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 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

 فيفريبا رئو، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  محسن اصغري، داود تالشي، هامون سبطي، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري، سيد محمد هاشمي  فارسي
 نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضويايي، محمدعلي كاظميبين، حسين رضمحمد جهانولي برجي،نويد امساكي،  ، زبان قرآنعربي

كبير، فيروز نژادنجف، سيد هادي  محمدعلي عبادتي، مرتضي محسنيبقا، فردين سماقي،محمد رضاييپور، آرمان جيالردي،محمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
 هاشمي، سيداحسان هندي

 ، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي، عمران نوريناصر ابوالحسني، تيمور رحمتي  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس  رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  محسن اصغري، مريم شميراني

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  پور اسماعيل يونس

  ليال ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  سكينه گلشنيمحمد آقاصالح، 

 عليرضا آبنوشين
  اميرحسين حيدري

  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
اله استيري، محدثه رحمتلو،سعيد آقچه

  يتمرآ
  سپيده جاللي  عليرضا آبنوشين



به ترتيب حروف الفباطراحان   

ترتيب حروف الفبابه و يراستارانو گزينشگران 
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 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

شده/ديباچه: آغاز و مقدمة  شده، مجاب، قانع معبر: محلّ عبور، گذرگاه/ متقاعد: مجاب
  ، لغت، تركيبي)3فارسي (   دارنده، محافظ هر نوشته/ حمايل: نگه

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 2

  است. » تفراغ«امالي صحيح كلمه 
  ، امال، تركيبي)3فارسي (        

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  - 3

تو آدمي يـا فرشـته؟ و   «گوييم:  كنيم؛ مثالً مي گاهي با پرسش، تشبيهي را مطرح مي
  مهربان هستي.  ،اين است كه تو مانند فرشته مقصودمان
رنگ  كه خون شفق و فلق ميانة هيد)، به ماه و خورشيد در، اين (سرِ ش»1«در گزينة 

  است، مانند شده است.
بينيم و سرِ شهيد بـه خورشـيد و مـاه     ، نيز ادامة همان تشبيهات را مي»2«در گزينة 

  فرود آمده بر كرة خاكي، مانند شده است.
  يار به نيز، تشبيه لبان يار به لعل و دهان » 3«مقصود شاعر از طرح سؤال در گزينة 

گفتنـد، امـا در آزمـون     العـارف مـي   قند است (قدما گاهي به اين  نوع تشبيه، تجاهـل 
  )شمار آمده است و خواهدآمد. درستي، نوعي تشبيه به سراسري به

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي (   
----------------------------------------------    

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة  - 4

به داستان جمشيد و جام جم اشاره دارد./ تشـخيص: اللـه    :جم/ تلميح جناس: جام و
  .گرفت جام جم را در كف دست

  هاي ديگر تشريح گزينه

جناس ندارد./ تلميح: به داستان سـامري اشـاره دارد./ تشـخيص: چشـم     »: 1«گزينة 
  مست

جناس: جـام و جـان/ تلمـيح بـه داسـتان حضـرت خضـر و آب حيـات/         »: 2«گزينة 
  ارد.تشخيص ند

شـدن   جناس: جان و جهان/ تلميح ندارد./ تشخيص: دال (مورد نـدا واقـع  »: 4«گزينة 
  غير انسان.)

  تركيبي)، آرايه، 2فارسي (
----------------------------------------------    

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  - 5

  .است» اليه مضاف«  ،»د«و » ب« ابياتنقش ضمير در 
است: دوستان تو را از فتنة زمان  در امان  » مفعول« ،»الف«  نقش ضمير در شمارة

  .دارند  نگه
  .است» متمم« ،»ج«بيت نقش ضمير در 

  )94، دستور، صفحة 3فارسي ( 

  )داود تالشي(  »1«گزينة  - 6
 تركيب وصفي 4 ←جهان  دوجلوه،  يكفتنه،  اين، بدچشم »: 1«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تركيب وصفي 3 ← جرعه يك، غارت همين، مستچشم »: 2«گزينة 
  تركيب وصفي 1 ← رخشانخورشيد »: 3«گزينة 
  در اين گزينه تركيب وصفي نداريم.»: 4«گزينة 

   )94، دستور، صفحة 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »2«گزينة  - 7
اي شكستگان، هر موج ناخدا (مسـند) اسـت و   واژة قافيه در بيت اول، مسند است: بر

در بيت دوم نقش نهادي دارد. هرجا كه خوش نوايي (نهاد) حضور دارد، مشـتاق نالـة   
  تو است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
در مصراع سوم بيت، پس از كلمة صائب حذف وجود دارد: صائب [بـا تـو    »:1«گزينة 
  هستم]

  ناخدا است.شكستگان،  موج براي كشتي مصراع دوم: هر
  اضافيتركيب  4 ←آوارة طلب، خامة تو، مشتاق ناله، نالة تو»: 3«گزينة 

  وصفيتركيب  3 ←هر سياهي، هر موج، هر جا 
هـر سـياهي، خضـر    »: نهاد+ مسـند+ فعـل  «دو جمله با الگوي  ،بيت اول»: 4«گزينة 
  موج، ناخداست. / هر.است

  )، دستور، تركيبي3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 8

، »2«بيانگر ارزشمندي شهادت است. در گزينة » 4و  3، 1«هاي  مفهوم ابيات گزينه
  .شاعر، عشق يار را به شهيد مانند كرده است

  هاي ديگر تشريح گزينه
گونه  ست، همانبه واسطة تيغ شهادت، زندگي مادي بر من ناگوار شده ا »:1«گزينة 

  كه با پيداشدن آب، تيمم باطل است.
شهادت، ننگ هستي را از وجودم دور كرد، همچو سيالب كه در پيش »: 3«گزينة 

  ريزد. دريا گرد راه را از خويشتن مي
شمشير براي مشتاق شهادت، هالل عيد است. سرِ منصور حالج بدون »: 4«گزينة 

 رقصد. هراس در باالي دار مي

  )97صفحة مشابه ، مفهوم، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  - 9
مرتبط، نترسيدن  از مرگ  و جانفشاني در راه  هاي  گزينهال و ؤمفهوم ابيات صورت س

هركه عاشق اسـت مرگـي بـراي او وجـود     « :گويد مي» 4«اما بيت گزينة ، عشق است
  »ندارد.

  )95، مفهوم، صفحة 3رسي فا(
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -10
  راه عشق (معشوق) است. فشاني در ط: پاكبازي و جانمفهوم مشترك ابيات مرتب

توصيه به ترك تعلقات مادي و دنيوي براي رسيدن بـه عـالم   »: 2«مفهوم بيت گزينة 
  ست.معنا

   )87تا  84هاي  وم، صفحه، مفه3فارسي (

 3فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -11
  هاي غلط: معناي درست واژه

  فرياد خواستن، طلب ياري كردن، دادخواهي كردن: فرياد خواندن»: 1«گزينة 
  شمارگرفتن: حساب پس دادن»: 2«گزينة 
  رستن: رهاشدن، نجات يافتن»: 3«گزينة 

  )، لغت، تركيبي2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة  -12
امـالي صـحيح كلمـه    »: ج«اسـت./ در بيـت   » فـراق «امـالي صـحيح   »: ب«در بيت 

  است.» سالح«
  ، امال، تركيبي)2فارسي (        

----------------------------------------------    
 )داود تالشي(  »2«گزينة  -13
 آمده است./ ايهام ندارد.» زدن«چون با فعل  ،»سخن«مجاز از » دم«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »انتظارداشتن«كنايه از » داشتن چشم»/ «لب لعل«تشبيه: »: 1«گزينة 
تشـخيص و اسـتعاره   » سركش بودن عشـق »/ «درياي آتش«پارادوكس: »: 3«گزينة 

  دارد.
چوب  -1معنا دارد:  دو» عود«/ ايهام تناسب: »ا«آرايي: تكرار مصوت  واج»: 4«گزينة 

    ساز) نوعي ساز (متناسب با مطربه و پرده -2خوشبو (مورد نظر شاعر) 
  ، آرايه، تركيبي)2فارسي (            

----------------------------------------------    
 )هامون سبطي(  »2«گزينة  -14
ور آمده است امـا بـه دليـل حضـ    » يعرس«ايهام تناسب دارد؛ در بيت به معني » تند«

  كند. هم از آن به ذهن خطور مي» تند«شيرين در مصراع نخست، معني مزة 
در مصـراع دوم  » جور«آميزي است./ به  نسبت دادن مزة شيرين به جور و ستم، حس

شخصيت انساني بخشيده شده است و اين تشخيص مانند اغلب موارد، استعارة مكنيه 
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .است »يار«تعاره از اس» ماه«»: 1«گزينة 
آميزي در كار نيست. استعاره هم  پيراهن و انسان داراي بو هستند و حس»: 3«گزينة 

  جا در معني حقيقي خود آمده است.) در بيت آفريده نشده است. (نور بصر اين
جـا هـم    آميزي در ميان نيست. اين يار مهربان بو و رايحه دارد، پس حس»: 4«گزينة 

  عارة مكنيه است. ايهام تناسب در كار نيست.تشخيص از نوع است
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي (   

 ---------------------------------------------    
  )مشهد -سيد محمد هاشمي(  »4«گزينة  -15

بـه  » ازيـرا «سـازِ   ، مصراع اول جملة پايه است و با حـرف ربـط وابسـته   »4«در گزينة 
  ة مركب تشكيل داده است.جملة پيرو متّصل شده است و يك جمل

  هاي ديگر تشريح گزينه

  يك جملة ساده است: دين و خرد براي من سپاه و سپر است.»: 1«گزينة 
  هاي حرير درپوشند. بستان و بيابان يك جملة ساده است:»: 2«گزينة 
سـازي   اين بيت از پنج جملة ساده تشكيل شده است و حرف ربط وابسته»: 3«گزينة 

       شود. در آن ديده نمي
  ) 90، دستور، صفحة 2فارسي (

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  -16
اي  چنـين پديـده   به شود كه در گذشته جريان الكتريسيته گفته مي به امروزه »:برق«

  شده است. اطالق نمي
شـود كـه در گذشـته چنـين كـاربردي       : امروزه به اهرمي در خودرو گفته مي»دنده«

  نداشته است.
ـ    »:تماشا« هـم   ،كـاربرد داشـته اسـت   » گشـت و گـذار  «ه معنـاي  در گذشـته هـم ب

  كردن و توجه نمودن نظاره
  »سعدي«مثال: ديده شكيبد ز تماشاي باغ/ بي گل و نسرين به سرآرد دماغ 

  »عراقي«تا تماشاي وصال خود كند/ نور خود در ديدة بينا نهاد 
  رود. به كار مي» ديدن و نظاره كردن«امروزه نيز تماشا در معني 

خـورده بـه كـار     آرا و خودپسـند يـا ابلـه و فريـب     در گذشته به معني خويشـتن رعنا: 
قامـت و زيبـا    رفته است اما امروزه، معناي مثبت به خود گرفته و به افراد كشـيده  مي

  شود. اطالق مي
  نفير: امروزه كاربرد ندارد.

ه؛ رفتـ  آهنگ : عالوه بر قصد و نيت در گذشته به معني نغمه و موسيقي هم به كارمي
امـروزه  » چو آهنگ بربط بود مستقيم/ كي از دست مطـرب خـورد گوشـمال   «نمونه: 

  همين معاني را حفظ كرده است.
  )106، دستور، صفحة 2فارسي (   

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -17

يكر و نمايندة معناي بيت صورت سؤال: تو شاهي و نمايندة اهورامزدا يا اژدهاپ
در بيت گزينة  ← مورد به بحث و بررسي پرداخت بايد در اين يقيناًاهريمن؟ 

 دهد. معنا مي» يقيناً و قطعاً«كاربرد و معناي قيدي دارد و » آوري«نخست نيز 
  )104، دستور، صفحة 2فارسي ( 

----------------------------------------------   
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -18

، »3«به جانبازي در راه وطن اشاره شده است امـا گزينـة   » 4و  2، 1«هاي  در گزينه
گويد كه جان فدا كردن شاعر در راه معشوق عجيـب نيسـت و جـان فـداكردن و      مي

  روي معشوق را نديدن عجيب است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

نيست و بدون وطـن،   جانبازي در راه حفظ آبروي وطن كار بسيار مهمي »:1«گزينة 
  دارايي و وجود انسان ارزشي ندارد.

شدن در راه ميهن اسـت و ايـن    خون عاشقان وطن هرلحظه آمادة ريخته»: 2«گزينة 
  اي نيست اگر جاري نشود. آب از آن چشمه

  كنم؛ زيرا عهد و پيمان من با او چنين است. جان خود را فداي وطن مي»: 4«گزينة 
  ) 117، مفهوم، صفحة 2(فارسي 

----------------------------------------------   
 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -19

  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: عشق با رنج و محنت همراه است.
  .مفهوم بيت از خود بي خود شدن عاشق است »3«مفهوم بيت گزينة 

  )97 ، مفهوم، صفحة2فارسي (
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -20
شاعر از حركت همراهان در  حسرت، »3«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  تحركي و غفلت خود. راه سفر و نكوهش بي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  بيان ناپايداري عمر »:1«گزينة 

  شكوة شاعر از نبود فريادرس»: 2«گزينة 

      ي شاعر در سخن گفتن و خاموش نماندن خودستاي»: 4«گزينة 
 )88، مفهوم، صفحة 2فارسي (              

 2فارسي
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 كاشان) -محمدعلي كاظمي نصرآبادي (  »2«گزينة  -21

»دجكلُّهـم  «هـا /   فرشته»: المالئكة) / «4و  1هاي  پس سجده كردند (رد گزينه»: فَس
) / 1جـز (رد گزينـة    مگر، بـه »: إلّا)  / «3و  1هاي  همگي باهم (رد گزينه»: أجمعون

و از كـافران بـود (رد   »: و كان مـن الكـافرين  ) / «4تكبر ورزيد (رد گزينة »: استَكبرَ«
  ها) ساير گزينه

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1« گزينة -22

(جمله وصفيه مضـارع  »: ريفتخ) / «3(نكره) مردي (رد گزينة »: رجل«ايستاد / »: وقف«
شود، چون فعل عبارت مرتبط قبلي ماضي  است و به صورت ماضي استمراري ترجمه مي

شروع بـه صـحبت   »: بدأ بِالكالم) / «3و  2هاي  باليد (رد گزينه كرد، مي است) افتخار مي
 )4و  2هاي  ها (رد گزينه اما آن»: لكنّهم) / «4و  3هاي  كرد (رد گزينه

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 حسين رضايي)(  »2«گزينة  -23

ودي« أنْ تُعـ كلَي4 گزينـة (رد زبان : »اللِّسانَ«/  )1 گزينة: بايد عادت دهي (رد »ع /(
ـرِّضي  / « )4ة : هر موضوعي (رد گزينـ »كُلِّ موضوعٍ« ال تُعـكَـيدر : تـا اينكـه   »للـتُّهمِ  ل

  ها) (رد ساير گزينه رار ندهيها ق معرض تهمت
  (ترجمه)

---------------------------------------------- 

 )ابهر -ولي برجي(  »2« گزينة -24

أن ) / «1اسـتاد (رد گزينـة   »: ةاألسـتاذ «موافقـت كـرد ... فقـط /    »: لم توافق ... إلّـا «
نشـجويانش (رد  براي دا»: لطالباتها) / «4و  3به تاخير بيفتد (رد گزينه هاي »: يؤجل
 سه روز»: أيام ةثالث) / «1امتحان شيمي (رد گزينة »: إمتحان الكيمياء) / «1گزينة 

  (ترجمه)
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4« گزينة -25

»: أدويـة مختلفـة  «پزشـكان /  »: األطباء) / «1كنند (رد گزينة  صحبت مي»: يتحدث«
(فعـل مضــارع مجهـول) اســتفاده   »: تُســتخدم) / «2وهـاي گونــاگوني (رد گزينـة   دار
) / 3و  1هـاي   براي درمان كرونـا (رد گزينـه  »: لعالج كورونا) / «1شود (رد گزينة  مي

  )3در مراحل اولية دچارشدن (رد گزينة »: اإلصابةفي المراحل األولي من «
  (ترجمه)

---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي(  »4« گزينة -26
آمده است كه در اين » الّذينَ«است، » ال«كه داراي » السياح«، پس از »4«در گزينة 

دقّت كنيد در اين عبارت ». كساني كه«كنيم، نه  ترجمه مي» كه«را » الّذينَ«صورت 
  باشد.  خبر آن مي» يتحيرون«مبتدا است و » السياح«

كننـد، بسـيار    گردشگراني كه آثار تاريخي ما را مشـاهده مـي  «عبارت: صحيح ترجمة 
  »شوند! حيران مي

  (ترجمه) 

  )حسين رضايي(  »2« گزينة -27
هنگام درد و رنج، فعل مجهول است.  ترجمة صحيح عبارت: » لَن ينادي«دقت كنيد 

  !شد صدا زده نخواهدهرگز انساني به جز مادر 
  (ترجمه) 

 ----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2« گزينة -28

هديـه  «إلـي صـديقي /   »: به دوسـتم «كتاباً / »: كتابي)/ «4اليوم (رد گزينة »: امروز«
علـي  »: در حلّ مشـكالت ) / «4و  3هاي  من قبل (رد گزينه»: قبالً«أهديت / »: دادم

 1هاي  قد ساعدني (رد گزينه »:به من كمك كرده بود) / «3حلّ المشاكل (رد گزينة 
تواند به شـكل   ، فعل دوم مي»فعل ماضي + فعل ماضي«) (دقت كنيد در ساختار 3و 

 ماضي بعيد ترجمه شود.)

 )ترجمه(

  درك مطلب:متنةترجم
خريد  اي مي شناختند. او هر سال بنده شود كه تاجري را مردم به سنگدلي مي حكايت مي

كرد  ند، سپس از او خالص شود. تاجر بنده را آزاد نميتا فقط يك سال تمام نزدش كار ك
انداخت. اين تاجر اعتقاد داشت  هايش مي تا دنبال كار ديگري بگردد، بلكه او را براي سگ

يابند، بدين جهت  ها از امور بسيار و رازهاي زيادي آگاهي مي كه خدمتكاران در خانه
اش اقدام به خريد  ادت ساالنهخالص شدن از بنده به آن روش بهتر است. تاجر به ع

، روزها در شده بوداي جديد نمود، در حالي كه اين (بندة) جديد به باهوشي شناخته  بنده
از كه زمان شكنجه نزديك شد، تاجر بنا به عادتش  خدمت سرورش بر او گذشت تا اين

ع به ها شرو ، اما از آنچه ديد، تعجب كرد. سگدست كشيدها چند روز  دادن به سگ غذا
چرخيدن اطراف بنده و ليسيدن گردنش كردند، سپس نزد او خوابيدند! تاجر از بنده در 
مورد راز (موضوع) پرسيد، پس به او گفت: اي سرور من، يك سال كامل به تو خدمت 

ها  هاي گرسنه انداختي، در حالي كه من فقط دو ماه به اين سگ كردم پس مرا براي سگ
   ها بود! از (جانب) آن خدمت كردم، پس آنچه ديدي،

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3« گزينة -29

ترسيد كه بنـده بـه او زيـان     زيرا تاجر مي«شد؟:  چرا تاجر سنگدل از بنده خالص مي
  )حي(صح »برساند!

  هاي ديگر تشريح گزينه
   (غلط) »كرد! زيرا بنده از دستورات فراوان او سرپيچي مي»: «1« نةيگز
  (غلط) »كرد! مور پنهان را آشكار ميزيرا بنده ا«»: 2« نةيگز
  (غلط)  » كند! دانست كه بنده كار ديگري پيدا نمي زيرا تاجر مي«»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1« گزينة -30

ـ    ها خدمت كرد همان بنده به سگ«ترجمة عبارت:  ان دسـتور  دطور كه تـاجر بـه او ب
  ؛ نادرست است.»داده بود!

  هاي ديگر تشريح گزينه
  (صحيح) » كرد! بنده فقط يك سال نزد تاجر كار مي«»: 2« نةيگز

» بندة باهوش پيش از اين كه سال به پايان برسد، نيت تاجر را دانست!«»: 3« نةيگز 
   (صحيح)

بـل از عـادت   داد بـه جـز ق   هايش را در طول سـال غـذا مـي    تاجر سگ«»: 4« نةيگز
  (صحيح)» اش! ساالنه

  (درك مطلب)

 3و  2، زبان قرآن عربي
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -31

گمان را نسبت به مردم نيكو گـردان وگرنـه گمـان تـو هـر چيـز زيبـايي را خـراب         «
  عبارتي مرتبط با مفهوم متن است. » كند! مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  زيباست كه مردم نسبت به تو گمان خير كنند! »: 1« نةيگز
  تر است! پنهان كردن اسرار از نگهداري اموال سخت»: 2« نةيگز
 بينيم! اغلب اوقات ما تنها بخشي از تصوير را مي»: 3« نةيگز

  (درك مطلب)

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1« گزينة -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
حرف نـون،   .است نادرست» ليس له مفعول ،ةالزّائدحرف النّون من حروفه «»: 2«گزينة 

            مفعول اين فعل است.» ي«از نوع وقايه است و حرف زائد نيست. همچنين ضمير 
  مجرور به حرف جر است.» الكالب« .است نادرست»» الكالب« مفعوله«»: 3«گزينة 
ي مفرد مـذكّر  فعل ماض» ألقيت« .است نادرست »للمتكلّم مضارع،فعل «»: 4«گزينة 

 مخاطب است.

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
خبـر  » أفضَل«مبتدا و » التّخلّص«است.   نادرست» الطّريقةخبره: بتلك »: «1«گزينة 

  آن است.
مصـدر بـاب   » تخلُّص«، زيرا است  نادرست» ص؛ مضارعه: يخلّصماضيه: خلَّ»: «2«گزينة 

          است. »ماضيه: تَخلَّص؛ مضارعه: يتخلَّص«تفعل است، نه تفعيل! شكل صحيح آن، 
  است.  نادرست» خبر ...»: «4« گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3« گزينة -34

» يكـونُ «چنـين   به اين شكل صحيح است، زيرا اسم فاعل اسـت. هـم  » المستَمعينَ«
  فعل مضارع و به اين شكل صحيح است.

  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3« گزينة -35

  در اين گزينه تضاد وجود ندارد.
  گرهاي دي تشريح گزينه

  متضاد هستند. » واثق«و » متردد»: «1«گزينة 
  متضاد هستند.» يتّسع«و » يضيق»: «2«گزينة 
 متضاد هستند.»  أَضَرّ«و » أَنفَع»: «4«گزينة 

  (مفهوم)

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -36
كـه جمـع مـذكر    » هـم «و ضمير متّصل » المجدينَ«با توجه به معناي عبارت، كلمة 

» 3«كه به آينده داللت دارد، گزينة » غداً«مچنين با توجه به كلمة غايب هستند و ه
  كند.  معناي فعل مضارع را به آيندة منفي تبديل مي» لن«صحيح است، چون 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كند كه مناسب نيست. آيندة مثبت ميتبديل به معناي مضارع را » سـ»: «1«گزينة 
  فعل مخاطب دارد و مناسب نيست. داللت بر» ال تندمون»: «2«گزينة 
  فعل به صورت ماضي منفي به كار رفته كه مناسب نيست.»: 4«گزينة 

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 )قائنات -بين محمد جهان(  »4« گزينة -37
 خواهد كه با يك فعل توصيف شده باشـد، بنـابراين بايـد    صورت سؤال، مفعولي را مي

موصـوف نكـرة   ، »4«اي را بيابيم كه در نقش مفعـول باشـد؛ در گزينـة     موصوف نكره
  . مفعول است» مفردات«

  ها: ه در ساير گزينههاي نكر موصوفبررسي 
مجرور بـه حـرف جـر    » دعاء«و » ةصال«و خبر » صديق« ب فاعل است،ئنا» ةموعظ«

 كدام در نقش مفعول نيستند. هستند؛ بنابراين هيچ

  )(قواعد اسم
----------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي (  »3« گزينة -38
شود و قاعـده و دليلـي    به صورت مضارع اخباري ترجمه مي» يسوق«، »3«در گزينة 

  بر التزامي ترجمه شدن آن نيست. 
هركس كه اين مربي به او راننـدگي را بيـاموزد (آموخـت)، او بـدون     «ترجمة عبارت: 

  »راند! ر خودرويي را ميشك ه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  سازد. معناي مضارع التزامي مي» يسوق«قبل از » لـ«حرف »: 1«گزينة 
معطـوف شـده اسـت و مضـارع التزامـي      » أن يركـب «به فعـل  » يسوق»: «2«گزينة 

  شود. ترجمه مي
وم براي جمالت وصـفيه، فعـل د  » فعل مضارع + فعل مضارع«در ساختار »: 4«گزينة 

 تواند به صورت مضارع التزامي ترجمه شود. مي

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »1« گزينة -39
  .معناي حصر وجود دارد منه نداريم و مستثني در اين گزينه

 كند! پرواز مي شكارفقط خفاش در شب براي »: 1«ترجمة گزينة 

  منه هستند. مستثني» الجميع«و » كلّ قول«، »أميناً«ها به ترتيب:  در ساير گزينه
  (استثناء)

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »4« گزينة -40

داننـد! =  فقـط    هايم به جز يك نفر از ايشان، زبان فرانسوي را مي ترجمه: همشاگردي
  داند! ان فرانسوي را ميهايم زب يكي از همشاگردي

  اين دو عبارت مفهوم متناسبي ندارند.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  از حكم كلّي قبل از خود جدا شده است.» العلم«در هر دو عبارت »: 1«گزينة 
تواند با فعـل نهـي    (علي أن ال ...) مي» علي + اسم + فعل منفي«ساختار »: 2«گزينة 

  (ال أتدخَّلْ) مترادف باشد.
  نيز بيان شود.» فقط«تواند با كلمة  اسلوب حصر (فعل منفي + ...+ إلّا) مي»: 3«زينة گ

  (استثناء)
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 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -41
ها پاك شود و اين كار با توبـه   افتد كه نفس ما از آلودگي نفس زماني اتفاق مي ةتزكي

  )94، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (  شود. از گناهان آغاز مي
---------------------------------------------- 

 )مان جيالرديرآ(  »3«گزينة  -42
 ن اَسس بنيانَهيرٌ اَم مخ اَسس بنيانَه علي تَقوي منَ اهللاِ و رِضوان ناَفَم« ةشريف ةدر آي

آيا آن كـس  : القوم الظالميندي هجهنَّم و اهللاُ ال ي فانهار به في نارعلي شَفا جرُف هارٍ 
تقواي الهي و خشنودي خدا نهاده، بهتر اسـت؛ يـا كسـي     ةكه بنياد كار خود را بر پاي

پرتگاهي در حال سقوط سـاخته و بـا آن در آتـش دوزخ فـرو      ةكه بناي خود را بر لب
خداوند كساني را كه زنـدگي  » كند. افتد؟ و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي مي

اند، ظالم ناميده است؛ چون اين افراد حداقل به خـود   ه بنا كردهخويش را بر لبه پرتگا
كنند (ظلم به نفس خويش) زيرا با انتخاب مسـيري نادرسـت،    و زندگي خود ظلم مي

زنند و آخرتي تباه شده را براي خـود بـه وجـود     عقوبتي دردناك را براي خود رقم مي
  آورند.   مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
غيرقابـل   ةتوبه، با طرح استفهام انكاري، نسبت به آينـد  ةدر سورخداوند  »:1«ة گزين

  اعتماد زندگي غيرديني به مردم هشدار داده است. 
) بنا نهادن زندگي به دور از ةسقوط در آتش دوزخ مرهون (معلول / نتيج »:2«گزينة 

  باشد. احكام الهي مي
نودي خدا بنـا شـده و   تقواي الهي و خش ةمنان بر دو پايؤاساس زندگي م »:4«گزينة 

 هاي سست و لرزان است.  اساس زندگي ظالمان مبتني بر شك و تزلزل و پايه
  )95، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (

---------------------------------------------- 
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -43

نـاسِ و  لنافع لو م كبيرٌقل فيهما اثم «  فرمايد: خداوند در مورد عمل شراب و قمار مي
  )98، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (   .»ر من نفعهمااكباثمهما 

---------------------------------------------- 
 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -44

اين فرمايش خداوند به پيامبر (ص) كه: بـراي بنـدگان نيكوكـارم چيزهـايي ذخيـره      
د و اعتماد به او، هر گونه نگراني نسبت بـه  با اين مطلب كه تكيه بر خداون...» ام  كرده

  )95، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (  ارتباط دارد.   ،برد آينده را از بين مي
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »4«گزينة  -45
  )99، صفحة 8درس ، 3دين و زندگي (  »اء سبيالسو  فاحشةو ال تقربوا الزنا إنّه كان «

---------------------------------------------- 
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -46

در ارتباط بـا ايـن مفهـوم    ...» د و يدار و بسا چيزي را خوش نمي«موضوع آية مباركه: 
جا كه خداوند نصيحتگر حقيقي مردم و خواهان سعادت آنان است، بـه   است كه از آن

 هشدارهايي داده است. ،گيري از خطراتمنظور پيش
  )97و  96 هاي ه، صفح8، درس 3دين و زندگي (

---------------------------------------------- 
 )سيدهادي هاشمي(  »2«گزينة  -47

هـر قـدر زنـدگي بشـر      اي قابل اجراسـت و  درست است كه اسالم در هر دوره و زمانه
تواننـد احكـام    يـد، فقهـا و مجتهـدين مـي    تر شود و نيازهاي جديدي پديـد آ  پيچيده

اسالمي را متناسب با آن شرايط استخراج كنند، اما اين بـدين معنـا نيسـت كـه اگـر      
ها و تمايالت مخالف با سعادت خود پيـدا   جوامع بشري دچار انحراف شدند و خواسته

در طـول تـاريخ    .ها را بپذيرد و مطـابق بـا آنهـا حكـم كنـد      كردند، اسالم آن خواسته
اند، اما پيامبرشان در مقابل آن انحراف ايستاده و بـا   اند كه منحرف شده جوامعي بوده

  )97، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (  آنان مبارزه كرده است.
---------------------------------------------- 

