


  

  
 

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

 14011401ماه ماه ارديبهشتارديبهشت 1616
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
  15 1–2020 2و3فارسي

  2115-2040 2و3عربي، زبان قرآن
  15  41-60 20 2و3دين و زندگي
  15  61 -80 20 2و3زبان انگليسي

  60  ــــــ 80دروس عموميجمع
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروهانمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  تاجيكزهرا  آرانگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

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

مرتضـي  الهام محمدي،كيا، كاظم كاظمي،محسن فدايي، فرهاد فروزانعليرضا جعفري، هامون سبطي،محسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
  منشاري، سيدمحمد هاشمي

  خواه، حامد مقدس زادهالهه مسيحسيدمحمدعلي مرتضوي،مرتضي كاظم شيرودي،بهزاد جهانبخش، منيژه خسروي،ولي برجي،نويد امساكي،  ، زبان قرآنعربي

مرتضيمجيد فرهنگيان، محمدرضا فرهنگيان،فردين سماقي،بقا،محمد رضاييري زحل،اعليرضا ذوالفقمحسن بياتي،محبوبه ابتسام،محمد آقاصالح،  دين و زندگي
  كبير، احمدمنصوري، سيداحسان هنديمحسني

  عمران نوريروش،عقيل محمدينويد مبلغي،حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني،سپهر برومندپور،استيري،الهرحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازيمسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

محمدحسين اسالمي، محسن اصغري،  الهام محمدي  سيدعليرضا احمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  منيژه خسروي  ، زبان قرآنعربي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پوراسماعيل يونس

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

  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان
  سپيده جاللي  محمدحسين مرتضوي

به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباتارانو يراسوگزينشگران

گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي  1401ارديبهشت16آزمون
  

 

 در كدام گزينه آمده است؟» آخته، ماسيدن، پتياره، استشاره«معناي واژگانترتيب به - 1

  ) بركشيده، به ثمر رسيدن، ترسناك، مشورت2  زني) برافراشته، به انجام رسيدن، زشتي، راي1

 ) افراشتن، ثمر دادن، زشت، نظر دادن4  كشيده، انجام، هولناك، نظرخواهي) بيرون3

  ژه درست ذكر شده است؟چند وايمعنا - 2

)، (مظـاهرت: ظهـور و بـارهيك: كيكاي: شهرت ، پرآوازه شدن)، (دهيو جمال)، (َخنييبايبرو)، (گَشن: باصفا، خّرم)، (صباحت: زآ ي: گستاخ و بريرخي(خ

  و مذهب)، (اختالف: رفت و آمد)عتي)، (شراع: شردي: گمان و تردي)، (آوردني)، (تگ: دويتجلّ

  پنج) 4  چهار) 3  سه )2  دو) 1

 اماليي است؟نادرستيكدام بيت فاقد - 3

  شكست خاطر از عالم                                        مسلّم كي برآيد دانه چون در آسيا افتد؟) نرفته زي حياتي بي1

  به جلوه قبلة زردشتيان بگرداني    ) به بذله خاطر اسالميان بيازاري2

  اي از لجة قدر تو با وي انظمامقطره  گر يافتي) آب دريا موج برگردون زدي3

  چو دود شمع خاموشي به ما و من محضوض    هاي امل) نفس نمانده هنوز از ترانه4

 اماليي وجود دارد؟غلطدر ابيات زير، مجموعاً چند - 4

  از فسون آن كه خّرم نوبهاري داشتم  الف) تن چو گل صد پاره شد، از بس كه قلتيدم به خاك

  تو باز شاهي بازپر سوي سفير پادشاه  گهر تا چند باشي در سفرپاك خوشب) اي جان

  نفس بهيمي در چرا چندين چرا باشد چرا  ج) جان غريب اندر جهان مشتاق شهر المكان

  جز بدان عارض شمعي نبود پروازم    د) ور چو پروانه دهد دست فراغ بالي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 است؟نادرستادبياتيكدام گزينه از نظر تاريخ - 5

  ) مرصادالعباد از نجم دايه و به نثر است.1

  الدين خردسال هديه كرد.را به جالل» اسرارنامه«) عطار كتاب2

  از كتاب روزها اثر غالمحسين يوسفي انتخاب شده است.» كاوة دادخواه«) داستان3

  است. در قالب چهارپاره و شاعر آن مهدي حميدي شيرازي» در امواج سند) «4

 دقيقه15  2و3فارسي
  3فارسي

  ادبيات داستاني
 )غازدرس آزاد، كباب(

 (خندة تو)ادبيات جهان

17تا پايان درس15درس
154تا صفحة129صفحة

  2كل مباحث فارسي
  168تا صفحة10صفحة
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   3: ةصفح       ، هنر، منحصرًا زبان)دوازدهم (رياضي، تجربيعمومي      1401ارديبهشت16زمونآ
 

 ؟استنشدههاي داخل كمانك در كدام گزينه به درستي ذكريكي از آرايه - 6

  ، جناس ناهمسان)تضاد(خاطر مجموع ما زلف پريشان شما  كي دهد دست اين غرض يا رب كه همدستان شوند )1

  (تشبيه، تناقض)سازيدل بيچارگان نمي ةچو چار  ها؟كني دلبه تير غمزه چرا خسته مي )2

  (حسن تعليل، ايهام تناسب)كه عندليب تو از هر طرف هزارانند  سرايم و بسن بر آن گل عارض غزلنه م )3

  (استعاره، حسن تعليل)اوراق گل بريزد و بر وي كفن شود  مرگ عندليبثير عشق بين كه پس ازأت )4

 اند؟هاي بيت زير كدامآرايه - 7

  »گ بودن زير پا افتاده استقالي از صد رن  سربلندي گر تو خواهي با همه يكرنگ باش«

  تعليل، كنايه، جناسمعادله، حسن) اسلوب2    تعليل، استعاره) كنايه، مجاز، حسن1

  آميزي، تضادتعليل، كنايه، حس) حسن4  آميزي، جناسمعادله، مجاز، حس) اسلوب3

 .…گزينةجز بهها درست آمده است،هاي مقابل همة گزينهآرايه - 8

  جم است (تناقض، اغراق)  جام هدو زلف افعي ضحاك و چهر  وجود و هم عدم است) تو را موي ميان هم1

  من از براي تو در چشم مردمان خوارم (مجاز، جناس همسان)    ) تويي ز مردم چشمم عزيزتر گرچه2

  معادله)زال با رستم دستان چه تواند كردن؟ (ايهام تناسب، اسلوب  »صائب«) عقل با عشق محال است برآيد3

  دهد (تشبيه، حسن تعليل)هر گلي از روي خندان تو يادم مي  اي دهد ياد از دل پرخون من هر غنچهمي )4

  .…جز بهشود يمدهيد »هيتشب وجناس، استعاره«يها هيآراهمة ابياتدر - 9

  كند بر صبح صادق شام را نيچون مهم پرچ    شام را از صبح بازنشناسم ز شوق) 1

  كاين گوشه نيست در خور خيل خيال تو  ولي چه سودصحن سراي ديده بشستم) 2

  راسيز ماه طلعتش برج ديمهر بفزا  به باممهرم يماه ب ديار برآ ديچو خورشهم) 3

  دهد از بند گرفتاران راييرهايك  دارديرياسيكه چون بنده به هر مو آن) 4

 است؟نشدهدرست مشخصنقش دستوري كدام واژه - 10

  نتوان گفتن در جان كه خواهي شد (مسند)بردل  ترشكري خوشنيزكخواندننتوانقندت) 1

  (نهاد)آرامني هوش مرا نه عقل و    اي دور) تا از بر من فتاده2

  جدا چشم بد از روي تو (نهاد)باد    ) اي شده تركان هم هندوي تو3

  از سر زلف تو آورده به چنگ است مرا (متمم)  گو بشكن چنگ كه سررشتة عشقمحتسب) 4

www.kanoon.ir



 4: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي       1401ارديبهشت16آزمون
 

 شود؟ترين گروه اسمي يافت ميدر كدام گزينه، بيش - 11

  هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست  ) سلسلة موي دوست حلقة دام بالست1

  هرچه مراد شماست غايت مقصود ماست  ) درد دل دوستان گر تو پسندي رواست2

  كه حلواستوز دست شما زهر نه زهر است  ) از روي شما صبر نه صبر است كه زهر است3

  كه در محبت رويش هزار جامه قباست    غالم قامت آن لعبت قباپوشم) 4

 درست است؟ ريزيرباع ةكدام گزاره دربار - 12

 درانجان مردان ز عشق تو جامه    خوبت نگرانيجمله جهان به رواي«

 »تو به ز عقل دگرانيوانگيد    همه پرهنرانكيهمه نزد نيابا

 است.اول متفاوتتيبيها هيقافدر» ان«كاربرد پسوند) 1

 است.يوصفبيو چهار تركيمعنو ةنيپنج حذف به قريدارا )2

 است.متفاوت ،اولتيبدر هيقافيهانقش واژه )3

 است. يوابسته و فاقد نقش تبع ةوابستيدارايرباع )4

 ترتيب چيست؟شده در بيت زير، بههاي مشخصنقش واژه - 13

  »كن تا در محيط عشق ناپيدا شويسعي  فناگاناز خودنمايي گوي چوحبابشد«

  ) نهاد، مسند، مسند2    اليه، مفعول) نهاد، مضاف1

  ) مسند، مسند، مسند4    اليه، مفعول) مسند، مضاف3

   است؟ ريزتيبه تعداد جمالت بتياباجمالت كدام - 14

  »آن باشد غيدر ،يدرافت ويبه دام د    !غي! درغيو مگو دريمن مگريبرا«

  جمع گردد خرمن استيكز باددستيخرمن  نيچاز خوشه غيدريدار يقِ برق است آن چه مرزالف) 

  !افسوس !عاقبت رفت و گرفتار شد، افسوس  يدل، به كمند سر زلفش نرويگفتم: اب) 

  زنيبا دل و جان من آشنا، ايصدا  زنيـ فقط صدا ـ اييكه صداياال زنج) 

  تياز خويتاب تندستينگريترحم كن، كه د  رد و دل پر خونتنم زارست و جان محزون، جگر پر دد) 

  ) ج، د4  د) ب،3) ب، ج                                         2) الف، ب                             1

 كدام بيت قرابت معنايي دارد؟با» نان را، هوا را / روشني را، بهار را، از من بگير / اما خنده ات را هرگز تا چشم از دنيا نبندم«شعر - 15

  رخنه در قصر حيات تو ز هر خنديدن  افتدگل مي ةلب باش كه چون غنچ) بسته1

  جا ز هم پاشيدگي است بي ةانتهاي خند  ) ز شكفتن شد پريشان غنچه را اوراق دل2

  نياز كرددل را لبش ز تنگ شكر بي  ) تركم به خنده چون دهن تنگ باز كرد3

  رو نكردن ترش از تلخ، شكر خنديدن  هر موج خطر خنديدنكار درياست ز )4
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   5: ةصفح       ، هنر، منحصرًا زبان)دوازدهم (رياضي، تجربيعمومي      1401ارديبهشت16زمونآ
 

 با كدام بيت قرابت دارد؟ »و ما رميت إِذْ رميت و لكنَّ اهللاَ رمى« ةمفهوم آي -16

  هستي ما جمله از ايجاد توست    باد ما و بود ما از داد توست )1

  پس مگو كس را چرا كردي چنان    گر نباشد فعل خلق اندر ميان )2

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

  خاطر از تدبيرها گردان چراست؟    زجر استادان و شاگردان چراست؟ )4

 ابيات كدام گزينه قرابت معنايي دارند؟ - 17

  كميندوز درانديشه كن ز ناوك دل  الف) هان اي نهاده تير جفا در كمان حكم

  دار نخستانديشة خود درست مي  و رسم درستب) خواهي كه نگردي از ره

  پس واجب است در همه كاري تأملي  ج) تير از كمان چو رفت نيايد به مشت باز

  گردد سخناز تأمل شهرة آفاق مي  كند اين آب روشن را روان استادگيد) مي

  ) ج، ب4  ) د، الف3  الف) ب،2  ) الف، ج1

 است؟متفاوت نيريبا ساتيمفهوم كدام ب - 18

 دردمندان غمت را با غم درمان چه كار؟  ستيلب درمان نه مرد كار درد عاشقطا )1

 محبت رايسودايدرمان ندهد سود    نكند چارهيسيدرد دل عاشق را ع )2

 با درد و غم عشق ز درمان نتوان گفت    درد دل عاشق نشود به به مداوا) 3

  دارد رينه دواپذيدرد    دارد ريدانست كه دل اس )4

 است؟نادرستتيذكر شده در برابر كدام بمفهوم - 19

 )رياز تقديمندگل را چراست عزت و خار از چه روست خوار (گله    كند ار باغبان دهر يستم نم ،نيپرو) 1

 معشوق) ةمن (جذب ةبود اراد ايموج در كف درچو  ستينياري) كشاكش رگ جان من اخت2

 عشق)يبخشبود كرامت عشق (ارزش نيده كند اكشت زنچو   نهلد يخاك مهخود را ب ةكشتكي) ول3

  )اندازة عاشقاشتياق بيعاشق قفس فاخته باشد (خاكستر    ) شور طلب از ما به فنا هم نتوان برد4

 كدام بيت، با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ - 20

  »هاها همه را شكسته بودند آنبت    هااز چنبر نفس رسته بودند آن«

  مي ده كه تكلف از ميان رفت    رفت نجا) ساقي، به غم تو عقل و1

  شكرستان شد زمين تا مور از شكر گذشت   كشدكامي مي) از تكلف نفس قانع تلخ2

  يك نپرسيد كس خانة عبرت كجاستل  ) در پي حرص و هوس سوخت جهاني نفس3

  شوداين راه دور قطع به شمشير مي  جهاد نفس) نتوان گذشتن از دو جهان بي4
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 6: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي       1401ارديبهشت16آزمون
 

  
۲۸ -۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجوابلاألنسبعیِّن(  

ُکم﴿ - 21 کم من حرٍج ولکن ُیرد لُطهِّرکم و لُیتّم نعمَته عل . . . ما ُیرد هللا لَیجعل عل

    ﴾: لعّلکم تشکرون
بر شما تمـام كنـد شـايد خواهد شما را پاك گرداند و نعمت خود راخواهد دشواري بر شما قرار دهد وليكن ميخداوند نمي )1

  شما شكر كنيد!
خواهد شما پاك گرديد و نعمتش را بر شما كامـل نمايـد خواهد اين است كه برايتان بحران قرار ندهد بلكه ميآنچه خدا مي) 2

  اميد است شكرگزار باشيد!
بر شما تمام سـازد شـايد شـما خواهد شما را پاكيزه كند تا نعمت خود راخواهد به شما سخت بگيرد وليكن ميخداوند نمي) 3

  سپاسگزاري نماييد!
خواهد شما پاكيزه شويد و نعمت بر شما كامل گردد بـدين خواست خدا اين نيست كه براي شما مشكلي ايجاد كند بلكه مي) 4

 اميد كه شما شكر كنيد!
عد إنتهائها بدأ الُمستمعون ف ةاُالستاذ ُمحاضرة ثقافیألَق « - 22  :»!شّجعونهُصالةاليأمام الحّضار و 

 او كردند! قيآن، شنوندگان در سالن شروع به تشوانيمقابل حاضران كرد و پس از پا يفرهنگ يسخنرانكي) استاد1
 كردند! قيآن، شنوندگان در سالن او را تشوانيكرد و پس از پا يفرهنگ ي) استاد در مقابل حاضران شروع به سخنران2
 كنند! ياو م قيآن، شنوندگان شروع به تشواتمامكند و پس از يم يفرهنگ يسخنرانكيلندر ساحّضاربرابر) استاد در3
  كنند! قيآن، شنوندگان شروع كردند او را در سالن تشوبا پايان يافتنكند و يم يفرهنگ يسخنرانكي) استاد مقابل حاضران4

حث عنه فصًاقم ریالکبيإختار أخ « - 23 ائع للتخفقِنعُاول أنمتجر ثّم حيعد ساعة من ال  :»!قبلَلکّنه لمضال
قـانع فيتخفيكه فروشنده برا ديآن در مغازه انتخاب كرد سپس كوشيساعت جستجوكيرا پس ازيراهني) برادر بزرگم پ1

 شود اما او قبول نكرد!
كنـد كـه فروشـنده را  يش مـكند سپس تال يانتخاب مشيجستجويرا پس از ساعتيراهنيمغازه برادر بزرگ من پكي) در2

 !رديپذ يقانع كند اما او نمفيتخفيبرا
سپس تالش كرد كه فروشنده قانع شـود تـا بـه او  ديبرگزياجستجو در مغازهيرا پس از ساعتراهنيپكي) برادر بزرگ من3

 بدهد اما او قبول نكرد!فيتخف
فيتخفيمغازه انتخاب كرد سپس تالش كرد فروشنده را براكيآن دريجستجو يرا پس از ساعتراهنيپكي) برادر بزرگم4

  !رفتيقانع كند اما او نپذ
طال فرمًاحفلة تکر مقُاّتحاد کرة القدم أن رقرَّ«  - 24 العاصمة؛يکرة القدم فأل  :!»حفـاوٍةمتالحفلة ُاقفندق االستقالل 

