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  صحيح آمده است.…معناي همة واژگان در گزينة - 1

(زخمه: ضربه)، (هريوه: منسوب به هرات)، (بقوالت: سبزيجات) )1
)رانه) (حمايل: محافظ)، (اكناف: كناره)، (سرحد: ك2
) (انديشه: اضطراب)، (معارض: رقيب)، (روايي: اعتبار)3
، (مضغ: بلعيدن)آور)) (ملوك عجم: پادشاهان ايراني)، (سروش: پيام4
؟نيستدر كدام گزينه برجسته» هاى نوساختهها و تركيبكاربرد واژه« - 2

اكنون / من كه نامم ماثكنم يمتي) خوان هشتم را / من روا1
هاستها / روكش تابوت تختيهاست / خيس خون داغ سهراب و سياوشبختي) اين گليم تيره2
انندمآن خداوند و سوار رخش بيان/ زر، جهان پهلو) شيرمرد عرصة ناوردهاى هول / پور زال3
تا سر گوشي/ پا ديبرگردش، به كردار صدف بر گرد مروار) گرد4
؟اماليي وجود داردغلطدر كدام گزينه - 3

الطين.تر خدمت و قربت ستر و مخوفهايلبريده مكيدن خطر است و از آنخوردن و در مستي لب مار دمدر قعر دريا با بند غوطه )1
ت جانيان دير فراموش كنند.اهمال حقوق در شرع نخوت مباح پندارند و عقوبت زلّ ،ور شناسندحظعفو در مذهب انتقام م )2
غضب حركتي است كه مبدأ آن شهوت انتقام بود كه چون آتش خشم افروخته شود و خون دل در غليان آيد، عقل محجوب گردد و فعل او ضعيف. )3
هاي برف روان دارد كه آب زاللش چون شـهد وصـالاز تاب صورت هوا در ساير اماكن به راحت ساكن نشايد بود رودهاي ژرف از كوههنگام تموز كه )4

روان آرد.
دارد؟وجود »ييامالغلط«شده،دادهِاتيابازتيبدرچند - 4

شودلوبغمكهستينيشكنلشكرشوقصبرييآراصفگذارـب ويشـوحياروـب) الف
استترخوشابرامبهتوبـلدنيوسـبرــتوبــخرارـاس هــب وـترخ ةارـظـن )ب
من با غم عشق تو خويشي و نسب دارمهر طايفه با قومي خويشي و نسب دارند )ج
استترخوشبادام زهزاربارهچشمترفتـعـمانِـتـسـُـب ةوارـخرابـش رـحـب )د
چهار) 4  سه) 3  دو) 2  كي )1
در كدام گزينه آمده است؟» هاي دوشنبه، دري به خانة خورشيد، سندبادنامه، ارميا، تيراناقصه«يدآورندگان آثارپدترتيب، به - 5

) آلفونس دوده، سلمان هراتي، ظهيري سمرقندي، رضا اميرخاني، محمدرضا رحماني1
كوب، اخوان ثالث، ظهيري سمرقندي، سيدمهدي شجاعي، پابلو نرودا) عبدالحسين زرين2
آلفونس دوده، محمدرضا رحماني، عطار، رضا اميرخاني، محمدرضا رحماني )3
زاده، سيدمهدي شجاعيكوب، شيللر، عطار، محمدعلي جمال) عبدالحسين زرين4
است؟نشدهرو در كدام بيت به درستي ذكرهاي روبهيكي از آرايه - 6

(تناسب، اسلوب معادله)هاي خام رارنگ برگ خويش باشد ميوهخودكام را ةست فرق از تن دل افسردـيـن) 1
، استعاره)كنايه(توانست كردن سير چشم دام راـخاك نچشمان چه سازد نعمت روي زمين؟با تهي) 2
(تناقض، تشبيه)لوحي نام راچون عقيق از سادهپذيردميتـياه نامداران غافل اسـه از روز سـركـه) 3
آميزي، ايهام)(حسهنگام رابوي خون آيد ز افغان مرغ بي  گويي آبروي خويش برداصح از بيهودهـن) 4
 ؟اندهاي مشترك ابيات زير كدامآرايه - 7

و دوشش نگريدآن دو افعي سيه بر سر  جم است  الف) بت ضحاك من آن مه كه به رخ جام
چو در محبت شيرين هالك شد فرهادب) به خون لعل فرو رفت كوه سنگين دل

تلميح، ايهام تناسب، استعاره )2تشبيه، تلميح، ايهام )1
استعاره، تشبيه، تلميح )4ايهام تناسب، استعاره، تشبيه )3

دقيقه15 3فارسي
3فارسي
سال دومكل مباحث نيم

18تا پايان درس  10درس
163تا صفحة82صفحة

هاي آمادگي برايخرداد آزمون19شنبهخرداد و پنج12شنبهخرداد، پنج5شنبهارديبهشت، پنج29شنبهدر روزهاي پنج
نام به سايت كانون مراجعه نماييد.شود. براي اطالع از نحوة ثبتن در سايت كانون برگزار ميطور رايگاامتحانات مدارس، به
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است؟آمدهدرستتمامًانهيگزكدامدر »خاكبهسرافرازتسرو ةيسافتدينتا / نيزميروشودپراشكميهاگلازخواهم«تيبيها هيآرا - 8
استعارهمجاز،ه،يتشبتناسب،هاميا )2هاميامجاز،استعاره،ص،يتشخ )1
هاميار،ينظمراعاتص،يتشخه،يكنا )4يزيآمحستناقض،ه،يتشبر،ينظمراعات )3
؟شوديافت مي» چند مسند و چند قيد«در ابيات زيرترتيب، به - 9
اي بس عزيز را كه جهان كرد زود خواركه جهانت عزيز كردغرّه مشو به آن«

  »ارـي دمـهـار برآرد گـر مـيـارگـوز مجوي مارگير انمار است اين جهان و جه
پنج، سه )4  پنج، دو )3  چهار، سه )2  چهار، دو )1
 ؟استنادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزاره - 10

اي عمر تو بگذر اگرت هست شتابي  جاستمن نگذرم از خاك درت خاك من اين
در هيچ كتابيشرح غم هجران تو    در شرح فراقت چه نويسم كه نگنجد

است.كار رفتهچهار وابستة وابسته در ابيات به )1
ساخته شده است.» نهاد + مفعول + فعل«و» نهاد + متمم + فعل«هايي با الگويدر بيت دوم جمله )2
است.كار رفتهمجموعًا هفت جمله در ابيات به )3
 ي نقش دستوري يكسان هستند.شود و ضماير پيوسته دارادر ابيات دو تركيب وصفي يافت مي )4
كاررفته در بيت زير است.به» ان«به كار رفته در ابيات ... و ... به ترتيب مطابق دو پسوند» ان«نوع پسوند - 11
»در رهت تا چند دزدم چشم گريان زير پوست؟مـنـر كـاري تـان خـژگـه مـلـون آبـروم چ يـم«

ويانـات جـيـحراه آبـمـند و گا تـمـدر ظلاستي همچون تو در ميانـتابـه آفـكا آنـالف) ب
م چون گل آشامد نسيم صبحگاهان راـچراغ»غالب«ب) نشاط هستي حق دارد از مرگ ايمنم

مـزلي ما صيد گورستان شويـنـآه اگر در مج) باشد اميدي هنوز ار زندگي باشد وليك
افشان به آهنگ دگرذره دستشود هرميد) گرچه غير از يك نوا در پردة خورشيد نيست

تـان اسـهـر دم نـدا و ديگـيـي پـهـگبگفت احوال ما برق جهان استهـ)
هـ ،) ج4  د ،) ب3د ،) الف2  هـ ،) الف1
است؟ درست بيت كدام مقابل ةگزار - 12
.)استمحذوفسازوابستهربطحرف(نكنيديگرعالمازخبربامراتاندهمعالمدوبهراريـبـخيـب مـعال) 1
.)استمشهوداستمراريماضيفعليك(منبالهجرآتشنسوختياگر !آه پريدميصفتمرغتووصلكويسربر) 2
 .)استاسناديفعلفاقد(كرـش ووانـارغبر دـآمرهـچيزهــم وگــرنـهببــلدو ورخدو )3
 .)استتكرارتبعينقشداراي(آهدلتازآهروياآيينه  يفكندـن اـم رـبيـسـكـع وـت رـهـم )4
 است؟ گزينه كدام در مذكور ضمير نقش مشابه زير بيت در پيوسته ضمير نقش - 13
 »ارخودكنرمضاندرنهانقدرشبچونجهانچشمانگرسنهنظربهخورندتمي«
 آشيانتبهنرسدفكرتمرغكهكنمچهنشيمنندانمتكهشاهبازيكدامتو) 1
 منجانتوسرگردرايگانبهكشيم رومنعمرتورهُنزل امانجان هبدهيمگر) 2
كبابدلگدازانتنبريانسينهگريانديدهآفتابآنرخبيهاشبهست مشمعهمچو) 3
 بخشمايهبيدلتوازبردكشبخشمايهميساغرآنازامشب )4
؟قرابت معنايي دارندديگربا يككدام گزينه،ابيات - 14

كارت از ستم نابهـارغ اسـر فـگـد مـيـبخوردهاست، سنگ به پا ميشاخ كه با ميوهالف)
كز هر كه خوري سنگ عوض ميوه فشانيفتـوان گـد تـنـرومـل بـخـو را نـب) آن روز ت

دار ما به سنگدهد پهلو درخت ميوهميتـج) حرف سخت از بردباري بر دل ما بار نيس
ميمهها مرا ز خوي نرم، بر زخم دهنـمانـ، خصم را بستن زبنرميتوان با چربد) مي
امديوانه رسازم اچون به زنجير جنون ميتـازگاري و مدارا عاقلي اسـگرانان سهـ) با

ب، د، هـ )4  ج، د، الف )3هـ، ج، د )2  الف، ب، ج )1
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 . …جز بهها يادآور يك وادي مشترك هستندهمة گزينه - 15
تويي عقل و تويي قلب و تويي جاني نيست اعيانتويي و جز تو چيز )1
كي رسد محدود در معبود خويشهست عقل و جان و دل محدود خويش )2
تو وجود مطلقي فاني نماهاي ماهاييم و هستيما عدم )3
چيست هستي پيش او كور و كبودپيش هست او ببايد نيست بود )4
زير است؟مفهوم كدام بيت، متناسب با پيام اصلي بيت -16
»جلوة آب صاف در گل و خار    چشم بگشا به گلستان و ببين«
گم شده بيني ز يك خورشيد توصد هزاران ساية جاويد تو )1
خود چو عشق آمد نه اين نه آن بودنيك و بد در راه او يكسان بود )2
آن يكي باشد در اين ره در يكيگر بسي بيني عدد، گر اندكي )3
 تافتن گيرد ز حضرت نور ذاتاك گردد از صفاتچون دل تو پ )4

؟داردنكدام بيت با بيت زير، قرابت مفهومي - 17
»كزين كوه آتش نيابم تپش    به نيروي يزدان نيكي دهش«
انشمچه باك از موج ع ،رقه هست ايمنط از غَچو ب  ترسدهر كيز انقالب د ،چو واصل گشت طالب) 1
آب ،زيرا كه هيچ وقت نترسد ز آتشبالزين اعتماد نوش كنند انبيا) 2
 جار ةهر تو سر رشتمتينِبل المحدست دلش دهدهكه بخوف از چه دارد آن )3

 و پيمان چه باكنيكيمر او را زز يزدان پاكنترسدكسي كو )4

روي ابيات كدام گزينه تمامًا درست آمده است؟مفهوم روبه - 18
(ستايش خاموشي)گير در آبنشود ماهي خاموش نفسگويي استكشان پرداروي بيهشي بادهالف)
(شكيبايي عاشق)اماخترفشان را در ثريا كرده ةديدهرشبي از مهر رخسار تو تا هنگام صبحب)
(تحمل بالها)به كه با دشمن نمايي حال زار خويش رادرد دل پوشيده ماني تا جگر پرخون شودج)
(شكستن خاموشي)مو بر اندام تو جوشن شود از خاموشيموشي انداختگر تواني سپر از مهر خد)
(ارزش واالي جسم)آيد برون، در شكّر استپسته چون از پوست مي  لرزد به خودجسم مي جا از شكست) روح، بيـه
ـد، ه )4  الف، ج )3  ) ب، ج2  الف، ب )1
تناسب معنايي دارد؟» شد از لبش لبخندم نميگ- چون كليد گنج مرواريد- كه هرگزآن«كدام بيت با عبارت: - 19
كندگوش كشيده است از آن گوش به من نمي  كنم وليپيش كمان ابرويش البه همي) 1
پاس دل چون غنچه از چين جبين داريم ما    چين پيشاني بود شيرازة اوراق دل) 2
كردي تحمل، كم و بيش از جهان خرسند ديدهوگر صد ناروا  شك هزاران بار با لبخند ديدهتو را چشمان اين آيينه بي) 3
 لبخند حزن آلودة افتاده از جوشمآب بي  اي بهار رفته از خاطر، من آن مرداب خاموشم) 4

مفهوم هستند؟در كدام گزينه، دو سروده هم - 20
باشد؟يم نكردهگنجد كه قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسآيا چيزي در مخيلة آدمي مي )1

ايبيند كه نقشي بركند / و آن كه ديد از حيرتش كلك از بنان افكندههيچ نقاشت نمي
است كه بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو را بازگو كند؟اي براي گفتن مانده) چه حرف تازه2

داني و زيبايي راايد كس / حد همين است سخنزبر حديث من و حسن تو نيف
 بيند.گونه است كه عاشق همواره معشوق را جوان مياين )3

امپير نيم كه پير را عشق جوان جوان كند / سيل دمادم مژه شست ز مو سياهي
 »آن توآن مني و من ازتو از«دانم كهچه را قديمي است قديمي نمي آن )4

از ميان رفت آن مني و آن تويي / شد يكي مقصود و بيرون شد دويي
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۲۶ -۲۱لّترجمة من أو إلی العرّة (عن الجوابلاألنسبعیِّن(  

س اسَتکَبَر و کاَن ِمن الکافرَن﴿ - 21   :﴾َفَسجد المالئکُة ُکلُّهم أجمعوَن إّال إبل

فرشتگان با هم سجده كردند!ر ورزيد اما همةتكبپس تنها شيطان بود كه با كافران) 1

ر ورزيده و از كافران بود!جده كردند تنها شيطان بود كه تكبپس آن زمان كه فرشتگان همگي با هم س) 2

ر ورزيد و از كافران بود!فرشتگان يكسره سجده كردند مگر ابليس كه تكب ةپس هم) 3

4 (كنان بودند!فرشتگان يكسره سجده ةكرد و با كافران بود همر ميجز ابليس كه تكب

ـة و القصـیدة  سـبَّالّرّيعة عندما دخل االمام الّشمّکيفأنشَدهاقصیدةيأشهُر قصائد فرزدق ه«-22 ع حرم الکع بَضـَغيفـبتا

  »:هشاٍم و ِسجنه

ـ  اي كه فرزدق در مكّقصيده) 1 ت خشـمه هنگام وارد شدن امام چهارم از شيعه سرود از قصايد مشهور اوست و اين قصـيده عّل

و او را زنداني كرد!هشام شده

ه سرود آن هنگام كه امام چهارم شيعه به حرم كعبـه وارد شـد واي است كه در مكّن قصيدهمشهورترين قصايد فرزدق هما) 2

هشام و زنداني كردن او نقش داشت!قصيده در خشم

ه آن را سرود هنگامي كه امام چهارم شيعه به حـرم كعبـه داخـلاي است كه در مكّمشهورترين قصايد فرزدق همان قصيده) 3

!كردن او شدهشام و زندانيشد و آن قصيده باعث خشم

قصيدهآنه هنگام وارد شدن امام چهارم  از شيعه آن را سروده است واي است كه در مكّاز قصايد مشهور فرزدق آن قصيده) 4

براي خشم هشام و زنداني شدن او!شدتيعلّ

ةالفلم کان مشهدًا ُیرعب من ُشاهده ولکّنه ِقيسقو الِفراخ ف« - 23 اة قاس   »:ال ِفرار منهاسم من ح

هـاكرد اما آن بخشي از زنـدگي دشـوار آناي ترسناك بود براي كسي كه آن را مشاهده ميها در فيلم، صحنه) افتادن جوجه1

است كه هيچ گريزي از آن نيست!

