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3 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

نوع 
 گویی پاسخ

 تعداد سؤال نام درس
شمارة 
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 15 1-10 10  2ریاضی 
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گویی: اجباري نحوة پاسخ 104تا 71هايصفحه :توابع نمایی و لگاریتمی + اتمثلث – 2ریاضی 
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 4 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض
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در نخستین خط دفاعی همۀ جانورانی که .................. سومین خط دفاعی این جانوران، ..................    -11
شود. هاي سرطانی استفاده میاز پرفورین براي مقابله با یاخته –کنند، همانند ) از فرومون براي ارتباط با یکدیگر استفاده می1
گیرد. هاي خودي از بیگانه صورت میشناسایی یاخته –اي هستند، برخالف ) داراي قلب چهارحفره2
کنند.ها را نابود میها با ترشح مواد دفاعی میکروباز یاختهگروهی –) ترشح هورمون پروالکتین دارند، همانند 3
هاي این خط قابل مشاهده است.در اطراف برخی از یاختهBهاي دیاپدز لنفوسیت –کنند، برخالف پردة صماخ، امواج صوتی را دریافت میبا ) 4

هر لنفوسیتی ................   -12
تولید و بلوغ متفاوتی دارد. ) محل2) در دفاع اختصاصی نقش دارد. 1
ژنی است، توانایی تقسیم ندارد. ) که فاقد گیرندة آنتی4باشد. ژنی مشابه پادتن می) داراي گیرنده آنتی3

دهد؟ (به ترتیب از راست به چپ) تري از مراحل التهاب ارائه میتر و کاملکدام گزینه، ترتیب درست -13
خوارتوسط درشتها فتخواري بابیگانهب)الف) دیاپدز نیروهاي واکنش سریع

ها  هـ) رهاسازي ماده گشادکننده رگد) ورود باکتري ها از مویرگج) خروج مونوسیت
ب  -هـ  –الف  –) د 4ب  –الف  –هـ  –) د 3ب  –ج  –الف  –) د 2ب –ج  -د  -) هـ 1

ز خطوط دفاعی بدن باشند؟   در کدام گزینه، دو ویژگی اشاره شده ممکن است مربوط به یک خط ا -14
هاي دفاعی بدن اي واجد توانایی هیدرولیز پیوندهاي پپتیدي پروتئینیاخته –هاي پوششی سنگفرشی اي داراي توانایی افزایش فاصلۀ بین یاخته) ترشح ماده1
اي دیوارة معده هاي استوانهترین یاختهه از فراوانمترشحآنزیمی –رویه هاي داراي تقسیم بی) هر یاختۀ ایمنی ایجادکنندة منفذ در غشاي یاخته2
شکل کوچکترین یاختۀ خونی سفید با هستۀ بزرگ گرد یا بیضی –هایی مشابه با گیرندة موجود بر روي خود کنندة پروتئین) یاختۀ ترشح3
هایی با توانایی تولید هورمون اریتروپویتین تحت شرایطی خاصپروتئین دفاعی مترشحه از یاخته –خواري) هر پروتئین دفاعی افزایش دهندة سرعت بیگانه4

کند؟ به درستی کامل میهاي درونی و بیرونی پوست انسان در ارتباط با الیهکدام گزینه، عبارت زیر را  -15
»   ، ............... الیۀ دیگر پوست، در انسان ..شودآن که در جانوران براي تهیۀ چرم استفاده میاي از الیه« .............
حاوي نوعی گیرندة حواس پیکري است که داراي پوششی چند الیه اطراف دندریت غیرمنشعب خود است.  –) همانند 1
هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی نیستند. اي از رشتههاي آن در تماس با شبکهیاخته –) برخالف 2
هاي تیروئیدي گیرندة فعال دارد.هر یاختۀ آن در درون خود براي هورمون –) همانند 3
تولید شده در مغز قرمز استخوان باشد.Bهاي تواند محلی براي دیاپدز لنفوسیتمی –) برخالف 4

گویی: اجباري نحوة پاسخ 96تا 63هايصفحه :تقسیم یاخته +ایمنی – 2 شناسی زیست

@konkurbanks
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شود؟ها آغاز میاي است که در آن تخریب یاخته در چند ثانیه توسط پروتئینچه تعداد از موارد زیر، مربوط به نوعی مرگ یاخته -16
هاي دومین خط دفاعی بدنتودة مالنوما توسط گروهی از یاختههاي ) مرگ یاختهالف

HIVکننده به علت حملۀ ویروسکمک Tهاي ) مرگ لنفوسیتب
اند هایی که پیش از ایجاد التهاب آسیب دیدهیاخته) مرگج
 3) 4 2) 3 1) 2) صفر 1

است؟نادرستشده باط با حلقۀ نشان داده در شکل زیر، نوعی حلقه در وسط یاخته مشخص شده است. کدام گزینه، در ارت -17

تر شدن است.و در حال تنگبا سطح خارجی غشا در تماس است) مانند کمربندي 1
شوند.هاي بدن یافت میهاي سازندة این حلقه گاهی پس از تقسیم سیتوپالسم نیز درون برخی از یاخته) رشته2
کند. ز فعالیت خود را آغاز میاي از تقسیم میتو) این حلقه همزمان با مرحله3
کند. هاي پروتئینی آن قطعًا هیچ گونه تغییري نمی) در هنگام انقباض این حلقه، طول رشته4

........... ، پس از ................. قطعاً .......(با فرض عدم وقوع خطا)خاطرة انسانBبا توجه به مراحل تقسیم میتوز هستۀ لنفوسیت -18
گیرد. مادة وراثتی در تماس با سیتوپالسم یاخته قرار می –ها کروماتیدي شدن کروموزوم) تک1
یابد. هاي دناي موجود در یاخته افزایش میتعداد مولکول –هاي دوك متصل به سانترومر ) کوتاه شدن رشته2
یابد. ها از یکدیگر افزایش میریولفاصله جفت سانت –یاخته ايها در استو) ردیف شدن کروموزوم3
کند.حلقۀ انقباضی تشکیل شده در وسط، در نهایت دو یاخته را از هم جدا می –) تشکیل مجدد پوشش هسته 4

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -19
...............» طور حتم اي که ...............، بهه است، در مرحلهدر طی هر نوع تقسیم هستۀ یک یاختۀ جانوري که با تجزیۀ نوعی پروتئین اتصالی همرا«
کنند. ها شروع به باز شدن می تنهاي در حال تشکیل، فامدر درون هسته –شود ) تودة کروماتین ناپدید می1
قابل مشاهده است. Xتن  امدوك متصل به هر فهايکوتاه شدن رشته –کنند ها بیشترین فشردگی را پیدا می تن) فام2
کنند. دهی میهاي تولید شده در مرحلۀ اینترفاز را سازمانها برخی از مولکولمیانک –کند شدن می) پوشش هسته شروع به تخریب3
شوند.به طور کامل تخریب میتن دختريمتصل به هر فامهاي دوك رشته –شود ) پوشش هسته مجدداً تشکیل می4

درست است؟   زیرر ارتباط با شکل چند مورد، د -20
ماند. ها ثابت میالف) در هر یاختۀ داراي هیستون همزمان با ناپدید شدن پوشش هسته، تعداد آن

شود. اکسید و آب تولید میديها، تنها کربندهنده آنهاي تشکیلب) از تجزیۀ کامل لوله
شوند. هاي دوك تشکیل میکدیگر، رشتهعمود بر هم از یج) با فاصله گرفتن این دو استوانۀ

شود. ترین مرحله اینترفاز، همواره عملکرد این ساختارها به دقت بررسی مید) در نقطۀ وارسی کوتاه
 3) 4 2) 3 1) 2) صفر1

ي تیره دارد، درست است؟ هااي (سیتوپالسمی) با دانهعبارت، دربارة نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روي هم افتاده و میان یاختهکدام -21
ژن به سرعت تکثیر شود.تواند پس از شناسایی آنتی) می1
خوار تبدیل شود. تواند پس از تغییر، به نوعی درشت) می2
خطر واکنش نشان دهد. شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی) در مواردي باعث می3
اندازد. اي را به راه میریزي شدهنامه) در مواردي، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ بر4

، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ عبارتکدام  -22
گردد. تولید میبدن فرد ساز هاي پادتن) به طور مستقیم توسط یاخته1
تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.) می2
شود. تی ژن) ابتدا باعث نابودي یاختۀ بیگانه میآن) در مبارزه با پادگن (3
گردد.ها میهاي محلول، باعث غیرفعال شدن آن) با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن)4

مریستمی گیاه آلبالو، درست است؟یاختۀهاي دوك موجود در یک ، دربارة همۀ رشتهعبارتکدام  -23
گردند.ها متصل مینترومر کروموزومبه سا )2یابند.ادامه مییاختهتا صفحۀ میانی  )1
رود.ترتیب تشکیل و از بین می بهتقسیم سیتوپالسمدر مراحل پروفاز و  )4گیرند.ها شکل میدر پی حرکت جفت سانتریول )3

اشـند. ایـن بدر حرکـت مییاختـهاند و به سمت دو قطب گیاه زیتون، کروماتیدهاي هر کروموزوم از هم جدا شدهیاختۀ مریستمیدر یک  -24
در ......... داشته است.یاخته

G )2کروماتیدS ،96انتهاي مرحلۀ  )1 سانترومر46، 2ابتداي مرحلۀ 
3( G G )4ايدي از نوع دناي هستهنوکلئوتی یرشته پل46، 1انتهاي مرحلۀ  ریزلولۀ سانتریولی54، 1ابتداي مرحلۀ 
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6 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -25
 »......... را دارند، ......... انسان که تواناییموثر در سیستم دفاعیهاي یاختههمۀ «
نمایند.خواري ـ در دومین خط دفاع غیر اختصاصی بدن شرکت میبیگانه )1
باشند.بین خون و لنف در گردش میپیوسته -هاي لنفاوياستقرار در گره )2
مانند.در طی حیات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت می -انجام حرکات آمیبی شکل )3
4( G کنند.هاي خودي را از غیر خودي پیدا میدر مغز استخوان، توانایی شناسایی مولکول -ايیاختهچرخۀ 2ورود به مرحلۀ 

کند؟ طور مناسب کامل میبه مطالبِ کتب درسی، چند مورد، عبارتِ زیر را بهتوجه  اب -26
»هاي خونی انسان که ........ دارند، همۀ یاخته« ........

