114

 »به دنبال افزایش میزان ............ در خون هر فرد سالم و بالغ، بر میزان .............. افزوده می شود. «

تارهاي ماهیچۀ اسکلتیفعالیتهاي بدن همانندجذب گلوکز توسط یاخته –انسولینالف) 
هاي مسیر گلیکولیزهمانند فعالیت آنزیملوکز،در هر یک از یاخته هاي بدنذخیرة گمنبع –گلوکزب) 
برخالف میزان ترشح هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئیدياي استخوانین یون در مادة زمینها –کلسیم) ج
هاي کبديبرخالف مصرف آب توسط یاختههاي زندهها در یاختهمصرف ویتامین–T4هورمون )د

صفر) 4 3) 3 2 )2 1) 1
 بیان شده است؟نادرستدر انسان بالغ، کدام گزینه، به طورموارد زیردر رابطه با -115

هاي جنسی مردانب) اختالل در رشد اندامانبانکیها در طی مرحلۀانبانکالف) سرکوب رشد
خ التهابیها در پاساختالل در تراگذري نوتروفیلد) ج) کاهش تولید و ترشح هورمون ضدادراري     

شود. » ب«همانند مورد» الف«باعث بروز موردتواندمی،غدة فوق کلیههاي بخش قشري) بروز جهش در ژن(هاي) مربوط به آنزیم1
شود. » د«همانند مورد» ج«باعث بروز موردممکن استایجاد تومور سرطانی در مرکز عصبی تنظیم کنندة خواب بدن،) 2
کاهش یابد.غدة فوق کلیههاي بخش قشريدهد که میزان تولید یکی از هورمون، تنها در صورتی رخ می»ب«دهمانند مور» ج«) مورد3
بروز یابد.غدة فوق کلیههاي بخش قشرياز هورمونفقط یک نوعتواند در پی اختالل در ترشح، می»الف«برخالف مورد» د«مورد )4

 ...................است،زیرصورتی از غشاي یاخته عصبی بهار بخشدهاي دریچهکه وضعیت کانالهنگامی -116

در حال افزایش باشد.تواند) اختالف پتانسیل دو سوي غشاي یاختۀ عصبی نمی1
رسد.پتاسیم، یاختۀ عصبی به پتانسیل آرامش می –) پس از آن، با فعالیت بیشتر پمپ سدیم2
تـوانمیراهاي سدیم از یاختۀ عصـبیج یونهاي پتاسیم را برخالف خرو) خروج یون3

مشاهده کرد.
دار پتاسـیمی در غشـاي نـورونهـاي دریچـهدار سـدیمی و کانالهاي دریچـه) کانال4

توانند همزمان باز باشند.می

دقيقه30 :هاي آشنا) سؤالرح نو +هاي ط(سؤالوقت پیشنهادي118تا 1هايصفحه: 2شناسيزيست

(K )
+

(Na )
+
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چند مورد صحیح است؟ -117
رد.ها در بدن انسان سالم، تحت کنترل قشر خاکستري مخ قرار دافقط بعضی از حرکات ارادي ماهیچهالف)

. استهاهاي عصبی مترشحه از نورونک زن بالغ، تحت کنترل ناقلهاي بدن یب) همۀ حرکات غیرارادي ماهیچه
هاي عصبی خودمختار است.بیش از یک هسته، تحت کنترل رشتهاي باهاي ماهیچهقط بعضی از حرکات غیرارادي یاختهج) ف

شود.شته هاي عصبی پیکري انجام میسالم، در پی ترشح ناقل عصبی از ر يدن پسرهاي با ظاهر مخطط در بد) همۀ حرکات ارادي ماهیچه
1 (1    2 (2   3 (3   4 (4 

کدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟ -118
................»بخشی از ساقۀ مغز یک انسان سالم و در حالت ایستاده که ............... قطعاً«
دارد.ثر در حرکت،هاي عصبی مؤحاوي یاختهکند ـ چهار برجستگیم مدت زمان فرایند دم نقش ایفا می) در تنظی1
کند.هاي مخروطی چشم را دریافت میهاي عصبی گیرندهتر است ـ پیام) به محل پردازش اولیۀ اغلب اطالعات حسی نزدیک2
هاي غذایی نقش دارد.ع کنندة گوارش شیمیایی کربوهیدراتشود ـ درتنظیم ترشحات شروترین بخش مغز محسوب می) پایین3
نماید.هاي شنوایی پیام دریافت میها نقش دارد ـ به صورت پیوسته از مغز، نخاع و گیرنده) در تنظیم نیروي وارده از خون به دیواره رگ4

.................. با یکدیگر مشابه و از نظرهاي پروتئینی مؤثر در ایجاد خطوط تیره و روشن در ماهیچۀ دلتایی، از نظر .رشته -119
................... با یکدیگر متفاوت هستند.

هاهاي خود ـ ضخامت رشتهتوسط زیرواحدADPبهATP) توانایی تبدیل مولکول1
Zهاي خطوطـ اتصال به پروتئینتر سارکومرها در قسمت(هاي) روشن) امکان مشاهدة آن2

به همZسازي خطوطر حین انقباض ـ توانایی در نزدیکها د) عدم کاهش طول این رشته3
ها ـ در تماس قرار گرفتن با یون کلسیم شبکۀ آندوپالسمی) شکل زیر واحدهاي سازندة این رشته4

 ...................گفتتواننمی ،دهدرنده را نشان میوسیلۀ یک گیمراحل ایجاد پیام عصبی بهکهزیربا توجه به شکل -120

دار سدیمی در انتهاي دارینه، پیام عصبی حسی ایجاد شده است. هاي دریچهبازشدن کانالپیش از،»2«) در لحظۀ1
است.هااز طریق این کاناليهاي سدیم ورودبیشتر از تعداد یون »3«در لحظۀهاي نشتیکانالهاي پتاسیم خروجی از راه) تعداد یون2
شود.به دستگاه عصبی مرکزي ارسال میدر پوشش پیوندي اطراف دارینۀ نورونتغییر شکلایجاد) پیام عصبی پس از3
شود.، می»1«تاهی برخالف لحظۀبراي مدت زمان کو »3«در لحظۀپتاسیمییاخته باعث باز شدن کانالپتانسیل الکتریکی درون) افزایش4

……نیستممکن ،……نوعی بخش شفاف موجود در چشم که -121

اي باشد. فاقد ساختار یاخته -باشدهاي اصلی چشم می) جزء یکی از الیه1
جزئی از محیط داخلی بدن محسوب شود.  -باشد) توانایی عبور از مردمک را دارا می2
حاوي خون تیره و روشن باشد. هايدر تماس با رگ -باشدالیۀ چشم میترین) در تماس با نازك3
در دو طرف خود با نوعی مایع شفاف در تماس باشد.   -دهدهاي عنبیه قطر خود را تغییر می) توسط ماهیچه4

 طور حتم ................... به ،...................هر جانوري که -122

کند.هاي بدن پمپ میلنف را به حفرهقلب، همواز طریق –استها درون پاهاي خود) داراي چندین گیرندة شیمیایی براي تشخیص مولکول1
ها است.آن انتقال یکبارة خون روشن به تمام مویرگبستۀخونمزیت سیستم گردش –پوست خود داردسوي بدن، کانالی درون) در ساختار دو2
جایی گازهاي تنفسی ندارد.گاه گردش مواد نقشی در جابهدست–، محفظۀ هوا روي پردة صماخ کشیده شده استآنروي پاهاي جلوییبر) 3
کند.دفع میدستگاه گوارشوسیلۀرا بههاي مالپیگیلولهعیمواد دف –کندهاي نوري خود، پرتوهاي فرابنفش را دریافت می) توسط گیرنده4
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 ت؟هاي تعادلی موجود در گوش انسان سالم و بالغ صحیح اسچند مورد دربارة همۀ گیرنده -123

. ندینما یاز مغز انسان ارسال میبه بخشافت،یرا پس از دریعصبيها امیالف) پ
شود. یآن ها باز ميغشایونیيهاابتدا کانال ،یرامونیپ عی) پس از حرکت ماب
اند. شکل عمود بر هم قرار گرفتهيا رهیدا میني) درون قاعدة سه مجراج
در اطراف خود در تماس هستند.یعیبا ما ،مجاور خودیپوششيهااختهی) همانندد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ت بـهاي ساقۀ گیاه لوبیا، کدام گزینه به نحو متفاوتی نسـبآکنهپالسم یاختۀ نرمبا در نظر گرفتن مراحل مربوط به تقسیم سیتو -124
 ها بیان شده است؟سایر گزینه

گیرند.مجزا قرار میغشاییالیۀدولیپید درسفوهاي في جسم گلژي، مولکولاهکیسه) در فرایند ادغام ریز1
شود.ایجاد میسته در زمان تقسیمبه هم پیوهاي جسم گلژيکیسههاي حاصل از تقسیم، از محتویات درون ریز) بخش عمدة دیوارة پکتینی یاخته2
شود.ها از دستگاه گلژي شروع میسهکیماتیدي، جدایی ریزکروهاي تک تن) پس از اتمام تشکیل پوشش غشایی در اطراف فام3
اند.هاي سازندة خود تجزیه شدهکامالً به واحدیپالسماي سیتودر میانۀ یاخته، ساختارهاي لولهکیسهترین ریزگیري بزرگ) همزمان با قرار4

 ......... و سپس ......................................، طی مرحلۀ ................... ابتدا ..........در فرایند تقسیم یاختۀ -125

رسد.ها به حداقل مقدار خود می تنطول فام –یابندها اتصال می مرهاي دوك به سانترورشته –متافاز –خاطرهBسیت) لنفو1
کنند.میها شروع به کاهش فشردگیکروموزوم –شودژنتیکی مشابه حاصل میدو هسته با مادة –تلوفاز -سیت) پالسمو2
شوند.فامینکی میداراي حداکثر فشردگی تک يهاکروموزوم –کنندشدن می هتجزیشروع بهمرها وهاي اتصالی در ناحیۀ سانترتئین پرو –آنافاز –ئیدي) لنفو3
شود.میتوزي تشکیل میدوك ،ها به قطبین یاختهبا حرکت سانتریول –کندپوشش هسته شروع به تجزیه شدن می –فازپرو –خواردرشت) 4

 شود؟سان است که به جریان خون وارد میچند مورد، به طور حتم مشخصۀ هر نوع پیک شیمیایی بدن ان -126

گذارد.هاي هدف خود اثر میهاي درون ریز است که بر روي یاختهنوعی هورمون مترشحه از یاخته )الف
. ثیرگذار باشددرونی بدن یا هم ایستایی تأضعیتوبر تعادلممکن استهاي عصبی مغز انسان،همانند ناقل )ب
ها، تولید شده است.شود که در پی فعالیت آنزیمنوعی پیک شیمیایی دوربرد محسوب می )ج
هاي زندة بدن مؤثر است.دامک(هاي) دو غشایی در همۀ یاختهدر نهایت بر روي فعالیت ان )د
1(1 2(2 3(3 4(4 

 ور صحیح تکمیل می کند؟عبارت زیر را به طکدام گزینه، -127

، بههردر بدن انسان بالغ، «  »طور حتم ................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سرطانی اثر دارد.هاي آلوده به ویروس یاقط بر یاختهف –ترشح شودTسیتتواند توسط لنفوفرون که میاینتر) نوع1
شود.ها، به تقویت سیستم ایمنی منجر میبا شناسایی انواعی از ویروس –قرار دارد نبالغ خو Tسیتگنی که روي یک لنفو) گیرندة پاد2
براي رسیدن شدت آن به حداکثر نیاز دارد.به زمانی بیش از یک روز –(آنتی ژن)گن) پاسخ ایمنی اختصاصی در برابر برخورد با پاد3
است.ولیهاBسیتروي لنفولحاظ ساختاري مشابه گیرندةاز –کندنه را سوراخ مییاختۀ بیگاغشايمستقیماًکهمترشحه از پالسموسیت) پادتن4

 صحیح است؟با توانایی تولید مولکولی با دو جایگاه براي اتصال به پادگن،هر نوع لنفوسیتدر ارتباط باکدام گزینه -128

شود.مییاخته ۀاي در میانر از خود و با هستهتهایی بزرگمنجر به تولید یاخته، در نهایتبرخورد با عوامل بیگانهدرپی) 1
شوند.هاي آنتی ژنی اختصاصی، بالغ میگیرندهبعد از انجام مراحل تقسیم و تمایز در بافت مغز قرمز استخوان، در همان محل، با تولید) 2
ها مؤثر باشند.یاختهتوپالسمی اینهاي سید بر فعالیت پروتئیننتوانشوند می(هاي) شیمیایی که به جریان خون وارد میپیک) 3
اي قرار دارد، تمایز یابد و فعال شود.ترقوهدر نوعی اندام لنفاوي که در قسمت زیرین محل به هم پیوستن دو سیاهرگ زیرهااز آنیکممکن نیست هیچ) 4

 ؟در متن زیر چند غلط علمی یافت می شود -129

یاستخواناختۀیفشرده، هریشود. در بافت استخوان یو فشرده مشاهده میفنجاساستخوانیدر تنۀ استخوان ران، دو نوع بافت«
قراریاستخوانيهااختهیهم مرکز،يها غهیتنیدر بتنهاهاورس قرار گرفته است. در هر سامانۀ هاورس،يهادر ساختار سامانه

شرکت کنند. در هر سامانۀیاستخوانغۀیتکیازشیتوانند در ب یمتصل هستند و مهمها بهاختهینیايهااند که رشتهگرفته
آن از سرخرگ کمتر است. اهرگید که قطر سنشو یمشاهده ماهرگیمجرا وجود دارد که درون آن سرخرگ و سکیهاورس، تنها

است هیت دو البافنیدر تماس هستند. ایراستخوانیغيوندیبافت پیبا نوعتنهاهاورس در خارج،يهادر تنۀ استخوان ران سامانه
 »هستند.يادیزبسیاريااختهینیفاصلۀ بيدارانیچندارند و هميظاهر پهن و هستۀ مرکزیداخل ۀیاليهااختهیو

1 (3 2(4 3(5 4(6 
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، کدام گزینهها نسبت به هم نشان داده استهاي سفید را بدون رعایت مقیاس آنبا توجه به شکل زیر که گروهی از گویچه -130
 کند؟تکمیل مینادرستیرا بهعبارت زیر