ي دشـواري اسـتديدند ولي آن قسمتي از زندگترسانيد كساني را كه آن را مياي بود كه ميها در فيلم صحنه) افتادن جوجه2

كه هيچ راه فراري از آن نيست!

كند ولي آن قسمتي از زندگي سختيترسانَد كسي را كه آن را مشاهده مياي بود كه ميها در فيلم يك صحنه) افتادن جوجه3

است كه از آن راه فراري نيست!

كرد اما آن بخشي از يك زنـدگي دشـواره ميترسانيد كسي را كه آن را مشاهداي بود كه ميها در فيلم صحنه) افتادن جوجه4

است كه هيچ گريزي از آن نيست!

3عربي، زبان قرآن
3عربي، زبان قرآن

سال دوممباحث نيمكل
4تا پايان درس 3درس
64تا صفحة33صفحة

دقيقه15

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



6: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)موميع       1401ارديبهشت30آزمون

  :الخطأعّین - 24
ُ العدّو مرارة الهزمة حّقًا) 1 أنفسـنا: وُنذی ادة أراضـینا إّال  چشـد وشكست را دشمن ميتلخيگمان بينحن الُندافُع عن س

كنيم!مان دفاع ميهايمان از تماميت سرزمينما تنها با جان
ًالقد انخفضِت األسعار إنخفاضًا) 2 كمـي پـايين يهـاي دولتـ  ها پس از اجراي برنامهقيمت  عد تنفیذ البرامج الحکومّة:قل

آمده است!
چرا كـه خـوش رفتـاري ازخوبي رفتار كن بهبا مردمخـالق:سن المعاملة مـن مکـارم األعامِل الّناَس معاملة حسنة ألّن ُح) 3

!هاي اخالق استكرامت
!برمنمي ،به كشورم جز خاطراتي جاويدان كه دارم :يخالدة معإّال ذکراٍتيلی وطنإال أحمُل) 4

ح:  - 25 عّین الّصح
برند!ها پي ميفقط خردمندان و انديشمندان هستند كه به اهميت كتابال ُیدِرک الّناُس أهّمَّة الُکتِب إّال الُعقالَء و الُمفّکرَن:) 1
شناسـم و بـرادرم ازمن ايـن جـوان شـاعر را بـه خـوبي مـيا الّشاّب الّشاعر َمعِرَفة َجیِّدًة و أخي ِمن أِحّبتِه:أنا أعرُف هذ) 2

دوستانِ او است!
ُکم ُِمطالع) 3 تهـايكنيد؛ زيرا با آن به تجربهها را مطالعه ميشما كتابَمـم:ی َتجـاِرِب اُألة الُکُتب ِألّنها ُتوِصـُلُکم إلـعَل تهـا دسـ  امـ

يابيد!مي
چون بزرگان، طواف كرد!امام چهارم و معصوم ما، خانة خدا را همطاَف راُِع أئّمتنا الَمعصومین ِبَبْیت ِهللا َطواَف األعاِظم:) 4

:»گذاردثير ميأندن آن در وجود ما به طور عميق تگرداند و تنها خوانياز نميها بيها ما را از كتابتجربه«-26
قًا إّال قراءتها!أغنینا عن الکتب و التؤّثر فيجارب الُتالّت) 1 نفسنا تاثیرًا عم
نا عن الکتب و تؤّثر في) 2 قًا قراءتها وحیدًا!أالُتغنی تجاُر نفسنا تاثیرًا عم
قًا إّال قراءتهاأجارب و التؤّثر فيالُتغنینا عن الکتب إّال الّت) 3 !نفسنا تاثیرًا عم
قًا!أتب و تؤّثر قراءتها فيجارب الُتغنینا عن الکالّت) 4   نفسنا تاثیرًا عم
ما یناسب الّنّص:■■   )۳۱-۲۷(اقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة 
عجائُب الخل کثیرة جّدًا و من أغَرب هذه العجائب الخّفاُش اّلذ َسکن في األماکن المتروکة و الُکُهوف الُمظلمة. هو«

صر و لکن ُعّوض هذا الّنقص بالحیوان الّلبون الوحید اّلذ ست لهذا المخلوق العجیب حاّسة ال ستخدامإقدر علی الّطیران. ل
  سهًال. تعّرفًاالموجات الّصوتّة اّلتي َصدرها من حنجرته إلی الخارج و یتعّرف علی طرقه

ع اإلنسان أن َسمع هذه الموجات الّصوتّة. أعَطی هللاّا هذا الحیوان آذانًا ستط ة و حاّسة سمع حاّدةال لالجتنابستعملهاعجی
اء أثناء الّطیران. الخّفاش علی عکس سائر الّطیور ال ُحّب ضوء الّشمس و یهرب منها فلهذا َطیر فيمن اإل األش صطدام 

ظالم الّلیل. 
ع نشاطاته. طرقة نو حث عن طعامه و ُمارس جم ًال لل ًة إلی حّد کبیرَینام الخّفاُش طول الّنهار و یخرج ل م الخّفاش ُتَعّد غر

ُغصن الّشجر األحیُث َینام معّلقًا  ه و رأسه  الّسقف من قدم ش الکبیرة اّلتيأو  ش إلی مجموعَتین: الخفاف سفل! تنقسُم الخفاف
ضًا ش الّصغیرة اّلتي تتغّذ علی األسماك و الّلحوم و منها أنواع أ .الحیوانات اُألدمَتبلُعتأکل الفواکه، و الخفاف   »    خر
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  : إّن الخّفاَش...الخطأعّین - 27

ُأ) 1 صر  ه!حیواٌن عجیب ُی ذَن

َع ُممارساته أثناء الّلیل!) 2 فعل جم

أثناء الخروج َعتمد علی حاّسة الّسمع!) 3

ه ضوُء الّشمس!) 4   حیوان َلبون ُعج

  :الخطأعّین - 28

ستخدم الخّفاُش ضوء الّشمس للّتعّرف علی) 1 طرقه!ال 

اتها!) 2 ش تستفید من دم الحیوانات لدوام ح عض الخفاف

فة اّلتي ال َسمعها اإلنسان!) 3 ُش األصوات الّضع تسمع الخفاف

ًال ألّنه) 4 ُش ل إلی الّسکوت لسمع الموجات الّصوتّة!حتاُجت اتطیر الخفاف

أِتعّین سؤاًال - 29   جواُه في الّنّص:لم 

ش؟ي تتکیف الّطرقة اّل) 1 ُش؟) 2    ناُم بها الخفاف ُش الخفاف أیَن تع

ة َلَديما ه) 3 ش؟الفواکه المحبو شکل ُمدهش؟) 4  الخفاف ّ حیواٍن َینام  أ

ح■   و الّتحلیل الّصرفّي:في اإلعرابعّین الّصح

  »: ستعمل« - 30

المّتصل» ها«و مفعوله ضمیرمعلوم / فعٌل –ئدةله ثالثة حروف أصلّة و ثالثة حروف زا –مضارع) 1

اب –مضارع) 2   م) / فعٌل و مع فاعله جملة فعلّة لاألصلّة: ع ه(حروف» استفعال«مزد ثالثي من 

المّتصل» ها«معلوم / فعل و فاعله ضمیر-مزد ثالثي (اسم مفعوله: ُمستعَمل) -للمفرد المذّکر) 3

فاعلو/ فعلمعلوم –حروف زائدة (اسم فاعله: عاِمل، و اسم مفعوله: َمعُمول) مزد بزادة ثالثة -للغائب) 4

  »:تعّرفًا« - 31

»یتعّرف«ه) لفعلمصدر من فعل له حرفان زائدان / مفعول (= مفعول –مفرد مذّکر –اسم) 1

ه علی وزن) 2 نکرة / مفعول مطل للّنوع و موصوف –») تفّعل«مصدر مزد ثالثي (ماض

نکرة / مفعول مطل للّتأکید –») یتفّعُل«مصدر (مضارعه علی وزن –مفرد-اسم) 3

»یتعّرف«مره: َعرِّْف) / مفعول لفعل(َأ» لتفعُّ«ابِمنمصدر-مذّکر –مفرد) 4
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ة: (عّین ال■   )۴۰-۳۲مناسب للجواب عن األسئلة التال

ط حرکات الحروفيفالخطأعّین - 32   :ض

قًا َظَهُر فَنفِسهيقاِرُئُه َفُیَؤثُِّر فَیَتَصفَُّحُهُرّب ِکتاب) 1 آراِئِه!يتأثیرًا َعم

ُهيُهناَک طاِئٌر َُسّمی َبرناِکل َیبن) 2 اٍل ُمرَتِفَعٍة َعیدًا َعِن الُمفَتِرسیَن!َفوقُعشَّ ِج

ِت الحالَِة عاَم َثالَثٍة َو ِعشرَن َعَديُوِلَد الَفَرزَدُق ف) 3 الِهجَرِة!ِمنَطَقٍة ِالُکَو

ُش الَبخیُل ف) 4 َش الُفَقراِء ويَع ا َع ن اِء!اآلِخَرِة ُمحاِسَةيُحاِسُب فالدُّ األغن

  :تعن المفرداالخطأعّین - 33

یف ِسببيفَیرخصِسعر الِعنب) 1 ة الصَّ ): َغلو، ِقّلة. (متضاّدهُوفورنها

ًاالواحد آراء عشرَنالموضوعيقد َنقرأ ف) 2 جمع): الَمواِضع، ُکّتاب. (کاِت

ةروفالعاقل ُیواجه الّظ) 3 اته ويفالقاس ةمنها. (مترادف): الّصال َیهربح ، ال َفرُّع

. (مفرد): الحاّج، األعَظماألعاظمطوافالُحّجاجطاف اإلمام ِالبیت َبین) 4

قة و الواقع: - 34 ح حسب الحق   عّین الّصح

ةُتعطیعندما) 1 عنلمسئول ُ ِبهايشخٍص  !هو ال یلی

!الّسهليالّصفا و ال َینبُت فيإّن الّزرَع َینبُت ف) 2

غلو إذا کثَر و یرُخُص إذا قلَّيکّل ش) 3 !ء 

ه ما ُحبُّ لنفسه فهو مؤمٌنَمن ُ) 4 !حّب ألخ

ان نوع الفعل:  !»……المدرسةينتعّلم من المعّلم ف«  - 35 عّین المناسب لب

قًا) 1 س له نظیرمًاتعل) 2    تعّلمًا دق ل

قًا) 3 مًا دق تعّلمًا) 4تعل
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سعّین المستثنی منه -36   جمعًا سالمًا:ل

س ال) 1 سهم إّال حارس الَمرملماذا قد َل ی!ّالعبون مال

ًال منهم!أکثر الّس) 2 ات إّال قل أب الطین قد ُمدحوا 

الُفندق خدمات کثیرة إّال الَفطور! اهذيُتعَطی للُسّاح ف) 3

!طاقات الُمرافقین إّال طفًال صغیرًا منهمّيرطش الشَُّفّت) 4

ح: ن الّصعّی - 37 ح

ع الکتب المؤّل) 1 ة!يالّنجوم إّال ما کان فيفة فما طالعُت جم )محذوفلهمنه: مستثنیما(المکت

فرحوا! (وقوفًا: مصدر لرفع الّشاليف) 2 عد تسجیل هدف وقوفًا ل اراة وقف العبون  فعل)ک عن وقوع الم

ساعدوا أحدًا إّال الُمِجّدیَن) 3  : مستثنی و مستثنی منه اسم فاعل)! (الُمِجّدیَنال یرد الُمعلِّمون أن 

اره! (رکة إستخدامًا ماإستخدم مدیر الّش) 4 ال یبّین نوع الفعل): مصدرإستخدامًافهم الموّظفون سّر إخت

  تؤّکد فعلها:» ُمحاولة«عّین - 38

  ن یتأّکد عَلی نجاحه!دروسه ُمحاولة َميفُحاول ولد )1

اتکم للفوز و کونوا دائمًا ُملتزمین ِالُمحاولة! يحاِولوا ف )2 ح

حث عنه! )3 ه مّما ی احث عن النجاح ُمحاولًة تقرِّ   ُحاول ال

اة لک )4 ات الح   َتغلب علیها!يحاِول ُمحاولًة أمام صعو

  مستثنی منه:تکون» اُالّمهات«عّین - 39

افة إّال االناناس!ِت اُالّمهاُت الفواکه اأخَذ )1   لّلذیذة للض

!طلَبِت اُالّمهاُت م )2 علیٍّ   ن ُزمالئي الجّد إّال ُاّم

افة تکرم اُالّمإجاءتما )3   إّال اُالّمهات!لی ض

  إّني لم ُاشاهد أحدًا خلف الّنوافذ إّال اُالّمهات! )4

  عّین المفعول المطل للنوع: - 40

عمار محاولة لوضع الموانع و المشاکل أمام أهدافنا!ُحاول االست )1

ارتفاع األمميفاُسّنالَمشي )2   سعار!ّر الُمشاة ُمعترضیَن 

اًال )3   یوصف! الرائعًاجماهیر الّشعب استقبلت قائدها استق

اب و َتجهیزهم للمستقبل!اّلذَمن ذا )4 یتوّلی ترّة جیل الّش
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 هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟كدام عناوين با عبارت - 41

گام به گام كشاندن به سوي گناه←الف) انسان متوجه زشتي گناه نشود

هاي شيطانبه تأخير انداختن توبه از حيله←بعد توبه كنوكنگناه ةوعددادنب) 

عدم وجود تخصيص در بخشش الهي←» الذنوب جميعاًاهللا يغفر ان«ج) 

 زكيهت←شوي آنود) خروج گناهان از قلب و شست

) ج، د4) ب، د3  ) الف، ب2  الف، ج )1

شوند؟چه كساني مشمول نعمت فضل الهي مي وداني چيستالهي به مغلوبين خودفرمان - 42

»و الذين جاهدوا فينا« -» اهللارحمةال تقنطوا من« )1

» و اعتصموا بهالذين آمنوا باهللا« -» اهللارحمةال تقنطوا من« )2

»الذين آمنوا باهللا و اعتصموا به« -» إن اهللا يغفرالذنوب جميعاً« )3

»و الذين جاهدوا فينا« -» إن اهللا يغفرالذنوب جميعاً« )4

اي را استنباط كرد؟توان چه نكتهمي» إن اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين« ةبا دقت در عبارت شريف - 43

شود.عي باشد موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند ميتكرار توبه اگر واق )1

آمرزد.كار، همة گناهان او حتي شرك را هم ميخداوند با توبة فرد گناه )2

تر است و خداوند توبة جوانان را بسيار دوست دارد.توبه در جواني آسان )3

كند.دنبال آن بيايد گناهان را به حسنات تبديل ميكند، بلكه اگر ايمان و عمل صالح نيز بهتوبه نه تنها گناه را پاك مي )4

توبه و بازگشت به سوي خدا چيست؟ ةحارث نشست و الزمكدام عبارت مانند تيري از كالم گهربار امام موسي (ع) بر قلب بشربن - 44

پشيماني حقيقي –صاحب اين خانه بنده است يا آزاد )1

پشيماني حقيقي –داشتد را نگه ميكرد و حرمت صاحب خواگر بنده بود بندگي مي )2

با زبان» استغفراهللا«گفتن –است يا آزادصاحب اين خانه بنده )3

با زبان» استغفراهللا«گفتن -داشتكرد و حرمت صاحب خود را نگه مياگر بنده بود بندگي مي )4

گردد؟ست و اصالح اين گناهان در چه صورتي دشوار و مشكل ميچيپس از نفوذ در تمام سطوح جامعهراه ايستادگي در برابر گناهان اجتماعي - 45

وقتي كه با گذر زمان، صفات ناپسند در وجود افراد ريشه بدواند و نفوذ كند. –هاي ايثارگرانه و حتي تقديم جان و مالهاي بزرگ و فعاليتبا تالش )1

وقتي كه با گذر زمان، صفات ناپسند در وجود افراد ريشه بدواند و نفوذ كند. -طاغوتي) با حمايت همه جانبه از ولي معصوم و اعتراض در برابر حاكمان2

جايي نرسد و انحـرافاگر مردم كوتاهي كنند و اقدامات دلسوزان جامعه به –با حمايت همه جانبه از ولي معصوم و اعتراض در برابر حاكمان طاغوتي )3

از حق ريشه بدواند.