یابند. هاي خاطره، در داخل مغز استخوان تمایز میالف) هستۀ دو قسمتی ـ برخالف همۀ یاخته
خورند. ساز، با حرکات آمیبی ذرات بیگانه را میهاي پادتنۀ یاختهب) هستۀ چند (بیش از دو) قسمتی ـ برخالف هم

ها شوند. توانند باعث افزایش نفوذپذیري رگخوار، میهاي بیگانهـ همانند بعضی از یاختهسیتوپالسماي در هاي تیرهج) دانه
کنند.  ، در دفاع غیراختصاصی شرکت میدوفرونهاي تولیدکننده اینترـ همانند بعضی از یاختهسیتوپالسمهاي روشنی در د) دانه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
باشد؟مینادرستهاي مؤثر در خط دوم دفاعی بدن کدام عبارت دربارة پروتئین -27

را هم بتوانند تولید کنند.یک ، اینترفرون نوع دوهاي تولیدکنندة اینترفرون نوع تهامکان دارد یاخ )1
ها شود.ها، موجب مرگ این یاخته، با ایجاد منفذ در غشاي باکتريیکنوع امکان ندارد اینترفرون )2
هاي بدن انسان دچار آسیب شوند.هاي مکمل، مستقیماً غشاي یاختهامکان ندارد در اثر فعال شدن پروتئین )3
ها را داشته باشند.هاي مکمل در خارج از خوناب، توانایی فعال شدن و مبارزه با میکروبامکان ندارد که پروتئین )4

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -28
»اي برخالف بافت مردگی، ریزي شدة یاختهدر مرگ برنامه« ........

دهد. هاي التهابی رخ میالف) پاسخ
شود. ب) اثرات مثبتی براي بدن ایجاد می

شود. ج) ابتدا تغییري در غشاي یاخته ایجاد می
میرد. خوارها میسبب فعالیت درشتد) یاخته به 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
هاي سفید را به موضـع آسـیب هـدایت هایی که با تولید پیک شیمیایی، گویچهبه هنگام بروز التهاب در بخشی از پیکر انسان، همۀ یاخته -29

دارند؟ايمشخصهکنند، چه می
یند. نماهاي خونی عبور می) در صورت لزوم، از دیوارة مویرگ1
شوند. هاي هدف متصل میهاي اختصاصی خود، به یاخته) از طریق گیرنده2
دهند. هایی از میکروب را در سطح خود قرار میخواري، قسمت) عالوه بر بیگانه3
زا پروتئین دفاعی بسازند.  توانند در صورت ادامه حیات و در مواجهه با عامل بیماري) می4

کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه عبارتِ زیر را به -30
»  گردد، در یک یاختۀ گیاهی برگ، در زمانی که نخستین مقدمات تقسیم سیتوپالسم فراهم می« ..........
شود. اي در اطراف هر مجموعۀ کروموزومی بازسازي می) پوشش هسته1
نمایند. به باز شدن میتن (کروموزوم)هاي کوتاه و فشرده شده شروع ) فام2
تن (کروموزوم)هاي تک کروماتیدي اتصال دارند. هاي دوك به فام) رشته3
آیند.دیف در میساخت در وسط یاخته به صورت رتن (کروموزوم)هاي غیرهم) فام4

تها در مداري قرار دهیم، مقاومت الکتریکـی را از دو انبرابر کنیم و آن 3طور یکنواخت یک استوانۀ رسانا را بدون تغییر جرم آن بهطولاگر  -31
آن چند برابر حالت قبل خواهد شد؟ ( دما ثابت و یکسان است.) 

1 (1
9

2 (93 (34 (1
3

گویی: اجباري نحوة پاسخ 64تا 45هايصفحه :هاي جریان مستقیم جریان الکتریکی و مدار – 2 فیزیک
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7 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

صورت زیر است. در این مدار بـا بـاز کـردن گذرد، بهاتري مدار شکل زیر برحسب جریانی که از آن مینمودار اختالف پتانسیل دو سر ب -32
k کند؟، اندازة اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر باتري چند ولت تغییر میکلید 

) صفر1
2 (18
3 (15
4 (8 

4است. اگر مقاومت خارجی مدار برابر با 2Wو 20Wترتیب  هتوان تولیدي و توان تلف شده در یک باتري ب -33 5/ Ω باشد، افت پتانسیل
در دو سر مولد چند ولت است؟

1 (9 2 (2 3 (1 4 (5/0 
آل نشـان افزایش دهیم، عددي که آمپرسـنج ایـده3Ωرا Rمدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر در  -34

دهد نسـبت بـه حالـت اول آل نشان میسنج ایدهشود. در این صورت عددي که ولتدهد، نصف میمی
شود؟چند برابر می

1 (1
2

2 (5
4

3 (3
4

4 (5
2

L 19در دماي ثابت و در هر ده ثانیه از سطح مقطع سیمی رسانا و همگن به طول  -35 25که به باتري وصل است، تعداد الکترون در یـک ×10

72کند. اگر مقاومت ویژة این سیم جهت عبور می 5 10/ .m−× Ω 32و بزرگی میدان الکتریکی درون آن 5 10 N/
C

باشد، سطح مقطع ×

19 1این سیم چند میکرومتر مربع است؟  6 10(e / C)−= ×
1 (4002 (4 3 (25/6 4 (625/0 

را بار متوالی از وسط تا کرده و ولتاژ دو سر آن 6است. اگر این سیم را 1Rسیمی رسانا و همگن داراي مقاومت الکتریکی  -36
1
16

برابر کنـیم، 

شود؟ توان مصرفی در این رسانا نسبت به حالت اولیۀ آن چند برابر می
1 (162 (643 (324 (8 

ها مطابق شکل زیـر اسـت. در حـالتی کـه ان الکتریکی عبوري از آنبرحسب جریBو Aهاي مجزاي نمودار اختالف پتانسیل دو سر باتري -37
به Aو نسبت توان خروجی باتري Bبه Aشده باتريترتیب از راست به چپ، نسبت توان تلفکند، بهاز دو باتري عبور می12Aجریان 

Bکدام است؟

1 (,5 3
3

2 (,1 3

3 (,5 2
3

4 (,1 2
ت؟دهد برابر با چند ولت اسسنج آرمانی نشان میي که ولتددر مدار شکل زیر، عد -38

1 (12
2 (15
3 (14
4 (10

R /= Ω1 2 5 R /= Ω2 2 5

R = Ω3 5

Vε = 6

r = Ω1

Ω10 Ω10

Ω5/ Ω2 5

V , rε = = Ω21 2
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8 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

هـاي ) بسوزد، نور المپ1سه المپ مشابه قرار دارد. اگر پس از مدتی المپ شمارة (مقابلدر مدار شکل  -39
کند؟ ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می) به3) و (2شمارة (

شود.شود، خاموش می) خاموش می1
. شودشود، پُر نورتر می) پُر نورتر می2
شود. شود، پُر نورتر می) کم نورتر می3
شود. شود، کم نورتر می) پُر نورتر می4

است. مقاومت رئوستا را چگونه تغییر دهیم تا توان خروجـی 10Wو توان خروجی مولد برابر با 8Ωدر مدار زیر، مقاومت رئوستا برابر با  -40
شود؟10Wمولد مجدداً برابر با 

1( Ω4.کاهش دهیم
2 (/ Ω7 کاهش دهیم.5
3 (Ω4.افزایش دهیم
4 (/ Ω7 افزایش دهیم.5

است؟ نادرستکدام گزینه  -41
دماي یک ماده، معیاري براي توصیف میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذرات سازنده آن است.  )1
اي که دماي بیشتري دارد، قطعاً تعداد ذرات کمتري دارد. ) اگر انرژي گرمایی دو نمونۀ متفاوت از یک ماده با هم برابر باشد، نمونه2
است. (J)، ژول SIگیري آن در دهند و یکاي اندازهنشان میQ) گرماي یک ماده را با نماد 3
شود.زمینی با جرم، سطح و دماي یکسان، درون محیطی با دماي کمتر قرار گیرد، نان زودتر با محیط هم دما میاي نان و سیب) اگر تکه4

است؟ نادرسترو، هاي زیر دربارة شکل روبهعبارتچه تعداد از -42
شود.  در سمت چپ معادلۀ این فرایند نوشته میQ* نماد

یابد. * طی این فرایند، انرژي محیط پیرامون افزایش می
تواند مربوط به فرایند هم دما شدن شیرداغ در بدن باشد. * می

 ∆θ سامانه حتماً منفی است. * طی این فرایند، عالمت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .……جز بهاند، هاي زیر درستهمۀ عبارت -43
هاي یک نمونه ماده نیست و نباید براي توصیف آن به کار رود. گرما از ویژگی) 1

روغن زیتون به همین مقدار، کمتر است. kg2از گرماي الزم براي افزایش دماي  C01آب خالص به اندازة kg2) مقدار گرماي الزم براي افزایش دماي 2
دهد. ) ظرفیت گرمایی یک گرم ماده، ظرفیت گرمایی ویژه یا گرماي ویژة آن ماده را نشان می3
به مقدار آن نیز بستگی دارد. ) ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده4

درجـه 25درجـه سلسـیوس را در دمـاي اتـاق (90ژول بر کلوین و با دمـاي 400اي از پتاسیم هیدروکسید جامد با ظرفیت گرمایی نمونه -44
ایـن مـدت درجه سلسـیوس برسـد، در 30دهیم تا به مرور سرد شود، اگر بعد از گذشت پنج دقیقه دماي این نمونه به سلسیوس) قرار می

تقریب چند کیلوکالري گرما توسط این نمونه پتاسیم هیدروکسید آزاد شده است؟ به
1 (74/5 2 (88/4 3 (98/5 4 (02/5 

Oشود؟ (آنتالپی پیوند مول متان چند کیلوژول گرما آزاد می 8/0به ازاي سوختن کامل  -45 O= و میانگین آنتالپی پیوندC O=ترتیب  به
کیلوژول بر مول است.) 799و 495برابر 