 »شمارة ................... ................... یاختۀیاختۀ شماره«
هاي روشن خود، فاقد مواد افزاینده جریان خون و کاهنده انعقاد خون است.، در دانه1 –برخالف 3) 1
 .گیرندمنشأ میئیديهاي میلو تهیاخازتئینی متصل به غشا، در پی کاهش قطر حلقه پرو4 –دهمانن 1) 2
هاي دندریتی را در هستۀ یک قسمتی خود جاي داده است.، اطالعات الزم براي تکثیر و تمایز به یاخته2 –برخالف 4) 3
اي شود.هستههاي تکها، وارد نوعی بافت واجد تعداد زیادي رشته و یاختهتواند با عبور از منافذ دیواره مویرگ، می3 –همانند 2) 4

طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاخته عصبیِ فاقد میلین انسان صحیح است؟ به-131
کند. ترین مقدار خود برسد، فقط یک نوع یون از غشا عبور میدر زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا به کم )1
ا قطر یکنواخت)، مقدار ثابتی است. سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطۀ متوالی یک رشتۀ عصبی (ب )2
دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوي غشا بدون تغییر خواهد ماند. با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه )3
) ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطۀ مجاورش وابسته است.4

د سالم، کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟با توجه به شبکیۀ چشم یک فر -132
............» اي، مادة حساس به نوردر گیرندة مخروطی ............ گیرندة استوانه«
) همانند ـ در مجاورت هسته قرار دارد. 2شود. ) نسبت به ـ کمتري یافت می1
شود. ساخته میAرعکس ـ در نور زیاد و به کمک ویتامین) ب4) برخالف ـ در یک انتهاي یاخته وجود دارد. 3

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -133
.........» طور حتمهاي استخوانی موجود در تنۀ استخوان ران، بهترین یاختهدر یک فرد سالم و بالغ، خارجی«

اند. هاي استخوانی نامنظم را احاطه کردهالف) تیغه
اند. اي با مرکزیت مجراي هاورس قرار گرفتهروي دایرهب) بر

اند. هایی پهن و نزدیک به هم واقع شدهج) در سمت داخلِ یاخته
اند. هاي خونی و با فاصلۀ زیادي از مغز قرمز قرار گرفتهد) در نزدیکی رگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
است؟نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر، -134

»ها در هنگامهایی متشکل از اجزاي کروي شکل وجود دارد. این رشتهواحدهاي تکراريِ تارچۀ یک عضلۀ دلتایی، رشتهدر« ........
کاهند. ) انقباض، از وسعت نوار روشن می1
شوند. ) استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می2
شوند. هاي مشابه خود نزدیک می) انقباض، به رشته3
گردند. هاي پروتئینی جدا می) استراحت، از طریق سرهاي خود، از نوعی رشته4

است؟نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر، -135
کـاري ایـن غـدهشود و در صورت ابتالي پسر بالغ دیگري به کمتر میدر صورت ابتالي پسري بالغ به پرکاري غدة ......... بیش«

» د یافت.......... افزایش خواه
) تیروئید، میزان ترشح انسولین ـ دماي بدن1
) پاراتیروئید، احتمال بیماري قلبی ـ احتمال مشکالت تنفسی2
هاي عفونی ـ احتمال اختالالت تولیدمثلی) فوق کلیه، احتمال ابتال به بیماري3
صفحات رشددرهاي غضروفییاختهتقسیماختالل درهاي جدید استخوانی ـکنندة هورمون رشد، تولید یاخته) ترشح4

آشناهايسؤال2شناسيزيست
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ي سفید را به موضع آسیبهاکه با تولید پیک شیمیایی، گویچهیهایپیکر انسان، همۀ یاختهبه هنگام بروز التهاب در بخشی از -136
اي دارند؟کنند، چه مشخصههدایت می

نمایند. هاي خونی عبور می گ) در صورت لزوم، از دیوارة مویر1
شوند. تصاصی خود، به یاختۀ هدف متصل میهاي اخق گیرنده) از طری2
دهند. هایی از میکروب را در سطح خود قرار میخواري، قسمت) عالوه بر بیگانه3
زا پروتئین دفاعی بسازند.یات و در مواجهه با عوامل بیماريتوانند در صورت ادامۀ ح) می4

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ -137
ها عبور نمایند. توانند از دیوارة مویرگهاي خاطره، می) همۀ لنفوسیت1
شوند. خوار (فاگوسیت)ها نابود میطور حتم، توسط بیگانهزا به) همۀ عوامل بیماري2
نمایند. در دفاع غیراختصاصی بدن شرکت میهاي با توانایی تولید اینترفرون، فقط) همۀ یاخته3
خواري را فعال کنند.توانند با شرکت در دومین خط دفاعی، بیگانهکنندة پرفورین، میهاي ترشح) همۀ یاخته4

همواره صحیح است؟LHوFSHهايدر یک دختر بالغ، چند مورد دربارة هورمون -138
گردند.الف) با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می

گردند. زایی میب) باعث تکمیل مراحل تخمک
شوند.ج) تحت کنترل دو نوع هورمون زیرنهنج (هیپوتاالموس) تنظیم می

گذارند.  هاي جنسی زنانه و چرخۀ رحمی تأثیر مید) بر ترشح هورمون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

طور قطع ..........کنند، بهها شروع به بازشدن میتناي که فامدر تقسیم یاختۀ پوششی زنده و فعال مري، در مرحلۀ .......... مرحله -139
باشند.هایی از آن درون یاخته قابل مشاهده میپوشش هسته یا بخش –پروفاز همانند )1
گیرد.هاي دوك صورت میشدن رشتههاي همتا به دنبال کوتاهجدا شدن کروموزوم -) قبل از2
شوند.ها دو برابر میتک کروماتیدي شده و سانتریولها تنفام -) آنافاز برخالف3
شود.یاخته میاي، باعث تقسیم میانشدن کمربندي پروتئینی در درون غشاي یاختهتنگ –) بعد از4

با توجه به مراحل تولید زامه (اسپرم) در یک فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟    -140
دهند. تند، از هم جدایند و تقسیم کاستمان (میوز) انجام میهایی که دوالد (دیپلوئید) هس) همۀ یاخته1
اند. وجود آمدهتن (کروموزوم) غیرمضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان (میوز) بههایی که فام) همۀ یاخته2
شوند. اي تغذیه می ژههاي ویاي دارند و توسط یاختهفشردهکامالًالد (هاپلوئید) هستند، همواره هستۀهایی که تک) همۀ یاخته3
هاي دیگر متصل هستند. اند و به یاختهاي غیرفشردهتن (کروموزوم) مضاعف دارند، محتوي هستههایی که فام) همۀ یاخته4

 به درستی بیان شده است؟ايدر گیاهان نهاندانۀ دولپههاي پسینکدام مورد در ارتباط با مریستم -141

کند.زنده تولید میتپالس توهاي داراي پرو تهخیاساز به سمت خارجپنبهمبیوم چوبآبکش برخالف کا) کامبیوم چوب1
د.کنبراي افزایش قطر را فراهم میهاي الزم هتخاها، یساز با تولید مداوم یاخته هپنبآبکش همانند کامبیوم چوب) کامبیوم چوب2
د.اي نقش دارولید ساختارهایی در جریان تودهساز با تپنبهآبکش برخالف کامبیوم چوب  ) کامبیوم چوب3
اي دخالت دارد.در تولید بافت زمینه ،ايساز با تقسیم یاختهپنبهآبکش همانند کامبیوم چوب) کامبیوم چوب4

 ...باشد و بخش شمارة ................................ یک گیاه ................ میشکل مقابل مربوط به برش عرضی -142

، نوعی بافت است که با دیوارة نخستین ضخیم خود در استحکام»3« -لپهتک –یشه) ر1
گیاه نقش دارد.

ناپذیر نسبت بههاي نفوذهاي مسن جاي خود را به یاخته، در اندام»1« -دولپه –) ساقه2
دهد.گازها می

کند.است که انتقال مواد را کنترل میواريترین الیۀ خود داراي ن، در داخلی»4« -لپه کت –) ساقه3
موادباشد که درون خود حاويهاي زندة فاقد هسته میاخته، شامل ی»2« -دولپه –) ریشه4

 .باشدنی و مواد آلی میمعد

دقيقه15وقت پیشنهادي :کل کتاب: 1شناسيزيست

1
2
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 ......هاي ............................... یاختهجوان و سالم،رزاي قرار گرفته در ساقۀ گیاهترین الیۀ یاختهدر خارجی -143

کنند.هاي سازندة سبزینه را بیان مییافتۀ روپوستی، ژنتمایز –) همۀ1
 .نقش اصلی را دارندهاي چوبیروپوستی، در ایجاد مکش تعرقی در آوند –) همۀ2
ند. باشپنبه در دیوارة پسین خود میبافت پوششی، حاوي چوب –) بعضی از3
کنند. اسید شرایط تنفس نوري را مهیا می کزییروپوستی، تحت تأثیر آبس –) بعضی از4

 است؟نامناسبمونش ارائه شده است، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیربا توجه به مراحل الگوي جریان فشاري که توسط ارنست -144

 ».شودمشاهده میمرحلۀ .................. ................... برخالف .................. درتوان گفت افزایشدر ارتباط با حرکت شیرة پرورده می«
چهارم –غیرآونديلی شیرة پرورده از نوعی غشاي یاختهآب به همراه مواد آخروج –هاي محل مصرففسفات آزاد در یاختههاي) تعداد گروه1
سوم –هایی مرده و چوبی شدهیاختههاي درونت یونافزایش غلظ –سازي وهاي سوختواکنشبرخیهاي فاقد هسته و قادر به انجام) فشار در یاخته2
دوم –هاي آب به آوند چوبیبازگشت مولکول –هاي اصلی بافت آونديفشار اسمزي در نوعی از یاخته) 3
اول –ايصورت تودهحرکت محتویات شیرة پرورده به –ATPجود در مولکولهاي فسفات موهاي بین گروه) تخریب پیوند4

 تواند در یک روز گرم باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود، درست است؟د از موارد زیر دربارة نیرویی که میچند مور -145

هاي چوبی است.الف) علت پیوستگی ستون آب در آوند
است.در پیکر گیاهب) عامل اصلی انتقال شیرة خام

شود.ها به آوند چوبی آغاز میج) با انتقال فعال یون
شود.ها، پوستک و عدسک انجام میاز طریق روزنهد) در هر گیاه

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

 کند؟زیر را در ارتباط با دستگاه تنفس انسان به درستی کامل میجملۀچند مورد -146

 »................... .جزء................... دستگاه تنفس انسان کهعملکرديهر بخش«
شکل، با هواي جاري تبادل گاز ندارد.Cضروفداراي غ –همانند ،داردالف) مژك

د.نکنمادة مخاطی ترشح میهمۀ اجزاي آن،،هاي بودار هواي تنفسیبا قابلیت تحریک توسط مولکول –همانند ،کندتواند هوا را مرطوبمیب) 
شود.خونpHمانع از کاهشتواندمیداراي حلقۀ غضروفی کامل، –همانند ،ج) یاختۀ پوششی فاقد مژك دارد

دهد.کننده سورفاکتانت، در هنگام تنش، حجم هواي مرده را افزایش میترشح –برخالف ،غضروف استواجددر ساختار دیوارة خودد) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ، ...................نیست................... ممکنهاي) تنفسی کهدر یک فرد سالم، حین انجام فرایند( -147

ها خارج شود.مانده از ششباقیهوايحجم –شودماهیچۀ تنفسی مستقر در خارج از قفسۀ سینه منقبض می) نوعی1
در بدن انسان منقبض باشد.ماهیچۀ اسکلتیهیچ نوع –گیردم عادي پس از یک دم عادي صورت می) همراه با یک بازد2
آید.کاری قفسۀ سینه براي بازگشت خون سیاهرگی بهفشار مکش –یابدها افزایش می) فاصلۀ جناغ از ستون مهره3
فتد.، اتفاق بیدهدبه صورت مکرر رخ میکه در افراد سیگاريانعکاسی –شودها از هوا می) باعث خالی شدن شش4

ازوشدر مرحلۀ تراراخارج شده از کالفکهایی که موادتوان گفت نخستین یاختههاي یک فرد سالم میدر ساختار گردیزه -148
 پردازند، ...................یافته میجذب مواد تراوش بازبههایی که................... نخستین یاختهدهند،خود عبور می

نمایند.محتویات وراثتی خود را در بیش از یک هسته ذخیره می –) برخالف1
باشند.میغشایی جهت افزایش سطح تماسریزهايخوردگیداراي چین –) همانند2
نقش دارند.از بدنهاسموم و داروبعضیدفعادرار همانندpHدر تنظیم میزان –) برخالف3
اند.هاي دیگر متصلتئینی به یاختهپروهاي پروتئینی و گلیکواي از رشتهبا کمک شبکه –) همانند4
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 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟هاي داده شده در ارتباط با گردش مواد در جانداران،با توجه به ویژگی -149

A.دستگاه اختصاصی براي گردش مواد شکل گرفته است
Bگردد.بدن از طریق یک سیاهرگ به قلب باز میهايرگخون همۀ
Cخاص قلب تسهیل شده است.به کمک ویژگیهاها و مویرگحفظ فشار خون در سرخرگ
Dبسیار کوتاه است.ي زندة پیکر بدن جانور،هاتا یاختهمغذي مختلفانتشار موادفاصلۀ
توانمندي زیادي در بازجذب آب دارد.، کلیهC) در همۀ جانوران داراي ویژگی1
را نیز داشته باشند. Aن است ویژگی، ممکDاز جانوران داراي ویژگیگروهی) 2
کند.مین، باز و بسته شدن دهان به تبادل گازها کمکBداراي ویژگیبالغ) در همۀ جانوران3
تواند منتقل شود.دار یکباره به تمام بدن نمی، خون اکسیژنAکدام از جانوران داراي ویژگی) در هیچ4

 دربارة ملخ، چند مورد صحیح است؟ -150

معده است.یافته،جذب مواد غذایی گوارششروع گوارش مکانیکی غذا، خارج از دهان و محلمحلالف) 
دهد. گوارش شیمیایی مواد غذایی رخ میشود،تولید میايیاختهخارجهاي گوارشی یمدر هر بخشی که آنزب) 
دهد.مینغذایی گوارش یافته رخباشد، جذب موادهاي مالپیگی میلولۀ گوارش که در مجاورت لولهازبخشدر هرج) 
شود. اي مشاهده میهاي معده قرار دارد، الیۀ ماهیچهدر دیوارة هر بخشی از لولۀ گوارش که در مجاورت کیسهد) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