 )آرمان جيالردي(  »4«گزينة  -48
تـرين   ي و مالي، يكـي از مهـم  برخي مسئولين و فساد ادار گرايي تجمل و گري اشرافي

به وجود آمدن فاصله طبقاتي است كه عالوه بـر آثـار   و ماندگي اقتصادي  عوامل عقب
گرايـي در   گرايـي و مصـرف   اعتمادي عمـومي و رواج تجمـل   منفي اقتصادي، باعث بي

  )104، صفحة 8، درس 3دين و زندگي (  شود.   ميان مردم مي

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة  -49

  روح حاكم بر جامعه و نشان دهنده (عيانگر) هويت و شخصيت آن است. فرهنگ، 
هاي اينترنتي، براي اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي، براي همه مسـتحب   ايجاد پايگاه

  »، واجب استافرادي كه توانايي علمي، فني و مالي آن را دارند«و براي 
  )101و  100هاي  ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (  

---------------------------------------------- 

 )تبريز - نجف فيروز نژاد(  »2«گزينة  -50

: به منظـور گسـترش معـارف    هاي سينمايي و تلويزيوني ج: توليد، توزيع و تبليغ فيلم
  واجب كفايي  :اسالمي

 حرام  :هاي معمولي د: شرط بندي در بازي

  )102و  101هاي  ه، صفح8، درس 3دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

  
 

 )كبير  مرتضي محسني(  »4«گزينة  -51

و «خـوانيم:   شود، در ايـن آيـه مـي    از اين آية شريفه موضوعات (الف و د) برداشت مي
 يـا د نيست مگر رسولي كه پيش از او رسوالن ديگري بودند، پس اگـر او بميـرد   حمم

گرديـد؟ و هـر كـس بـه      پيشين خود) باز ميآيا شما به گذشته (و آيين   كشته شود،
گذشته باز گردد به خدا هيچ گزند و زياني نرسـاند و خـدا بـه زودي سپاسـگزاران را     

  » دهد. پاداش مي
رحلت رسول  ازترين خطري كه جامعة اسالمي را پس  مهمكه اين آيه مؤيد آن است 
قـابكم) و  كنـد، بازگشـت بـه جاهليـت اسـت (انقلبـتم علـي اع        خدا (ص) تهديد مـي 

گزاران واقعي نعمت رسالت پيامبر (ص) كساني هسـتند كـه ثابـت     سپاسگزاران و ارج
  )89، صفحة 7، درس 2دين و زندگي (  اند و تزلزل در عقيده و عمل ندارند.  قدم

---------------------------------------------- 

 )سيد احسان هندي(  »4«گزينة  -52

  ل حكومت عدل نبوي به سلطنت  تبدي ← جامعه مؤمنتغيير مسير *
تحريـف در معـارف    بـه  ←* تعليم و تفسير آيات قرآن مطابق با منافع قدرتمنـدان  

  اسالمي و جعل حديث 
هاي اصيل اسالمي؛ بـه خصـوص اهـل     * تالش حاكمان براي منزوي كردن شخصيت

 به ارائه الگوهاي نامناسب. ← بيت پيامبر (ص)

  )93و  92 هاي ه، صفح7، درس 2دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )سيد احسان هندي(  »1«گزينة  -53

تبيين معارف اسالمي  ←اطهار  ةائم ةهاي بزرگ در حديث و سير كتاب آمدنفراهم 
  متناسب با نيازهاي نو

  عدم تأييد حاكمان  ←ب خالفت صعباس در غ اميه و بني حاكمان بني ديدنيكسان 
  تعليم و تفسير قرآن كريم  ←رف كتاب آسماني قرآن كريم بيان معا

تبيـين معـارف    ←مسـائل   ةهمـ  ةنظر اهل بيـت دربـار   مندي مسلمانان از اظهار بهره
  )103و  101، 100 هاي ه، صفح8، درس 2دين و زندگي (   نو اسالمي متناسب با نيازهاي

---------------------------------------------- 

 )لرستان - فردين سماقي(  »3«گزينة  -54

خود را در قالب تقيـه انجـام    ةامامان (ع) مبارز :درست مبارزه ةانتخاب شيو مرتبط با
دادند از جمله اين مـوارد، ارتبـاط ميـان امامـان و يـاران آنهـا در نقـاط مختلـف          مي

امامــان (ع)  ؛ييــد حاكمــانأهــاي اســالمي بــود و در راســتاي اصــل عــدم ت ســرزمين
هـاي   شيوه بهرساني  گرفتند. اطالع قي و رفتاري حاكمان را در نظر مياخال هاي تفاوت

 ييد حاكمان است. أمختلف به مردم از مصاديق عدم ت

  )104و  103 هاي ، صفحه8، درس 2دين و زندگي (

 3دين و زندگي 

 2دين و زندگي 
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 )محمدعلي عبادتي(  »2«گزينة  -55

  درست است. » ج«و » ب«، »الف«موارد 
مان (ع)) به شهادت رسيدند، امامـت  هـ.ق، امام حسن عسگري (پدر امام ز 260سال 

  امام زمان (ع) شروع شد.  
سـال   5هـ.ق است، پس امام تا آن زمان  255* دقت كنيد تولد امام زمان (ع)، سال 

  اند.   داشته
 مصادف است با آغاز غيبت صغري، نه غيبت كبري. 260* سال 

  )111، صفحة 9، درس 2دين و زندگي (
 ---------------------------------------------- 

 )بقا ييرضا محمد(  »2«گزينة  -56

مستضـعف وجـود   ، طبقة مستكبر و طبقة فقيردر جامعة مهدوي، قطب مرفّه و قطب 
  است. گستريندارد و اين توصيف، بيانگر عدالت 

كند و از دزدي  كس احساس ناامني و ترس نمي در دوران ظهور امام زمان (عج)، هيچ
  . : امنيت كاملنيست اموال و ثروت ديگران خبري

هـا تعيـين كـرده،     ها به هدفي كه خداوند در خلقت براي آن در جامعة مهدوي انسان
 هاي رشد و كمال رسند: فراهم شدن زمينه تر مي بهتر و آسان

  )120، 119 هاي ه، صفح9، درس 2دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )تبريز - نجف ادفيروز نژ(  »2«گزينة  -57

تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر در ارتباط بـا  
خوشا به حال كسي كه به حضـور  «هاي منتظر بوده و حديث  پيروي از امام از ويژگي

 بيانگر اين مفهوم است.» در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.برسد قائم 

  )117، صفحة 9 ، درس2دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژاد نجف(  »4«گزينة  -58

الهـي و مـدعيان    غيـر  كند كه مردم جهان از همـة مكاتـب   امام عصر زماني ظهور مي
هـاي   انـد، دل  باشند، و با تبليغي كه منتظران واقعي كـرده  برقراري عدالت نااميد شده

هاي آدميان  آن امام جلب شده باشد. اين دوران زمان كامل شدن عقل مردم به سوي
كند، عقل آنان كامل  ها مي اي كه امام زمان به همة انسان است و با لطف و توجه ويژه

  )120و  119هاي  ه، صفح9، درس 2دين و زندگي (  شود. مي
---------------------------------------------- 

 )پور سديانامين ا(  »1«گزينة  -59

آورد  قلب انسان را بـه درد مـي   ،اين مطلب« :البالغه علي (ع) در نهج ةفرمودمطابق با 
ها (شاميان) در مسير باطل خود اين چنين متحدنـد و شـما در راه حـق ايـن      كه آن

  )90، صفحة 7، درس 2دين و زندگي (   »د.اي كندهگونه متفرق و پرا
---------------------------------------------- 

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة  -60

  همراه باشد. عمل صالحشيعه بودن تنها به اسم نيست، بلكه بايد با 
 »ماية زينت ما باشيد، نه ماية زشتي ما.«امام صادق (ع) خطاب به شيعيان فرمودند: 

  )105، صفحة 8، درس 2دين و زندگي (

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -61
ة گذشته، چند دزد به موزة ملي دستبرد زدند و چند تابلوي ارزشمند را به هفت«ترجمة جمله: 

  »اند. ها هنوز دستگير نشده ها هستند و آن گويد كه همچنان دنبال آن سرقت بردند. پليس مي
  مهم درسي ةنكت

“yet”  تواند پاسخ صحيح باشد. مي» 4«نشانة زمان حال كامل منفي است، در نتيجه تنها گزينة  
  )مرگرا( 
----------------------------------------------  

 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -62
در  خانواده و دوستان خود با اقامت در اسپانياي آفتابي تا حد ممكن من از« :هجمل ةترجم

  »!برم فصل زمستان لذت مي
  مهم درسي ةنكت

  ر) استفاده شود. (اسم مصد ”gerund“ فعل دوم بايد به صورت  ”enjoy“بعد از فعل 
  )گرامر( 
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -63
من  بنابراين، دوست نداردكه براي تولدش خريدم  را همسرم جواهراتي :الف« جمله: ةترجم

 »شويد. مجبورم آن را پس بدهم اگر ناراحت نمي

  »نگران نباشيد. مشكلي نيست. :ب«
  ه مهم درسينكت

همچنين به معني پس دادن مطرح است.   ”give back“اي  در اين تست فعل دو كلمه
قابل شمارش است، بـراي ارجـاع بـه آن از ضـمير      غير ”jewelry“دقت كنيد چون اسم 

  )گرامر(     كنيم.  استفاده مي ”it“مفعولي مفرد يعني 
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »3«ة گزين -64
ليت داشـتند  ئوتوسط افـرادي كـه در شـهر مسـ     1456آن ميزها در سال « جمله: ةترجم

 وخاطر آن ميزهاي مشهور شناخته شده  به خريداري شدند. اكنون آن شهر باستاني عمدتاً
  »شود و حتي مورد احترام است. ديده مي

  ) پيچيده2  يئ) نامر1
  )واژگان(   ) خيالي4  ) باستاني3

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »2«گزينة  -65

هاي مربوط بـه وزن را بـه    هاي ده ساله نتوانستند بفهمند چگونه اندازه آن بچه«ترجمة جمله: 
  »را انجام دهند.  ها كمك كند آن شان خواستند به آن كيلو تبديل كنند، بنابراين از معلم

  يل كردن) تبد2  كردن حمله) 1
  )واژگان(   ) گردآوري كردن4  كردن تجديد )3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »2«گزينة  -66

 ادشـان يرا بـه   شـان  ةگذشـت  يهـا  ناگهان تجربـه  يزيچ يوقت افراد يبرخ«جمله:  ةترجم
 »شوند. يزده و عصب جانيآورد، ممكن است ه يم

  ادآوري كردن ي )2  تقاضا كردن )1
  )واژگان(   جذب كردن) 4  مصرف كردن )3

3و  2زبان انگليسي 
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 )عمران نوري( »4«گزينة  -67
ساخت را بپردازند تا بـه   آن توربين بومي ةمحلي موافقت كردند هزين مردم« جمله: ةترجم

  »نزديكش مورد استفاده قرار گيرد. ةمنظور توليد برق كافي براي منطقه و چهار همساي
  ) قدرت2  ) خالق1
  )واژگان(   ) توربين4  حرفه، تي) صنايع دس3

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »3«گزينة  -68

آخرين باري كه او به كوهنوردي رفت، از لحاظ جسمي آسـيب ديـد؛ هـوا    « جمله: ةترجم
  »همراه نداشت. بهكافي  لباسبسيار بد بود و او 

  طور جالب به) 2  طور صحيح به) 1
  )واژگان(   طور شفاهي به) 4  ر جسمانياز نظ) 3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -69

در  ايـ  ،دارنـد  يكه مشـكالت روحـ   ياختالل در كودكان نيا ،اوقات تر شيب«جمله:  ةترجم
  »شود. يمديده  ،برند از افسردگي رنج مي كه يكسان

  نسبت  )2  اختالل )1
  )واژگان(   وسيله )4  ژيم غذايير )3

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »2«گزينة  -70

به داليل متنـوعي بسـيار تغييـر كـرده      برقراري ارتباط در دو قرن گذشته« جمله: ةترجم
 برقـراري ارتبـاط  نـات  تواند اختراع تلفن باشد كـه بـه دنبـال آن امكا    ها مي اولين آناست؛ 
  »آمدند. فراواني

  ) تنوع2  ) مثال1
  )واژگان(   سلسله ،رديف ،) رشته4  ) منبع3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -71

انتظـار داشـته    توانيد مي چگونه ديخور يم عيسر يليخود را خ يغذا يوقت« جمله: ةترجم
  »د؟يكن هضمخوبي  خود را به يكه غذا ديباش
   ) آلوده كردن2  توليد كردن) 1
  )واژگان(   هضم كردن )4  ) مرتب كردن3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -72

 يا مختلـف، خانـه   يهـا  الـت يگوناگون در ا يها او پس از اشتغال در شغل « جمله: ةترجم
  » .از كردب وركيويدرن يو دفتر كار ديكوچك خر

  جنبشي )2  عصبي )1
  گوناگون )4  اميدوار )3

  )واژگان( 
  كلوزتست:متنةترجم
احاطـه شـده اسـت.     نياز آب است كه از هر طـرف توسـط زمـ    يعيوس ةمنطق اچهيدريك 
 نيـ سـت. ا ا ]هـا  از آن[نمونـه   كيخزر  ياينامند. در يم ايرا اغلب در ميواقعاً عظ يها اچهيدر

 ياريبسـ  ياست كه محل زندگ نيدر جهان است و اعتقاد بر ا يرزم آب درون ةبدن نيبزرگتر
كه   يا ي، ماه ياريخاو انيباال مانند ماه يارزش اقتصاد با واناتينشده و ح كشف موجوداتاز 
  ، غاز و قو است. نگويمانند فالم يپرندگان نيآن ارزشمند است، و همچن اريخاطر خاو هب

گوشـت   يخزر است. آنها برا يل در سراسر كشورهامتداو ]ورزش[تفريح  كيپرندگان  شكار
اسـت و   افتـه يكـاهش   اريها بس آن تي، جمع جهيشوند؛ در نت يشكار م شانيپرها نيو همچن

همـه پرنـده را شـكار     نيـ ا يها در معرض خطر انقراض قرار دارند. اگر مردم محل از آن يبرخ
  .دينيبب ديتوانست ينطقه مم نيرا در ا يباتريز اريسوحش ب اتيو ح عتيكردند ، طب ينم

 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -73
  شده احاطه) 2  يحاو) 1
  )كلوزتست(   شده معرفي) 4  شده اجتناب) 3

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -74
  تركيب) 2  بدنه) 1
  )كلوزتست(   وعدة غذايي) 4  قاره) 3

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -75

  ضروري) 2  متداول) 1
  )كلوزتست(   جزئي) 4  مناسب) 3

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -76

  نكتة مهم درسي 
نوع جمالت فعل عبارت شـرط   نينوع دوم است. در ا يساختار جمالت شرط يجمله دارا
 .است حيصح »3« ةنيگز ،جمله يشود و با توجه به معن يم انيساده ب ةذشتبا زمان گ

  )كلوزتست( 
  :درك مطلبمتنةترجم

تواند باعـث   شود مي گرفته مي ها اند كه ويروس آنفلوانزايي كه از انسان دانشمندان دريافته
بيمـاري را از  د ايـن  نتوان نيز مي ها ايجاد اين بيماري در حيوانات شود. عالوه بر اين، انسان

تعداد زيـادي از پرنـدگان وحشـي حامـل ايـن       ظاهراًد. در ميان حيوانات، نحيوانات بگير
اي از بيماري داشته باشند. برخي از دانشمندان نتيجـه   كه نشانه ويروس هستند بدون اين

  برخي از پرندگاني را  آنفلوانزا ممكن است هاي بزرگي از ويروس ةگيرند كه خانواد مي
اند و حتي بدون  زمين زندگي كرده ةميليون سال در كر 100كه حدود  رده باشندآلوده ك

هـاي كـافي    هسـتند. حتـي داده   ها داشتن بيماري آنفوالنزا نيز قادر به حمل آن ويروس
دهد انواع مختلف ويروس توسط پرنـدگان مسـافر از مكـاني بـه      وجود دارد كه نشان مي

  شود. يگر منتقل مياي د اي به قاره مكان ديگر و از قاره
توانند با هم تركيب شوند كه  آنچه مسلّم است اين است كه دو ويروس آنفلوانزا زماني مي

چنين تركيبي ايجاد تنوع  ةزمان در يك حيوان وجود داشته باشند. نتيج طور هم هر دو به
اني با ويروس آنفوالنزا است. همين مسئله، احتمال تركيب آنفوالنزاي انس ةزيادي از خانواد

دهـد.   جديدي از اين ويروس را افزايش مـي  ويروس آنفوالنزاي حيواني و ايجاد نوع كامالً
  چگونه اين نوع جديد ويروس آنفوالنزا  تحقيقاتي در حال انجام است تا مشخص شود كه

. احتمال ديگر اين اسـت كـه دو ويـروس آنفلـوانزاي حيـواني در حيـوان       آيد مي به وجود
بـه   پس از آن ك با هم تركيب شده و نوع جديدي توليد كنند كه ديگري مانند يك خو

  شود. منتقل مي ها انسان
 )تيمور رحمتي( »1«گزينة  -77

  »دهد؟ اين متن اساساً چه موضوعي را مورد بحث قرار مي«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(   »آنفوالنزا هاي انواع جديد ويروس وجود آمدن به محتملهاي  روش«

 ----------------------------------------------  
 )تيمور رحمتي( »3«گزينة  -78

 »است. »پرندگان« »1«در پاراگراف  ”that“ موصولي مرجع ضمير«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  
 )تيمور رحمتي( »2«گزينة  -79

از نظـر معنـايي بـه    » 2«ف در پـاراگرا  ”comes into being“عبـارت  «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(     »است. ترين نزديك »كردن ايجاد«

----------------------------------------------  
 )تيمور رحمتي( »4«گزينة  -80

 »ي در يـك انسـان  تركيب دو ويـروس حيـوان  «موارد زير، به استثناي  ةهم«ترجمة جمله: 
 ».باشديد ويروس آنفوالنزا ع جدانواايجاد  ممكن براي هاي روشتواند از  مي

 )درك مطلب( 
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 شناسي زمین

 

 (99خارج از کشور ) «  4»گزینة  -18

هایپویاییزمییناسی مملاة یةزمین،یکیازنشانهةهایپوستشکستگی

هااهمی زییادیهاوسایرسازهها،سدها،تونلهادرهنگامساخ جادهآن

هایزیرزمینیوذخایرنف وگازوتشیکیلداردمافزونبرآندرتجمعآب

باشدمرمابیحائزاهمی میهایگکانسنگ

جاییهییاجابییهدانیمدردرزهاشییارهبییهدرزهداردومییی«4»نکتییهگگزینییة

هاس مهایدوطرفرانداریمماینخصوصی مربوطبهگسلسنگ

 (99 شناسی، صفحة زمینپویایی زمین( )) 

---------------------------------------------- 

 (99ر خارج از کشو) «  3»گزینة  -18

طورناگهیانیآزادها،بیهةرزه،مقدارانرژیانباشتهشدهدرسنگدرهرزمین

کندماطرافحرک میایبهصورتامواجةرزهبهوشودمی

کرهاس مهایسنگةرزه،حرک ورقهعل اصلیزمین

 (99 شناسی، صفحة زمینپویایی زمین( )) 

---------------------------------------------- 

 )بهزاد سلطانی( «3»گزینة  -13

ایمخیاة جهی حرکی امیواجدرییادرموجریلی،جهی حرکی داییره

هاگباشدمبررسیسایرگزینهمی

کنندمهایجامد،مایعوگازعبورمیامواجطوةیازمحیط«گ1»گزینة

هاوییهامواجسلحیازبرخوردامواجدرونیبافصلمشترکال«گ2»گزینة

ایجیادودرةیرزهشوند،اماامواجدرونیدرکانونزمینمینایجادمیسلحز

شوندمداخلزمینمنتشرمی

ةیرزهرکیانونزمینامواجدرونییهسیتندکیهدSوPامواج«گ4»گزینة

نوعیموجسلحیاس م(L)الوشوندوةیموجایجادمی

 (99و  99های  شناسی، صفحه زمینپویایی زمین( )) 

---------------------------------------------- 

 )بهزاد سلطانی( «8»گزینة  -14

هادرامتیدادسیلحگسیلةغیز الییهدهندةشکلموجوددرسؤالنشیان

کهحاصلتنشبرشیاس مباشدمی

 (99ة سی، صفحشنا زمینپویایی زمین( )) 

---------------------------------------------- 

 (49)سراسری  «8»گزینة  -18

صورتذراترییزودرشی برا یربهآندستهازموادآتشفشانیجامدکهبه

شودمگفتهمی(Tephra)شوند،تفرابههواپرتابمیآتشفشانف اةی 

 وتاس گوشکلتفراهامتفااندازه

متیررامیلی22تیا2مترراخاکستر،بیینمیلی2ترازذراتیباقلرکوچک

شیکلسینگواگیردوکیمتیرراقل همیلی22ترازالپیلیوقل اتیبزرگ

 نامندمباشندبمبمی

 (99شناسی، صفحة  زمینپویایی زمین( )) 

-------------------------------------------- 

 (49ی تجربی، ر)سراس «4»گزینة  -18

واحدبزرگیکنندم)نگار،ت یینمیکمکاطالعاتةرزهةرزهرابهبزرگیزمین

تریندامنیهمیوجیاسی کیهدرةرزهریشتراس وآنةگاریتمبزرگزمین

نگیارةیرزهتوسیطدسیتگاهةیرزهفاصلهیکصیدکیلیومتریازمرکیززمیین

 (99شناسی، صفحة  زمینایی زمین( )پوی)  (استاندارد ب شدهباشدم

-------------------------------------------- 

 (49)سراسری خارج از کشور  «3»گزینة  -18

م(اس Lبهنامالو)شکلصورتسؤالیکیازامواجسلحی

هاوسیلحامواجسلحیدرا ربرخوردامواجدرونیبافصیلمشیترکالییه

 (49شناسی، صفحة  زمینمین( )پویایی ز) شوندمزمینایجادمی

-------------------------------------------- 

 )بهزاد سلطانی( «3»گزینة  -11

گذرنیید،سییرع امییواجدرهییایجامیید،مییایعوگییازمیازمحیطPامییواج

تیرباشید،امیواجهابیشهایمختل ،متفاوتاس مهرچهتراکمسینگمحیط

تراس مشدهکمکنندمپسزمانطیحرک میترسریع

 (49شناسی، صفحة  زمینپویایی زمین( )) 

-------------------------------------------- 

 (روزبه اسحاقیان) «3»گزینة  -18

هیاقیراردارنیدوازدهانیةآنفومروةیدرمرحلةهایدماوندوتفتانآتشفشان

شودمخارجمیبخارآبوگازگوگرد

 (44شناسی، صفحة  زمینپویایی زمین( )) 

-------------------------------------------- 

 (اقلیدی )محمود ثابت «8»گزینة  -89

گرمیاییزمینبهعنیوانانیرژیزمینرمناطقآتشفشانی،ازگرمایدروند

شودمکشورایسلندبخشعمدةانرژیموردنیازخودراازانیرژیاستفادهمی

گرمیاییکندمدرکشورمیانییزاوةییننیروگیاهزمینتأمینمیگرماییزمین

شهراستاناردبیلتأسیسشدهاس مخاورمیانهدرمشکین

 (999شناسی، صفحة  زمینپویایی زمین( )) 



 

4:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي    ریاضی –اسفند 8آزمون  -«5»پروژة         

  

 3 ریاضي 
 

 )سجاد داوطلب( «2»گزینة  -19

1را در بازة fابتدا نقاط بحرانی 3[ ,  کنیم.  تعیین می [

 f (x) x x x ( , ) , x       23 6 0 0 1 3 2  

xپس مقدار تابع را در نقطة  یابیم: و نقاط ابتدا و انتها می 2

 f ( ) k 1 2  

 f ( ) k 2 4  

 f ( ) k3  

k آنو مینایمم  kماکزیمم تاابع  4 مااکزیمم و جاایی کا   باشاد. از آن می

 ها صفر است: ند  پس مجموع آنقرینة همدیگرمینیمم 

 k k k    4 0 2  
 (661تا  601های  ، صفحه3یاضی )ر)کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 آرا( )سعید تن «4»گزینة  -12

 ها: بررسی گزین 

 
x x

y x[x]
x x

 
  

 

1 2
2 2 3

 « 1»:گزینة  

xنقاط بحرانی:     2xو  1

 
x x[x]

y x

x x

  
  

  

1 2
2 2 3

 « 2»:گزینة  

xنقاط بحرانی:     2xو  1

 
x x

y x [x]
x x

  
   

  

1 1 2
2 2 3

 « 3»:گزینة  

xنقاط بحرانی:     2xو  1

 
x

y [x] [ x]
x


    

 

0
1

 « 4»:گزینة  

]در , )1  شمار نقطة بحرانی دارد.  شمار نقط  مشتق صفر دارد  پس بی در بی 3
 (661و  601تا  601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 )نسترن صمدی( «2»گزینة  -13

 f (x) x kx k   23 2  

 همواره مثبت یا صفر است  پس: fصعودی است  پس fچون تابع

 2 22 12 0 4 12 0 4 3 0( k) k k k k(k )           

 0 3k [ , ] 
3

  
 IÀïï¾zÄn

k
:

k


 



0
3

  

 (661و  601تا  601های  ه، صفح3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 )علی حاجیان( «2»گزینة  -14

 موجود نباشد. fبرابر صفر باشد یا  fدانیم ک  نقاط بحرانی نقاطی هستند ک   می

 
xاط قدر ن a,c f  برابر صفر و در نقاطx b,d,e f .موجود نیست 

 نقطة بحرانی دارد.  5پس 

 (661 و 601 تا 601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 واد نظری()سیدج «4»گزینة  -19

xدانیم ک  عبارت می 22  همواره مثبت است. پس: 1

 f (x) | x | | x |

A B

   22 1 3 6  

 A | x | x   2 22 1 2 1  

 B | x | x x      3 6 3 6 0 2  

 
x x

| x |
x x

 
   

  

3 6 2
3 6

3 6 2
  

 
x x x

f (x) A B f (x)

x x x

   
     

   

22 3 5 2
22 3 7 2

 

ها  هر یک از ضابط  الزم استکیداً نزولی باشد  ای ا برای اینک  یک تابع دوضابط 

در دامنة تعریف خود اکیداً نزولی باشند. ب  عبارت دیگر باید مشاتق هار یاک از 

 ها موجود و منفی باشد.  ضابط 

3 2
4 3 04 3 2 4

4 3 2 3 2
4 3 0

4

x
x x

x x
f (x)

x x x
x x

 
       

   
        



¡ ¡ ù

¡ ¡

  

)بنابراین تابع ماوردنرر در باازة , )
3
4

وجا  با  اکیاداً نزولای اسات و باا ت 

)اینک  , ) ( , )  
3 3 3
4 4 4

)بناابراین تاابع در باازة  است  , )
3 3
4 4

نیاز  

 اکیداً نزولی است. 

 (601تا  601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 )یغما کالنتریان( «9»گزینة  -19

ابتدا نمودار تابع
x

cos


2
 کنیم: را رسم می 

 

 ج   ج    ج 



 

5:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي    ریاضی –اسفند 8آزمون  -«5»پروژة         

  

x[x]fحاال نمودار تابع (x) ( ) cos


 1
2

 کنیم: را رسم می 

 

 
2
4

x min

x max


 



ÂLvº

ÂLvº

  

 (661 و 601 تا 601 های ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 ریان()یغما کالنت «9»گزینة  -19

 
ax a(x ) ax a( x )

y y
x (x ) (x )

  
   

  

2 2 24 2 4
2 2 2 2 24 4 4

  

 

a a
x y A( , )

y
a a

x y B( , )


   

   
        


2 2
2 2

8 80
2 2

2 2
8 8

  

 

2 2
48 8

4 32 8

a a

y a a
mAB

x




    


  

 a
a a a a        

1
2 2 16 16

8 4
  

 (661 و 601 تا 601 های ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 )حمید علیزاده( «4»گزینة  -19

 ax b a bA( , )
f (x)

x

 
  

 

2 1 2
2

2 1
  

 a b ( )   2 1  

 
22 2

22

ax(x ) ax b
f (x)

(x )

  
 


  

 
a a b

f ( ) a b ( )
  

      
2

1 0 0 3 0 2
1

  

)از حل دستگاه )و 1(  داریم: 2(

 
21 3

3 2
a x

f (x)
b x

 
 

  
  

 
2 22 2 3 4 3
2 22 2

x(x ) x x x
f (x)

(x ) (x )

    
  

 
  

 f (x) x ,   0 1 3  
x

f

f max min

    

1 2 3

ÂLvº ÂLvº

 

 نسبی دارد. minنسبی و یک  maxیک  fپس تابع 
 (661و  601تا  601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

 )محمدجواد محسنی( «2»گزینة  -11

ندارد  پس تابع از  مطلقشود و مینیمم  می بع از درجة فرد باشد  برد آناگر تا

 .درجة زوج است

 n n nf(x) x x f(x) x (x )    1 1  
xهای تابع  ریش   xو 0  1  در هستند و از آنجا ک  طول نقطاة اکساترمم

 گیریم ک : دو ریش  است  نتیج  می ینحدفاصل ب

 a  1 0  

 nf(a) a (a )  1  

na منفی وa )مثبت است ک  چون هر دو عادد در باازة 1 , )1 هساتند   1

f پس: (a) [f (a)]     1 0 1  
 (661تا  601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  

---------------------------------------------- 

 )محمدجواد محسنی( «3»گزینة  -911

 f (x) ax(x ) ax (x )     4 2 32 3 4 3 0  

 
x

ax(x ) (x x) x

x




      
 

3
0

2 3 3 2 0 1

3

  

)Aپس نقاط , )0 0 B( , )3 )Cو 0 , a)1 سا  رس  مثلاه هساتند و بارای  16

 بودن  از رابطة فیثاغور  داریم: الزاوی  قائم

 BC AC AB 2 2 2  

 

BC a

AC a

AB


 


 


 


2

2

4 256

1 256

3

  

 a a    2 24 256 1 256 9 

 a
a a


     

02 4 1 1 2
512 128 168 2

.  