. . . . .فوتبالونيفدراس
 !برپا شد يجشن به گرم نيبرپا كند، اتختيفوتبال در هتل استقالل پا ميخار قهرمانان تبه افترا يافتيقرار گذاشت ض) 1
 !ديفراوان برپا گرد يدر هتل استقالل برپا كند، آن جشن با گرمتختيفوتبال پا ميبه افتخار قهرمانان ت يافتيقرار گذاشت ض) 2
برگزار يجشن به گرمگرفت،تختيوتبال در هتل استقالل پاف يملّ ميقهرمانان تيبرا يجشن بزرگداشتيبه برگزار ميتصم) 3

 !شد
انيبه پايبرگزار كند، جشن به گرمتختيبه مناسبت بزرگداشت قهرمانان فوتبال در هتل استقالل پايگرفت جشن ميتصم) 4

  !ديرس

 2و3عربي، زبان قرآن
  3عربي، زبان قرآن

  الفََرْزَدُق
  4درس

  64تا صفحة49صفحة
كل مباحث كتاب عربي، زبان

  2قرآن
  91تا صفحة 1صفحة

دقيقه15
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 . . . . .هاابرقدرت :»!ادًاازدهاتزداد قدرُتیهجومًا واسعًا حّتخرالبلدان اُألعلیتهجمترغب في أنالقوات الکبر«  - 25
 !ابديشيافزابسياركشورها هستند تا قدرتشانگريعالقمند به هجوم به د عيوسي) به طور1
 شود!اديقدرتشان زقطعاًحمله كنند تا عيوسيبه طورگريدي) عالقه دارند كه به كشورها2
 كشورها كنند!گريسترده به دگياحملهخودقدرت ةخاطر توسع هشك رغبت دارند كه ب ي) ب3
  كنند!اديرا حتماً زخوديروينتاندداشته باشگريديبر كشورها عيوس يكه هجومهستند دعالقمن) 4

حعّی -26   :ن الّصح
او احساس دلدردرايزآمدمارستانيهمراه پسرش به بپدر: !طنهيألم فشعرألّنه کانیالمستشفیجاء األب بولده إل )1

 !داشت
درياديـتصـادفات زنبود قطعًا يو رانندگييراهنما نيقواناگر: !الشوارعيفرةیالمرور َلحدثت تصادمات کث نیو ال قوانل )2
 !افتاد يها اتفاق مابانيخ
شـود، شاخة زيتوني كه توسط كبوتر حمل مـي :ُعتبر غصن الزتون اّلذ تحمله الحمامة واحدًا من أشَهر رموز الّسالم! )3

 !رودشمار ميفترين نمادهاي صلح بهاز معرو
ة السکر ف ةعن تناول مواّد سکريعّمبیمنع الطب )4 سبب ارتفاع نس را از خـوردن  ميعمـوپزشـك :!دمـهيمنعًا کامًال 

به خاطر باال بودن مقدار قند خونش قطعًا منع كرده است!يمواد قند
  :الخطأنعّی - 27

كردند تا روغن را از كبدش يآن نهنگ را شكار مانيشكارچ: !مـن کبـدهَتالزدوناّالصستخرجلصادُالحوتكکان ذل )1
خارج كنند!

يپسـتانداروانيـام كه خفاش تنهـا ح دهيشن: !رانَیـالّطیعَلـقـدرَذاّل دیالّلبون الوحوانیقد َسمعُت أّن الخّفاش هو الَح )2
تواند پرواز كند! ياست كه م

مدفون در آن به طور يشكار ماهيخاك خشك برا يگاه: !ًایحفرًا عج هالمدفون فكالسم دیلَصحفرُالتراب الجاّف قد )3
شود! يحفر ميزيانگشگفت

  كند! ياش دراز مجامه ةرا فقط به اندازشيانسان قانع پا: !قدِر کسائهیِرجله إّال عَلمّدَالمرء القانع ال )4
  »:شده را در بر گرفته بود! يعربياز كلمات فارسياريبسرا مطالعه كردم كهيماه كتاب نيدر ا « - 28

ًا )1   !رةیالمعّرة الکث ةّالکلمات الفارسضّمقرأت في هذا الّشهر کتا
ًا )2   !ةّالفارسرةیالکلمات المعّرة الکثضمَّفي هذا الّشهر قرأت کتا
ًا ضمَّ )3   لمعّرة!ا ةّمن الکلمات الفارسرًایکثقرأت في هذا الّشهر کتا
  المعّرة! ةّمن الکلمات الفارسرًایکثهذا کتاب قرأته في الّشهر الماضي و ضمَّ )4
ما۳۳ -۲۹ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة (■■  :ُیناسب الّنّص) 
مُ انّ(پيوند زدن)عرف تطع رة،ة أنواع مختلفة من الثمار من شجرة واحدة فقط،عّدإنتاجةاألشجار بإم ة الف إّنهورغم غرا

قّي م الشجر من خالل أخذ قطعة من شجرة وُ .أمر حق ن تطع مم م فوائد. وضعها في جذر شجرة أخر قابلة للتطع للتطع
س ُم وعدیدة ا األشجار المطعمة على األشجار اّلتتغلَّعلى الحصول على أنواع جدیدة من الثمار،ًاقتصرل تي تزرعب مزا
م على مقاومة األمراضس؛البذور م المناسب علىالّشدیدة. البرودة لتتحمَّاألشجار المطعمة، واعد التطع عتمد وقت التطع

الُم م، لكن  م بین أواخر فصل الشتاء ونوع التطع ون أفضل وقت للتطع ة فصل الّصجمل    .یفبدا
م عملّعملّّنإ ایكإضافة علی ذلة حساسة،ة التطع ة الشجرة المطعمةمن الواجب ،ًالشجرة المطعمة جّدجب االعتناء  حما

ّ عد عام أو عامین.وُو هجوم الحیوانات،ضغط خارجيمن أ انها الدائم  مها إلى م عد تطع ن نقل الشجرة    م

www.kanoon.ir



 8: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي       1401ارديبهشت16آزمون
 

   :حول الّنّصالخطأعّین - 29
ة )1 م األشجار أمر صعب للغا عض الّناس أّن تطع     !ظّن 
قي األشجار ا )2 هیجب أن ت   !لمطعمة في نفس المکان اّلتي ُزرعت ف
م )3 مللتطع     !أنواع مختلفة، و یجب أن ُتنّظم الّظروف حسب نوع التطع
ّ نوع من األشجار ُنرده )4 م أ س من الممکن أن نختار لعملّة التطع   !ل

ا ُمختلفة، ِمنها . . . .: الخطأعّین - 30 م األشجار مزا   لتطع
    !األثمارإنتاج أنواع جدیدة من )1
األشجار) 2   !تقلیل أثر الّظروف الضاّرة 
    !مقاومة األشجار أمام األمراض الزراعّة )3
األشجار) 4   !هروب الحیوانات عند االقتراب 

  لعنوان الّنّص:األنَسبعّین - 31
م األشجار الُمثمرة!) 2  أهمّة األشجار الُمطعمة! )1 فّة تطع   ک
م األشجار الُمختلف) 3 مها و اإلعتناء بها!) 4  ة!طرقة تطع عد تطع ة األشجار    حما
۳۳و۳۲في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي (الخطأعّین(  
»:إنتاج« - 32

ه: أنَتج، و مضارعه: ُینتج)  –مذّکرمفرد )1   نکرة-مصدر (ماض
  من وزن: انفَعل-» ن ت ج« حروفه األصلّة أو ماّدته:  –اسم) 2
ة-لعلی وزن: إفعا –اسم) 3 ه، و مضافه: إمکان   نکرة / مضاف ال
ه-ّکرذم )4  مصدر (له ثالثة حروف أصلّة و حرف زائد واحد) / مضاف ال

»:تتحمَّل« - 33
  له ثالثة حروف أصلّة و حرفان زائدان / الجملة فعلّة –مضارعفعل )1
  »برودةال« مصدره علی وزن: تفعُّل، اسم فاعله: ُمتحمِّل / فعل و مفعوله:  –فعل )2
  »المطعمة« حروفه األصلّة: ح م ل، و مصدره: تحمُّل / فعل و فاعل؛ خبر و مبتدؤه:  –مضارع) 3
ه (للمذّکر): تحمََّل، ومصدره: تحمُّل –للمفرد المؤّنث الغائب) 4   / فعل و فاعل؛ الجملة فعلّةمعلوم-ماض
ة (■■   )۴۰ -۳۴عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتال

ط حرکاتالخطأعّین - 34  :الحروففي ض
هیُر عاَم َثالَثة و ِعشرَن َعَد الِهجَرِة )1   !ُوِلد الّشاِعُر الشَّ
  !َلم َقدر هشاٌم أن َسَتَلم الَحَجَر ِلِکثَرة اِالزِدحام ُهناك )2
َعراء )3   !َقد أْنَشدوا َقصائَد في َذمِّ الّظاِلمیَن إْنشادًا راِئعًاهؤالء الشُّ
  !الَفرزدُق ُمِحًّا ألهِل الَبیِت ولکنَّه َسُتر ُحَّه ِعنَد الُخَلفاِءکاَن )4
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  :في المفرداتالخطأعّین - 35
ات !کمَمشاکلأن تحّلواإستَطعتمفیک )1 (المترادف): َقدرتم ، ُصعو
ادحاولُل )2 ّ !الُمختلفةاناألدحقائهللا فهَمِع (المفرد): َعبد ، ح
ّاء، األطی(الجمع): َمرَض !ُسرعةبیالطبن ُتراجعأكفعلضمركإّن)3
  والَدة(المتضاد): األسفل ، !الدُّول نیها َمّد جسور التفاهم بوفاتقبلیاألعَلکان هدفها )4

اقي:یختلفعّین جواب الشر -36   عن ال
  ن أجر العامل!منُقصیه الأجر َمن َعمَل فَلهّلَم ِعلمًامن ع )1
  مفرداتها!درکُیأن هفعلغة اُالخرالّلهمفن أراد أنم )2
ّنم )3 ل فعلستح   جّد أکبر!المحاولة ب هالفوز بجائزة نو
ًاکتمنم )4   !في صفحات وجههومًایالکذبظهرکذ

  الخبَر و هو فعل:صُفَما نّیع - 37
ه اآلخرونهو جّهَز ن )1                  !فسه لخدمة علم انتفع 
حريفرقغجسد رجلواأخرجرجال االنقاذ )2   !ال
  !الّشارع إّال من ممّر الُمشاةعبروَنهؤالء ُمشاة ال )3
أّنیعند التحق )4   !رةیقد ارتکب جرائم کثمجرمالُجهَر 

ارة - 38   : يعلی الّنهتدّل العّین ع
  !﴾من قوٍماّلذیَن آَمنوا ال َسَخر قوٌما أیُّها﴿ )1
قتل ف﴿) 2   !﴾سبیل هللا أمواتًايو ال تقولوا لمن 
أکِل المؤمن مّما لم ُیذکر اسُم )3 ه!                         تعالیهللاال    عل
  ُهللا عاجًال أو آجًال!ْهْر في أحوال رعّیته ُعاقکِّمن ال ُف )4

فعًال قد ُاکِّد ِمصدره: نّیع - 39
ُمساعدًة!كو أتوّقع غدًا منومیالكُاساعد )1
جلوَس اُألمراء! هس علنبٌر و َجلُنِصب له ِم )2
ات صبرًايلُت أن أصِبر فحاو )3 ل!من الفشينقذنُیالصعو
عد الحّص )4   عن الموضوع! ریة تکلُّمًا مع المدإسَع أن تتکّلم 

 :المفعول المطل مضافًاعّین - 40
 !دز یاإلنفاق نقصًا إّال العلم فإّنه ءيکّل شنقُصَی)1
 !نیِاهتمام الُمشفقئةیِبنظافة الب مالُمواطن الفههتّمی )2
 !رةیق ُمساعدة کثتساِعد اإلنسان في الغرَنیالّدالفإّن )3
ع )4   !هذه األّام ُحاول التالمیذ الُمجّدون ُمحاولة ُتعجب الجم
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گاهي دراند و سرانجام بناي زندگي خويش بر لبة پرتشدني در آينة وحي الهي چگونه توصيف شدهنهاي وصفپاداش - 41

 حال سقوط كدام است؟

  »قوم الظالمينالو اهللا ال يهدي« -هاماية روشني چشم )1
  »قوم الظالمينالو اهللا ال يهدي«-) غير قابل خطور به ذهن2
      »قوم الكافرينالو اهللا ال يهدي« -ها) ماية روشني چشم3
 »قوم الكافرينالو اهللا ال يهدي« -)  غير قابل خطور به ذهن4

 امل تجلي هويت و شخصيت يك جامعه كدام است و معيار اصلي ارزشمندي آن چيست؟ع - 42

  ايمان به خدا و پيامبران و معاد و عمل بر مبناي آن –دين )1
  عدالت، پاكدامني، عفاف و خردورزي –) دين2
  ايمان به خدا و پيامبران و معاد و عمل بر مبناي آن –) فرهنگ3
  ي، عفاف و خردورزيعدالت، پاكدامن –) فرهنگ4
 هاي آسان و بدون گناه از سوي قرآن به مردم مرتبط با كدام موضوع است؟پيشنهاد دادن راه - 43

  دوري از قمار و شراب (يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيها اثم كبير)  )1

  ...)فاحشة) ارتباط جنسي خارج از چارچوب (والتقربوا الزني انه كان2

  ) كسب و كار حالل (يا معشر التجار الفقه ثم المتجر) 3
  ) دوري از بناي اساس زندگي بر لبة پرتگاه (ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار ...) 4
 شود؟مي» كفاييواجب«است و در چه مواردي» مستحب«هاي اجتماعي در فضاي مجازي به چه منظوريهاي اينترنتي و شبكهايجاد پايگاه - 44

  هاي بيگانه و معاندنفوذ در رسانه -مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي )1
  هاي بيگانه و معاندنفوذ در رسانه -هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي) مقابله با انديشه2
  داشتن توانايي علمي و فني و مالي -هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي) مقابله با انديشه3
  داشتن توانايي علمي و فني و مالي -جم فرهنگي و ابتذال اخالقي) مبارزه با تها4
 سازد؟هماهنگي ميان سعادت انسان در جهان آخرت و بايد و نبايدهاي دين يعني همان احكام الهي، عنايت به كدام موضوع را مؤّكد مي - 45

  تپيگير بودن و يافتن فلسفه و حكمت حكم و دستور الهي براي خشوع بيشتر در عبودي )1
  ) شناسايي خطرات قبل از گرفتار شدن زيرا به منظور پيشگيري تابلوهاي خطر باال رفته2
  ) وجود يك زندگي جدي و يك عزم قوي و استوار و ابتعاد از يك زندگي غيرمسئوالنه و بدون برنامه3
  ها و محرمات به ضررهاي يك عمل نگريستن نه دوست داشتن يا نداشتن آن) در منع4
 داند؟نمايد و آنان را غيرمقيد به كدام آيه ميكنندگان دين را چگونه معرفي ميريم وصف تكذيبقرآن ك -46

  ...» فلهم اجرُهم عند ربهم و ال خوف علَيهِم« -رويگردانان از خداوند در باليا )1
  ...» نالَقد ارسلنا رسلَنا بِالبينات و اَنزَل« -) رويگردانان از خداوند در باليا2
  ...»لَقد ارسلنا رسلَنا بِالبينات و اَنزَلنا« -) طردكنندگان يتيمان و مسكينان از خود3
  ...»فلهم اجرُهم عند ربهم و ال خوف علَيهِم« -) طردكنندگان يتيمان و مسكينان از خود4

  3دين و زندگي
زندگي در دنياي امروز و عمل به

  هاي استوار/م الهي/ پايهاحكا
  تمدن جديد و مسئوليت ما

  10تا پايان درس8درس
  136تا صفحة91صفحة

  2كل مباحث دين و زندگي
  12تا پايان درس 1درس

  158تا صفحة 9صفحة

دقيقه15 2و3دين و زندگي  .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش
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به كدام مسئوليت مسلمانان در حوزة عدل و قسط» ويت اتحاد مليتق«بلندپروازي دانستن وصول به هدف احياي تمدن اسالمي معلول چيست و - 47

 كند؟اشاره مي

  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت -نگري به توانمندي ذاتي انسانسطحي )1

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي -نگري به توانمندي ذاتي انسان) سطحي2

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي -هادي) عدم آگاهي از سطح باالي توانمن3

  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت -ها) عدم آگاهي از سطح باالي توانمندي4

بندوباري افسارگسيخته چيست و كدام پديده در غرب چنان رواج يافته كه بسياري از مردم به اين نتيجهحل تمدن جديد اروپا در مبارزه با بي راه - 48

 اند كه توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند؟سيدهر

  افزايش آمار طالق -) تالش براي تحكيم بنيان خانواده2  فروپاشي نهاد خانواده -بندوباري جنسيمبارزه با بي )1

  زناناستفادة ابزاري از -) عدم استفادة ابزاري از زنان4  بندوباري جنسي بي -) تغيير ضوابط و معيارهاي اخالقي3