جايي نرسـد و انحـراف ازاگر مردم كوتاهي كنند و اقدامات دلسوزان جامعه به -هاي ايثارگرانه و حتي تقديم جان و مالفعاليتهاي بزرگ وبا تالش )4

حق ريشه بدواند.

3دين و زندگي
سال دومكل مباحث نيم

10تا پايان درس 7درس
136تا صفحة76صفحة

دقيقه15 3دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش
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؟بيان شده است هترين حق خداوند بر بندگانش در كدام آية شريفمفهوم مهم -46

»نّ اهللا يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحيمإ« )1

...»الميزانلقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و« )2

»يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول...« )3

»و الذين ال يعلمون...يعلمونقل هل يستوي الذين« )4

وحياني نهفته است؟در پيام كدام عبارت» نفس به چه عاملي بستگي دارد؟ ةتداوم تزكي«پاسخ به اين سؤال كه - 47

»…الذين اسرفوا علي انفسهمقل يا عبادي« )1

»إنّ اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين« )2

»…افمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خير« )3

»أنّ اهللا يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم« )4

ه در كدام گزينه در ارتباط است؟هاي ذكر شدترتيب با عبارتهاي زير، بهعبارت - 48

گر از برقراري روابط تجاري هدفمند با ساير كشورهاهدف كشورهاي سلطه- 

طبقاتي ةوجود آمدن فاصلماندگي اقتصادي و بهترين عوامل عقباز مهم- 

 موضع دين مبين اسالم در قبال تجارت كردن با رژيم غاصب صهيونيستي- 

تحريم -گري برخي مسئولينرافياش –ايجاد استقالل كاذب )1

تحريم -فساد اداري و مالي –وابسته كردن كشورها )2

تحديد -فساد اداري و مالي –ايجاد استقالل كاذب )3

تحديد –گري برخي مسئوليناشرافي –وابسته كردن كشورها )4

گردد؟شدن روزي ميكسب و كار حالل چيست و چه چيزي سبب ناپاك ةپيامبر اكرم (ص)، دربار ةعقيد - 49

گراييگرايي و مصرفرواج تجمل –دهد. نه جزء از ده جزء عبادت را تشكيل مي )1

فريبكاري در معامله –دهد. نه جزء از ده جزء عبادت را تشكيل مي )2

گراييگرايي و مصرفرواج تجمل -بايد مؤخر از يادگيري مسائل شرعي تجارت باشد.  )3

فريبكاري در معامله -يري مسائل شرعي تجارت باشد. بايد مؤخر از يادگ )4

در پاسخ به چه سؤالي بيان شده است و معيار اصلي تشخيص ارزشمندي فرهنگ جوامع چيست؟» قل فيهما اثم كبير«عبارت قرآني - 50

عمل به دستورات الهي –قمار و شراب )1

هااعتقاد به اصول دين و پايبندي به آن –قمار و شراب )2

عمل به دستورات الهي –ناز )3

هااعتقاد به اصول دين و پايبندي به آن –زنا )4
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داريد و آن براي شما بد است و خداميداريد و آن براي شما خوب است و بسا چيزي را دوستو بسا چيزي را خوش نمي« ةمبارك ةاز توجه به آي - 51

 شود؟كدام مفهوم حاصل مي» دانيدداند و شما نميمي

ان سعادت انسان در دنيا و جهان آخرت و بايدها و نبايدهاي دين، ارتباط و هماهنگي برقرار است.مي )1

منظور پيشگيري از خطرات، هشدارهايي داده است.جا كه خداوند نصيحتگر حقيقي مردم و خواهان سعادت آنان است، بهاز آن )2

شرايط استخراج كنند.توانند احكام اسالمي را متناسب بافقها و مجتهدين مي )3

شود.آن حكم و دستور ناميده مي» حكمت«هر دستور خداوند، دليل خاص خود را دارد كه )4

؟تجارت و خريد و فروش كاال در چه صورتي حرام است و جايز نيست - 52

.باشدغاصب صهيونيستيهر نوع تجارتي كه به نفع رژيم )1

.ديگر از تجارت باشدتجارتي كه بر مبناي سودبردن بيشتر يك طرف )2

استفاده از پوشاك توليدي كشورهاي بيگانه )3

كاالهايي كه بيش از نياز ما هستند و براي خودنمايي باشد. )4

؟شودهايي دارد و تزكية نفس با چه چيزي شروع ميهاي الهي چه ويژگيمطابق آيات وحي الهي پاداش - 53

شيماني قلبيتوبه از گناهان و پ –هاست. ماية روشني چشم )1

عمل به دستورات عبادي و اخالقي فرد –هاست. ماية روشني چشم )2

عمل به دستورات عبادي و اخالقي فرد -به ذهن كسي خطور نكرده است.  )3

توبه از گناهان و پشيماني قلبي -به ذهن كسي خطور نكرده است.  )4

؟هاي مربوط به خود مناسبت دارندكدام عناوين با عبارت - 54

برابري و مساوات ←حكومت و نظام اجتماعي در تمدن اسالمي ةپاي )الف

عدالت←ب) محور جامعه در تمدن اسالمي

تفكر و علم←ج) مبناي زندگي در تمدن اسالمي

رسول خدا (ص)←كالس علمي براي زنان مدينه ةدهندد) تشكيل

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

؟دهدميراكند و به چه كساني پاداش برترين جهادوند در روز قيامت چه كساني را شاد ميخدا ،به تعبير رسول خدا - 55

گويند.در مقابل سلطان ستمگر سخن حق مي –سازند. كساني كه حضرت فاطمه را خشنود مي )1

روند.براي تحصيل علم بر روي زمين راه مي –سازند. كساني كه حضرت فاطمه را خشنود مي )2

گويند.در مقابل سلطان ستمگر سخن حق مي –كنند. اني كه زنان محرم خود را شاد ميمرد )3

روند.براي تحصيل علم بر روي زمين راه مي -كنند. مرداني كه زنان محرم خود را شاد مي )4
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الزحمه هزارنندة بار و دريافت حقكدر واقعة پرسش از حضرت زهرا (ص)، ايشان به خود چه عنواني دادند و هدف ايشان از طرح مثال فرد حمل -56

 ؟اي چه بودسكه

گويي به سؤال آن فردتبيين ميزان پاداش پاسخ –كارگزار )1

.كردتشويق فردي كه از حضرت سؤال مي –آموزگار )2

گويي به سؤال آن فردتبيين ميزان پاداش پاسخ -آموزگار )3

.كردتشويق فردي كه از حضرت سؤال مي -كارگزار )4

ترتيب مؤيد كدام حوزه از تمدن به» ة امر به معروف و نهي از منكرفمشاركت عمومي و انجام وظي«و» تقويت اتحاد ملي و انسجام اسالمي«مفاهيم - 57

 ؟جديد و مؤيد چه موضوعاتي هستند

قسط ودلعآثار مثبت حوزة –آثار مثبت حوزة عدل و قسط )1

ما در حوزة عدل و قسطمسئوليت –آثار مثبت حوزة عدل و قسط )2

قسط ودلعآثار مثبت حوزة -مسئوليت ما در حوزة عدل و قسط )3

مسئوليت ما در حوزة عدل و قسط -مسئوليت ما در حوزة عدل و قسط )4

راه با تعقل راانجام غسل تعميد براي كودك به دنيا آمده در انديشة مسيحيت قرون وسطايي نشأت گرفته از چه اعتقادي بود و وجود ايمان هم - 58

 ؟شمردندمنجر به چه امري مي

تزلزل ايمان –دار آويخته شدن حضرت مسيح به تاوان گناهان بشريتبه )1

خروج از دين –دار آويخته شدن حضرت مسيح به تاوان گناهان بشريت به )2

خروج از دين -سرايت گناه مرتكب شده حضرت آدم در بهشت اوليه )3

تزلزل ايمان –تكب شده حضرت آدم در بهشت اوليهسرايت گناه مر )4

؟مرتبط با كدام موضوع دربارة تمدن جديد است» اعتراف به گناهان در حضور كشيش«و» تعيين سرنوشت مردم در امور خود«حقترتيب به - 59

ترسيم چهرة عقالني و منطقي دين –آثار و پيامدهاي منفي تمدن جديد )1

هاي پيدايش تمدن جديدزمينه –مدن جديدآثار و پيامدهاي منفي ت )2

هاي پيدايش تمدن جديدزمينه –آثار و پيامدهاي مثبت تمدن جديد )3

ترسيم چهرة عقالني و منطقي دين -آثار و پيامدهاي مثبت تمدن جديد )4

مربوط به كدام معيار تمدن اسالمي است؟» ي زنانآزاد بودن حق تحصيل برا«و» به شمار آوردن برخي از زنان پيامبر به عنوان راوي حديث«ترتيب به -60

عقل گرايي و توجه به آن –عقل گرايي و توجه به آن )1

عقل گرايي و توجه به آن -احياي مقام زن و جايگاه خانواده )2

احياي مقام زن و جايگاه خانواده –عقل گرايي و توجه به آن )3

مقام زن و جايگاه خانوادهاحياي -احياي مقام زن و جايگاه خانواده )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 sure that this serious disease … if you followed your doctor’s medical advice.
1) had prevented 2) can prevent
3) could prevent 4) could be prevented

62- The situation was hopeless, as the patient … so much blood that there was nothing left for his heart to
pump.
1) has lost 2) losts
3) had lost 4) could lost

63- If it … for the fact that I don’t really care where he is, I’d report him as missing.
1) weren’t 2) hadn’t been
3) isn’t 4) wouldn’t be

64- When I went to visit my family physician, I expected to hear some … solutions to be able to deal with
my terrible headache, but his tips were of no use at all!
1) global 2) kinetic
3) practical 4) portable

65- Recent research on deaf children has … some interesting findings about their speech.
1) required 2) supplied
3) produced 4) informed

66- Hearing loss, whether it happens suddenly or … over time, may force you to become more dependent
on your family members.
1) immediately 2) widely 3) gradually 4) increasingly

67- Unlike other candidates, Alice did not know a second language and had no working experience, so
there was very little … of her getting the job.
1) demand 2) imagination
3) likelihood 4) document

68- George: Why do you think Donald is selfish?
Tom: Because all his friends are selfish. As the saying goes, … .

1) God helps those who help themselves 2) actions speak louder than words
3) the early bird catches the worm 4) birds of a feather flock together
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.
When the Great Fire of London happened in 1666, a plague, a deadly infectious disease, …(69)… in 1665. 
At the time, much of central London …(70)… closely packed and poorly made wooden buildings that 
made it hard for people to stay warm in winter weather. This created an unhealthy …(71)… because 
microbes traveled freely from home to home. In addition, the buildings were on narrow, dirty streets 
where people threw their …(72)… . Mice were attracted by the trash in the streets, and they brought 
fleas—the carriers of the plague. Once people caught the plague from the fleas, the disease spread rapidly 
throughout the city.  

69- 1) already has started 2) already would start

3) must be already started 4) had already started

70- 1) consisted of 2) used up 3) replaced by 4) stored on

71- 1) character 2) environment 3) experiment 4) resource

72- 1) garbage 2) gadget 3) stove 4) fuel

3  زبان انگليسي
 

3زبان انگليسي
سال دومكل مباحث نيم

3تا پايان درس 2درس
99تا صفحة60صفحة

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

Hearing loss in children has many causes, including congenital ones, meaning those which are present at 

birth or soon thereafter, and acquired causes, those which occur as a child ages. Hearing loss may be the 

result of several of these factors combined. However, it is not always possible to determine the exact 

cause.      

    WHO estimates that about 60% of hearing loss in children under the age of 15 is preventable. This 

figure is higher in low-and middle-income countries (75%) as compared to high-income countries of the 

world (49%). The difference could be due to the overall higher occurrence of hearing loss which results 

from infections in low-resource settings, as well as stronger maternal and child health services in high-

income countries.  

     Over 30% of childhood hearing loss is caused by diseases such as measles, mumps, rubella, meningitis 

and ear infections. This can be prevented through immunization and good hygiene practices. Another 

17% of childhood hearing loss results from complications at birth, including prematurity, low birth 

weight, birth asphyxia, and neonatal jaundice. Improved maternal and child health practices would help 

to prevent these complications. The use of ototoxic medicines in expectant mothers and newborns, which 

is responsible for 4% of childhood hearing loss, could potentially be avoided. 

73- According to the passage, all of the following may cause hearing loss in children EXCEPT … .

1) ear infection 2) low birth weight

3) immunization 4) prematurity

74- Based on the information in the passage, which of the following is NOT TRUE?

1) Hearing loss in children is completely preventable in high-income countries.

2) Using ototoxic medicines in pregnant mothers can cause hearing loss in children.

3) Diseases like mumps, rubella meningitis, and measles cause more than thirty percent of childhood hearing loss.

4) It is not always possible to tell the exact reason for hearing loss in children.

75- According to the author, complications at birth … .

1) are the only preventable causes of hearing loss

2) could be prevented by improved maternal and child health practices

3) may result in diseases such as measles and mumps

4) cause about 60 percent of hearing loss in children

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

1) include 2) identify

3) convert 4) absorb
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PASSAGE 2: 
Today’s cars are smaller, safer, cleaner, and more economical than their predecessors, but the car of the 
future will be far more pollution-free than those on the road today. Several new types of automobile 
engines have already been developed that run on alternative sources of power, such as electricity, 
compressed natural gas, etc. Electricity, however, is the only zero-emission option presently available.  
    Although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other 
dependable source of current is available, transport experts foresee a new variety of electric vehicles, like 
electric bikes, entering everyday life. 
    As automakers work to develop practical electrical vehicles, urban planners and utility engineers are 
focusing on infrastructure systems to support and make the best use of the new cars. Public charging 
facilities will need to become as common as today’s gas stations. Public parking spots on the street or in 
commercial lots will need to be equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while 
they are shopping, dining, or attending a concert.  
    Planners foresee electric shuttle buses, trains, and neighborhood vehicles all meeting at transit centers 
that would have facilities for charging and renting. Commuters will be able to rent a variety of electric 
cars to suit their needs: light trucks, one-person three-wheelers, small cars, or electric/gasoline hybrid 
cars for longer trips, which will no doubt take place on automated freeways capable of handling five 
times the number of vehicles that can be carried by freeway today. 

77- What is the author’s main purpose in the passage?
1) To discuss the weaknesses of common cars that are used today
2) To support the invention of electric cars
3) To predict the future of the cars using alternative energy
4) To describe the possibilities for transportation in the future

78- The pronoun “their” in paragraph 3 refers to … .
1) public parking spots 2) commercial lots
3) devices 4) drivers

79- Which of the following statements is TRUE, according to paragraph 2?
1) A dependable source of electric energy is needed to make electric vehicles practical.
2) Everyday life will stay much the same in the future.
3) A single electric vehicle will eventually replace several modes of transportation.
4) Electric vehicles are not practical in the future.