2 2 926I)H O(g) O(g) H(g) H kJ→ + ∆ =

44 1660II)C(g) H(g) CH (g) kJ+ → +

4 2 2 22 2III)CH (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +
1 (6402 (8/1003 (10364 (8/724

گویی: اجباري نحوة پاسخ 75تا 49هايصفحه: سالمدر پی غذاي  – 2 شیمی

r = Ω2

ε

R

,r=0
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 9 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

1هاي زیر دربه ساختار ترکیب آلی داده شده، چه تعداد از عبارتتوجهبا  -46 16ست است؟  12 1(O , C , H : g.mol )−= = =
کند.   اکسید تولید میمول کربن دي19* سوختن کامل یک مول از آن، 

هاي آن وجود دارد. الکترون پیوندي، بین اتم54* 
شود. هاي عاملی کربونیل و هیدروکسید در ساختار آن مشاهده می* گروه

 C است.  14/8در آن به تقریب برابر Hبه * نسبت درصد جرمی
1 (1 2 (2 
3 (3 4 (4 

2در واکنش  -47 4 2 2 6C H (g) H (g) C H (g)+ شود؟ (آنتالپی لیتر گاز اتن در دماي اتاق چند کیلوژول گرما آزاد می 5/7به ازاي مصرف →
کیلوژول بر مول است و حجم مولی گازها در دماي اتاق برابر بـا −286و −1560، −1410ترتیب برابر با سوختن اتن، اتان و هیدروژن به

25L (.در نظر گرفته شود
1 (8/402 (1/453 (10204 (136

11. . . .   به جزاند، زیر درسترو همۀ مطالبتوجه به ساختار روبهبا  -48 12 16(H , C , O : g.mol )−= = =
هاي این ترکیب امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد.   ) بین مولکول1
هپتانون یکسان است. -2هاي کربن در هاي کربن در آن با شمار اتم) شمار اتم2
است. گرم بر مول 16) تفاوت جرم مولی آن با بنزآلدهید برابر 3
است.  25/4هاي ناپیوندي در این ترکیب برابر هاي پیوندي به شمار جفت الکترون) نسبت شمار جفت الکترون4

شود؟ (براي ذوب هر فراهم میسلسیوس  ۀگرم یخ صفر درج500زم براي ذوب هاي زیر با سوختن چند گرم هیدرازین، گرماي الطبق معادله -49

3361ۀ سلسیوسصفر درجبا دماي گرم یخ  14ژول انرژي الزم است.)  1(N , H : g.mol )−= =

2 4 2 2 22N H O N H O+ → :سوختن هیدرازین+

2 2 3

2 4 2 3

2 2 2

1 3 2 92 2
2 2 230 6
3 2 2 533 6

)N H NH H / kJ
)N H H NH H / kJ
) H O H O H / kJ

+ → ∆ = −

+ → ∆ = −

+ → ∆ = −
1 (6 2 (4 3 (164 (8 

2به اطالعات داده شده، آنتالپی واکنش توجهبا  -50 2 2
1
2

H (g) O (g) H O(l)+ به تقریب چند کیلوژول است؟ →

3 2 2 22 3 4 3 920I) NH (g) N O(g) N (g) H O(l) kJ+ → + +

2 2 2 2 367 4II)N O(g) H (g) N (g) H O(l) / kJ+ → + +

3 2 2 24 3 2 6 1350III) NH (g) O (g) N (g) H O(l) kJ+ → + +
1 (07/4492 (73/2853 (73/285- 4 (07/449- 
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10 :ۀصفحیازدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

کند و معموًال داراي گیاخاك است؟ ریشۀ گیاهان رشد می ،در کدام افق خاك -51

1C 2B) افق  3A) افق    3و  2) گزینۀ 4) افق 

…تنش عبارت است از  -52

شود. ) فشاري که سبب گسستگی سنگ می1

کند. ) فشاري از بیرون بر سنگ که آن را خمیده می2

شود. طور ناگهانی بر جسم وارد می) نیرویی که به3

کند.  مقابله می) نیرویی از داخل جسم که با نیروي خارجی 4

ترکیب خاك دلخواه کشاورزان و باغبانان کدام است؟  -53

کوارتزي   -) سیلیکاتی4ماسه  -الي -) رس3) سیلیس و ماسه 2فسفاتی  -) کوارتزي1

؟ نیستکدام سنگ دگرگونی براي پی سازه مناسب  -54

ها ) شیست4ها ) شیل3) هورنفلس 2) کوارتزیت 1

؟ نداردهاي آستر و رویۀ جاده کاربرد الیهمادة مورد استفاده در ترکیبکدام مورد زیر در  -55

) قیر 4) شن 3) ماسه 2) باالست 1

شود؟ کدام تنش سبب گسستگی سنگ می -56

) االستیک  4) برشی 3) فشاري 2) کششی 1

یک از موارد زیر کاربرد دارد؟گابیون در کدام -57

آهنهاي راهگاه ریل) تکیه2) زهکشی1

) استحکام بدنۀ سدها4هاپایدارسازي دامنه )3

منطقه بر اساس درصد وزنی موجود آورده شده است. با توجه به این جدول استفاده از کدام منطقه  4در جدول زیر ترکیبات موجود در خاك  -58

رسد؟ به نظر میترمطلوببراي کشاورزي نسبت به بقیه 

ترکیب خاك

منطقه
درصد ذرات اليدرصد ذرات ماسهرسدرصد ذراتدرصد ذرات شن

A73214 2 

B65332 0 

C4 941 1 

D4 2 4351

1 (A2 (B3 (C4 (D

مُغارها در همۀ موارد زیر کاربرد دارند به جز ......... -59

هاي مترو) ایجاد ایستگاه4) ذخیرة نفت3) استخراج مواد معدنی2ها) نیروگاه1

دهد؟ تر نشان میب الیه و محدودة مقدار آن را درستکدام عبارت، اصطالح شی -60

درجه 180) زاویۀ بین سطح زمین با سطح الیه، صفر تا1

درجه 90سازد. صفر تااي که سطح الیه با سطح افق می) زاویه2

درجه90فر تاسازد، صاي که سطح الیه با سطح زمین می) زاویه3

درجه90) زاویۀ بین امتداد الیه با شمال یا جنوب جغرافیایی، صفر تا4

گویی: اجباري نحوة پاسخ 71تا 51هايصفحهسی:هاي مهند شناسی و سازه منابع آب و خاك + زمین – شناسی زمین
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11 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی (دقیقه) زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اجباري

 15 61-70 10  1ریاضی 

 7115-2090  1شناسی  زیست

 9115-10100  1فیزیک 

 10110-10110  1شیمی 

 دقیقه 55 ـــــ 50 جمع کل

yبه معادلة سهمی -61 ax x a= + −2 6 27a كدام است؟ +kدر شكل مقابل رسم شده است. مقدار 
1 (3-   
2 (4- 
3 (5- 
4 (6- 

xمعادلة هايجواب -62 ( m )x m m2 − + + + + =25 2 6 5 1 )در بازة 0 , )2 7m كدام است؟ قرار دارند. مجموعة مقادير ممكن برای

1( ( , )2 32 (, 
 
 

1 1
3 2

3( , 
 
 

1 3
3

4 (, 
 
 

1 2
2

|های نامعادلة جوابمجموعۀ -63 x x x | x x3 − + − < − +2 22 2 1 2 2 a)بازة 2 , b)b كدام است؟ −aاست. حاصل 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

p(x)عالمت عبارت تعیینجدول  -64 (x )(x ax b)= − − acبه صورت زير است. حاصل 22+ b+ كدام است؟
c

p(x)
−

− + +
3

0 0  

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

گر  -65 fسهمی نمودارا (x) ax bx c= + yو خط 2+ x=
1
2

 b كدام است؟ به صورت زير باشد، مقدار

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

گر -66 xا | x x | x+ − =2 3باشد، حاصل عبارت 2 2 5A | x | | x |= + + كدام است؟−
1(x− + 82(x −3 23(x − 84(x −3 8

1های نامعادلة مجموعة جواب -67
1

x x a
x x
− +

≤
+

1به صورت  0
3

(b, ) ( , ]+∞ − aاست. حاصل − b−كدام است؟

1( 1 2( 2 3( 1
3

4( 
2
3

2، رابطة aچند مقدار ازازایبه  -68 212 2 1 2 1 1 2 1
2

f ( ,a a), ( , ), ( (a ) , ), ( , ) = − − − 
 

بيانگر يک تابع است؟ 

) بیشمار4) دو 3) یک 2هیچ) 1

گویی: اجباري نحوة پاسخ 100تا 69هاي صفحه :ها + تابع ها و نامعادله معادله – 1 ریاضی

y x=
1
2

دهم)دهم)(پایۀ (پایۀ   --دومدومدفترچۀ دفترچۀ 
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12 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

گرا -69
ax bx ; x | x |

f (x)
x c ; x | x |

 + ≥= 
+ ≤

2 2

4 22
a ست؟ كدام اتابع باشد، مقدار

1 (1 2 (2 3(
1
2

4 (2- 

گر -70 2رابطةا 32 2 3 4 6f {( , a) , (a , a ) , (a , a ) , (a , b)}= − − 2يک تابع باشد، حاصل− 2a b−تواند باشد؟ كدام می
1( 4 2( 3 3( 2 4( 1 

کند؟ گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل میکدام -71
................» ............. دریچۀ قلب، در یک فرد بالغ و سالم ..«
باشد. فقط در حین انقباض دهلیزها باز می –ترین ) بزرگ1
کند. نوك قلب شرکت دارد، تنظیم میورود خون به حفرة قلبی را که دیواره آن در تشکیل –ترین ) پایین2
باشد و اکثر اوقات بسته است. ا باز میهها به سرخرگتنها در هنگام ورود خون از بطن –ترین ) کوچک3
خالف دریچۀ دولختی، سه قطعه آویخته دارد که مستقیماً به دیواره بطن متصل هستند. بر –ترین ) عقبی4