 اي خواهد داشت؟اي بايد صورت گيرد و چه ثمرهارزيابي تمدن جديد به چه وسيله - 49

  گيري از نقاط قوت اين تمدناحياي تمدن اسالمي با بهره -معيارهاي انساني )1

  گيري از نقاط ضعف براي اصالح اين تمدنعبرت -) معيارهاي انساني2

  گيري از نقاط قوت اين تمدنهرهاحياي تمدن اسالمي با ب -) معيارهاي الهي3

  گيري از نقاط ضعف براي اصالح اين تمدنعبرت -) معيارهاي الهي4

خويش، در تعارض با كدام فرمايش خداوند است و كـدام مفهـوم ديگـر از ايـن آيـة شـريفه اميالعباس براساساميه و بنيزمامداري حاكمان بني - 50

 شود؟برداشت مي

  واليتطرح خداوند براي تداوم -»بينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان...لقد ارسلنا رسلنا بال« )1

  واليتطرح خداوند براي تداوم -»اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم...) «2

  طرح خداوند براي تداوم امامت -»لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان...«) 3

  طرح خداوند براي تداوم امامت -»ا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم...اطيعو) «4

 نمايد؟اش به چه امري اختصاص يابد و به كدام نياز برتر انسان توجه ميامام سجاد (ع) از خداوند استدعا دارد كه ايام زندگاني - 51

  اخت هدف زندگيشن -) تعقل در پيام الهي2  درك آيندة خويش -تعقل در پيام الهي )1

  درك آيندة خويش -) آنچه برايش آفريده شده4  شناخت هدف زندگي -) آنچه برايش آفريده شده3
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هايباشد و يكي از نشانهها ميد نبوتيآمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي از علل ختم نبوت، در تقابل با كدام يك از عوامل تجد - 52

 چه بود؟اين آمادگي

  سطح فرهنگي پايين مردم حجاز در برابر آمادگي فكري ساير جوامع -استمرار و پيوستگي در دعوت )1

  هاآغاز نهضت علمي و فرهنگي بزرگ با ورود اسالم به سرزمين -) رشد تدريجي در سطح فكر مردم2

  ير جوامعسطح فرهنگي پايين مردم حجاز در برابر آمادگي فكري سا -) رشد تدريجي در سطح فكر مردم3

  هاآغاز نهضت علمي و فرهنگي بزرگ با ورود اسالم به سرزمين -) استمرار و پيوستگي در دعوت4

گفتن قرآن كريم از موضوعات مختلف و نبايد چگونه باشد و سخ» زمان خودشمردم«و» آيندگان«ترتيب معجزة آخرين پيامبر الهي در موردبه  - 53

 دام ويژگي قرآن اشاره دارد؟هماهنگي آن مانند اعضاي يك بدن به ك

  اعجاز محتوايي -به معجزه بودن آن اعتراف كنند. -معجزه بودن آن را تأييد كنند. )1

  اعجاز لفظي -به معجزه بودن آن اعتراف كنند. -) معجزه بودن آن را تأييد كنند.2

  ياعجاز لفظ -معجزه بودن آن را تأييد كنند. -) به معجزه بودن آن اعتراف كنند.3

  اعجاز محتوايي -معجزه بودن آن را تأييد كنند. -) به معجزه بودن آن اعتراف كنند.4

 مفهوم است؟پنداري چيست و اين آيه با كدام سخن امام خميني (ره) همنتيجة ايمان...» اَلم ترَ اَلي الذَّينَ يزعمونَ انَّهم آمنوا«مطابق با آية  - 54

  ...» است،» طاغوت«آميز است، چون حاكمشن دليل هر نظام سياسي غيراسالمي، نظامي شركبه اي« -گمراهي به واسطة شيطان )1

  ...» گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن،كه به انسان ميمذهب اسالم همزمان با اين« -) كفر ورزيدن به طاغوت2

  ...» گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن،ميكه به انسانمذهب اسالم همزمان با اين«-) گمراهي به واسطة شيطان3

  ...»است،» طاغوت«آميز است، چون حاكمشبه اين دليل هر نظام سياسي غيراسالمي، نظامي شرك« -) كفر ورزيدن به طاغوت4

 أكيد قرار گرفته است؟با مفهوم كدام آيه مورد ت...» الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا«نكوهش انجام شده در آية شريفة - 55

  »  يا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمِر منكم« )1

  »  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط) «2

  »  يا ايها الرُسول بّلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته) «3

  »الزكاةو يؤتونالصالةانّما وليكم اهللا و الرسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون) «4
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هاي خرافـي بـه كتـب تـاريخي و هاي عصر پس از پيامبر (ص)، تأثير قابل توجهي بر پيروان ائمه (ع) نگذاشت و راهيابي داستانيك از چالشكدام -56

 بود؟يك از مشكالت عصر ائمه (ع) تفسيري، در اثر كدام

  ارائة الگوهاي نامناسب  -ارائة الگوهاي نامناسب )1

  ارائة الگوهاي نامناسب -) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر (ص)2

  تحريف معارف اسالمي و جعل احاديث   -) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر (ص)3

  تحريف معارف اسالمي و جعل احاديث -) ارائة الگوهاي نامناسب4

دادند و ايشان كدام مورد را نشانگر علم اهل بيت (ع) معرفيفسير قرآن در جهت منافع كدام دسته در دوران پس از خود را بيم ميامام علي (ع)، ت - 57

 نمايند؟مي

  صدور احكام الهي -) حاكمان ستمگر2    صدور احكام الهي -دنياطلبان )1

  تالف در دين الهيعدم اخ -) حاكمان ستمگر4  عدم اختالف در دين الهي -) دنياطلبان3

كند و در مقابل آن كدام صفت الهي را يادآوردهي خداوند بر بندگان، كدام مورد را از ذات باري تعالي نفي ميقرآن كريم به هنگام بيان سنت نعمت - 58

 شود؟مي

  بندگانعلم خداوند به عملكرد -»انعمها علي قَومٍ) «2  علم خداوند به عملكرد بندگان -»ةنعممغيراً« )1

  دهيمغفرت الهي در نعمت -»انعمها علي قَومٍ) «4  دهي مغفرت الهي در نعمت -»نعمةمغيراً) «3

 براي مردم چيست و شرط سهولت هدايت جامعه به سوي وظايف اسالمي كدام است؟» ليتفقهوا في الدين«ثمرة ،با تدبير در آيات شريفة قرآني - 59

  هاي سياسي و اجتماعييش آگاهيافزا -»ليستخلفنهم في االرض« )1

  مشاركت در نظارت همگاني -»ليستخلفنهم في االرض) «2

  مشاركت در نظارت همگاني -»لعلهم يحذرون) «3

  هاي سياسي و اجتماعيافزايش آگاهي -»لعلهم يحذرون) «4

 دام آية شريفه به اين مفهوم اشاره دارد؟ك» باشدهاي سه گانة رسول خدا (ص) دريافت و ابالغ وحي مييكي از مسئوليت«اگر بگوييم -60

1( »لَيكنوا بِما اُنزِلَ ام آممونَ انَّهزعاَلَم تَرَ الَي الذِّين ي «...  

2» (تابالك مهعانَزَلنا م و ناتيلَنا بِالبسلنا رلَقَد اَرس «...  

3» (بكبيلِ رالي س نَاُدعسظِة الحالموع ةِ وكمةبالح  «  

  ...»  الَا رسولٌ َقد خَلَت من قَبله الرُّسل افَان ماتمحمدو ما) «4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- I’m quite sure it was the second time that the young student … his English homework 

carefully. 

1) has promised to do  2) had promised to do 

3) has promised doing  4) had promised doing 

62- While Alexander Pope believed … mistakes is human, the employer reading your job request letter will 

never give you a job if it contains errors. 

1) that making a few  2) is making a little 

3) that make a few   4) to make a little 

63- Recent research has shown that around one-third of cancers … through simple changes in lifestyle.  

1) can prevent  2) can be prevented 

3) had prevented  4) should prevent 

64- Hints of … could be seen in the eyes of the sailors as they were looking at the great white shark under 

the boat. 

1) dread  2) emotion  

3) disorder  4) harm 

65- I know that the medicine won’t completely cure me, but it will … my pain and make me feel much better. 

1) keep off 2) give up 3) take away 4) look after 

66- There were a few … signs of the illness that kept my sixty-year-old grandmother in hospital for so long. 
1) visible  2) fantastic 3) global 4) amazing 

67- My classmate got really angry when he heard his name mentioned in connection with what had … 

nothing to do with him. 

1) rarely   2) frequently 

3) wrongly  4) absolutely 

68- Last year in my company, many engineers were working on the same project, and that project was 

never finished due to disagreements. I’ve learned that … . 

1) God helps those who help themselves 

2) two heads are better than one 

3) too many cooks spoil the broth 

4) birds of a feather flock together 

3و 2زبان انگليسي
 

  3زبان انگليسي
Renewable Energy  

  3درس
  99تا صفحة83صفحة

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

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميلماني)زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آآموزان گرامي در صورتي كه شمادانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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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. 
Energy can be defined as the capacity to do work. The behavior of energy is …(69)… by the two laws of 
thermodynamics. Early humans had modest energy requirements, mostly food and fuel for fire …(70)… 
and keep warm. In today’s society, we consume 110 times more energy per person as compared to early 
humans. Nowadays, energy is a necessary …(71)… of almost all economic, production and service 
activities. …(72)… of fuels used in the modern world that can produce heat, move objects, and generate 
electrical energy. 

69- 1) appreciated   2) described 

3) imagined   4) confused 

70- 1) cooking   2) for cooking 

3) that we cook   4) to cook 

71- 1) result  2) member 3) component  4) equivalent 

72- 1) All forms are energy resources 2) Energy forms all resources are 

    3) Resources all energy forms are 4) Energy resources are all forms 
PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 
PASSAGE 1: 
When another old cave is discovered in the south of France, it fills few people with wonder. Such discoveries 
are so frequent that hardly anybody pays attention to them. However, when the Lascaux cave was 
discovered in 1940, the world was amazed. Hundreds of pictures were painted directly on its walls showing 
how people lived thousands of years ago. The pictures show people hunting animals, such as bison or wild 
cats. Other images depict birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall images.  
   In many cases, the paintings have been unfortunately exposed to the destructive effects of water and 
temperature changes, which easily destroy them. Because the Lascaux cave has many entrances, air 
movement has also damaged the images inside. Although they are not out in the open air, where natural light 
would have destroyed them long ago, many of the images have deteriorated and are barely recognizable. To 
prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered. 

73- The author has mentioned “it fills few people with wonder.” in paragraph 1 to show that … .  
1) the Lascaux cave was the most wonderful cave discovered around the world 
2) discovering the Lascaux cave was not something new 
3) it is quite normal to discover old caves in the south of France 
4) a lot of tourists frequently visit old caves in the south of France 

74- The word “them” in paragraph 2 refers to … .  
1) the paintings  2) the destructive effects 
3) temperature changes  4) many cases 
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75- What does paragraph 2 mainly discuss?  
1) How water and temperature destroyed the paintings 
2) Why the images in the Lascaux cave have been damaged 
3) How caves are discovered in the south of France 
4) Why air movement has harmed the paintings in the Lascaux cave 

76- Which of the following is NOT TRUE about the pictures on the walls of the Lascaux cave? 
1) Light can have destructive effects on them, as the cave has many entrances. 
2) Water and temperature changes have caused damages to them. 
3) They show how people hunted wild animals. 
4) They depict the lifestyle of people living many years ago. 

PASSAGE 2: 
EuroTalk is a London-based company that primarily makes language-learning software. Recently, their 
Onebillion project has been in the news, especially since their math-learning app for children in Malawi was 
shown to improve learning. Dr. Nicola Pitchford, a psychologist from the University of Nottingham, found 
that children using the app tripled their knowledge of math in just eight weeks. 
   Jamie Stuart, Chief Technology Officer of Onebillion, explains that “children are put in groups of 30 or 
even 60 and taken to a special classroom to spend 30 minutes every other day with the device. One tablet 
device can be used by ten or twelve children each day. Each class is managed by an international volunteer, 
and there is a virtual teacher guiding the student through the app.” 
   The name “Onebillion” comes from the “goal of reaching one billion children.” “This is more or less the 
number of children who don’t have the opportunity to learn basic skills,” says Andrew Ashe, who started 
EuroTalk. Primary education has been free in Malawi since 1994, and the one million increase in student 
enrolment has put pressure on teachers, classrooms, and resources. Educating children in developing 
countries has many great benefits. For example, explains Ashe, “There is very strong evidence that if you 
can get the basic skills right at primary level for girls, they have healthier children, and more likely to be 
part of the economy.” 

77- What is the primary purpose of the passage? 
1) To introduce a specific company and the difficulties it is experiencing  
2) To introduce a successful project about education 
3) To compare the results of two different studies about education 
4) To explain the effects of two different apps on students’ performance 

78- The word “tripled” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 
1) increased 2) compiled 3) lowered 4) generated 

79- Which of the following best describes the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1? 
1) Paragraph 2 explains how the app mentioned in paragraph 1 is actually being used. 
2) Paragraph 2 explains the reasons why it is necessary to use the app discussed in paragraph 1. 
3) Paragraph 2 discusses the positive and negative points of the app introduced in paragraph 1. 
4) Paragraph 2 introduces another useful app made by the company mentioned in paragraph 1. 

80- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 
1) What are the negative points of the Onebillion project? 
2) Why is it necessary to educate children in developed countries? 
3) How many children have used the math app in Malawi so far? 
4) Who founded EuroTalk Company? 
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  گوييزمان پاسخ  هاشمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويينوع پاسخ

  اجباري
  دقيقه50  81-110 30  و پايه مرتبط3رياضي

  دقيقه15  111-130  20  3شناسيزيست

  دقيقه25  131-160  30  پايهشناسيزيست

  دقيقه90  ـــــ  80  جمع كل  
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 محل انجام محاسبات

 

  
  

  
  
  

 اي بیشتر است؟در کدام حالت تعداد عضوهاي فضاي نمونه .قرمز است ةمهر 2آبی و ةمهر 4ظرفی شامل -81

  ) دو مهره به تصادف خارج کنیم.2    ) دو مهره با جایگذاري خارج کنیم.1

  ) یک مهره به تصادف خارج کنیم.4  ) دو مهره بدون جایگذاري خارج کنیم.3

0اگر -82 1 0 3P(A B) / , P(A) / ،آنگاه حاصلباشدP(A B)کدام است؟ 

1 (/0 5  2 (/0 8  3 (/0 6  4 (/0 3  

 نشوند، کدام است؟صورت متوالی ظاهر ه، ب»پشت 2«یا» رو 2«کنیم، احتمال اینکهبار پرتاب مییک سکه را پنج -83

1 (1
4  2 (1

8  3 (3
16  4 (1

16  

 شوند؟تاس برابر ظاهر می ةدسکه یکسان و هر دو عدد رو شچهاربه چه احتمالی هر .کنیمپرتاب میبا همچهار سکه و دو تاس را - 84

1 (1
48  2 (1

24  3 (1
56  4 (1

46  

را به عنوان هیـأتنفر 5خواهیماند. مینفر در یک جلسه شرکت کرده 3شیراز و اصفهان، ،تهرانهاي تبریز،از هر کدام از شهر - 85

 باشد؟ينفر از شهر دیگر و یک نفر از شهر دیگر 2نفر از یک شهر، 2مدیره انتخاب کنیم. چقدر احتمال دارد که

1 (9
11  2 (9

22  3 (8
11  4 (7

22  

 باشد؟ 5یا مضربزوجچقدر احتمال دارد مجموع ارقام رو شده ،دو تاس با همدر پرتاب -86

1 (2
3  2 (1

2  3 (7
12  4 (11

18  

سازیم. چند درصد احتمال دارد که بـین دومیرقم 2حرف و 3رمز شاملیکCovid19با کنار هم قرار دادن حروف و ارقام -87

 رقم رمز حتمًا یک حرف قرار بگیرد؟

1 (30  2 (40  3 (10  4 (20  

 باشد، احتمال اینکه تاس سفید عددي اول باشد، چقدر است؟ 8اگر مجموع دو تاس .اندازیمیک تاس سفید و یک تاس سیاه را می - 88

1 (/0 2  2 (/0 4  3 (/0 6  4 (/0 8  

دقيقه50وقت پیشنهادي :احتمال
  148تا143هايصفحه: 3رياضي
  151تا141هايصفحه: 1رياضي
  152تا143هايصفحه: 2رياضي
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 محل انجام محاسبات

4هايکه هر یک حتمًا داخل یکی از سوراخطوريکنیم بهرا پرتاب مییکسانتوپ 3 -89 با چه احتمالی ایـن .گیردقرار میزیر4
 یک ستون قرار دارند؟دردر یک ردیف و یاتوپسه

1 (3
70  2 (2

35  

3 (1
35  4 (4

35  

,روي یک تاس اعداد - 90 , , , ,5 4 3 2 1 ,اعدادو روي تاس دیگر1 , , , ,5 3 3 3 2 حک شده اسـت. ایـن دو تـاس را بـا هـم پرتـاب1
 چقدر است؟ ،باشد 4احتمال آنکه مجموع اعداد رو شده ،کنیممی