حلقويساختارهايترین الیه خود................... بخشی که در داخلیگر گوارشسالم و بالغ، بخش آغازدر لولۀ گوارش انسان -151
 اند ...................وجود آمدهاي دارد که از بافت پیوندي سست و بافت پوششی بهبرجسته

به محیط داخلی بدن را ندارد.موادتوانایی ورود –برخالف ،هاهیدرات) کربو1
 .باشدعبور مواد در ابتداي خود میندةکنفاقد ساختار تنظیم –همانند ،ها) پروتئین2
را به خون وارد کنند.هورمونتوانند نوعیهایی دارد که مییاخته –همانند) کربوهیدرات،3
روند.هایی دارد که در مرحلۀ فعالیت شدید دستگاه گوارش از بین نمیخوردگیچین –برخالف ،ها) چربی4

تواند دری از الیۀ بیرونی ساختار آن میکاندکدام گزینه در رابطه با بخشی از لولۀ گوارش انسان درست است که تنها بخش -152
 هم نقش داشته باشد؟هاي شکمی بهدهندة انداماتصالتشکیل پردة

آورد.حرکت در میآسانی بهشده توسط یک حلقۀ انقباضی، غذاي درون آن را بههاي آن به کمک نوعی حرکت ایجاد) مادة مخاطی مترشحه توسط غده1
شود.ترین الیۀ ساختار آن بالفاصله تخریب میاي از آن که در سمت چپ بدن قرار گرفته است، درونیبنداره) در صورت کاهش انقباض2
شود.ترین بخش لولۀ گوارش میتر به حجیمموجب انتقال مواد غذایی از بخش باریکآن فقطبه دیافراگمبندارة نزدیک) 3
باشد.خوردگی در سطح خود می، فاقد چینو انتهاي خوداي متفاوت در ابتداهاي ماهیچهبا داشتن یاخته) 4

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -153

 »توان گفت ...................می ،...................از غدة معده کهايیاختهدر ارتباط با«
گرد در مجاورت غشاي پایه است.هاي هقطعًا داراي هست –گیرد) مستقیمًا تحت تأثیر هورمون گاسترین قرار می1
تواند ترشح کند.آنزیم لیپاز را همانند پپسین می –هاي تحتانی برخالف فوقانی قابل مشاهده است) در بخش2
ممکن است توانایی ترشح بیکربنات نیز داشته باشد. –کندتئین براي محافظت از دیوارة لولۀ گوارش ترشح می پرو) نوعی گلیکو3
گیرد.تحت تأثیر هورمون گاسترین قرار می –نقش داردترچکهاي کوترشحات آن در تجزیۀ پروتئین به مولکولوعی ازن) 4

 کند؟را به درستی تکمیل میزیرچند مورد عبارت -154

، داراي تفاهمۀ«  »وت هستند.................... از نظر ................... شباهت دارند، و از نظر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
CO –همزیست با گیاه آزوالهاي باکتريگونهالف) انواع هابیومژن با ریزوقدرت تثبیت نیترو –واش، با توبره2ساخت مواد آلی از
هاز سیانوباکترياگروهیژن باقدرت تثبیت نیترو –نحوة کسب مواد غذایی، با سِس –هاي موجود در گرهک یونجه  ب) باکتري
هاکنند کامالً با آناي که براي گیاه فراهم مینوع مادة معدنی –ریزاهامحدودة محل زندگی، با همۀ میکو –هابیومج) ریزو
ریزاهابا میکومحدودة محل زندگی –هابیومریزو ا، بتوسط گیاهانژن جو به فرم قابل جذب آنتبدیل نیترو –هاي همزیست با گیاه گونراد) باکتري

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 درستی بیان شده است؟شود بهمیهاي قلبییک از عبارات زیر در ارتباط با ساختار بافتی که باعث استحکام دریچهکدام -155

اي شفاف است.داراي مادة زمینه ،ترین الیه دیوارة سرخرگ آئورت) همانند ساختار بافتی خارجی1
اي زیادي است.فاصلۀ بین یاختهفاقد ،دهدهاي کبد را تشکیل میکه دیوارة مویرگ) برخالف ساختار بافتی2
هاي کالژن است.داراي رشته ،چسبانداي قلب میشامه را به الیۀ ماهیچه) همانند ساختار بافتی که درون3
هاي اندك است.یاختهداراي تعداد ،ترین الیه قلب قرار داردهاي ضخیم) برخالف ساختار بافتی که بین یاخته4

 ....................طور قطع کهتوان گفت بهمی ،...................هر رگی کهباطور معمول، در سیستم گردش مواد بدن انسان، در رابطه به -156

تر است.صاف، بیشهايماهیچهتر و میزانهاي کشسان، کممیزان رشتهدر آن –) در حفظ پیوستگی جریان خون نقش اصلی را دارد1
باشد.هایی در ساختار خود میبراي یکطرفه کردن جریان خون داراي دریچه –باشداي با مقاومت کم می) داراي فضاي داخلی وسیع و دیواره2
دهد.عبور میخودازهاي سفید مختلف رامایعی تشکیل شده از گویچه –باریک به خون نقش دارد  هاي جذب شده از رودة) در انتقال چربی3
نماید.با کمک انشعابات خود خون را به قسمت چپ قلب وارد می –نمایددریافت میرا از شبکۀ مویرگ خونی) خون غنی از اکسیژن4

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -157

 »...................نیستطور معمول ممکندر نوار قلب فردي سالم، به...................در فاصلۀ زمانی بین«
ها در ارتباط است باز و بسته شود.قلبی که با بطن ۀهر دریچ –Tتا پایان موجQRS) آغاز موج1
حفرة قلبی که به تعداد رگ بیشتري متصل است از خون پر شود. –QRSتا آغاز موج P) آغاز موج2
بین دو بطن عبور کند. ةهادي در دیوار ۀهاي شبکرشتهجریان الکتریکی از –Tتا آغاز موج P) پایان موج3
مقدار برسد. نترین حفرات قلب به کمتریچکاي کوهاي ماهیچهطول یاخته –بعديQRSتا پایان موجT) پایان موج4

 تر خون پس از انجام گریزانه صحیح است؟چند مورد در ارتباط با گروهی از اجزاي موجود در بخش پایین -158

اکسید را از دست بدهد.یک مولکول کربن ديششبا رسیدن بهن بیکربنات پیش از رسیدن به شش از آن خارج شده تاالف) یو
رساند.هاي سراسر بدن میبه یاختهايتنفس یاختهب) انواع گازهاي تنفسی را براي مصرف در واکنش
دهد.نشان می دپاسخی مناسب از خو ،دستگاه ایمنیاختصاصیج) ضمن شناسایی پادگن بیگانه در خطوط دفاعی

آید.وجود میز استخوان بهجود در مغز قرمبنیادي مو ۀختیاهرطور مستقیم از تقسیم و تمایزد) به
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 کند؟عبارت زیر را به طور درست تکمیل می ،شوندهایی از بدن متورم میبخشکهدر رابطه با حالتیکدام گزینه، -159

 »باشد.داشته ،..................خالفبرتواند تأثیريمی..................،مؤثر هستنددید این حالتین عواملی که در بهبود یا تشدر ب«
تر غدةکاهش شدید هورمون مترشحه از بخش نزدیک –هایی که بیشتر در نواحی سطحی بدن قرار دارند) افزایش فشار خون درون رگ1

سريپسلوببههیپوفیز
هاي اطراف اندامیچربیناگهانیکاهش–اي نوعی بافت پیونديیاختهجود در بخش غیرهاي زیستی موترین مولکول) کاهش میزان متنوع2

شودتوسط صفاق پوشیده نمیطور کامل بهشکل کهلوبیایی
ویچۀ سفیدشیمیایی از گمیزان آزاد شدن نوعی پیکافزایش –گذردمواد درون نوعی رگ واجد دریچه که از پشت قلب میجریان) افزایش3

خونی با هسته دو قسمتی
ها در بدن که درانواعی از رگسالمت –شودجذب می بازآلدوسترون در نفرون) کاهش میزان مصرف ترکیبات حاوي یونی که تحت تأثیر4

انتقال چربی جذب شده در رودة باریک نقش دارند
ه تمامدار را ببالغی که قدرت انتقال یکبارة خون اکسیژندارمهرهدر رابطه با هر جانوراز راست به چپترتیبکدام گزینه به -160

 کند، صحیح است؟مصرف میحرکتنحوةدلیل بهداران انرژي بیشتريو هر جانوري که نسبت به سایر مهرهها داردهاي اندام  مویرگ

قطعًا قدرت پرواز دارند. –کنندغلیظ را به روده ترشح مینمک بسیار) توسط نوعی غدد، محلول1
د.نباشداراي فشار خون باالیی می –دو رگ با میزان اکسیژن متفاوت وجود داردهاهر کمان ساختار تنفسی آندر) 2
هایی براي افزایش کارایی تنفس هستند.داراي کیسه –هاي خود هستند) داراي نوعی مخروط بعد از بطن3
شود.ذخیره و نرم میهاآنغذا در بخش حجیم انتهاي مري –ها نقش اساسی داردایستایی بدن آندر هم ،) کلیه4
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 گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اختیاري

 1بسته  -2فیزیک 
15 

175-161 
 دقیقه 20

 176-190 1بسته-1فیزیک 

 2بسته  -2فیزیک 
15 

205-191 
 دقیقه 20

 206-220 2بسته-1یزیک ف

 1بسته-2شیمی 
15 

235-221 
 دقیقه 15

 236-250 1بسته-1شیمی 

 2بسته-2شیمی 
15 

265-251 
 دقیقه 15

 266-280 2بسته-1شیمی 

 دقیقه 10 281-290 10 شناسی زمین

 دقیقه 80 ـــــ 70 جمع کل 

  هاشمی سیدایمان بنی –امیرحسین برادران  –مهدي براتی  –زهره آقامحمدي  –اصل  رامین آرامش –مهدي آذرنسب  –نسب  عبدالرضا امینی –رضا امامی  –محمد اکبري  –محمد اسدي  –فرد  خسرو ارغوانی
سیده   محمدصادق مام –مصطفی کیانی  –ران بهادر کام –حمیدرضا عامري  –محمدجواد سورچی  –زاده  مرتضی رحمان –میثم دشتیان  –نژادي  محمدرضا حسین –مرتضی جعفري  –محسن پیگان 

 مجتبی نکوئیان  –سیدعلی میرنوري  – سیده ملیحه میرصالحی – زاده مهدي میراب –محمود منصوري  –حسین مخدومی 

 پور  مبینا شرافتی –رضا سلیمانی  –امیرمحمد سعیدي  – وند محمدرضا زهره –حامد زمانیان  –سراب  علیرضا رضایی –کوکنده  حسن رحمتی –امیر حاتمیان  –مسعود جعفري  –کامران جعفري 
 اکبر هنرمند –سیدحسن هاشمی  –امین نوروزي  –کار  علی نظیف –کرمی  فرزاد نجفی –ثانی  حسین ناصري –زاده  حسن عیسی –زواره  محمد عظیمیان –زواره  رسول عابدینی –سپهر طالبی 

 موثق آزاده وحیدي –زاده  مهرداد نوري –سلیمان علیمحمدي  –بهزاد سلطانی  –مهدي جباري  –اقلیدي  محمود ثابت –روزبه اسحاقیان 

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

 مصطفی کیانی امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
نژاد  محمدامین عمودي –آقامحمدي   زهره

 محمدمهدي شکیبایی
 محمدرضا اصفهانی محمدجواد سورچی

 طرزم ساجد شیري مسعود جعفري شیمی
 امیرحسین معروفی

 کوکنده حسن رحمتی
 مبین روشن-زاده مقدم محمد حسن

 دانیال بهارفصل
 سمیه اسکندري حسین شکوه

 محیا عباسی آبادي نوش جواد زینلی  خورشیدي علیرضا –آرین فالح اسدي   موثق آزاده وحیدي مهدي جباري مهدي جباري شناسی زمین

 مدیر گروه
اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

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

 سیده صدیقه میرغیاثی آرایی نگاري و صفحه حروف

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
 مقدم  ار شیروانیمدیرگروه: مازی

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

 

  14011401  ماهماه  فروردینفروردین  77آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

دفترچۀ دوم دفترچۀ دوم 

اختصاصی تجربیاختصاصی تجربی
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 محل انجام محاسبات 

کنیـد. اگـرالکتریـک) را مشـاهده میدر شکل زیر، بخشی از جدول سري الکتریسیته مالشی (تریبو -161
اي کاغذي را به یک قطعه چـوب مـالش داده، سـپسمینیوم و قطعهاي از جنس ابریشم را به آلوپارچه

مینیمی ونوع بار قطعۀ آلـوچپترتیب از راست به بهمینیمی را در کنار قطعه چوب قرار دهیم،قطعۀ آلو
 کنند، کدام است؟چوبی به یکدیگر وارد میمینیمی و قطعۀنوع نیروي الکتریکی که قطعۀ آلو

) مثبت، جاذبه1
) منفی، جاذبه2
) منفی، دافعه3
 ) مثبت، دافعه4

هاي الکتریکیاند. اگر بردار برایند نیرو  ثابت شدهxyدر سه نقطه، در صفحۀ3qو1q،2qمطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی -162

x 3در سوي مثبت محور2qوارد بر بار باشد، در این حالت نسبت
1

q

q
 کدام است؟

1 (27
4

2 (4
3

3 (
4
3

4 (27
4

20qمطابق شکل مقابل، ذرة بارداري با بار الکتریکی -163 C  را از نقطۀA50با پتانسیلVقطۀو از مجاورت کرة باردار تا نB

 چند ولت است؟Bتغییر کند، پتانسیل نقطۀ5mJجایی انرژي پتانسیل الکتریکی ذرهکنیم. اگر در این جابهجا میجابه

1 (300
2 (300
3 (200
4 (200

توجه : 
 1و 2فيزيك190تا161هايد به سؤالكتاب فيزيك جواب دهند بايهر دو زوجهايخواهند به سؤالآموزاني كه مي* دانش

دهند.پاسخ
205تـا 191و175تـا 161هايجواب دهند بايد به سؤال 2فيزيكهايخواهند به سؤالآموزاني كه فقط مي*دانش

پاسخ دهند.
220تـا 206و190تـا 176هايجواب دهند بايد به سؤال 1فيزيكهايخواهند به سؤالآموزاني كه فقط مي*دانش

پاسخ دهند.