80- The passage would most probably continue with a discussion of which of the following?
1) Automated freeways
2) Solutions to pollution in the future
3) Different means of transportation in ancient societies
4) Electric shuttle buses
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محل انجام محاسبات 
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محل انجام محاسبات 
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محاسبات  محل انجام
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محل انجام محاسبات 

کدام است؟ ،از قبل بیایدترچککنیم. احتمال آنکه هر بار کوتاسی را سه بار پرتاب می -104
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9  4 (5
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فرزند با سنین مختلف دارد. با چه احتمالی در ترتیب به دنیا آمدن فرزندان هیچ دو فرزند متوالی پسر نیستند؟ 5یک خانواده -105
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242 (13
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P(A)اي باشـند اگـردو پیشامد از فضاي نمونـهBوAفرض کنید -106 / 0 4،P(B | A) / 0 P(B)و22 / 0 گـاه، آنباشـد2

P(B | A )کدام است؟

1 (14
752 (3

203 (3
254( 13

75
هـاي رواحتمال اینکه حداقل یکـی از تاس ،اگر بدانیم مجموع اعداد رو شده یک عدد فرد است .کنیمتاسی را دو بار پرتاب می - 107

کدام است؟ ،شده عدد یک باشد

1 (11
362 (7

183 (1
3  4 (5

18
هـر دو در یـک روز هفتـهکـهبا چه احتمالی یک دختر و یک پسر .کنیمپسر، دو نفر به تصادف انتخاب می 4دختر و 3از بین -108

؟شوند، انتخاب میاندمتولد شده

1 (4
492 (4

21  3 (3
494 (5

49
کنیم. با کدام احتمـالسکه پرتاب می 2صورتسکه و در غیر این 4 ،بود 7هاکنیم. اگر مجموع پرتابدو تاس را با هم پرتاب می -109

آید؟میسکه رو 2فقط

1 (1
3  2 (7

243 (13
484 (15

48
C 3مهرة سبز و 5املشBمهرة سبز و ظرف 4مهرة سیاه و 3مهرة آبی، 1شاملAظرف -110 در ابتـدامهرة آبی اسـت و ظـرف

کنیم.خارج مـیCگذاریم. سپس یک مهره به تصادف از ظرفمیCبرداشته و در ظرفBمهره از 3وAمهره از 4خالی است.
کدام است؟ ،سبز باشد،Cاحتمال آنکه مهرة خارج شده از ظرف

1 (31
562 (29

563 (27
564 (25

56
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اي یاخته بیشتر از بخش رأسی است.نوعی اندامک دو غشایی در بخش قاعدهعداد، تنفرونهاي پوششی مکعبیدر یاخته -111
............گفتتواننمیشبکیه،ايهاي استوانهاین اندامک در یاختهدربارة

  نیز فعالیت کند.ايیاختهچرخۀ Sتواند خارج از مرحلۀاستر را دارد، می يشکستن و تشکیل پیوند فسفودیی) آنزیمی در آن که توانا1

NADاي، می) پیرووات تولیدي در مرحله اول تنفس یاخته2 کمک کند. تواند در خارج این اندامک همانند داخل آن، به بازسازي
HوCO2هاي  ) مولکول3 O2شوند.تولید میاي هوازي، درون این اندامکحاصل از تنفس یاخته  

گیرد.همانند مصرف آن، درون این اندامک صورت میAآنزیم) تولید استیل کو4
م صحیح است؟تار ماهیچۀ توأدرATPهاي ساختانواع روشکدام گزینه دربارة -112

  شود.ل میکند، از اکسایش پیرووات حاصهاي درد را تحریک میآلی که گیرندهطوالنی، مادة غیرشدید وتمرینات ورزشی) پس از1
ATPشود، فسفاتکز، در بخشی از یاخته که کلسیم به آن بخش آزاد می) در مسیر تجزیۀ گلو2   وجود دارند.مادهدر سطح پیشهاي آزاد به منظور ساخت
ATPتواند با اکسایش مولکول  ها، راکیزه می) در صورت رسیدن اکسیژن کافی به این یاخته3   بسازد.هاي اکسیژن در بخش درونی خود
  تیدي دارد.کلئوتیدي و نوکلئو نوغیربراي اتصال بخشفعال با شکل مشخص یجایگاهبا سرعت باال نقش دارد،ATPتولید) آنزیمی که در باز4

ATPسنتزهایی صادق است که در همۀ جانداران فتودربارة بعضی از روشکدام عبارت، فقط - 113 شوند؟میمنجرکننده به ساخته شدن
  کند.جایی در جهت شیب غلظت، انرژي الزم را فراهم میها به جابه) تمایل پروتون1
2ATP   سازد.را ممکن می) جدا شدِن گروه فسفات از قند فسفاته، تولید
  شود.جب تبدیل اکسیژن مولکولی به یون اکسید می) در نهایت، مو3
4ADP   .ا مصرف انرژي همراه استب،) افزوده شدِن گروه فسفات به

حیات خـود را ،رژيتأمین ان )هاي(شل نهایی حاصل از رووممکن است به سبب تجمع محصلوبیاهمراه درهايگروهی از یاخته - 114
ها ............گروهی از این روشدرفقطاز دست بدهند.

می شود. فرایندنبود مولکول اکسیژن در محیط، سبب وقوع آن) 1
ADPبا تولید شدن نوعی قند سه) همزمان2   شود.مصرف میکربنی،
  شود.امل میکاین فرایندتعداد کربن محصول نهایی گلیکولیز،) بدون تغییر در3
  دهد.پالسم، واکنش کاهش یافتن رخ میدر سیتواکسیدديکربن) همزمان با آزاد شدن4

افتد.قطعاً ............ اتفاق می،که ............ زیستن مستقل از اکسیژنطور معمول در نوعی فرآیند به- 115
–هاي شیري و خیار دهر) در تولید فراو1   سازيفسفات به منظور تأمین انرژي فعالتجزیۀ آدنوزین تريشور نقش دارد
2( –   هاي درختان حرادار گیاهان آبزي و شش ریشههواپارانشیمافتهاي بدر یاختهدر ور آمدن خمیر نان مؤثر است
COآزاد) در آن3   دهد،آزاد را در راکیزه افزایش میهاياي که سرعت تشکیل رادیکالتولید ماده –شودمشاهده نمی2سازي
NADHهايکربنه به دنبال دریافت الکترونهاي نوعی ترکیب دوتغییر در تعداد کربن –شودمشاهده میآلیسه نوع ترکیبآن، یپایانمراحل) در4

مـادهمراحل خود، تولید انرژي زیستی را فقـط در سـطح پیشهاي گیاهی که در طیهاي تأمین انرژي در یاختههریک از روش -116
 اي دارد؟دهد، چه مشخصهصورت می

  دهد.کافت صورت میتیدي را به منظور تداوم قندکلئوحیاي) ترکیبات نو) واکنش کاهش (ا1
  دهد.) همزمان با مصرف پیرووات، نوعی حامل الکترون را مورد استفاده قرار می2
  پالسم آزاد خواهد کرد.اي سیتواکسید را در مادة زمینههاي کربن دي) مولکول3
NADH) الکترون4   کند.دار منتقل می  را به نوعی ترکیب کربنهاي مولکول

...........شود،اي که مولکول ........... می، در هرمرحلهيسیانوباکترلیز در یکبا توجه به گلیکو - 117
ATP پر هفسفاتدو) 1 – NADH) اسید دو2  تولید شده است.انرژي مصرف –   تولید خواهد شد.فسفاته مصرف
ATP) دو3 – –) حامل4  مصرف شده است. فسفاته تولید شود. میانرژي مصرففسفات کمگروهالکترون تولید

دقيقه40وقت پیشنهادي :8تا 5هايفصل: 3زيست شناسي
124تا  63هايصفحه
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.ستینممکنسازدر یاختۀ پادتنکافتقندندیفرایینهافراوردةازCO2يسازآزادازشیپتا............ معمولبه طور -118
  پالسمژن سیتوهاي هیدرو) تغییر در میزان غلظت یون1
  کنندة الکترونتیدي حملکلئو) تولید نوعی مولکول نو2
  سازي الکترون از نوعی ترکیب واجد کربن) اکسایش و آزاد3
  استیلها به بنیان) اتصال نوعی ترکیب مؤثر در فعالیت آنزیم4

کند؟تکمیل مینامناسبیطورچند مورد، عبارت زیر را به -119
»افتد.اتفاق می........... اي کهنسبت به مرحله........... اي کهمرحله ،مونیا نوکوکوسپتواسترکافتدر فرآیند قند«

شود، دیرترمیکاستهپالسمهاي سیتومیزان پروتوناز –افتداتفاق میهیدراتالف) در آن تجزیه نوعی کربو
زودتر ،شودپالسم کاسته میهاي آزاد سیتواز میزان فسفات –شودفسفاته ایجاد میب) در آن دو نوع ترکیب دو

شود، دیرترفسفاته شکسته میهاي کربن نوعی قند دوپیوند بین اتم –آیدوجود میج) نوعی حامل الکترون در آن به
شود، زودترفسفاته افزوده میهاي شیمیایی نوعی ترکیب آلی تکتعداد پیوندبر –شودماده ساخته میدر سطح پیشATPد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

کند؟عبارت زیر را به درستی تکمیل میکدام گزینه،. اي هستنداي در تارهاي ماهیچهمربوط به تنفس یاختههاي زیرواکنش- 120
»........... طور حتم به........... توان گفت اگرمی«

–ت از شبکۀ آندور حال نشسیم دلک) یون1   شود.مهار میدر یاخته) 1) همانند آنزیم (2(هايفعالیت آنزیمپالسمی باشد
–) 1حصول جانبی حاصل از واکنش آنزیمی() م2   شود.بیشتر میدرون یاخته) 2) و (1هاي (فعالیت آنزیمدر یاخته کاهش یابد
–ریزبخش درونهاي) یاخته3   یابد.) افزایش می2) برخالف (1فعالیت آنزیم (پانکراس مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار گرفته باشند
A  ةدهندهاي اکسایش) فعالیت آنزیم4 – ترکیب   یابد.تولید شکل رایج انرژي در یاخته افزایش می) و2هاي (یت آنزیمعالمیزان فافزایش یابد

... دور از انتظار ........... یک فرد سالم و بالغ، ........مادة زمینه اي بافت پیوندي خون دردرT4وT3هايبا افزایش میزان هورمون - 121
1CO –صورت همزمان در سیتو به2) افزایش تولید یک نوع حامل الکترون و آزاد شدن   نیست.پالسم
–هاي محصور در غشاي چین) کاهش میزان پروتون2   است.خورده راکیزه و کاهش فشار اسمزي آن فضا
  نیست. –شودکربنی تولید و مصرف میاي که مولکول چهار هدر چرخواجد باز آلی آدنینتیددارکلئوع ترکیب نو) افزایش تشکیل سه نو3
ATPتوندرونی راکیزه به دنبال افزایش عبور پروفضايهاي آزاد) کاهش میزان فسفات4   است. –سازها از کانال آنزیم

؟شود، صحیح استر چرخۀ کربس تولید میکه ددارتیدکلئوهر نوع ترکیب نودربارةکاریوتی، چند مورددر یک یاختۀ یو -122
گیرد.ژن صورت میدروالف) ساخت آن ضمن مصرف الکترون و یون هی

وجود ندارد.یاختهپالسماي سیتوب) امکان مصرف آن در مادة زمینه
گیرد.جود در نوعی اندامک دو غشایی قرار میج) در مجاورت با دناي حلقوي مو

نماید.جود در زنجیرة انتقال الکترون را فراهم میتونی موهاي پرود) انرژي مورد نیاز پمپ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

COکیکههاي تأمین انرژي، در هر زمانییک از روشهردرمعمولطور به -123 ............شود، یمخارجروواتیپاز2مولکول
  شود.استیل متصل میها، به بنیان) نوعی ترکیب آلی مورد نیاز براي فعالیت آنزیم1
  شود.الکترونی، دچار اکسایش میبالفاصله پس از آن نوعی حامل) 2
  کند.اکسید در بسترة نوعی اندامک دوغشایی یاخته افزایش پیدا میي کربن دي ها) تعداد مولکول3
  کند.هاي خود ایجاد میکربنی ایجاد شده در نوعی فرآیند شیمیایی، تغییري در تعداد الکترون) ترکیب دو4
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هايغشـایی یاختـههاي دو  انـدامکغشاییگیري در ساختارصادق است که با قراریهایچند مورد، فقط دربارة بعضی از آنزیم - 124
دهند؟فسفات را صورت میکاریوتی، ساخت آدنوزین تري یو

کنند.جا میها را در جهت شیب غلظت جابهالف) پروتون
نقش دارند.ATPهايب) در ساخته شدن اکسایشی مولکول

دهند.ها قرار میمیان فسفولیپیدساز خود را در ATPج) بخش
ها از عرض غشاي داخلی اندامک دارند.د) کانالی براي عبور یون

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

کندري صادق است؟میتوداخلیهاي حامل الکتروِن فضايکدام عبارت، فقط دربارة یکی از انواع مولکول - 125
  اند.دار تولید شدهآلی کربنانرژي از ترکیباتهاي پر) در پی خروج الکترون1
  اند.تنفس هوازي ایجاد شدهايچرخههايکربنی در واکنش) تنها به دنبال اکسایش مولکول شش2
  دهند.خورده راکیزه انتقال میجود در غشاي چینهاي خود را مستقیماً به مولکول مو) الکترون3
4ATP   کنند.داخلی غشاي درونی راکیزه فراهم میرا در سطح) انرژي مورد نیاز براي تولید اکسایشی

هـا ازعبـور الکتـرونتوان بیان داشت کـه بـاتوجه به سازوکار اجزاي زنجیرة انتقال الکترون در یاختۀ لولۀ مالپیگی ملخ میبا -126
............... غشاي درونی میتوکندري است، ............... می شود.

–تماس با هر دو الیۀهر جزء (ساختار) از زنجیره که در )1   نوعی مولکول کربن دار با دریافت الکترون ها، دچار کاهشسازندة
2–   ، منتقلالکترون ها به مولکول تولید کنندة آب در فضاي بین دو غشاي میتوکندري) یک جزء (ساختار) از زنجیره که متصل به الیۀ خارجی
H –هايالیهبا تمامدر تماس) سه جزء (ساختار) از زنجیره که3   رمنتشاي بین دو غشا،به فض+با مصرف بخشی از انرژي الکترون ها، یون هاي
–در تماس) دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیره که4   بخش درونی میتوکندري، مؤثر واقع pHغییرتبا کاهش و اکسایش یافتن، دربا اسیدهاي چرب هردو الیۀ

است؟مناسبنابراي تکمیل عبارت زیرکدام گزینهاي در بدن یک مرد بالغ،هاي تنفس یاختهبا توجه به واکنش -127
»قابل انتظار است............توان گفت، می...........کهدر صورتی«
–ژن رمزکنندةمعنا در) جهش بی1   هاي آزاداختالل در مبارزه راکیزه با رادیکالپمپ آخر زنجیره انتقال الکترون رخ دهد
  تن فام24هایی باافزایش احتمال تولید اسپرماتید – بدافزایش یااز اکسیژنهاي آزاد) با مصرف نوعی ماده، سرعت تشکیل رادیکال2

3– Hهايهمانند مولکولFADH2مولکول هايتولیدمیزانکاهش) این مرد در معرض دود سیگار قرار گیرد O2درون میتوکندري  

هارادیکالدر نتیجۀ از دست دادن الکترونهاي کبدينکروز یاخته وDNAآسیب به –نشودآبتشکیل) درصدي از اکسیژن در راکیزه وارد واکنش4

است؟نادرسترفتارهاي جانوريدربارةکدام گزینه -128
  شود.بعدها در نسلتیپراوانی نسبی ژنوفتغییرد سببتوان، مینسبت به سایر نرهاطاووس نریکبودن رنگتر) درخشان1
  آن را مشاهده کرد.تخمکاکایی تازه متولد شده ازکمتر بودن احتمال بقاي جوجهتوان) تحت شرایطی می2
  د.ندستگاه عصبی مرکزي وجود دارهايیاختهها، در تمامهاي پیچیده مراقبتی در موشمربوط به فرایندهاي) ژن3
  مثل افراد یک گونه در یک مکان و زمان، متفاوت شود.شود میزان بقا و تولیدمیسببرفتاري را برگزیند کهتواندمین) انتخاب طبیعی4

؟نداردبا پرسش زیر مغایرتها از لحاظ نوع پرسشهاي مطرح شده در گزینهیک از پرسشکدام -129
»دهند، چرا چنین است؟ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام میدر جانوران، ماده«

  از النه توسط پرندة کاکایی، چه سودي دارد؟هاي تخم) دور انداختن پوسته1
  گیري؟از النه توسط پرندة کاکایی، ژنی است یا یادهاي تخمداختن پوسته) رفتار دور ان2
  شود چیست؟) محرکی که سبب مهاجرت پرندگان در فصل زمستان می3
  شود؟ها میداشتن یکنواخت تخمجب گرم نگه) عملکرد بدن پرندة کاکایی چگونه مو4
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ارد؟با سایرین تفاوت دنادرستیکدام عبارت، از نظر درستی یا -130
  کند.تواند همچنان این رفتار ژنی را اجراکند، حتی در صورت دسترسی به منابع غذایی کافی می) جانوري که رکود تابستانی را اجرا می1
این رفتارتواند دردهد، نمیمثل خود افزایش میمثلی جانور دیگر را با هزینۀ کاستن از احتمال بقا و تولید) جانوري که بقا و موفقیت تولید2