1 (1
9  2 (4

9  3 (17
36  4 (2

9  

 .شودخارجمهره سفیددوهرکهزمانیتاکنیممییکی خارجها را یکیمهرهتاي آنها سفید است. 2اریم کهمهره د 8ايدر جعبه -91
 ؟چقدر است ،پایان یابدمهره 5با خروجاحتمال آنکه این آزمایش

1 (1
2  2 (1

5  3 (1
7  4 (1

6  

 کنیم. با کدام احتمال مجموع اعداد انتخابی زوج است؟به تصادف انتخاب میمتمایزعدد 6از مجموعۀ اعداد طبیعی یک رقمی، -92

1 (41
84  2 (5

6  3 (10
21  4 (5

14  

0/به هدفتیرياحتمال برخورد -93 بـااليبه هـدفتیرتا احتمال برخورد حداقل یکشودباید پرتابتیرچنداست. حداقل75
 درصد باشد؟98

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

 ت؟تاس سوم اسها برابرتا از تاس 2کنیم، با چه احتمالی مجموعتاس پرتاب می 3 - 94

1 (1
18  2 (1

3  3 (5
24  4 (1

9  

P(A)اگر- 95 /0 P(Bو6 ) / 0 P(Aو7 B) / 0 5،باشدP(B| A )کدام است؟ 

1 (/0 25  2 (/0 4  3 (/0 5  4 (/0 3  

0/زدهیک بیماري خاص براي فردي که واکسناحتمال مبتال شدن به -96 0/و براي فردي که واکسن نزده2 تا این لحظـه .است6
 ؟نشوداند. چقدر احتمال دارد که در این جامعه یک فرد مبتالرصد افراد جامعه واکسن زدهد75

1 (/0 3  2 (/0 7  3 (/0 25  4 (/0 75  
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 محل انجام محاسبات

} ۀاز مجموع -97 , , , ... , }201 202 203 پذیر است ولـیبخش 3با کدام احتمال این عدد بر .کنیمعددي به تصادف انتخاب می800
 ؟است 5پذیر نیست ولی مضرببخش 3نیست یا بر 5مضرب

1 (7
15  2 (2

5  3 (3
5  4 (2

15  

یـک ظـرف را بـه تصـادف .مهرة سیاه است 5مهرة سفید و 6مهرة سیاه و ظرف دوم شامل 3مهرة سفید و 5ظرف اول شامل -98
بخواهیم احتمال سیاه و سفید بودن مهره برابر باشد، چند مهـرة سـیاه بایـد بـهداریم. اگراي را از آن برمیانتخاب کرده و مهره

 ظرف دوم اضافه کنیم؟

1 (4  2 (3  3 (5  4 (7  
 اگر علی خواهر داشته باشد، چقدر احتمال دارد که داراي برادر بزرگتر از خود باشد؟ .فرزند هستند 3پدر و مادر علی داراي -99

1 (3
4  2 (2

3  3 (1
3  4 (1

4  

fبراي تابع درجۀ دوم - 100 (x) ax bx c  2ضرایب ،a وb وc از مجموعۀیطور تصادفرا بهA { , , , }   3 2 1 انتخـاب0
 متمایزند.) cوa،bکدام است؟ ( ،صورت مقابل باشددست آمده بهابع بهکه نمودار تاحتمال این .کنیممی

1 (1
5  2 (1

10  

3 (1
15  4 (1

20  

پیشامد آن باشد که مجمـوع دوBبیاید و 4پیشامد آن باشد که تاس آبی عددA، اگرو یک تاس آبیدر پرتاب یک تاس قرمز -101
 دو پیشامد مستقل هستند؟ها آمده،که در گزینه kگاه براي کدام مقدارآن ،باشد kتاس برابر

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
 فرزند پسر باشد، کدام است؟ 2خانواده دارايکهند، احتمال اینجنس هستفرزندان اول و آخر غیر همکهفرزندي 5 ةدر یک خانواد - 102

1 (1
6  2 (1

3  3 (3
8  4 (1

16  

کنیم. اگر دست کـم یـک نفـر، آمریکـایینفر را به تصادف انتخاب می 3،یروس 4مریکایی وآ 3انگلیسی، 3ایرانی، 2از میان -103
 شود؟هاي متفاوت انتخاب میشخص با ملیت 3باشد، با چه احتمالی

1 (39
68  2 (41

68  3 (19
34  4 (10

17  

مهـره B،2مهره و از کیسۀ A،4مهرة آبی داریم. از کیسۀ 3مهرة قرمز و B،7مهرة آبی و در کیسۀ 6مهرة قرمز و A،4در کیسۀ - 104
 کنیم. با چه احتمالی مهره خارج شده آبی است؟خارج میCدهیم و یک مهره به تصادف از کیسۀقرار میCانتخاب و در کیسۀ

1 (1
3  2 (1

2  3 (1
4  4 (2

5  
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 محل انجام محاسبات

واحد بـال دارد رقم یکان این عدد یککنیم. چقدر احتمایک عدد به تصادف انتخاب میرقمی زوج بدون تکرار، 3بین اعداداز -105

   صدگان آن اختالف داشته باشد؟

1 (1
5  2 (9

40  3 (9
41  4 (17

82  

المـپ 3المپ سـوخته و 3المپ سالم، در جعبۀ سوم 5المپ سوخته، در جعبۀ دوم 8در جعبۀ اول .چهار جعبه یکسان داریم -106

بـا کـدام .کنیمالمپ را خارج مـی 3المپ سالم وجود دارد. به  تصادف از یک جعبه 4المپ سوخته و 2 مرسالم و در جعبۀ چها

 احتمال فقط دو المپ سالم است؟

1 (41
80  2 (21

80  3 (41
60  4 (21

60  

گیري شـده اسـت، اگـر سـمانه از مونـا و سـمیراها اندازهآموزان یک کالس ضریب هوشی آننفره از دانش 7 ۀمجموعدر یک - 107

 تر باشد، چقدر احتمال دارد از نظر هوشی سمانه نفر دوم کالس باشد؟باهوش

1 (2
7  2 (3

7  3 (4
7  4 (5

7  

کنیم، اگـراي از کیسه خارج مـیمهرة زرد وجود دارد. به تصادف مهره 1مهرة آبی و 2،مهرة سفید 3قرمز،مهرة 2ايدر کیسه -108

هـرة آبـی خـارجکنیم. احتمال اینکه هر دو ممهرة دیگر از درون کیسه خارج می 3صورتقرمز بود دو مهرة دیگر و در غیر این

 شده باشند، چقدر است؟

1 (4
21  2 (1

7  3 (5
28  4 (13

84  

Aهاي حداقل دو عضوي مجموعهمجموعهاز بین زیر -109 { , , , , , } 2 3 4 5 6 کنیم. اگـرف انتخـاب مـیمجموعه به تصـاد، یک زیر7

 چقدر است؟ ،عضوي باشدچهارمجموعه  مجموعه انتخاب شده زوج باشد، احتمال اینکه آن زیرضرب عضوهاي زیرحاصل

1 (15
57  2 (30

53  3 (30
57  4 (15

53  

مهره سفید وجـود دارد. در 1مهرة آبی و 3 ،مهرة قرمز 6مهرة سفید و در ظرف دوم 5مهرة آبی و 2 ،مهره قرمز 3ظرف اولدر -110

از ظـرفراايبیاید مهره10چکتر یا مساوياي را از ظرف اول و اگر کوبیاید مهره10پرتاب دو تاس اگر مجموع ارقام بیشتر از

 چقدر احتمال دارد مهره برداشته شده سفید باشد؟ ،بار پرتاب کنیمم. اگر دو تاس را یکیدارمیدوم بر

1 (5
12  2 (7

12  3 (2
15  4 (1

15  
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 است؟نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه -111

  هاي محیطی است.ها و اثرژنکنشل برهموبیشتر رفتارهایش، محص ،) همانند همۀ جانوران دیگر1

  کند.اش، منقبض میبازوهاي خود را پس از تحریک مکانیکی به کمک شبکۀ عصبی )2

  گیري براي بقاي جانور الزامی است.دهد و این یاد) به حرکات مداوم آب پاسخ نمی3

  کند.هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میبین تجربهم آب،ودر پاسخ به حرکت مدا) 4
  

 .است..... متفاوتشابه و از نظر ........................ م.......پذیري از نظررفتار حل مسأله با رفتار نقشبر اساس مطالب کتاب درسی، -112

  هاي در معرض انقراضامکان استفاده از آن به منظور حفاظت از گونه –ان مشاهده در پستانداران) امک1

  رخ دادن در دورة مشخصی از زندگی جانور –گیري رفتارهاي اساسی) کمک به یاد2

  ریزي آگاهانه براي حل مسأله جدیدبرنامه –) داشتن محرك شرطی3

  ها در بروز رفتارداشتن ژننقش –هاي گذشته) استفاده از تجربه4

 دهد، کدام عبارت درست است؟ف را نشان میه بخشی از آزمایش طراحی شدة پاولبا توجه به شکل زیر، ک -113

  تأثیر است.در بروز این رفتار بیهاي گذشتۀ جانور مقابل،) تجربه1

  .، پس از مدتی جانور به صدا پاسخ نخواهد دادبا غذا) در صورت تکرار صداي زنگ2

  کند.بین رفتار خود با صداي زنگ ارتباط برقرار کرده و در آینده آن را تکرار میتنها) جانور3

  شود.برد در نحوة بروز رفتار جانور تغییر ایجاد می تاههاي شیمیایی کودر پی ترشح برخی پیک) 4

 ....................... نوع دیگر شرطی شدن ....................دشومیدر پی پاداش و تنبیهافزایش یا کاهش بروز رفتارباعثنوعی شرطی شدن که - 114

  پردازد.جانور تحت تأثیر تجربۀ کسب شده میبه تغییر رفتار –) برخالف1

  گیرد.توسط جانور صورت میمهمراه با آزمون و خطاي مداو –) همانند2

  نماید.میدار تبدیلاثر را به یک محرك معنییک محرك بی –) برخالف3

  کند.  ها، تغییر نسبتاً پایداري در رفتار ایجاد میبا دخالت ژن –) همانند4

 صحیح است؟» پذیرينقش«عبارت در موردکدام- 115

  شود.) همانند شرطی شدن فعال، همواره منجر به ادامۀ انجام نوعی رفتار توسط جانور در آینده می1

  .طور غریزي رفتاري انجام دهدفرایند ابتدا بهر براي شروع) برخالف رفتار حل مسئله، ممکن است جانو2

  شود.) برخالف شرطی شدن کالسیک، منجر به تغییر نسبتًا پایدار در رفتار به دنبال کسب تجربه نمی3

  حیاتی است.ها آندهد و براي بقايگیري (عادي شدن)، در دورة مشخصی از زندگی پرندگان رخ می) همانند خو4

 دهند؟ها رخ میارت در مورد رفتارهایی در جانوران صحیح است، که تحت تأثیر ژنکدام عب -116

  د.نشوطور کامل در جانور ایجاد می) به هنگام تولد به1

  شود.گیري محسوب مینوعی یادها آن) هر نوع تغییر در2

  شوند.هاي داخلی یا خارجی انجام می) تحت تأثیر محرك یا محرك3

  ند.مؤثر نذاي کافی از والد یا والدین، براي بقا و رشد جوجۀ همۀ پرندگاغ) در دریافت4

دقيقه15وقت پیشنهادي :رفتارهاي جانوران
  124تا107هايصفحه: 3شناسيزيست
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 درست است؟ ،در ارتباط با هر رفتاري که غریزه در آن نقش داردچند مورد -117

  کند.بروز پیدا میو دقیقصورت کاملبالفاصله پس از متولد شدن جانور به –الف
  اند.ار قابل مطالعههاي چگونگی انجام یک رفتدر یافتن پاسخ پرسش –ب
  جود درون هسته است. مويهابدون دخالت یادگیري و محصول بیان ژن –ج
  کند.هاي شیمیایی در بدن جانور بروز پیدا میپیکو ترشحبدون نیاز به تولید –د
1(1  2(2  3(3  4(4

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -118

  »شود ....................... غازها با مادرشان می....... رفتاري که باعث پیوند جوجه................طور معمول رفتار به«
  ممکن نیست تحت تأثیر تجربه و محیط قرار گیرد. –هاي خود، برخالف) مراقبت موش مادر از زاده1
  د شده است.طور کامل در هنگام تولد جانور ایجا به –کاکایی به منقار والد، همانند) نوك زدن جوجه2
  ها ایجاد شده است. ژنکنشتحت تأثیر برهم –) ترشح بزاق سگ در پاسخ به صداي زنگ، برخالف3
  ریزي آگاهانه صورت گرفته است.نوعی برنامه –ها از النه، همانند) شامپانزه براي بیرون آوردن موریانه4

 ؟کنددرستی تکمیل میعبارت را بهکدام مورد -119

  »که ....................... نیستممکن....................... ر انجام شده توسطرفتارابطه بادر«
  د.طور دقیق انجام شو، الزاماً بهگیريشکلبدودردرخواست غذارفتار –هاي کاکایی) جوجه1
  به نسل بعد نیز منتقل نشود.Bتغییرات پایدار ایجاد شده در ژن –هاي مادر) موش2
  تکامل یافته باشند. ،رفتارهاي آموخته شده در جهت سازگاري بیشتر –کاکاییهاي) جوجه3
  حسی در مراکز مغزي پردازش شود.اتبعد از وارسی کردن نوزادان، اطالع –هاي مادر) موش4

   کند؟تکمیل مینادرستیرا بهزیرچند مورد، عبارت -120

  »................. ....................... قطعاً ......در طبیعت، در هر«
  گیرد.هاي جفت و سالمت آن توسط جاندار ماده مورد بررسی قرار میویژگی –الف) رفتار انتخاب جفت

  شود.صرف نمیمبراي زادآوريدیگر،انرژي بیشتري نسبت به والدمیزان –تولیدکنندة اسپرمب) جانور
  دهد.طور مستقیم انجام میوزادان را بهنگهداري و پرورش ن ،یکی از والدین –چند همسرينظامج) 
  بیشتر است.نسبت به جانور نرمادهجانورسهِم انتخاب جفت درمیزان –همسريتکنظامد) 

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

 است؟نشدهرو به درستی بیانچند مورد در ارتباط با رفتار نشان داده شده در تصویر روبه -121

  شود.یاز جانور به انرژي میالف) باعث کاهش مصرف اکسیژن و ن
  شود.هاي خشکسالی انجام میب) همواره در پاسخ به نبود غذا یا دوره

  چربی است.م این رفتار نیازمند ذخیره مقدار زیاديج) جانور براي انجا
  د) این رفتار در همۀ افراد یک گونه داراي اساس یکسانی است.

1 (1      
2( 2  
3 (3      
4 (4  
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 هاي زیر در ارتباط با رفتار غذایابی در جانوران صحیح است؟یک از گزینهکدام -122

  است.که حاوي مواد غذایی بیشتريهستند) جانوران همواره به دنبال غذایی1

  کنند.شوند انرژي الزم براي حیات آن را تأمین میموادي که توسط جانور خورده می) همۀ2

  دست آمدن غذا و محتواي آن اهمیت دارد.، موازنه بین هزینۀ به) براساس انتخاب طبیعی در بهترین رفتار غذایابی3

  شود.در خطر قرار گرفتن جانور هنگام پیدا کردن غذا انتخاب میداشتن) رفتار برگزیده در غذایابی بدون در نظر4

 است؟نادرست،از موارد زیرچند مورد -123

  کند.ی کمک میانتخاب طبیعی، در پاسخ به چگونگی انجام رفتار دگرخواه –الف

  .استتنها به نفع بقاي گونهگزیند که هموارهانتخاب طبیعی، صفاتی را برمی –ب

  شود.پردازد، انجام میانتخاب جفت، همواره توسط جانوري که هزینۀ بیشتري می –ج

  شود.وزن و پر از زامه انجام میاي کمانتخاب جفت، در جیرجیرك توسط جانوري با کیسه –د

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

 کند؟ها تکمیل میطور متفاوتی نسبت به سایر گزینهکدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، جملۀ زیر را به - 124

  ....................»منظور ........................... الزم است تاشناسی دوازدهم، بهکتاب زیست 8با توجه به جانوران مطرح شده در فصل«

  جانور با آزمون و خطا از شکار مجدد پروانه خودداري کند. –د پروانۀ مونارك توسط نوعی پرندهبلعیدن مجدجلوگیري از) 1

  هایی در مغز موش والد جهش صورت گیرد.یاختهBدر ژن –مادههاي تازه متولد شده توسط موشعدم وارسی بچه موش) 2

  ها به عنوان جسم متحرك شناسایی شود.فقط مادر جوجه –اندخم بیرون آمدهپذیري در جوجه غازهایی که تازه از تبروز رفتار نقش) 3

  شرایط آب و هوایی مساعد باشد تا جانور بتواند مسیر حرکت را تشخیص دهد. –هاي دریایی ماده در ساحل دریاگذاري الك پشتتخم) 4

 طور حتم ........................................ به......توان گفت در رفتاردر بررسی رفتارهاي ناشی از انتخاب طبیعی، می - 125

  نماید.شود که انرژي مورد نیاز جانور را تأمین میغذایی انتخاب می –) غذایابی1

  یابد.جانور صاحب قلمرو از شکارچی افزایش میامان ماندناحتمال در –) قلمروخواهی2

  نماید.جانور مهاجر میهرابی صحیحیهاي قبلی کمک زیادي به مسیرتجربه –) مهاجرت3

  هاي سالم دارد.ي براي ایجاد بیشترین تعداد زادهبهترهايویژگیشود کهجانوري انتخاب می –) انتخاب جفت4