باشد؟اي موجود در قلب که براي هدایت پیام اختصاصی شده است، درست میگزینه زیر در ارتباط با نوعی شبکۀ ماهیچهکدام -72
دهند.در سه مسیر اصلی به انتقال پیام انقباضی در قلب ادامه میتنها خروجی از گرهی که در زیر بزرگ سیاهرگ زبرین قرار گرفته است، هاي ) رشته1
طن راست اند، در نوك بطن تغییر جهت داده و با تعداد انشعابات بیشتري در دیوارة بطن چپ نسبت به بهایی که در دیواره بین دو بطن قرار گرفته) رشته2

شوند.پخش می
اند.اي قلبی، فاقد ظاهر مخطط بوده و قابلیت انقباض خود را از دست دادههاي ماهیچهاي موجود در این شبکه، برخالف دیگر یاختههاي ماهیچه) یاخته3
کند.هاي قلبی در هر دقیقه را تنظیم می نهخودي تعداد تکاصورت خودبه بههمواره ) گره موجود در این بافت که در باالترین سطح قرار گرفته است، 4

هاي هاي سینی بسته هسـتند هماننـد هـر زمـانی کـه دریچـهبا در نظر گرفتن یک چرخۀ قلبی کامل، در هر زمانی که دریچه -73
دهد؟وي میبطنی باز هستند، به طور حتم چه تعداد از موارد زیر ردهلیزي

ریزد. ها میلب به بطنصرف انرژي از حفرات دهلیزي قالف) خون بدون 
کنند. ها از طریق صفحات بینابینی، پیام تحریک را منتشر میاي بطنهاي ماهیچهب) یاخته

شود.بطنی قلب مشاهده می –هاي دهلیزي هاي ارتجاعی متصل به دریچهج) کمترین کشیدگی در طناب
شود.االیی قلب وارد می، به درون حفرات بتربزرگهایی با حفرة داخلی د) خون از درون رگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -74

، قطعاً میدر دیوارة آن دسته از رگ« »  اي را یافت که توان الیههاي خونی که ............... ...............
اي است. هاي بافت ماهیچههاي بافت پیوندي در اطراف یاختهراي رشتهدا –توانند در ابتداي خود داراي دریچه باشند ) تنها می1
هاي دیواره حبابک دارد. هایی مشابه با یاختهیاخته –دهند ) تنظیم اصلی میزان جریان خون در درون خود را به کمک نوعی بنداره انجام می2
اند. ي آن در نزدیکی خون روشن قرار نگرفتههایاخته –شود ها به صورت نبض احساس می) حرکت خون در درون آن3
ها، داراي غشاي پایه ناقص است. در برخی اندام –) کمترین ضخامت الیۀ میانی را دارند 4

هاي موجود در مراکز تنفس، ............... ............... مویرگها کهمرد سالم و بالغ، گروهی از مویرگدر -75
اي باشند. هاي ماهیچهممکن است در بخش کوچکی از دیوارة خود داراي یاخته -دن وجود دارند، همانند ) در مرکز تنظیم وضعیت ب1
داراي غشاي پایۀ ضخیم هستند. –شود، برخالف ها وارد سرخرگی با خون روشن می) خون پس از خروج از آن2
هاي خود هستند.نوعی صافی مولکولی در اطراف یاختهفاقد –کنند، برخالف ) خون را از نوعی سیاهرگ با خون تیره دریافت می3
فشار اسمزي زیادي در انتهاي سیاهرگی خود دارند. –شود، همانند ها وارد میهاي جذب شده از روده، مستقیما به درون آن) چربی4

کند؟  میل میها به نحو متفاوتی از لحاظ درستی یا نادرستی تککدام گزینه عبارت زیر را نسبت به سایر گزینه -76
»گیرد، شوند. بخشی از آن که در قسمت ............... لوله قرار میدر صورت گریزانۀ خون، دو بخش آن از هم جدا می« ...............
زند.  پردازا، به دفاع از بدن میها به نوعی عامل بیماريهمانند بخش دیگر، اجزایی از آن در صورت آلوده شدن یاخته –) باالیی 1
کند. هاي اندام واجد گیرندة هورمون اریتروپویتین عبور میبرخالف بخش باالیی، بیشترین جزء آن از مویرگ –) پایینی 2
نسبت به بخش دیگر، در یک فرد بالغ و سالم، حجم بیشتري از خون را به خود اختصاص داده است.  –) باالیی 3
هاي شدید نقش دارند. در انعقاد خون هنگام ایجاد خونریزيهمانند بخش باالیی، اجزاي آن –) پایینی 4

گویی: اجباري نحوة پاسخ 68تا 47يهاصفحه :گردش مواد در بدن– 1 شناسی زیست
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13 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

د؟ نکنها جملۀ زیر را به درستی تکمیل میکدام عبارت -77
»  تواند هرگز نمیو طور حتم ............... نوعی گویچۀ سفید که ............... را دارد، به« ...............

اي بگذرد. چرخه یاختهSاز مرحلۀ –گیرد اي میلوئیدي منشأ میهاز یاخته –الف) بلندترین زوائد غشایی 
تر باشد. هاي سفید بزرگنسبت به سایر گویچه –شود یاختۀ اصلی دستگاه ایمنی محسوب می –ب) هستۀ بیضی شکل 
ها داشته باشد. کی با مونوسیتمنشأ مشتر –هاي روشن ریز در سیتوپالسم نیز دارد دانه –ج) هستۀ چند قسمتی 

تر باشد. هاي سفید کوچکنسبت به سایر گویچه –هاي دفاعی را نیز دارد توانایی ترشح پروتئین –ژنی د) گیرندة آنتی
) الف و د 4) ج و د3) ب و ج2) الف و ب 1

کنند، صحیح است؟ ا کمک میههاي زیر، در ارتباط با عواملی که به جریان خون در سیاهرگیک از گزینهکدام -78
کند.ها، دیافراگم با انقباض خود در قفسۀ سینه مکش ایجاد می) همزمان با کمتر شدن فاصلۀ بین دو الیۀ پردة جنب در اطراف شش1
هاي النه کبوتري موجود در مجاورت این ماهیچه باز شوند.) همزمان با انقباض ماهیچۀ دو سر بازو، ممکن است همۀ دریچه2
 .شودجزء این عوامل محسوب نمیهاي نواحی پایین بدن وجود دارد، ماندة فشار سرخرگی که در سیاهرگ) باقی3
یابد.اي داخلی، فشار مکشی قفسۀ سینه افزایش میاي بین دندههاي ماهیچهاي سیتوپالسم یاختۀشدن کلسیم در مادة زمینه) در صورت آزاد4

ها، سامانۀ گردش مواد وجود دارد. در سامانه گردش مواد مربوط به  .............اي به دلیل زیاد بودن تعداد یاختهدر برخی از جانداران پریاخته -79
هاي مویرگی شش را مشاهده کرد. دار به شبکهتوان انتقال یکبارة خون اکسیژن) ماهی، می1
در تبادل مواد غذایی دارند. بافتی نقش مهمی هاي مویرگی و آب میان) نوعی کرم حلقوي، شبکه2
دار موجود در قلب صورت پذیرد.از طریق منافذ دریچه) نوعی بندپا، ممکن نیست که ورود همولنف به قلب 3
تواند به نفوذ انشعابات حفرة گوارشی در تمام نواحی بدن کمک کند. دار میاي یقه) نوعی کرم پهن آزادزي، یاخته4

................» توان گفت، در مورد جانوران واجد ................ می«کند؟ تکمیل مینادرستیرا به رو گزینه، جملۀ روبهکدام -80
تر است. دار بزرگهاي یقههاي سازندة منفذ در بدن آنان متغیر بوده و همواره از یاختهاندازة یاخته –) سامانۀ گردش آب 1
تواند به سمت سطح شکمی جانور باشد. مایع موجود در قلب میهمانند حشرات، جهت حرکت –) گردش خون ساده 2
شود. ها تامین میضمن آسان شدن حفظ فشار در سامانۀ گردشی جانور، انرژي زیاد مورد نیاز بافت –ها ) جدایی کامل بطن3
رود. به بقیۀ بدن میها و پوست و سپس خون با خروج از بطن به وسیلۀ دو سرخرگ، یک بار به شش –اي ) قلب سه حفره4

کدام عبارت، دربارة نوعی اسفنج صادق است؟ -81
کند. گوارشی به خارج از بدن راه پیدا میحفرة) آب از طریق سوراخ 2دار قرار دارند.هاي تاژكهاي سازندة منفذ فقط در مجاورت یاخته) یاخته1
شوند.  دار وارد بدن میهاي تاژك) آب فقط به کمک یاخته4شوند. دار فقط در سطح داخلی بدن یافت میهاي یقه) یاخته3

نماید؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -82
 »یابد.در انسان، با کاهش اکسیژن محیط، ........... می«

رسان به کبد، افزایشهاي خون) قطر رگ2اسید، کاهش ) نیاز به مصرف فولیک1
تولید اریتروپویتین، افزایشمیزان) 4، افزایشB12ین) نیاز به مصرف ویتام3

شود. ها ........ منتشر میهاي عضلۀ بطنتحریک الکتریکی در بین یاخته -83
اي) از محل اتصال تارهاي ماهیچه2بطنی –) به واسطۀ گرة دهلیزي 1
اي افت پیوندي میان تارهاي ماهیچه) از طریق ب4 ها) توسط الیاف گرهی دیوارة بطن3

ها ......... در انسان، سرخرگ -84
شوند. ) در برش عرضی، بیشتر به شکلِ گرد دیده می2اند. هاي سطحی هر اندام قرار گرفته) بیشتر در قسمت1
کنند.  خود، جریان خون را یکطرفه میهایی در درون ) به کمک دریچه4اند. بندي شدههاي دیواره خود، گروه) از نظر فاصله بین یاخته3

دهد، کدام عبارت درست است؟با توجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خونِ انسان را نشان می -85
نماید. ، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می1همانند بخش  2) بخش 1
نماید. ، خون نواحی چپ قلب را دریافت می1برخالف بخش  2) بخش 2
کند. ، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می2برخالف بخش  1) بخش 3
، در ایجاد صداي قوي و گنگ قلب نقش اصلی را دارد. 2همانند بخش  1) بخش 4

ذخيـره شـود،در داخل اندامی از بدن كه خون لوله گوارش ابتـدا بـه آن وارد میگويچة قرمز تخريب شدهدر يک فرد بالغ، آهن آزاد شده از  -86
گردد، چند مورد، دربارة اين اندام صحيح است؟می