دقيقه20وقت پیشنهادي :کل کتاب :2فيزيك

عا�ق

A B

سريانتهاي مثبت
ابریشم

مینیمآلو
پوست انسان

کاغذ
چوب

پارچه کتان
انتهاي منفی سري

 

x(cm)

y(cm)

q
1(    )1 4,

q
3(         )-8,-3

q
2(         )-2 ,-5
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 محل انجام محاسبات 

ولت افزایش دهیم، اندازة بار200راآن هوا استکه فاصلۀ بین صفحاتکه اختالف پتانسیل بین دو صفحۀ یک خازنهنگامی -164
متر باشد، مساحت هر یک از صفحات خازنمیلی 2/0. اگر فاصلۀ بین صفحاتشوداضافه مینانوکولن 8/1روي هر صفحۀ خازن

Fمتر مربع است؟چند سانتی
( )

m
   120 9 10 

1 (2 2 (5/4 3 (8 4 (16
هاي یک باتري متصل شده است. اگر صفحۀ پایینی این خازن را کمیمطابق شکل زیر، دو صفحۀ یک خازن تخت افقی به پایانه -165

 یابد؟هاي زیر کاهش میجا کنیم، پس از برقراري تعادل الکتریکی، چه تعداد از کمیتبه سمت پایین جابه

BAوAهاي) اختالف پتانسیل الکتریکی بین نقطهآ B(V V )

BB(Vب) پتانسیل الکتریکی نقطۀ )

ذخیره شده در خازنبارپ) 
ت) پتانسیل الکتریکی صفحۀ مثبت

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4 
کنیم. اگرهاي عایقی قرار دارند را با یک سیم رسانا به هم متصل میکه بر روي پایهمطابق شکل زیر، دو کرة فلزي کامًال مشابه -166

0بعد از مدت 02/ sکند؟ساعت بار الکتریکی از سیم عبور می –در این مدت چند میکروآمپر ،پتانسیل شوند، دو کره هم 

1 (/0 022 (5
3

3 (/0 014 (5
6

 
2Vو1Vهاي آرمانیسنجدر این حالت، عددي که ولت .دهیمرا از صفر تا بینهایت افزایش می1Rدر مدار شکل زیر، مقاومت -167

 کند؟دهند، به ترتیب از راست به چپ، چگونه تغییر مینشان می

کاهش –) افزایش1
کاهش –) ابتدا افزایش و سپس کاهش2
افزایش –) کاهش3
 کاهش –) کاهش4

 
 

 
 
 

تالف پتانسیلدر شکل زیر، نمودار توان مصرفی یک مقاومت برحسب جریان الکتریکی عبوري از آن نشان داده شده است. اخ -168
است؟چند ولتاز آن A6ازاي جریان عبوريدوسر مقاومت به

1 (6  

2 (3 
3 (24 

4 (12 

P(W)

P
1
+14

P
1

3 4 I(A)
0

V
ε

R2

2

V1

R1

r

q = 6μC1
q = 66μC2

زم�ن
ε

A

B
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 محل انجام محاسبات 

 ؟کندنمیسنج جریانی عبورال هستند. از چند آمپرها ایدهسنجها مشابه و آمپردر مدار شکل زیر تمام مقاومت -169

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

 
 
 
 
 
 

بنـدیم و دو سـر مجموعـه را بـه اخـتالفصورت موازي به هـم میصورت متوالی و یکبار هم بهیکبار بهراRمقاومت مشابه 5 -170
صـورت تـوان مصـرفیدر این ،وات باشـد96کنیم. اگر اختالف توان مصـرفی در دو حالـتمتصل میVپتانسیل ثابت یکسان

 مجموعۀ زیر چند وات است؟

1 (482 (40
3

3 (1004 (400
3

هـاي ثابـت وجریان(C)و(A)در شکل زیر از دو سیم راست، بلنـد و مـوازي -171
کنند. ازوارد میغناطیسی که دو سیم به یکدیگرکند. اگر نیروي میکسانی عبور می
جهـت جریـان القـائی در ،بـه سـمت چـپ(A)با حرکت سـیمنوع دافعه باشد،

 ) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟2) و (1هاي (حلقه

) ساعتگرد، ساعتگرد1
ساعتگردساعتگرد، پاد) پاد2
ساعتگرد، ساعتگرد) پاد3
ساعتگرد) ساعتگرد، پاد4

) یکدیگر را جذب نمایند و دو2) و (1کند. اگر دو حلقۀ (عبور می 3Iو 1I،2Iهاي) مطابق شکل جریان3) و (2)، (1از سه حلقۀ ( -172
 است. 1I. . . . جهت جریان 3Iو جهت جریان 1I. . . . جهت جریان 2Iجریان) یکدیگر را دفع نمایند، جهت3و ( )2حلقۀ (

موافق –) مخالف1
مخالف –) موافق2
موافق –) موافق3
مخالف –) مخالف4

BصورتبهSIطیسی یکنواختی دربردار میدان مغنا -173 i j  3
 

2است. حلقه است را طوري در این2cmاي که مساحت آن
 عمود باشد. شار مغناطیسی عبوري از حلقه چند وبر است؟ yدهیم که سطح آن بر محورمیدان قرار می

1 (42 102 (42 3 103 (44 104صفر (

Bعمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت5و مقاومت2cmحلقۀ سیمی به شعاعیک -174


که بدون تغییرجهت اندازة آن مطابق
4tکند، قرار گرفته است. در بازة زمانییر مینمودار زیر تغی s6تاt sولت، بزرگی نیروي محرکۀ القایی در حلقه چند میلی

)3است؟ )  

24) 2) صفر1
3 (2 4/4 (0 24/

(2)(1)

(A) (C)

I

�
r

A

A
A

A A

A

A

R
R

V

R
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 محل انجام محاسبات 

اي با مساحت ثابت را که در یک میدان مغناطیسی یکنواختحلقه12ايمغناطیسی عبوري از پیچهدر شکل زیر، نمودار شار -175
1ایم اگر جریان القایی متوسط عبوري از پیچه، در بازة زمانیچرخد، نشان دادهمی 0t 2تا 3t s1برابر 2/ Aباشد، مقاومت

 پیچه چند اهم است؟

1 (1
62 (1

4
3 (1

34 (1
2 

 

 

 

 متر چند فرسنگ است؟کیلو312متر باشد،سانتی104ر ذرعذرع و ه6000اگر هر فرسنگ -176

1 (502 (403 (1004 (80

1کند. اگر پس از پرشـدنساعت پر می30مترمکعب را در مدت زمان1500یک استخر خالی به حجمAشیر -177
حجـم اسـتخر3

برحسب یکاي لیتـر بـرBاز شیرشود. آهنگ خروج آبساعت دیگر پر می15را هم باز کنیم. استخرB، شیرAتوسط شیر
 دقیقه کدام است؟

1 (2500
32 (2500

9 3( 
100
34 (50

3
از مایعی بهcm10خالی تا ارتفاعمطابق شکل زیر، درون یک استوانۀ تو -178

g چگالی
cm354، می از حجم مایع درون ظرف را خالی کنیم،5ریزیم. اگر

شود، جرم ظرف چند گرم است؟مجموع جرم ظرف و مایع درون آن، نصف می
( )  3 

1 (600
2 (360
3 (450
4 (750

gهايدو مایع به چگالی ،مطابق شکل زیر -179
/

cm33 gو4
/

cm36 کـه فشـار هـوا دراند. با فرض آندرون ظرفی ریخته شده8

75/ل برابر بامح  متر جیوه است؟متر جیوه باشد، فشار کل وارد بر کف ظرف چند سانتیسانتی25

)g
/

cm
 313 جیوه6

N
g ,

kg
 10  ( 

1 (89
2 (91
3 (87
4 (90

دقيقه20وقت پیشنهادي :کل کتاب:1فيزيك

0/05

0

0/05-

15
t(s)

Wb)��

cmc

cm

cm
cm

30 cm

40 cm

30

30

0

0
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 محل انجام محاسبات 

180- cm است. اگر بـهcm220و 25مطابق شکل زیر، در ظرفی آب وجود دارد و سطح مقطع قسمت باریک و پهن ظرف به ترتیب
/آب درون ظرف، kg1 تـون و چگونـه تغییـرشود چنـد نیوکه از طرف آب بر کف ظرف وارد میجیوه اضافه کنیم، نیرویی35

gجیوه در کف ظرف کامًال پخش میکند؟ (می شود.
cm

 ،gآب31
/

cm
 313 Nو  جیوه5

g
kg

10( 

، کاهش3) 1
، افزایش3) 2
، افزایش5) 3
کند.) تغییر نمی4

متر جیوه و چگونه تغییـرچند سانتیبا استفاده از شیر خروجیباشد. فشار گاز مخزن رامیcmHg75در شکل زیر، فشار هوا -181
 شود؟cm45شکل، دوبارهUلولۀرفطدوجیوه درارتفاع آزاددهیم تا در همان محل، اختالف

 ، افزایش90) 1

، کاهش90) 2
 ، کاهش45) 3

 ، افزایش45) 4

يشود. اگر کار نیـروجا میبه سمت راست جابه dندازةروي سطح افقی داراي اصطکاکی به اmمطابق شکل زیر جسمی به جرم -182
F1


F2برابر کار کل انجام شده بر روي جسم باشد، بزرگی نیروي 2جاییطی این جابه


چند برابر بزرگی نیروي اصطکاك وارد بـر
cos)جسم است؟ / ,| F | | F |)  1 253 0 6 2

 
 

1 (10 

2 (12

3 (6
5 

4 (6 

mمتري سطح زمین، با سرعت اولیه20اي از ارتفاعگلوله -183

s
متر پایینشود. بعد از چنددر راستاي قائم رو به پایین پرتاب می 4

mمیانرژي جنبشی اولیهبرابر 6رفتن گلوله، انرژي جنبشی آن gشود؟ (
s

  نظر شود.)و از مقاومت هوا صرف210

1 (4 2 (5 3 (6 4 (8 
27سـط خـودرو برابـرکنـد. اگـر تـوان متودر یک جادة افقی و از حال سکون شروع به حرکت میkg900خودرویی به جرم -184

 نظر شود.)رسد؟ (از نیروي مقاومت هوا و اصطکاك صرفمتر بر ساعت میبه چند کیلوs15وات باشد، تندي آن پس ازکیلو

1 (542 (723 (904 (108
/شخصی توپی به جرم -185 kg1 کـارکـلکند. اگربرد و سپس آن را پرتاب میباال میm12دارد و تا ارتفاعمیرا از روي زمین بر5

Nي پرتاب توپ چند متر بر ثانیه بوده است؟ (باشد، تندJ192انجام شده توسط شخص روي توپ برابر با
g

kg
10و از مقاومت

 نظر شود.)هوا صرف

1 (2 2 (4 3 (6 4 (8 

m

5360

F
2 F1

cm45

ج�وه

خروج ش�ر

30cm
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 محل انجام محاسبات 

کند. دماي جسم در ابتـداتغییر میکلوین 7به اندازةدرصد کاهش یابد، دماي آن 9اگر دماي جسمی بر حسب درجۀ فارنهایت -186
 چند درجۀ سلسیوس بوده است؟

1 (6/122 (1503 (1404 (60 

g2000Cو جرم cm2به شعاعتوُپریک گلولۀ فلزي -187 قرار دارد. دماي گلوله را به چند درجۀ سلسیوس برسـانیم40در دماي

30تا چگالی آن 03 g
/

cm
کاهش یابد؟ (

C
  5

0
14 3و  فلز10 ( 

) صفر1204) 1603) 802) 1

Jکند؟ (گرما بدهیم، حجم آب چگونه تغییر میJ2100گرم آب صفر درجۀ سلسیوس،100اگر به -188

kg. C
  ) cآب4200

یابد.) افزایش می2یابد.) کاهش می1
یابد.) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4یابد.) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3

Jقطعۀ فلزي با ظرفیت گرمایی -189

C
برابر دمـاي 6/1لز و آب به ترتیباندازیم. اگر دماي اولیۀ قطعه فرا درون مقداري آب می80

0/تعادل و 1برابر دماي تعادل باشد و2
دهد به محیط اطراف داده شود، جرم آب چنـد گـرمگرمایی که قطعه فلز از دست می8

Jبوده است؟ (
/

g. C
 4  c)آب2

1 (162 (5/153 (144 (5/12
درصد بـه80و بازدهW1000مصرفیدهیم. اگر یک گرمکن باتوانقرار می C0گرم آب500را درون C0گرم یخ500 -190

 رسد؟به مخلوط آب و یخ گرما دهد، دماي این مخلوط به چند درجۀ سلسیوس میs315مدت

J
)

kg. C
 Fآب4200

J
(L ,c

kg
 336000  

40) 354) 203) 2) صفر1

8ي رساناي خنثی خارج شود تا بار الکتریکی آنچند الکترون از یک کره -191 C 191شود؟ 6 10(e / C)  

1(125 10   2 ( 68 10 3(135 10   4 (1312 8 10/ 

10xو در مکان xروي محور qبار الکتریکی -192 cm 1ثابت شده است و میدان الکتریکی آن در مکان 20x cm برابرE


2در مکان qاست. میدان الکتریکی حاصل از همان بار 25x cm مطابق کدام گزینه است؟ ، 

1 (E4


2 (E2


3 (E4


4 (E2


 

AEدر میدان الکتریکی قائمAqبا بار الکتریکیAچک و توپر فلزيکرة کو -193


چک و توُپربه حالت تعادل قرار دارد. اگر کرة کو
4Bو بار الکتریکی آن برابرAکه شعاع آن دو برابر شعاع کرةBفلزي Aq q است را در میدان الکتریکی یکنواخت

4B AE E 
 

 شتاب گرانشی است.) gاند وجنسهمBوAهايتد؟ (کرهافرها کنیم، چه اتفاقی براي آن می

کند.به سمت باال شروع به حرکت می g) با شتاب2ماند.) در حال تعادل باقی می1
کند.به سمت باال شروع به حرکت می g3) با شتاب4کند.به سمت پایین شروع به حرکت می g3) با شتاب3

کنیم. اگر در این حالت فاصلۀ بینوسیلۀ یک مولد پر نموده و سپس از مولد جدا میت بهالکتریک آن هوا اسخازنی را که دي -194
هاي خازن را نصف کنیم، به ترتیب از راست به چپ، اختالف پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی بین دو صفحۀ خازنصفحه

 شود؟چند برابر می

1 (1
2،22 (2،1

43 (2،1 4 (1
2،1 

دقيقه20وقت پیشنهادي :کل کتاب :2فيزيك
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 محل انجام محاسبات 

بار از صفحۀ مثبت خازن به صفحۀمیکروکولن 6است. اگرمترمیلی 3/0فاصلۀ بین صفحات یک خازن باردار جداشده از باتري -195
کند. ظرفیت خازن چند میکروفارادتغییر میSIواحد240منفی آن منتقل کنیم. بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن،

 است؟ (فاصلۀ بین صفحات خازن خأل است.)