 کدام عبارت، درست است؟ -126

  کند.) هر رفتار غریزي، اساس ژنی دارد و به محض تولد بروز می1

  جربه دچار تغییر در خود شود.تواند تحت تأثیر ت) هر رفتار غریزي، می2

  جانور خواهد شد.هاينوران، به نحوي باعث حفظ بقاي ژندر جابرگزیده شده توسط انتخاب طبیعی) هر رفتار3

  دهد، نوعی رفتار غریزي است.ژن رخ مینوعی) هر رفتاري در جانوران، که به واسطۀ4

 طور قطع، .............................................. بههر رفتاري در جانوران که -127

  شود.در جانورانی با زندگی گروهی و خویشاوندي مشاهده می –کندصورت دگرخواهی بروز می) به1

  دهد.رخ میجانوردربه سبب انجام رفتار مذکور و مصرف انرژي، خستگی –باشد) نوعی رفتار غریزي می2

  .دهددر مقابل سود حاصل شده، رخ میهاي مصرفیدر جهت کاهش هزینه –قش دارد) غریزي بوده و یادگیري نیز در بروز آن ن3

  کند که محتواي انرژي زیادي دارند.غذاهایی را انتخاب می –دهدیابی به غذا رخ می) در جهت دست4
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کـار دفـاع را انجـام Bنوعهايها را برش داده و مورچهبرگ Aهاي نوعبر، مورچههاي برگبا توجه به اینکه در اجتماع مورچه -128

 دهند؛ کدام عبارت صحیح است؟می

  تري دارند.، پیکر بزرگAنسبت به جانورانB) جانوران1

  برگ ها را به النه حمل می کنند.، Bبرخالف جانورانA) جانوران2

  شوند.به یک شکل مشترك دیده میبدنهمگی از نظر رنگBو A ) جانوران3

  کنند.تغذیه میATPنوري، از جانداري قادر به تولیدAجانورانهمانندB) جانوران4

 ؟نیستصحیح ،کنندهاي زیر در ارتباط با جمعیت زنبورهاي عسلی که در یک کندو زندگی میچه تعداد از گزاره -129

  دهد.الف) زنبوري که حاصل بکرزایی است جنسیتی مشابه زنبوري دارد که رفتار دگرخواهی را از خود بروز می

  هاي شیمیایی خاص براي بروز یک رفتار باشد.ترشح برخی پیکتواند شاملب) ارسال اطالعات توسط زنبورهاي یابنده غذا می

جود در چشم مرکب خود، منبع غـذایی جدیـدي پیـداهاي فرابنفش موهاي نوري پرتوبا استفاده از گیرندهتوانندمیج) زنبورهاي کارگر

  کنند.

  هاي پیکري خود است.نیست، قطعاً داراي یک مجموعه کروموزوم در یاختهقادر به تولید گامته از طریق تقسیم میوزکد) زنبور بالغی

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

 صحیح است؟هاي گروهیطور حتم در ارتباط با رفتارکدام مورد، به -130

  شود.شکارچی فقط در این رفتار مشاهده میتوجه) تولید صدا و جلب1

  امکان زنده ماندن همۀ افراد گروه وجود دارد.همیشهرت عدم انجام این رفتار نیز) در صو2

  یابند، مسئول انجام این رفتار هستند.وز متفاوت زنبور یابندة منبع غذایی جدید، محل غذا را می) زنبورهایی که به کمک صداي وز3

  شود.طبیعی برگزیده مییشاوندان آنان، این رفتار توسط انتخابخواه و خوهاي مشترك بین افراد دگرقال ژنهمواره به علت انت) 4

  

  
  

 طور قطع .............................................. بهکههر بخش از دستگاه عصبی جانوري با طناب عصبی شکمی -131

  ترین گره به مغز در طناب عصبی است.نزدیک –ها را برعهده دارددهی شاخکعصب) 1

  دهی جفت پاهاي عقبی را برعهده دارد.عصب –در دورترین نقطه نسبت به مغز قرار گرفته استهیرت گربه صو) 2

  در طول طناب عصبی شکمی قرار دارد. –هاي عصبی تشکیل شده استیاختهايیاختهاي از جسم) از مجموعه3

  کننده فعالیت پاهاي بلندتري قرار دارد.نظیمدر مجاورت بخش ت –کندهاي جانور را تنظیم میترین پا) فعالیت کوتاه4

 دارد، صحیح است؟ترین ساختار عصبی راکدام گزینه، در ارتباط با جانوري که ساده -132

با طول متفاوتهاییتوانند زائدهمیشود کهاي اندك مشاهده میبین یاختهاصلۀهایی با فیاختهجانور،) در سطح داخلی حفرة گوارشی1

  . داشته باشند

  سطح آن منتشر شود.شوند که ایجاد پتانسیل در هر نقطه از بدن جانور، در همۀهاي عصبی جانور، باعث میهاي عصبی سازندة شبکه) یاخته2

  ) ذرات غذایی وارد شده به حفرة گوارشی جانور، درون مایع این حفره که حجم کمی از آن را آب تشکیل داده است، شناور هستند.3

  تر سازند.چکغشاي خود، قادرند ذرات غذایی را کو ههایی بکیسههاي ساختار گوارشی جانور، با ادغام ریز ته) همۀ یاخ4

قيقهد25وقت پیشنهادي :هاي جانوريبندي مبحثجمع
  77و67،76تا32،45،46،65تا30هايصفحه: 1شناسيزيست
  116و36،52،115تا18،33ايهصفحه :2شناسي  زيست
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وارد شده و سـپس از آنها  آناکسیژن به قلبچند مورد در ارتباط با همۀ جانوران داراي طناب عصبی پشتی و بالغ که خون کم -133

 شود، به درستی بیان شده است؟خارج می

  شود.یی محافظت میها ناکه متورم شده است، توسط استخوها  آنهمواره بخش جلویی طناب عصبیالف) 

  شوند.، گردش خون عمومی و ششی با کارایی بیشتري انجام میي قلبهاب) به علت جدایی کامل بطن

  در انجام تبادالت ندارند.هایی مرتبط است که نقش مستقیمیبا رگبه طور مستقیمها  آندریقلب ةهر حفرج) همواره

  یافته و مواد دفعی فراهم است.د) داراي دستگاه گوارش کاملی هستند که در آن امکان عدم اختالط غذاي گوارش

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

 .......................، جیرجیرك .......................طاووس- 134

  اي براي انجام لقاح داخلی است.ویژهیافتههاي تخصصماده، داراي اندام –) نر برخالف1

  هاي ظاهري، در تغذیه جنین نقش دارد.س ویژگیر، عالوه بر انتخاب جفت براسان –) ماده برخالف2

  هاي جنسی در بدن جانور ماده نقشی ندارد.نر، در تغذیه تودة یاخته حاصل از لقاح یاخته –) نر همانند3

  کند.هاي جنسی، تخم را به خارج از بدن منتقل میتودة یاخته حاصل از لقاح یاختهماده، پس از تشکیل –) ماده همانند4

 است؟نامناسبکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر - 135

  »پذیر است........................ دارند، مشاهدة ....................... امکاندر رابطه با جاندارانی که ساختار اسکلتی«

  عصبی قرار گرفته در سطح شکمی بدنطناب –) بیرونی1

  هاغددي با ترشح نمکی غلیظ در نزدیکی چشم –) درونی2

  هاي متصل به رودهلولهدرونلنف بهها از همویونورود –) بیرونی3

  ترین نوع بافت پیوندي  در جانداران با سختدفع کنندة محلول نمک غلیظايرودهغدد راست –) درونی4

 ارتباط با جانوران داراي چشم مرکب، به درستی بیان شده است؟کدام گزینه در -136

  کنند.خورده ارسال میهم جوشهاي عصبی بهاً به بخش داراي گرههاي عصبی را مستقیمهاي مکانیکی صدا، پیام) در جیرجیرك، گیرنده1

  هاست.امل اجتماعی از آکسونانسان ششنواییهاي شیمیایی پا، همانند عصب) در مگس، عصب حسی مربوط به گیرنده2

  هاي پا، قابل مشاهده است.ترین بندترین و کوچک) در جیرجیرك، پردة صماخ در محل مفصل بین بزرگ3

  عسل همانند انسان، قرنیه در تماس مستقیم با عدسی نیست.) در ساختار چشم زنبور4

 شود؟کنندة عبارت زیر محسوب میکدام گزینه، تکمیل -137

  »....................... الزم است تا ....................... که به منظورتوان گفتمی«

  زوائد مو مانند پاهاي جلویی، به لرزش در آیند.مجاورهاي صماخ  پرده –هاي مربوط به امواج صوتی در جیرجیرك) تحریک گیرنده1

  جود در زیر چشم را تحریک نمایند.هاي موتابیده از بدن شکار، گیرنده زسرخ باهاي فروپرتو –) تشخیص محل شکار در تاریکی توسط مار زنگی2

  چکی از میدان بینایی شود.نور عبوري از عدسی، با عبور از قرنیه سبب ایجاد تصویر کو –) ایجاد تصویر موزاییکی توسط دستگاه عصبی حشرات3

ايحسی که داراي انشعابات جدا شده از یک نقطه در جسـم یاختـههايیاخته هایی در مو –توسط مگسي شیمیاییها) تشخیص مولکول4

  باشند، تحریک شوند.می
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جنسـی انجـاممثلتواند بدون حضور جنس نر، تولیـدهاي جانوري باشد که میهاي زیر ممکن است ویژگیچند مورد از عبارت -138

 وجود آورد؟تنی مشابه بهو جانوري با عدد فامداده

  گردد.دار قلب به آن برمییق منافذ دریچهالف) خون تیره از طر

  جذب آب دارند.ها در این جانور توانمندي زیادي در بازب) کلیه

  در خارج از چشم جانور نیز وجود دارند.امواج الکترومغناطیسیهاي حسیج) گیرنده

  د) اسکلت بیرونی جانور، مانعی در برابر رشد آن بیش از حد معینی است.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

جود در پاهاي جیرجیرك کشیده شده است، به درسـتی بیـانکدام گزینه در ارتباط با ساختاري که روي محفظه پر از هواي مو -139

 شده است؟

  دهد.) به دنبال ارتعاش آن، تنها یک گیرنده امواج صوتی پتانسیل دو طرف غشاي خود را تغییر می1

  هاي عصبی محیطی هستند.اقد بلندترین رشته) روي پاهایی از جانور قرار گرفته است که ف2

  جود در پشت این ساختار همواره بین دو بند آخر پاي جانور حضور دارند.هاي مکانیکی مو) گیرنده3

  شود.ها، در نیمی از پاهاي جانور یافت میهاي صوتی تولید شده در گیرنده) ضمن پردازش پیام4

که اطالعات دریافتی از حضور جانوران دیگر را توسط عصب واقع در زیر نوعی کانالکدام عبارت، دربارة جانورانی صحیح است، -140

 کنند؟به مغز خود منتقل می

  کند.منتقل میهر یاختهاندازههاي همها ارتعاشات آب را به مژكجود در کانال) پوشش ژالتینی مو1

  کنند.خارج می) مقداري از آب وارد شده به بدن را بدون عبور از کلیه از بدن2

  شود.طور کامل از نواحی عقبی بدن به آن وارد میقلب بهمرتبط با) خون3

  کند.هاي عصبی را از زیر خود دریافت میپیامکه به مخ تعلق دارددستگاه عصبی مرکزي) بزرگترین بخش4

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

  »..............، معادل آن در انسان ....................... .........بخشی از مغز ماهی که«
  شود.چکترین لوب مغز شناخته میبه عنوان کو –شود) عصب مربوط به آن از پایین مغز وارد می1

  تواند مدت زمان عمل دم را تنظیم کند.از مراکز تنظیم تنفس است که می –ترین بخش مغز آن است) عقب2

  ها را دریافت کند.هاي ارسالی از مفاصل و زردپیتواند پیامهمانند مغز میانی، می –خش مغز آن است) باالترین ب3

  کند.اند، پردازش میهایی را که پس از عبور از تاالموس، از کیاسماي بینایی عبور کردهپیام –) بین مخ و مخچه قرار گرفته است4

 چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 142

  .............» ،شودهاي بدن ارسال میهاي اندامبدون عبور از قلب به تمام مویرگداراکسیژندارانی که خونقط در برخی از مهرهف«

  شود.استفاده میي زندة پیکر خودهاي ارتباط بین یاختهرشیمیایی براي برقراهايپیکالف) از

  یابد.میبه سمتِ سرِ جانور کاهش ،ور قرار داردجانخط جانبیب) قطرِ عصبی که در زیر کانال

  شود.  اي به روده ترشح می) محلول نمک بسیار غلیظ از غدد راست رودهج

  شود.سالی بزرگتر میجذب آب بیشتر، در هنگام خشکبازه براي) مثاند
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

www.kanoon.ir



  13 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربي  شناسيزيست –ارديبهشت16آزمون -» 7«پروژة

  

 کند؟کامل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به - 143

  »....................... ور دارايدر نوعی جان«

  شود.ها وارد میهوا از حفرة دهانی به ششکه بینی بسته است،) گردش خون مضاعف و یک بطن و دو دهلیز در قلب، هنگامی1

  یگر است.جهت با یکدهمهموارههاي آبششی مربوط به دو ردیف رشتۀ آبششی یک کمان،اي، جهت جریان خون در تیغه) غدد راست روده2

  هاي یکی از والدین را دریافت کرده است.دگرهتمامطور حتمهاي فرابنفش، جنس ماده آن بههاي نوري با قابلیت دریافت پرتو) گیرنده3

  هد.دها، هنگام خشک شدن محیط به کاهش دادن فشار اسمزي خون ادامه می، اندام محل ذخیره آب و یونگردش خون مضاعفنوعترینابتدایی) 4

از وجـود اجسـام ودر خط جـانبی خـودصادق است که توسط نوعی گیرندهبالغیدارانکدام عبارت فقط دربارة بعضی از مهره -144

 شوند؟جانوران دیگر در اطراف خود آگاه می

  توانند محلول سدیم کلرید بسیار غلیظ را دفع کنند.میباشدمیمتصل به رودهکهسامانه دفعیبخشی از) به کمک1

  هاي قلب، سینوس سیاهرگی از مخروط سرخرگی بزرگتر است.) داراي لقاح داخلی بوده و بین حفره2

  ) داراي اسکلت درونی با قابلیت رسوب کلسیم در آن بوده که این نوع اسکلت فاقد محدودیت خاصی است.3

  دهد.قسمت مخ را تشکیل میخوردگی زیاد در) طناب عصبی پشتی در بخش جلویی برجسته شده و مغزي با عدم چین4

....................... امکـان مشـاهدهدر گروهـی از جـانوران کـهدوازدهـم، 8طبق جانوران و رفتارهـاي مطـرح شـده در فصـل -145

 .ندارد....................... وجود

  غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان –گذرانندغذا یک دوره کاهش فعالیت را می) در پاسخ به نبود1

  هاي مکانیکی در پاهاي جلوییگیرنده –پردازدمثل میهزینۀ بیشتري براي تولیدها آن) جنس نر2

  توسط یک رگ خونیتنهادار از قلبخروج خون اکسیژن –مؤثر استآوري زاددرها آن) شاخ3

  دهندة کارایی تنفسشساختارهاي افزای –آورنددست نمیرفتار غذایابی خود انرژي چندانی بهنوعی از) در4

 قطعاً صحیح است؟ ،شودیک از موارد زیر در ارتباط با نوعی ماهی که در اسکلت بدن آن غضروف یافت میکدام- 146

  هاي خط جانبی شده و اطالعاتی از محیط پیرامون به جانور بدهند.طور مستقیم باعث حرکت و تحریک گیرندهتوانند به) امواج منتشر شده در آب می1

  کنند.غلیظ دفع میصورت محلولها را بهیون ،بدنشار اسمزي مایعات بدن کمتر از فشار اسمزي محیط است در نتیجه براي کاهش هدر رفتن آب) ف2

  کنند.اي محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میرودهغدد راست ،هاها از محیط، عالوه بر کلیه) به دلیل دریافت زیاد انواع یون3

  کنند.کننده بافت قلب دریافت میاي قلب آن همانند قلب انسان اکسیژن را از نوعی سرخرگ تغذیههاي ماهیچهیاخته) 4

باشـد، بـهدر دورة نـوزادي خـود داراي آبشـش میفقطدار بالغی کهکدام گزینۀ زیر در ارتباط با سامانۀ گردش خون هر مهره - 147

 ذکر شده است؟نادرستی

  شوند.توانند با هم مخلوطمیترین حفرة قلبیدر پایین) خون تیره و روشن1

  کند.هاي بدن می) بخشی از پالسماي خون خود را وارد فضاي بین یاخته2

  است.در ارتباطحفرة بعدي خودبا) هر حفرة باالیی قلب توسط نوعی دریچه3

  گردد.ارد پوست و سپس نیمۀ چپ قلب میقلب ابتدا وازپس از عبورO2) خون غنی از4
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همگـی ،تواند روشن یا تیره باشدمیها  آنجود در دهلیزهايشود و خون مودیده میها  آنها درجانورانی که جدایی ناقص بطن - 148
 هاي زیر را دارند؟چند مورد از مشخصه

  دلیل وجود نوعی روش تنفسی، سطح پوست مرطوبی دارند. بهالف) 
  دارند.توانمندي زیاد در بازجذب آبهایی باها کلیهماهیب) نسبت به

  ج) در نزدیکی چشم خود گیرندة حساس به پرتو فروسرخ دارند.
  کنند.د) ترشحات نمکی بسیار غلیظی را از بخش نزدیک به نوك منقار خود دفع می

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

 است؟تنادرسکدام مورد، در ارتباط با دستگاه تنفس در پرندگان - 149

  ترین کیسه هوادار قرار دارد.ها، در مجاورت جلویی) ناي برخالف شش1

  اند.ها، در جلوي بدن قرار گرفتههاي هوادار همانند شش) بیشتر کیسه2

  ها ندارند.هاي هوادار عقبی، ابعاد بزرگتري نسبت به شش) بعضی از کیسه3

  ها دارند.دار مجاور ششهاي هواکیسهسایربههاي هوادار، ابعاد بزرگتري نسبتترین کیسه) عقبی4

 کند؟با توجه به توضیحات زیر دربارة جانداران مختلف، کدام گزینه عبارت مد نظر را به درستی تکمیل می -150

ارصـورت ادراز طریـق کلیـه بهها  آنبرخی ازهاي آبششی وها از طریق یاختهدار، برخی از یونالف) در گروهی از جانوران مهره
  شود.غلیظ دفع می

بـار از قلـببار گردش در بـدن، یکب) در گروهی از جانوران سطح تنفس مربوط به بخشی به نام آبشش است و خون ضمن یک
  کند.عبور می

داران، میزان مصرف انرژي بیشتر بوده و عـالوه بـر شـش، سـاختارهاییدار، نسبت به سایر مهرهج) در گروهی از جانوران مهره
  دهد.را نسبت به پستانداران افزایش میها  آنتنفسکاراییدارد کهوجود

  شود. جا میفشار جابهفشار به کمفرد، هوا از جاي پراي منحصربهکار تهویهد) در گروهی از جانوران، به کمک سازو
  »................ هستند.جانوران مربوط به گروه ....................... واجد .......«....................... 