د.دارشرول نقتدر تولید کلس )الف
ثیرگذار است. أز خون ترمهاي قسرعت تولید یاخته رب) ب
نماید. هاي قرمز را تولید میهاي بنیادي خود، گویچهطریق یاخته) از ج

ار زیاد است. هاي آن بسی گی در مویرششهاي بافت پو تهخیاۀ فاصلد) 
1 (1 2 (2 3  (3 4 (4 
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14 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

کند. در این جانور، ......... صورت دو تلمبه عمل میدر جانوري با دستگاه گردش خون مقابل، قلب به -87
شود. ها و سپس مستقیمًا به بقیۀ بدن تلمبه میخون توسط قلب یک بار فقط به شش )1
کند.بار از قلب عبور میدر دوران نوزادي خون ضمن یک بار گردش در بدن یک )2
براي انجام تبادالت گازي موثر است.  ،پمپ فشار مثبت در تنفس ششی ،تنها )3
شود. ها میسر میپس از بلوغ، حفظ فشار در سامانۀ گردش خون مضاعف با جدایی بطن )4

کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به -88
»        شوند هایی که به دهلیز چپ وارد میشوند .......... همه رگدهلیز راست قلب وارد میهایی که به در انسان، همۀ رگ« ..........
کنند. تر از قلب را دریافت میهاي باالتر یا پایینخون اندام -) همانند1
شوندة زیادي دارند. هاي منقبضدر الیۀ میانی دیوارة خود، یاخته –) برخالف 2
آید. ها به جریان درمیهاي اسکلتی، خون در آنتحت تأثیر تلمبۀ ماهیچه –) همانند 3
تري در حمل گاز اکسیژن دارد.  ها، سهم کم آنهاي خونیدار یاختهترکیب آهن –) برخالف 4

تواند از ایجاد بیماري خیز ممانعت به عمل آورد.در انسان، عدم ......... می -89
هاي کلیهسالمت دیوارة گلومرول )2اي درشت به کپسول بومنهورود پروتئین )1
هاي لنفیورود لنف به رگ )4دفع نمک و آب از بدن )3

اي دارد؟ ، چه مشخصهشودنمیسازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب هاي خون را میدر انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته -90
شوند. هاي درشت میهاي آن، مانع عبور مولکول) همۀ مویرگ2هاي قرمز خون نقش دارد.چه) در تنظیم تولید گوی1
هاي قرمز خون، فاقد نقش است. حاصل از تخریب هموگلوبین گویچهذخیرة یون) در 4کند. ریزي شدید، در تولید لختۀ خون نقشی اصلی را ایفا می) هنگام خون3

یش یابد، جرم جسم چگونه تغییر کند تا انرژي جنبشی آن ثابت بماند؟ درصد افزا25اگر تندي جسمی  -91
یابد. درصد افزایش 64) 4یابد. درصد کاهش 64) 3یابد. درصد افزایش 36) 2یابد. درصد کاهش 36) 1

برسد، چند ژول کار به که تندي این جسم ازشود. براي آنکار روي آن انجام میبرسد، که تندي جسمی از صفر به آنبراي -92
دیگر باید روي آن انجام شود؟ 

1 (9002 (2003 (8004( 300
است. اگر بدون آن که اندازة نیرو تغییر برابر با ی جعبه بر روي سطح به اندازة جایی افقدر جابهشکل زیر کار نیروي ثابت در -93

انجام شده توسـط نیـرويجایی بر روي سطح افقی، کار کاهش دهیم، پس از چند متر جابهجایی را کند، زاویۀ بین بردار نیرو و جابه

نظر کنید.)از اصطکاك صرف(شود؟میهمانبرابر با

1 (2 (
3 (4 (

شـود. اگـر جسـم بـا سازد، از حال سکون رها میمیکه با سطح افق زاویۀ دار به طول از باالترین نقطۀ یک سطح شیبجسمی -94
ــه پــایینتنــدي  ــداب ــر وزن آن اســت؟ ترین نقطــۀ ســطح شــیبدار برســد، ان ــر جســم چنــد براب زة نیــروي اصــطکاك وارد ب

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

ري سطح زمـین بـاال مت15شود و تا ارتفاع از سطح زمین در راستاي قائم رو به باال پرتاب میبا تندي اولیۀ به جرم ايگلوله -95

و اندازة نیـروي مقاومـت هـوا در آید. تندي گلوله در لحظۀ برخورد به زمین چند متر بر ثانیه است؟ (رود و سپس پایین میمی

مسیر رفت و برگشت را یکسان فرض کنید.)
1 (2 (3 (4 (

گویی: اجباري نحوة پاسخ 82تا 53هاي صفحه :انرژي و توانکار،  – 1 فیزیک
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15 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

ثانیه10در مدت با تندي ثابت تحت اثر نیروي ثابت و افقی ، جسمی به جرم مقابلمطابق شکل  -96

جایی چند کیلوژول است؟در این جابهشود. کار نیروي جا میقیم و افقی جابهدر مسیري مست
1 (1 2 (6/0 3 (2/1 4 (3/0 

در چه تعداد از موارد زیر، کار نیروي ذکر شده برابر با صفر است؟ -97
جایی افقیالف) کار نیروي وزن در جابه

گ (گلولۀ متصل به نخ آویزان از سقف)ب) کار نیروي کشش نخ در حرکت آون
دارجایی روي یک سطح شیبپ) کار نیروي عمودي سطح در جابه

ت) کار نیروي برایند در حرکت با سرعت ثابت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

متـري  5اي که گلوله به ارتفاع کنیم. در لحظهپرتاب میرو به باال را از سطح زمین و در راستاي قائم با تندي اولیۀ  kg2اي به جرم گلوله -98

یابد. اگر تا این لحظه، اندازة کار نیروي مقاومت هوا بر روي گلوله کاهش میرسد، تندي آن نسبت به نقطۀ پرتاباز سطح زمین می

و نیروي مقاومت هوا را ثابت در نظر بگیرید.)چند متر بر ثانیه است؟ (باشد، 
1 (122 (143 (164 (18

کشد. اگر تندي آب در متري سطح زمین باال میآب ساکن را از چاهی در عمق ، در هر دقیقه آبی با توان ورودي پمپ -99

 )و باشد، بازدة این پمپ چند درصد است؟ (سطح زمین برابر با 

1 (3/332 (6/663 (45/5 4 (53

سـازد، گلولـه از حـال میکه گلولۀ آونگ با راستاي قائم زاویۀ بسته شده است. در حالیطول به نخی سبک بهبه جرم آونگی -100
هوا شود،  گلوله در طرف دیگر حداکثر چنـد درجـه از هايدرصد از انرژي اولیۀ گلوله صرف برخورد با مولکولشود. اگر سکون رها می

ترین نقطۀ مسیر حرکت گلوله فرض شود.)و مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی، پایینشود؟ (راستاي قائم منحرف می
 .) به جرم گلوله بستگی دارد4) 3) 2) 1

است؟ نادرستهاي زیر چند مورد از عبارت -101
الف) روند تغییرات دما با افزایش ارتفاع در الیه سوم هواکره، با روند تغییرات فشار همسو است. 

کند. افت میب) در الیۀ تروپوسفر، با افزایش ارتفاع به ازاي هر کیلومتر، دما در حدود
شود. اکسید به صورت مایع از هواکره جدا می، گاز کربن ديپ) در دماي 

شود که بیشترین درصد حجمی را در هواي پاك و خشک دارد. ، گازي آزاد میت) با گرم کردن مخلوط هواي مایع تا دماي 
 2) 4 1) 3 3) 2صفر) 1

است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینهکدام -102
شود. ) آرگون تنها گاز نجیبی است که از تقطیر جزء به جزء هواي مایع تولید می1
هاي تصویربرداري هاي هواشناسی و خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه) از هلیم در ساخت بالن2

شود. استفاده میمانند
سردتر از دماي است، به اندازة ) اگر دماي ظرفی که شامل سه عنصر 3

اکسید به حالت جامد از هوا باشد، در این دما یک عنصر در ظرف به حالت ديمربوط به جداشدن کربن
مایع قرار دارد. 

هاي آن آبی است. ، مربوط به سوختن گوگرد است و رنگ شعله) واکنش4
هاي زیر درست است؟مورد از عبارتچند -103

 .اکسیژن برخالف فلزها، تمایل چندانی براي انجام واکنش با نافلزها ندارد
 ) شود.ر طبیعت یافت میخالص) دفلز آلومینیم به شکل بوکسیت
 هاي اکسیژن در یک مول آهن تعداد اتم(III)اکسید با هم برابر است.اکسید و دي نیتروژن تري
 کنند.برخی از فلزها مانند نقره و مس در واکنش با اکسیژن دو نوع اکسید تولید می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

گویی: اجباري نحوة پاسخ 69تا 45هايصفحه :ردپاي گازها در زندگی – 1 شیمی
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16 :ۀصفحدهمپایۀ –مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مدوازدهم و دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیپاکارنامه و عملکرد  ،آن جینتا د،ینبود یراض

کدام گزینه درست است؟  -104
هاي ناپیوندي آن با این شمار در مولکول نیتروژن نابرابر است. هاي اشتراکی و شمار الکتروناکسید ناپایدارتر است و شمار الکترونبن دي) کربن مونوکسید از کر1
C) در واکنش 2 H N O CO H O N O→ + + +3 5 3 9 2 2 2 برابر  3اتمی بیشتر از  3هاي پس از موازنه، مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده2

و اتمی است. هاي دفراورده
شود.ها میکنند، اما این کار باعث از بین رفتن مرجانآهک اضافه میبه آن  ،ها) براي کاهش میزان اسیدي بودن، آب دریاچه3
هاي ناپیوندي مار جفت الکترونهاي پیوندي به شاکسید برابر نسبت شمار جفت الکترون(III)) نسبت شمار کاتیون به آنیون در فرمول شیمیایی آهن 4

است. SO2در مولکول 
هاي ناپیوندي دو ترکیب داده شده با هم برابر است؟ هاي پیوندي به شمار جفت الکترونکدام گزینه نسبت شمار جفت الکتروندر -105