 (661و  601تا  601های  ، صفحه3)ریاضی )کاربرد مشتق(  
---------------------------------------------- 

 2 ریاضي 

 

 زاده( )فهمیه ولی «2»گزینة  -919

 طبق شکل داریم:

 
1 2

6 4
2

3 2

ˆ ˆC C ( )




  


tHá n ¾M ï®MI£T¶

  

 داریم:اند   بنابراین دو مثله متشاب 

 
x

x
/

    
6 4

2 5
3 2 2 5
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 (11تا  11های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 آرا( )سعید تن «4»گزینة  -912

pدانیم عکس یک گازارة شارطی مانناد می q با  صاورتq p  بیاان

 شود.  می

 ها: بررسی گزین 

xواضح است ک  از«: 1»گزینة  | x | 0زاماً ال توان نتیج  گرفت   نمیx 0 ؛

xیک مثال نقض این ادعا را رد کرد )مثالًبا توان  پس می  2 .) 

mبودن از زوج«: 2»گزینة  n توان نتیج  گرفت ک  نمیm وn د هر دو فردن

زوج )مثالً 2 4 6.) 

xاز«: 3»گزینة   xتوان نتیج  گرفت ک  نمی 1 x)مثالً 2 / 1 5 1.) 

xواضح است ک  از«: 4»گزینة   1 توان نتیج  گرفت کا  می(x ) 41 ؛ 0

 باشد.  پس دارای مثال نقض نمی

 (16تا  31های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )وهاب نادری( «2»گزینة  -913

 نماییم: ابتدا طول قطر مستطیل را محاسب  می

 BD AB AD BD     2 2 2 2 16 9 25  

 5BD   

 

 
ˆ ˆB D AB OA OB

ABO ~ DMO
ˆˆ DM OM ODM A

  
   



1 1

1 1
  

 
OB OB OD BD

OD OD OD

 
    
4 4 2 6
2 2 2

  

 
1 5
3 3

OD BD    

 (11تا  11و  31، 36 های ه، صفح1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )لیال مرادی( «4»گزینة  -914

 Pرا از نقطاة زنیم تا عمود بار کمان می 3  برای رسم خط عمود بر ابتدا 

  رسم کنیم.

 
 

 را در 2زنیم تا خاط قرار دارد. اول یک کمان می 2روی خط Pحاال نقطة

)یعنای  2قطع کند و بعد دو کمان برای کشیدن خط عمود بار Bو Aنقاط

 است.  موازی خط 3خط درنهایت(. 3خط

 
 زنیم. کمان می 6پس درمجموع 

 (11و  12های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )سیدجواد نظری( «3»گزینة  -919

 با توج  ب  خواص نسبت و تناسب داریم:

 ¸Ãõw» IM ¸ÃÎoö ÁI] ÇÄ¼÷Ua c a b

b d c d
    

حال دو طرف تساوی
a b

c d
 رسانیم: می 3ن را ب  توا 

  ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoöa b a b

c d c d
  

3 33
3 3

  

 کنیم: اکنون از خاصیت تفضیل نسبت در صورت استفاده می

 
a b a c b d

c d c d c d

 
    

3 3 3 3 3 3 64 27
3 3 3 3 3 3

  

 
c c c

( ) ( ) ( )
d dd

     
3 364 4 43 3
3 27 3 3

*  

دانیم ک  از طرفی با توج  ب  اطالعات سؤال می
a c

b d
 :است. پس 

 
a c a( )

b d b
  

4
3

*  

 
 ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoöa a

b b
  

24 162
23 9

  

 
2 9
2 16

b

a
   

 (31و  36 های ه، صفح1)ریاضی )هندسه (  

2

2

3
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 زاده( )فهمیه ولی «2»گزینة  -919

 . کنیم میرا رسم  AHو عمود BDابتدا قطر

 
 در این صورت داریم:

 BA BH.BD BD BD /     2 2 144
12 11 13 09

11
  

 (11 و 14های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )سیدجواد نظری( «9»گزینة  -919

 
BC

BC AB AC
AB


    



55
5 3

4 4
tn¼üIXÃÎ  

اند و  ارند. پس متشاب زوایای حادة برابر د ABDو  ABC  الزاوی دو مثله قائم

 داریم:
2 16

3
AC AB AB

BD
AB BD AC

     

 (14و  11های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 (مهدی مالرمضانی) «2»گزینة  -919

AN MN AN
MN || BC AN /

AC BC
     

6
4 5

6 8
 

NC AC AN / /     6 4 5 1 5 

 از طرفی: 
NE NP NE

EP || AM
NA NM /

    
1 1
2 4 5 2

 

NE /  2 25 
EC بنابراین:  NE NC / / /    2 25 1 5 3 75 

 (16تا  36های  ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )سجاد داوطلب( «2»گزینة  -911

 یم:توانیم ب  صورت زیر عمل کن ها خواست  شده  می چون در این سؤال  نسبت مساحت

اضالع  مجذورالزاوی   ارتفاع وارد بر وتر  مساحت مثله را ب  نسبت  در مثله قائم

 کند و در نتیج  داریم: تقسیم می

 
کناد. در نتیجا  در هار طارف  از طرفی میانة وارد بر وتر  مسااحت را نفاف می

در یک شاکل رسام کنایم   گیرد و اگر ارتفاع و میان  را با هم قرار می 5Sمیان  

 خواهد بود: زیرآنگاه تقسیم مساحت ب  صورت 

 

 ABC

AMH

S
S

/
S S





  
10

2 5
4

  

 (11 تا 11های  ه، صفح1)ریاضی )هندسه (  

---------------------------------------------- 

 )محمدحسن سالمی حسینی( «9»گزینة  -991

 گذرد.  می Pکنیم ک  قطعاً از نقطة م میرا رس AQابتدا میانة

 

 قطع کند. حال داریم: Dرا در KCکنیم تا وصل می Nرا ب  Qپسس

 
AM AN

MN || BC
AB AC

  
1
2

u²IU u§ø  

 

MN

BC

PN
PN MN ( )

QC

QC BC







   






1
2
1 1

1
2 2
1
2

  

 

PN PM

ˆ ˆNPD KPM

ˆ ˆNQ || AB PND PMK

 





 

  

 NPD PKM ND KM ( )
 

    2
(p Æ p)  

 همچنین داریم:

 
( )ˆˆPND DQC ND PN

PND CDQ
ˆ ˆ DQ QCQDC PDN

  
  



1 1
2

  

 ND DQ ND NQ ( )   
1 1

3
2 3

  

 حاال:

NP PM

ˆ ˆNPQ APM AMP PNQ AM NQ ( )

ˆ ˆPNQ AMP

 
 


     




15 4  

 ( ) , ( ) , ( )
MK AM MK    

2 3 4 1 15
5

3 3
  

 (11تا  36 های ، صفحه1)ریاضی )هندسه (  
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 3شناسي  زیست   
 

 

 )محمدرضا دانشمندی( «3»گزینة  -111

 ها: بررسی گزینه

 .(NADPHشود )نه  تولید می NADHدر گلیکولیز «: 1»گزینة 

و در چرخةةة بةةالوی   ATPهةةا   در چرخةةة بةةربل مولکو «: 2»  گزینةةة

یل فسةفا،، ها  اسید فسفاته، قند فسفاته، ریبولوزفسةفا،، ریبولةوزب مولکو 

ADP  وNADP
 باشند. شوند به دارا  فسفا، می تولید می 

ابسةید  در ابسایش پیرووا، بةرخف  چرخةة بةالوی ، بةرب  د «: 3»گزینة 

 شود. تولید می

شةوند بةه  ساز تولید میATPتوسط آنزیم  ATPها   مولکو «: 4»گزینة 

 باشد. زنجیرة انتقا  الکترون نمی جزو
 (68و  68، 07تا  56، 55، 56های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  

---------------------------------------------- 

 )محمدمهدی روزبهانی( «3»گزینة  -111

چنةی  تولیةد  شةود و هم تولیةد مةیبربنةی  قندها  سه بالوی در طی چرخة 

 قابل مشاهده است.بربنی )ریبولوز( 5قندها  

 ها: بررسی سایر گزینه

شةود، نةو ی  تولید میطی چرخة بالوی  نخستی  تربیب آلی به «: 1»گزینة 

 بربنه است به ناپایدار است. 6 تربیب

 دهد. می رخآنزیم روبیسکو فعالیت بربوبسیفز  دراثر ، چرخة بالوی «: 2»گزینة 

 مند آنزیم است.دن نیازای  چرخه برا  انجام ش«: 4»گزینة 

 (66 و 68 ،86های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 (اشکان زرندی) «3»گزینة  -113

 ها: بررسی گزینه

، برا  خروج 3سیشنا زیست 22صفحة  5دقت بنید مطابق شکل  «:1» گزینة

ها  انتقةا   ها  نور  در وابنش هر الکترون از مربز وابنش، الزاماً همة رنگیزه

 شوند.  انرژ  درگیر نمی

ها، فیبرها نیز وجود دارند اما هدایت شیرة خةام  در ساختار رگبرگ «:2» گزینة

 دهند.  انجام نمی

کةولیز دارنةد و در ها  میانبرگ، گلی ها  آوند آبکش و یاخته یاخته «:3» گزینة

 2ازا  هةر گلةوبز،  بةهدر طی تبدیل قند فسةفاته بةه اسةید فسةفاته گلیکولیز 

 بنند.  تولید می )حامل الکترون( و دو پروتون NADHمولکو  

دقت بنید در برگ گیاهی بةه در شةکل سةوا  نشةان داده شةده  «:4» گزینة

 بنند. یها  غف  آوند  بلروپفست ندارند و فتوسنتز نم است، یاخته
 (66و  68، 68، 67تا  06های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  

 (888و  878، 878های  ، صفحه8شناسی  )زیست 
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا دانشمندی( «1»گزینة  -111

 مورد بحث سؤا  است.  آزمایش زیر

 
 گزینه ها:بررسی 

ابسید در فتوسنتز، در حةدود طةو  مةوج  د  ان مصر  برب بیشتری  میز (1
افتةد. در ایة  طةو  مةوج، باروتنوایةدها  نانومتر )رنگ آبی نور( اتفاق می 454

 توانایی جذب نور را دارند. 
ها، دارا   . ای  جلبکباشند نوار  و دراز می  ها اسپیروژیرها دارا  سبزدیسه (2

  متصل هستند. یاختهبه غشا    واملیط ها توس هایی هستند به هستة آن یاخته
ها  طیة  رنگةی  طور به در شکل مشخص است، در همة طو  موج همان (3

هةا  . در نتیجةه در تمةام ایة  طةو  موجبند میبابتر  هواز  رشد نور مرای، 
 فتوسنتز صور، گرفته و ابسیژن تولید شده است. 

زنجیرة انتقةا  الکتةرون  خود دارا  ها  ها و رابیزه ( اسپیروژیر در سبزدیسه4
باشند و توانةایی  می ا  هواز    هم دارا  تنفل یاختهزواها  ه است. بابتر 

ة انتقةا  الکتةرون را دارند. پةل دارا  زنجیةر یبه روش ابسایش ATPتولید
 باشند.  خود می برا  تنفل هواز 

 (63تا  07و  07ی ها ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 زاده( )محمدحسن مؤمن «3»گزینة  -111

 صحیح هستند. « ج»و « ب»، «ال »موارد 
 بررسی موارد:

مةةورد )الةة (: دقةةت بنیةةد بةةه در بسةةترة سبزدیسةةه در فراینةةد رونویسةةی 
نابسپاراز برا  قراردادن بةاز آلةی آدنةی  در شود. آنزیم رِ تولید می (RNA)رِنا

 بند.  استفاده می ATP، از(RNA)رشتة رِنا
تواننةد بةرا  سةاخت  اسیدها  خطی هستند بةه می مورد )ب(: رِناها نوبلئیک

 ها به  نوان الگو قرار بگیرند.  پروتئی 
 شود.  تیفبواید تجزیه می 2تز آب در فتوسیستم(: در ابتدا  فتوسنجمورد )
شةود )نةه در  در درون بسةتره مصةر  می CO2،(: در چرخةة بةالوی دمورد )

 بخش بیرونی سبزدیسه !!!(. 

NADP(: دقت بنید به در سةطح غشةا  تیفبوایةد،همورد )
  بةه نةو ی(

 یابد.  ، باهش میپذیرندة الکترونی است )نه حامل الکترون !!!((
 (68تا  68و  07 ،88، 83 ،6 ،6، 8 های ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  

---------------------------------------------- 

 )پارسا فراز( «1»گزینة  -111

 است. CO2، چرخة بالوی  تنها راه تثبیت C3در گیاهان 
 ها: بررسی گزینه

ا   شود، مرحلةه به قند تبدیل میپایدار سه بربنی به اسید از بالوی  ا   مرحله
فسةفاته بةه  بربنی تک ، اسةید سةهNADPHو  ATPاست به طی مصر  

 شود. فسفاته تبدیل می بربنی تک قند سه
)اسةید پایةدار( بةه  تبدیل اسید سه بربنه فسفاتها  بردقت بنید «: 1»گزینة 

قند سه بربنه آنزیم روبیسکو نقشی ندارد امةا در زمةان تبةدیل ریبولةوز بةیل 
 نقش دارد. و، آنزیم روبیسکبربنی ناپایدار 6فسفا، به تربیب 
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بربنه و در طی تبةدیل  در مرحلة تبدیل اسید سه بربنه به قند سه«: 2»گزینة 
شود. در هةر دو ایة   تولید می ADPبه ریبولوزبیل فسفا،، ریبولوز فسفا، 

 شود. ها قند دارا  فسفا، تولید می وابنش
ا  به ریبولوزفسةفا، بةه ریبولةوزبیل فسةفا، تبةدیل  در مرحله«: 3»گزینة 
شود. در طی ایة  وابةنش  بربنه دیگر  تبدیل می 5بربنه به  5شود، قند  می

ATP شود. )منبع رایج انرژ ( مصر  می 
بربنةه  5قنةد  6فسفاته بةه  بربنی تک قند سه 14ا  به  در مرحله«: 4»گزینة 
ا  بةه اسةید  هماننةد مرحلةهشود،  شود، فسفا، آزاد می دیل میفسفاته تب تک
هةا میةزان  شةود. در هةر دو ایة  وابنش بربنه به قند سه بربنه تبةدیل می سه
 یابد. ا، آزاد محیط افزایش میفسف

 (66و  68 های ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «1»گزینة  -111

برگ گیاهان دولپةه دارا  پهنةک و دمبةرگ اسةت. پهنةک شةامل روپوسةت، 
رویی و زیری  به ترتیةب  ها  آوند  )رگبرگ( است. روپوست میانبرگ و دسته

ها   در سطح رویی و زیری  پهنک بةرگ قةرار دارنةد. میةانبرگ شةامل یاختةه
ا  بعد از روپوسةت رویةی قةرار دارنةد و بةه هةم  ها  نرده آبنه است. یاخته نرم

ها  اسفنجی به سمت روپوست زیری  قةرار دارد.  اند، در حالی به یاخته فشرده
 ها  اسفنجی تشکیل شده است.  تهمیانبرگ در بعضی گیاهان از یاخ

، در برگ گیاهان دولپه همانند 3شناسی  بتاب زیست 82صفحة  1طبق شکل 
رگبرگ و  ا  اسةفنجی فضةا  میةان آبنةه ها  نرم لپه، یاختةه تکگیاهان برگ 

 اند.  روپوست زیری  را پر برده
 ها: بررسی سایر گزینه

، هةم در بةرگ 3شناسةی  بتةاب زیست 82صةفحة  1طبق شکل «: 1»گزینة 
دولپةه، همةة آونةدها لزومةاً در مجةاور گیاهةان لپه و هم در بةرگ  تکگیاهان 
 اند.  ها  غف  آوند  قرار نگرفته یاخته
، در بةرگ گیةاه دولپةه، 3شناسةی  زیست 82صفحة  1طبق شکل «: 2»گزینة 

ا    اسةفنجی )نةه نةرده میانبرگ ها  ها  مجاور رگبرگ، یاخته بیشتری  یاخته
 است. ا  نردها  فاقد میانبرگ  لپه ضمناً برگ گیاهان تکستند. !!!( ه
گیاهةان ، در بةرگ 3شناسی  بتاب زیست 82صفحة  1طبق شکل «: 3»گزینة 

دولپه، فاصلة رگبرگ از روپوست زیةری  بمتةر از فاصةلة رگبةرگ از روپوسةت 
ا  تقریبةاً یکسةان از دو  لپه، رگبرگ در فاصةله تکگیاهان رویی است؛ در برگ 

 روپوست رویی و زیری  قرار گرفته است. 
 (07و  06های  ، صفحه3شناسی  )زیست( )از انرژی به ماده 

---------------------------------------------- 

 نژاد( )سجاد خادم «1»گزینة  -111

 تنها مورد ب صحیح است.
در غیاب ابسةیژن را  ATPهمة گیاهان در طی فرایند گلیکولیز توانایی تولید

 (بدارند )درستی مورد 
بنند؛ بةه  نةوان مثةا   توجه داشته باشید به همة گیاهان گلدار فتوسنتز نمی

 د( وال ، ج بند )نادرستی موارد  گیاه گل جالیز انگل است و فتوسنتز نمی
گیةرد. بةه  نةوان مثةا   ها  گیاه صةور، نمی فتوسنتز فقط در برگدر ضم  

 گیاهان  لفی توانایی فتوسنتز دارند.  ها  سبز ساقه
 (66تا  68و  06، 55، 58های  صفحه ،3شناسی  )زیست( )از انرژی به ماده 

 (883و  885 های ، صفحه8شناسی  )زیست 
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «1»گزینة  -111

هایی بةةه نةةام  مانهسةةا اه بةةا انةةوا ی پةةروتئی  درهةةا  فتوسةةنتز  همةةر رنگیزه
ها  گیرندة نةور و یةک  قرار دارند. هر فتوسیستم شامل آنت  2و  1فتوسیستم 

هةةا و  هةةا  متفةةاو، )بلروفیل مربةةز وابةةنش اسةةت. هةةر آنةةت  بةةه از رنگیزه
گیةرد و بةه  باروتنوایدها( و انوا ی پروتئی  ساخته شده است، انرژ  نةور را می

 aهةا  بلروفیةل نش، شةامل مولکو بند. مربةز وابة مربز وابنش منتقل می
 است به در بستر  پروتئینی قرار دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه
بعد از  بةور از زنجیةرة انتقةا   2الکترون برانگیخته از فتوسیستم «: 1»گزینة 

رود. همچنی ، الکترون برانگیخته  می 1ش در فتوسیستم نالکترون به مربز واب

NADPدر نهایت به مولکو  1از فتوسیستم 
 رسد. دو نوع زنجیرة انتقا   می

و  2الکترون در غشا  تیفبوایةد وجةود دارد. یةک زنجیةره بةی  فتوسیسةتم 

NADPو 1دیگر  بی  فتوسیستم  و 1فتوسیستم 
 ونی بةه قرار دارد. الکتر

 aآید، بمبود الکترون سةبزینة می 2در مربز وابنش فتوسیستم  aاز سبزینة
بنةةد و تجزیةةة نةةور  آب در  را جبةةران می 1در مربةةز وابةةنش فتوسیسةةتم 

را  2و در سطح داخلی تیفبواید، بمبةود الکترونةی فتوسیسةتم  2فتوسیستم 
 بند.  جبران می
در مربز وابنش فتوسیسةتم  aحدابثر جذب سبزینة«: 4»و « 3»گزینه ها  

، در طةو  2نانومتر و حدابثر جةذب آن در فتوسیسةتم  844، در طو  موج 1
 P700،1در فتوسیستم  aنانومتر است. بر همی  اساس، به سبزینة 624موج 
 گویند.  می P680،2ر فتوسیستم و د

 (63و  68،  67، 07های  ، صفحه3شناسی  )زیست( )از انرژی به ماده 
---------------------------------------------- 

 )اشکان زرندی( «1»گزینة  -111

ود. شة ها  غشایی به نةام تیفبوایةدها مشةاهده می ها سامانه درون بلروپفست
ها  تبةدیل  انةد بةه سةامانه ها قةرار گرفته متسون غشا  تیفبوایدها فتوسیدر

 شوند.  انرژ  محسوب می
 ها: بررسی سایر گزینه

هةا  ها نیز قابلیت فتوسةنتز دارنةد. بابتر  گروهی از بابتر «: 3»و « 1»گزینة 
شدن هسةتند بةه هةین انةدامکی درون  ا  با قابلیت تقسیم یاخته جانداران تک

 رند. خود ندا
ا  اسةةت بةةه دارا   اسةةپیروژیر نةةو ی جلبةةک سةةبز رشةةته«: 2»گزینةةة 

تةوان  اسةت و نمی انآغازیةاز شةکل اسةت. ایة  جانةدار  ها  نوار  بلروپفست
 تعمیم داد.  ها  گیاهی را به آن ، یاختهخصوصیا

 (63و  68های  ، صفحه8شناسی  )زیست( )از انرژی به ماده 
 (68 و 07، 06های  ، صفحه3شناسی  )زیست( 886و  75، 78های  ، صفحه8شناسی  )زیست 

---------------------------------------------- 

 پور( )سجاد حمزه «1»گزینة  -111

 ها: بررسی گزینه
ها  وابسته به نةور، هةر مولکةو  قرارگرفتةه در دیةوارة  در وابنش«: 1»گزینة 

باشةد. در مةورد  میتیفبواید به در مسیر زنجیرة انتقا  الکتةرون اسةت، آلةی 
 «(.1»بربنی آلی است )رد گزینة  چرخة بالوی  نیز مولکو  سه

 «(. 2»بند )رد گزینة  تغییر می ATPبه  لت تبدیل به  ADPغلظت«: 2»گزینة 
 وی ، ریبولةةوز بةةیل فسةةفا، و اولةةی  قنةةددر مةةورد چرخةةة بةةال«: 3»گزینةةة 
   ه قرار دارند.در فضا  بستربربنی پایدار  سه

گیةرد  تجزیةة نةور  آب در سةطح داخلةی تیفبوایةد صةور، می«: 4»گزینة 
 «(.4»)درستی گزینة 

 (86، صفحة 8شناسی  )زیست( )از انرژی به ماده 
 (66تا  68های  ، صفحه3شناسی  )زیست 
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 )پوریا آیتی( «3»گزینة  -111

طور معمو   بهدر ریشة گیاهان دولپه، پوست حجم زیاد  را اشغا  برده است. 
هةا  غةف  آونةد  انجةام  تةه، چرخةة بةالوی  در یاخC3دو لپةة در گیاهان 

تواننةد قنةد سةه  نمةی NADPHها با مصةر   ای  یاخته؛ در نتیجه شود نمی
 ها: بررسی سایر گزینه بربنه بسازند.

پارانشیم پوست و  ،لپه، در سمت بیرون آوندها در ریشة گیاهان تک«: 1»گزینة 
ای  یاخته هةا،دیوارة شود به  دیده می ریشه ها پارانشیم مغز در سمت درون آن

برگ و غةف   میان یاختةلپه دو نوع  در برگ گیاهان تکنخستی  نازبی دارند. 
 آوند  به فتوسنتزبننده هستند، وجود دارد. 

پرابنةده لپه دستجا، آوند  در سراسر سةاقه  در ساقة گیاهان تک«: 2»گزینة 
تواننةد مجةاور باشةند،  ها  نگهبان روزنةه نیةز می یاختههستند و با روپوست و 

 برگ و غف  آوند  دارد.  میان یاختةلپه دو نوع  برگ گیاهان تک
در ساقة گیاهان دولپه، بی  پوست و استوانة آوند  مرز مشخصةی «: 4»گزینة 

نسةبت به در مجاور، روپوست رویی قرار دارد. ا   میان برگ نردهوجود دارد، 
فضةا  بةی  به در مجةاور، روپوسةت زیةری  قةرار دارد گ اسفنجی به میانبر
   تر  دارد. ا  بم یاخته

 (876و  878های  ، صفحه8شناسی  )زیست 
 (66تا  68و  07، 06های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  

---------------------------------------------- 

 )سروش صفا( «1»گزینة  -113

 بند. درستی بامل می  بار، را به« ج»تنها مورد 
 بررسی موارد:

محةدودة  بخشةی ازشود بةه در  مورد )ال (: با توجه به شکل زیر، مشاهده می
 باشد.  می aبیشتر از سبزینة bنانومتر، جذب نور سبزینة 844تا  644

 
حةدابثر  bنةانومتر، زمةانی بةه سةبزینة  544ا تة 444در محدودة مورد )ب(: 

  بیشتر است.  aجذب نور  را دارد، میزان جذب باروتنوایدها از سبزینة 
بیشةتری   aزمةانی بةه سةبزینة نةانومتر،  544تا  444(: در محدودة جمورد )

 بیشتر است. bجذب نور  را دارد، میزان جذب باروتنوایدها از سبزینة 
و  bو aها  ها، سةةبزینه رنةةدة نةةور  فتوسیسةةتم(: در آنةةت  گی)دمةةورد 

باروتنوایةدها نةانومتر،  644تةا  544باروتنوایدها قرار دارند. امةا در محةدودة 
 جذب نور  ندارند.

 (67و  07های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 )علیرضا آروین( «1»گزینة  -111

طح داخلةی و در س 2مطابق توضیحا، بتاب درسی، تجزیة آب در فتوسیستم 
دارا  بخش آنزیمی اسةت بةه  2گیرد. فتوسیستم  غشا  تیفبواید صور، می

 بند. ها  آب را تجزیه می مولکو 
 ها: بررسی سایر گزینه

، واضح است به الکترون جدا 3شناسی زیست 23ة صفح 6مطابق شکل «: 1»گزینة 
به مولکو  دیگةر  و مربز وابنش  aاز بلروفیل از سبزینة مربز وابنش، ابتدا ه شد

  شود. سپل به ناقل موجود در سطح خارجی غشا  تیفبواید منتقل می

قل منت 1ها  خود را به مربز وابنش فتوسیستم  ناقلی به الکترون«: 2»گزینة 
هةا   یفبوایةد قةرار دارد و بةا همةة بخةشر سطح داخلی غشةا  ت، دبند می

 فسفولیپید  غشا در تماس قرار ندارد. 
ز وابنش تجزیةة نةور  آب ، بمبود الکترون خود را ا2فتوسیستم «: 3»گزینة 

 شود.  بند به با ث تولید ابسیژن در فضا  درونی تیفبواید می دریافت می
 (63و  68، 67 تا 06های  ، صفحه3ی شناس )زیست)از انرژی به ماده (  

---------------------------------------------- 

 )ادیب الماسی( «1»گزینة  -111

فقةط  زهیانتقا  الکترون در راب رةیپمپ زنج  یاول ،یبراساس شکل بتاب درس
 .بند یم افتیرا در NADH شیحاصل از ابسا  ها الکترون
 ها: گزینهسایر بررسی 

 1قرار گرفته بففاصله قبل از فتوسیستم  بخشبتاب درسی،  براساس شکل (1
توانةد ارتبةا   فقط با سطح داخلةی غشةا  تیفبوایةد در تمةاس اسةت و نمی

 تقیمی با فضا  بستره داشته باشد.مس
ساز تنها پروتئینی است بةه در غشةا  تیفبوایةد قةرار دارد و ATP( آنزیم2
بنةد. دقةت بنیةد بةه  جا جابةهها را در جهةت شةیب غلظةت  نتوتواند پرو می
 شود. ساز جزء زنجیرة انتقا  الکترون در تیفبواید محسوب نمیATPآنزیم
بةه دو طةر  انتقا  الکترون غشا  داخلةی میتوبنةدر  اجزایی از زنجیره  (3

 .بنند فضا  بی  دو غشاء منتقل نمی را به H، یونپمپ قرار دارند
 (883و  888 های ، صفحه8شناسی  )زیست 

 (68و  63، 07، 55های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 )علیرضا آروین( «1»گزینة  -111

فتوسةنتز   شةود، هةر سةه نةوع رنگیةزة طور به در شکل زیةر دیةده می همان
و باروتنواید حدابثر جةذب خةود را در محةدودة طةو   b، سبزینةaسبزینة
هةا در  ها در بستر  از پةروتئی  ای  رنگیزهنانومتر دارند.  544تا  444ها   موج

 ساختار آنت  گیرندة نور  قرار دارند. 

 
 :ها گزینه بررسی سایر

وجود دارند. بیشتری  جذب هةر دو  bو aها  در گیاهان سبزینه«: 1»گزینة 
 844تا  644نانومتر )آبی ة بنفش( و  544تا  444ها   نوع سبزینه در محدوده

ا بةه شةوند. باروتنوایةده نانومتر )نارنجی ة قرمز( است و به رنگ سبز دیةده می
هةةا در  شةةوند و بیشةةتری  جةةذب آن هةةا  زرد، نةةارنجی و قرمةةز دیةةده می رنگ
 ها  آبی و سبز نور مرای است.  بخش
شدن نةور، سةاختار سبزدیسةه در  در پاییز با باهش طو  روز و بم«: 2»گزینة

شةود. در ایة  هنگةام  دیسةه تبةدیل می بند و به رنگ بعضی گیاهان تغییر می
شةود و مقةدار  ( در بةرگ تجزیةه میbو هةم سةبزینة aسبزینه )هم سبزینة

 یابد.  باروتنوایدها افزایش می
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ها( شةامل  ها  تبةدیل انةرژ  )فتوسیسةتم مربةز وابةنش سةامانه«: 3»گزینة 
ست. ایة  در حةالی اسةت است به در بستر  پروتئینی قرار گرفته ا aسبزینة

 شود. ها دیده می ها  گیرندة نور فتوسیستم تنها در آنت  bبه سبزینة
  (70و  75های  ، صفحه8شناسی  )زیست

 (67و  07های  ، صفحه3شناسی  زیست))از انرژی به ماده ( 
---------------------------------------------- 

 میررضا صدریکتا()ا «1»گزینة  -111

NADPپةروتئی  احیابننةده و 1فتوسیسةتم بةه از  یزنجیرة انتقةا  الکترونة
 

شود به نو ی مولکو  حامل الکترون است.  می NADPHمنجر به تولیدباشد  می

آزاد بستره همراه است؛ در نتیجةه ایة   Hها  با مصر  یون NADPHتولید
 باهد.  ها  هیدروژن آزاد بستره می زنجیرة انتقا  الکترون از غلظت یون

 ها: بررسی سایر گزینه
بمبةةود ، 2و  1زنجیةةرة انتقةةا  الکتةةرون بةةی  فتوسیسةةتم «: 2»گزینةةة 
سةاز بةه از شةیب غلظتةی ATPبند. آنةزیم را جبران می P700ها  الکترون

ها  انتقا   بدام از زنجیره بند، جزء هین استفاده می ATPپروتون برا  تولید
 الکترون نیست. 