  سودي ببرد.
دهند، با استفاده از اطالعات صوتی و حرکتی دریافتی از زنبور یابندة منبع غذا محل دقیق غذاهاي ملکه را پرورش میهایی که زاده ر) زنبو3

  کنند.را پیدا می
هاي جنسی نر و مادهظور ادغام یاختهیابی خود ممکن است از میدان مغناطیسی زمین استفاده کنند، به منهایی که در جهتپشت) الك4

  روند.هایی طوالنی به ساحل دریا میپس از طی مسافت
 باشد؟و موش واجد جایگاه ژنی آن صحیح میBکدام گزینه، دربارة ژن -131

  شود.ها میاي از واکنشآمدن زنجیرهوجودها باعث به) این ژن، مستقیماً با تولید گروهی از پروتئین1
  شود.وز نوعی جهش در این ژن، عمل وارسی کردن نوزادان توسط مادر متوقف می) در پی بر2
  دهد.هاي دستگاه عصبی مرکزي رخ می) فعال شدن این ژن تنها در گروهی از یاخته3
  کند.هاي خود دارد، لزومًا آن را فعال می) هر موشی که جایگاه آن را در یاخته4

............حتمطور به...... ......نوعازيریگ ادیارتباط بادر -132
1–   کند.رفتار خود را تکرار می ،دریافت شدهري ارتباط بین رفتار خود با تجربۀجانور پس از برقرا) شرطی شدن فعال
2–   تواند منجر به بروز پاسخ رفتاري در جانور شود.اثر پس از همراهی با محرك شرطی، میمحرك بی) شرطی شدن کالسیک
–) خو3   دهد.جانور به دنبال اولین مواجهه با محرکی که براي وي سود یا زیانی ندارد، با صرف انرژي پاسخ رفتاري ارائه میگیري
4–   کند.ها را کسب میریزي آگاهانه براي تکرار همان رفتارهاي قبلی، توانایی برنامههاي مشابه تجربهگیري در موقعیتجانور با قرار) حل مسئله

کند؟تکمیل مینادرستیچند مورد، عبارت زیر را به -133
»...........هر رفتار جانوران که«

افراد یک گونه اساس یکسان دارد.ها نقش داشته باشند، در همۀالف) در آن، ژن
شود.منجر به بقا و سازگاري فرد میفقطب) در دورة مشخصی از زندگی آنها روي دهد،

دهد.شود و هزینۀ مصرفی توسط مغز را کاهش میگیري محسوب میهش یابد نوعی خوج) با وجود اثر محرك، کا
گیري است.ها ارتباط داشته باشد، صرفاً نوعی رفتار مربوط به نظام جفتمثل و پرورش زادهد) به میزان هزینه الزم براي تولید

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
کدام گزینه، صحیح است؟ - 134

  جایی رفت و برگشتی سارها، تجربه نقش دارد.ون و خطا همراه است، برخالف عمل جابهبا آزمگیري که) در نوعی یاد1
  شود.مشاهدهمی توانددر پستاندارانتنهاخواهی،دگردهد، همانندی جانور رخ میگیري که در دورة مشخصی از زندگنوعی یاد) 2
  شود.شود، همانند رفتار غذایابی بهینه، منجر به استفادة بهینه از انرژي جاندار میا میهگیري که منجر به نادیده گرفتن برخی محرك) نوعی یاد3
خواهی، در جـانورانی بـا بیشـترین مصـرف وکند، برخالف رفتار قلمرهاي گذشته در موقعیت جدید استفاده میگیري که جانور از تجربه) نوعی یاد4

  شود.داران مشاهده می  انرژي در میان مهره
 ؟در ارتباط با پستانداران صحیح استچند مورد، - 135

همسري هستند.ها فاقد نظام چندالف) برخی از آن
FADHب) برخی از آن دهند.را کاهش می2ها در طی خواب زمستانی، تولید

هاي جانوري دیگر ارتباط برقرار کنند.با گونهد برخی مواد شیمیاییولیتتوانند از طریقج) می
مثلی جانوري دیگر بیافزایند.تولیدتوانند با کاستن از احتمال بقاي خود، به موفقیتمید) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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تیپ در جمعیتی از نوعی گیاه آورده شده است. کـدام عبـارت،در کتاب درسی، نمودار زیر براي نمایش توزیع فراوانی انواع فنو -136
دربارة یک گیاه از این جمعیت صحیح است؟

ها در گیاه گل رز، فقط داراي یک نوع اندامک دوغشایی داراي آنزیمشود که معادل این یاختههایی آغاز می) تثبیت کربن در یاخته1
  بسپاراز هستند. دنا
ATPاز یاختههاکربنی از طریق پالسمودسماسیدي سهتثبیت کربن،ارتباط بادر) 2   شود.گ منتقل میبه یاختۀ میانبراي قادر به تولید نوري
ها در انتقال آن بهدر ذخیرة مواد غذایی و لپه ،جایگاه ژنی براي صفت مذکور در نمودار 9هایی حاويدانۀ آن، بافتی داراي یاختههر) در3

  رویان نقش دارند.
4CO هاي گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دوآنزیمدر محل فعالیت روبیسکو که ناشی از وجود2) به علت باال بودن میزان

  نوع یاخته است، ممکن نیست در این گیاه تنفس نوري رخ دهد.
............اهیگدر ،............آناناساهیگدرکه یمانز -137

  شود. هاي هوایی میهاي نگهبان روزنههاي مجاور وارد یاختهذرت، آب از یاخته –یابداین گیاه افزایش میبرگ) میزان اسیدي بودن عصاره1
  شود.تأمین می 2سیستمهاي فتوتون از الکترونگل رز، انرژي پمپ پرو –گیرداکسید خارج از چرخۀ کالوین صورت می) تثبیت کربن دي2
  گیرد.لوبیا، تثبیت کربن در غالف آوندي اطراف رگبرگ صورت نمی –شودمیکننده کربن بازسازيماده آنزیم غیر روبیسکویی تثبیت) پیش3
  یابد.هاي غالف آوندي افزایش میکربنی به یاختههاي چهارذرت، ورود اسید –شودهاي میانبرگ کاسته مییاختههاي درون) از مقدار اسید4

...........هر گیاهی که -138
  دهد.دار انجام میپالستهایی کلرو  را در یاختههاي غالف آوندي دارد، هر دو مرحله تثبیت کربنی، یاخته) در مجاورت آوند آبکش همانند چوب1
  هاي چرخۀ کالوین را در اختیار دارد.  هاي غالف آوندي خود، آنزیمدر یاختهدهد،اي کربن، مرحلۀ اول را در روز انجام می) در تثبیت دو مرحله2
  آب است.آن گوشتی و پردهد، برگ آن همانند ساقۀانجام می ،اند  بستههواییيهافسفات را فقط در شرایطی که روزنهلوزبیسریبو) تولید3
  کربنه است.کسیالزي روبیسکو را در روز دارد، اولین مادة آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن در آن، ترکیبی چهار) فعالیت کربو4

تواند با تغذیه از مواد آلی،صحیح است که در شرایطی میکنندة اکسیژن زاسنتزاي و فتویاختهندار تکر جاچند مورد، دربارة ه -139
 دست آورد؟ترکیبات مورد نیاز خود را به

کنند.ها تولید میهاي وابسته به نور فتوسنتز، اکسیژن را درون تیالکوئیدالف) در واکنش
کند.را از آب تأمین میسنتزام فتوهاي مورد نیاز جهت انج  ب) الکترون

دهد.هاي خود را از دست میج) در عدم حضور نور، سبزدیسه
سنتز در طبیعت نقش دارد.اي از فتوبخش عمدهقسمتی ازد) در انجام

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
دروننوري خود را فقط با کمک دنـايهايهاي مورد نیاز واکنشتوانند همۀ پروتئینهایی که میکدام عبارت دربارة همۀ یاخته -140

 صحیح است؟ ،بسازندپالسمسیتو

  دهد.هاي متفاوت نور افزایش میکارایی آنها را در استفاده از طول موج ،هاکوئید آنهاي متفاوت در غشاي تیال) وجود رنگیزه1
aمنبع تأمین ۀ) در اثر تجزی2   شود.، اکسیژن تولید می2سیستمدر فتوکنندة الکترون براي سبزینۀ
Hمولکولتولید ردهاهاي آن) بخشی از انرژي جذب شده توسط رنگیزه3 O2تواند مؤثر باشد.می  
  شود.هایشان می تنهاي خاصی درون برخی از فام) حضور نور باعث فعال شدن ژن4

0 1 2 3 4 5 6

فراواهن�
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انتقـالها، چند مورد تنها در رابطه با برخی از اجزاي زنجیـرةکوئیدجود در غشاي تیالهاي انتقال الکترون مودر بررسی زنجیره - 141
 د، صحیح است؟ننمایسیستم بزرگتر دریافت میها را از فتوالکترونی که الکترون

دهد.میکوئید افزایشها را در دو سمت غشاي تیالالف) اختالف غلظت پروتون
کوئید قرار گرفته است.هاي غشاي تیاللیپیدب) بخش اعظم آن در خارج از فسفو

یابد.طور پیوسته با گرفتن و از دست دادن الکترون، اکسایش و کاهش میج) به
نماید.دار منتقل میها را به یک ترکیب یونی فسفاتد) در فضاي بستره، الکترون

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
غشـاي...........هـا از  که بـا عبـور الکترونتوان بیان داشتگ گیاه گل رز، میمیانبرسنتز در یک یاختۀکار فتوبه سازوبا توجه - 142

 می شود............تیالکوئید است،

–که بهزنجیرهکوچکتر) یک جزء1 آلیعدد اکسایش نوعی ترکیبافزایشسببهاالکتروناینطور کامل در سطح خارجی
2– نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات با بار منفی تولیدمولکول) دو جزء متوالی از زنجیره که متصل به سطح خارجی
–) یک جزء از زنجیره که به3   P680کلروفیلدویافتنالکترون ها به طور مستقیم سبب کاهشطور کامل در سطح داخلی
4–   منتشرکوئیدها از بستره به داخل تیالتونپرو) یک جزء از زنجیره که در تماس با هر دو بخش داخلی و خارجی

143 - K در طـیوستیکننده روپسنتزیافته و فتوهاي تمایزاز یاختهClوبا در نظر گرفتن برگ گیاه گل رز، در نتیجه خروج یون
، چند مورد از موارد زیر قابل انتظار است؟روز

رسد.کننده به حداقل مقدار خود میسنتزهاي فتوپالست یاختهکربنی از کلروهاي دوالف) خروج مولکول
NADب) یاخته روند.پیش میشدیدبه سمت تخمیرهاي پارانشیمی برگ براي بازسازي

شود.میمتوقفهاي میانبرگ  فسفات در یاختهلوزبیسج) بازسازي مولکول ریبو
یابد.غشایی افزایش میهاي دوکربنی ناپایدار در برخی از اندامکد) تجزیۀ مادة آلی پنج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
نماید؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به -144

»...........باشند؛ در یک یاختۀ میانبرگ اسفنجی...........گیاه رز براي مدت طوالنیهواییهايدر شرایطی که روزنه«
1–   نخستین ترکیب تولید شده توسط آنزیم روبیسکو، در ساختار خود دو گروه فسفات دارد.) بسته
  شود.پالست، تعدادي گروه فسفات آزاد میکربنه در کلروهمزمان با ساخت نوعی ترکیب پنج –) باز2
3–   فسفات در یک مکان وجود دارد.لوزبیسامکان مشاهده مصرف مولکول اکسیژن و بازسازي ریبو) بسته
ATPباشد،روبیسکو میمادةر مولکول قندي که پیشبه ازاي ساخت ه –) باز4   شود.مصرف میچرخهدرتنها یک

500تـا400این یاخته که حداکثر جذب نوري آن در بـازةکدام گزینه دربارة هر رنگیزة دردار،در یک یاختۀ میانبرگ سبزینه -145
 باشد، صحیح است؟متر مینانو

  باشد.نمیها قابل مشاهدهسیستم) در مراکز واکنش فتو1
2–   باشد.جذب نوري آن باال مینیزقرمز مرئی) در بازة نارنجی
  ها قرار گرفته است.سیستمجود در فتوهاي مودر ساختار آنتنفقط) 3
  دهد.اي از خود نشان میجذب نور قابل مالحظهناحیۀ سبز،) در4

دام گزینه صحیح است؟سنتزي (در کتاب درسی) کهاي فتوبا توجه به نمودار طیف جذبی رنگیزه - 146
a) محدودة1   نانومتر است.700متر تا اندکی بعد ازنانو400ازجذب کلروفیل
  باشد.، در محدودة نور آبی میbفیل) کمترین میزان جذب نور مربوط به کلرو2
  جذبی نخواهند داشت. bو aهايفیلتنوئید بیشترین جذب را دارد، کلرواي که کارو) محدوده3
است.  bفیلترین جذب متعلق به کلروبیشاي از نور آبی که هر سه رنگیزه جذب دارند،) در محدوده4
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دربارة هر یاختۀ میانبرگ در گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده صحیح است؟چند مورد - 147
برگ قرار دارند.متصل به دمدر فضاي بین روپوست رویی و زیرین در پهنکلف) ا

دار در انتقال مواد در برگ نقش دارند.الن ونخستین نازكب) با دیوارة
رونویسی از ژن (هاي) آنزیم روبیسکو الزامی است.براي تثبیت کربن،ج) 
شوند.ها مشاهده مین یاختههاي آب به صورت مایع و بخار در فضاي بین ایمولکولد) 
1 (1 2 (2 3 (3   4 (4  

............ ،C3اهیگکیدرفتوسنتزنور............ يهاواکنشدر- 148
1–   شود.هاي اکسیژن و آب مشاهده نمیاي، تولید یا مصرف مولکولهاي اولین مرحله تنفس یاختههمانند واکنش) مستقل از
2–   شود.دار تولید میکربنه، ترکیبی فسفاتکندري، با مصرف ترکیبی سههمانند اولین واکنش تنفس هوازي در میتو) مستقل از

3– ها به سمت بستره ندارد.، نقشی در ایجاد شیب غلظت پروتونNADPو 1سیستمزنجیرة انتقال الکترون بین فتو) وابسته به
4–   روند.کوئید میتئینی بر سطح داخلی غشاي تیالکند، به پروآب را تجزیه میکهسیستمیپس از خروج از فتوهاالکترون) وابسته به

.شود ینم............ حتمطور بهگردد، یم............ کهيامرحلههردرن،یکالوچرخۀ عیوقابا توجه به - 149
تولیدNADP- تولید گلوکز مصرفدر،در چرخهکربنیهاي سه) قند1
  فسفاته مصرفدار سههاي کربنمولکول –جداNADPHازالکترون) 2
–) ترکیب کربن3   فسفاته مصرفکربنی تکقند سهمولکولدار دوفسفاته تولید
–بیس لوزکربنی ریبوفسفاتۀ سههاي تک) از قند4   فسفات تولیدديآدنوزینفسفات حاصل

شود؟سنتز تولید و مصرف میهاي مستقل از نور فتورست است که در واکنشاي دکربنهدربارة هر مولکول پنجچند مورد -150
شود.دار متفاوت تجزیه می نالف) در فرایند تنفس نوري، به دنبال ترکیب با اکسیژن به دو ترکیب کرب

COیاختهگیري در جایگاه اختصاصی نوعی آنزیم درونب) در پی قرار شود.ترکیب می2اي، با
صورت متصل به کربن دارد.ج) از طریق حداقل یک پیوند اشتراکی گروه فسفات را به

NADPHهاي حاصتواند الکتروند) می را دریافت کند.ل از اکسایش مولکول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟کامل مینادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به - 151