1 (CH O , CS2 22 (N O , H S2 23 (SO , HCN24 (PCl , CO3
برابر . . . (II)در ترکیب  qاي جاي دارد و بار در گروه . . . . . جدول دورهXکنند. اتم تایی پیروي میها از قاعده هشتدر دو یون زیر همه اتم -106

X. . است. (گزینه نماد فرضی است.)ها را از راست به چپ بخوانید.) (
q[N C N] [Cl X Cl]+= = − −

(I)                 (II)
1( 15 ،2- 2 (17 ،2+ 3 (17 ،2- 4 (15 ،2+ 

بـه اخـتالف مجمـوع ضـرایب (II)ها در واکـنش با مجموع ضرایب واکنش دهنده(I)ها در واکنش اختالف مجموع ضرایب فراوردهنسبت -107
، کدام است؟ (I)ها در واکنش دهندهبا مجموع ضرایب واکنش(II)ر واکنش ها دفراورده

I)P Br H O HBr H PO+ + → +4 2 2 3 4
II)KBrO N H N KBr H O+ → + +3 2 4 2 2

1 (13
22

2 (22
13

3 (19
16

4 (16
19

% آن از 30% از برق مصرفی در این واحد از انرژي باد، 20کند. اگر کیلووات ساعت برق مصرف می20واحد صنعتی روزانه به طور میانگین یک -108
اکسید تولید شده در مدت یک سـال از ديگاز طبیعی و باقی آن از نفت خام تامین شود، با توجه به اطالعات ارائه شده، براي پاکسازي کربن

کنـد. اکسید مصـرف میديکیلوگرم کربن50حد صنعتی، حداقل به چند درخت تنومند نیاز است؟ (یک درخت تنومند ساالنه حدود این وا
باشد.) بیانگر میزان برق مصرفی ماهانه برحسب کیلووات ساعت می yروز در نظر بگیرید. 30یک ماه را 

kg)کربن دي منبع تولید برق(اکسید تولید شده در یک ماه 

/ y0 گاز طبیعی36

/ y0 نفت خام7

/ y0 باد01
1 (672 (693 (734 (79

با توجه به شکل کدام گزینه درست است؟ -109
، تنها داراي امواج فرابنفش هستند.Aهاي ) پرتو1
شود.اي تشدید میدر هواکره، اثر گلخانهCO2مقدار ) با کاهش 2
، داراي طول موج کمتري هستند.Cنسبت به D) امواج 3
گلخانه، منجر به تغییرات جزئی دماي داخل گلخانه در این فرایند در) وجود پدیدة مشابه4

شود.هاي زمستانی میروز
ت؟اسنادرستکدام گزینه عبارت -110

1(CaO رود. کار میها بهوري خاك در کشاورزي و کاهش اسیدي بودن آب دریاچهاکسید فلزي است که براي افزایش بهره() کلسیم اکسید 
دهد. ر از دست میصورت پرتوهاي فروسرخ با طول موج بلندتکند و تمام آن را بهتمامی پرتوهاي تابیده شده از خورشید را جذب میزمین ) 2
. شونددرنهایت منجر به ایجاد باران اسیدي میهاي فسیلی، نیتروژن دي اکسید و گوگرد دي اکسید هاي حاصل از سوختن سوخت) از بین آالینده3
شود. اي است که افزایش ردپاي آن باعث افزایش تغییرات در آب و هواي کرة زمین می) کربن دي اکسید یک گاز گلخانه4
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17 :ۀصفحدهمدواز پایۀ–مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

 

 گویی (دقیقه) زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس گویی نوع پاسخ

 اختیاري

 15 111-120 10  3ریاضی 

 12110-10130  3شناسی  زیست

 13115-10140  3فیزیک 

 14110-10150 گواه - 3فیزیک 

 15110-10160  3شیمی 

 دقیقه 60 ـــــ 50 جمع کل

و تابعد -111
(x ) , x

f (x)
x , x

− + ≥ −= 
+ < −

2

3
3 1

1 1
2و  1g(x) x= − 0fمفروض است. معادلۀ + (x) g( x )+ − چند جواب حقیقی دارد؟ =

 2) 4 1) 3 4) 2 ) صفر1
112- 3 fنمودار تابع  (x) x=ر دهیم تا به نمودارا یک واحد به راست و دو واحد به طرف باال انتقال میy g(x)= 3برسیم. مقدار 4 1g( کدام است؟+(

1 (2 2 (4 3 (6 4 (8 
113- f  است؟نادرستدر شکل زیر رسم شده است. کدام گزینه نمودار تابع

1( f ي در بازه( ,  اکیداً صعودي است. ∞−0(
2( f ي در بازه[ , ]0  نزولی است. 3
3( f ي در بازه[ , ]3  اکیداً صعودي است. 4
4( f ي در بازه( , )4  اً نزولی است.اکید ∞+

g(x)در شکل زیر رسم شده است. در کدام بازه نمودار تابع  fنمودار تابع  -114 f (x)= ، صعودي غیراکید و نامثبت است؟−
1 ([ , ]0 5 
2 ([ , ]0 4 
3 ([ , ]3 2− 
4( [ , ]4 5 

fاگر  -115 (x) [x]= و
1

xg(x)
x

=
−

)(fog)2، آنگاه  کدام است؟(
1( 4- 2( 3- 3 (2- 4 (1- 

اگر  -116
1
1

xf (x)
x

−
=

+
گاه آن

1393

2(fofof ...of )( )


است؟کدام

1 (2  2 (( )− 21 2 3 (− 2  4 (( )− − 21 2 
4اگر  -117 31 2 1xf (x ) +− = 2و + 31 3 5xg(x ) −+ = )(fog)3، آنگاه مقدار −  کدام است؟(

1 (19    2 (9   3 (3
2

   4 (86  
کدام است؟fogبا توجه به شکل مقابل، تابع -118

1({ }( , )−2 2  2( { }( , ),( , ),( , )− − −11 2 2 1 2  
3( { }( , ),( , )0 3 4 1 4( { }( , )−5 2  

اگر  -119
2 1

1
xf (x)
x
−

=
+

و 
2 2
2
xg(x)

x
+

=
−

g(fي تابع باشند، ضابطه (x)) کدام است؟
1( x −1 2( x +1 3( x 4( x2 

گر ا -120
1

xf (x)
x

=
−

و 
1g(x)
x

 برابر است با:(x)(fog)، آنگاه =

1( x و 0≠
x−

1
1

   2( x و 0≠
x −

1
1

 3( 
x−

1
1

 4( 
x −

1
1

 

ياختیارگویی:  نحوة پاسخ 14تا  2هاي صفحه :+ ترکیب توابع اي + توابع صعودي و نزولی توابع چندجمله– 3 ریاضی

پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم- -   سومسومدفترچۀ دفترچۀ 
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 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

 

کند؟، تکمیل مینادرستینه عبارت زیر را به کدام گزی -121
.»توان بیان داشت . . سازي در یک یاخته . . . میدر طی همانند«
 سازي از یکدیگر دور و یا به یکدیگر نزدیک شوند. کاریوتی ممکن است دوراهی همانند همانند یاخته پرو –کاریوتی  ) یو1
 کنند، قادر به باز کردن مارپیچ دنا نیستند. هاي متصل به دنا را جدا می هایی که پروتئین آنزیمدر آغاز این فرایند  –کاریوتی  ) پرو2
 سازي یافت شوند. راهی همانند آدنین ممکن است در دوباز همۀ انواع بازهاي آلی مکمل با  –کاریوتی  ) پرو3
 اور با یکدیگر برابر نیست.سازي مج هاي همانند سازي در حباب لزومًا سرعت فرایند همانند –کاریوتی  ) یو4

است؟نادرستها، کدام موارد ها و فرایند همانندسازي در آنبا در نظر گرفتن باکتري -122
شود.هایی دیده میالف) در ساختار کروموزوم باکتري قطعاً پروتئین

است.RNAشود، قطعاً نوکلئوتیدي خطی که در این باکتري دیده میب) هر رشتۀ پلی
شوند.سازي همواره از یکدیگر دور میهلیکاز مرتبط با یک جایگاه آغاز همانندهاي ج) آنزیم

جود دارد.جهتی وسازي تکسازي و همانندد) امکان مشاهده شدن بیش از یک جایگاه آغاز همانند
 »د«) فقط مورد 4 »ج«و » ب) «3 »ج«و » الف) «2 »ب«) فقط مورد 1

، هر مولکول زیستی که در ذخیرة اطالعات وراثتی نقش دارد و . . . است، . . . دار بدن انساندر یک یاختۀ زندة هسته -123
 شود. سازي آن همواره بسته به مراحل رشدونمو تنظیم می هاي آغاز همانند تعداد جایگاه –اي  ) دورشته1
 شوند. هم متصل می بخشی سازندة آن توسط نوعی پیوند به   هاي سه واحد –اي  رشته ) تک2
 خورد. هم می ها از هم در بعضی نقاط، پایداري آن به قطعاً با جدا شدن رشته –اي  شتهر ) دو3
 .شود هاي دنا ساخته می هاي یکی از رشته از روي تمام قسمت –اي  رشته ) تک4

کند؟را به درستی، تکمیل میهاي زیر جملۀ زیرچه تعداد از عبارت -124
 »افتد.ی مخاط روده باریک، . . . قبل از شکسته شدن . . . اتفاق میهاي پوششسازي دنا در یاختهبه منظور همانند«

استر در رشتۀ در حال تشکیل نخستین پیوند فسفودي –بسپاراز الف) فعالیت بسپارازي آنزیم دنا
هاکلئوتیدهاي فسفات نوپیوند بین گروه –تیدي کلئو نوکلئوتید به انتهاي رشتۀ پلیب) اضافه شدن نو

هاتیدکلئواشتراکی میان نوپیوند –اشتباه در رشتۀ در حال ساخت کلئوتیدگرفتن نوج) قرار
یمیدینیهاي پورینی و پیرانرژي میان بازهاي کمپیوند –شکل از دنا هاي کرويوتئیند) جدا شدن گروهی از پر

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
صورت زنده و هم به شکل کشته شده در آزمایشات گریفیت مورد استفاده مونیا که هم به وکوس ن کوپتوموارد دربارة نوعی باکتري استرکدام -125