هةا  غشةایی  ها به بمةک پروتئی  در هر زنجیرة الکترون، الکترون«: 3»گزینة 
وجةود دارد  یپروتئینة، 1و  2بی  فتوسیستم شوند. فقط در زنجیرة  جا می جابه

 بند.  را به فضا  درون تیفبوایدها پمپ می Hها  به یون
سةه مولکةو  ، 1و  2تقا  الکتةرون بةی  فتوسیسةتم در زنجیرة ان«: 4»گزینة 

ها در هر دو سطح داخلی و خارجی غشا  تیفبوایةد  وجود دارد به یکی از آن
ها فقط در سطح داخلی غشةا  تیفبوایةد قابةل مشةاهده اسةت.  ی از آنو یک

یةک از دو سةطح داخلةی و خةارجی غشةا  تیفبوایةد  سةوم در هین مولکو 
 .  بلکه بی  دو الیة غشا  فسفولیپید  قرار دارد شود مشاهده نمی

 (68تا  68های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 )فرید فرهنگ( «1»گزینة  -111

 برا  تکمیل  بار، مناسب است. « ج»تنها مورد 
دهةد.  ها، به نام چرخةة بةالوی  رخ می ا  از وابنش شدن قند در چرخه ساخته

بةا  CO2شوند. در چرخة بةالوی ، ها در بسترة سبزدیسه انجام می ای  وابنش
بربنی  فسةفا، تربیةب و مولکةو  شةش بربنی بةه نةام ریبولوزبیل پنجقند  

بربنةی، بةا آنةزیم  به مولکو  پنج CO2نشد شود. افزوده ناپایدار  تشکیل می
فسفا، بربوبسیفز ة ابسیژناز( و فعالیت بربوبسةیفز   روبیسکو )ریبولوزبیل

بربنی بةه  د. هةر مولکةو  شةششةو آن )تشکیل گروه بربوبسةیل( انجةام می
بنةد. ایة   بربنی ایجاد می ناپایدار است، بففاصله تجزیه و دو مولکو  اسید سه

طور بةه در  شةوند. همةان بربنی تبةدیل می ها در نهایت به قندها  سه مولکو 
بینید، تعداد  از ای  قندها برا   می 3شناسی  بتاب زیست 24صفحة  8شکل 
ا، آلةةی دیگةةر و تعةةداد  نیةةز بةةرا  بازسةةاز  شةةدن گلةةوبز و تربیبةة ساخته

هةا  بةالوی  مسةتقل از  رسند. گرچه وابنش فسفا، به مصر  می ریبولوزبیل
 NADPHو ATPهةا وابسةته بةه شوند. اما انجةام ایة  وابنش نور انجام می

 ها  نور  است.  حاصل از وابنش
 بررسی موارد:

 NADPHهةا  د )ال (: در چرخة بالوی ، مصر  )نةه تولیةد !!!( مولکو مور
گیرد به پةیش از آن اولةی  مولکةو  آلةی پایةدار  ا  صور، می تنها در مرحله

 تولید شده است. 
در دو مرحله صةور،  ATPها  مورد )ب(: در چرخة بالوی ، مصر  مولکو 

گةردد و  بربنی خةتم می یرد؛ یک مرحله در نهایت به تولید قنةدها  سةهگ می

یابد. به  فسفا، پایان می ها  ریبولوزبیل مرحلة دیگر در نهایت با تولید مولکو 
 در سؤا  دقت بنید. « تنها»قید 
، در چرخة بةالوی ، 3شناسی  بتاب زیست 24صفحة  8(: طبق شکل جمورد )

گیرد به پل  ا  به صور، می فا، تنها در مرحلهها  ریبولوزفس تولید مولکو 
 شود.  تبدیل می ADPبه ATPاز آن
بربنی در مراحل مختلفةی  ها  سه (: در چرخة بالوی ، مصر  مولکو دمورد )

، ADPبةه ATPهةا در نتیجةة تبةدیل گیرد و تنها در یکی از آن صور، می
 گردد.  گروه فسفا، آزاد می

 (66تا  68، صفحة های 3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 )امیررضا صدریکتا( «1»گزینة  -111

هةا  پروتئینةی اسةت.  از مولکو  در بسةتر  aمربز وابنش شامل بلروفیةل
ها  ها و باروتنوایدها و انوا ی از پروتئی  گیرندة نور نیز شامل بلروفیل  ها آنت 

ها  گیرنةدة نةور از مربةز وابةنش بیشةتر  ها در آنت  رنگیزه انواعهستند. پل 
 است. هم آنت  و هم مربز وابنش توانایی ایجاد الکترون برانگیخته دارند. 

 ها: گزینهبررسی سایر 
 ،مشخص است بةه در یةک فتوسیسةتم 23صفحة  6شکل به با توجه «: 1»گزینة 

هةا   ها  گیرندة نور احاطه شده است. پل برخف  آنت  مربز وابنش توسط آنت 
 گیرندة نور مربز وابنش با فسفولیپیدها  غشا  تیفبواید تماس ندارد. 

هةا بةی   الکترون ،وابةنشها  گیرندة نور بةرخف  مربةز  در آنت «: 2»گزینة 
 شود.  جا می ها جابه ها بی  رنگیزه شوند، بلکه انرژ  آن جا نمی ها جابه رنگیزه
هةا  گیرنةدة نةور  آنت ها هم در مربز وابةنش و هةم در  بلروفیل«: 3»گزینة 

هةا و مربةز وابةنش از  در نور قرمز جذب باالیی دارند، پل آنت وجود دارند و 
 .ای  نظر تفاوتی ندارند

 (63و  68، 67، 07های  ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 
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 اند. ( صحیحال ( و )دها  )  بار،
فسفاته بةا دریافةت الکتةرون از  بربنی تک ال ( در مرحلة دوم بالوی  تربیب سه

NADPH قبةل از وقةوع ایة  فراینةد، ای  مرحلةه . در یابد باهش میADP 
 آید به تربیبی دوفسفاته است. وجود می به
فسةةفاته بةةه  بربنة تک در مراحةةل پایةةانی چرخةةة بةةالوی  قنةةدها  سةةه  ب(

اما پیش از آن در مرحلة دوم  شوند، بربنة دوفسفاته تبدیل می ها  پنج مولکو 

NADPوADPهةا  مولکو  چرخه،
 دقةت بنیةد تولیةد  اند. ایجةاد شةده

NADP
 بففاصله قبل از تشکیل قند ریبولوز فسفا، نیست.  +

بربنة ناپایدار و تولیةد تربیةب  ج( در چرخة بالوی  پل از تجزیة تربیب شش

NADPو  ADPها   فسفاته، در مرحلة بعد مولکو  بربنی تک سه
  تولیةد

 شود. می
، دونوع تربیةب دو فسةفاته )ریبولةوز فاصله پل از مصر  ریبولوز فسفا،بفد( 

 شوند. ( تولید میADPبیل فسفا، و 
 (886، صفحة 8شناسی  )زیست 

 (66و  68 ،55 های ، صفحه3شناسی  )زیست)از انرژی به ماده (  
---------------------------------------------- 

 1شناسي  زیست    
 

 زاده( )پیام هاشم   «1»گزینة  -131

بةه    مضةا  هةا ت  دهد. حربةت فام را انجام می 1اسپرماتوسیت اولیه، میوز 
 شود.  انجام می 1سمت قطبی  یاخته فقط در مرحلة آنافاز 
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 ها: بررسی سایر گزینه
 1 مرحلةة تلوفةازانتها  و  1 ابتدا  مرحلة پروفاز غشا  هسته در«: 1»گزینة 

 قابل مشاهده است. 
 1و آنافةاز 1، متافةاز1تغییر طو  رشته ها  دوک در مراحل پروفاز«: 3»گزینة 

 دیده می شود. 
 ها متصل هستند.  ت  ها  دوک به فام رشته 1و آنافاز  1متافاز  در مراحل«: 4»گزینة 

 (77و  73 های ه، صفح8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
---------------------------------------------- 

 د رضائیان(م)مح «1»گزینة  -131

دهةد؛ یعنةی  هةا رخ می شدن در نتیجه با هم ماندن همة بروموزوم پلواید  پلی
 .4و  1ها   گزینه

 ماندن یک یا چند بروموزوم اشاره شده است.  به خطا  با هم 3و  2ها   در گزینه
رد هم دقت بنید به در خطاها  رایج تقسیم، مثل حالت معمو  در به ای  مو

، بروماتیةةدها  خةةواهر  از یکةةدیگر جةةدا 1بةةرخف  میةةوز  2میتةةوز و میةةوز 
شان در بنار هم مانةده و بةه سةمت اشةتباه  ها یا همه شوند، اما بعضی از آن می

وند، شةها  همتةا جةدا ن یک از بروموزوم ، هین1شوند. اگر در میوز  هدایت می
 شود.  یاختة مادر  تکرار می همه به یک سمت رفته و  دد فام تنی

 ها: بررسی سایر گزینه
شدن در میتوز یاختة دیپلوایةد،  پلواید  در صور، بروز خطا  پلی«: 1»گزینة 

روند. پل  بروماتیدها  خواهر  بعد از جداشدن از هم به یک سمت یاخته می
)اال چهارتا چهارتا همتا هستندها دوبرابر شده و ح تعداد بروموزوم n )4 20. 

در باهم مانةدن بروماتیةدها  یةک برومةوزوم، تعةداد دقت بنید «: 2»گزینة 
 تا بیشتر از دیگر  است. 2ها،  بروموزوم یکی از یاخته

برومةةوزوم  5، در اسةةتوا  ایةة  یاختةةه، 2هنگةةام انجةةام میةةوز «: 3»گزینةةة 
مطابق معمو  با تجزیةة پةروتئی  ناحیةة قرار دارند به دوبروماتید  غیرهمتا 

شوند. حا  دو بروماتید اشتباهاً به سمت دیگر  رفتةه  از هم جدا میسانترومر 
nدر آن سمت فام تنیو  دد  5  خواهد بود.  2

 (76تا  78و  66 های ، صفحه8شناسی  )زیست)تقسیم یاخته(  
---------------------------------------------- 
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شةوند. اپیدیةدیم بةه  ه بففاصله وارد اپیدیدیم میها پل از خروج از بیض اسپرم
ها  سرتولی آن دارا  گیرنةده بةرا   ساز متصل است به یاخته ها  اسپرم لوله

 هستند.  FSHهورمون
 ها: بررسی سایر گزینه

بر )نه اپیدیدیم !!!( پل از ورود بةه محوطةة شةکمی، از  لولة اسپرم«: 2»گزینة 
 بند.  جلو  مجار  میزنا   بور می

ها   و هم اسةپرم  ها  دارا  توانایی حربت سپرمدر اپیدیدیم هم ا«: 3»گزینة 
 فاقد ای  توانایی وجود دارند. 

 بند.  یضه خارج میها را از بیسة ب اسپرم ،بر لولة اسپرم«: 4»گزینة 
 (878 تا 77های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  

---------------------------------------------- 

 )علیرضا آروین( «1»گزینة  -131

 صحیح هستند. ب و دموارد 
و توانند بةا اسةپرم در لولةة رحمةی برخةورد  گویچه قطبی و اووسیت ثانویه می

 داشته باشند.الحاق غشایی 
 ررسی موارد:ب

ولةةی  گویچةةة قطبةةی، دارا  دقةةت بنیةةد اووسةةیت ثانویةةه و امةةورد )الةة (: 
   )نادرست( ها  دو بروماتید  هستند. بروموزوم

و  1ها  سیتوپفسم پل از میوز  زایی، همة تقسیم مورد )ب(: در فرایند تخمک
ها  هاپلواید  به در  شوند. بنابرای  همة یاخته به صور، نامساو  انجام می 2

شوند، در نتیجة تقسیم نامساو  سیتوپفسم یاختة مادر   ای  فرایند تولید می
 شوند )درست(.  خود ایجاد می

، یاختةة و شروع فرایند لقةا  با اسپرم ثانویه پل از برخورد اووسیت(: جمورد )
بند و تخم پل از انجام تقسیماتی در لولة رحمی، در یکةی از  تخم را ایجاد می

شود. همچنی  دقت داشته باشید به در  ها  جدار رحم جایگزی  می فرورفتگی
د بةه شةو شکلی ایجةاد می ا  بی صور، لقا  اسپرم با جسم قطبی، تودة یاخته

ها پةل از  هاست. پل همة ای  یاختةه ناشی از تقسیم یاختة حاصل از لقا  آن
آورنةد )نةه  ا  با توانایی انجام تقسیم رشتمان )میتوز( به وجةود می لقا ، یاخته
 ها !!!( )نادرست(.  بعضی از آن

 ای  مورد برا  اووسیت ثانویه صحیح است.(: دمورد )
 (878 و 873، 73، 78، 68، 67ای ه ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 

 )علیرضا آروین( «1»گزینة  -131

دهندة  نشةان 4تا  1شده در شکل صور، سؤا  به ترتیب از  ها  مشخص بخش
ا   ت  بیسةه ت  )آبةروزوم(، هسةته، رابیةزه و دم )تةاژک( اسةت. تةارک تارک
ها به زامةه  است به در جلو  هسته قرار دارد. ای  آنزیممانند و پر از آنزیم  بفه

امةت مةاده نفةون بنةد. بننةده گ ها  حفاظت وانند در الیةهبنند تا بت بمک می
ها  مختلفةی  شوند، سرنوشةت هایی به در سیتوپفسم یاخته تولید می پروتئی 
پةروتئی  هةایی بةه توسةط ریبةوزوم هةا  متصةل بةه شةبکة بننةد.  پیدا می
رونةد  به شبکة آندوپفسمی و دستگاه گلژ  می ی ساخته می شوند،آندوپفسم

هایی مثل وابواو  )بُریچه(  و ممک  است برا  ترشح به خارج رفته یا به بخش
مانند و یا اینکةه بةه  ها نیز در سیتوپفسم می ت  بروند. بعضی پروتئی  و بافنده
 روند.  ها می ها، هسته و یا دیسه رابیزه

 ها: نهبررسی سایر گزی
ا  )قندبافت(، تجزیة مولکو  قند به  در اولی  مرحلة تنفل یاخته«: 1»گزینة 

وا، تولیةد بربنی پیةرو ها  سه ر نهایت مولکو ا  انجام شده و د  صور، مرحله
دهند )نةه رابیةزه  ا  سیتوپفسم رخ می ها در مادة زمینه شوند. ای  وابنش می
وا، پل از تولید به رابیةزه رفتةه و یروها  پ   در حالی است به مولکو !!!(. ای

 شود.  ا  در رابیزه انجام می سایر مراحل تنفل یاخته
سةاز  ها  زامه ها به سمت وسةط لولةه در حی  حربا، زام یاختک«: 2»گزینة 

ها  دهد تا به زامه تبدیل شوند. به ای  صور، به یاختةه ها رخ می تمایز  در آن
پل مقدار زیةاد  از سیتوپفسةم خةود را از شوند؛ س دار می از هم جدا و تاژک

ها فشرده شده در سةر زامةه بةه صةور، مجةزا قةرار  دهند. هستة آن دست می
 3، 2طور بةه در شةکل  بنةد. همةان گیرد و یاخته حالت بشةیده پیةدا می می

شدن هستة زامةه  شود، فشرده دیده می 2شناسی  زیستبتاب  99-144صفحة 
 دهد.  ساز رخ می ها  زامه ولهپیش از جداشدن آن از دیوارة ل

ها از بیضةه خةارج و بةه  آن  ساز، ها  زامه پل از تولید زامه در لوله«: 3»گزینة 
شةوند. ایة   ا  پیچیده و طویل به نام برخاگ )اپیدیدیم( منتقةل می درون لوله

سا ت در آنجا بماننةد تةا  12ها ابتدا قادر به حربت نیستند و باید حداقل  زامه
ها پةل از  ها ایجاد شود. از آنجایی به توانایی حربت زامه ربت در آنتوانایی ح

ها در  توان گفةت بةه تةاژک ایة  یاختةه آید، می ورود به اپیدیدیم به دست می
 ساز به اپیدیدیم نقش ندارد.  ها  اسپرم ها از لوله انتقا  آن

  (877و  77های  ، صفحه8شناسی  زیست) 

 (57تا  55و  38های  ، صفحه3شناسی  زیست) )ترکیبی( 
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بةا میکروسةکون نةور ، ها به صور، دوبروماتید   در همة پروفازها بروموزوم
هایی هستند به بةه یةک  اتیدبروماتیدها  خواهر  بروم. شوند میقابل رویت 

 شوند.  سانترومر مشترک متصل می
 ها: بررسی سایر گزینه

 صحیح نباشد. 1مرحلة تلوفاز  مورد درممک  است «: 1»گزینة 
 شود.  افزایش تعداد سانترومر مشاهده نمی 1در آنافاز «: 2»گزینة 
ها  دوک مشةاهده  توجه شود به در مراحةل اینترفةاز نیةز رشةته«: 3»گزینة 
 شود.  شود؛ اما پوشش هسته نیز تشکیل نمی نمی

 (73و  78، 66، 68 ،67 های ، صفحه8شناسی  )زیست)تقسیم یاخته(  
---------------------------------------------- 

 )پارسا فراز( «1»گزینة  -131

اُم چرخةة 14روزحةدود م بةه در یبین ر  را مةیگةذا در شکل  مةل تخمک
 دهد. تخمدانی رخ می

ها  دوم، سوم و چهارم بعةد  گذار  و  بار،  بار، او  و پنجم قبل از تخمک
 دهند.  رخ می گذار  از تخمک

 بررسی موارد:
گذار  و در پی افزایش اسةتروژن در خةون، بةه طةور  مورد او : قبل از تخمک

 یابد.  با خودتنظیمی مثبت افزایش می FSHو LHناگهانی، میزان
 بةه مةد،سةر ت رشةد الیةة داخلةی رحةم گةذار   تخمکمورد دوم: در پةی 

 شود.  بم میمحدود  
شةده، تمةایز  هةا  فولیکةو  پاره گذار ، اغلب یاختةه وم: پل از تخمکمورد س
ها نیةز همةراه بةا اووسةیت  شود )برخی از آن یابند و به جسم زرد تبدیل می می

 شوند.(. ثانویه وارد لولة فالون می
وارة دیمورد چهارم: در پی افزایش ترشح پروژسترون از جسم زرد، فعالیت غدد 

شةود. ایة   شود و فعالیت ترشةحی رحةم بیشةتر می نیز بیشتر می رحم داخلی
 دهد.  گذار  رخ می اتفاق پل از تخمک

مورد پنجم: قبل از آنکه فولیکو  و تخمدان پاره شود تةا اووسةیت ثانویةه طةی 
 گذار  خارج شود، فولیکو  بالغ باید به دیوارة تخمدان بچسبد.  تخمک

 (875تا  878های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  
---------------------------------------------- 
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در صور، سؤا  شروع دورة جنسی نبر شةده و در شةروع ایة  دوره، چنةدی  
انةد.  قةرار گرفته FSHبنند به همگی تحت تأثیر هورمةون فولیکو  رشد می

تةر  پیةدا بةرده اسةت،  هایی به از همةه رشةد بیش ت یکی از فولیکو درنهای
 ها: بررسی سایر گزینهدهد. چرخة تخمدانی را آغاز و ادامه می

بند، منجر بةه رشةد  فقط فولیکولی به چرخة تخمدانی را آغاز می«: 1»گزینة 
 شود.  بیشتر اووسیت اولیه می

انی را آغاز بةرده، اسةتروژن ترشةح : فقط فولیکولی به چرخة تخمد«4»تا  «2»گزینة 
 (870تا  873های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  بند.  می

---------------------------------------------- 

 )حسن محمد نشتایی( «1»گزینة  -131

یاختة ثانویه است. در حةی  حربةت  یاختک )اسپرماتید( حاصل تقسیم زام  زام
دهةد تةا  ها رخ می ساز تمایز  در آن ها  زامه ولهها به سمت وسط ل زام یاختک

شوند؛  دار می ها از هم جدا و تاژک به زامه تبدیل شوند. به ای  صور، به یاخته
 دهند.  سپل مقدار زیاد  از سیتوپفسم خود را از دست می

 ها: بررسی سایر گزینه

زام ، 2ها  ثانویةةه، بةةا تقسةةیم هسةةتة خةةود در میةةوز  زام یاختةةه«: 1»گزینةةة 
nها  ثانویةةةه، بننةةةد. زام یاختةةةه هةةةا را تولیةةةد می یاختک  بةةةوده و  23

دارنةد.    خطةیمولکةو  دِنةا 46شده دارند و بنةابرای ،  ها  مضا   بروموزوم
 دار نیسةتند بلکةه در زمةان ، تةاژک2ها  حاصل از میوز دقت بنید زام یاختک

 شوند. دار می تمایز، تاژک
بروماتید  در هستة خةود  ها  تک ها بروموزوم ها و زامه : زام یاختک«2»گزینة 

 ها هستند.  ها حاصل تقسیم نیستند بلکه حاصل تمایز زام یاختک دارند. زامه
زا )اسةپرماتوگونی(  ها  زامةه منظور از یاختة زاینده، همةان یاختةه«: 3»گزینة 

رنةد و اسةاز قةرار د ها  اسپرم ها نزدیک به سطح خارجی لولةه است. ای  یاخته
ها  بینةابینی  ها، به یاختةه ها  موجود در دیوارة ای  لوله نسبت به سایر یاخته

تر هستند. هر یاختة زاینده با تقسیم میتوز، یةک یاختةة اسپرماتوسةیت  نزدیک
 بند.  ها  اولیه !!!( و یک یاختة زایندة دیگر تولید می اولیه )نه اسپرماتوسیت

 (83و  88، 6های  ، صفحه3ی شناس )زیست )ترکیبی( 
 (77و  73، 78، 67های  ، صفحه8شناسی  )زیست 

---------------------------------------------- 

 نچیان(و)سمانه توت «1»گزینة  -111

کی به از همةه تاب درسی، در هر چرخة جنسی، انباندقت بنید مطابق مت  ب
؛ درواقع در مه می دهد رشد بیشتر  داشته است، چرخة تخمدانی را آغاز و ادا

ک شروع به رشد می بنند بةه ایة  زمةان هنةوز چرخةة هر دوره، چندی  انبان
 تخمدانی آغاز نشده است.

 ها: گزینهسایر بررسی 
در سراسر چرخه هم فعالیت ترشحی وجود دارد و هم رشد و نمةو. «: 1»گزینة 

 در نیمة او  رشد و نمو بیشتر است و در نیمة دوم فعالیت ترشحی.
مطابق شکل زیر واضح است در زمانی به فعالیت ترشةحی دیةوارة «: 3»گزینة 

رحم در حدابثر مقدار خود اسةت)حدابثر ضةخامت دیةواره(، طةو  رگ هةا  
 خونی دیوارة داخلی رحم نیز در بیشتری  اندازة خود می باشد.

 
میةزان  در طی قا دگی از بدن خون دفةع مةی شةود و پةل از آن«: 4»گزینة 
ولیک اسید در مغز قرمز استخوان برا  سةاخت بیشةتر گویچةه هةا  مصر  ف

 قرمز، افزایش می یابد.
 (870تا  878های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  

---------------------------------------------- 

 )کاوه ندیمی( «1»گزینة  -111

سةه  بار، مورد سؤا ، نادرست است؛ چون در قسمت سر اسپرم فقط یةک بی
همگی « د»تا « ال »پر از آنزیم به نام آبروزوم وجود دارد و همچنی  جمف، 

 باشند.  درست می
 بررسی موارد:
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شةوند، در ابتةدا  یعنةی اپیدیةدیم می Aهایی به وارد بخةش مورد )ال (: زامه

قةدر، م بماننةد تةا یدیةد سا ت در اپی 12قدر، تحرک ندارند و حداقل باید 

هایی فاقةد قةدر، تحةرک و دارا   م زامةهیدیةد تحرک پیدا بنند. پل در اپةی

 شوند.  قدر، تحرک یافت می

بربنی( را بةه  6دسمینا  مایعی سرشار از فروبتوز )نو ی قن مورد )ب(: وزیکو 

بتةاب  141صةفحة  4 بنةد. دقةت بنیةد بةه مطةابق شةکل ها اضافه می زامه

سمینا  قبةل از پروسةتا، بةا هةم  و وزیکو بر  ، مجراها  زامه2شناسی  زیست

 شوند.  یکی می

موارد )ج( و )د(: ترشحا، پروستا، و غدد پیاز  میزراهی قلیایی هستند و بةه 

 بنند.  ها بمک می مسیر حربت زامه  مواد اسیدبردن  خنثی
 (878تا  76های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

 (55، صفحة 3شناسی  )زیست 
---------------------------------------------- 

 (ماکان فاکری) «3»گزینة  -111

زایی، برخورد اسپرم بةا اووسةیت  دقت بنید  امل مؤثر در تکمیل مراحل تخمک

 ثانویه و آغاز فرایند لقا  است.

 ها: بررسی سایر گزینه

گیرد  اسپرم زایی در بدن مردان، از زمان بلوغ تا پایان  مر صور، می«: 1»گزینة 

شةود. دقةت  یوز اسپرماتوسیت اولیه مشاهده مةیزایی شروع تقسیم م در اسپرمو 

  دهد. میبنید شروع میوز در زنان در دوران جنینی رخ 

و  LHزایی، بر هةدة  زایی و تخمک تنظیم فرایند اسپرم دقت بنید«: 2»گزینة 

FSH .است به هردو تحت بنتر  یک هورمون آزاد بننةده مشةترک هسةتند 

  شود( برداشت میهم  2شناسی  زیست 8فصل  12و  5ها   از شکل )ای  موضوع

گیةةرد، امةةا  زایةةی درون بیضةةه صةةور، مةةی تمةةام مراحةةل اسةةپرم«: 4»گزینةةة 

   شود. ها  رحمی تکمیل می لولهصور، برخورد با اسپرم در زایی در  تخمک
 (870تا  76های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  

---------------------------------------------- 

 )کاوه ندیمی( «1»گزینة  -113

دهد. در مرحلة قبل، یعنةی در پروفةاز  را نشان می 1تصویر، مرحلة متافاز میوز 

گیرند و تتراد را ایجةاد  ها  همتا از طو  در بنار هم قرار می ، بروموزوم1میوز 

فقط به  سانترومر هر بروموزوم همتا 1بنند و دقت شود به در پروفاز میوز  می

شود ولی در پروفاز میتةوز،  ها  دوک منشأ گرفته از یک قطب متصل می رشته

هةةا   ها  دوک بةةه از قطب شةةده بةةه رشةةته سةةانترومر هةةر برومةةوزوم مضا  

 شوند.  اند، متصل می جداگانه منشأ گرفته

 ها: بررسی سایر گزینه

ند؛ ولةی بعةد از شو ها  همتا از هم جدا می ت  ، فام1در آنافاز میوز «: 1»گزینة 

 بنند )نه هسته !!!(.  جداشدن به سمت قطبی  یاخته حربت می

هةا   تجزیة پروتئی  اتصالی از ناحیة سانترومر و جداشدن فامینک«: 2»گزینة 

 گیرد.  و همچنی  در آنافاز میتوز صور، می 2خواهر  در آنافاز میوز 

شود،  ل مشاهده میطور به در شکل مقاب در پروفاز میوز یک همان«: 3»گزینة 

اند و  ها  دوک تقسیم قبل از تجزیة بامل هسةته سةاخته شةده برخی از رشته

 ها هستند.  ها هم در حا  سازماندهی آن میانک

 
 1پروفاز 

 (73و  78، 66، 68های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تقسیم یاخته(  
---------------------------------------------- 

 راهواره()حمید  «3»گزینة  -111

شود. ای  هورمون با تأثیر بر  شدن انبانک می سبب بزرگ و بالغ FSHهورمون
 شوند.  ها می ها  سرتولی سبب افزایش ترشحا، و تسهیل تمایز اسپرم یاخته
 سایر گزینه ها:بررسی 

 ساز حضور ندارند.  ها  بینابینی در دیوارة لولة اسپرم یاخته (1
2)LH شود.  گذار  می اُم از شروع قا دگی سبب تخمک14در روز 
بةه جةزء هسةتند  FSHو LHبنندة چرخة جنسی ها  تنظیم هورمون (4

 شوند.  ها  جنسی محسوب نمی هورمون
 (870تا  878و  878تا  77های  ، صفحه8شناسی  ت)زیس)تولید مثل(  

---------------------------------------------- 

 )اشکان زرندی( «1»گزینة  -111

در مسیر اسپرم زایی ، از اسپرماتوگونی تا اسپرماتید تازه تشکیل شده، همگةی 
ها بةه بةه هةم متصةل  به هم متصل هستند. دقت بنید هین یک از ای  یاخته

ها ابتدا از هم جدا  تاژک ندارند. درواقع در زمان تمایز اسپرماتید، یاخته هستند،
 شوند. شوند و سپل تاژبدار می می

 ها: بررسی سایر گزینه
ها در هنگةام تمةایز اسةپرماتیدها بةه اسةپرم رخ  جداشةدن یاختةه«: 1»گزینة 
ماتیدها  ها )مانند اسپرماتوگونی و اسپر ها یاخته دهد؛ یعنی تا قبل از اسپرم می

ها از یکةدیگر،  اولیه و ثانویه( به یکدیگر متصل هستند. پل از جداشدن اسةپرم
گیةرد و یاختةه حالةت بشةیده  فشرده شده و در ناحیة سر قرار می ها هستة آن
 بند.  پیدا می
 شوند. ها تقسیم نمیدقت بنید اسپرماتید«: 2»گزینة 
 ثانویه صادق نیست. ها  مانند اسپرماتوسیت  در مورد یاخته«: 3»گزینة 

 (877و  77های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا دانشمندی( «1»گزینة  -111

 ها: بررسی گزینه
ها  بینابینی تستوسترون به  ، در یاختهساز ها  اسپرم ر بی  لولهد«: 1»گزینة 

 شود.  نه نقش دارد، ساخته میدر ایجاد صفا، ثانویة مردا
گیةرد نةه  ها در بیضةه صةور، مةی دقت بنید تشکیل تاژک اسپرم«: 2»گزینة 
   دیدیم. اپی

سةمینا ، پروسةتا، و پیةاز  ة  مایع منی از تربیةب غةدد وزیکو «: 3»گزینة 
 وجود ندارد.  مجرا  زامه برشود و در  میزراهی ایجاد می

هةةا  منفةةذدار دارنةةد بةةه  ه( مویرگضةةریةةز )ماننةةد بی غةةدد درون«: 4»گزینةةة 
 و غشا  پایه ضخیم دارند.  یاختهها  پوششی با منافذ بسیار در غشا   یاخته

 (50و  55های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
 (878تا  77های  ، صفحه8شناسی  )زیست 
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 )محمد رضائیان( «1»گزینة  -111

از  FSHو LHهةا  به درستی مطر  شةده اسةت. هورمون« ب»تنها مورد 
گذارنةد. امةا دقةت    ترشح شده و رو  بیضه اثر میبخش پیشی  غدة زیرمغز

بنید هورمون پروالبتی  نیز با توجه بةه اثةر تنظیمةی بةر فعالیةت تولیةدمثلی 
در پةی  هةا همةة ایة  هورمةون بر دستگاه تولید مثل مةردان اثةر دارد.مردان، 
 شوند. رانی آزاد می برون

 بررسی موارد:
بةا تحریةک ترشةح  LHها  سةرتولی و با تحریک یاختةه FSHمورد )ال (:

 شوند.  زایی می تستوسترون به صور، غیرمستقیم با ث تحریک روند اسپرم
ال   ها  بینابینی مةؤثر اسةت بةه در البةه   یاختهرو LH(: هورمونجمورد )
 ساز مستقرند. ها  اسپرم لوله

در  FSHدهةد و رخ می LHمورد )د(: تحریک ترشح تستوسترون با دخالت
 ای  اتفاق مؤثر نیست. 