  محتویات درون رودة جانورروده و با توانایی افزایش فشار اسمزيبهو متصلساختاري دفعی -» الف« -) همۀ1

  همزمان به دو رگ خونی متفاوتطورجود در حفرات قلب بهخون موتوانایی پمپ کردن هر دو نوع -» ج« -) بعضی2

  حیات همچون نظم، ترتیب و پاسخ به محیط در تمام طول عمر خودهمۀ هفت ویژگی- » ب« -) همه3

  هاي آبیتحت تنشون مثانه درپی قرار گرفتنزیاد آب درمقدارتوانایی ذخیرة -» د« -) بعضی4

 چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ - 151

داري که در تمام طول عمربت به پستاندران بیشتر است و جانوران مهرهنسها  آن....................... جانورانی که کارایی تنفسوجه«
 »باشد.در ....................... می ،پردازندوسیلۀ آبشش به تبادل گازهاي تنفسی میخود به

  هاجود در رگ خروجی قلب براي رساندن خون روشن به بافتفشار خون باالي موحفظ آسان –) تشابهالف
  ها  آنهاي اضافه از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان در برخی از انواعدفع کردن نمک –) تشابهب
  ايتازه در مجاورت بخش مبادلهيکارهایی به منظور برقراري جریانی پیوسته از هواداشتن سازو –) تمایزج
  هابافتی در مجاورت یاختهتشکیل شبکۀ مویرگی به منظور تبادل مواد غذایی و دفعی با کمک آب میان–) تمایزد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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به تبادالت گازيشود،در کرم خاکی مشاهده میکهنوعی تنفسدارانی که به کمکمهرههمۀکدام گزینه در ارتباط با - 152

 پردازند، درست است؟می

  قش ندارد.نسبت پستانداران، نهادر آندر افزایش کارایی تنفسهاي هوادار) برخالف طوطی، کیسه1

  مؤثر است.با توانمندي زیاد در بازجذب آبیهایکلیهها در حفظ فشار تراوشی) همانند کروکودیل، جدایی کامل بطن2

  شود.، هر سرخرگ متصل به حفرات پایینی قلب، پس از خروج از قلب دو شاخه میگوسفند) همانند3

  یان هواي پیوسته در مجاورت سطح آبشش خود است.کاري براي برقراري جر) برخالف ماهی قرمز، داراي سازو4

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 153

  .......................»....................... که محتویات خود رابخشی از لولۀ گوارش«

  ذخیرة مواد غذایی ندارد.درکند، نقشیدار لولۀ گوارش وارد میبه بخش دندانه –) ملخ1

  آنزیم الزم براي گوارش سلولز است.فعالیتکند، محل اصلیاز محل آغاز گوارش مکانیکی مواد غذایی دریافت می –) گاو2

  هایی در سطح داخلی خود است.خوردگیکند، داراي چینترین بخش لوله گوارش وارد میبه حجیم –خوار) پرنده دانه3

  هاي مختلف خود داراي قطر یکسانی است.کند، قطعًا در بخشریافت میاز بزرگترین بخش معده جانور د –) گوسفند4

 .......................»گوسفند، بخشی که برايمعدة چهارقسمتیدر« -154

  کند.کنندة غذا در آن فعالیت دارند، فقط غذاي دوبار جویده شده را دریافت میهاي تجزیهاولین بار، آنزیم) 1

  پردازد.هاي گوارشی به ادامۀ گوارش غذا میتوان در آن مشاهده کرد، با ترشح آنزیمشده را می) اولین بار، غذاي آبگیري2

  گیرند.مواد غذایی شکل مایع میداخل آن و ترشحات دیگرگوارشیهايکند، با فعالیت آنزیمین بار، غذاي کامل جویده شده را دریافت میاول) 3

  شود.شود، به شکل اتاقکی است که اولین اقدام براي تشکیل مدفوع در آن انجام مین دیده میشبیه به مایع در آغذايدومین بار،) 4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -155

  »....................... قرار دارد، در....................... که بالفاصله....................... بخشی از لولۀ گوارش«

  دهد.خوار، گوارش مکانیکی را انجام میپرندة دانه –باالي غدد بزاقیحجیمبخشپس از –لخ) م1

  کنند.طور معمول دو بار از آن عبور میگوسفند، مواد غذایی طی گوارش به –مانند راهبخش چهارپس از –) انسان2

  کبد قرار گرفته است.زیرها،هاي هوادار در اطراف ششهر جانور داراي کیسه –هاي مالپیگیمحل تخلیه لولهپیش از –) ملخ3

  شود.جانور داراي انشعاب سوم نایژه در ناي خود، سبب کاهش فشار اسمزي خون می –محل گوارش نشاسته در معدهپیش از –) گاو4

 چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -156

  ».......................،توانایی پرواز دارنددارانی کههمۀ مهره«

  کنند.صورت موقت ذخیره و نرم میالف) غذاي بلعیده شده را در بخش حجیم قرار گرفته در انتهاي مري، به

  از پستانداران بیشتر است.ها  آنها، کارآیی تنفسعدد کیسۀ هوادار هستند که به کمک این ساختار 9ب) داراي

  کند.میرا آسانها  آند که این حالت حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعفهاي کامالً جدا از هم هستنج) داراي بطن

  پردازند.و با استفاده از آن به دفع مواد زائد و تنظیم اسمزي میاي با توانمندي زیاد در بازجذب آب هستندداراي کلیهد) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 دهد، کدام عبارت صحیح است؟را نشان میبا توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه گوارش یک جاندار - 157

 

  کند.  اي دریافت میهایی متشکل از چندین الیۀ یاختهدار و نمک را از لولهدر ملخ، ترکیبات دفعی نیتروژن 4) بخش1

  کند.طور موقت در خود ذخیره و نرم میرا بهها آندر ملخ، پس از دریافت مواد غذایی خرد شده در لولۀ گوارش، 1) بخش2

  شود.ها نسبت به افزایش آن، فشار بیشتري را متحمل میدرون ششهوايدر دستگاه گوارش انسان، به هنگام کاهش فشار 3) بخش3

  کنند.جویده شده را دریافت میبار، مواد غذایی نیمهحداقل یکها آن، اجزایی دارد که هریک ازدر لولۀ گوارش گوسفند 2) بخش4

داران بـرايکنند، از خون گروهی از مهـرهها زندگی مییا غارام که به صورت گروهی درون سوراخ درختانهاي خون آشخفاش- 158

 کند؟ارت زیر را به طور صحیح تکمیل میداران، چند مورد عبد. در رابطه با این گروه از مهرهکننتغذیۀ خود استفاده می

  .................»دارانه از مهرهتوان گفت .............. افراد متعلق به این گرومی« 

  شود.انسولین مشاهده میپیشاز هورمون Cداراي اندام پانکراس بوده که درون آن جداشدن زنجیرة –الف) همۀ

  دهند که اساس ژنی دارند.قند خون، رفتار(هایی) را نشان میدر پاسخ به محرك کاهش میزان –ب) فقط برخی از

  دارد.تريراي یکی از والدین هزینۀ بیشهاي تخصص یافته دارند و تولد زادة سالم با اندامدمثلی بدستگاه تولی –ج) همۀ

  هاي مشابهی با بال پرندة دانه خوار می باشند. استخواندر ساختار اندام حرکتی جلویی خود، داراي  –د) فقط برخی از

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

 .......................دار به کپسول بومن نقش دارند،ژنعف در تراوش مواد دفعی نیترو(در) همۀ جانورانی که گردش خون مضا  - 159

  شود.هاي استخوانی محافظت می) بخش جلویی طناب عصبی پشتی توسط یاخته1

  شود.بافتی میهاي خونی در فضاي میانبافتی، مانع حضور یاخته) جدایی خون و آب میان2

  پردازند.یافته درون بدن به مبادله گازهاي تنفسی میتنفسی تخصص) همواره از طریق سطوح3

  کنند.هاي فاقد هسته مؤثر در انتقال گازهاي تنفسی خود را در مغز استخوان تولید می) یاخته4

 .......................،نیستکند، ممکندفع مینزدیک چشم یا زبانجانوري که نمک اضافی بدن را از طریق غدد نمکی(در) -160

  هاي غلیظ را از ناحیۀ سر به منقار خود منتقل کند.) قطره1

  داران، انرژي بیشتري براي حرکت مصرف کند.) نسبت به سایر مهره2

  د. به شکل پیش انسولین تولید کنراها، هورمون انسولینبتواند توسط گروهی از یاخته) 3

  تر شود.در سامانۀ گردش خون، ساده، حفظ فشارخودار قلبتتغییراتی در ساخبه دنبال) 4
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  گوييزمان پاسخ  هاشمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويينوع پاسخ

  اجباري

  دقيقه15  161-170  10  3فيزيك

  دقيقه25  171-190  20  2فيزيك

  دقيقه10  191-200  10  3شيمي

  دقيقه20  201-220  20  پايهشيمي

  دقيقه 5  221-230  10  شناسيزمين

  دقيقه75  ـــــ  70  جمع كل  
 

ف�ز��
 

انيئنكو يمجتب -يانيك يمصطف -كامرانبهادر -شرق ديسع -پور ميسل ديحم -يهاشم يبنمانيا ديس -برادران نيرحسيام -زدخواهيا يعل -نسب ينيامعبدالرضا -فرد يخسرو ارغوان -يزهره آقامحمد
  

ش�مچ�

 -يثانيناصر نيحس - ايفائزنمحمد -يزيعزالديم -زواره ينيعابدرسول -يريشساجد -يمانيسلرضا -سرابييرضارضايعل -يخانلرارژنگ -ينيحس نيرحسيم -انيحاتم ريام -يجعفركامران -ينيام يعل
  هنرمنداكبر -يحسن هاشم ديس -ينوروز نيام -يكرم ينجففرزاد

  

زم�نشناس�

 يمحمديعلمانيسل -يعربشاهشكران -يسلطانبهزاد -يديلمحمود ثابت اق

 

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

 -نژادمحمدامین عمودي -زهره آقامحمدي  مصطفی کیانی  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  مهدي نیکزاد

  محمدرضا اصفهانی  محمدمهدي شکیبایی

   -زاده مقدممحمد حسن  امیرحسین معروفی  طرزمساجد شیري  مسعود جعفري  شیمی
  سمیه اسکندري  حسین شکوه  تبارسینا رحمانی -دانیال بهارفصل

  محیا عباسی  آبادينوشجواد زینلی  علیرضا خورشیدي -اسديآرین فالح  بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسیزمین

 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی  مدیر گروه

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

  یسیده صدیقه میرغیاث  آرایینگاري و صفحهحروف

  مقدممازیار شیروانیمدیرگروه:   مستندسازي و مطابقت مصوبات
  مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی –ات هاشمیمسئول دفترچه اختصاصی: مهساساد

  حمید محمدي  ناظر چاپ
  

 14011401 ماهماهارديبهشتارديبهشت1616آزمونآزمون
 تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

دوم دومدفترچةدفترچة
اختصاصي تجربياختصاصي تجربي
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 محل انجام محاسبات

  
  

Hzاي از اتمبه مجموعه -161 هاي یکسان با حالت برانگیختۀ یکسان، یک عدد فوتون با بسامد 155 آید. اگر در هر ثانیهفرود می10
 وات است؟، چند میلیها، توان باریکۀ لیزر تابش شده توسط این اتمگردند بازاز حالت برانگیخته به حالت پایهالکترون1510

  (h / J.S)  346 6 10  

1 (/3 3  2 (/6 6  3 (/  33 3 10  4 (/  36 6 10  

nژن الکترون در مداراگر در اتم هیدرو -162  یک از موارد زیرکدام ،متر بر این اتم بتابدنانو1120تون با طول موجباشد و یک فو3

Rافتد؟اتفاق می
m

(c ,h / eV.s ,E / eV)
s

  8 153 10 4 2 10 13 5  

nراتون و رفتن الکترون به مد) جذب فو1  6nتون و رفتن الکترون به مدار) جذب فو2  4   
n) گسیل القایی و رفتن الکترون به مدار3  n) گسیل القایی و رفتن الکترون به مدار4  1  2  

n)ترین طول موج رشتۀ براکتنسبت بلندترین طول موج به کوتاه -163 )   کدام گزینه است؟4

1 (16
9  2 (25

9  3 (25
7  4 (16

7  

n)بالمر ۀدانیم چهار خط اول رشتمی- 164 )  ژن گونـه چنـد نـانومترترین طول موج مرئی یک اتم هیـدروکوتاه .مرئی هستند2

R)است؟ / nm ) 10 01 

1 (400  2 (450  3 (720  4 (1600  

nژن با جذب یک فوالکترون اتم هیدرو -165 1ام و سپس با جذب فوتون از تراز پایه به تراز انـرژي27تون دیگـري کـه انـرژي آن

nباشد، به تراز ششم منتقل میتون اول می فو  کدام است؟گردد. 

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

 هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت - 166

  تون ورودي است.تون خروجی همگام با فوو فوشودتون خارج میتون وارد و دو فوالف) در گسیل القایی یک فو
  شود. اي گسیل میتون در جهت کاتوره، فويخود بهب) در گسیل خود

  فاز هستند.جهت و همهم بسامد، همنور لیزرهاي باریکۀتونپ) فو

5پایدار باقی میها در ترازهاي شبهکه الکترونت) مدت زمانی ها در حالت برانگیختهبرابر مدت زمانی است که الکترون10مانند
  مانند.باقی می

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

دقيقه15وقت پیشنهادي :  ايا فيزيك اتمي و هستهآشنايي ب  
  119تا99هايصفحه: 3فيزيك
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 محل انجام محاسبات

 تون است.)پرو P ونوترون n؟ (تواند باشدکدام گزینه میدهندةدر فرایند واپاشی زیر، جاي خالی نشان -167

1 (2      

2 (  
3 (2      

4 (2  
n)1در اتم هیدروژن در حالت پایهالکترونی -168 )12با جذب 75/ eV n شود. با در نظـر گـرفتن تمـاممنتقل میانرژي به تراز

توانـد گسـیل کنـد؟هـاي متفـاوت میاین الکترون از این تراز به حالت پایه برود، چند نوع فوتون با انرژيگذارهاي ممکن، اگر
13 6R(E / eV)  

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

بـا تـابشAاست. اگر عنصرAدرصد بیشتر از عدد جرمی عنصرB،25توپ هستند و عدد جرمی عنصرایزوBوAدو عنصر -169
 216به عنصردو ذرة

86 Xهاي عنصرها و نوترون ن تواختالف تعداد پرو ،تبدیل شودBکدام است؟ 

1 (86  2 (100  3 (78  4 (90  
mهستهواکنشدر- 170 n،اي مقابل، 239  ، مطابق کدام گزینه است؟و نوع ذرة 4 207

92 2 82
*U m( He) n Pb      

1(m  8،n  m)2  الكترون است.و ذرة6  4،n    پوزيترون است.و ذرة8
3(m  6،n  m)4  الكترون است.و ذرة8  8،n   پوزيترون است.و ذرة6

 
  

نـداي قرار دارند. برآیالزاویهدر سه رأس مثلث قائمq3وq2وq1ايسه بار نقطهمطابق شکل زیر، -171

qطرفازq3رباهاي الکتریکی وارد برنیرو Nm، چند نیوq2و1بارهاي k)تون است؟ )
C

 
29

29 10   

1 ( 515 1016  2 (90 516  

3 (90
16  4 ( 55 1032  

qنمودار بزرگی میدان الکتریکی برحسب فاصله از بار -172  جهت بـا خطـوط، مطابق شکل زیر است. اگر این بار الکتریکی را هم0
N /یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی M
C

2 5cm بـار چنـدجا کنـیم، انـرژي پتانسـیل الکتریکـی این  جابه4به اندازة

ژول و چگونه تغییر میمیلی
2

9کند؟
29 10 N.m

(K )
C

  

  یابد.، افزایش می5/4) 1
  یابد.، کاهش می45) 2
  یابد.، افزایش می45) 3
  یابد.، کاهش می5/4) 4

دقيقه25 :هاي آشنا)سؤالهاي طراح نو +(سؤالوقت پیشنهادي  کل کتاب:2فيزيك

1/8 10
4

4/5 10
5

12cm

r(cm)

E( N )
C

131

87

n

P

129

89

n

P
+ .......