1 (25
62 (125

33 (250
34 (25

3
ترتیب از راست به چپ برحسب واحدهايدهند، بهآل نشان میآل و آمپرسنج ایدهسنج ایدهدر مدار شکل زیر، اعدادي که ولت -196

SIکدام است؟ 

  و صفر10)1
 9و10)2
) صفر و صفر3
10) صفر و4

نمودار اختالف پتانسیل دو سر یک باتري برحسب جریان عبوري از آن، مطابق شکل -197
کنیم. اگرمتصل می(مقاومت متغیر) زیر است. به دو سر این باتري یک رئوستا

کند. در حالتدهیم، توان خروجی مولد تغییر نمیافزایش5مت این رئوستا رامقاو
 دوم توان تلف شده در باتري چند وات است؟

1 (242 (32
3

3 (24
34 (16

3
 چند ولت است؟BوAدهد. اختالف پتانسیل بین دو نقطۀرا نشان می A3آلدر مدار شکل مقابل، آمپرسنج ایده -198

1 (48
2 (36
3 (18
4 (24 

12Rها مشابه و اندازة هر یک برابردر مدار شکل مقابل، تمام مقاومت -199  

 دهد؟مانی، چند آمپر را نشان میسنج آراست. در این مدار، آمپر

1 (3
2 

2 (9
2

3 (9
4 

4 (9
8 

 

A

1Ωr=

ε 18V=

A

B

12Ω 24Ω

16Ω8Ω
A

V(V)

I(A)

20

8

2
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 محل انجام محاسبات 

ه شوند، آمپرسنج چنددهد. اگر هر دو کلید بسترا نشان می A2در مدار شکل زیر، وقتی هردو کلید باز باشند آمپرسنج آرمانی -200
 آمپر را نشان خواهد داد؟

1 (1  

2 (3 
3 (4/2  

4 (4 

 

 مدار چند وات است؟کلها یکسان است. توان مصرفیدر مدار شکل مقابل توان مصرفی همۀ مقاومت -201

1 (2 
2 (4 
3 (27
4 (16

5اي با بار الکتریکیذره -202 C 42تنديگرم بامیلی 4و جرم 10 m

s
از غرب بـه شـرق وارد میـدان مغناطیسـی یکنـواختی

28شتاب حرکت ذره در لحظۀ ورود به میدان مغناطیسیبزرگیشود. اگرمی m

s
و به سمت پایین باشد، اندازه میدان مغناطیسـی

210mوس و جهت آن چگونه است؟اچند گ
(g )

s
   

1 (/0 0/) 2و شمال8 3/) 3و جنوب8 3/) 4و شمال2 و جنوب2
مغناطیسی درون آن و دوراندازة میداناگرکند.عبور میآمپري 4متر جریان بیشینۀسانتی60ولۀ آرمانی به طوللسیماز یک -203

T.m؟کدام استلولهتعداد دورهاي سیمباشد،گاوس20هااز لبه
( )

A
   7

0 12 10 

1 (2502 (903 (1504 (60
Aتوسط دو نخ به سقف آویزان شده است و جریانی بهg50اي به جرممیله -204 کهدر آن برقرار است. در صورتیBطرف بهAاز4بزرگی

/هاکشش هریک از نخ N0 باشد، بزرگی میدان مغناطیسی که بر صفحه عمود است، چند تسال است و جهت آن کدام است؟ (جرم هر متر از15

10Nمیله gگرم است و
kg

10( 

سو، درون1/0) 1
سو، برون1/0) 2
سو، درون01/0) 3
 سو، برون01/0) 4

R3 3ΩR =4

R2

R1

V 12V=

A

1Ωr=
ε

3ΩR =1 6ΩR =2

K2

2ΩR =3

K1
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پ�چه

زغالها

لغزان حلقههاي

(شفت) م�لهگردان

مغناط�س Rم�دان
�=5

y

x

بـه یـکمطابق شکل زیر، یـک مولـد جریـان متنـاوب -205
اي که میدان مغناطیسیمقاومت متصل است، اگر در لحظه

 4یکنواخت موازي صفحۀ پیچه است جریـان مولـد برابـر
اي کـه میـدان مغناطیسـی و صـفحۀآمپر باشد، در لحظه

سازند، توان مصـرفیدرجه می60پیچه با یکدیگر زاویۀ
 شود؟در مقاومت چند وات می

1 (202 (60 

3 (804 (50
 

ng.cmحاصل کمیت -206
A

Ts


228
 مطابق کدام گزینه است؟210

1 (J10102 (W1010 3( W1210  4 (J1210
یـکBو درون مـایعmبه جرمتوپرمینیمییک گلولۀ آلوAایم. درون مایعپر کردهBوAهايدو ظرف مشابه را جداگانه از مایع -207

mدیگر به جرمتوپرمینیمیگلوله آلو
1
Bریخته شـده از مـایع، دو برابر جرم بیرونAریخته شده از مایعبیروناندازیم. جرممی4

 است؟Aخواهد بود. اگر جرم مساوي از این دو مایع را با یکدیگر مخلوط کنیم، چگالی مخلوط این دو مایع چند برابر چگالی مایع

1 (2
32 (4

33 (8
94 (16

9

حفرهgاي آهنی به چگالیدرون کره -208 8
cm3،اي به حجمcm3200وجود دارد. اگر این کره را درون ظرفی که از الکل پر شـده

gگرم است؟ (چگـالی الکـلشود. جرم کرة آهنی چند کیلوریز میاز ظرف سرالکلg800است، فرو ببریم،
/

cm30 واسـت8

 )  شود.حفرة کره وارد نمیبه درون عیما

1 (/9 62 (/6 43 (/4 84 (8
 هاي زیر چند عبارت درست است؟از عبارت -209

 .کندرا تر میاي بریزیم، جیوه روي سطح شیشه) اگر مقداري جیوه را روي سطح افقی شیشهآ
است.ي مایعهاچسبی بین مولکولهمنوعی نیرويها،ب) کشش سطحی در مایع

کشد.هاي مادة مجاور میولکولسوي مهاي یک ماده را بهچسبی، نیرویی است که مولکولپ) دگر
 .گیردقرار میترت) وقتی لولۀ موئین را وارد یک ظرف آب کنیم، سطح آب درون لوله از سطح آب درون ظرف پایین

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
هسـتند،cm10و cm5ترتیبها بهمرکز که شعاع آنخالی قائم هممطابق شکل دو استوانۀ تو -210

gگرم از یک مایع به چگالی500در اختیار داریم. مقدار جرم

cm34 بار در فضـاي بـین دورا یک

ریزیم. اگر فشار وارد بر سطح از طرف مـایع در حالـتاستوانه و بار دیگر درون استوانۀ داخلی می

Pباشد،P2وP1ترتیب برابراول و دوم به

P
1
2

Nکدام است؟
(g )

kg
10

1 (1
22 (1

33 (2
34 (3

4

دقيقه20وقت پیشنهادي :کل کتاب:1فيزيك
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اي گـاز درونل زیر، سطح مقطع شاخۀ سمت راست لوله دو برابر سطح مقطع شاخۀ سمت چپ آن اسـت. فشـار پیمانـهدر شک -211
 ؟شودنمتر جیوه افزایش یابد تا مایع از شاخۀ سمت راست، سرریزمخزن حداکثر چند سانتی

 
1 (6 

2 (9 
3 (10 

4 (13 

 

1اي رااگر با استفاده از یک شیر، قطر مقطع گذر آب در لوله -212
یابـد؟برابر کنیم، تندي آب خروجـی چنـد درصـد افـزایش می3

 اي و پایا است.)(جریان آب الیه

1 (92 (9003 (84 (800

kg2 mجسمی به جرم -213 را با تندي
s

گـردد، تنـديکنیم. وقتی جسم به نقطۀ پرتاب برمی  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب می 4

1 Nچند متر بوده اسـت؟ (از محل پرتابرسد. ارتفاع اوج جسممقدار اولیۀ خود می3آن به
g

kg
10درو نیـروي مقاومـت هـوا

 شود.)ثابت فرض میمسیر رفت و برگشت

1 (4
45 2 (45

4 3 (4
9 4 (9

4

Aرا از نقطۀmمطابق شکل زیر، جسمی به جرم -214
m با تندي
s

کنیم. این جسم در نقطۀدار پرتاب میبه طرف باالي سطح شیب6

B
m متوقف شده و در بازگشت، با تندي
s

BتاAصلۀگردد. فابرمیAبه نقطۀ4
m gچند متر اسـت؟ )
s

 نیـرويبزرگـیو210

 ).یکسان استدر مسیر رفت و برگشتاصطکاك

1 (/1 3 

2 (/1 6
3 (/2 6 

4 (3/2 
Fتحت اثر نیروي kg2به جرممطابق شکل زیر، جسمی -215 N SIزمـان ایـن جسـم در –گیرد. اگر معادلۀ سرعتقرار می40

vصورت به t 5 tباشد، اندازة کار نیروي اصطکاك در بازة زمانی3 s1 tتا1 s2  چند ژول است؟2

1 (30
2 (45
3 (60
4 (90

30A

m
s

B

=6v

12cm

8cm

10cm

3cm

�
1=13/6

ج�وه

�
2
=10/2

g

cm
3

�
3
=6/8 g

cm
گاز3 مخزن

g

cm
3

kg2

60

F=40N
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دهد و دردرون یک ظرف حاوي آب صفر درجۀ سلسیوس نشان میهاي یکسان رابا حجمBوAشکل زیر موقعیت دو جسم -216
درجۀ سلسیوس افزایش یابد، پس از 3است. اگر دماي آبBFوAFترتیب برابراین حالت نیروي شناوري وارد بر دو جسم به

شود. در مورد مقایسۀ این نیروها کـداممیBFوAFترتیببر دو جسم بهرسیدن مجموعه به حال تعادل نیروي شناوري وارد
 نظر کنید.) در اثر تغییر دما صرفBوAهايگزینه صحیح است؟ (از تغییر حجم جسم

1 (A BF FوA BF F  

2 (A BF FوA BF F   

3( A BF FوA BF F  

4 (A BF FوA BF F   
چنـد برابـر ضـریب انبسـاطBلی میلۀصورت زیر است. ضریب انبساط طوبرحسب دما بهBوAنمودار تغییرات طول دو میلۀ -217

 است؟Aطولی میلۀ

1 (14
5

2 (17
5

3 (5
14

4 (5
17 

یابد. اگر بـا ایـن ورقـه، مکعبـی بسـازیم ودرصد افزایش می 2افزایش دهیم، مساحت آنC50اگر دماي یک ورقۀ فلزي را -218

 یابد؟افزایش دهیم، حجم آن چند درصد افزایش میC200دمایش را

1 (102 (123 (204 (22
/درصد آب در حال جوشیدن است. در مدت80و بازده kW2در یک کتري برقی با توان -219 s226 چنـد گـرم آب بـه بخـار8

vشود؟تبدیل می
J

(L )
g

 2268   

1 (2002( 163 (1604 (20
 وزد.شود. در روز باد از سمت ................... مینگار استفاده میهاي ................... از ابزاري به نام دماسازي تابشبراي آشکار -220

  ساحل به دریا –سرخفرو) 2ساحل به دریا –) فرابنفش1

 دریا به ساحل –سرخ) فرو4دریا به ساحل –) فرابنفش3

10

16
24

B
A

L(cm)

�
�( (C

A

B
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 محل انجام محاسبات

...................جز به ،اندهاي زیر درسترو همۀ عبارتروبههايبا توجه به عنصر -221
د.نگذارها الکترون به اشتراك میشبه فلزي در واکنش با دیگر اتمنافلزي وصرهاي) اتم عن1
یکسان است.اشغال شده ۀالینخستین زیربا هالیترین زیر یبیرونها درشمار الکترون ،هادر آرایش الکترونی اتم آن) 2
3 (SiوGeفلزهاست.شبیهخواص فیزیکی و شیمیایی یکسانی داشته و خواص فیزیکی آنها بیشتر
 یابد.افزایش میشده از الکتروناشغالهايالیهخواص فلزي و شمار زیر ،) با افزایش شعاع اتمی در این گروه4

 

Feتن سنگ معدن20از واکنش -222 O2 دشوچند تن آهن تولید می ،درصد80با بازده(I)معادلۀدرصد مطابق50با خلوص3
ها را از راست به چـپتوان جذب کرد؟ (گزینهمی(II)ادلۀمعاکسید مطابقگرم کلسیمو گاز آالینده حاصل از آن را با چند کیلو

C) ).بخوانید , O , Ca ,Fe : g.mol )    112 16 40 56 

I) Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)  2 3 23 2 3
II) CO (g) CaO(s) CaCO (s) 2 3

1 (/ ، / 38 4 10 5 62 (3 ، /15 10 2 83 (3 ، /15 10 5 64 (/ ، / 38 4 10 2 8
Naازهاي برابريمولبر اثر تجزیه -223 CO2 /NaHCO3،و3 g26 وگاز4 CO2/ g5 بازدهشود. در این شرایطبخار آب تولید می4

C) .موازنه نشده استهااست؟ (معادلهدومچند برابر بازده درصدي واکنشاولدرصدي واکنش ,O ,H : g.mol   112 16 1 

)NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)  3 2 3 2 21 
)Na CO (s) Na O(s) CO (g) 2 3 2 22 

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

H): جز به،اندنادرستهمۀ موارد زیر -224 ,C : g.mol )  11 12 

CH)، با ترکیب»هگزانمتیلدي -2،2 –اتیل – 4«ترکیب) 1 ) CCH CH(C H )CH CH3 3 2 2 5 2 مر است.ایزو3
خط –پیوندمتیل قرار دهیم فرمولگروه 5ژن در اتان یک گروه اتیل وهاي هیدروجاي اتم) اگر به2