 (85، صفحة 8شناسی  )زیست 
 (878و  60، 65 ،68 های حه، صف8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 

 )پوریا آیتی( «1»گزینة  -111

ساز منجر به  دم اثر هورمةون  ها  لولة اسپرم یاختهها   فعالیت گیرنده باهش
ها  بینابینی تةفش بیشةتر  بةرا  ترشةح  ون شده، در نتیجه یاختهتستوستر

، ماننةد رود مةیتستوسترون باالتر از حد طبیعی  بنند و میزان تستوسترون می
 شود. دیده می 2حالتی به در دیابت نوع 

 ها: بررسی سایر گزینه
، تحریةک LHدر پی اختف  در رونویسی از ژن)هةا ( هورمةون«: 1»گزینة 
 یابد.  گیرد و ترشح تستوسترون باهش می ها  بینابینی صور، نمی یاخته
هیپوتاالموسی، غلظت ای   در پی باهش ترشح هورمون آزادبنندة«: 2»ینة گز

خون ورود  به سمت هیپوفیز باهش یافته و در پی  دم تحریةک در   هورمون
 یابد.  شود و تستوسترون باهش می ترشح نمی LHهیپوفیز،
ها   ، تحریةةک یاختةةهLHها  گیرنةةده بةةا اخةةتف  در فعالیةةت«: 3»گزینةةة 

 گیرد.  بینابینی بمتر صور، می
 (878و  76، 60، 65های  ، صفحه8شناسی  )زیست 
 (68و  86، 88های  ، صفحه3شناسی  )زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 

 )حسن محمد نشتایی( «1»گزینة  -111

 همة موارد نادرست هستند. 
 ررسی موارد:ب

بننةد و تتةراد تشةکیل  را آغةاز می 1هایی بةه میةوز  مورد )ال (: تمةام یاختةه
رسةانند )اووسةیت ثانویةه بةدون  را به پایان نمی 2دهند، لزوماً تقسیم میوز  می

انجام لقا (. در ای  صور، تنها دو یاخته از تقسیم میوز حاصل خواهد شد )نةه 
 چهار یاخته !!!(. 
گیةرد. در  ، تقسةیم سیتوپفسةم صةور، می1 در پایان میوز مورد )ب(: معموالً

، یک یاختةه )نةه 1صورتی به تقسیم سیتوپفسم صور، نگیرد، محصو  میوز 
 دوبروماتید  خواهد بود.   ها ها !!!( با بروموزوم یاخته

ها  با طةو  و محتةوا  ژنتیکةی مشةابه همةان  (: منظور از بروموزوممورد )ج
بنندة تقسةةیم،  سةةت. در صةةورتی بةةه یاختةةه شةةروعهةةا  همتةةا ا بروموزوم
)تتراپلواید n)4 دیپلوایةد 2ها  حاصل از میةوز  باشد، هر یک از یاخته( n)2 

 باشند.  ها  همتا می بوده و دارا  بروموزوم
از هم جدا شده  Yو Xها  میوز بدن مردان، بروموزوم 1(: در آنافاز مورد )د

 گیرند. ای  دو بروموزوم با هم همتا نیستند.  و در دو قطب یاخته قرار می
 (878و  73، 78 ،68، 67 های ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

 )علیرضا آروین( «1»گزینة  -111

ت   ت  دارنةد. فةام فةام 48خود  دوالدها  پیکر   افراد مبتف به داون، در یاخته
 3ایة  افةراد  دوالد ها  پیکةر  است؛ یعنی یاخته 21اضافی مربو  به شمارة 

ها   دارند.  لت بروز ای  حالت آن اسةت بةه یکةی از یاختةه 21ت  شمارة  فام
 21ت   ، دارا  دو فةام21ت  شةمارة  جنسیِ ایجادبنندة فرد، به جا  یةک فةام

 دهد:   اتفاق رخ میبوده است. در دو حالت ای
با هم مانده و از یکةدیگر جةدا نشةوند. در نتیجةه  1در آنافاز  21ها   ت  فام -1

 ت  خواهد داشت.  فام 22ت  و دیگر   فام 24ها  حاصل  یکی از یاخته
 به یک یاخته منتقل شوند.  با همدیگر 2در آنافاز  21ت  شمارة  بروماتیدها  فام -2

 بروموزوم است. 46شود. ای  یاخته دارا   مشاهده میدر اووسیت اولیه، تتراد 
 ها: بررسی سایر گزینه

شةوند،  دان خةارج میزایی از تخمة تخمةک هایی به در طةی یاخته«: 1»گزینة 
اسةت. اگةر ها  فولیکةولی  و یاختةهاولی  جسةم قطبةی  ،نویهشامل اووسیت ثا

ت  و  فةام 24دارا  حالت او  نبرشده در باال اتفاق افتاده باشد، اووسیت ثانویه 
 ت  خواهد بود.  فام 22اولی  جسم قطبی دارا  

ت  و اسةپرم سةالم  فام 24یاختة تخم حاصل از لقا  تخمک دارا  «: 3»گزینة 
ت  در هستة خود خواهد داشت. ای  یاخته پةیش از  فام 48ت (،  فام 23)دارا  

 بند.  ورود به رحم و در لولة رحمی تقسیم خود را آغاز می
ها   در صورتی به حالت او  نبرشده در باال اتفاق افتاده باشد، اووسیت«: 4»نة گزی

مةی ها در هةر شةرایطی  ت  خواهند بود. ایة  یاختةه فام 24ثانویة تولیدشده دارا  
 ها ارتباطی به حضور یا  دم حضور اسپرم ندارد.  شوند و تولید آن توانند تولید 

 (876تا  873و  76تا  78 ،68، 67 های ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
---------------------------------------------- 

 های آشنا سؤال – 1شناسي  زیست    
 

 (داخل کشور 77سراسری ) «1»گزینة  -111

هورمةون ها  محرک غدد جنسی، تحت بنتر  هورمون آزادبننةده و  هورمون
 مهاربنندة مترشحه از هیپوتاالموس قرار دارند.

 ها: سایر گزینه بررسی
(  امل تکمیل بنندة تخمک زایی، برخورد اسةپرم و اووسةیت ثانویةه و 1گزینة

 شروع فرایند لقا  است. 
هةةا  جنسةةی و  ( در اواسةةط چرخةةة جنسةةی، بةةازخورد بةةی  هورمةةون2گزینةةة
 ها  محرک غدد جنسی، از نوع بازخورد مثبت است.  هورمون
ایش ضخامت دیوارة داخلی رحةم، ( در نیمة دوم چرخة تخمدانی، با افز3گزینة

 یابد. ها باهش می میزان ای  هورمون
 (870تا  873های  ، صفحه8شناسی  )زیست)تولید مثل(  

---------------------------------------------- 

 (داخل کشور 76سراسری ) «3»گزینة  -111

باشد. هردو  ای   ها  قطبی می منظور صور، سوا ، نخستی  و دومی  گویچه
سةانترومر دارنةد. نخسةتی  گویچةة قطبةی در  23برومةوزوم و  23هةا،  یاخته

ها  رحمی( تولیةد  ها  قطبی در خارج تخمدان)لوله چهتخمدان و دومی  گوی
 شوند. می

 ها: بررسی سایر گزینه
ت  همتا ندارند و هاپلواید هسةتند؛ پةل  ها، فام ( هین یک از ای  یاخته1گزینة
، به هم شباهت دارند؛ زیرا هةین یةک ت  همتا   فامتوان گفت از نظر داشت نمی
 ت  همتا ندارند.  فام

( مقدار دنا  موجود در هستة دومی  گویچه)ها ( قطبی نصة  مقةدار 2گزینة
 دنا  هستة نخستی  گویچة قطبی است. 

 هستند. n=23( دقت بنید به هردو یاخته 4گزینة
 (876تا  873 و 68، 68تا  67 های ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 



 

01:ةصفح تجربي دهمدوازاختصاصي   شناسی زیست – اسفند 8آزمون  -«5»پروژة      

  

 (داخل کشور 76 سراسری) «1»گزینة  -113

زایةی در دیةوارة لولةة  هةا  مسةیر اسةپرم مطابق شکل بتةاب درسةی، یاختةه
ساز به یکدیگر متصل هستند و ارتبا  سیتوپفسمی دارنةد. دقةت بنیةد  اسپرم

پرماتیدها بةه زایی تا زمان تشةکیل اسة در مراحل اسپرم سیتوپفسمبه تقسیم 
سةپرم، تقسةیم گیرد و در زمان تبدیل اسةپرماتید بةه ا ، میصور، ناقص صور

 شود.  سیتوپفسم تکمیل می
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود.  ( دقت بنید به در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم، هسته فشرده می2گزینة
 ها، در زمان تشکیل قابلیت حربت ندارند. ها همانند اسپرماتید ( اسپرم3ینةگز

 ودهةا   هاپلواید به همراه برومةوزوم یاختة ماتوسیت ثانویه، یک( اسپر4گزینة
 بروماتید  است.

 (877تا  76و  68، 67های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
---------------------------------------------- 

 (خارج کشور با تغییر 76 سراسری) «3»گزینة  -111

 باشد.  میها  اووسیت اولیه  ا ، یاختهؤمنظور صور، س
هةا،  ها  فولیکولی احاطه شده است بةه ایة  یاختةه ها، توسط یاخته ای  یاخته

 بنند.  ها  دوک تقسیم را ایجاد می قدر، تقسیم دارند و رشته
ا ، الزامةاً تقسةیم  اولیةه ها، دقت بنید به هةر اووسةیت در رابطه با سایر گزینه

؛ در ای  صور، مةوارد بروداست از بی   دهد و ممک  ، خود را ادامه نمی1میوز 
 2نادرست هستند. هم چنی  دقةت بنیةد مطةابق شةکل  4 و 2، 1ها   گزینه
 تر است. بتاب درسی، اووسیت ثانویه از اسپرم بزرگ 144صفحة 

 (870و  876تا  878، 66، 68های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
---------------------------------------------- 

 (داخل کشور با تغییر 70 سراسری) «1»گزینة  -111

باشةد.  سةاز و اپیدیةدیم مةی ها  دیوارة لولةة اسةپرم ؤا  یاختهمنظور صور، س
هةا  زنجیةرة انتقةا   پی وابنشها، تنفل هواز  دارند و در  هردو  ای  یاخته

 بنند.  نخیره می ATP، انرژ  را درون ADPبا افزودن فسفا، به  الکترون
 :ها بررسی سایر گزینه

 بنند.  ، اسپرم تولید نمیها  دیوارة اپیدیدیم ید به یاخته( دقت بن1گزینة
 ها  دیوارة اپیدیدیم صادق نیست.  ( برا  یاخته2گزینة

ساخته  FADH2شود و  ساخته می NADH( در طی گلیکولیز فقط 3گزینة

 شود. نمی
 (878تا  76های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

 (07و  55های  ، صفحه3شناسی  )زیست 
---------------------------------------------- 

 (داخل کشور با تغییر 73 سراسری) «1»گزینة  -111

تند و بر تقسةیم زایی مؤثر هس هردو بر مسیر اسپرم LHو  FSHها   هورمون
)دقت بنید در سوا  نگفته است، فقط یکةی از  ها اثر دارند. میوز اسپرماتوسیت

 در ای  صور، ای  گزینه هم نادرست بود( ها؛ به ای  هورمون
 ها: بررسی سایر گزینه

گیةرد، نةه  ها، در اپیدیةدیم صةور، می اسپرم ایجاد توانایی تحرک در( 1گزینة
 ساز ها  اسپرم لوله
سةاز قةرار  ها  اسةپرم ها  بینابینی سازندة تستوسترون، در لوله یاخته( 2گزینة
 ندارند. 
 اووسیت ثانویهرون آبروزوم به برخورد اسپرم با ها  د ( آزاد شدن آنزیم3گزینة

 و شروع فرایند لقا  بستگی دارد.
 (878تا  77های  ، صفحه8شناسی  )زیست (تولیدمثل) 

 (داخل کشور با تغییر 73 سراسری) «1»گزینة  -111

ا ،  ها  هسته ، مقدار مادة ژنتیکی درون بروموزوم2و 1در حدفاصل بی  میوز 
 ها: بررسی سایر گزینهست. بند و ثابت ا تغییر نمی

و بعضةی  Yم هةا دارا  برومةوزو زایی، بعضی از اسةپرم ( مثفً در اسپرم1گزینة
است  Xبمتر از  Yهستند، اندازه و مقدار دنا  بروموزوم  Xدارا  بروموزوم 

 تواند متفاو، باشد. ها می ا  اسپرم در نتیجه مقدار دنا  هسته
بنةد و  ةدد  نر با میتوز گامةت تولیةد مةیبه  نوان مثا ، زنبور  سل ( 2گزینة

 زایندة آن یکسان است.  یاختةبروموزوم گامت و 
، براسینگ اور صةور، بگیةرد؛ در نتیجةه در طةی 1( اگر در طی میوز 3گزینة
 شود. ها  متفاو، ایجاد می زایی، در نهایت چهارنوع اسپرم با ژنوتیپ اسپرم

 (73 و 78، 66 ،68، 68های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 
 (65و  87های  ، صفحه3شناسی  )زیست 

---------------------------------------------- 

 (داخل گشور 75سراسری ) «1»گزینة  -111

اووسیت اولیه و ثانویه دارا  دو جفت سانتریو  هستند و هردو درون تخمةدان 
 ها: بررسی سایر گزینهاند.  ایجاد شده

لولة رحمی قرار دارد و ممکة  اسةت هةین گةاه بةا  ( اووسیت ثانویه در1گزینة
 اسپرم برخورد نکند و تقسیم نشود. 

ها  مضا   هسةتند؛ هةردو   ( اووسیت اولیه و ثانویه دارا  بروموزوم3گزینة
 ها، ممک  است تقسیم نشوند.  ای  یاخته
هةا  پیکةر   ( اووسةیت اولیةه و ثانویةه در اطةرا  خةود دارا  یاختةه4گزینة
دقت بنید به اووسیت ثانویه ممکة  اسةت تقسةیم نشةود و دوک  ؛ اماستنده

 تقسیم ایجاد نکند.
 (875تا  878و  73، 78، 68، 68، 67های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 

 (خارج کشور 76سراسری ) «3»گزینة  -111

قةرار  1ة براسینگ اور در طی میوزتواند در معرض پدید اسپرماتوسیت اولیه می
 بگیرد، اما اسپرماتوسیت ثانویه چنی  ویژگی ندارد.

 ها: بررسی سایر گزینه
( اسپرماتوسةیت اولیةه، بةا تقسةیم اسپرماتوسةیت ثانویةه )هاپلوایةد( و 1گزینة

 سازد. ، اسپرماتید)هاپلواید( میاسپرماتوسیت ثانویه، با تقسیم
 ن)ها ( سازندة تاژک را دارند. ها، ژ ( هردو  ای  یاخته2گزینة
ضا   شده است و ها  م ( اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دارا  بروموزوم4گزینة

 نوبلئوتید  تشکیل شده است. از چهار رشتة پلی
 (877تا  76و  68تا  67های  ، صفحه8شناسی  )زیست )ترکیبی( 

 (65و  33، 6، 8های  ، صفحه3شناسی  )زیست 
---------------------------------------------- 

 (خارج کشور با تغییر 70 سراسری) «1»گزینة  -111

 منظور صور، سوا  اووسیت ثانویه است. 
 ، هاپلواید بوده و بروموزوم همتا ندارد.یاختهای  

 ها: بررسی سایر گزینه
   است.نیز مؤثر و جنسی هیپوتاالموسی ( هورمون 1گزینة
، سالم است امةا از نظر هموفیلی ناخالص باشد فرد ( دقت بنید مثفً اگر2گزینة

؛ در نتیجه هر برومةوزوم ، براسینگ اور رخ داده باشد1یوز ممک  است طی م
X در یک بروماتید ژن بیمار  هموفیلی و در بروماتید دیگةر ژن سةفمت را ،

 داشته باشد. 
 ها  چند جایگاهی صادق نیست. ای  موضوع برا  صفت( 3گزینة

 (870تا  873و  68، 67های  ، صفحه8شناسی  ست)زی )ترکیبی( 
 (65و  86تا  88، 37های  ، صفحه3شناسی  )زیست 
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 به نام خدا

 99ماه اسفند  8آزمونشناسی نامه زیستنکته

  
 سالم 

 م آزمون خوبی رو پشت سر گذاشته باشید!یامیدوار

دسته بندی  برای شما عزیزاندر انتهای پاسخنامه درس زیست، این نکات را  نکات آزمون و دسته بندی آنها،ر امسال برای مرور بهت
 کردیم 

 ها هم معرفی کنید!کنکوری حتما استفاده کنید و به بقیه
 

 نکات 
 

 ساز ساخته می شود که از عضوهای زنجیره انتقال الکترون نیست ! ATPتوسط آنزیم  ATPدقت کنبد مولکول  (1
 
هاای  نشکاهاا ناور در وا ش، الزاماً همة رنگیزهکنز واک،برا خروج هر الکترون از مر 3زیستشناسی 22صفحة  5نید مطابق شکل کدقت  (2

 د.شون درگیر نمی یانرژانتقال 
 

ه باواملی عاهاا توساط  ه هساتة آنکهایی هستند  یاخته یها، دارا جلبک نباشند. ای و دراز می یها نوار سبزدیسه یاسپیروژیرها دارا (3

 .یاخته متصل هستند یغشا
 
 دریافت کننده الکترون اند نه حامل آن !!FAD و+NAD و+NADPدقت کنید که  (4
 
بناه آنازیم روبیساکو نقشای نادارد اماا در زماان تبادیل رکقناد ساه ه با( داراسید پای)فسفاته  ربنهکتبدیل اسید سه  یرابنید کدقت  (5

 .ربنی ناپایدار، آنزیم روبیسکو نقش داردک 6 کیب، به تربیس فسفاتریبولوز
 
اور ر مجاآوندها لزومااً د لپه و هم در برگ گیاهان دولپه، همة رگ گیاهان تک،هم در ب 3شناسی  اب زیستکت 82صفحة  1طبق شکل  (6

 .اند ف آوند قرار نگرفتهالها غ یاخته
 
 .هستند ها میانبرگ اسفنجی ها مجاور رگبرگ، یاخته در برگ گیاه دولپه، بیشتری یاخته (7
 
 نمی کند.گیاه گل جالیز انگل است و فتوسنتز  مثالنوان عه نند؛ بک دار فتوسنتز نمی همة گیاهان گل (8
 
ناانومتر  500تاا  400 یموجها ولدودة طثر جذب خود را در محکید حدائاروتنوکو  a نةسبزی،  bنتز  سبزینة هر سه نوع رنگیزة فتوس (9

 .دارند
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 تنها در آنتن ها وجود دارد. bباشند اما سبزینه  aهای فتوسیستم می تواننددارای سبزینه  مرکز واکنش و آنتن های (10
 
 وجود دارند نه نام خود فتوسیستم ! 2و1فتوسیستم های  است که در مرکز واکنش aنام سبزینه هایp680 وp700دقت کنید  (11

 
دارناد کاه از  NADPHو ATPاگر چه واکنش های چرخه کالوین مستقل از نور است اما این واکنش های برای انجام شدن نیاز باه  (12

 واکنش های وابسته به نور به دست می آید.
 

ه یکی از آنها در هر دو ساط  داخلای و خاارجی غشاا کوجود دارد ول لکه موقرار دارد س 2و1درزنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم  (13
ای ک از دو سط  داخلی و خارجی غشچ یسوم در هی لمولکو تل مشاهده اسبد قاالکوئید و یکی از آنها فقط در سط  داخلی غشا تیالکوئیتی
 .یة غشا فسفولیپید قرار داردالدو  بینشود بلکه  د مشاهده نمیالکوئیتی

 

 کته پیرامون نمودار جذب نور توسط رنگیزه ها:چند ن (14
 .بیشتر است a دها از سبزینةئیروتنوکاثر جذب نور را دارد، میزان جذب داکح b بزینهس کهنانومتر، زمانی  500ا ت 400در محدودة الف(
 .بیشتر است b دها از سبزینةئیتنوروکاجذب نور را دارد، میزان جذب  بیشترین a ةبزینس کهنانومتر ، زمانی  500تا  400در محدودة  ب(
 .ها جذب نور ندارندنوئیداروتکنانومتر،  500 ات 400 دودهدر مح پ(
 

 تجزیه نوری آب در سط  داخلی تیالکوئید رخ می دهد. مطابق شکل  (15

 

 نکات پایه
 

 شود. یانجام م 1تنها در آنافاز  اختهی نیحرکت فام تن ها به سمت قطب (1
 

 شود. یدوک در پروفاز،متافاز و آنافاز انجام م یطول رشته ها رییتغ میتقس کیدر طول  (2
 

 دارد. شتریب گرید اختهیها دوکروموزوم از  اختهیاز  یکیشود،  بیدوک تخر یاز رشته ها یکیدر با هم ماندن کروموزوم ها اگر  (3
 

 شود. یم دهیحرکت د ییرکت و هم اسپرم فاقد تواناح ییتوانا یهم اسپرم دارا میدیدیدر اپ (4
 
 ندارد! میدیدیدر انتقال آنها به اپ یگفت تاژک نقش توانیحرکت ندارند م  ییتوانا میدیدیکه اسپرم ها قبل ورود به اپ ییاز آنجا (5
 
 ها هستند. دیاسپرمات زیبلکه حاصل تما ستندین میاسپرم ها حاصل تقس دیدقت کن (6
 
 یرشد کرده چرخه را ادامه م شتریکه از همه ب یکولیکنند اما فول یشروع به رشد م کولیفول نیچند یدر هر چرخه تخمدان دیدقت کن (7

 دهد.
 
 شاتریب یترشاح تیادوم فعال ماهیاول رشد و نماو و در ن مهیوجود دارداما در ن یترشح تیرشد و نمو و فعال یدر سراسر چرخه تخمدان (8

 است.



 بروجنی تهیه و تنظیم : محمد امین عرب شجاعی ، محمد حسین راستی

 

 ماه                                                اسفند 8نکته نامه آزمون                                             آزمون        
                                                                                                                             

 

 

 
 شوند. یم یکی پروستاتبه  دنیقبل از رس نالیسم کولیاسپرم بر و وز یمجرا (9
 

 است اما در مردان بعد از دوران بلوغ است. ینیوران جندر زنان در د وزیم میشروع تقس (10
 

 کدام تاژک ندارند. چیبه هم متصل اند و ه یشده همگ لیتازه تشک دیتا اسپرمات یاز اسپرماتوگون ریدر مس (11
 

 دو نوع تاژک دار و بدون تاژک است. یلوله اسپرم ساز است که دارا وارهیدر د یا اختهیتنها  دیاسپرمات (12
 

 شود و در لوله اسپرم ساز وجود ندارد. یم لیتشک زراهیدر م یمن عیما یینها بیترک دیدقت کن (13
 

 شود : یاز تخمدان خارج م اختهیسه نوع  یتخمک گذار یدز ط (14
 یکولیفول یها اختهیپ(     هیاول یقطب چهیب(گو     هیثانو تی(اووسالف
 

 شود. یانجام نم یثابت است و همانندساز یکیماده ژنتو دو مقدار  کی وزیفاصل م در حد دیدقت کن (15
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 3 فیزیک 
 

 (علی عاقلی) «2»گزینة  -161

 
 ˆ ˆ ˆ ˆi ( i) i i          5 90 5 90 6 360 60 

 (66و  67های  ، صفحه3)فیزیک  )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 )علی عاقلی( «2»گزینة  -162

 با توجه به رابطة شدت صوت داریم:

 2 2 2 2 2 22 2 2 1

1 1 1 2
2 3 2 9 16

I A f d
( ) ( ) ( )

I A f d
        

 
I

log log( ) (log log )
I

( log log )

     

 

2

1
10 10 9 16 10 9 16

10 2 3 4 2

 

 ( / / ) dB      10 2 0 45 4 0 3 21 
 (67تا  67های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدی( «3»گزینة  -163
 از یک منبع داریم: rبا توجه به رابطة شدت صوت در فاصلة 

 r m

r / m

I rP
I ( )

I rr




   



1022 1 1
2 2 521 24

 

 22

1

10
16

2 5

I
( )

I /
  

 نادرست هستند.« 2»و « 1»های   پس گزینه
 کنیم. حال، تغییرات تراز شدت صوت را محاسبه می

 42
2 1

1
10 10 16 10 2

I
log log log

I
        

 40 2 40 0 3 12log / dB     
 یابد. بل افزایش می دسی 12شنود  یعنی شدت صوتی که می

 (67تا  67های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 مجتبی نکوئیان() «3»گزینة  -161
طبق قانون بازتاب، همواره زاویة تابش و بازتاب با هم برابر است. پس مطابق 

 شکل زیر داریم:

 
پرتو بازتاب نهایی )پرتو خروجی( با امتداد پرتو  دو در نهایت، زاویة امتدا

SI آوریم: دست می صورت زیر به )پرتو ورودی( را به 

 
 (66 و 67 ی ها ه، صفح3)فیزیک   )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 )احسان کرمی( «2»گزینة  -161

 
 تابیده شده عمود باشد. های موج   به جبههباید  1Mپرتو تابش به آینة 

x بنابراین: x    150 180 30 

 x y y    90 60 
 y      90 30 

 z y z        100 180 60 100  مثلث مجموع زوایای داخلی180

 z  20 
z    90 70  

x     90 20  

 (66و  67های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 )غالمرضا محبی( «3»گزینة  -166

های  های کلیه، با کمک بازتابنده از دستگاه لیتوتریپسی برای شکستن سنگ
 شود. بیضوی استفاده می

 (67و  67های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج( 

-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) «2»گزینة  -161

ثانیه باشد تا گوش انسان بتواند دو  1/0حداقل فاصلة بین دو صوت باید 
و در حالت جدید  dصوت را از یکدیگر تمیز دهد. اگر فاصلة شخص از دیوار 

d :باشد داریم 

 
v t d v t d

v t d v t d

     
 

    

2

2

R¼Å R¼Å

R¼Å R¼Å

  

 
v / v , t / s

t / s,d m

/ / d

/

   

  


 

1 1 0 1

0 2 340
1 1 0 1
0 2 340

R¼Å R¼Å

 

 d m d d m     187 153  
 (87و  87های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج(  

-------------------------------------------- 

 علیرضا گونه() «2»گزینة  -161

رود. درمیدت زمیان  النس مییبا تندی ثابت به سمت آمبو A ةچون شنوند

تیری مواجیه   های میوج بیش بیا جبهیه نسیاک ةیکسان در مقایسه با شینوند

 ةشود و چون شنوند تر از بسامد واقعی می شود و بسامد احساس آن بیش می
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B  با تندی ثابت در حیال دور شیدن از آمبیوالنس اسیت، در میدت زمیان

شود  تری مواجه می وج کمهای م  ههساکن با جبة شنوندیکسان در مقایسه با 

چنیین  شیود و هم تر از بسیامد واقعیی می ه بسامد احساسی آن کمو در نتیج

های میوج در دو سیوی آن  چون آمبوالنس ساکن اسیت، لی ا تجمیع جبهیه

بیا ه و در نتیجه طول موج دریافتی توسط هرییک از دو شینونده یکسان بود

  بر است.برا چشمة موجطول موج 

 (87و  87های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج(  

-------------------------------------------- 

 )امیرحسین برادران( «1»گزینة  -161

 
km m m

h / s s
  

90
90 25

3 6
 vخودرو

3/جایی خودرو را در مدت زمان  پس از زدن بوق جابه دست  ثانیه به 2

 آوریم: می

 
 کند تا به خودرو برسد برابر است با: مطابق شکل مسافتی که صوت طی می

 d x  2 

 t / m   25 3 2 xخودرو80 v  

 t / s , x m

m
d x, v

s

t d /
   

  

    
3 2 80

2 300
2 80 300 3  vصوت2

 d m  440 

 :با بنابراین فاصلة ماشین از صخره در لحظة رسیدن پژواک بوق برابر است

 d d x m      440 80 520 
 (87و  87های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج(  

-------------------------------------------- 

 )امیرحسین برادران( «2»گزینة  -111

 P P IP
I

A I


  

30 22 1

1
30 

 

I

II
log log

I



   

2 30
2 1

1
10 10 30 

 /log log log
dB

   
  

1 330 3 10 2 115 

 / dB   1 10 3 15 50 

 

W
I

dB m
I

log I I
I


 

    

12100 2501 51
1 1 0

0
10 10 

 E IAt,t s

A / m

W
I E J

m

  
 

   
207 10

1 14 22 2 5 10
10 5 10 

 (87تا  87های  ، صفحه3)فیزیک   )نوسان و امواج(  

 2فیزیک  
 

 زاده( )مرتضی رحمان «1»گزینة  -111

 
V

P
R


2

 

 
P V

( ) ( )
P V P

  2 2160 220
110

ÂµwH ÂµwH

ÂÎo~¶ ÂÎo~¶ ÂÎo~¶

 

 P W  
160

40
4ÂÎo~¶

 

 (77تا  73های  ، صفحه2)فیزیک  )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 زاده( )مرتضی رحمان «2»گزینة  -112

 
 

  

 eq
R

R R R R   
9

4 4
  

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدی( «2»گزینة  -113

 کنیم. ابتدا مدار را به شکل زیر ساده می

  
سنج اختالف پتانسیل دو سر باتری و همچنین اختالف پتانسیل دو سر  ولت

 دهد. پس داریم: را نشان می R3ت ممقاو

 V R I V ( )* 3 3 30  

جریان عبوری از  ،نشان دهیم iرا با  R2اگر جریان عبوری از مقاومت 

خواهد شد. نسبت  i5برابر  R4و جریان عبوری از  i4برابر  R1مقاومت 

 برابر است با: R2به  R3توان مصرفی در مقاومت 

 
P R I R I

P R i i
   



2 2
3 3 3

2 22 2
3 3

10
 

I م داریم:( را جایگزین کنی*اگر معادله )
I i ( )**

i
   2

2
30

3
10

 

ولیت اسیت. ابتیدا  30یل دو سر شاخه باالیی نیز برابیر سچون اختالف پتان

 کنیم. را محاسبه می iسپس جریان و باال  ةادل شاخمقاومت مع

 صوت
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/

R
/


  12
10 2 5

2
12 5

 

 R    124 2 4 6 

 ( )**R i i A I A     124 5 30 1 1 
 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدی( «3»گزینة  -111

 کنیم. ابتدا مدار را به شکل زیر ساده می

 
نشان دهیم جریان  iرا با  R2و  R1های  اگر جریان عبوری از مقاومت

خواهد  i3برابر  R4و جریان عبوری از  i2برابر  R3عبوری از مقاومت 

 آوریم. دست می اکنون مقاومت شاخه باالیی را بهشد. 