8cm

q
2
=-4�C 8cm

q
3
=1�C

q
1
=2�C
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 محل انجام محاسبات

2cmmq
A

B
,

vبا تندي اولیۀاندازه راذرة باردار هم 4مطابق شکل، -173 کنیم تا بـه صـفحۀدر میدان الکتریکی بین دو صفحه پرتاب می0یکسان

v)ها به صفحۀ مقابلرسیدن ذره، کدام گزینه تنديتنها نیروي وارد بر ذرات، نیروي الکتریکی باشدمقابل برسند. اگر )را بـه

: e) :درستی مقایسه کرده است؟ p )الکترون و    پروتون

1 (v v v v     2 3 1 4      

2 (v v v v     2 3 4 1  

3 (v v v v     4 1 3 2      

4 (v v v v     1 4 3 2  

اي با بار امطابق شکل، ذره - 174  C 48لکتریکی 10g میان صفحات افقی و در یک میدان الکتریکـی یکنواخـت معلـق80و جرم

cm ........ بـاتري.......، بـه قطـبAباشد و پایانۀباشد، اختالف پتانسیل باتري ............... ولت می2است. اگر فاصلۀ بین صفحات

mمتصل است؟
(g )

s
 210   

1 (200،    

2 (200،  

3 (20،    

4 (20،  

175 - K  ؟کندنمیسنج آرمانی تغییررا ببندیم، عدد کدام ولتدر مدار شکل زیر، اگر کلید

1 (V1  

2 (V2  

3 (V3  

  کند.سنج تغییر نمی) عدد هر سه ولت4

  

   ت است؟اشکل زیر، توان مصرفی مدار چند ودر مدار -176

1 (20      

2 (24  

3 (80      

4 (48  

p e

(1) (2)

p e

(3) (4)

� R

R

V
3

R
V

1

V
2

R

K

�

6� 6�

9
�

4�

3�
12�

2�

I=4A

r
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 محل انجام محاسبات

�r

15�

12�

4�

3�

8�A2
A

2/5�

 ؟دهدآمپر را نشان میآرمانی چندسنجدر مدار شکل مقابل، آمپر -177

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

  
178- G جریان عبـوري از سـیم،اندازةقرار دارد. اگر200مطابق شکل زیر، سیم رسانایی در میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی

A5تون و در چه جهتی است؟یسی چند نیوباشد، اندازة نیروي وارد بر آن از طرف میدان مغناط 

1 ( 34   سو، درون10

2 ( 24   سو، درون10

3 ( 34   سو، برون10

4 ( 24   سو، برون10
Aند و بزرگـی میـدان مغناطیسـی آنرانیر، دو سیم موازي و بلند حامل جریان یکدیگر را میدر شکل ز -179 برابـرهـا در نقطـۀ

B / T1 0 Bو5 / T2 0 Cاست. اگر ذره4 2mاي با بار g10mو جرم با تندي
s

در حال حرکتجهت نشان داده شدهدر310

Aباشد، در لحظه mها عبور میو به موازات سیماي که این ذره از نقطۀ کند، اندازة شتاب آن چند
s2و جهت آن به کدام سـمت

 است؟

    ، باال20) 1
    ، پایین20) 2
    ، باال180) 3
  ، پایین180) 4

1cmدر شکل ( -180 سـویی قـرار دارد. اگـر نمـودار تغییـرات میـدانعمود بر میدان مغناطیسی برون20)، حلقۀ رسانایی به ضلع
0/) باشد، نیروي محرکۀ القایی متوسط در حلقه در بازة زمانی از صفر تا2(مغناطیسی برحسب زمان، مطابق شکل ثانیـهمیلی5

 جهت جریان القایی چگونه است؟ وچند ولت

    ساعتگرد، پاد56/2) 1
  ، ساعتگرد56/2) 2
3 (/0     ساعتگرد، پاد64
4 (/0   ، ساعتگرد64

ab
40cm

ef

B

d c

20 cm

B

(1)

400

B(G)

2/5

(2)

t (ms)

I
1

A
V

(1)

(2)
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 محل انجام محاسبات

  
qدو کرة فلزي خیلی کوچک و مشابه داراي بار الکتریکی ناهمنام -181 1 |و0 q | q2 متري هم قرارسانتی60هستند و در فاصلۀ1

/دارند و بر هم نیروي الکتریکی N0 ها را به هم تماس دهیم و دوباره به همـان فاصـلۀ قبلـی از هـم دور. اگر کرهکنندوارد می9

/ 1کنیم، نیروي الکتریکی qنیوتون به هم وارد می6 k)چند میکروکولن است؟1کنند. N.m / C )  9 2 29 10  
1 (1   2 (2  3 (10  4 (20  

qمیدان الکتریکی حا -182 Aصل از بار 30در نقطۀ 105سانتیکه در فاصلۀ N/C qمتري آن قرار دارد برابر در نقطـۀاست. اگر بـار
Aقرار گیرد، نیN 0رویی برابر qاز طرف میدان به آن وارد می/02 انـد؟ترتیب از راست بـه چـپ چنـد میکروکولن بهqوشود. 

(k N.m /C )  9 2 29 10    
1 (,0 2 1/    2 (,0 2 10/    3 (

 
,0 5 1/    4 (/ ,0 5 10    

183- V/m گیرد و بـاالکترونی از حال سکون و از مجاور صفحۀ منفی شتاب می1000در یک خازن تخت با میدان الکتریکی یکنواخت
107 m/s e(eۀ بین دو صفحۀ خازن چقدر است؟رسد. فاصلبه صفحۀ مقابل میتندي C , m g)    19 281 6 10 9 1 10/ /   

1 (m2 84/  2 (cm2 84/  3 (cm28 4/  4 (mm2 84/  

2در- 184 Vمدار شکل زیر مقاومت درونی باتري و نسبت


0برابر 0است و آمپرسنج جریان/8 دهد. اگر کلید راآمپر را نشان می/8

دهد؟سنج چند ولت را نشان میقطع کنیم، ولت
1 (4    
2 (6  
3 (8    
4 (12  

  آمپر بگیریم؟15ولتی، شدت جریان الکتریکی120منبع برقاهمی را باید به هم وصل کنیم، تا از یک40حداقل چند مقاومت - 185
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

Kروروبهدر مدار شکل -186 1Kدر صورتی که کلید 2بسته و کلید
3

A سـتهدهد. اگر هر دو کلیـد برا نشان می4باز باشد، آمپرسنج

دهد؟را نشان میشوند آمپرسنج چند آمپر

1 (28
19    

2 (21
19  

3 (7
19    

4 (14
19  

V

kR

� r

A

هاي آشناسؤالکل کتاب: 2فيزيك
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90در مداري مطابق شکل، مقاومت -187 وات است. حداکثر تـوان مصـرفی کـلها مشابه هستند و حداکثر توان مصرفی هر یک از آنها
  ها آسیب نبینند، چند وات است؟هیچ یک از مقاومتاي کهمدار به گونه

1 (540    
2 (270  
3 (275    
4 (216  

C 5اي به جرمذره -188 گرم که داراي بار 50m /است، در یک میدان مغناطیسی یکنواخت، با سرعت
s

 32 5 در راستاي افقی10

تواند باشد تا نیروي مغناطیسـی نیـروي وزن رایک از موارد زیر میشود. جهت و اندازة میدان، کداماز جنوب به شمال پرتاب می
g)خنثی کند و ذره در مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه دهد؟ N / kg)10  

    ی از شرق به غربتسال در راستاي افق 04/0) 1
  تسال در راستاي افقی از غرب به شرق 04/0) 2
    تسال در راستاي افقی از شرق به غرب 40/0) 3
  تسال در راستاي افقی از غرب به شرق 40/0) 4

مطابق شکل زیر، دو سیم موازي و بسیار بلند و نازك حامل جریان در صفحه قرار دارند. در مقایسۀ بزرگی میـدان مغناطیسـی -189
    اط نشان داده شده، کدام رابطه درست است؟نق
1 (B C A DB B B B    
2 (C B D AB B B B     
3 (B C A DB B B B    
4 (C B D AB B B B     

5002اي دارايپیچه -190 است و طوري در یک میدان مغناطیسی قرار گرفتـه اسـت کـه40cmحلقه و مساحت سطح هر حلقۀ آن
اند. اگر نمودار تغییرات میدان برحسب زمان به صورت شکل مقابل باشـد، نیـرويهاي پیچههاي میدان عمود بر سطح حلقهخط

1محرکۀ القایی متوسط در پیچه در بازة زمانی 0t 2تا 30t msچند ولت است؟    
1 (120    
2( 40  
3 (30    
4 (16  

B(T)

t(ms)
40

0/8
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 ؟هستنددرسترد از مطالب بیان شدهاکدام مو -191

  موضعی کاربرد دارد. ةکنندحسبیهاي هنکه در افشاشوداتان تولید میز واکنش گاز کلر با گاز اتن، کلرواآ) 

  آید.دست میییک اسید بهکند که از اکسایش آن اتانودر واکنش با آب، اتانول تولید میاتنب) 

  که حالل چسب است. شودتولید میاستاتترکیب اتیل ،و اتانپ) از واکنش اتانول

  شود.اتن تبدیل میرنگ پلی  به جامد سفید ،باالدر دما و فشارگاز اتنت) 

  ) ب، ت2  ) آ، ب1

  ) پ، ت4  ) آ، ب، ت3

رف شده در این واکنش بـانیاز است و اگر گاز اتن مصآببه چند گرم ،از گاز اتندرصد80با خلوصولاتانگرم 2/9تولیدبراي -192

ــدرو ــاز هی ــافی گ ــدار ک ــدمق ــنش ده ــهژن واک ــتقریب، ب ــاز ات ــر گ ــد لیت ــرایطن دراچن ــدSTPش ــود؟میتولی ش

(H ,C ,O :g.mol )   11 12 16 

1 (/ /4 48 3 6  2 (/ /4 48 2 88    

3 (/ /3 58 2 88  4 (/ /3 58 3 6  

 است؟نادرستکدام گزینههاآندهند. با توجه بههاي زیر ساختار دو پلیمر را نشان می  شکل -193

    (O ,C , H :g.mol )   116 12 1  

O

O O

n

Aپل�مچر

O O

O
O

n

O

  Bپل�مچر
  اتیلن ترفتاالت هستند.نومرهاي سازندة پلی، موBاسترو اسید سازندة پلیAاستر) الکل سازندة پلی1

  ژن در نفتالن است.هاي هیدرو، برابر با تعداد اتمAاستردر اسید سازندة پلیژنهاي هیدرو) تعداد اتم2

  ژن در پارازایلن است. هاي هیدرو، برابر با تعداد اتمBاسترژن در الکل سازندة پلیهاي هیدرو) تعداد اتم3

  ولی اتان است.جرم مبرابرAاسترو الکل سازندة پلیBاستر) اختالف جرم مولی الکل سازندة پلی4

دقيقه10وقت پیشنهادي :  تراي روشنشيمي راهي به سوي آينده
  119تا109هايصفحه: 3شيمي
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 است؟نادرستکدام موارد زیر - 194

  اتم کربن وجود دارد.12شونده آن ربطري آب از پلیمري ساخته شده که در واحد تکرا )آ
، یـکPETشـوندةکه در ساختار خود همانند ساختار واحـد تکراراستاسید، ترفتالیکPETب) یکی از مونومرهاي سازندة

  حلقۀ بنزن دارد.
  وجود دارد.» C-H«پیوند 8گانه وپیوند دو 5اتیلن ترفتاالت،شوندة پلیواحد تکرارپ) در ساختار

  شود.عاملی، یک مولکول استر و دو مولکول آب تولید میعاملی و یک اسید آلی تکت) طی واکنش یک الکل تک
  ، ب و پآ) 4  ) ب، پ و ت3  و ت آ) 2  و ب آ) 1

 اند؟اسید درستلیکزایلن و ترفتاهاي پاراچند مورد زیر در مورد مولکول - 195

  .برابر است ،اسیدلیککسیل در ترفتاهاي کربودر پارازایلن با شمار گروههاي متیلآ) شمار گروه
  برابر است.با همگانه در مولکول هر دو مادههاي دوب) شمار پیوند
  ت.برابر اسبا همهاي سازنده در هر مولکول از این دو مادهپ) شمار اتم

  شود.اتم کربن با عدد اکسایش یکسان یافت می 6مولکول،دودر هرت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ -196

  هاي آن برخالف اتانول برابر صفر است.قطبی مولکولگشتاور دو ،گلیکول ساختاري متقارن دارد) چون اتیلنآ
COب) در واکنش سوختن گاز متان همانند وا   د.یابکربن اکسایش می، اتمH2 وکنش تبدیل آن به گازهاي

  زند.ریهاي مخصوص میرا در قالبPETخالص ازهاي آب، یک نمونهاي تولید بطريپ) بر
  ها است.پالستیکهايویژگیاز جمله ،خوردگیو مقاومت در برابر نبودناپذیري در مقابل هوا، ارزانت) چگالی کم، نفوذ

1 (1  2 (3  3 (4  4 (2  
 است؟نادرستبا توجه به نمودار مقابل، کدام موارد از مطالب زیر -197

  ) در دماي اتاق و وجود غلظت باالي اکسندهIIشرایط انجام واکنش (آ) 
  شود.تأمین نمی

  است.B  بیشتر از مادة،Aب) درصد جرمی کربن در مادة
  )  IIو ( )Iهاي واکنش (هاي کربن در فراوردهمجموع اعداد اکسایش اتمپ)

  .استبرابر صفر
  است.14) برابر باII) و (Iواکنش (آلیهايفراوردهها درت) تفاوت شمار پیوند

  ) پ، ت4  بفقط) 3  ) آ، ت2  ) آ، ب1

A

B

(I)

(II)

ات�لنگل�	ول

C

PET
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 است؟نادرستکدام گزینه -198

1 (PETشود.د و به مواد مفیدي تبدیل میدهدر شرایط مناسب با متانول واکنش می  
  سوزانند.هاي گازي براي افزایش ایمنی می) بخش قابل توجهی از گاز متان را در میدان2
  اسید است که در نفت خام وجود دارد.گلیکول و ترفتالیکاتیلنPETنومرهاي سازندة) مو3
  کنند.گر تولید میدر حضور کاتالیزوژن در شرایط مناسب وکسید و گاز هیدرمتانول را از واکنش گاز کربن مونو ،) در صنعت4

/از واکنش چند میلی ،زیرموازنه نشدةبا توجه به واکنش -199 0لیتر محلول  8 ،موالر پتاسیم پرمنگنات با مقدار کـافی پـارازایلن4
 تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده در این واکنش کدام است؟ وشودولید میت83%اسید با درصد خلوصگرم ترفتالیک

O)  ها را از راست به چپ بخوانید.)گزینه( ,C ,H : g.mol )   116 12 1  
    MnO KOH 2اسیدترفتالیکKMnO 4پارازایلن  

1 (200- 3  2 (400- 4  3 (400- 3  4 (200- 4  
 ؟استهاي تولید آن درستکدام دسته از مطالب زیر در رابطه با متانول و روش -200

  شود.دهنده استفاده میاز گاز یکسانی به عنوان واکنشمتانول،مستقیم تولیدآ) در هر دو روش مستقیم و غیر
  کنیم.گر استفاده میب) در روش مستقیم برخالف روش غیرمستقیم از کاتالیز

  .شودتري تولید میآالیندة بیشروش غیر مستقیم تولید متانول،درپ) 
ژنکسـید و هیـدروآب واکنش داده و کربن مونوبخارباال باگر و دمايپذیري باالیی دارد و در حضور کاتالیزت) گاز متان واکنش

  شود.تولید می
  ) ب و پ4  ) آ و پ3  ) ب و ت2  ) آ و ت1
  

 

  

Xاتمی یونزیرياه همجموع ذر -201 3ياهـ ه. تفاوت مجموع ذراست 7ها در آن برابرها و الکترونو تفاوت شمار نوترون79برابر