است.روروبهصورتدست آمده بهترکیب به
باشد.ترکیب آلیتواند نام درستی براي یکمی »پنتانکلرو -1 –برمو -5«) نام3
 مرهاي نونان است.دهد و یکی از ایزوهاي کربن تشکیل میرا اتم» پنتانمتیلتترا -2،2،3،3«ترکیبدرصد جرم90) بیش از4

دقيقه15وقت پیشنهادي: کل کتاب :2شيمي

توجه : 
 1و2شيمي250تا221هايكتاب شيمي جواب دهند بايد به سؤالهر دو زوجهايخواهند به سؤالآموزاني كه مي* دانش

دهند.پاسخ
265تـا 251و235تـا 221هايجواب دهند بايد به سؤال 2شيميهايخواهند به سؤالآموزاني كه فقط مي*دانش

خ دهند.پاس
280تـا 266و250تـا 236هايجواب دهند بايد به سؤال 1شيميهايخواهند به سؤالآموزاني كه فقط مي*دانش
 .دپاسخ دهن

C 

Si 

Ge 

Sn 

Pb 
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 3/3اکسید تولید شده به جرم آلکین اولیه، برابرديایم. اگر نسبت جرم کربنرا در مقدار کافی اکسیژن سوزاندهAآلکین -225
یند سیر شدن کامل این آلکین،پیوند اشتراکی وجود دارد و در فراباشد، به ترتیب از راست به چپ در ساختار این آلکین چند

C)شود؟چند درصد به جرم مولی آن افزوده می , H , O :g.mol )   112 1 16 

1 (8-9 2 (11-9 3 (11-104 (8-10 

/کدام گزینه درست است؟ ( -226 : J.g . C  1 11 /زیتونروغن97 , c 4  c)آب18

در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار ماده بستگی دارد.) ظرفیت گرمایی ویژه1
 .است) اگر به جرم برابري از آب و روغن زیتون مقدار گرماي برابري داده شود، تغییر دماي روغن زیتون به تقریب نصف تغییر دماي آب2
) حتمًا باالتر است.1ظرف (میانگین انرژي جنبشیوانرژي گرمایی) باالتر باشد،2) از ظرف (1) اگر دماي آب در ظرف (3
شوند را تعیین کرد.هایی که در حالت محلول انجام میفرایندهاي انحالل و واکنشHتواننج لیوانی میبا استفاده از گرماس) 4

ژول بر گرم است و براي تأمینباشد، ارزش سوختی این ماده چند کیلومولژول برکیلو -393اگر آنتالپی سوختن گرافیت برابر -227
 گرم گرافیت نیاز است؟مطابق واکنش زیر، به چند80%مینیم سولفات با خلوصآلوg171ۀزیگرماي الزم براي تج

C)ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینه ,Al ,S ,O : g.mol )    112 27 32 16
.)نظر کنیدسولفات صرفهاي آلومینیمشده توسط ناخالصی(از گرماي جذب

Al (SO ) (s) kJ Al O (s) SO (g)  2 4 3 2 3 3524 3
1 (75/31– 6/4 2 (75/32– 4/6 3 (75/32– 6/4 4 (75/31– 4/6 

Cاگر آنتالپی پیوند -228 Hبه انـدازةkJ.mol150از آنتـالپی پیونـدO Hکمتـر و آنتـالپی پیونـدC Oبـه انـدازة
kJ.mol1302از آنتالپی پیوندO O،بیشتر باشدH؟استکیلوژولواکنش زیر برابر چند 

  CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 2 2 22 2 

1 (756- 2 (784- 3 (8044 (832- 
 اند؟از مطالب زیر درستچند مورد -229

بخشد.فردي می بهخواص فیزیکی و شیمیایی منحصر ،ترکیب آلی داراي آنبههاست کهآ) گروه عاملی، آرایش منظمی از مولکول
 .است 8برابر ،هیدآلدنون و بنزهپتا -2فرمول شیمیاییژن درهاي هیدروب) تفاوت شمار اتم

دو اتم کربن با پیوند یگانه متصل است. وبه یکبه ترتیباتم اکسیژن ،و اتريکسیلهاي عاملی هیدروپ) در گروه
ژن وهاي اکسیژن، گاهی نیتروژن و کربن، اتمهاي هیدروها در ساختار خود افزون بر اتمجود در ادویههاي آلی موت) ترکیب

گرد نیز دارند. گو
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

0/لیتر محلولیلیم100 -230 طور همزمان و در شرایط یکسان قرار بهBوAاکسید) در دو ظرفژن پرموالر آب اکسیژنه (هیدرو2
 پتاسیم یدید اضافه شود، چند مورد از مطالب زیر درست است؟چند قطرهAداده شده است، اگر به ظرف

H O (aq) H O(l) O (g) H kJ    2 2 2 22 2 240
استروروبهصورتمودار تغییرات حجم گاز حاصل در دو ظرف بهن: 
ها، واکنش در ظرف  با گرم کردن محلولAرود.با سرعت بیشتري پیش می
0/محلولحجمبا همانتکرار آزمایشدر صورت موالر، گرماي آزاد شده به نصف1

کاهش خواهد یافت.
د گاز اکسیژن در ظرفسرعت متوسط تولیA،ًتر از سرعت متوسط تولیدبیشقطعا

H O2در ظرفB.است
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

از
گ

م
ج

ح

زمان

A

B
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231- H (I)آید. سرعت واکنشدست مینیاك از اضافه کردن لیتیم به آب بهمورد نیاز براي واکنش تولید آمو2در محفظۀ دربسته،

1،برحسب مول بر دقیقه
H 8/1ها،دقیقه از شروع واکنش 4است. اگر پس از(II)سرعت واکنش6 در ظـرف داشـته2گـرم

H)ه بوده است؟نیاك در این مدت چند مول بر دقیقباشیم، سرعت متوسط تولید آمو : g.mol ) 11 

I) N (g) H (g) NH (g) II) Li(s) H O(l) LiOH(aq) H (g)    2 2 3 2 2
ها را کامل درنظر بگیرید.)ها موازنه شود و واکنش(معادلۀ واکنش

1 (/0 0752 (/0 053 (/0 154 (/0 1
 ..........جز بهاند،هاي زیر درست بیان شدههمۀ عبارت -232

 .ندستچک همولکول طبیعی و یک مولکول کو، درشت) تفلون، پروتئین و برم به ترتیب پلیمر ساختگی1
شود.به یکدیگر ساخته میکز) پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده و سلولز، زنجیري بسیار بلند است که از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلو2
تواند با برم مایع واکنش دهد.اتن میژن وجود دارد و پلیاتم کربن و هیدرواتن، هزارانساختار هر مولکول پلی) در3
اتن است.دیگر پلی، بیشتر از نوعداراتن شاخهپلیپذیريها به یکدیگر ارائه نشده است و انعطافنومراي براي اتصال شمار موقاعده) تاکنون هیچ4

H)است؟درستچه تعداد از موارد زیر -233 ,O ,C : g.mol )   11 16 12 

گانـه آن برابـر تعـدادهاي دوماتیک بوده و تعـداد پیونـدمصرف یک ترکیب آرونومر مورد استفاده در ساخت ظروف یکبار مو -
ر در واحد سازنده پلیمر مورد استفاده در نخ دندان است.ئوهاي فلواتم

اتن بدون شاخه است. دار کمتر از پلیاتن شاخههاي بین مولکولی، چگالی و شفافیت در پلینیرو -
CHاختالف جرم مولی الکل و اسید سازنده استر - (CH ) COOCH3 2 3 است. گرم بر مول70برابر3
ژنی است.ها از نوع پیوند هیدرواسترلیها برخالف پآمیدهاي بین مولکولی در پلینیرو -

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

H)است؟نادرستکدام گزینه ،با توجه به واکنش زیر -234 , C , O :g.mol )   11 12 16)R هیدروکربنی اسید،بخشBو
Cاست.)فرضینماد دو مادة شیمیایی 

C

O O
|| ||

B CH CH CH H OOR C OH C      3 2 3 2
اتانول از اتیلن نیز کاربرد دارد.صنعتیگر داشته و در تهیۀنقش کاتالیزC) ترکیب1
و همانند استون به هر نسبتی در آب محلول است.بر مول بودهگرم12با استون برابرB) تفاوت جرم مولی ترکیب2
3 (RCOOHها در زندگی روزانه است. یدترین اسکاربرداست و یکی از پریکربندویک اسید
 .هاي خود را دارندمیان مولکولژنیها امکان تشکیل پیوند هیدروکننده در این واکنش تنها دو ترکیب از آن  ) در بین مواد شرکت4

235- /0 دهیم و در نهایتشدن شرکت مییمريیرن را در واکنش پلمول است04 184 هاي برابراستیرن با جرممولکول پلی10
یکجود درهاي اشتراکی موتعداد پیوندبوده وگرمتقریب برابر چند کیلویرن بهاستپلیاز اینآید. جرم یک مولدست می به

C)این پلیمر کدام است؟مولکول از , H : g.mol )  112  ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینه1

1 (313- 1204002 (313- 60200 3 (626- 602004 (626- 120400 
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 است؟نادرستهاي زیرینهیک از گزکدام -236

توپ وجود دارد.ایزوهاي طبیعی هیدروژن تنها یک رادیوتوپ) در بین ایزو1
کند.یروئید این یون را نیز جذب مییعی عنصر تکنسیم است، اندازة مشابهی دارد و غدة تبترین ایزوتوپ طیون یدید با یونی که حاوي فراوان) 2
رود.کار میهاي اتمی بهاغلب به عنوان سوخت در راکتورهاي آن،توپست که یکی از ایزوپرتوزایی اترین فلزشده) اورانیم شناخته3
شوند.ناپایدارند و با گذشت زمان متالشی می ،باشد 5/1تون آنها برابر یا بیش ازهایی که نسبت شمار نوترون به پرو) اغلب هسته4

X10راوانی ایزوتوپاگر درصد فاست.توپداراي دو ایزوXعنصر -237
5،

1
تر و جرم اتمی میانگینتوپ سنگیندرصد فراوانی ایزو4

Xبرابر/ amu10 Al27ها درتر با شمار نوترونها در ایزوتوپ سنگینباشد تفاوت شمار نوترون8
(عدد جرمی راکدام است؟13

 هم ارز با جرم اتمی در نظر بگیرید.)

1 (6 2 (7 3 (8 4 (3 
Cکز (ها در چند گرم گلوگرم آب با شمار مولکول108ها دراتمشمار -238 H O6 12  ) یکسان است؟6

(H , C , O :g.mol )   11 12 16
1 (10802 (5403 (32404 (1620

Al) ؟درست هستندچند مورد از مطالب زیر -239 ,O : g.mol )  127 16 

دارند.اي مشابهینقطه –همگی آرایش الکتروناي،در جدول دورهآ) عنصرهاي یک گروه
1/برابر باAs33این شمار دربهFe26هاي ظرفیتب) نسبت شمار الکترون  .است8

/پ) به ازاي تشکیل g5 /مینیم اکسید،آلو1  231 806 د.شوالکترون مبادله می10
lهاي با  که شمار الکترونتناوبیجدولاز دورة چهارميت) در عنصر 1هاي باالکترونشمارآن چهار برابرl  ،استآن2

nمجموع lاست.23هاي ظرفیت آن برابرالکترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Xیش الکترونی یوناگر آرا -240 3الیۀبه زیرd33درست است؟این یونم شود، چند مورد از مطالب زیر دربارةخت 

است.از الکترونالیۀ اشغال شدهآ) داراي هفت زیر
الکترون است.12ب) آخرین الیۀ الکترونی آن داراي

lالکترون با 5پ) داراي   .است2
پر است. الیۀ نیمهت) داراي دو زیر

جدول جاي دارد. 4بوده و در گروه24آنعنصرث) عدد اتمی
 3) 4 2) 3 1) 2صفر) 1

یک از اینش هرشده است. با توجه به نقطۀ جوسردC190دمايتاداخل یک ظرفدرEوA،B،C،Dمخلوطی از مواد -241
 (نماد عناصر فرضی هستند.)است؟درستپنج ماده کدام گزینه

A B C D E

C C C C C        170 183 269 201 180
½jI¶

x¼]  à¾õ£º
 .اندگازيو سه مادهمایع) در این شرایط دو ماده1
گردد.جداسازي میAابتدا مادة ،جود در ظرفمخلوط موجزءجزءبه) با تقطیر2
جود در ظرف دشوار است.طریق تقطیر مخلوط مودرصد خالص ازدصورت ص بهE) تهیۀ ماده3
باشد.He(l)توانددر این شرایط میC) مادة4

دقيقه15وقت پیشنهادي: کل کتاب :1شيمي
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 محل انجام محاسبات

 است؟درستکدام گزینه -242

قف کرد.یا متودادگذارند، کاهشجاي می) در جهت افزایش کیفیت زندگی بایستی تولید و مصرف مواد شیمیایی را که ردپاي سنگینی روي کره زمین بر1
ژن نیز دارد.ژن، نیترو) سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدرو2
دهند.اکسید واکنش میکلسیماکسید یاآن را با منیزیمبه مواد معدنی،هاخروجی از اگزوز خودروCO2) براي تبدیل3
 کند.تري نسبت به سوختن یک گرم گاز طبیعی آزاد می) سوختن یک گرم بنزین گرماي بیش4

C)اند؟هاي زیر درستچند مورد از عبارت -243 ,H ,O : g.mol )   112 1 16 

فسفید با نسبت تعداد آنیون به کاتیون در گالیم سولفید برابر است.(II)آ) نسبت تعداد کاتیون به آنیون در آهن

2اسکاندیم نسبت تعداد کاتیون به آنیون برابرمینیم، کروم وآهن، آلوهايصرهاي عنی همۀ اکسیدفرمول شیمیایب) در
است.3

معادله برابر است.سمتها در دوزیرا تعداد کل مولکول ؛جود در مخلوط یک واکنش ثابت استپ) جرم کل مواد مو

است. 5/1ناپیوندي برابرهايالکترونجفتي بهپیوند  هاي  الکتروننسبت تعداد جفت ،CNوCOت) در
شود. اکسید تبدیل میگرم گاز اکسیژن به کربن دي 2/3با مصرف ،گرم متان 2/3ناقصکسید حاصل از سوختننوث) کربن مو