 R R R   12 1 2 8 

 
R R

R
R R

 
   



3 12
123

3 12

8 4 8
12 3

 

 eqR R     4
8 8 20

4
3 3 3

 

دهیم تا  سپس اختالف پتانسیل دو شاخة باال و پایین را مساوی قرار می

 دست آوریم. را به R5جریان عبوری از مقاومت 

 R I i I i    5
20

3 5
3

 

ترین توان تلف شده مربوط به مقاومت  ها یکسان هستند بیش چون مقاومت

R5 :است که بیشترین جریان را دارد. پس داریم 

 I i
V R I I I / A i / A


      

5
5 6 4 1 5 0 3 

 جریان عبوری از باتری برابر است با:

 I i / / / A   3 1 5 0 9 2 4 
 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 لفضل خالقی(ا)سیدابو «1»گزینة  -111

 

x
P R I x( )

x x xx
P P

x
P R I x( )

x x xx

  
   

 
 

  
    

 

2 2
2 2

1 1 1 2
1 22 2

2 2
2 2 2 2

2 99

4
4

4 2 936

  

 (77تا  77ای ه ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 فرد( )خسرو ارغوانی «3»گزینة  -116

 AB AC CBV V V  

 AB AC AC CB CBV I R I R I      19 1 10 30 

 I / A I I I / A       0 3 0 7 
 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه( «1»گزینة  -111

 
 P R I I 2 2

1 1 

 I I
P R ( ) I  

2
2 2

2 2
9

3 9
 

 I I I
P R ( )  

2 2
2

3 3
3

3 9 3
 

 I I
P R ( ) I   

2
2 2

4 4
2 4 16

4
3 9 9

 

 I I
P R ( ) I   

2
2 2

5 5
2 4 8

2
3 9 9

  

 است.  R4ت مترین توان مصرفی مربوط به مقاو بنابراین بیش

 P W I   2
4

16
100 100

9
 

 I / A,V R I / / V     1 17 5 1 7 5 7 5 

 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )محمدصادق مام سیده( «1»گزینة  -111

 مقاومت درونی مولد است. اندازة شیب نمودار برابر

  

 r tan r       
12

3 3
4

 

 درونی مولد با  باید مقاومت ،اگر توان مفید مولد بیشینه شود

 برابر شود. بیرونیمقاومت معادل 

 eq
( x)

r R
x


  

 

12 6
3

12 6
 

 
x

x x x x
x


          



24 4
1 18 24 4 6 3 2

18
 

  کاهش یابد.2باید  R2مقاومت یعنی 

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم(
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 )مصطفی کیانی( «1»گزینة  -111

Vبنا به رابطة  rI   یعنی( اگر افت پتانسیل درون مولد ،rI برابر بیا )

 شود. ختالف پتانسیل دو سر مولد برابر صفر مینیروی محرکة آن شود، ا

 0rI
V rI V V


          

از طرف دیگر، چون اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر با اخیتالف پتانسییل 

هییای مییوازی اسییت، بنییابراین اخییتالف پتانسیییل دو سییر  دو سییر مقاومت

eqVباشد. در این حالت، بنا به رابطیة  های موازی صفر می مقاومت R I ،

 نیز صفر خواهد بود. 5و  1Rهای  مقاومت معادل مقاومت

 0 00 0V I
eq eq eqV R I R I R

 
      

با صفر شدن مقاومت معادل، الزاماً باید یکی از این دو مقاومیت صیفر باشید. 

1تواند صفر باشد، ل ا  نمی 5چون  0R  .است 

 کاهش یابد. 10 باید R1بنابراین مقاومت 
 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )غالمرضا محبی( «1»گزینة  -111

توان اثبات کرد در صورتی که توان خروجی مولد در دو حالت  به سادگی می

مدار در دو حالت با مربیع خارجی ضرب مقاومت معادل  یکسان باشد، حاصل

2eq مقاومت درونی مولد برابر است. eqR R r   

در هر دو حالت اتصال کوتیاه  4آل است پس مقاومت  چون آمپرسنج ایده

eq:R شود. می / 2  حالت اول قطع کلید25

 1 2

1 2
eq

R R
: R

R R
 


 حالت دوم وصل کلید

 R /
eqR /

/ /
R

/ /

 

 


   



2 251
1 82

2 25 1 8
1

2 25 1 8
 

 خواهیم داشت: (r)برای محاسبة مقاومت داخلی 

 eq eqR R r / r r /       2 22 25 1 1 5  

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )سیاوش فارسی( «2»گزینة  -111

 
های موازی یکسیان اسیت، جرییان در  چون اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

 ابراین:شود. بن ها تقسیم می ها به نسبت عکس مقاومت آن

 
R I I

I A
R I

    2 3 3
3

3 2

4
2

4 2
  

 بنویسیم، داریم: Aاگر قاعدة انشعاب را برای گرة 

 1 2 3 12 2 4I I I I A       

 1Rهیا بیا مقاومیت  بیا هیم میوازی و معیادل آن 3Rو  2Rهای  مقاومت

 صورت متوالی است. مقاومت معادل شاخة باالیی مدار برابر است با: به

 
R R

R R R
R R


      

 

2 3
123 1 123

2 3

4 4
4 6

4 4
  

با هم موازی هسیتند و بنیابراین مقاومیت معیادل  5Rو  4Rهای  مقاومت

 شاخة پایینی مدار برابر است با:

 
R R

R R /
R R


    

 

4 5
45 45

4 5

3 3
1 5

3 3
  

 های باال و پایین، داریم: با توجه به موازی بودن شاخه

 
R I /

I A
R I I

    45 1
45

123 45 45

1 5 4
16

6
  

4چون  5R R  45است، جریان 16I A صورت مساوی بین ایین دو  به

 شود. مقاومت تقسیم می

 4 5 8I I A   

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   یکی و مدارهای جریان مستقیم()جریان الکتر 

-------------------------------------------- 

 )سیدعلی میرنوری( «3»گزینة  -112

یابد و در نتیجه  می کاهش، مقاومت معادل مدار Rمقاومت متغیر  کاهشبا 

حلقه  طبق رابطة جریان در مدار تک
eq

I
R r

 
 
 
 

مقاومیت  کیاهش، با 

خواهد یافیت و در نتیجیه  افزایشمعادل مدار، جریان عبوری از شاخة اصلی 

خواهد یافیت و بنیابراین نیور آن  افزایش 3Lاختالف پتانسیل دو سر المپ 

مواره شد. چون مولد آرمانی است، اختالف پتانسیل دو سر آن هخواهد  زیاد

 است.  ثابت و برابر با 

 
ثابت و برابیر  3Lو المپ  L2بنابراین مجموع اختالف پتانسیل دو سر المپ 

خواهد یافیت و در نتیجیه  کاهش 3V ،V2 افزایشاست و در نتیجه با  با 

جریان عبوری از آن  I2 خواهد یافت و المپ  کاهشL2 نورتر خواهید  کم

1، این کیهشد. با توجه به  2I I I   افیزایشاسیت و بیا I  کیاهشو I2 ،

 خواهد یافت. افزایش L1یابد و در نتیجه نور المپ  می افزایش I1حتماً 

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 
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 )شادمان ویسی( «3»گزینة  -113

با یکدیگر موازی هستند  3Rو  2Rهای  باز است، مقاومت Kوقتی کلید 
 متوالی است. داریم: 1Rها با مقاومت  و معادل آن

 2 3
1

2 3

3
2eq eq

R R R R
R R R R R

R R R R


     

 
  

در این حالت برابیر اسیت  1Rاومت جریان عبوری از شاخة اصلی مدار و مق

1 با: 1
2

3 30
2

eq

I I I I
R r R

R

  
     




  

اتصیال کوتیاه شیده و از میدار  3Rو  2Rهای  ، مقاومتKبا بستن کلید 
 دل مدار برابر است با:گردند. در این حالت مقاومت معا ح ف می

 1eqR R R    

 و جریان عبوری از آن برابر است با:

 1 10eq

I I I I
R r R R

  
        

  
  

 با استفاده از رابطة توان مصرفی در یک مقاومت، داریم:

 

2
2

2 1 1 1

1 1 1

9
2 4
3

P I P RP RI
P I P

R

 
    

             
 

  

 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )مصیب قنبری( «3»گزینة  -111

کنیم و سپس با استفاده از متوالی ییا  گ اری می پتانسیل را نام ابتدا نقاط هم

 یابیم: می را Bو  Aها، مقاومت معادل بین دو نقطة  موازی بودن مقاومت

 

 

 
 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) «1»گزینة  -111

 P W P VI

I A
P P P W V V

 


     

50
2

150
3 150 75

2®¨ ®¨
  

 
 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )سیدعلی میرنوری( «3»گزینة  -116

  صورت زیر است و داریم: باز است، مدار به Kوقتی کلید 

 

 

6 12
4

6 12
R


   

  
 4 4 8eqR      

 36
4 5

8eq

I / A
R


    

هیا  های موازی، جریان به نسبت عکیس مقاومت با توجه به اینکه در مقاومت

عبور خواهید کیرد.  3Aآل جریان  شود، بنابراین از آمپرسنج ایده تقسیم می

 صورت زیر خواهد شد و داریم: ، مدار بهKبعد از بستن کلید 

 

 

4
2 4

2
R , R     

  
 2 4 6eqR      

 36
6

6eq

I A
R


   


  

اُهمیی تقسییم  4میت میوازی صورت مسیاوی بیین دو مقاو آمپر به 6جریان 

اُهمیی  12اُهمیی و  6شود و از طرفی از هر ییک از دو مقاومیت میوازی  می

جرییان عبیوری از  عبور خواهد کرد، بنیابراین، 2Aو  4Aترتیب جریان  به

که نسبت بیه قبیل از بسیتن کلیید، خواهد بود  1Aآمپرسنج در این حالت 

2A .کاهش پیدا کرده است 

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

R

R
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 (امیرحسین برادران) «1»گزینة  -111

 :آوریم دست می کنیم و مقاومت معادل را به ابتدا مدار را ساده می

 eq
eq

R
R

       
1 1 1 1 1 1 3

12 9 9 9 4 2
  

 eqR     
3 9

3
2 2®¨

 

 
 Iو جریان عبوری از آن برابر  Vاگر اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر 

، 3اختالف پتانسیل دو سر مقاومت در این صورت  ،باشد
V2
3

و اختالف  

برابر  12پتانسیل دو سر مقاومت 
V

3
 است. 

 

V
( )

P

P V

    

2

12
2

13
112 12 9

2 24
99

2

®¨

  

 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )سیدعلی میرنوری( «2»گزینة  -111

اهش یافته و جریان کل مدار و ولتاژ دو کبا بستن کلید، مقاومت معادل مدار 

کیاهش  R1یابد، پس ولتیاژ دو سیر مقاومیت  افزایش می 2سر مقاومت 

یافته است. ل ا طبق رابطة 
V

P
R


2

مصرفی این مقاومت نیز کاهش ، توان 

 پیدا خواهد کرد.
 (76تا  73های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 فرد( )خسرو ارغوانی «1»گزینة  -111

افیزایش  3Rو  2Rقاومت ، مقاومت معادل دو م2Rبا افزایش مقاومت متغیر 

 یابد، چون:  می

2 3 3
2 3 2 3

32 3
2

1
, ,

R R R
R R

RR R

R

  




 

3، کسر 2Rبا افزایش 

2

R

R
شدن مخرج کسیر، کیل  یابد و با کوچک کاهش می 

یابد. عددی که  ان کل مدار کاهش مییابد. در نتیجه شدت جری کسر افزایش می

2دهد  آل نشان می سنج ایده ولت 3,(V V)1برابر با  ( I(R r))    است ،

یابید.  می افزایشدهد  آل نشان می سنج ایده عددی که ولت ،Iبنابراین با کاهش 

ی  دهد. طبق رابطه را نیز نشان می 3Rقاومت سنج، ولتاژ دو سر م از طرفی ولت

2 3 3 3,V I R 2، با افزایش 3,Vرا  تیری بیشآل نییز مقیدار  ، آمپرسنج اییده

 دهد. نشان می

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 )اسماعیل امارم( «2»گزینة  -111

ها  کنیم تا محاسبه کنیم جرییان وارد شیده بیه شیاخه را ساده می مدارابتدا 

 چند آمپر است.

 

 
2های  که مقاومت با توجه به این 5/   10و 3با هم و  1و 5/   با

 داریم: ،دارندهای برابر  باشند، پس اختالف پتانسیل هم موازی می

 
0جریان عبوری از آمپرسنج  مطابق شکل 4/ A باشد. می 

 (76تا  77های  ، صفحه2)فیزیک   )جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم( 

-------------------------------------------- 

 1فیزیک  
 

 زاده( )مرتضی رحمان «1»گزینة  -111

 
m g

P gh P
A

    0 0
¸ü»n

PآبP روغن  P کف ظرف 

 
/

P / Pa



     

 4
0 2 10

1000 10 0 1 100000 103000
10 10

 کف ظرف 

 kPa103 
 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک  ی فیزیکی مواد(ها )ویژگی 

30
3

10eq

I A
R r


  



V RI / V I / A
/


      


1

6
10 0 6 6 2 4

2 5

V R I V I A
/


        


2

3
1 3 3 2

1 5

 نماییم تقسیم می 2Rصورت و مخرج را بر 
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 زاده( )مرتضی رحمان «2»گزینة  -112

 A BP P 

 P Pمایع0 P مخزن گاز 

 P /   0 102000 2400 10 0 2  

 P Pa / kPa  0 97200 97 2 
 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )مهدی آذرنسب( «1»گزینة  -113

استوانه و مکعب مستطیل از  های جامد یکنواخت مانند مکعب،  برای جسم

Pرابطة  gh  کنیم. بنابراین: برای محاسبة فشار استفاده می 

 P h

P h
  3 

 (86و  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 آقامحمدی( ه)زهر «1»گزینة  -111

رود  ( سطح مایع داخل لوله از سطح مایع ظرف بیاالتر میی1چون در شکل )

چسیبی بیین  تیر از هیم های مایع و شیشه بیش پس دگرچسبی بین مولکول

 های مایع است. مولکول

تر است پس  ( سطح مایع داخل لوله از سطح مایع ظرف پایین2در شکل )

های مایع  چسبی مولکول های مایع و شیشه از هم دگرچسبی بین مولکول

 تر است. کم

ن مایع در آن تر باشد ارتفاع ستو قطر لوله بیش( هرچه 1از طرفی در شکل )

تر باشد ارتفاع ستون مایع در آن  قطر لوله بیش ( هرچه2تر و در شکل ) کم

  صحیح است.« 4»  ی شود. پس گزینه تر می بیش
 (87و  77های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 آقامحمدی( ه)زهر «1»گزینة  -111

حالیت اول محاسیبه  دررا ابتدا نییروی وارد از طیرف میایع بیر کیف ظیرف 

 کنیم.  می

 F PA ghA F / / N
         4

1 1 1 1200 10 0 2 40 10 9 6 
 درصد افزایش یابد داریم: 00اگر بخواهیم نیرو 

 F F F / / N     2 1
50

9 6 4 8
100

 

 کنیم: ابتدا تغییرات فشار را محاسبه می

 
F /

P
A 


  

 4
4 8

40 10
 

 P / Pa   40 12 10 1200 
 P gh h h / m cm         2 2 2 21200 800 10 0 15 15 
V م مایع اضافه شده برابر است با:حج Ah 

 سطح مقطع قسمت باالیی ظرف است.  Aکه در آن 

 V cm   310 15 150 
 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

 آقامحمدی( ه)زهر «2»گزینة  -116

 یکسان است. Bو  Aز ترا فشار در نقاط هم

 Mgh Pآب گازgh PجیوهA BP P  

 )ghآبجیوه( گازMP P 

 
( ) /

Pa / kPa

   

 

13600 1000 10 0 2

25200 25 2
 

 

 

 (87تا  86های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )مجتبی نکوئیان( «3»گزینة  -111

P)ها  ارهمطابق شکل زیر و با استفاده از رابطة فشار در ش gh P )  2 1 

 داریم:

  
 B AP gh gh gh P      1 1 2 2 3 3 

 شکل داریم: درپس با جایگ اری مقادیر مشخص شده 

 BP ( )( )( ) ( / )( )( )
       3 2 3 13 10 10 3 10 1 5 10 10 2 10 

 A A( )( )( ) P P
     3 110 10 2 10 900 3000 2000 

 B AP P Pa   5900 

 (87 تا 86های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )احسان کرمی( «2»گزینة  -111

 توان نوشت: میمایع در حال تعادل تراز  نقاط همبرابری فشار در با توجه به 

  
 N MP P 

 gh P    ghمایعPگاز0

 g / g  5 13 5 g  83 / g  32 13 5 75 

 / ( )  27 13 5 83 75 

 استوانه

 مکعب  

 استوانه  

 مکعب
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g

cm
  

3
8

4
2

 

 (87تا  86های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )غالمرضا محبی( «1»گزینة  -111

 kg

m
   3 3

3
1 10 10 

 m g g kg / kg    3100 500 600 10 0 6 

 A m    4 4 2250 10 250 10 

 h / m  250 10 0 5 

 
mg /

P gh P /
A 


       

 4
0 6 10

1000 10 0 5
250 10

 

 P / kPa
  35240 10 5 24 

 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 ضا محبی()غالمر «1»گزینة  -211

 P P cmHg ( ) 1 2 50 1 

 P P / P P / P / P P cmHg      1 2 2 1 2 2 20 1 1 1 1 1 50 

 / P P cmHg   2 20 1 50 500 

 P / cmHg  1 1 1 500 550 

 

 
 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )علیرضا سلیمانی( «2»گزینة  -211

کند. در این صورت وزن مایع  با کاهش دما، کشش سطحی افزایش پیدا می

تری الزم است تا بر نیروهای بین مولکولی غلبه کند. در این صورت  بیش

 شود. چکان جدا شده و قطرة بزرگتری ایجاد می مایع دیرتر از قطره
 (77و  78های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )محمدصادق مام سیده( «3»گزینة  -212

TP فشار ناشی از مخلوط برابر است با: gh 
ó¼±h¶ ó¼±h¶

 

 
A B

A B

m / kg m / kg

A Bg g

cm cm

  
 
 
    
 

3 3

0 2 0 3

2 3
 

 A B A B

A BA B

A B

m m m m

m mV V

 
  




 

ó¼±h¶
 

 
/ / / g

/
/ / / cm


  


3

0 2 0 3 0 5
2 5

0 2 0 3 0 2
2 3

 

 Th sin cm   40 40 30 20 80 

 TP gh 
ó¼±h¶ ó¼±h¶

 

 P / / kPa / MPa     2 5 1000 10 0 8 20 0 02
ó¼±h¶

 

 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )محمدصادق مام سیده( «3»گزینة  -213

ردن شیر و به تعادل رسیدن دو مایع، آب وارد ظرف طرف چپ بعد از بازک

 جا شده در دو طرف یکسان است و داریم: جابهشود. اما حجم مایع  می

 (r) h ( r) h h h    2 2
1 2 1 22  VچپVراست4

 توان طبق شکل نوشت: رود و می باال می x4پایین آید، روغن  xیعنی اگر آب 

 
)غنرو  gh) آبA BP P ( gh)   

 ( x) /    1 50 5 0 5 50 

 x x x cm     50 5 25 25 5 5 
 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )محمدصادق مام سیده( «1»گزینة  -211

 جواب است.« 1»ه متن کتاب درسی گزینة با توجه ب
 (87تا  77های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )محمدصادق مام سیده( «3»گزینة  -211

جواب است و فاصلة ذرات سازندة « 3»با توجه به متن کتاب درسی گزینة 

غلط  «پ»ذرات سازندة جامد است. بنابراین جملة برابر فاصلة  مایع تقریباً 

ها و گازها در مقیاس  است و ویژگی فیزیکی تمام مواد شامل جامدها، مایع

 نیز غلط است. «ت»کند در نتیجه جملة  نانو تغییر می
 (77تا  77های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 نسب( )عبدالرضا امینی «1»گزینة  -216

 آوریم: دست می ابتدا فشار هوای محبوس داخل مخزن را به

  AP P gh  
t¼Ld¶ ÁH¼À

JA

  

 160000 1000 10 3P    
t¼Ld¶ ÁH¼À

 

 160000 30000 130000P Pa   
t¼Ld¶ ÁH¼À

  

  

 جایگ اری در

 (1رابطة )
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 از جیوه، داریم: Nو  Mبا توجه به برابری فشار در نقاط 

  M N NP P P P gh    0
½¼Ã]

  

  0MP P P gh    
t¼Ld¶ ÁH¼À

½¼Ã]

  

 0130000 13600 10 0 25P /      

 0 130000 34000 96000P Pa     

 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )بیتا خورشید( «1»گزینة  -211

 کنیم: فشار در کف ظرف را با استفاده از نیروی وارد بر آن محاسبه می

 
6

163 2
136000

1200 10

F /
P P Pa

A 
   


  

 136000 13600 10 1 100P gh h h m cm          

 است. بنابراین: 100cmHgفشار در کف ظرف 

 32 48 100 32 48 20P P P cmHg       
ýoË þ¨ pI¬ pI¬

  

 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   ای فیزیکی مواد(ه )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) «2»گزینة  -211

 
 آوریم: دست می در دو سمت لوله را به Aدر حالت اول اختالف ارتفاع مایع 

 M M B B A AP P gh gh
     

 A A/ / h h cm    1 5 20 2 5 12  

را در  Aدر شاخة سمت راست، اختالف ارتفیاع میایع  Cبعد از ریختن مایع 

 آوریم: دست می دو سمت لوله به

 
 y y B B A A C CP P gh gh gh

       

 A A/ / h h cm        1 5 20 2 5 2 10 4  

 اسیت. پیس از cm12در دو طیرف لولیه  Aدر ابتدا اخیتالف سیطح میایع 

کیه  رسد. بیا توجیه بیه این می cm4این اختالف ارتفاع به  Cریختن مایع 

در سمت راست لوله  Aسطح مقطع لوله در دو طرف یکسان است. اگر مایع 

جیا  رود. از آن بیاال میی xپایین بیاید در سمت چپ لوله به اندازة  xبه اندازة 

در  Aاست. بنابراین مییزان بیاالرفتن میایع  cm12تالف ارتفاع اولیه که اخ

x برابر است با: (x)سمت چپ لوله  x cm   12 2 4 4  

 شود با: برابر می Mپس فشار در نقطة 

 M A B BP gx gh     

 MP Pa       
4 2

2500 10 1500 10 4000
100 10

 

 (87 تا 87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )میثم دشتیان( «3»گزینة  -211

 گردد.  چسبی بین ذرات آن می افزایش دمای یک مایع، باعث کاهش نیروی هم

ی چسبی، این احتمال وجود دارد کیه نییروی دگرچسیب با کاهش نیروی هم

چسبی شود و مایع روی سطح شیشه پخش شده و دیگر  بیشتر از نیروی هم

 ای نباشد. صورت قطره به

 (77تا  77های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 

-------------------------------------------- 

 )بیتا خورشید( «1»گزینة  -211

کل فرض کنیم، بیا توجیه ناپ یر را اگر مطابق ش ظرف حاوی دو مایع اختالط

آییم، فشار ثابت و برابر بیا  که از کف ظرف باال می 46cmبه نمودار، پس از 

76cmHg ایم و بنابراین: شود، پس به سطح مایع رسیده می 

 1 2 46 1h h cm ( )  

  
 است. بنابراین:  108cmHgدار فشار در کف ظرف مطابق نمو

 1 2 76 108h h    

 1 2 32 2h h ( )    

متر جیوه تبدیل  فشار حاصل از مایع باالیی است که به سانتی 2hکه در آن 

 شده است:

 2
2 2 2 3

3 3
h

h h h ( )


      

 ( داریم:3( و )2(، )1های ) فاده از رابطهبا است

 
3 2 2

1 1

1 2
1 2

32 25
3

21
46

( ),( )

( )

h
h h cm

h cm
h h


    

 


  

  

 بنابراین:

 1108 108 25 83P h P cmHg      

 (87تا  87های  ، صفحه6)فیزیک   های فیزیکی مواد( )ویژگی 
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 3شیمي 
 

 (زاده هادی مهدی) «1»گزینة  -122
های سازندة  و آنیون ها ترین نسبت کاتیون فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی، ساده

 : ی نادرستها بررسی گزینهدهد.  آن را نشان می
هشا،  م اتمبرای توصیف آرایش  سشه بیشدی و مشن  شبکه بلوری ةواژ«: 1»گزینة 
 رود.  کار میها در حالت جامد به  ها و یون مولکول
های ناهمنام موجود پیرامشون هشر یشون در  ترین یون به شمار نزدیک«: 3»گزینة 

 گویند.  شبکه بلور، عدد کوئوردیناسیون می
دهشد کشه نیشروی جا بشه  وجود جامدهای یونی در طبییت نشان می«: 4»گزینة 

  های همنام غالب است.  های ناهمنام بر نیروی دافیه میان یون میان یون
 (77و  77های  ه، صفح3شیمی )ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 

-------------------------------------------- 

 (رسول عابدینی زواره) «1»گزینة  -121
 : ی نادرستها بررسی عبارت های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت

2و سفید  ةدان رنگ 2TiOآ( 3Fe O قرمز است.  ةدان رنگ 
 شود.  از نیکل و تیتانیم ساخته مینیتینول ب( آلیاژ هوشمند 

 (33و  77، 78، 73 های ه، صفح3شیمی ))ترکیبی(  
-------------------------------------------- 

 (حسن رحمتی کوکنده) «2»گزینة  -123
اسشتفاده  هافلزرخی رفتارهای فیزیکی توان برای توجیه ب از مدل دریای الکترونی می

  . استپذیری از جمله رفتارهای شیمیایی فلزها  کرد. واکن 
 (78تا  78 های ه، صفح3شیمی ) ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 

-------------------------------------------- 

 (حسن رحمتی کوکنده) «2»گزینة  -122
 ه شده است. فقط مورد آخر درست مقایس

تر باشد، استحکام  ها کم تر و مجموع شیاع یون ها بی  یون هرچه مجموع اندازه بار -
 : توان نوشت می بنابراین ؛شود تر می و آنتالپی فروپاشی شبکه بی بلور  ةشبک

 2 2MgO MgF Na O NaF    
 NaCl KCl KBr   

که عدد اتمشی  یونی الکترون برابر(، ی تیدادداراالکترون ) ی همها یونمیان در  -
 خواهد بود.  یتر کمیونی شیاع دارای تری داشته باشد،  بی 

2   :شیاع یونیترتیب درست مقایسة  2
12 11 9 8Mg Na F O

       
 (78تا   77 های ه، صفح3شیمی ) ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 

-------------------------------------------- 

 (رضا سلیمانی) «2»گزینة  -122
A ،جامد کوواالنسیB ،جامد یونیC جامد مولکولی وD  استجامد فلزی . 