»شود.دار تولید مینوعی ترکیب فسفات،...........به همراه«
  غشاي داخلی راکیزهغلظت درها در جهت شیبتونجایی پروجابهرف اولین مادة آلی پایدار تولیدي در چرخۀ کالوین و) مص1
  گلیکولیزاي درترین ترکیب آلی تنفس یاختهتولید پرانرژيواکنش اکسایش پیرووات ودربنیان استیل) تولید2
  تخمیر الکلیلیز درکالوین و مصرف فرآوردة نهایی گلیکوچرخۀکربنی ناپایدار در6) تجزیۀ ترکیب3
  کالوینچرخۀفسفاته درکربنی تکمصرف قند سهفسفاته در گلیکولیز و) مصرف قند تک4

»............ همانند و............ برخالف............ در «مناسب است؟مقابلچند مورد براي تکمیل عبارت - 152
شود.تولید نمیATPتنفس نوري، –چرخۀ کربس –الف) چرخۀ کالوین

شود.میتولیدCO2تنفس نوري، –کافتقند –ب) اکسایش پیرووات
نور نیاز است.مستقیمبه حضورتنفس نوري، –کافتقند –کالوینج) چرخۀ

شود.بازسازي می+NADچرخۀ کربس، مولکول –کافتقند –د) تخمیر الکلی
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

د؟دهترکیب کدام رخداد نسبت به بقیه دیرتر رخ میبا توجه به فرآیند مهندسی ژنتیک و تولید دناي نو - 153
  توسط آنزیم لیگازاستربرقراري پیوند فسفودي )2  کمکی باکتريدر کروموزوماستر) قطع پیوند فسفودي1
  هاي چسبندهژنی بین توالیهاي هیدرو) تشکیل پیوند4  ) تخریب کپسول باکتري با استفاده از شوك حرارتی3

است؟صحیحکدام گزینه در رابطه با مهندسی بافت -154
  تواند براي کشت بافت در مهندسی بافت استفاده شود. داراي قدرت تکثیر در ساختار پوست انسان، می) هر یاختۀ1
  هاي غضروفی روي داربست مناسب الزم است. ) براي بازسازي اللۀ گوش انسان توسط مهندسی بافت، تنها تکثیر یاخته2
  .نشونددر محیط کشت اصًال تکثیرممکن استتمایز پیدا کنند کههاییتوانند به یاختههاي بنیادي در مغز استخوان می) یاخته3
  .استاندام لنفی بدننوعیتواند با تکثیر خود، یاختۀ استخوانی بسازد، جزئی از) هر یاختۀ موجود در استخوان ران که می4
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است؟نادرستیاخته هاي بنیادي جنینی، کدام عبارتربارةد -155
شدن یاخته هاي بنیادي در مرحلۀ موروال، می تواند باعث ایجاد دو جنین با ژنوتیپ یکسان و یاخته هاي خارج جنینی متفاوت شود. جدا) 1
  رحم ایجاد می شوند.یوارةدفقط گروهی از یاخته هاي خارج جنینی در پی تکثیر و تمایز یاخته هاي سازندة الیۀ بیرونی بالستوال در) 2
  که منشأ بافت ها و اندام هاي مختلف جنین است، از تکثیر و تمایز یاخته هاي تودة درونی ایجاد شده است.هر یاخته اي) 3
  یاخته هاي حاصل از تمایز الیه هاي زایندة جنینی، هیچ یک در تشکیل اجزاي سازندة بندناف جنین نقش ندارند. ) 4

را به درستی کامل می کند؟بارت زیرکدام گزینه، عکتاب درسی،متن و شکلدردرمانیبا توجه به مراحل ژن -156
»دهد؛ سپس ........... قابل مشاهده است.که ؟؟؟؟؟؟، رخ می؟؟؟؟؟؟، قبل از آن« 
–) تغییر یافتن یاخته1 –ترکیب حاوي ژندناي نوهاي بیمار از لحاظ ژنتیکی تولید شدن محصول ژنمورد نظر به بدن فرد تزریق شود

  دچار نقص
–استر بین ژنوم ناقل و ژن یاخته ي) تشکیل پیوند فسفود2 –هاي بیمار تنها کاهش موقتیمحصول ژن دچار نقص در بدن فرد تولید شود

  عالئم بیماري
–) جداسازي یاخته3 –هایی از فرد درونايتک رشتهاسیدکلئیکگیري بخشی از نوقرارنوعی ویروس، قابلیت تکثیر یافتن را از دست بدهد
  ویروسايرشتهاسید دو  کلئیک نو
4– –) شکسته شدن ژنوم ویروس ویروس و یاختۀ بیمارژنگانترکیب شدن محتوايیک نسخه از ژن مورد نظر درون ویروس جاسازي شود

  در پی ورود ویروس به یاخته
اي کـه اصـالحتوان گفت، در دورهرند، میگیبسیار دور آغاز شده است، سه دوره در نظر میهايفناوري، که از سالبراي زیست - 157

...........جانداران صورت گرفت،هاي ریزویژگی
  ) از مقادیر زیادي دناي خالص جهت مطالعه استفاده شد.1
  هاي تخمیري ممکن شد.هاي مختلف با کمک روش) تولید آنزیم2
  استفاده شد.بنیلهاي) براي نخستین بار، از تخمیر الکتیکی در جهت تولید فراورده3
  جانداران، ترکیبات جدید با کارایی بیشتر و مقدار کمتر تولید شد.) پس از تغییر خصوصیات ریز4

 به درستی تکمیل می کند؟عبارت زیر راکدام گزینه،با توجه به مطلب زیر - 158

سیلین وجودژن مقاومت به پادزیست پنیBژن مقاومت به پادزیست تتراسایکلین و در باکتريAدر ساختار پالزمید باکتري«
را در محـیطBهاينوعی دناي نوترکیب حاوي ژن انسولین انسانی ساخته شده است و باکتريAدارد. به کمک پالزمید باکتري

»د.کننترکیب را جذب میهاي نوها دنااند؛ ولی، فقط تعداد محدودي از باکتريهاي دنا قرار دادهکشت حاوي این مولکول
»...........، قطعًا...........قرار دهیم، هر باکتري که...........را در محیط کشت حاوي...........هايکه باکتريدر صورتی«
1 ( Bدناي نودارايقرار داده شده در محیط کشت– –ترکیب   فاقد آنزیم تجزیه کنندة پنی سیلین است. –ماندزنده میتتراسایکلین
2 (AB –دناي نودارايقرار داده شده در محیط کشتعادي و –ترکیب   فاقد ژن انسولین است. –میردمیتتراسایکلین
3 (Bدارايقرار داده شده در محیط کشت– –پنیدناي نوترکیب   حاوي ژن انسولین است. –ماندزنده میسیلین
4 (AB –دناي نودارايقرار داده شده در محیط کشتعادي و –پنیترکیب   ترکیب است.داراي دناي نو –میردمیسیلین

159 - EcoR الزاماً صحیح است؟1کدام عبارت دربارة آنزیم
  کند.یک نوع آنزیم در سیتوپالسم یاخته فعالیت میتنها،آن) براي ساخت1
  نویسی است.ل به عوامل رو) مولکول داراي جایگاه تشخیص براي آن، فاقد توانایی اتصا2
  .شکندمورد استفاده در دناي نوترکیب را نمیتید دیگر را در ژن مقاومت به پادزیستکلئوتید با فسفات نوکلئو) پیوند بین قند یک نو3
  تر است.بیشلکول دناي یاخته،ومجود در مواین آنزیمجایگاه تشخیصنوکلئوتیديدر توالیآدنین نسبت به تیمینآلیبازعدادت) 4

کند؟ت زیر را به درستی تکمیل میمورد عبارچند -160
»مشترك است............ ،در بین تمامی جاندارانی که اولین بار دستخوش تغییر ژنتیکی شدند«

پالسمتیک درون سیتوبیویک عدد دناي حلقوي فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتیحداقلالف) اگر در حال تقسیم نباشند، وجود
هاRNAبسپاراز براي رونویسی و تولیدرناعدد آنزیمب) وجود تنها یک
پالسمدر سیتو+NADج) توانایی بازسازي

در مولکول دنااندازد) وجود بخشی به نام راه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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گوييزمان پاسخهاشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس  گويينوع پاسخ

اجباري
دقيقه16140-190  30  3فيزيك

دقيقه19130-220  30  3شيمي

دقيقه 2215-230  10  شناسيزمين

دقيقه75ـــــ  70جمع كل

ف�ز��

سيدهمحمدصادق مام –مصطفي كياني –سعيد شرق –بهنام رنجبر –ميثم دشتيان –بهنام جعفري –اميرحسين برادران –زهره آقامحمدي –مهدي آذرنسب –عباس اصغري –فردخسرو ارغواني
سيدجالل ميري –آرش مروتي –غالمرضا محبي

ش�مچ�

مرتضي زارعي –حامد رمضانيان –سرابعليرضا رضايي –فرزاد رضايي –حميد ذبحي –دهقان هيمس –ارژنگ خانلري –امير حاتميان –مسعود جعفري –ن جعفريكامرا –قادر باخاري
اكبر هنرمند –سيدحسن هاشمي –ثانيحسين ناصري –زادهحسن عيسي –ساجد شيري –رضا سليماني –اميرمحمد سعيدي

زم�نشناس�

اسديآرين فالح –شكران عربشاهي –بهزاد سلطاني –يمهدي جبار

مستندسازيفیلتر نهاییگروه ویراستاريویراستار استادمسئول درسگزینشگرنام درس
محمدرضا اصفهانیمحمدجواد سورچینژادمحمدامین عمودي –آقامحمديزهرهمصطفی کیانیامیرحسین برادرانامیرحسین برادرانفیزیک

تبارسینا رحمانی –زاده مقدممحمد حسنامیرحسین معروفیطرزمساجد شیريمسعود جعفريشیمی
سمیه اسکندريحسین شکوهدانیال بهارفصل

محیا عباسیآبادينوشجواد زینلیعلیرضا خورشیدي –آرین فالح اسديبهزاد سلطانیمهدي جباريمهدي جباريشناسیزمین

اصی: زهراالسادات غیاثیاختصمدیر گروه
عمومی: الهام محمدي

عمومی: معصومه شاعري –اسدياختصاصی: آرین فالحمسئول دفترچه آزمون
یسیده صدیقه میرغیاثآرایینگاري و صفحهحروف

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

حمید محمديناظر چاپ

14011401 ماهماهارديبهشتارديبهشت3030آزمونآزمون
تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

دومدومدفترچةدفترچة
اختصاصي تجربياختصاصي تجربي
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انجاممحل محاسبات

 

  
چند برابرAشوند. بیشینه تندي ذرات موجدهد که در یک محیط منتشر میشکل زیر نقش دو موج را در لحظۀ معین نشان می -161

؟استBبیشینه تندي ذرات موج

1 (4
9  

2 (9
4

3 (1
4  

4 (4  
x tیک موج عرضی در یک محیط کشسان در راستاي محور -162 در محیط به اندازةدر حال انتشار است و در مدت زمان معین

؟استکند. اگر بسامد چشمۀ این موج را مقداري افزایش دهیم کدام گزینه درستپیشروي می
  .کندمیرا طی ، مسافتی بیشتر ازt) موج در مدت زمان مشابه1
  .یابدمیافزایشها استxبر روي محورکه) بیشینۀ سرعت نوسان نقاط مختلف2
  .یابدمیمتوالی افزایشفازهم) فاصلۀ دو جبهۀ موج3
  د.نکمی) موج، مسافتی به اندازة دو برابر طول موج را در مدت زمان کمتري نسبت به قبل طی4

163- cm 4cmیک موج عرضی با دامنۀ /شود. اگر ذرهریسمانی منتشر میدر80و طول موج 0اي از این ریسمان در مـدت ثانیـه4
cm کند؟را بپیماید، در همین مدت، قلۀ موج چند متر پیشروي می40مسافت

1 (1  2 (2  3 (2/3  4 (4/6  
نقطـۀاز نقطۀ نمایش داده شده تـا tزماناي از محیط بوده و در مدتذرهAجایی مکان موج عرضی شکل زیر،در نمودار جابه - 164

Aتندي متوسط ذرةبیشینۀشود. در این مدتجا میجابهAاست؟متر بر ثانیهسانتیچند 

1 (200  
2 (50  
3 (130
4 (20 

کند. در یک لحظه، فاصلۀ اولین برآمدگی تـا فاصـلۀ دومـینایجاد میHz20یک چشمۀ موج، بر سطح آب، امواجی به بسامد -165

mاست. اگر عمق آب را مقداري افزایش دهیم. تندي انتشار موج در آبcm30رفتگی برابرفرو

s
کند. در این حالتتغییر می8

 متر خواهد شد؟رفتگی مجاورش چند سانتیفاصلۀ یک برآمدگی تا فرو

1 (60  2 (30  3 (40  4 (20

دقيقه40وقت پیشنهادي :4و3هايفصل: 3فيزيك
125تا62هايصفحه

2

y(cm)

-6

30

A

B

v=30 m
s

x(cm)

5

A
'

40
x(cm)

y(cm)

A

v=0/4 m
s
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انجاممحل محاسبات

nmیک موج الکترو - 166 tشود، اگر در لحظـۀمنتشر می yدر خال و در جهت مثبت محور60مغناطیسی با طول موج  بـردار میـدان0

z tباشد، جهت بردار میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در لحظۀالکتریکی در مبدأ مکان در جهت منفی محور s  165 در10
m c)مبدأ مکان به ترتیب از راست به چپ مطابق کدام گزینه است؟ )
s

  83 10

1 (z،x  
2 (z،x  
3 (z،x  
4 (z،x

10اي، امواج صوتی را در یک فضاي باز منتشر مییک چشمۀ صوت نقطه -167 متري ازکند. اگر تراز شدت صوت نقاطی که در فاصلۀ
بل باشد، توان تولیدي چشمۀ صوت چند وات است؟ (فرض کنید اتـالف انـرژي نـداریم ودسی90چشمۀ صوت قرار دارند برابر

 3W
I ,

m

 12
0 210 ( 

1 (9 2 (12  3 (/0 9  4 (/1 2
شـوند، مطـابقمنتشر میBvو A vهايکه به ترتیب در دو محیط مختلف با تنديBوAمکان دو موج صوتی –جایینمودار جابه - 168

بل باشد. انرژي صوتی رسیده به سطحی به مساحتدسی55برابرAاز چشمۀ صوتی dشکل زیر است. اگر تراز شدت صوت در فاصلۀ

dمیلی 5 ژول است؟و عمود بر راستاي انتشار موج قرار دارد در مدت یک ثانیه چند میکروBاز چشمۀ صوتی2متر مربع که در فاصلۀ

B A
w

(log / ,V V ,I )
m

   12
0 22 0 3 2 10

1 (/  41 28 10

2 (/  51 28 10

3 (/  42 56 10

4 (/  52 56 10
اي که در فاصلۀ معینی از چشمه ایستاده است، به ترتیب از راست بهاگر فقط دامنۀ چشمۀ صوتی را افزایش دهیم، براي شنونده -169

د؟کنچپ، ارتفاع و بلندي صوت چگونه تغییر می
  ) ثابت، ثابت4  ) ثابت، افزایش3  ) افزایش، ثابت2  ) افزایش، افزایش1

S مطابق شکل چشمۀ ساکن - 170 fموج صوتی با طول موج بـهBوAدر محل دو خودروصوتکند. اگر طول موجگسیل میو بسامد
باشد، کدام گزینه درست است؟ Bfو Afبه ترتیبBوAهايو بسامد صوت دریافتی سرنشینان خودروBو A ترتیب

1 (A B    وA Bf f f 

2 (A B    وA Bf f f   
3 (A B    وA Bf f f 

4 (A B    وA Bf f f B A

S

y

z
x

2

6
A

B

م�ان

جابهجا��
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انجاممحل محاسبات

، از مجموعۀM2وM1هايبرخورد متوالی با آینه 5پس ازSI، پرتومقابلدر شکل -171
این دو آینه خارج می ، بـاSI(مسیر عبـور پرتـويچند درجه است؟شود. زاویۀ