د؟نباشقرار گرفت، صحیح می
کار برده شد.الف) تنها در نیمی از مراحل آزمایشات گریفیت به

باشد.پوشینه میعوامل مورد نیاز براي ساخت هاي الزم براي تولید ب) واجد دستورالعمل
د.نشوهاي متصل به دنا از آن جدا میسازي، هیستونهمانندج) قبل از 
هاي ایوري استفاده شد.صورت غیر زنده در آزمایشد) فقط به

 »د«و » ج) «4 »ب«و » الف) «3 »د«و » ب) «2 »ج«و » الف) «1
................ را مشاهده کرد.توان تیدي که ................ میکلئو نوهاي پرز روده، در رابطه با هر رشته پلیدر یاخته -126

 ژنی ارتباط میان دو باز آلی در آن با پیوند هیدرو – وراثتی معرفی کرد  به عنوان مادة) ایوري 1
 پالسم سیتو اي عدم تماس با مادة زمینه –پیوند اشتراکی برقرار کرده است دیگر   تید کلئو با دو نوهر نوکلئوتید آن عالوه بر برقراري پیوند هیدروژنی ) 2
 پیچش اطراف یک محور فرضی – حضور دارند) در مرکز کنترل یاخته با پوششی دو غشایی 3
 دار به قند ژن اتصال هر حلقۀ آلی نیترو –تئین وجود دارد  کنندة پرو ) در ساختار بخش تولید4

 ؟صحیح است ،هاهاي مرتبط با ژنارتباط با همۀ مولکولهاي زیر درچند مورد از عبارت -127
کنند.تن مشارکت میالف) در ساختار فام

کنندة اطالعات وراثتی هستند.ب) ذخیره
هستند.تیدکلئونام نوشونده بههایی تکرارج) همگی بسپارهایی از واحد

ها را، در اختیار داشت.د) ایوري آنزیم مناسب، براي تجزیۀ هر کدام از آن
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

اختیاريگویی:  نحوة پاسخ 20تا  1هاي صفحه :ها + پروتئین سازي دنا ها + همانند اسید نوکلئیک – 3 شناسی زیست
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................ که پوششی سنگفرشی ابتداي مري، پس از آنیک یاخته درون -128
 کند. تید جدید در تشکیل پیوند اشتراکی شرکت می کلئو نو هکربن   پنج قندطور حتم  بهد، نبسپاراز جدا شو دنا  تید توسط آنزیم کلئو ) دو گروه فسفات یک نو1
 یابد. پالسم افزایش می اي سیتو هاي فسفات آزاد درون مادة زمینه کند، میزان گروهسازي  هاي مختلف شروع به همانند ) دناي حلقوي در اندامک2
 سازد. جدید می    اسید کلئیک نو   ۀدنا یک رشت ۀد، یک آنزیم بسپاراز از روي یک رشتنژنی بین بازهاي پورین شکسته شو هاي هیدرو ) پیوند3
 .شود گسستهدنا دیگر هاي  ژنی بین برخی نوکلئوتید ید، ممکن است پیوند هیدروبسپاراز درون هسته به پایان رس ) فعالیت یک آنزیم دنا4

هاي بدن انسان نقش دارند، درست است؟سازي دنا در یاختههایی که در همانندکدام گزینه در رابطه با تمام آنزیم -129
 دهند. ماده، سرعت واکنش مختص خود را افزایش می ) با هر میزان افزایش پیش1
 پردازند. مولکول دنا و جدا کردن دو رشته آن از هم می  ز کردن مارپیچ) به با2
 سازي افزایش دهند. پذیر را در فرآیند همانند توانند سرعت یک واکنش انجام ) تنها می3
 ناپذیر پیدا کنند. طبیعی یا برگشت توانند شکلی غیر باالتر از بدن انسان، میبسیار ) در دماهاي 4

میل عبارت زیر مناسب است؟کدام مورد براي تک -130
، ................. وجـود داردهاي اشتراکی پیوندامکان تشکیل توان گفت آخرین سطحی که در آن بین میگلوتئین میودر ارتباط با ساختار پرو«

.................»شود ژنی برقرار میهاي هیدرواولین سطحی که در آن پیوند
 ها از یکدیگر ایجاد شده است. اسید هاي آبگریز آمینو شدن گروهبه دنبال دور  –) برخالف 1
 ار هم نقش دارد.نپپتیدي در ک هاي پلی واحد در تعیین نحوة آرایش زیر –) همانند 2
 رسد. هاي مختلف به ثبات نسبی می به کمک تشکیل انواع پیوند –) برخالف 3
 شود.   اي می پتیدي منجر به تشکیل ساختار مارپیچ یا صفحهپ هایی از زنجیرة پلی ایجاد پیوند بین بخش –) همانند 4

 

 
 

3هاي یکسانرا که با تنديBوAزمان دو متحرك –زیر نمودار مکان شکل -131 m
s

متحرك از  ود ۀدهد. فاصلدر حرکت هستند، نشان می

ر مبدأ زمان چند متر است؟ دیکدیگر
1(30    
2(135  
3(540   
4(270  
 

 

 
15سط متحرك در بزرگی سرعت متونسبت باشد. کند، مطابق شکل زیر میخط راست حرکت میروي زمان متحرکی که بر  –مکان نمودار -132

؟  کدام استدوم  ۀثانی10بزرگی سرعت متوسط آن دربهاول حرکت ۀثانی

1(16
15

  2(31
6

   

3(8
9

  4(1   

 

در ثانیۀ سوم حرکتش طی Aمطابق شکل زیر است. با توجه به نمودار، مسافتی که متحركBوAزمان دو متحرك –مکان نمودار -133
در ثانیۀ پنجم حرکتش طی خواهد کرد؟ Bتر از مسافتی است که متحركکند، چند متر بیشمی
1(10  
2(15  
3(20  
4(5 
 
 
 

اختیاريگویی:  نحوة پاسخ 15تا  2هاي صفحهحرکت با سرعت ثابت: شناخت حرکت +   – 3 فیزیک
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20 :ۀصفحدهمدواز پایۀ–مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

108با تندي ثابت قطاري -134 km
h

که تمام کند. براي این قطار، مدت زمانیک پل عبور میروي مسیر مستقیم در حال حرکت است و از روي ی

صورت طول شود. در اینطورکامل از آن خارج میاي است که قطار وارد پل شده و بهثانیه کمتر از بازة زمانی15طول قطار روي پل قرار دارد، 
قطار چند متر است؟ 

1 (150 2 (225 3 (5/112 4 (75 

2که با سرعتAزمان متحرك –در شکل زیر، نمودار مکان  -135 m
s

نشان داده شده است. از مبدأ زمان تا Bکند  و متحركحرکت می

چند متر است؟ Bجایی متحركرسند، جابهاي که دو متحرك به هم میلحظه
1(5    
2(10  
3(12    
4(15 

0هاي یکسان در مبدأ زمان از مکان که با تنديBو Aزمان دو متحرك  –مکان نمودار -136 2x m= است. کنند، مطابق شکل زیر عبور می−

1اول حرکت به ترتیب  ۀثانی10در Bاگر تندي متوسط و بزرگی شتاب متوسّط متحرك  5 m/
s

20و  25 m/
s

باشد، فاصلۀ دو متحرك از 

10tیکدیگر در لحظۀ  s=چند متر است؟
1 (18 
2 (13 
3 (12 
4 (16 
 
 

یک از موارد زیر درست کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است. کدامحرکت می xزمان متحرکی که روي محور  –سرعت نمودار -137
است؟

 شتاب متحرك مثبت است. t3تا  t1الف) در بازة زمانی 

 تندي متحرك در حال کاهش است. t2ب) در بازة زمانی صفر تا 

 است. t3تا  t2برابر شتاب متوسط در بازة زمانی  t2تا  t1پ) شتاب متوسط در بازة زمانی 

سرعت متوسط متحرك منفی است. t3تا  t1ت) در بازة زمانی 
 ) پ و ت4 ) ت3 ) الف، پ و ت2 ) الف و ب1

کند. تندي متوسط این متحرك در کدام بازة زمانی ها حرکت می xدهد که روي محور زمان متحرکی را نشان می –زیر، نمودار مکان شکل -138
بیشتر است؟

1 (s2  تاs6  
2 (s0  تاs2  
3 (s6  تاs10  
4 (s0  تاs6  
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21 :ۀصفحدهمدواز پایۀ–مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

1ال حرکت است. بردار شتاب متوسط این متحرك در بازة زمانی در ح xروي محور متحرکی -139 0t s= 2تا 10t s= 10برابر باi−


و در بازة 

1زمانی  0t s= 3تا 20t s= 4برابر با i−


اش، چند متر بر مجذور ثانیه است؟ ثانیۀ دوم حرکت10است. بزرگی شتاب متوسط آن در 
هستند.)SI(تمامی واحدها در 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
رسند. اگر مدت به یکدیگر میOکنند و در نقطۀ  یهاي ثابت، به طرف یکدیگر شروع به حرکت مبا سرعتBو Aهاي دو متحرك از نقطه -140

به Oباشد، مدت زمان رسیدن متحرك دیگر از نقطۀ 3sرسد برابر می )Bیا Aبه نقطۀ مقابل خود (Oتر، از نقطۀ که متحرِك سریعزمانی
)، چند ثانیه است؟Bیا Aش (نقطۀ مقابل

1 (48 2 (16
3

  

3 (3
16

  4 (12 

متر به سمت 40رسد، سپس  یمتر نشسته بود، ابتدا پرواز کرده و به پاي ساختمان م50اي که روي لبۀ ساختمان بلندي به ارتفاع پرنده -141
 جایی کل این پرنده چند متر است؟رود. جابهمتر به سمت شمال می30کند و در نهایت مشرق حرکت می

1(120  2 (50 2  3 (50 4 (40 2 
2tها در لحظۀ xمکان متحرکی روي محور -142 s= 8برابرm 10و در لحظۀt s= 16برابرm−در این . سرعت متوسط متحركباشدمی

چند متر بر ثانیه است؟مدت 
1 (3- 2 (2- 3 (1 4 (2 

0زمان از مکان أ کند و در مبدت میحرکxروي محور متحرکی -143 40x m= 1 ۀگذرد و در لحظمی− 6t s= 1به مکان 100x m=رسد و در می
2ۀ ظلحنهایت در  10t s=2ز مکان ا 20x m=متحرك در رعت متوسط این سگذرد. میSI ثانیه کدام است؟10در این