 ها:  بررسی گزینه
عناصشر جز  )بشه sعناصر دستةولی هستند. ها مواد مولک هیدروکربن«: 1»گزینة 

 جزو مواد فلزی هستند. dعناصر دستة   همة ( وهیدروژن و هلیم
اکسید( جزو جامدهای کوواالنسی است. این  سیلیس )سیلیسیم دی«: 2»گزینة 
لفش  فرمشول مولکشولی ن برد کار بهو بوده  2SiOدارای فرمول شیمیایی ترکیب

 برای جامدهای کوواالنسی غلط است. 
فلزات رسانای جریان برق هستند و ایشن بشه دلیشل حرکشت آزادانشه «: 3»گزینة 
 ها ثابت هستند.  کاتیون دقت کنیدهاست؛  در شبکة بلوری آن ها الکترون
جامد دیشده  هر چهار نوعای در ساختار  جدول دوره 14عناصر گروه «: 4»گزینة 
 ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوهشوند و زنگ آهن یک ترکیب یونی است.  می

 (77 تا 78 و 77، 78، 78، 77، 83تا  87های  ه، صفح3شیمی ) 

-------------------------------------------- 

 (کامران جعفری) «2»گزینة  -122
 ها: بررسی عبارت

 (V)وانادیم سبزرنگ است و تغییر از (III)اکسای  با عددوانادیم (: آعبارت )
 دهد.  الکترون روی می 2با گرفتن  (III)وانادیم به

Mg : منیزیم اکسید به دلیل چگالی بار باالتری کشهعبارت )ب( 2  نسشبت بشه

K دارد ازK O2  باالتری دارد. بلور شبکة فروپاشی آنتالپی 
بشرای  ،های موجود در آب دریشا تیتانیم به دلیل واکن  ناچیز با  رهعبارت )پ(: 
 رود.  پیما به کار می های اقیانوس کشتی ةساخت پروان

2Mgهای : یونت()عبارت   2و
O

  یک گاز نجیب الکترونی آرای  هر دو به

)10رسند می Ne)  2یونی است اما شیاع 2 با بار هردو برابراندازة وMg  تر  کم
 تر است.  و چگالی بار آن بی 

 (78و  78، 78تا  77 های ه، صفح3شیمی ) ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 
-------------------------------------------- 

 (زاده حسن عیسی) «2»گزینة  -122
 : ها عبارتبررسی  ها درست هستند. همة عبارت

Clو  Fهشای  چگشالی بشار یونآ( اختالف 
  میشان اخشتالف ایشن تشر از  بی

Clهای  یون
  وBr کر شده درست است.  مقایسةبه همین دلیل  ؛است  

Clتر از  آنیششون کوچششکشششیاع  KFب( در
 اسششت و شششیاعNa  نیششز از

این دو ترکیب شبکة فروپاشی  لپیآنتابه همین دلیل  ،تر است کوچک Kشیاع
 است.  یکدیگر نزدیکبه 

2پ( رنگ محلول
23V

 33بنف  بوده و این یون با آرای  الکترونی[Ar] d، 

2lالکترون با 3دارای   2است. درMnO 4منگنز به صورتMn   بوده و با

[Ar]33آرای  الکترونی d 2مانند
V

  2الکترون با 3دارایl   .است 
 . طبق متن کتاب درسی صحیح استت( 

 (78تا  73و  78تا  77 های ه، صفح3شیمی ) ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 
-------------------------------------------- 

 (امیر حاتمیان) «2»گزینة  -122
 توان نتیجه گرفت:  میاز ترکیبات داده شده 

 3 4 2 4 3 4C (PO ) , BPO , A PO  

 C ,PO B ,PO A ,PO     2 3 3 3 3
4 4 4  

 
 

 : ها گزینهبررسی 
2ترکیشب یشونی دور بلشو ةدر مقایسة آنتالپی فروپاشی ششبک «:1»گزینة  3B O 

3Bچون یون ،COو   2تری نسبت بشه بار بی
C

 در نتیجشه آنتشالپی  ،دارد
 است.  Cاکسید  تر از بی  Bفروپاشی شبکة بلور اکسید

A                       «:2»گزینة  SO   2 4
2

2
1

     

 

                            C SiO  2 4
1
2

    

در در نتیجشه ، باششد Aتشر از ششیاع یشونی بی  Dگر شیاع یونیا «:3»گزینة 
 مقایسة آنتالپی فروپاشی شبکه داریم: 
 : DF AFآنتالپی فروپاشی شبکة بلور 

 . است DFتر از بی  AF وب نقطةدر نتیجه 

C  عنصری از 

 2گروه 

B  عنصری از
 13گروه 

A  عنصری از
 1گروه 

 کاتیون تیداد

 آنیون تیداد

 ونآنی تیداد

 یونکات تیداد
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 ها بشه های آن با توجه به این که عناصر در یک دوره قرار دارند و یون «:4»گزینة 

3Bو Aصورت  2و
C

 ها به صورت در نتیجه ترتیب چگالی بار آن ،است :
B C A   .است 
 (77و  78تا  77 های ه، صفح3شیمی ) ای از هنر، زیبایی و ماندگاری( )شیمی جلوه 

-------------------------------------------- 

 (زواره محمد عظیمیان) «3»گزینة  -122
 : ی نادرستها بررسی گزینه

رنشگ هسشتند و  بی اغلشبهایی اسشت کشه  هوای آلوده حاوی آالینده«: 1»گزینة 
 ها را تشخیص داد.  توان به آسانی وجود آن نمی

های  سنجی که برای شناسایی گروه های طیف ترین روش یکی از رایج«: 2»گزینة 
 فروسرخ نام دارد. سنجی  طیف ،رود عاملی به کار می

دسترسی به هوای پاک محدودتر  ،با رشد دان  و فناوری و گسترش صنایع«: 4»گزینة 
 (38 تا 38 های ، صفحه3)شیمی  تر( روشن ای ه)شیمی راهی به سوی آیند .  شده است

-------------------------------------------- 

 (سیدرحیم هاشمی دهکردی) «1»گزینة  -112
 ( و )ت( نادرست هستند.های )ب عبارت

هنگام سوختن سوخت درون موتور اتومبیل و رسیدن بشه دمشای بشاال، گازهشای 
خروج از اگزوز با اکسیژن شوند که پس از  تبدیل می NOاکسیژن و نیتروژن به

 آید. ای درمی هوهکرده و هوا به رنگ قتولید را  2NOرنگ یا قهوههوا گاز 
 باآورند.  وجود می تروپوسفر به الیةبا اکسیژن هوا گاز اوزون را در  2NOگاز 

 ابتشدا افشزای  و سشپس کشاه  3Oدر هواکره غل ت 2NOکاه  مقدار
مقشدار ب درسی ششیمی دوازدهشم، کتا 22با توجه به نمودار صفحة یابد.  می

 رسد.  ترین اندازة خود می صبح به بی  11تا  6ساعت در ها  آالینده
 (37و  38 های ه، صفح3شیمی ) تر( روشن ای ه)شیمی راهی به سوی آیند 

--------------------------------------------  

 1شیمي 
 

 (محمد عظیمیان زواره) «3»گزینة  -112
 : ها عبارتبررسی 

توان با خوردن اسشفناج و عدسشی  آ( هنگامی که بدن دچار کمبود آهن باشد می
 بدن را به حالت طبییی بازگرداند. 

 های آن منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسیم است.  ب( شیر و فراورده
میشانگین تنشدی  رات  ،پ( برای دو ظرف محتوی آب خالص بشا دمشای یکسشان

 (88تا  88و  87، 88 های ه، صفح7شیمی ) غذای سالم( )در پی یکسان است.
-------------------------------------------- 

 (محمد عظیمیان زواره) «3»گزینة  -111
 : های نادرست عبارتبررسی  های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت

 تر است.  در جهان از سایر مواد غذایی بی  شیرب( سرانه مصرف 
از گردو و ماکارونی یکسان نبوده  یمقدار برابر اصل از سوختنمقدار انرژی ح( ت

 (83 تا 85 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( تر است. و برای گردو بی 
-------------------------------------------- 

 (زاده هادی مهدی) «3»گزینة  -113
برخشی  های نامن م  رات حتی در یک ظرف نیز یکسشان نیسشتند، زیشرا جنب 

 ها یکسان است. تر دارند اما میانگین آن کمجنب  تر و برخی   رات جنب  بی 
 ها:  بررسی سایر گزینه

به علشت یکسشان  Bو Aظرف های آب در میانگین تندی مولکول«: 1»گزینة 
 بودن دما، برابر است. 

و )ششمار  رات( بشه مقشدار مشاده نمونه مشاده یک ی انرژی گرمای«: 2»گزینة 
تشر  بی  Bمقدار ماده )آب( در ظرفدر دمای ثابت،  .دمای آن بستگی دارد

تشر از انشرژی گرمشایی  بی  Bانرژی گرمایی آب موجود در ظرف ؛ پساست
 خواهد بود.  Aآب موجود در ظرف

85با اضافه کردن مقداری آب با دمای«: 4»گزینة  C به ظرفA دمشا تغییشری ،
 کند. های آب تغییری نمی نکرده و میانگین انرژی جنبشی و میانگین تندی مولکول

 (88تا  88های  ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 (58سراسری تجربی ) «2»گزینة  -112
 ها:  بررسی گزینه

از آنجایی که دمای دو ظرف یکسان است، پس میشانگین سشرعت «: 1»ی  گزینه
 های آب هر دو لیوان برابر است.  حرکت مولکول

ز جشرم مشاده درست. از آنجایی که ظرفیت گرمایی ویژه مسشتقل ا«: 2»ی  گزینه
چون در هر دو لیوان آب وجود دارد. ظرفیت  بوده و تنها به نوع ماده بستگی دارد، 

 گرمایی ویژه ماده هردو لیوان یکسان است. 
درست. ظرفیت گرمایی هم به نوع یک ماده ربط دارد هم به مقدار «: 3»ی  گزینه
درجشه  1ی  زهاستخر آب بشه انشدا 1طور مثال گرمایی که برای گرم کردن  آن، به

ی  شود با گرمایی که برای گرم کردن یک لیوان آب به اندازه سانتیگراد صرف می
شود یکسان نیست، پس ظرفیت گرمشایی آب درون  درجه سانتیگراد صرف می 1

ها متفاوت است، یکسان نیست و لیوان دوم به  دو لیوان به علت این که مقدار آن
 مایی بیشتری دارد. علت داشتن مقدار بیشتری آب، ظرفیت گر

نادرست. از آنجایی که جرم آب درون دو لیوان متفاوت است، پس «: 4»ی  گزینه
ششود،  مصرف می C10ی  گرمایی هم که برای گرم کردن هر دو لیوان به اندازه

 (87تا  88 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( متفاوت است.
-------------------------------------------- 

 (امیرحسین بختیاری) «3»گزینة  -112
 : ی نادرستها عبارتصحیح است. بررسی  عبارت )ب(فقط 

cal(آ / kg.m .s 2 21 4 18  
 شود.  تولید می زیر آبهوازی در  های بی پ( گاز متان به کمک باکتری

C)ت( میانگین آنتالپی پیوند C)  برابر میانگین آنتالپی پیوند 3از(C C) 
 (73و  77، 88، 83، 87 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( تر است. کم

-------------------------------------------- 

 (رسول عابدینی زواره) «2»گزینة  -112
منفی در بدن از آن دما شدن شیر با بدن و سوخت و س عالمت گرما در فرایند هم
 اند.(  است. )هردو فرایند گرماده

 های آب به دمای آن بستگی دارد.  میانگین تندی مولکول«: 2»گزینة در مورد 
ظرفیت گرمایی یک مشاده بشه مقشدار آن بسشتگی دارد امشا «: 3»گزینة در مورد 

 ظرفیت گرمایی ویژه به مقدار ماده بستگی ندارد. 
 (83تا  88 های ه، صفح7ی شیم) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 

 (کامران جعفری) «2»گزینة  -112
 شود.  وسیلة آب جذب می به یآهنگلولة گرمای آزاد شده توسط 

FeQآب  Q   

 Fe Fe[m C ( )] m C ( )     2 1 2 1JA JA
  

 Fe[m / ( )] [ / ( )]       0 45 100 1000 1000 4 2 100 25  

 Fe Fem m / g  
315000

405 315000 777 7
405

  

 (87تا  88 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 



 

62:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 8 آزمون -«5»پروژة       

  

 (پور شانیاحمدرضا ج) «2»گزینة  -112
 فقط عبارت )پ( درست است.

گشرم آن آب  60گرم از محلول، اتانول بوده و 20 داده شده،با توجه به اطالعات 
7است؛ به این محلول بنشابراین دمشای نهشایی  ؛ششود کیلوژول گرما داده می /5

)2محلول ) آوریم:  را به دست می 

7کلQآبQاتانول  5 7500/ kJ J Q  

 260 4 2 25/ ( )    آبmc Q  آبQ   
 ( )J  2252  Qآب 6300

 220 2 4 25/ ( )     اتانولmc Q  اتانولQ  
 ( )J  248   Qاتانول 1200

        2 27500 252 6300 48 1200   Qآب Qاتانول 7500

 C    2 2300 15000 50  
50در نتیجه دمای نهایی محلول C رسی موارد: خواهد بود. بر 

45بشا دمشای ( این محلول از آهشن رات سازندةآ( میانگین انرژی جنبشی ) C 
 تر است.  بی 

50با دمای)ب( این محلول  C) 60با دمشای  پس از وارد شدن در اتاق C 
 گیرد.  گرما می

تشر از ایشن مقشادیر در  در محلول مورد ن شر بی ی محلول و دما شمار  راتپ( 
بنابراین محلول موردن ر انرژی گرمایی  ؛سلسیوس است ةدرج40گرم اتانول60

40با دمای  گرم اتانول 60تری از بی  C دارد . 

25ت( دمای اولیة محلول C 50و دمای نهایی C است. بنابراین تغییرات دما 
 (87تا  88 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( درجه است.C25 برابر

-------------------------------------------- 

 (االسالمی خیاوی میالد شیخ) «1»ة گزین -112
 ها:  بررسی عبارت

ازای سشوختن یشک  الماس نسبت به گرافیت، بشه تری باالژآ( با توجه به سطح انر
 شود.  تری آزاد می مول از آن گرمای بی 

 . استکتاب درسی، درست  62ب( با توجه به نمودار صفحة 
 تویشات داخشل کشوزة داخلشیفرایند زیر، گرمشا از محپ( در این سیستم با انجام 

2 شوند. ها خنک می دریافت شده و آن 244 1H O(l) / kJ H O(g)   
جشذب  ،گرما از مواد ،فرایند انجام شده یک فرایند گرماگیر بوده و برای انجام آن

 شوند. های آب برای تبخیر می مولکول
تفاوت میشان طور عمده به  گرمای آزاد شده بهدر این فرایند، در دمای ثابت، ت( 

 دهنده و فراورده مربوط است.  انرژی پتانسیل مواد واکن 

 (83تا  85 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 (سیدرحیم هاشمی دهکردی) «3»گزینة  -132
 واکن  را رسم کرده و سپسشرکت کننده در های  مولکول لوویسابتدا ساختار 

 پردازیم: به حل سؤال می

  
    O H O O O H O OH H H H H4 2 4             

2    دهگرما واکن   204 498 90 0H ( ) ( ) kJ , H         

 
molO kJ

?kJ / LO / kJ
/ LO molO


    2

2
2 2

1 90
5 6 22 5

22 4 1
  

 شود.  و گرمای مبادله شده با عالمت منفی نشان داده میاست گرماده  واکن 
 (87تا  83 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 
 (حسن رحمتی کوکنده) «1»گزینة  -132

 های نادرست:  بررسی گزینه
دمشا  د تشا بشا بشدن همشو ابتدا از بدن گرما جذب میدر خوردن بستنی، «: 1»گزینة 

 دهد.  شود، سپس در اثر گوارش و سوخت و ساز بخشی از انرژی خود را به بدن می
طور  ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکن  ششیمیایی را بشه دان شیمی«: 3»گزینة 

 دانند.  دهنده و فراورده می عمده وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکن 
یکسشان اسشت امشا  گرافیت و المشاسسوختن کامل واکن  فراوردة «: 4»گزینة 

 ها یکسان نیست.  آنکامل گرمای حاصل از سوختن 
 (87تا  83 های ه، صفح7شیمی ) سالم()در پی غذای  

-------------------------------------------- 

 (روزبه رضوانی) «1»گزینة  -131
گرمشای الزم بشرای  ، پشسگشرم اسشت 11250آب جشرمبا توجه به چگالی آب، 

 :شود محاسبه میصورت زیر  رساندن دمای آب به دمای جوش به
 Q mc ( ) J kJ       11250 4 100 20 3600000 3600  

 3600توان گفت % از گرمای سوختن آلکان به هدر رفته، می20با توجه به اینکه
مولی بنابراین گرمای سوختن  ؛% گرمای سوختن آلکان است80کیلوژول میادل

kJ آلکان برابر خواهد بود با:  kJ.mol  1100
3600 4500

80
      

 ها به صورت زیر است:  هیدروکربنکامل فرمول سوختن 

 x y
y y

C H (x )O xCO H O   2 2 24 2
  

اکسشید طشی  یک مول کربن دیتولید با توجه به مقدار گرمای آزاد شده به ازای 

 توان تیداد کربن موجود در آلکان را به دست آورد. واکن  می
4500

7
643

  

 (78و  75، 88تا  83، 87تا  88 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 (پور شانیاحمدرضا ج) «3»گزینة  -133
 ها:  بررسی گزینه

پایشداری در ایشن واکشن  بنشابراین  ؛واکن  فتوسنتز گرماگیر است«: 1»گزینة 
 ست. ا ها دهنده  تر از واکن ها کم فراورده
Hواکن «: 2»گزینة  (g) N (g) NH (g) 2 2 33 یک واکشن  گرمشاده  2
 است.  ها دهنده تر از واکن  بنابراین سطح انرژی فراورده کم ؛است

2به 3NHواکن  تبدیل«: 3»گزینة  4N H 2وH است  یک واکن  گرماگیر
 و با افزای  آنتالپی همراه است. 

 ؛همشراه اسشت2COسوختن گرافیشت گرمشاده بشوده و بشا تولیشد«:4»گزینة 
 نسبت بهتری  سطح انرژی کم2COو شرایط یکسان،  در تیداد مول بنابراین
 (78و  78، 88تا  85 های ه، صفح7شیمی )پی غذای سالم()در  .داردو اکسیژن گرافیت 

-------------------------------------------- 

 (زاده هادی مهدی) «2»گزینة  -132
ها است که به مولکول آلشی دارای آن خشوا   آرای  من می از اتم ،گروه عاملی

 بخشد.  فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می
 (87ة ، صفح7ی شیم) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 

 (امیرحسین بختیاری) «1»گزینة  -132
 ها:  بررسی گزینه

Cترتیب ( بششه2و ) (1) هششای فرمششول مولکششولی ترکیب«: 1»گزینششة  H O10 و  12

9 8C H O  .است 



 

62:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 8 آزمون -«5»پروژة       

  

عامشل طیشم و  ترکیبی کشه و( 2یب )در ترک موجودگروه عاملی «: 2»گزینة 
 از نوع آلدهید است. است، بادام بوی 
مولکشول  4و بشه کمشک بشودهگانشه دو پیونشد 4( دارای1)ترکیشب «: 3»گزینة 

 آید.  هیدروژن به حالت سیرشده درمی
 کتونی ندارند.روه عاملی گ کدام از دو ترکیب داده شده هیچ«: 4»گزینة 

 (75تا  87 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 (پور شانیاحمدرضا ج) «2»گزینة  -132
 درست هستند. « پ»و « ب» های عبارت

 726و 1368توجه کنید که آنتالپی سشوختن اتشانول و متشانول بشه ترتیشب
گرم بر  32و 46ها که به ترتیب کیلوژول بر مول است؛ با توجه به جرم مولی آن

توان ارزش سشوختی ایشن دو الکشل را بشه دسشت آورد کشه ارزش  مول است، می
ین گرمشای حاصشل از سشوختن بنشابرا ؛تشر اسشت سوختی اتشانول از متشانول بی 

 تر خواهد بود.  های برابری از این دو ماده، برای اتانول بی  جرم
 نادرست:  های عبارتبررسی 

 شوند.  تبدیلبه گلوکز در بدن مستقیماً توانند  ها نمی ها و چربی آ( پروتئین
 تر است.  متانول از اتان و اتانول کم یت( ارزش سوخت

 (78و  75 های ه، صفح7ی شیم) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 

 (امیرحسین بختیاری) «1»گزینة  -132

38چربی یانرژی سوخت 38                کیلوژول بر گرم 5 190
kJ

g kJ
g
   

17و کربوهیدرات پروتئین یانرژی سوخت  کیلوژول بر گرم              

 17 15 255
kJ

g kJ
g
   

255دقیقه 1انرژی آزادشده طی   190 445kJ   

kروی دقیقه پیاده 11به ازای   J 445 10 4450  

 
molC H gC H

~?gC H kJ / gC H
kJ molC H

  2 6 2 6
2 6 2 6

2 6

1 30
4450 85 6

1560 1
  

 (78و  75 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 (ا سلیمانیرض) «2»گزینة  -132
C)ابتدا تفاوت آنتالپی سوختن پروپین H )3 2و اتین 4 2(C H  کنیم.  را تییین می (

 1938 1300( ) ( )   ن و اتینیتفاوت آنتالپی سوختن پروپ 

 1638kJ.mol  
آنتشالپی  2CHای  هشر گشروهافشز یدسشت آمشده بشه ازا با توجه به اختالف بشه

 شود.  تر می منفی 638kJتنسوخ
 638( ) 3آنتالپی سوختن 4C Hآنتالپی سوختنC H4 6  

 11938 638 2576( ) kJ.mol      
C)بشوتین -1گرم گشاز  1حاصل از سوختن توانیم گرمای  حال می H )4 را محاسشبه  6
 کنیم. 

 
molC H kJ

?kJ gC H / kJ
gC H molC H


   4 6

4 6
4 6 4 6

1 2576
1 47 7

54 1
  

 شود.  : ارزش سوختی در منابع علمی مثبت گزارش میتوجه
 با توجه به اطالعات داده شده داریم: 

 Q mc / / C      347 7 10 3 3400 4 2 10  
 (78و  75، 87، 88 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 

 (زاده حسن عیسی) «2»گزینة  -132
 میادلة واکن  مورد ن ر عبارت است از: 

 NaH(s) Na (g) H (g) H ?      

1واکن  دوم درواکن  اول بدون تغییر، 
2
ضرب، واکن  سوم و چهارم میکوس  

1واکن  پنجم، میکوس و در شده و
2
 شود.  ضرب می 

 Na(s) Na(g) H kJ   1 107    

 H (g) H(g) H kJ   2 2
1

218
2
  

 H(g) e H (g) H kJ
     3 76  

 Na(g) Na (g) e H kJ
     4 496  

 2 5
1

60
2

NaH(s) Na(s) H (g) H kJ      

آیشد  دسشت می به بشاال ةمیادلشج پنطبق قانون هس، میادلة مورد ن ر از مجموع 
 برابر است.  ها واکن های  آن نیز با مجموع آنتالپی Hو

 107 218 76 496 60 805H kJ kJ ( kJ) kJ kJ kJ         

 kJ
/ gNaH kJ

gNaH
  

805
4 8 161

24
  گرمای الزم

 (78تا  77 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 

-------------------------------------------- 

 (مسعود طبرسا) «2»گزینة  -122
2و جرم xرا 4CHجرم 6C H راy 4کنیم، مجمشوع جشرم فشر  مشیCH 
2و 6C H بنابراین داریم:  .گرم است 4برابر با 

 4: x y  1میادلة 
 کنیم:  این مخلوط را حساب میسوختن کامل حال گرمای تولید شده از 

 
molCH kJ

:xgCH xkJ
gCH molCH


   4

4
4 4

1 896
56

16 1
  CH4گرمای تولیدی

C H
molC H kJ

:y g ykJ
gC H molC H


   2 6

2 6 2 6 2 6

1 1560
52

30 1
Cرمای تولیدیگ H2 6    

 رمای تولیدی داریم:با توجه به مجموع گ
x :2میادلة  y x y      56 52 212 56 52 212  

 : کنیم را محاسبه می yو  xمقدار دو میادله و دو مجهول  حال با تشکیل دستگاه

 2 6

4

34
156 52 212

y C Hx y

x CHx y

  


  
    

 درصد جرمی متان برابر است با: 

     
1

100 100 %25
4

 درصد جرمی متان

 (78 و 75، 88تا  83 های ه، صفح7شیمی ) )در پی غذای سالم( 
-------------------------------------------- 

 2شیمي 
 

 (محمد اسدی) «3»گزینة  -122

کشه در دمشای  CO2بشوده و هماننشد  C200تر از نقطة جوش هلیم پشایین
C 78 دمششایای مششایع بشا وهش  ششود، در مخلششوط گازهشا جششدا می از مخلشوط 
C 200 .ی نادرستها گزینه بررسی وجود ندارد : 

 تر است.  فراوانی این گاز در هواکره بسیار کم و در منابع زیرزمینی بی «: 1»گزینة 
 کاربرد دارد.هلیم هم در جوشکاری گاز آرگون کاربرد  کر شده را دارد. «: 2»گزینة 

 جرم میادلهحل 

 جرم   

 جرم متان

 جرم کل
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دسـت  جزء گـاز طبیعـی بـه به تقطیر جزءاز توان  را میگاز هلیم »: 4«گزینۀ 
 )52تا  48هاي  ه، صفح1شيمي ( زها در زندگي)(ردپاي گا   آورد. 

-------------------------------------------- 
 )االسالمي خياوي ميالد شيخ( »2«گزينة  -242

 هاي نادرست:  بررسی عبارت
هاي  دستگاهقطعات الکترونیکی در ترین کاربرد این گاز خنک کردن  آ) اصلی

 است.  MRI مانند تصویربرداري
  شود.  صورت نور و گرما آزاد می بخشی از انرژي شیمیایی ماده به ،سوختن ب) در واکنش

 )55تا  53و  51هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 
-------------------------------------------- 

 )حسن رحمتي كوكنده( »2«گزينة  -243
 نادرست است. » ت« عبارتفقط 

برابر اکسیژن  200 بیش از ین گاز بسیار زیاد ومیل ترکیبی هموگلوبین خون با ا
 )55تا  53هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي)   است. 

-------------------------------------------- 
 )كامران جعفري( »2«گزينة  -244

 درست هستند. » 4«و » 3«، »1« هاي گزینهبا توجه به متن کتاب درسی 
آهن با  ،زدن آهن، یک واکنش اکسایش است که در آنزنگ »: 2«بررسی گزینۀ 

 دهد.  اي رنگ تشکیل می اکسیژن در هواي مرطوب واکنش داده و زنگ آهن قهوه
 )62تا  60هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 

-------------------------------------------- 
 )رضا سليماني( »1«گزينة  -245

 : ي نادرستها ست. بررسی عبارتفقط عبارت دوم درست ا
 اثر شهرت دارد.  عبارت اول: گاز نیتروژن به جو بی

ـاهش  عبارت سوم: در تهیۀ هواي مایع با استفاده از فشار، دماي هوا را به طور پیوسته ک
 ، نیتروژن، آرگون و اکسیژن در حالت مایع هستند. C200دهند و در دماي می

تقطیـر  فراینـداکسـید و آب در  دي ارم: اساس جـدا شـدن گـاز کربنعبارت چه
    هاست.  د آنابه ترتیب نقطۀ چگالش و نقطۀ انجمهواي مایع جزء  به جزء

 )56 و 55، 50 تا 48هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 
-------------------------------------------- 

 )كامران جعفري( »2«گزينة  -246
 ها:  ررسی گزینهب

Al   »:1«گزینۀ  Fe O Al O Fe       2 3 2 32 2 2 1 1 2 6    
NH »:  2«گزینۀ  O N H O       3 2 2 24 3 2 6 4 3 2 6 15  
C»:  3«گزینۀ  H OH O CO H O       2 5 2 2 23 2 3 1 3 2 3 9  
BaCl»:4«گزینۀ  Na SO BaSO NaCl       2 2 4 4 2 1 1 1 2 5  

 )60تا  58هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 
-------------------------------------------- 

 )كامران جعفري( »1«گزينة  -247
 : خواهیم داشتها  هاي داده شده از روي نام آن مولکولساختار لوویس با رسم 

                                                              
C::و    O  

 3 3 6  هاي پیوندي الکترون مجموع شمار جفت  
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..

:NF :F N F
|

: :F

  3
  

 10هاي ناپیوندي الکترون شمار جفتNF3  
 )65تا  63هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 

 يلمه)عبدالرشيد ( »3«گزينة  -248
 ها:  بررسی عبارت نادرست هستند.» ت«و » آ«هاي  عبارت

.استمقابل  صورت به ICl2) ساختار لوویسآ

..

..

: :Cl
|

: :I
|

::Cl

 
 
 
 
 
 
  

 

ـــمار الکترون ـاي ش ــ ـــر  ه ـــدي در آن براب ـــاختار 16ناپیون ـــت و س  COاس
:صورت به :C O است، نسبت  6هاي پیوندي آن برابر  الکترون است که تعداد

 است. 7/2حدوداً برابر خواسته شده 
Na)ها در سدیم اکسید  ها به آنیون نسبت شمار کاتیونب)  O)2  و مس(II) 

 است. 1و  2ترتیب برابر با  به (CuO)اکسید 
گذاري ترکیبـات  هاي مولکولی و یونی، نام گذاري ترکیب ه به قواعد نامبا توجپ) 

  داده شده درست هستند.
 صورت به XCl2ت) ساختار

 
X ||

ClCl
..

..

.. ..
..

..

.... 
قرار دارد.  16در گروه  Xاست که

 )65تا  62هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) (نادرست)
-------------------------------------------- 

 )رضا سليماني( »4«گزينة  -249
 ها:  گزینهسایر بررسی 
:مولکوللوویس با توجه به ساختار »: 1«گزینۀ  :( O C )COداراي  ، این مولکـول

 الکترون وجود دارد.  6ولی در الیۀ ظرفیت اتم کروم  ،الکترون ناپیوندي است 4
الکترون پیونـدي  جفـت 4داراي در ساختار لوویس خود گونه  3هر  »:2«گزینۀ 

 د. نهاي پیوندي برابري دار الکترونشمار و  باشند می
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الکترون  جفـت 10آرسنیک تري برمیـد نـام دارد و داراي  ،AsBr3»:3«گزینۀ 
 ناپیوندي است. 
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 )65تا  63هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 
-------------------------------------------- 

 )محمد عظيميان زواره( »3«گزينة  -250
 ها:  بررسی عبارت درست هستند.» ث«و  »ب«، »آ«هاي  عبارت

Al:صورت سه فلز به پذیري واکنشمقایسۀ آ) در شرایط یکسان  Zn Fe  .است    
Cuها: ب) با توجه به فرمول شیمیایی آن O2 2وK S  

H:پ) شمار پیوندها در هر دو یکسان است.  C N  و  
 ت) کلسیم اکسید، آهک نام دارد. 