1 (5 2 (4 3 (2 4 (3 
 هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت -244

ها را تخریب کنند.االنسی را بشکنند و مولکولهاي کووتوانند پیوندانرژي بودن میبنفش به دلیل پرهاي فراپرتو
اوزون را دارد.ترین مقدارشود که بیشپوسفر گفته میاي مشخص در ترواصطالح الیۀ اوزون به منطقه
دارد.پذیري خیلی کمیکره، واکنشترین جزء سازنده هوااصلی
شود.طور مستقیم به خاك تزریق میآمونیاك به عنوان کود به
پذیر هستند.هاي برگشتواکنشهایی ازنمونهاز گاز اکسیژن،و تولید اوزوناز نیتروژن و هیدروژننیاكتهیۀ آمو
1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 

Xژن گازيلیتر از یک هالومیلی9600 -245 (g)2به هنگام واکنش با فسفرP4گرم96/68زیر،واکنش، مطابقPX5کند. تولید می

P)در نظر بگیرید.) بر موللیتر24ها راحجم مولی گاز ،کدام است؟ (در شرایط آزمایشXجرم مولی g.mol ) 131   

P(معادله موازنه شود.) X PX 4 2 5
1 (192 (5/353 (804 (127

 هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت -246

 .استمولکولیانحاللالل آن در آب،انحنوعآ) اتانول به هر نسبتی در آب محلول است و

1ها در آنهاست و مجموع شمار اتمها و انواع الك، رنگهاچربیبرخیاللب) استون ح
ها در هگزان است.مجموع شمار اتم2

هاي قطبی از ناقطبی بیشتر است.کنند و همواره نقطۀ جوش مولکولگزارش میدبايها را با یکايقطبی مولکولپ) گشتاور دو

هاي عصبی بدونکه انتقال پیامطوري به ؛براي تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروري استKت) وجود یون
پذیر نیست.وجود این یون، امکان

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

/کز در خون فردي برابر باگلویغلظت مول -247 mol.L  3 15 25 ند خون این فرد را با چه عدديمتر قکو  ، دستگاه گلواست10

C)دهد؟نشان می ,H ,O :g.mol )   112 1 16 

1 (902 (853 (1104 (5/94

 است؟نادرستکدام مورد -248

0/برابـرNOپـذیري گـازانحالل ،اتمسـفر 3در فشـارمعـین ودر دمـاي) اگر1  ،اتمسـفر 9باشـد، در فشـارگـرم آب100درگـرم02

0/پذیري آن برابرانحالل  است. گرم06

بیشتر است.CO2به دلیل قطبی بودن نسبت به گازNOپذیري گاز) در دما و فشار یکسان، انحالل2

کنند.) در روش اسمز معکوس، آب را با ایجاد فشار از محلول غلیظ خارج کرده و تصفیه می3

ماند.هاي اسمز معکوس و صافی کربن نسبت به روش تقطیر، آالینده کمتري در آب تصفیه شده باقی می) در تصفیۀ آب به روش4

کنیم و دما رااضافه میC40گرم محلول سیرشدة این نمک در دماي400پتاسیم نیترات را بهگرم نمک70گرم آب و15 -249

ین محلول بیفزاییم تا همۀ پتاسیمبه اC50چند گرم آب با دمايحداقل .برسیمC50دهیم تا به دمايبه تدریج افزایش می

چند درصد مولی مخلوط را پتاسیمتقریب به،C50نیترات اضافه شده حل شود و در محلول سیرشدة این ترکیب در دماي

K)دهد؟نیترات تشکیل می ,N ,O ,H : g.mol )    139 14 16  ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینه1
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1 (10- % /12 72 (10- % /21 3 3 (15- % /12 74 (15- % /21 3
n 40رات را به غلظتمحلولی از نقره نیت -250 m60ا محلولی از منیزیم کلرید بـه غلظـتبلیترمیلیموالر و حجم مـوالر و حجـم

هـا در محلـولاند. مجمـوع غلظـت یونهاي کلرید رسوب کردهاتمام واکنش فقط نیمی از یونازلیتر مخلوط نموده و پسمیلی

AgNO(واکنش موازنه شود.)نهایی چند موالر است؟ (aq) MgCl (aq) AgCl(s) Mg(NO ) (aq)  3 2 3 2 

1 (/ n / m0 4 1 22 (/ n m0 25  3 (/ n / m0 2 0 64 (/ n m0 5 2 
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 محل انجام محاسبات

 

 کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ -251

هیدروکسید همانند زمرد، سبزرنگ است.(II)آهنرسوبآ) 

Feب) در زنگ آهن کاتیون 2.وجود دارد
سیم بیشتر است.پتانسبت بهپ) در شرایط یکسان، تمایل آهن براي تبدیل شدن به کاتیون

تر از سدیم است.ت) براي استخراج آهن از سنگ معدن آن، استفاده از کربن مناسب
) آ، پ، ت4آ، تفقط) 3) ب، پ2) آ، ب1

 کدام مطلب درست است؟ -252

است. 2برماتیک براآروهايسرگروه ترکیبژنهاي هیدروبه نسبت شمار اتمهاآلکنعضوژن ششمینهاي هیدرو) نسبت شمار اتم1

برابريهمپار هستند و تعداد گروه» پنتانمتیلتري -2،3،4«و» پنتانمتیل 2-اتیل -3«هايکربن) هیدرو2 CH2.دارند

C) براي آلکانی با فرمول3 H7  .ختم گردد» پنتان«ها بهساختار رسم کرد که نام آن جتوان پنمی16

اتم وجود دارد.35باشد در فرمول مولکولی آن11در آلکانی برابرHهايهاي پیوندي و شمار اتمالکترون) اگر تفاوت شمار جفت4

50/مقداربه -253 KNO)اتگرم پتاسیم نیتر5 درصد آن مطابق30شود. بعد از مدتیده میگرما دا ،درصد ناخالصی20با3(
صورت جامد باقیها بهمانده، چقدر است؟ (ناخالصیگردد. درصد جرمی اتم اکسیژن در توده جامد باقیمعادله زیر تجزیه می

K)ند.) اکسیژن ندارمانند ومی ,N ,O :g.mol )   139 14 16 

KNOود.)(معادله واکنش موازنه ش (s) KNO (s) O (g) 3 2 2
1 (8/3 2 (75/4 3 (6/354 (38

C)ند؟هستهاي زیر درستچند مورد از عبارت -254 ,H : g.mol )  112 1 

Cآ) ترتیب H C H C H 12 26 9 20 6 در نظر گرفت.هاآنتوان براي دماي جوش و گرانرويرا می14
است.بر مولگرم14نفتالن برابر وهگزانتیلمدي -4 ،2 –اتیل -3ب) اختالف جرم مولی

0/دنپ) براي سیرش ژن الزم است.گرم گاز هیدرو 4/5مول بنزن،9
است.بر مولگرم16برابرهاآلکینعضو خانوادةبا دومین هاآلکانعضو خانوادة سیکلواولینت) تفاوت جرم مولی

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

 است؟نادرستم گزینهکدا -255

شود.تري موجب ایجاد باران اسیدي میوشو داده شده، به میزان کمسنگ شستسوختن زغال) 1

اي عنصرهاشود، از اکسید فلزي از گروه دوم جدول دورهنمیتولیدسنگ که از سوختن بنزین لاي از سوختن زغاورده) به منظور حذف فرا2

شود.استفاده می

کان انفجار وجود دارد.درصد برسد، ام 5گاه مقدار آن در هواي معدن به بیش ازه هربو است کرنگ و بی بیگازي ،آلکانترین) سبک3

دهد.  ) بیش از نیمی از نفت سنگین ایران را، جزئی از نفت خام با کمترین میزان فراریت میان اجزاي سازنده نفت خام تشکیل می4

دقيقه15وقت پیشنهادي: کل کتاب :2شيمي
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 محل انجام محاسبات

 اند؟درستهاي زیرچند مورد از عبارت -256

کند.دانند که در فشار ثابت به محیط پیرامون منتقل میارز با گرمایی میها تغییر آنتالپی هر واکنش را همدانآ) شیمی
ها و حالت فیزیکی آنها بستگی دارد.ها، نوع فراوردهدهندهب) گرماي یک واکنش در دما و فشار ثابت به نوع و مقدار واکنش

تر است.استفاده از میانگین آنتالپی پیوند مناسب» Br-Br«برخالف پیوند »H-H«براي پیوندپ) 
الماس کمتر است.یک مولمول گرافیت ازیکگرماي حاصل از سوختن کامل ،ت) در شرایط یکسان

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

/جذبگاز حاصل از تجزیه مقداري کلسیم کربنات با -257 J831 ـا6 ـا از دم ـايC25يگرم ـاتC70بـه دم ـیم کربن ـرم کلس ـیده اسـت. ج رس

O(مصرف شده در این واکنش چند گرم است؟ ,Ca ,C :g.mol   116 40 COcو12 / J.g . C  1 1
2 0 84 ( 

CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2
1 (752 (253 (1004 (50 

H)ز مطالب زیر درست است؟رد ااکدام مو -258 ,C :g.mol )  11 12 

یابد.افزایش می، اندازة آنتالپی سوختنهاآ) با افزایش شمار کربن در آلکان

مول متان در همین شرایط بیشتر است.یکاز گرماي سوختنC25دمايمول متانول دریکب) گرماي سوختن
ن از ارزش سوختی اتان بیشتر است.پ) ارزش سوختی متا

C)آنتالپی سوختن اتیناگرت)  H )2 kJ.molبرابر2 است.kJ.g150برابرارزش سوختی آن ،باشد  11300
H ،هاي سوختن کامل مواد آلی در دماي اتاقث) یکی از فراورده O2.است که حالت گازي دارد

) ب، ت، ث4) آ، پ، ت3) ب، پ2) آ، پ، ث1

 ژن در واکنش زیر: به کمک گرماي تولید شده به ازاي تولید دو مول گاز نیترو -259

NH(معادله موازنه شود.)  (g) Cl (g) N (g) HCl(g)  3 2 2

افزایش داد؟C80توان به اندازةگرم نقره را میدماي چند کیلو
585برابر باهاي گازي جدا از همنیاك و تبدیل آن به اتمگرم گاز آمو 5/8جود درهاي مو(گرماي الزم براي شکستن همه پیوند

N)باشد.)ژول میکیلو ,H :g.mol )  114 1

Ag (Cl Cl) (N N) (H Cl)(c / J.g . C , H , H , H :kJ.mol )  
         1 1 10 235 240 944 431 

1 (252 (803 (504 (120
Nگرم200هاي زیر، اگربا توجه به واکنش -260 O2 Nدر اثـر واکـنش: درصـد75با خلوص5 O (g) N (g) O (g) 2 5 2 22 2 5

N) ودرصد است80بازده این واکنش(شود؟ژول گرما آزاد میچند کیلوتقریب بهتجزیه شود، ,O :g.mol  114 16 

I) NO(g) O (g) NO (g) H kJ

II)N (g) O (g) NO(g) H kJ

III) NO (g) O (g) N O (g) H kJ

    

    

    

2 2
2 2

2 2 2 5

2 2 141
2 180

4 2 110
1 (4/3692 (5/2823 (6/3524 (5/295
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ش: نســبت بــه زمــان را در واکــن2COهاي زیــر کــه تغییــر مقــدار و غلظــت گــازهــاي جــدولبــا توجــه بــه داده -261

3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   نشان می ،c abبهدهد، نسبت چند مول بـر ثانیـهکدام و مقدار

1است؟ (گزینه 2ها را از راست به چپ بخوانید، 44CO g.mol ( 

01020304050

65/9865/3264/8864/6664/5564/50

00/661/10

(گرم) وا�نش مخلوط جرم

(ثاهن�ه) زمان

(گرم) ديا�س�د �ربن جرم

 

(s)زمان

0

10

20

30

40

50
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2/50 10
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n(CO  ),(mol)2Δn(CO  ),(mol)2

1/50 10
-2

1/00 10
-2

1/50 10
-3

1/00 10
-3

R(CO  )2 =
Δt

Δn(CO  )2 ,(mol.s   )-1

a

c

b

/و 22/0) 1 34 3 102 (055/0 32و 103 (22/0 و/ 42 5 104 (055/0 42و 10

H)............. جز بهاندهاي زیر درستهمۀ عبارت -262 ,C :g.mol )  11 12 

 .ستاگرم24) تفاوت جرم مولی استیرن و نفتالن برابر1

رود.کار میاتن، تفلون نام دارد و در تهیۀ نخ دندان بهوفلوئورتترا) پلی2

سازندة کوالر یکسان است.نصرهايعاتن باسازندة سیانوهايصر) عن3

است.یکسانترین اسید آلی در زندگی روزانه، با همکاربردترین استر و پر) فرمول مولکولی ساده4

C)درست است؟اي که ساختار آن داده شدهبارة مادهرچند مورد از مطالب زیر د -263 ,H :g.mol )  112 1 

هاي هیدروژن است.برابر درصد جرمی اتم 8هاي کربنآ) درصد جرمی اتم

ها وجود دارد.پیوند اشتراکی بین اتم42ب) 

لکـولموهـاي پیونـدي در، برابـر بـا شـمار الکترونآنهاي ناپیوندي درپ) شمار الکترون

اسید است.یکنیتر

هاي این ترکیب، یک گروه عاملی مشترك با مولکول ویتامین (ث) دارند و هر دوت) مولکول

هاي خود پیوند هیدروژنی ایجاد کنند.توانند با مولکولترکیب می

ها واکنش بدهند.کسیلیک اسیدتواند از سمت گروه عاملی آمینی خود با کربوث) این مولکول می

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

O

O

N
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C): جز بههستند،درستهاي زیرگزینه ۀدربارة دو ترکیب زیر، هم -264 ,H ,O ,N : g.mol )    112 1 16 14 

 
 :1ترکیب

 

 :2ترکیب

 .هستندهاآمیدها و پلیاستربه ترتیب از دسته پلی )2(و )1هاي () ترکیب1
شده است.ساختهاسیدو ديالکلاز دي )1(اسید و ترکیبآمین و ديدياز ،)2() ترکیب2
 .است11برابر 2در مقایسه با ترکیب 1دهنده ترکیبهاي تشکیلنومر موموجود در یک مولکول ازهايشمار پیوندمجموع) تفاوت3
است.بر مولگرم46نومرهاي سازندة این دو ترکیب برابرجرم مولی مومجموع) تفاوت4