Nۀ یونجود در هستباردار موهايذرهشماراین یون باباردار 14 3
 کدام است؟7

1 (45  2 (42  3 (39  4 (48  

AوAM، داراي دو ایزوتوپMعنصر -202 M2تر و جـرمسـنگینوتـوپزبرابر ایسـهتر،باشد که فراوانی ایزوتوپ سبکمی
/اتمی میانگین آن برابر amu63 باشـد، نسـبت 5پایدارتر برابـرها در ایزوتوپها و پروتوناست. اگر اختالف تعداد نوترون5

lباهايشمار الکترون  lباهايالکترونشماربه2 0در یونMکدام است؟ 

1 (9
7  2 (5

3  3 (10
7  4 (9

8  

دقيقه20نهادي :وقت پیشمحاسباتي شيمي
  121و115تا91،112تا75،83تا68،70تا58،63تا25،56تا21هايصفحه: 2شيمي /115تا113و103تا81،94تا19،48،65،66،77تا5،6،13هايصفحه: 1شيمي
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Ag)اي از نقره سولفیتنمونه -203 SO )2 . اگـر مطـابقاسـتAg108و Ag 107هـايتوپحاوي ایزوگرمکیلو79/14به جرم3
0/زیر، در اثر تجزیه کامل آن، ةموازنه نشدواکنش اخـتالف درصـد فراوانـی ،آزاد شـودSTPمتر مکعب گاز در شـرایط56

O)  در نمونه اولیه کدام است؟هاتوپایزو ,S : g.mol )  116 32 

    Ag SO (s) Ag SO (s) Ag(s) SO (g)  2 3 2 4 2  
1 (10  2 (20    
3 (80  4 (90  

204- mدر دمايتولید شدهاگر حجم گازشود.میطور کامل تجزیهسولفات بهآلومینیمگرمC0 و فشارatm1 برابـر/ L3 36

Al)باشد؟مانده در این فرایند چند گرم میباقیجامدکدام است و جرمmباشد، ,S ,O : g.mol )   127 32 16 

Al(معادله موازنه شود.)      (SO ) (s) Al O (s) SO (g)
 2 4 3 2 3 3  

1 (3/51– 1/5  2 (3/51– 3/15    
3 (1/17–/10 3  4 (1/17– 1/5  

لیتر هوا در336در ،درصد باشد20و80ژن و اکسیژن به ترتیب با درصد حجمیاگر فرض کنیم هوا فقط شامل گازهاي نیترو -205

)Aها وجود دارد؟االنسی بین اتمچند پیوند کوو ،STPشرایط N, O,N ) 14 16 237 8 6 10 

1 (/  251 26 10  2 (/  249 45 10    

3 (/  244 75 10  4 (/  252 52 10  

/، برابرSTPبوتن در شرایط -1ژن وگازهاي نیتروازطیچگالی مخلو -206 g.L11 ژن در ایـناست. درصد جرمی گاز نیتـرو75

N)مخلوط به تقریب کدام است؟ ,C ,H :g.mol )   114 12 1 

1 (/42 86  2 (/57 14    
3 (60  4 (/33 33  

ــر - 207 ــۀ انحاللاگ ــذیريمعادل ــادهپ ــولیم ــرم م ــا ج ــورت بهدر آبg.mol180اي ب Sص /  0 8 ــانول68 ــورت بهو در ات ص

S /  0 6 آن در آب در دمايشدهمحلول سیر، چند برابر غلظت موالرC20آن در اتانولشدهمحلول سیر، درصد جرمیباشد13

C40با چگالی/ g.mL11  است؟6

1 (2  2 (/0 5  3 (/2 5  4 (/0 4  
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48گرم آب در دمـاي80گرم پتاسیم نیترات را در48مقدار -208
اینکـهبـدونکنیم. دمـاي محلـول راسلسیوس حل میدرجۀ

تـوانمیسلسـیوسچند درجـۀحداکثریل شود،رسوبی تشک
درجـۀ12کاهش داد و در صورت رسـاندن دمـاي محلـول بـه

  شود؟سلسیوس، چند گرم رسوب تولید می
 

1 (5 – 32  
2 (5 – 42  
3 (12- 32  
4 (12- 42  
  

لیتر در دسترس است. با اضافه کـردنگرم بر میلی 25/1مول بر لیتر و چگالی 8کسید با غلظتدیم هیدروگرم محلول س750 -209
یابد. اگر حجم محلول اضافهمول بر لیتر کاهش می 2کسیدهیدروسدیمکسید به آن غلظت مولیمحلول دیگري از سدیم هیدرو

 درصد جرمی محلول اضافه شده کدام است؟ ،لیتر باشدگرم بر میلی 2/1آنلیتر و چگالیمیلی400شده

    (N ,O ,H :g.mol )   114 16 1  
1 (10  2 (20  3 (30  4 (40 

/فسفات با چگالیلیتر محلول سدیمیلیم1000 - 210 g.mL11 بـا چنـد ،اسـتppm3000آندرکـه غلظـت یـون سـدیم15

/ها در آنیونیلیتر محلول کلسیم نیترات که غلظت مولمیلی mol.L10 در این واکنشدهد وطور کامل واکنش می به،است75

Na)  از راست به چپ بخوانید.)راها(گزینهشود؟د گرم رسوب تشکیل میچن ,Ca ,P ,O :g.mol )    123 40 31 16 

    Na PO (aq) Ca(NO ) (aq) Ca (PO ) (s) NaNO (aq)  3 4 3 2 3 4 2 32 3 6  
1 (200- /7 75  2 (300- /3 45  3 (200- /3 45  4 (300- /7 75  

بـهمخلـوطژن واکنش داده و جرمدر شرایط مناسب با مقدار کافی هیدروg40پنتن به جرم -2مخلوطی از گازهاي هگزان و -211
/ g40 C)پذیري کمتر در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟با واکنشترکیبرسد. درصد جرمیمی8 ,H : g.mol )  112 1 

1 (70  2 (60  3 (30  4 (40  
212- /50 درصد تجزیه شده است. اکسید حاصـل از ایـن50درصد مطابق معادلۀ زیر، با بازده80گرم پتاسیم نیترات با خلوص5

چگـالی محلـول(شـود؟ppm1200تا غلظت یون پتاسیم در محلـول حاصـل برابـر بـاحل کنیمواکنش را در چند لیتر آب

g.mL11  .است(N ,O ,K :g.mol   114 16 39   

3  د.)نها موازنه شوواکنشمعادلۀ( 2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)
    

    2 2K O(s) H O(l) KOH(aq)   
1 (5/4  2 (5/5  3 (5/6  4 (5/7  
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 محل انجام محاسبات

0/از واکنش تجزیهاگر -213 Cمول5 H N O3 5 3 و خلـوص80%ژن کربنات (با بازدهگرم سدیم هیدروn) و50%(با بازده9

از هر دوبرحسب گرمو مجموع جرم بخار آب تولیديn، مقدارشودیداکسید تولهاي کربن دي  )، تعداد یکسانی مولکول%63

C)کدام است؟از راست به چپواکنش، به ترتیب ,H ,Na ,N ,O :g.mol )     112 1 23 14 ها موازنـه(واکنش16

 شوند.)

    C H N O (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)   3 5 3 9 2 2 2 2  

    3 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)    
1 (250- /24 75  2 (200- /22 05  3 (250- /22 05  4 (200- /24 75  

دمـايازگـرم آب100براي گرم کـردن ،ژول بر مول باشدکیلو1400ایط آزمایشگاهی برابرنول در شرگرماي سوختن اتااگر- 214

C20به دمايC50، شود.)درصد از گرماي الکل صرف گرم کردن آب می90سوزانده شود؟ (بایدچند گرم از این الکل 

H O(c / J.g . C )  2
1 14 2                               (C ,O ,H :g.mol )   112 16 1  

1 (/0 46  2 (460  3 (/0 41  4 (410 

گرمکیلـو 7اکسیژن کافی بسوزد تا گرماي حاصل از آن بتواند دمايدرهاي جدول زیر به تقریب چند گرم اتانول بایدبا توجه به داده - 215

Cافزایش دهـد؟C35به دمايC25آب را از دماي ,H ,O : g.mol )   112 1 161 1
2 4 2H O(c / J.g . C ,  

 کننده در واکنش به حالت گازي هستند.)(همۀ مواد شرکت

1 (9/9    

2 (27/11    

3 (23    

4 (46  

60/گرمـاي الزم بـراي افـزایش دمـايارزهـم ،مـرغگـرم تخم200انرژي حاصـل از مصـرف -216 گرم روغـن زیتـونکیلـو1
1 12(c J.g . C )  اندازة بهC10ین درو پـروتئبوده و درصـد جرمـی چربـیانرژيمرغ واجددرصد تخم23است. اگر

تئینآن کدام است؟ (ارزش سوختی چربی، پرومجموع جرم چربی و پروتئینهیدرات بهنسبت جرم کربومرغ یکسان باشد،تخم

 ژول بر گرم است.) کیلو17و38،17هیدرات به ترتیبو کربو

1 (/0 15  2 (/0 2  3 (/0 25  4 (/0 3  

C H  C O  C C  O H  O O  C O  پیوند  

kJ.mol)میانگین آنتالپی پیوند  800  500  460  350  380  414 )1    
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 محل انجام محاسبات

ژول برپان برحسب کیلوشیمیایی داده شده، ارزش سوختی پروهاي گرماپروپان و همچنین واکنشبا توجه به واکنش سوختن کامل - 217

H)است؟کدامگرم ,C :g.mol )  11 12   

1 (101  
2 (/10 1    
3 (505  
4 (/50 5  

Nنمودار زیر، گرماي تولید شده در واکنش -218 (g) H (g) NH (g) kJ  2 2 33 2 دهد. با توجهرا برحسب زمان نشان می92
ثانیـه چنـد20تـا 5زمانینجم چند گرم آمونیاك تولید شده است و سرعت متوسط واکنش در بازةپبه نمودار، از ابتدا تا ثانیۀ

mol.min1ها را از راست به چپ بخوانید.) است؟ (گزینه(N ,H :g.mol )  114 1 

1 (5/8 – 8/1    
2 (17– 6/3    
3 (5/8 – 6/3    
4 (17– 8/1  
  
  

نومرهاي سازنده آن، به ترتیـبهاي پیوندي در بین موالکترونتعداد جفتاختالفدر پلیمري با ساختار زیر، تفاوت جرم مولی و -219

C)کدام است؟از راست به چپ ,O ,N ,Cl / ,H : g.mol )     112 16 14 35 5 1   

 
1 (91– 1      
2 (93– 3  
3 (91– 3      
4 (93– 1  
  
  

ایـنهاي سـازندهدهنـدهواکنشدهد. کیل میها را مادة آلی تشجرم فراورده85%ار زیر،مولکولی با ساختتولیددر واکنش -220

H)نمایانگر گروه آلکیل است.) Rاند؟ (کداممولکول ,C ,O :g.mol )   11 12 16 

  اتانول –اسیدپانوئیک) پرو1
  پروپانول –اسید) اتانوئیک2
  پانولپرو –اسیدئیکتانو) بو3
  بوتانول –اسیدئیکپانو) پرو4

C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 2 (واکنش موازنه شود.)  

) H (g) O (g) H O(g) H kJ

) C H (g) H (g) C H (g) H kJ

) C H (g) O (g) CO (g) H O(g) H kJ

    

    

     

2 2 2

3 4 2 3 8
3 4 2 2 2

11 2862
2 2 290
3 4 3 2 1940

5 10 20

23

41/4

64/4

Q(kJ)

t(s)

O

O

n

Cl

N

H
Cl

O

N

H

CH3

CH3
O

R C

O

O R

www.kanoon.ir



  31 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربي    شناسيزمين –ارديبهشت16آزمون- » 7«پروژة

  
ن

د
ب
رد

�
مچل

ع

A C

سالمت

ولايرود م�زان

B

  
کدام گزینه در خصوص آرسنیک صحیح است؟ -221

  . هستندهنجاري مثبت آرسنیکهاي آتشفشانی، داراي بیها مانند سنگ) آرسنیک، یک عنصر ضروري و غیرسمّی است. برخی سنگ1
  ین عنصر است. ترین مسیر انتقال آن از زمین به انسان از راه گیاهان آلوده به ای است. مهم) آرسنیک، یک عنصر غیرضروري و سم2ّ
  ترین مسیر انتقال آن از زمین به انسان، از راه آب آلوده به این عنصر است. . مهمهستندهنجاري مثبت آرسنیکهاي آتشفشانی، داراي بیها مانند سنگ) برخی سنگ3
  ان آلوده به این عنصر است.ترین مسیر انتقال آن از زمین به انسان از راه گیاه) آرسنیک، یک عنصر ضروري و غیرسمّی است. مهم4

هـاي عمیقـی در نقـاط مختلـف محـلها یا چال، گمانهدر مطالعات آغازین یک پروژه«نهایی براي عبارتهدفتواند، میکدام گزینه -222
  باشد؟» شود.احداث سازه حفر می

هاي وارده) بررسی میزان مقاومت سنگ و خاك در برابر تنش2  سازه) نمونه برداري از خاك یا سنگ پی1
و ایجاد درزه در سنگ بستر) بررسی عمق سطح ایستابی آب4  گرمایی زمین در محل احداث سازهمحاسبۀ شیب زمین) 3

  ؟گیردمیقرار(بخش) روي کدام الیهبالفاصلهراه ۀشان -223
) زیراساس4  ) اساس3  ) رویه2  ) آستر1

باشد؟داشتهمنفیثیرأت» اهجلوگیري از حرکت دامنه«درتواندیک از موارد زیر میکدام - 224
) میخکوبی4  ) پوشش گیاهی3  ) زهکشی2  ) دیوار حائل1

عملکرد بدن را درو مقایسۀ آن،) در نمودار مقابلC,B,Aمشخص شده ( ةسه محدود - 225
ترتیب بادهد. این سه محدوده بهبدن انسان نشان میدرزادعناصر زمینوجودمیزان
  ؟تري داردق بیشهاي زیر انطبایک از گزینهکدام

گواتر –سرطان پوست –ایتاي) ایتاي1
ایتايایتاي –افزایش تراکم استخوان –) خشکی استخوان2
میناماتا –سرطان پوست –) گواتر3
  خشکی استخوان –کاهش ابتال به پوکی استخوان –) گواتر4

  شود.Covid – 19ایمنی بدن در برابر ویروسموجب کاهشتواندمیمقدار . . . . روي و مقدار . . . . جیوه در بدن، -226
زیاد –) زیاد4  کم –) زیاد3  زیاد –) کم2  کم –) کم1

  کدام گزینه دلیل مناسبی براي عبارت زیر است؟ -227
  »کنند.ها را بررسی میغبارها وگردزدهنده و ترکیب ژئوشیمیایی رییلهاي تشک، نوع کانیشناسان در مطالعات خودزمین«
ها تا فواصل بسیار دور) مطالعه نحوه انتقال آن2  بینی پیامدهاي حاصل از استنشاق غبار بر سالمت انسان) پیش1
  هایی براي افزایش میزان انرژي دریافتی از خورشید را) پیدا کردن راهک4  هاي بارانی مناطق گرمسیري) فراهم کردن مواد مغذي اساسی براي جنگل3

شود؟تر میها بیشها و دامنهتر باشد، میزان لغزش خاك در ترانشهها، هرچه کمفروردین در کشور ما، کدام ویژگی خاكهاي اسفند ودر ماه - 228
  ) اندازة ذرات4  ) میزان رطوبت3  ) درجۀ خمیري بودن2  ) نیروي گرانش وارد شده1
وجودها به مخزن برخی از سدهاي کشور، بهدخانهجمله مشکالت اساسی است که به واسطۀ حمل رسوبات از طریق روکدام مورد از -229

آید؟می
  رود.بتدریج بخشی از کارایی سد از دستو بهمخزن سد بکاهندتوانند از ظرفیت) این رسوبات می1
  . و نیز افزایش نفوذپذیري شودتواند موجب ناپایداري بدنه و پی سد) تجمع رسوبات می2
  تواند موجب فرار آب از کف مخزن شود. رسوبات می) تجمع آبرفت به خاطر زهکشی خوب3
  شود.هاي سنگی موجب فرار آب از مخزن می) این رسوبات با تغییر شیب و امتداد الیه4

دسـت بهزیرهاي آن منطقه، نتایجبرداري از خاكبرداري گردیده است که با نمونههاي سولفیدي در یک منطقه بهرهاخیراً از کانسنگ -230
دانید؟میترگیري را درستکدام نتیجهآمده است.

    خونی و مرگ و میر زیاد در این منطقه شایع است.) بیماري کم1
  هاي گوارشی و عصبی قرار دارند.) مردم منطقه در معرض ابتال به بیماري2
  باشد.کلیوي در این منطقه باال میهاياستخوان و آسیبغییر شکل و نرمیت) احتمال شیوع3
ظر اقتصادي مقرون به صرفه است.) استخراج مس و سرب از ن4

دقيقه 5وقت پیشنهادي : 5تا 4هايفصلشناسي:زمين
88تا59هايصفحه

  غلظت کالرك  درصد وزنی  عنصر
  (درصد براساس جرم)

  013/0  0013/0  روي
  درصد 1/0تر ازکم  2/0  کادمیم
  0016/0  0016/0  سرب
  007/0  003/0  مس
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