پرتوي خروجی یکسان است.)
1 (40
2 (20
3 (35
4 (30

mاز حال سکون با شتاب ثابتمتري از یکدیگر قرار دارند1280اتومبیلی در بین دو صخره که در فاصلۀ -172

s2
Bبه سمت صخرة 2

پـژواك بـوق خـود را هزند. اگـر راننـدرسد بوق میمیAمتري از صخرة600کند و هنگامی که به فاصلۀشروع به حرکت می

mچند متر بوده است؟Aدر لحظۀ شروع حرکت فاصلۀ آن از صخرة ،زمان از دو صخره دریافت کندهم
(v )

s
 320R¼Å

1 (520  
2 (484  
3 (536  
4 (436

شود؟مغناطیسی به همراه اثر دوپلر استفاده مییابی پژواکی امواج الکترویک از موارد زیر از مکاندر کدام -173
  تریپسی) دستگاه لیتو2    میکروفون سهموي) 1
  هاهاي قرمز) در رگ) تعیین تندي شارش خون (گویچه4    ها) تعیین تندي خودرو3

هاي مـوج در ایـن دو قسـمت راشـود. کـدام گزینـه جبهـهعمق مییک موج سطحی در آب از قسمت عمیق وارد قسمت کم - 174
دهد؟درستی نشان می به

1 (2 (

3(4 (

عمچ�ق آب 	معمچق عمچ�قآب آب 	معمچق آب

عمچ�ق آب 	معمچق عمچ�قآب آب 	معمچق آب

S

M

M



I

A B

1280m
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  19 :ةصفحاختصاصي دوازدهم تجربيفيزيك- ارديبهشت30آزمون-»7«پروژة

انجاممحل محاسبات

Bوارد محـیطAمغناطیسـی از محـیط، پرتو مـوج الکترومقابلمطابق شکل - 175

A،mm8Bدر محـیط ،شود. اگر فاصلۀ هر دو جبهـۀ مـوجمی ،و در محـیط
mm653باشد، زاویۀ انحراف پرتو چند درجه است؟ 0 8(sin / ) 

1 (15  
2 (16  
3 (20
4 (23

بـه دیـوارة ظـرفAمطابق شکل، پرتو نوري از هوا به سطح مایع شفاف داخل یک ظرف تابیده و پس از ورود به مایع در نقطۀ -176

cos)کند. تندي پرتوي نور درون مایع شفاف، چند برابر تندي آن در هوا است؟برخورد می ) 
837 10

1 (3 3
8

2 (5 3
3

3 (5 3
8

4 (8 3
15

177- W 48Aالمپی با توان کند. انرژي هر فوتون این المپ چند الکترون ولت است و در مـدتتابش می6600، امواجی با طول موج

mشود؟یک دقیقه چه تعداد فوتون از المپ تابش می
(c , h / j.s)

s
   8 343 10 6 6 10

1 (/ , / ev 219 6 10 1 875    2 (/ , / ev 214 8 10 1 875

3 (/ , ev 219 6 10 3    4 (/ , ev 21 4 8 10 3

R)ترین طول موج رشتۀ براکت چند نانومتر است؟اختالف بلندترین طول موج رشتۀ لیمان و کوتاه - 178 / nm ) 10 01

1 (4400
3

2(300

3 (2200
3

4 (1500

n  نام رشته مقدار

1  لیمان
4  براکت

300 8cm

A

6cm

53
0

8m
m

مح�ط

مح�ط

A

B

6m
m
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/تابند. اگر بسامد آستانۀ فلـزطور جداگانه به سطح یک فلز میهاي مختلف بهبا انرژيDوA،B،Cچهار فوتون -179 Hz 151 5 10

 دهد؟الکتریک رخ میباشد، با توجه به جدول زیر، چند فوتون از این چهار فوتون، اگر به سطح این فلز بتابند، اثر فوتو

(h ev.s)  154 10 

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

r rژن از مدار با شعاعالکترون در اتم هیدرو - 180 برابر شعاع مدار بـور باشـند، 4و16به ترتیبrو rکند. اگرگذار میبه مدار با شعاع
یابد.................... میبرگریدانرژيانرژي الکترون طی این گسیل ................... 

1 (1
3) 2  ، کاهش4

3) 3  ، افزایش16
1) 4  ، کاهش16

  ، افزایش4

هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -181
مغناطیسی قرار دارد.سرخ طیف امواج الکتروشده از سطح اجسام در ناحیۀ فرو، بیشتر تابش گسیلالف) در دماي اتاق

ب) طیف گسیلی رشتۀ داغ یک المپ روشن، یک طیف پیوسته است.
پ) طیف گسیلی خطی براي گازهاي مختلف یکسان است.
باشد.یوسته میهاي سازندة آن است و پقوي بین اتمکنشت) طیف تشکیل شده توسط جسم جامد، ناشی از بر هم

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
nژن در ترازالکترونی در اتم هیدرو - 182  هاي ممکن، اگر این اتم به حالت پایه برود، امکان گسیلقرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذار6

1ترین طول موج فوتون تابشی بین آنچند فوتون با انرژي متفاوت وجود دارد و کوتاه 0ها چند نانومتر است؟ 01(R / (nm) )

nmو15) 1
720
nmوnm100  3 (5و15) 2  7

720
  nm100و5) 4  7

تواند به گسیل فوتونیایم، کدام گذار بین دو تراز میژن که در شکل زیر نشان دادهبا توجه به ترازهاي انرژي الکترون اتم هیدرو -183
nm hc)منجر شود؟660با طول موج حدودي eV.nm) 1240 

1 (E E3 2      
2 (E E4 2  
3 (E E4 1      
4 (E E3 1  
  

تابـانیم تـا طـی یـک فراینـد گسـیل القـایی،ژن، فوتونی با انرژي مشخص میهاي برانگیختۀ هیدرواي از الکترونبه مجموعه - 184
اتـم 5هاي برانگیخته تغییر کند. اگر در ابتدا حـداقلانرژي گسیل شوند و تراز انرژي الکترونفاز و همجهت، همهایی همفوتون
nژن در حالتهیدرو  برگ است.)ریدانرژيREاست؟ (REقرار داشته باشند، انرژي خروجی از مجموعه چند برابر4

1 (75
162 (45

83 (9
2  4 (15

4

A B  C  D  فوتون

(eV 5/56/5  8  4/5  (انرژي



=4

=3

=2

=1

n

n

n

n

n=0

-0/85

-1/51

-3/4

-13/6

eV

eV

eV

eV
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185 -   J برابر اتم یک هستۀ بستگی 139انرژي آن10 هستۀ جرم اگر /است، kg 273 34 هـاي آن چنـدباشد، جـرم نوکلئون10

mکیلو cگرم است؟ (
s

  83 10 (

1 (/  273 33 10  2 (/  273 35 10  3 (/  274 35 10  4 (2910

186-  .................. در یک هستۀ مادر ناپایدار، به یک .................. و یک .................. تبدیل شود.یکدهد کهوقتی رخ میواپاشی
– –ون) نوتر1   الکترون منفیپروتون
2– –) پروتون   الکترون مثبتنوترون
3– –) نوترون   الکترون مثبتپروتون
4– –) پروتون   الکترون منفینوترون

1 2یکسان باشد، بعد از گذشتBوAهاي اولیۀ دو عنصر پرتوزاياگر تعداد هسته -187 وAهاي اولیـۀ عنصـرهسته16روز، تعداد

1 چقدر است؟Bعمر عنصربه نیمهAمانند. نسبت نیمه عمر عنصرباقی میBهاي اولیۀ عنصرهسته128تعداد

1 (8  2 (1
8  3 (7

4  4 (4
7

گرم از جرم این ماده واپاشیده شود، جرم باقیمانده در این30ثانیه64ثانیه است. اگر بعد از16نیمه عمر یک مادة پرتوزا برابر -188
مدت چند گرم است؟

1 (2  2 (20  3 (/0 5  4 (/0 05
؟دختر کدام استذرة بتاي منفی گسیل شود، تعداد نوترون هستۀ 2ذرة آلفا و 3فرایند واپاشی زیر اگردر- 189

1 (223

2 (135  A
ZU X23592  

3 (88  
4 (139  

tهاي مادر پرتوزاي یک نمونه را برحسب زمان نشان میشکل زیر، نمودار تغییرات تعداد هسته - 190 چند ثانیه است؟1دهد، در این نمودار
1 (4  
2 (8  
3 (5  
4 (12  
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:جز به؛اندهاي زیر درستهمۀ عبارت -191
  فلزي تشکیل شده است.نافلزي و یک عنصر شبهعنصرياز ،زمینجود در پوستۀ جامدترین اکسید مو) فراوان1
  شده است.متصلهاي کربن اتمسایرپیوند اشتراکی به 4) در ساختار الماس همانند گرافیت، هر اتم کربن توسط2
  دست آورد.هاي کربن به نام گرافن را بهمتر از اتماي به ضخامت نانوتوان الیهگرافیت و نوار چسب، می) با استفاده از3
  .استیگانه به اتم یکسان متصل شدهکتونی، هر اتم اکسیژن توسط دو پیوندهايار کوارتز همانند ساختار ترکیب) در ساخت4

هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -192
(SiC)  یم) سیلیسآ بعدي است که به عنوان سایندة ارزان در تهیۀ سنباده کاربرد دارد. دواالنسییک جامد کووکربید

 اتم کربن دیگر متصل است. 3هر اتم کربن به ،در الماس واتم کربن دیگر 4هر اتم کربن به ،ب) در گرافیت

اند.کی به یکدیگر متصلهاي گرافیت با پیوندهاي اشتراپ) صفحه
دهد که در آن هرتشکیل میبعدياالنسی با ساختاري سهکوويجامد ،) سیلیسیم ضمن ایجاد پیوند اشتراکی با اتم اکسیژنت

اتم سیلیسیم به دو اتم اکسیژن اتصال دارد.
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

درصـد20. اگر با جذب رطوبت، درصـد جرمـی آب بـهدهدنوعی خاك رُس را نشان می ة، درصد جرمی مواد سازندزیرجدول -193
SiO چقدر خواهد شد؟تقریب به2برسد، درصد جرمی

SiO2  Al  ماده O2 3  H O2Na O2  Fe O2 3MgO  Auو دیگر مواد
46/  درصد جرمی 20/37 74  /13 32  /1 24/0 96  /0 44/0 1  

1 (/43 3  2 (/42 6  3 (/46 2  4 (/49 3
؟انددرستچند مورد از موارد زیر - 194

یونی وجود دارد. ةفقط شار ،) در سیستم تولید برق از انرژي خورشیديآ
PClتوانستاتیکی مقابل را میالکتروپتانسیلب) نقشۀ نسبت داد.3به مولکول
ها،به دلیل توزیع متقارن بار الکتریکی بر روي اتم ،هاي خطیمولکولهمۀپ) در
دهد.رخ نمیالکتریکیگیري در میدانجهت

منفی و مثبت، ناقطبی هستندقطببه دلیل نداشتناتینها مانندت) برخی مولکول
کنند.گیري نمیجهتالکتریکیو در میدان

Hهايمولکولدرث) هر اتم اکسیژن O2هايژنی با اتمدر ساختار یخ، چهار پیوند هیدروموجود
.کندبرقرار میهاي مجاورژن مولکولهیدرو

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

دقيقه30وقت پیشنهادي :4و3هايفصل:3شيمي
121تا65هايصفحه
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 است؟نادرستچند مورد از مطالب زیر، - 195

گیرياکسید در میدان الکتریکی جهـتداراي ساختار خطی بوده و برخالف کربن دياکسیدهمانند کربن دينیل سولفیدکربو

کند.می

N2HF حالت مایع است.دمایی کمتري بهدر گسترة ،در مقایسۀ با

ئورید است.ژن فلواز هیدروتر ي قودر سدیم کلرید ،ايبین ذرهنیروي جاذبۀ

شود.محیطی میگیري از این منبع انرژي، سبب کاهش ردپاي زیستناپذیر است و بهره یدخورشید، منبع انرژي تجد

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

انـرژي گرمـایی ایـن ةشود. اگر منبـع ذخیـریونی استفاده می ةبه عنوان شارگاه خورشیدي از سدیم کلرید مذابدر یک نیرو -196
Cتوسط این شاره چند کیلوانتقالبا حداکثر گرماي قابل ،متر مکعب پر شود 2گاه به حجمنیرو توان تبخیـررا می100گرم آب

g.mL(کــرد؟ در نظــر بگیریــد.kJ.mol140و گرمــاي الزم بــراي تبخیــر آب را برابــر12چگــالی شــاره برابــر
H , O :g.mol  11 16(

1 (918  
2 (981  
3 (8/91  
4 (1/98  

اکسید به درستی بیان شده است؟گرد تريآمونیاك و گوزیر در موردهايعبارتچند مورد از -197

دهندة تراکم کمتر بار الکتریکی است.رنگ قرمز در هردو مولکول نشاناستاتیکیهاي پتانسیل الکترونقشهدر

از صفر دارند.اند و گشتاور دو قطبی بزرگترهر دو مولکول قطبی

کنند.گیري میهر دو مولکول در میدان الکتریکی جهت

هستندبار جزئی منفیداراياکسیژنهاياکسید اتمژن و در گوگرد ترينیاك اتم نیترودر آمو.

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

هاي زیر درست است؟یک از عبارتکدام -198

است. 6هاي سازندة سدیم کلرید برابردر مولکولClوNaدیناسیون) عدد کوئور1

  شود.کار برده نمی) واژة شبکۀ بلوري براي توصیف مواد مولکولی در حالت جامد به2

  تر است.از مواد مولکولی قويجامدهاي کوواالنسیدهندةتشکیلهايذرهجاذبۀ بیننیروي) 3

  ها رابطۀ مستقیم دارد.ها و شعاع یونبا چگالی بار یونپاشی شبکۀ بلور) آنتالپی فرو4

ظرفیت گرمایی ویژه  نقطۀ جوش  نقطۀ ذوب  ماده
/  C800  C1400  کلریدسدیم J.g . C  1 10 85
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هسـتند. اگـرتناوبیجدولدومدورةازدو عنصرDوCاي قرار دارند و عنصرهايدر یک گروه اصلی جدول دورهBوAهايعنصر- 199

Aآنتالپی فرو BازS2پاشی شبکۀ S2بـاپتاسیمترکیب یونی حاصل ازبیشتر وCوDترتیب بهبـهK 3KوC2صـورت D،باشـد

 هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام

و B و ترکیبCو A ب متعلق به ترکیبهاي تشکیل شده از این چهار عنصر به ترتیبین ترکیب هپاشی شبکفروآنتالپی) بیشترین و کمترین1

D.است  

  است.Aتر از شرایط نگهداري عنصرآسانB) شرایط نگهداري عنصر2

  بیشترین چگالی بار را دارد.Cعنصرآنیونرسند،هایی که به آرایش الکترونی نئون می) در بین آنیون3

Aدر ترکیبکاتیون) اگر آرایشی الکترونی4 S2در ترکیبمشابه آرایش الکترونی آنیونK C2،یونچگالی بارباشدLiتر از یونبیش

  است.Aعنصر

کدامBجايکدام عدد و بهAجايه شده است. بهئاارkJ.mol1چند ترکیب یونی برحسببلور، انرژي شبکۀدر جدول زیر -200

 توانیم قرار بدهیم؟یون را می

1 (5381- I      

2 (2318- I  

3 (2318- N 3

4 (5381- N 3

هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -201

ها وترین نسبت بین آنیونفرمول مولکولی هر ترکیب یونی ساده

دهد.ها را نشان میکاتیون

هاي پایدار عناصرات چگالی بار یونتوان به تغییرنمودار مقابل را می

اي نسبت داد.جدول دورهسومدورة

اگر در شبکۀ بلور ترکیب یونیA B3 ، عدد کوئوردیناسیون کاتیون2

.است 9دیناسیون آنیون آنباشد، عدد کوئور 6برابر با

ی فرضیآنیون و کاتیون در ترکیب یوندیناسیونعدد کوئوراگرMXجهـت 6باشد، نیروي جاذبه براي هـر یـون در 6برابر

شود.دیده می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

B O 2  
آنیون

کاتیون            

A  3791  Mg 2

704  2481  Na
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است؟نادرستهاي زیر  عبارتچه تعداد از -202
پذیري و تنوع عدد اکسایش از جمله خواص فیزیکی فلزها است.) داشتن جال، رسانایی الکتریکی، شکلآ