C)هاي زیر درست است؟  رد از عبارتچند مو -265 ,Cl / ,F , H ,O :g.mol )     112 35 5 19 1 16 

ئورواتن است.فلوکلرید بیشتر از درصد جرمی کربن در تترا) درصد جرمی کربن در وینیلآ
شود.ها تولید میوردهاجرم برابري از فررو،روبهب) در اثر آبکافت استر

%اسید به تقریب برابرئیکترین آمین و بنزو هپ) درصد جرمی اکسیژن در آمید حاصل از واکنش ساد /13 است.2
شوند.ها تولید میالکلها با دياسیدها فقط از واکنش دياسترت) پلی

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

 ؟نیستدرستچه تعداد از موارد زیر -266

شمین عنصر فراوان در مشتري دارد.) دومین عنصر فراوان در کرة زمین خواص شیمیایی مشابهی با شآ
آیند.وجود میتر بهتر، عنصرهاي سبکها، از عنصرهاي سنگیناي درون ستارههاي هستهب) در واکنش

یابد.با افزایش عدد جرمی کاهش میدر طبیعتژنهاي ساختگی عنصر هیدروتوپپ) فراوانی ایزو
اند.شناخته شده، ساختگیعنصرهاي25%ت) کمتر از

از قبیل جرم اتمی میانگین و عدد اتمی است.مربوط به آن خانهعنصرحاوي برخی اطالعاتث) هر خانه از جدول تناوبی
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

2/تـوپ ایـن عنصـرترین ایزواست. اگر فراوانی سـبکM26وM24،M 25توپداري سه ایزوMعنصر فرضی -267 برابـر2
24/برابرMکدام است؟ (جرم اتمی میانگین عنصرM25توپ آن باشد. درصد فراوانیترین ایزوفراوانی سنگین و جرم هر64
 فرض کنید.) amu1راپروتون و نوترون

1 (302 (403 (4 4 (66

H)کدام مطلب درست است؟ -268 ,S ,O : g.mol )   11 32 16 

1 (mL50گاز اکسیژن با چگالی/ g.L13 /دارايتقریب به6 216 8 10 .اتم اکسیژن است

/) یک مول از هر گازي شامل2  236 02 اتم است.10

313 C است.amu13برابر) جرم اتمی دقیق
H) یک گرم4 S2هاي بیشتري نسبت به یک گرمداد مولکولتعH O2.دارد

دقيقه15وقت پیشنهادي: کل کتاب :1شيمي

O O

C C O CH CH
2 2
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C C N
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O
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 است؟نادرستچه تعداد ازمطالب زیر، -269

عنصر تشکیل شده است.36اي است که ازاي از جدول دورهمتعلق به دسته82) عنصري با عدد اتمیآ
عنصر وجود دارد.32در دورة پنجم، لدلیالکترون را دارد و به همین32ب) الیۀ الکترونی پنجم، گنجایش

یابنـد کـه تعـدادپایدار به آرایش الکترونـی اتمـی دسـت میعنصر از طریق تشکیل یون 3دورة سوم،عنصرهايپ) از میان
lهاي باالکترون 1هاي بادر آن، دو برابر تعداد الکترونl 0.است

درکنند، برابر با تعداد عنصرهایی است کهی که از قاعدة آفبا پیروي نمیهایصرداد عندورة چهارم، تععنصرهايدر میانت) 
الکترون وجود دارد. 5ها،آن d3 الیۀزیر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 (نماد عنصرها فرضی است.)اند؟هاي زیر درستچند مورد از عبارت -270

Bهايآ) آرایش الکترونی یون
Dو19 3

با هم یکسان است.15
اي قرار دارند.جدول دوره 2و 1هايبه ترتیب در گروهE20وG3ب) عنصرهاي
E Xاي اتم آن بهنقطه –که آرایش الکترونXنصربا ع20پ) عنصر در یک گروه قرار دارد.است:صورت

رسد.در یک گروه قرار دارد و با گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب نئون میM35با عنصر A9ت) عنصر
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

 : جز به،اندنادرستموارد زیرهمۀ -271

روند.آب، از بین میpHها، با افزایش) مرجان1
2 (x و SO3NOکنند.ها در آب باران حل شده و باران اسیدي ایجاد میها و آتشفشانگاهتولید شده از نیرو
 .تري دارداکسید بیشردپاي کربن دي ،ها و منابع انرژيدر تولید برق نسبت به سایر سوختسنگ) زغال3
شود.کره جذب میوسیلۀ هواهاي خورشید بهاي از پرتو) بخش عمده4

هاي زیر درستدهیم، چند مورد از عبارتنیاك واکنش می) اکسید را با مقدار کافی آموIIگرم مس (48مطابق واکنش زیر، -272
Cu)ند؟هست ,O : g.mol )  164 CuO(s)(واکنش موازنه شود.)16 NH (g) N (g) Cu(s) H O(g)   3 2 2

است.12آ) مجموع ضرایب مواد پس از موازنه برابر
STP،/8ب) در شرایط شود.نیاك مصرف میلیتر گاز آمو96

38/پ) در پایان فرایند، آید.دست میگرم فلز مس به4
0/ت) در پایان فرایند، شود.ژن حاصل میگاز نیترومول2

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
ناپیونـدي در مولکـول ................. بـا نسـبت شـمارهـايالکترونشـمار جفتهـاي پیونـدي بـهالکتروننسبت شـمار جفت -273

ها در مولکـولدر مولکول ................. یکسان است و شمار پیونـدپیونديهايالکترونشمار جفتهاي ناپیوندي بهرونالکتجفت
 ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینهها در مولکول ................. یکسان است.اکسید با شمار پیوندکربن دي

1 (CH O2،SO2،HCN2 (O3،SO2،SO33 (CH O2،،SO3NCl3 (4SO2،،SO3HCN

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -274

متر از نونا700تر ازهاي نامرئی با طول موج بیشصورت پرتوزمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده از خورشید را به
دهد.دست می

هاي ظرفیت اتم، برابر با شمار الکتروناسیدسولفوریکهاي پیوندي در مولکولالکترونفتشمار جCr24.است
هاست.کره، استفاده از نمونۀ خالص آن براي پر کردن تایر خودروترین گاز سازندة هواهاي فراوان  یکی از کاربرد
افزایش دهیم.33%تقریب بهکاهش دهیم، باید فشار آن گاز را25%ازي رااگر در دماي ثابت بخواهیم حجم گ
شود.اسید تولید میسنگ با آب، سولفوریک لهاي حاصل از سوختن زغاوردهدر اثر واکنش یکی از فرا

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
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گرم از جرم مواد 6/9طور ناقص تجزیه شود و طی این فرایندظرف در باز، طبق معادلۀ موازنه نشدة زیر بهنیترات در یکگرم سدیم68اگر -275
Na)مانده در ظرف چند گرم است؟درون ظرف کاسته شده باشد، اختالف جرم دو جامد باقی ,N ,O :g.mol )   123 14 16 

NaNO(واکنش موازنه شود.) (s) NaNO (s) O (g) 3 2 2
1 (/9 62 (/24 43 (/28 84 (/26 6

Naاست؟نادرستکدام گزینهروروبهبا توجه به واکنش -276 PO (aq) CaCl (aq) A B(aq)  3 4 2 

 .استیک ترکیب نامحلول در آب و به رنگ سفیدA) ترکیب1
 .استفسفاتنصف آن در سدیمBها در هر واحد فرمولی ترکیبها و آنیونموع شمار کاتیون) مج2
کند.رنگ رسوب تغییري نمی ،جاي سدیم فسفات استفاده شود) اگر در این واکنش از نقره نیترات به3
 .است12متري مواد محلول در این واکنش برابرکیو) مجموع ضرایب استو4

 است؟هاي داده شده درستشکلهاي زیر دربارةرتچه تعداد از عبا -277
A B C

D E

لکول شکلدر ساختار لوویس موAي داشته باشد.دالکترون ناپیونتواند یک جفت، اتم مرکزي می
نیروي بین مولکولی در شکلEتر از نیروي بین مولکولی در شکلقويD.است
هاي غیر مرکزي شکل  اگر اتمBهاي شکلبا اتمCجود در شکلکسان باشد، آنگاه گاز مویCنسبت به گاز موجود در شکلB 

شود.تر به مایع تبدیل میآسان
شکلقطبی مولکولگشتاور دوEتقریب برابر صفر است. به،هامولکولبزرگتر از صفر، اما گشتاور دوقطبی بقیه
پذیري گازانحاللAن مایع است.پذیري آن در هگزادر آب بیشتر از انحالل

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Mgیونغلظتگرم محلول منیزیم کلرید که200به -278 (aq)2برابردر آنppm240است، چند گرم آب مقطر اضافه گردد تا

Clغلظت یون (aq)برابر با/ ppm177 Mg)؟شود5 ,Cl / :g.mol )  124 35 5 
1 (8002 (10003 (6004 (338

0/لیتر محلولمیلی800براي تهیۀ -279 شونده الزم است و درصد جرمی این محلول بهالر پتاسیم سولفات چند گرم حلمو25
 g.mL11ها را از راست به چپ بخوانید. چگالی آب را نهنظرکنید و گزی فصرتقریب کدام است؟ (از تغییر حجم بر اثر انحالل

K)درنظر بگیرید.) ,S ,O : g.mol )   139 32 16 
1 (8/34– 2/4 2 (8/34– 2/5 3 (5/43– 2/5 4 (5/43– 2/4 

Sصورتدر آب برحسب دما (درجۀ سلسیوس) بهXپذیري نمکانحالل -280 /  0 3 گـرم محلـول120است. اگـر دمـاي26
حل کنیم تـامقطریند را در چند گرم آبدهیم، رسوب تشکیل شده در این فراکاهشC20بهC80شدة این نمک را ازسیر

 درصد جرمی شود؟40محلول حاصل

1 (6/212 (4/323 (2/434 (/10 8
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؟نداردمغایرتیکوپرنیکیک از موارد زیر با نظریۀ خورشید مرکزيکدام -281
چرخش خورشید به دور محور خود است.  ۀخورشید نتیج ۀ) حرکت روزان2) حرکت ظاهري خورشید از شرق به غرب است. 1
چرخند.به دور مرکز منظومه میسیارات در مدارهایی بیضوي شکل،) 4فاصلۀ هر سیاره تا خورشید مدام در حال تغییر است.) 3

شاهد چند وقفه در توالی رسوبی هستیم؟ ،در شکل زیر از زمان پیدایش نخستین تریلوبیت تا پیدایش اولین گیاهان گلدار -282
1 (4 
2 (3 
3 (2 
4 (5

یح است؟باشد. کدام گزینه صحهاي یک معدن به صورت زیر مینتایج حاصل از تجزیۀ شیمیایی عناصر موجود در سنگ -283
هنجاري منفی داشته و استخراج آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.  بی) مس در این کانسار1
باشند. ) این معدن داراي کانۀ کالکوپیریت بوده و کوارتز و فلدسپار به عنوان کانی باطله می2
ي منفی دارند. هنجارولی آهن و مس در آن بیکانه گالن باشدتواند حاوياین معدن می) 3
ها مقرون به صرفه نیست. هنجاري منفی بوده و استخراج آن بی) منگنز و سرب داراي4

Aاي به شکل زیر است. کدام نتیجهمقطع عرضی رودخانه -284 رسد؟منطقی به نظر میگیري براي نقطۀ
بیشتر است. A) میزان تخریب نسبت به نقطۀ1
ت آب در این نقطه به حداقل مقدار خود رسیده است. ) سرع2
گذاري در این منطقه هستیم. ) شاهد میزان حداکثري رسوب3
تر است.کمA) میزان فرسایش نسبت به نقطۀ4

رار دارد؟تر از دهانۀ چاه قهاي چاهی باشد که در آن سطح پیزومتریک پایینتواند، ویژگیکدام مورد می -285
کند. گونه تغییري نمی) با برداشت آب، سطح ایستابی در آن هیچ1
آبخوان آن تحت فشار است. ریزد وخود بیرون می) آب از دهانۀ آن خودبه2
) در یک آبخوان تحت فشار حفر شده و آب آن باید توسط پمپاژ خارج شود. 3
) سطح آب چاه از سطح ایستابی منطقه باالتر است و در یک آبخوان آزاد حفر شده است. 4

دهد؟هاي مختلف یک جاده را از پایین به باال به درستی نشان میالیهکدام گزینه -286

1 (2 (3 (4 (

هنجاري مثبت داشته باشد؟سیرجان احتمال دارد کدام عنصر زیر بی –در پهنۀ سنندج -287
) ید4) جیوه3) کادمیم2آرسنیک) 1

 ها وارونه نباشند.)با توجه به شکل زیر کدام گزینه صحیح است؟ (فرض کنیم الیه -288

تري دارد.سن کمAازB) گسل از نوع معکوس است و1
تري دارد.سن بیشCازB) گسل از نوع معکوس است و2
تري دارد.سن کمAازB) گسل از نوع عادي است و3
تري دارد.سن بیشCازB) گسل از نوع عادي است و4

 در کدام شهر ایران قرار دارد؟ »یکشمارةچاه«ه نفت موسوم بهچا -289

مسجد سلیمان) 4) گچساران3خانگیران) 2اهواز) 1
 اند؟عمدة ذخایر نفت ایران در کدام منطقه و در چه نوع سنگی ذخیره شده -290

آهک –زاگرس) 2گرانیت –زاگرس) 1
آهک –خانگیران سرخس) 4گرانیت –خانگیران سرخس) 3

دقيقه10وقت پیشنهادي :  7تا1هايفصل
117تا 8هايصفحهشناسي:زمين

A Aʹ

غلظت کالركدرصد وزنیعنصر
 007/0 006/0مس
 8/5 02/5آهن
 1/0 01/0منگنز
 00016/0 016/0سرب

 

پالئوژن
کرتاسه
تریاس

نیفرکرب
سیلورین
اردویسین
 کامبرین

t.me/Azmoonha_Azmayeshi


	exam-q -7 farvardin (1)
	Q-7farvardin-12T
	padid -q-7-farvardin
	اختصاصی دوازدهم تجربي

	Q-7farvardin-mat
	bi-Q-7farvardin
	q-ph-7farvardin
	ch-Q-7farvardin
	za-q-7farvardin-1
	joda-7-farvardin.pdf
	اختصاصی دوازدهم تجربي