1 (22 2 (14 3 (6 4 (2 
32به صورت SIحرکت متحرکی در معادلۀاگر  -144 6 2x t t= + جا شده است؟متحرك در مدت دو ثانیه بعد از شروع حرکت چند متر جابهباشد،−

1 (30 2 (28 3 (26 4 (24 

23به صورت SIکی در متحرزمان -معادلۀ مکان -145 6x t t= ثانیۀ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ 2است. سرعت متوسط آن در −
 3) 4 5/1 )3 ) صفر2 -3) 1

دارد؟مکان ترین فاصله را از مبدأ هاي نشان داده شده در نمودار، متحرك بیشاز لحظهیککدامدر  -146
 1 (t1 2 (t2  

3( t3 4( t4 
 

چند جهت حرکت 2tو 1tۀبین دو لحظ .دهدکند، نشان میاي را که بر مسیر مستقیم حرکت میان حرکت ذرهزم -نمودار مکانمقابلشکل  -147
بار عوض شده است؟

   ) صفر 1
 ) یک 2
    دو) 3
 ) سه4

تر است؟رك در کدام بازة زمانی بیشزمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متح -مکاننمودار -148

  t1) صفر تا1

2 (t1  تاt3 

3 (t2  تاt3  
 هاي زمانی دارد. ) بستگی به اندازة فاصله4
 
 
 

اختیاريی: گوی نحوة پاسخ (بخش گواه) – 3 فیزیک
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22 :ۀصفحدهمدواز پایۀ–مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

رو است. سرعت متوسط در فاصلۀ زمانی کند، مطابق شکل روبهزمان متحرکی که با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می -نمودار مکان -149
1t s= 4تاt s=چند متر بر ثانیه است؟ 
1 (2   
2 (2-   
3 (6   
4 (6- 

 ؟ه استثانیه چند متر بر ثانی 4مسیر مستقیم است. سرعت متوسط متحرك در این متحرکی در یکزمان -مکانمقابل نمودار شکل  -150
1 (2  
2 (3  
3 (4  
4 (5 

 

 

 
 

 
از مطالب زیر درست است؟ مواردکدام  -151

1lالکترون با M ،12آ) اگر در آرایش الکترونی اتم عنصر  2Mصورت  بهتواندوجود داشته باشد، فرمول اکسید آن می= O باشـد و ایـن
 .باشدیک باز آرنیوس تواند میاکسید، 

ها نیز آشنا بودند.نهاي آا، با برخی واکنشههاي آنها افزون بر ویژگیدانب) پیش از آنکه ساختار اسیدها و بازها شناخته شود، شیمی
شود.نیوم تولید میها در آب، یک مول یون هیدروشود که از انحالل هر مول از آنهایی گفته میدار به ترکیبپروتونهاي تکپ) اسید

چکتر از یک است. کوHFئورید در محلول هاي فلونیوم به یونهاي هیدرونسبت شمار یون ،ت) در شرایط یکسان
3نیوم برابر اسید، غلظت یون هیدروموالر استیک 1/0ث) اگر در محلول  11 35 10/ mol.L− 1باشد، درصد یونش آن برابر ×− باشد.می/35

 ) (ب)، (ت) و (ث) 4 ) (آ)، (ب) و (ت)3 ) (پ)، (ت) و (ث) 2 ) (آ)، (ب) و (ث) 1
ر معینی آب حل ئورید را در مقداژن فلوژن کلرید و هیدروهاي مساوي از گازهاي هیدروشکل زیر، در دما و فشار یکسان، حجممطابق -152

/ایم. چند مورد از مطالب زیر در رابطه با آنکرده 0ها درست است؟ (هر ذره را معادل  مول در نظر بگیرید.)01

است.20اسید برابر ئوریکفلودرصد یونش محلول هیدرو ●
است.در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی محلول (ب) از محلول (آ) کمتر ●
HCl(aq)صورت اسید در آب بهکلریکمعادلۀ یونش هیدرو ● H (aq) Cl (aq)+ −+باشد.می
اسید است.ئوریکفلواسید، پنج برابر درجۀ یونش هیدروکلریکدرجۀ یونش هیدرو ●
اسید است.ئوریکفلوبرابر هیدرو 67/1اسید به تقریب کلریکغلظت مولی محلول هیدرو ●
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

 ؟استمورد(موارد) از مطالب زیر درستچند -153
افزایند.براي کاهش میزان اسیدي بودن خاك به آن آهک می ●
شود.مول یون تولید می 2اکسید جامد در آب، ژن پنتانیترودر اثر انحالل یک مول دي ●
شود.ها انجام میالکترونوسیلۀشود که رسانایی آنها بهرسانایی الکترونی فقط در فلزها مشاهده می ●

0/در محلول  ● /ها برابر با یابد، غلظت یوندرصد یونش می 35/1اسید که به میزان موالر استیک1 −× 32 70 باشد.مول بر لیتر می10
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
 
 
 
 

اختیاريگویی:  نحوة پاسخ 19تا  1هاي صفحه :الکتریکی ی+ رسانای +اسیدها و بازهاتاریخچۀ صابون + پاکیزگی محیط – 3 شیمی
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23 :ۀصفحدهمدواز پایۀ–مرداد 28 آزمون -پروژة تابستان

ـ  يمجزا تراز سهدر کارنامه هم  .گردد یارائه مو دوازدهم دهم  ،ازدهمیدفترچه جداگانه  سهتابستان در قالب  يها آزمون یآموزان گرام دانش و دهـم   ،ازدهمی

 هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق را، به هیپا سهمطالعه و عملکرد خود در  قیطر نیبه ا شود. یبه شما داده مدوازدهم 

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن جینتا د،ینبود یراض

کدام گزینه درست است؟  -154
 ر، نوعی مخلوط ناهمگن است.) شربت معده برخالف شی1
 کنندگی صابون به نوع پارچه وابسته نیست. ) میزان پاك2
 اند.  دهند و در آب محلول ) اسیدهاي چرب از بخش قطبی مولکول با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می3
 اسید، برابر است.  هاي پیوندي در اوره با این شمار در استیک ) شمار جفت الکترون4

مطالب زیر درست است؟چند مورد از -155
آید.شمار میکنندة خورنده بهها یک پاكمخلوط پودر آلومینیم و سدیم هیدروکسید، همانند سفیدکننده ●
کنند.ها عمل میمیان ذرهکنش، براساس برهمیصابونهاي کنندهپاكهاي غیرصابونی همانند کنندهپاك ●
هاي آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند.توانند با مولکولهاي اوره، میدهندة عسل همانند مولکولهاي تشکیلمولکول ●
ها آشنا نبودند.هاي آنکه ساختار اسیدها و بازها شناخته شود، با ویژگیها پیش از آندانشیمی ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Hموارد از مطالب زیر درست است؟ (کدام -156 ,C ,O : g.mol−= = = 11 12 16 (

برابـر ایـن نسـبت در سـاختار  2هاي ناپیونـدي در سـاختار اوره، الکترونجفت ههاي پیوندي بالکتروناد جفت) نسبت تعدآ

اسید است.استیک

رعایت شود،دن آب و نبود بهداشت شایع میکه به دلیل آلوده شهاییترین و مؤثرترین راه پیشگیري از بیماريب) ساده

بهداشت فردي و همگانی است.

C)هان شتر جرم دو مول روغن زیتون با دو مول چربی ذخیره شده در کوپ) اختالف H O )57 110  .استگرم  6برابر 6

کسیل دارند.هاي قطبی است که در ساختار خود شمار قابل توجهی گروه هیدروت) عسل حاوي مولکول
 ) ب و ت4 ) پ و ت3 و ب آ) 2 و پ آ) 1

R)چرب گرم اسید930در اثر واکنش  -157 COOH)− با مقدار کافی سود سوزآور(NaOH) گـرم حاصـل 1040، مقداري صابون بـه جـرم
ــت؟ (می ــدام اس ــًا ک ــرب تقریب ــید چ ــربن در اس ــی ک ــد جرم ــود، درص ــت.) Rش ــده اس ــیر ش ــی و س ــدروکربنی خط ــر هی زنجی

(H , C , O , Na : g.mol )−= = = = 11 12 16 23
1 (9/70% 2 (3/58% 3 (4/77% 4 (7/39% 

درست است؟HBو HAبه نمودارهاي زیر کدام مطلب دربارة اسیدهاي توجهبا  -158

 تواند مربوط به نیتریک اسید باشد. می HBتواند مربوط به استیک اسید و نمودار اسید  می HA) نمودار اسید 1
 تري خواهد داشت. همواره رسانایی الکتریکی بیش HAرا در نیم لیتر آب حل کنیم، محلول  HBو  HA) اگر جرم یکسانی از اسیدهاي 2
 پوشیده دانست. هاي آب توان محلولی شامل یون را می HA) محلول اسید 3
 تري دارد. تر است و خاصیت اسیدي بیش بیش HBاز محلول  HAمحلول  pH) در دما و غلظت یکسان،4

126به جرم مخلوطی -159 17گرم از /4 35C H COONa 18و 29 3C H SO Na موالر کلسیم کلرید وارد  1لیتر محلول میلی200را در
ی در مخلوط اولیه صابونکنندة غیردرصد جرمی پاكها و تولید رسوب سفیدرنگ در این واکنش، دهندهواکنشکنیم. با فرض مصرف کامل می
1تقریب  به 23کدام است؟  12 16 32 1(Na ,C ,O ,S ,H : g.mol )−= = = = =

1( /0 79  2(/3 16  3(/5 7  4 (/1 58  
160- NHRR′11است. آلی باز ضعیف یک ها به گرم از آن درون مقداري آب ریخته شده و پس از یونش، مجموع تعداد یون/8

214 816 10/ Rباشد، %2رسیده است. اگر درصد یونش آن × ,R′اند؟ در کدام گزینه به درستی آمده
112 1 14(C ,H ,N : g.mol )−= = =

 ) اتیل و متیل4 پیل و متیل ) پرو3 ) اتیل و اتیل2 ) متیل و متیل1

@konkurbanks
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