تر هستند.ذوبتر و دیرتر، چگالگروه اول و دوم سختفلزهايواسطه نسبت بههايلی فلزطور کب) به
(II) .دانۀ قرمز کاربرد داردبه عنوان رنگ،اکسیدپ) آهن

شوند.جا میتاسر قطعۀ فلز آزادانه جابههاي فلز، در سرهاي الیۀ ظرفیت اتمت) در مدل دریاي الکترونی، الکترون
Tiث) براي ساخت استنت ویژة رگ کنند.استفاده می ،استNiوها از نیتینول، معروف به آلیاژ هوشمند که آلیاژي از

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

1موازنه نشدةچند مورد از عبارات زیر در مورد واکنش -203 Zn)65زیر درست است؟ g.mol )

2m nZn(s) V (aq) Zn (aq) V (aq)    

شود.هاي رنگی میوردها) واکنش اکسایش فلز روي در محلول نمکی از وانادیم است که منجر به تولید فرآ
/ 2گرم فلز روي با 5/6به ازاي واکنش کامل ،ب) اگر محلول اولیه زردرنگ باشد 0لیتر محلول ، محلـولینمـک وانـادیمموالر1

آید.دست میرنگ بهآبی
Znرنگ باشد و نسبت تعداد مولپ) اگر محلول اولیه آبی باشد، محلول نهایی بنفش رنگ است. 1برابروانادیمیونبههاي مصرفی

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

است؟درست ،نزنتیتانیم و فوالد زنگزیر در مقایسۀهايعبارترد ازاموکدام -204
از فوالد بیشتر است. ،آننقطۀ ذوب تیتانیم برخالف چگالیآ) 

تر از فوالد است.تیتانیم در برابر خوردگی مقاومب) 

فوالد برخالف تیتانیم در برابر سایش مقاومت باالیی دارد.پ) 

است.جوددر آب دریا ناچیزهاي موپذیري فوالد با ذرهواکنشت) 
  ) ب و پ4  ) آ و ب3  ) آ و ت2  ب و ت )1

Fe)    ند؟ اهاي زیر درستچند مورد از عبارت -205 ,O :g.mol )  156 16

شود.بیشتر میبرخالف شعاع یونیچگالی بار الکتریکی ،هاي عناصر دورة سوم جدول تناوبی با افزایش عدد اتمیآ) در کاتیون
Alبلورشبکۀپاشیب) انرژي الزم براي فرو O2 است.AlF3بلورشبکۀیپاشیشتر از انرژي الزم براي فرو، ب3

NaClصورت: ید و کلرید عناصر سدیم و لیتیم بهپاشی شبکۀ بلور فلوئورپ) ترتیب انرژي الزم براي فرو NaF LiCl LiF   .است
TiOگرم از دو رنگ128ت) اگر در مخلوطی به جرم Feو2دانه مصرفی O2 3،/22 درصد از75گرم آهن وجود داشته باشد،4

دهد.جرم این مخلوط را رنگدانه سفید تشکیل می
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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است؟نادرستگزینهدهد، کدامها را در هواي یک شهر نشان میار زیر که غلظت برخی آالیندهبا توجه به نمود -206

ها را بهتوان وجود آناند و میهایی است که اغلب رنگیهواي آلوده حاوي آالینده) 1

  ص داد.یآسانی تشخ

  است.NO2گازاي هواي این شهر ناشی از) رنگ قهوه2

3NO 2O) با کاهش مقدار گاز   یابد.افزایش می3، مقدار گاز

  اکسیژن واکنش دهد.تواند با گازپذیري زیادي دارد و میواکنشNO) گاز4

 هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت - 207

هاي کاتالیستی مصرف آن را کاهش داد.به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدلفناوري تولید بنزین

کههاي خروجی از اگزوز خودروآالیندهبیندرCO xوNO ،O3،شامل yC HاستCO نسـبت بـه بقیـه مـواد، مقدار

.باشد  میبیشتر

توسط مواد مختلف است.الکترومغناطیسیهايسرخ، تفاوت در میزان انعکاس پرتوسنجی فرواساس طیف

MRIسنجی در علم پزشکی است.اي از کاربرد طیف، نمونه

  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

است؟رستنادبا توجه به نمودارهاي زیر، کدام گزینه -208

  شوند یا بسیار کند هستند.ها در دماهاي پایین انجام نمی) این واکنش1

/برابرNO)، به ازاي مصرف یک مول1سازي مربوط به واکنش () انرژي فعال2 kJ190 است.5

  پایدارتر هستند. هادهندهها نسبت به واکنشواکنش، فراوردهدودر هر) 3

  پوسفر است.در الیۀ ترو) در جهت رفت یکی از مراحل تشکیل اوزون1) واکنش مربوط به نمودار (4

N  (g)  O (g)
2

+
2

181kJ

381 kJ

(1) وا�نش پ�شرفت

اهنرژي CO(g)  O (g)+2

kJ

(2) وا�نش پ�شرفت

اهنرژي 2

566

CO (g)2
2

NO(g)2

334kJ

شباهنهلايروز دلاير ساعت

ت
ظ

غل
p

p
m
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هاي زیر درست است؟یک از عبارتکدام -209

–«گر، با کاهش سطح انرژي قلۀ نمودارافزایش دما همانند استفاده از کاتالیز) 1   شوند.واکنش می، موجب افزایش سرعت»پیشرفت واکنشانرژي

  دهد.سازي واکنش رفت و برگشت را به یک نسبت کاهش میگر انرژي فعال) استفاده از کاتالیز2

  مانند.کنند و در پایان واکنش باقی میگرها در واکنش شرکت نمی) کاتالیز3

  شود. سازي واکنش فسفر سفید با اکسیژن در دماي اتاق تأمین می) انرژي فعال4

متر مسافت طی کنـد،کیلو25طور متوسط روزانهکند. اگر هر خودرو بهدر شهر تهران، روزانه حدود دو میلیون خودرو تردد می -210

تقریب ماهانه چند تن آالینـده، مطـابق جـدول زیـر واردبه

نـاقطبی )هاي (شود و چند تن از آن سهم مولکولکره میهوا

ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.)است؟ (اعداد گزینه

1 (25800- 4800

2 (12900- 2400

3 (12900- 4800

4 (25800- 2400

(در همـۀشود؟جایی کدام تعادل گازي در جهت برگشت میبا توجه به نمودارهاي زیر، افزایش حجم در دماي ثابت، موجب جابه -211

ها، مواد شرکت کننده در واکنش به حالت گازي هستند.)گزینه

1(2 (

3 (4 (

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

متر (گرم)ان آالینده به ازاي مسافت یک کیلومیز  آالینده

CO6  

x yC H6/1  

NO1  
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است؟نادرستدماتغییرات ذکر شده در اثر تغییردر چند مورد از موارد زیر -212

N) افزایش دما در تعادلآ O (g) NO (g)2 4 22مخلوطاي: افزایش شدت رنگ قهوه

NHب) کاهش دما در تعادل (g) N (g) H (g)3 2 22 3اتمی 2هايمولکولمولیدرصد: افزایش

2پ) کاهش دما در تعادل 22 4Ag O(s) Q Ag(s) O (g) جود در ظرف: افزایش فشار گاز مو

PClت) کاهش دما در تعادل (g) Cl (g) PCl (g)3 2 5افزایش مقدار عددي ثابت تعادل :

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

mA(g)يامانۀ تعادلی گازکه سدر صورتی -213 nB(g)لیتري انتقال دهیم، تعـادل در 2لیتر به یک ظرف 4را از ظرفی به حجم

کدام مطلب دربارة این تعادل درست است؟ .شودجا میجهت برگشت جابه

1 (m nیابد.، با افزایش دما مقدار ثابت تعادل افزایش می  

2 (n m.واکنش در جهت برگشت، گرماده است ،  

3 (m nمحتواي انرژي قلۀ نمودار ،»–   تر است.ها نزدیکوردهبه محتواي انرژي فرا» یشرفت واکنشپانرژي

4 (n mیابد.سرعت واکنش رفت، کاهش میکاهش دما، سرعت واکنش برگشت، افزایش و، در اثر  

ـولمــول H2،80/0مــول 20/0لیتــري حــاوي 2در یــک ظــرف - 214 0/10 ،CO2مـCOمــول 40/0وH O2تعــادل گــازي ،

2 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g) در حجم و دماي ثابت، چند گرم گازبرقرار است .COمخلـوط اضـافهبه ایـن

C)مول برسد؟ 225/0کنیم تا مقدار نهایی آن به ,O : g.mol )  112 16

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

Nتعادل- 215 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2با توجه به تغییر اعمال شده و برقـراريیک لیتري برقرار است. سربستۀدر یک ظرف

 است؟نادرستچه تعداد از مطالب زیر ،تعادل جدید

حجمدرH 2NHو دماي ثابت با اضافه کردن مقداري گاز عـادل اولیـهاز تتـربیشدر تعادل جدیـدN2و3به سامانه، غلظت

خواهد بود.

حجم سامانهدر دماي ثابت، با کاهشH در تعادل جدید کمتر از تعادل اولیه است.N2و2، غلظت

یابد.سرعت واکنش رفت کاهش و سرعت واکنش برگشت افزایش می ،با افزایش دما

،یابد.جود در سامانه افزایش میگازي موهايکند و شمار مولتغییر نمیتعادلثابت ،فشار سامانۀ تعادلیبا کاهشدر دماي ثابت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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SOتعادل -216 (g) SO (g) O (g);K 3 2 22 2 25یـک از اجـزايهـاي برابـر از هرلیتـري بـا حضـور جرم 2در یـک ظـرف

SOکننده در واکنش برقرار شده است. پس از تغشرکت جود در این تعـادل، واکـنش مـورد نظـر در جهـت مو3ییر غلظت گاز

SOبرابر میO2وSO2يجا شده و غلظت گازهامناسب جابه جـود در موO2و2شود. در تعادل جدید، تفاوت جـرم گازهـاي

S)شود؟ظرف برابر با چند گرم می ,O :g.mol )  132 16

1 (1536  2 (768  3 (192  4 (384  

است؟نادرستعبارت کدام گزینه -217

  شود.ري اقتصاد یک کشور می وکارگیري فناوري و تبدیل مواد خام به مواد فراوري شده سبب رشد و بهره) به1

  کار بردن دانش براي حل یک مسئله در صنعت یا زندگی روزانه براي رسیدن به هدفی خاص دانست.توان بهي را می) فناور2

  همراه است. ،مانند تلفن و رایانه همراه) فناوري گاهی با ساخت یا استفاده از یک وسیله3

هاییهمچنین طراحی و ساخت دستگاه ؛تر آنهاست فهتر و باصر) فناوري شیمیایی شامل ساخت مواد جدید، یا روشی براي ساخت آسان4

  باشد.براي شناسایی دقیق ساختار مواد می

؟درست استروزیر در مورد ساختار روبههايچه تعداد از عبارت -218

از نفت خامدهد که الکل آن مستقیماًاستر را نشان مییک پلی

آید.دست می به

ناپیوندي است.لکترونا 8شونده آن دارايهر واحد تکرار

پتاسیممحلولبابه ترتیب از واکنش مواديدي الکل سازندة آناسید ودي

آیند.دست میمنگنات رقیق و غلیظ به پر

ضـمن واکـنش بـا پتاسـیماکسـایش یافتـههر اتم کـربنعدد اکسایشتغییر ،استفاده در آننومر مورددر تولید هر دو مو

ت.یکسان اس ،منگنات پر

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

O O H H

H H n

C C O C C O

H

H

H

H
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است؟نادرستکدام گزینهبا توجه به شکل زیر -219

1A یابد.اتمسفر افزایش می50است و فشار تا حدودC350براي تولید متانول، دما حدودBبا) در واکنش

  د.یابدرجه اکسایش می 6اتم کربنهر،Bو A ) در تولید2

3C A) استفاده از   مزیت بیشتري دارد.Bوبراي تولید متانول نسبت به مسیر

تـوان از روشالکلـی میهـا اسـت و بـراي تشـخیص گـروه عـاملیترین عضـو خـانواده الکلو سادهبودهسمیرنگ و غیر) متانول مایعی بی4

  سرخ استفاده کرد.سنجی فروطیف

حاصلاسیدلیکهاي ترفتامولکولتماممول الکترون مبادله شود و36اسیدلیکاگر در فرایند تبدیل مقداري پارازایلن به ترفتا -220

در واکنش با اتیلن گلیکول 213 PETزنجیر پلیمري یکسان و مشابه ایجاد10 بـر) چند گـرمکنند، جرم مولی پلیمر حاصل (

 است؟مول

A(H ,C ,O :g.mol ,N )    1 231 12 16 6 10

1 (115200  2 (230400  3 (345600  4 (576000

H  O
2

+
A + B

CH
4 CH

3
OH

C
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ترین سرعت را دارند؟یک از امواج زیر، کم، کداملرزهدر کانون زمین -221

1 (2 (

3( 4 (
لرزه درست است؟کدام عبارت دربارة بزرگی زمین -222

  تر خواهد بود.تر باشد، دامنۀ نوسانات امواج بزرگهرچه بزرگی بیش) 1
  دورتر است.لرزهسطحی زمینتر باشد آن نقطه از مرکزهرچه بزرگی کم) 2
  باشد.ها میاي و توصیفی ویرانیمقیاس مشاهده) 3
  یابد.برابر افزایش می10ازاي هریک واحد بزرگی مقدار انرژي به) 4

؟استنادرستهاکدام عبارت در مورد آتشفشان -223
هاست.ی از فواید وجود آتشفشانکره یککره و هوا) تشکیل آب2  پذیر نیست.ها امکاندر داخل دریاچه یآتشفشانهايفعالیت) وقوع1
. نداعمق تشکیل شده، در محیط دریایی کمهاي سبز البرز) توف4  توانند مزارع حاصلخیزي را تشکیل دهند. هاي آتشفشانی می) گدازه3

؟شودنمیها دیده، تغییر ارتفاع در پدیده هاها و گسلدر کدام نوع از تنش - 224
امتداد لغز ،) برشی4  معکوس ،) برشی3  معکوس،) فشاري2  عادي ،) کششی1

شوند؟ذخایر گازي از منابع اقتصادي محسوب می ،ساختی زیرهاي زمیندر کدام پهنه - 225
    داغکپه –زاگرس) 2  ایران مرکزي –البرز) 1
داغکپه –شرق و جنوب شرق ایران) 4  البرز –ایران مرکزي) 3

یافت شده است؟پروتروزوئیکتاهادئنهایی با سننگساختی زیر، سهاي زمینیک از پهنهدر کدام -226
  بزمان -) سهند4  ایران مرکزي) 3  البرز) 2  داغ) کپه1

تر از بقیه بوده است؟، وقوع کدام پدیده از نظر زمانی مقدمشناسی ایرانزمین ۀدر مورد تاریخچ -227
کوه البرز) تشکیل رشته2  عربستان به ورقه ایران ۀ) برخورد ورق1
شدن تتیس کهن) بسته4    کوه زاگرس) تشکیل رشته3

هاي تأثیرگذار اصلی براي تشکیل آن به ترتیب از قدیم به جدیـددهد. نوع تنششکل زیر، برش کوهی در کنار یک جاده را نشان می -228
اند؟کدام

) کششی، فشاري1
  ) برشی، کششی2
  ) کششی، برشی3
  ) فشاري، کششی4

باشد.ها پیش از وقوع این پدیده به صورت ......... می...... بوده و رفتار سنگلرزه ...علت اصلی زمین -229
  کره ـ االستیکهاي سنگجایی ورقهجابه) 2  اي ـ آزاد شدن انرژيحرکت امواج لرزه) 1
  کره ـ شکستگیهاي سنگحرکت ورقه) 4  ايتوزیع نامتعادل انرژي ـ تولید امواج لرزه) 3

 ها با یکدیگر متفاوت است؟گزینهامتداد کدام دو گسل در - 230

ترود –) درونه4  ارس –داغ) کپه3  تبریز –) زاگرس2  نایبند –) کازرون1

دقيقه 5وقت پیشنهادي :7 و 6هايفصلشناسي:زمين
117تا89هايصفحه
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