پذیر بوده و  تخریب هاي معمولی زیست هاي سبز برخالف پالستیک پالستیکث) 
 شوند. تري تجزیه می با سرعت بیش

 )75و  65تا  61هاي  ه، صفح1شيمي ( (ردپاي گازها در زندگي) 



 

03:ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شیمی -اسفند 8 آزمون -«5»پروژة       

  

 (حسن رحمتی کوکنده) «2»گزینة  -122
 ها:  ی گزینهبررس
 «:  1»گزینة   14 3 Cuها در تفاوت اتم11 O2 وP O4 10  

 

«:         2»گزینة   
4

2
2

   

 
 ،CO، CO2 های فسیلی انواع آالینده مانند در اثر سوزاندن سوخت«: 3»گزینة 

2SO،NO،2NO وx yC H شود.  تولید و وارد هواکره می 
از اسشتفاده ازای تولیشد مقشدار بشرق یکسشان  بشهاز بین منابع تولید برق، «: 4»گزینة 
 کند.  را تولید می2COترین مقدار ترین و استفاده از انرژی باد کم سنگ بی  زغال

 (78و  75، 88تا  87 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 
-------------------------------------------- 

 (مسعود طبرسا) «3»گزینة  -121
 بررسی موارد: 
 یک پیوند دوگانه وجود دارد.  2COClساختار لوویس در آ( نادرست.
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: .  است 2برابر با های ناپیوندی  الکترون ب( نادرست. شمار جفت :N N  
 است.  8 برابر های پیوندی پ( نادرست. شمار الکترون

 2.. ..
: :[ N C N ]

   
 وجود دارد.  2CSالکترون ناپیوندی در ساختار 8الکترون پیوندی و  8ت( درست. 

 
. . . .

::S C S   
 (88 تا 83 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 

-------------------------------------------- 
 (یرضا سلیمان) «2»گزینة  -123

 ها:  بررسی سایر گزینهشود. اکسید دیده می دی  لید کربندر تولید برق نیز ردپای تو
 شود.  دیده نمی NO2های متصاعد شده از فوران آتشفشان در آالینده«: 1»گزینة 
 است.  CaOفرمول شیمیایی آهک«: 2»گزینة 
2،یتبوکس«: 3»گزینة  3Al O 2و هماتیت، به همراه ناخالصی 3Fe O  به همراه

 (78 و 75، 87 تا 88، 85 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( ناخالصی است.
-------------------------------------------- 

 (پور احمدرضا جشانی) «3»گزینة  -122
ای، میانگین دمای کرة زمین افشزای   به عنوان یک گاز گلخانه CO2 با افزای
سشال  01نسشبت بشه  ،کرة ششمالی زمشین یابد. بدین صورت فصل بهار در نیم می

 ها:  بررسی سایر گزینهشود.  در حدود یک هفته زودتر شروع میگذشته 
 . یابد کاه  می در نیمکرة شمالی برفمساحت  ،با افزای  دمای زمین«: 1»گزینة 
 شود.  تری از جو زمین خارج می پرتوهای فروسرخ کم ،2COبا وجود«: 2»گزینة 
 یابند.  هردو افزای  می 2COمیانگین دمای کرة زمین و ردپای«: 4»گزینة 

 (78و  73 ،77، 75تا  87 ایه ، صفحه8)شیمی  )ردپای گازها در زندگی( 
-------------------------------------------- 

 (محمد اسدی) «1»گزینة  -122
 هستند.   طبق متن و توضیحات شکل کتاب درسی صحیحو سوم  اول های عبارت

 دلیل نادرستی سایر موارد:
  را نیز پی تر از نور مرئی هواکره بخشی از پرتوهای خورشیدی با طول موج کوتاه

 کند.  از رسیدن به سطح زمین بازتاب می
 ای است.  فراورده حاصل از سوختن هیدروژن بخار آب است که گازی گلخانه

 (73و  77 ،75تا  87 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 

 (پور احمدرضا جشانی) «1»گزینة  -122
بوده و یک اکسید نافلزی است. این اکسید خاصشیت اسشیدی  SO2اکسید مورد ن ر 

 ها:  بررسی سایر گزینهدهد.  کاه آب باران را  pHتواند دارد و می
 pHانشدکی اسشیدی و دارای ، CO2دلیل وجشود  باران طبییی بشه«: 1»گزینة 
 است. 7تر از  کم

توانشد  بنشابراین می ؛بشوده و خاصشیت بشازی دارد CaOاین اکسشید«: 3»گزینة 
 خاصیت اسیدی یک محلول را کاه  دهد. 

 2COواکن  دهد و 2Oتواند مجدداً با بوده و می COاین اکسید«: 4»گزینة 
 ای تولید نماید.  ترین گاز گلخانه را به عنوان مهم

 (75و  87تا  88، 88، 88 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 

-------------------------------------------- 
 (االسالمی خیاوی میالد شیخ) «2»گزینة  -122

 های نادرست:  بررسی گزینه
  شوند. بخ  عمده پرتوهای خورشیدی توسط زمین جذب می«: 1»گزینة 
 تر است.  ها نیز بی  تر و انرژی آن طول موج پرتوهای ورودی کوتاه«: 2»گزینة 
افتشد و  ای به دام می بخ  کمی از این پرتوها توسط گازهای گلخانه«: 3»گزینة 
 (73 و 77های  ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( گردد. به فضا بازمی تر آن بی 

-------------------------------------------- 
 (راد عرفان اعظمی) «3»گزینة  -122
 هستند.سوم نادرست دوم و های  عبارت های اول و چهارم درست و ارتعب

 های نادرست:  بررسی عبارت
سولفید بشه صشورت  (III)اکسید و کروم (I)شیمیایی گالیمعبارت دوم: فرمول 

است: زیر 
Ga O

Cr S





2

2 3
 

2یا 2NOعبارت سوم: حل شدن اکسیدهایی مثل 5N O  سشبب پدیشد آمشدن
دار چنشین  شود امشا دقشت کنیشد تمشام اکسشیدهای نیتشروژن محلول اسیدی می

و تولید  شود صورت مولکولی حل می در آب به NO؛ برای مثال خاصیتی ندارد
 آب گازدار دارای خاصیت اسیدی است.  کند. اسید نمی

 (77و  87تا  87، 85تا  87 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 
-------------------------------------------- 

 (امیر حاتمیان) «2»گزینة  -122
باششد.  زیسشتی می  تماعی و محیطتوسیه پایدار براساس مالح ات اقتصادی، اج

قیمت هستند ولی بشا مالح شات  نفتی با این که ارزان ةپایبا های  تولید پالستیک
 (77 تا 78 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( زیست محیطی سازگار نیستند.

-------------------------------------------- 

 (زاده حسن عیسی) «3»گزینة  -122
کنیم و سپس  می محاسبهسال را  یکتولید شده در طول  CO2مقدار مولا ابتد

 آوریم.  دست می سهم کل کلسیم اکسید و در نهایت تیداد درخت را به
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 کنند: که درختان حذف می CO2مقدار مولی از 
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  تیداد درخت 

 (78و  77 ،78 های ه، صفح8شیمی ) )ردپای گازها در زندگی( 

 الکترون پیوندی شمار جفت

 الکترون ناپیوندی شمار جفت



  

  
  

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

  13913999ماه ماه   اسفنداسفند  88
  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  1–10 10 3فارسي

  11-10 20 2فارسي  15
  15  21 - 40  20 3و2عربي، زبان قرآن
  41-  10 50 3دين و زندگي

  51 -  10 60 2دين و زندگي  15
  15  61-20 80 3و2ان انگليسيزب

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  محمد هاشمي داود تالشي، هامون سبطي، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري، سيدمحسن اصغري،   فارسي
  نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضوي كاظميحسين رضايي، محمدعلي بين،  محمد جهانولي برجي، نويد امساكي،   ، زبان قرآنعربي

هادي  كبير، فيروز نژادنجف، سيد محمدعلي عبادتي، مرتضي محسنيبقا، فردين سماقي،محمد رضاييي،دآرمان جيالرپور،محمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
 هاشمي، سيداحسان هندي

 دي، نويد مبلغي، عمران نوريناصر ابوالحسني، تيمور رحمتي، ميرحسين زاه  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس  رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  مريم شميرانيمحسن اصغري،  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
 مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  ليال ايزدي  فرهاد موسوي پوراسماعيل يونس

پور،امين اسديان  احمد منصوري  دين و زندگي
 عليرضا آبنوشين  سكينه گلشنيمحمد آقاصالح،  سيداحسان هندي

  محدثه پرهيزكار  اميرحسين حيدري

  ــــ  ــــ  ريمعصومه شاع  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

اله استيري، محدثه رحمتلو،سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  عليرضا آبنوشين يتمرآ

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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 در كدام گزينه آمده است؟» حمايل، ديباچه، معبر، متقاعد«معناي واژگان  ترتيب به - 1

  شده، مقدمة هر نوشته ، محافظ گذرگاه، قانع )1

  كردن، آغاز، حمل كردن محل عبور، قانع )2

  داشتن عبرت گرفتن، روشمند، نوشته، نگه )3

  دارنده گذركردن، مجاب، مقدمه، نگه) 4

 اماليي وجود دارد؟  لطغدر كدام گزينه،  - 2

 جنگ آغازد، يا مستعد روي بگرداند. و اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت آمادهو شايد بود كه چون صورت حال بشناخت، ساخته و  )1

د.ستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جايز نشمرنم  

ت آر، كه دشمن برافتـاد و  قشادمانگي و فراه و بد بدار و روي بنيز كار گذشته تدبير را نشايد، خياالت فاسد از دل بيرون كن و دست از نيك  )2

  .جهان مراد خالي و هواي آرزو صافي گشت

3( ظت و شرط حفاآنچه از روي دين و مود تر كه تدبيري انديشي الح آن اليقصه حالي ب. ت بر من واجب است به ادا رسانمو حكم فتو.  

و گنجد تا اگر سـببي فـرا رسـد و حـاجتي     ا ملك، هنگام اضطرار و اختيار در حاجات ةضايِ جملكه ق دارد چنان همت ةايد كه فضاي عرصب) 4

  .كلّي مالي وافر انفاق بايد كرد مصلحت پيش آيد كه از بهر

 ... ، شاعر از راه پرسش، تشبيه آفريده است.جز  هاي زير، به در همة بيت - 3

  رِ بريدة خورشيد شامگاهـسه، ـا نـي  گاهـپ در تـاه اسـدة مـريـن سر بـآه اي )1

  اه، بي مالحظه افتاده بين راهـا مـي  حفاظ نشسته به روي خاك خورشيد بي )2

    تـا در بـرت نگيرم نيكم يقين نباشد  لعل است يا لبانت قند است يا دهانت )3

  يا بخت ما مساعد و يا رخت ما كفن    يـا عـمـر جـاودانـه و يا انقراض عمر) 4

  در كدام گزينه آمده است؟» تلميح، تشخيص جناس،«هرسه آراية  - 4

  ودـريش در گله بـهزار ساحر چون سام  ـسـتـم جـادوانةم ـقـيـاس كـردم و آن چـش )1

  اي آب حيوان است اين يا آتشي روحاني  ما  اي بر جان اين چه جام است اين كه گردان كرده) 2

  خسته جام جم اده اللة دلبـر كـف نـه  ـتــرتـبـــر يـاد بـزم آصـف جـمـشـيـدمـ) ب3

 غـم دل در جـهـان جـان حجاب است  ـتـجـاب اســـانـان حـــــان در ره جـ) دال ج4

  ؟در كدام گزينه يكسان است» ضمير پيوسته«نقش  - 5

    تـانــزم ــةد از فتنـــاه دارنــشك نگ يب  يان كه دارـن دوستاانم وــزم ـةمن فتن الف)

  دار چـه دل از گفتنش پريشان شـ ويمبگـ  امانين سـب) حكايت مـن و اين كدخدا در ا

  شـانياـپ ستيه نــره ك نياهللا از ا اركـتب  ديدـق را كرانه پـو نشد عش يا و خفتهــت ج)

  رهانمـكه خود را ز كمندت ب شهينه در اند  انمـو فشـه روان بر تـم كـآن ةشيمن در اند د)

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

 دقيقه15  3 فارسي

  ادبيات انقالب اسالمي
  (آن شب عزيز) 

  11درس 
  97تا صفحة  88صفحة 
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 است؟ بيشتركيب وصفي در كدام گزينه تر - 6

  كـه بـه يـك جـلـوه مـرا از دوجـهان غافل كرد  چـشم بـد دور از اين فتنه كه عاقل برخاست )1

  خـود و اليـعـقـل كرد جـرعـه مرا بييك كه بـه   چشم مستش نه همين غارت دين و دل كرد )2

  گـويي نيست هستاست رشيد رخـشان مـنـكـر خـو  ديـده تـا چـشم فـروغي جلوة رخسار دوست )3

  گويي نيست هست صبح محشر شام هجران است  عذاب شق سرگرم عتاب و عشق ما زان درـع) 4

 ... . جز ها درست است، به با توجه به ابيات زير، همة گزينه - 7

  شـكستگان را هر موج ناخدايي است كشتـي  سياهي آوارة طـلب را خـضر است هر«

   نوايي است مشتاق نالة توست هرجا كه خوش  بخامة تو صائتا عشق سايه افكند بر 

  يك مورد حذف فعل وجود دارد. )1

  ) واژگان قافيه در دو بيت، نقش دستوري يكساني دارد.2

  ) چهار تركيب اضافي و سه تركيب وصفي در ابيات وجود دارد.3

  آمده است.» نهاد + مسند+ فعل«دو جمله با الگوي در بيت اول، ) 4

  دارد؟ تفاوتكدام بيت با ساير ابيات،  مفهوم  - 8

  پـيـداكـرده را شـود بـاطل تـيـمـم آب مـي  زندگي بر من شد از تيغ شهادت ناگوار )1

بالست) 2 يغ  ت شهيد  و  ت لشهدا روضةسر كوي تو     عاشق   ست ا

 پيش دريا گرد راه از خويشتن سيالب ريخت  ننگ هستي از سرم تيغ شهادت برگرفت) 3

 رقصد پروا به دوش دار مي سـر مـنـصـور بي  شد تيغ مشتاق شهادت راهالل عيد با) 4

  ؟شود نميزير در كدام گزينه ديده بيت مفهوم   - 9

  »ازي نگرفتيت مـــرگ را بــــه بــثـيحـ    تـفــگـو شـون تـچ يسـش دالورا كـيـن پـزي«

  مدــرم شــن خُــرگ مــــم نـيــا ز عــت        اـــه ربـــردم حــرگ كـــا مـــه رو بـــرو ب )1

  بجستم ريو از مـرسم چـگ چه تـنـرهـز س     فميرـا مرگ حـو بـم چـه ترسـه چـصـن از غـم) 2

 دانيكرد وانگه رفت در م ديبا يسر خود گو     مردان همه در مرگ خود شادان يزه دانيم يزه) 3

  ا بودـنـر او را فـه مـر كـبـان مـمـگ زـرگـه     ستيست مرگ ن ا ه عشقـب شـيدگـه زنـآن را ك) 4

  : ... .جز مفهوم همة ابيات يكسان است به -10

  آتشناك كن  رف آن رخسارـان صـج ـردةخُ  فـشاني از شراري كم مباش در طـريق جـان )1

  تـا زنـد بـر شـاخـسار سـدره و طوبي صفير  پـاي مـرغ جـان ز دام زلف جانان برگشـاي )2

   را هر زخم نمايان شانه ره در آن كـاكـل، ز  انان كه هستداري سرجر سر مپيچ از تيغ اگ )3

   بـباز كـن واي مـهـر جـانـان پاكـبازيـدر ه  اي تلخي جـان شـيـريـن بر بساط عاشقي بي) 4
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 معناي واژگان در كدام گزينه تماماً درست آمده است؟ -11

  )خروشيدن: فرياد خواندن)، (يكايك: ناگهان)، (پايمردي: شفاعت) (قطره: رشحه( )1

  )، (مجرّد: صرف)، (بار: رخصت)شمردن(خاره: سنگ)، (شمارگرفتن:  )2

  (سهم، ترس)، (هنر: لياقت)، (رستن: رهاندن)، (دراي: زنگ كاروان) )3

  (تفرّج: تماشا)، (ژنده: عظيم)، (برگ: مايحتاج) (ضرب: كوفتن)، )4

 اماليي دارد؟ غلطدو بيت،  در كدام گزينه هر -12

  بـه گـردم كـي رسـد همچون صبا هر بادپيمايي  خايد كافم شانه پشت دست ميالف) ز طبع موش

  بــرهــم نــزنـم ديــده و در ديـده نـهـم خـار  ب) زان بـيـم كـه در خـواب، فـراغ تـو بـبينم

  آفت خلق است و در دستش كماني بيش نيست  ج) قـوت بـازو صـالح مـرد بـاشد كـĤسـمـان

   بـر حـاسـدان خـويـش بـه نـيـكي بـري تو ظن  ه تـو را هست در سرشتاز غـايـت كـرم كـد) 

  الف، د) 4   ) ب، ج3   ب، د )2   الف، ج )1

 .گزينة ... تماماً درست آمده است جز بهها  هاي مقابل همة گزينه آرايه -13

 تشبيه) كـه بـراتـم بـه لـب چـشـمـة كوثر نكني (كنايه،  چـشم دارم ز لـب لعـل تـو مـن اي سـاقي) 1

 خورد آب از قلم (مجاز، ايهام) درد دندان دارد اكنون مي  نرگس از چشم تو دم زد بر دهانش زد صبا) 2

 )استعاره پارادوكس،( نمك درياي آتش را مشتيبه فرياد آورد   بلندآوازه سازد، شور عاشق، عشق سركش را) 3

 )آرايي واجتناسب،  سـاز باز (ايهام ـطربـة پـردهمـا را بـسـوخـت م  مـا را بـسـاز يـك نفس آخر كه همچو عود) 4

 است؟ آفريده شده در كدام بيت،» آميزي تناسب، استعاره، حس ايهام«هاي  آرايه -14

 وآن كس كه تو را بيند اي ماه چه غم دارد  آن كس كه تو را دارد، از عيش چه كم دارد؟) 1

  ـه جـور تـو بس تند قدم داردهـرچـنـد ك  از رنـگ بـلـور تـو شـيـريـن شـده جـور تـو) 2

  ور بصر يابدناو بـوي پـسـر جـويـد، خـود   بـود كز پيرهن يوسف يصـفـت كـ يـعـقـوب) 3

 دانست جان ز بويش، كان يار مهربان است  ) چـون كـوفـت او درِ دل، نـاآمـده بـه منزل؟4

 است؟» جملة مركب«كدام بيت، يك  -15

  دين و خرد بس است سپاه و سپر مرا  تيز دهربـا لـشـكـر زمـانـه و بـا تـيـغ  )1

  ها رير سبز درپوشند بستان و بيابانـح  ه قول چرخ گردان بر زبان باد نوروزيـب )2

  بر راه خرد رو نه مگس باش و نه عنقا  هركس منشين و مبر از همگان نيز ـاب )3

    ي رابــر ازيـرا كـه بـگـزيـد او كـم  يچ چيزيـسـپـيدار مـانده است بي ه) 4

  ادبيات انقالب اسالمي  2 فارسي
  ادبيات حماسي

  14 تا پايان درس 10درس 
  117تا صفحة  86صفحة 
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آن معنا كاربردي  دراست كه در گذشته  امروز معنايي به خود گرفته ،چند واژه» ، تماشا، رعنا، نفير، آهنگدندهبرق، «هاي  از ميان واژه -16

 است؟ نداشته

  ) چهار4   سه )3  ) دو2  يك )1

 ؟»يزدن داستان، آور ديببا /؟يكريپ و گر اژدها يتو شاه« تيكه در ب رفته است كار به همان معنا به تيب در كدام »يآور«  -17

  بـبـايد بـر شـاه رفت آوري    يكي گفت ما را به خواليگري )1

  هـمي زير نعل آوري ماه را    شاه را يز گيـتـي برادر توي )2 

  كـه گفتار ايشان بداند شنيد    آوري برگزيد ز لشـكر زبـان )3 

  من داستان آوري به خوبي  ز    گـرم نـزد ساالر توران بري) 4 

 ... .جز  هوم همة ابيات يكسان است، بهمف -18

  بي وطن خانه و ملك و سر و تن چيزي نيست  بذل جان در راه ناموس وطن چيزي نيست )1

  نيـست ايـن آب از آن چشمه كه جاري نشود  خـون عـشـّاق وطـن در رگ بــسـمل دارد )2 

  تـو نديدن عجب استجان فـداكـردن و روي   بـه تـو نبود عجبي» تركي«جـان فـدا كردن  )3 

  وطن را گر شناسد جان به قربان وطن گردد  بود حب وطن ز ايمان وطن جان را بود جانان) 4 

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير، قرابت مفهومي  -19

   »ويشاوندي ديرينه داردـا آزار خـق بـشـع    دـادم آمـم، يـويـگـش دوري بـجـم از رنـتـواسـخ«

  دابت د آن كه باران برنميـون درآيـا چـه دريـب  ز محنت بپرهيزدـرد كـم ازدـق سـشـا عـا بـجـك )1

  يستـاب نـايـپ يـحر بـي در بـودگـوج را آسـم  در ملك عشق» رهي«جويي  جاي آسايش چه  مي )2 

لَه بنهاده )3    خويشي دعاي تو گويم ز بي منم محتاج و مي  ام از سر گرفتم عشق را در بر كُ

  اي اين ره رو به سربازي مكنـداري پـون نـچ  ي با عشق دمسازي مكنـتـسـيـت نـنـحـرد مـم) 4 

  تناسب دارد؟  نهيبا كدام گز» من خموشم يبه گوشم/ بانگ از جرس برخاست وا ديآ لياز هركران بانگ رح« تيمفهوم ب  -20

   ستين يجرس يصدا ،قافلة رفته نيز  تـكه فرداس ،دار به خروش من و دل ي) گوش1

  راـم ستيهمچو جرس ن يادرسيگرچه فر    ن در راه استـة نالة مـلـافـب قـه شـمـ) ه2

  بدن دارم هنوز واريچون صورت به د هيتك  ) همرهان رفتند و من پا در وطن دارم هنوز3

  وان كرد خموشمـه تـم كنـر از آـت نـروش  چه سازد نفس صبح دية خورشـلـعـا شـب) 4
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  ۲۸ - ۲۱رجمة من أو إلی العربّية (لتّ عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
 ﴾: رينکبَر و کان ِمن الکافِ َسجد المالئکة کّلهم أجمعون إّال إبليس استَ ﴿ فَ  -21

  ) پس همة فرشتگان يكسره به سجده پرداختند فقط ابليس تكبر نمود و كافر شد!1
  د!) پس فرشتگان همگي با هم سجده كردند مگر ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بو2
  ) پس مالئكه يك به يك سجده كردند به جز ابليس كه تكبر كرد تا از جملة كافران شد!3
  ورزيد در حالي كه از كافران بود! كردند مگر ابليس كه غرور مي ها با هم سجده مي ) و همة فرشته4
  »:َوقف رجل َيفتخر ِبمالبسه أمام الّناس و َبدأ ِبالکالم ولکّنهم َلم َيهتّموا به!« -22

  ها به او اهميت ندادند! باليد در برابر مردم ايستاد و شروع به صحبت كرد ولي آن هايش مي ) مردي كه به لباس1
  كند مقابل مردم ايستاد و صحبت را آغاز كرد اما مردم به او اهميت ندادند! هاي خود افتخار مي ) مردي كه به لباس2
  بالد، شروع كرد ولي آنان به او توجه نكردند! هايش مي حالي كه به لباس) مرد ايستاد و سخن خود را در مقابل مردم در 3
  هايش توجه نكرد! كرد ايستاد و سخن خود را شروع كرد اما كسي به حرف هايش افتخار مي ) در مقابل مردم، مردي كه به لباس4
دي الّلساَن السُّکوتَ  ُاختي! عليكِ « - 23     خواهرم! . . . »:لکيال تُعـرِّضي َنفسِك ِللتَُّهم! ي في کّل موضوعلو ال تَتدخَّ  أن تُعـوِّ

  گيري! ها قرار مي كه خودت مورد تهمت موضوعي دخالت نكني براي اين ر) بايد زبان به سكوت عادت كند و در ه1
  ها قرار ندهي! ) بايد زبان را به سكوت عادت دهي و در هر موضوعي دخالت نكني تا اينكه خود را در معرض تهمت2
  توست زبان را به خاموشي عادت دهي و دخالت نكني در هر موضوعي كه خودت در معرض تهمت قرار بگيري! ) بر3
  دهد! اموري كه خود تو را مورد تهمت قرار مي ة) بر تو الزم است كه زبانت را به خاموشي عادت دهي و وارد نشوي در هم4
  »:ن الکيمياء إّال ثالثة أّيام!لم ُتواِفِق اُألستاذة أن ُيؤجَّل لطالباتها إمتحا« -24

  ) استاد شيمي با دانشجويانش موافقت نكرد كه امتحان به تأخير بيفتد مگر سه روز!1
  ) استاد موافقت كرد كه امتحان شيمي براي دانشجويانش فقط سه روز به تأخير بيفتد!2
  مگر سه روز! ) استاد موافقت نكرد كه امتحان شيمي را براي دانشجويانش به تأخير اندازد3
  ) استاد تنها موافقت كرد كه امتحان شيمي را سه روز براي دانشجويان خود به تأخير بيندازد!4
 :»يتحّدث األطّباء عن أدوية ُمختلفة ُتستخدم لعالج کورونا في المراحل األولی من اإلصابة!« -25

 !گيرند ابتال به كار ميپزشكان داروهاي گوناگوني را براي درمان بيماري كرونا در مراحل اولية ) 1

 !شود كنند تا در مراحل نخست ابتال به كار گرفته  طبيبان از داروهاي مختلف براي عالج كرونا صحبت مي) 2

 !شوند گويند كه در اولين مراحل دچار شدن استفاده مي اطباء از داروهاي مختلفي براي پيشگيري از كرونا سخن مي) 3

  !شود كنند كه براي درمان كرونا در مراحل اولية دچارشدن استفاده مي ناگوني صحبت ميپزشكان دربارة داروهاي گو) 4
  :الخطأن عيّ  -26

  شود! فقط حق مقابل قاضي عادل گفته مي ال ُيقال أمام القاضي العادل إّال الحّق!:) 1
  فهمي! قيقت آن را نميكني با چيزي كه ح دخترم! براي چه مخالفت مي بنتي! لم ُتعارضين ما ال َتفهمين حقيقته!:) 2
ام كه دو دوستم همچون پاسخ من به معلّم  هرگز ضمانت نكرده َلم َأضَمن أبدًا أن ُيجيب صديقاي للمعّلم ِمثل إجابتي!:) 3

  پاسخ بدهند!
شـاهده  گردشگران كسـاني هسـتند كـه آثـار تـاريخي مـا را م       السُّّياح اّلذين ُيشاهدون آثارنا التّاريخّية َيتحيَّرون جـّدًا!:) 4

  شوند! كنند و بسيار حيران مي مي

 3و  2 عربي، زبان قرآن
دقيقه 15

  3عربي، زبان قرآن 
  الُکُتُب َطعاُم الِفکرِ 

  3درس 
  41تا صفحة  33صفحة 

  2عربي، زبان قرآن 
  آداُب الَکالِم، الِکذبُ 

  5تا پايان درس  4درس 
  63تا صفحة  43صفحة 
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  :الخطأن عيّ  -27
  بزرگترين دشمن انسان زباني است كه در اختيارش نباشد! تياره!:خَيکون في ا اإلنسان ِلساٌن ال ُر عدوّ أکبَ  )1
  زد! خواهدصدا ن هرگز هنگام درد و رنج به جز مادر را آدمي عنَد الّداء و التَّعب أبدًا إّال اُالّم!: ی إنسانٌ َلن ُينادَ ) 2
  !                آمدند، فرا گرفت عقّاد انگليسي را از گردشگراني كه به مصر مي :!مصرّياح َيأتوَن إلی َتعلَّم العّقاُد اإلنجليزّيَة من سُ ) 3
 انسان را از بين نبرد!  بايد تربيت ما در زندگي تربيتي باشد كه حقّ يك ساٍن!:نْن تربيتُنا في الحياة تربيًة ال ُتضيُع حقَّ إلتکُ ) 4

  !»:امروز كتابي را به دوستم هديه دادم كه قبالً در حلّ مشكالت به من كمك كرده بود « -28
       !أهديُت اليوم کتابًا إلی صديقي ُيساعدني علی حّل المشاکل من قبل) 1
  !اليوم أهديُت کتابًا إلی صديقي قد ساعدني من قبل علی حّل المشاکل) 2
   !ُت صديقي الکتاب اّلذي ُيساعدني علی حّل مشکالتي قبل هذااليوم قّدم) 3
  !قّدمُت يومًا إلی صديقي کتابًا قد ساعدني علی حّل المشکالت في الماضي) 4
 :ُيناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■
 صتخلّ ي عنده سنة کاملة فقط، ثمّ  عمليعام ل عبدًا کلّ  يشتر ي إّنه کاناس بقسوة القلب. تاجرًا عرفه النّ  أنّ  حکىيُ 

الخدم  أنّ  عتقدياجر کان هذا التّ . لکالب عنده هيرميعن عمل آخر، بل کان  بحثيل ما کان التّاجر يفّک العبدمنه. 
   الّطريقة أفضل. من العبد بتلك التخّلص ذاديدة، لهأسرار ع و رةيعلى أمور کث لعونطّ ي وتيالب يف

ى حتّ  دهيّ خدمة س يف اميّ األ هيت علمرّ ، کاءلذّ اب ديالجد هذاوقد ُعرف  د،يبشراء عبد جد ةيّ نو اجر کعادته السّ قام التّ 
تدور  الکالب بدأترأى.  تعّجب مّمالکن  ...اميّ ة أکعادته عن إطعام الکالب عدّ  اجرف التّ توقّ  ...بيعذدنا وقت التّ 

سنة کاملة  كلقد خدمت يديّ س اي، فقال له: رّ سأل العبد عن السّ ر التّاجنامت عنده!  تلعق عنقه ثمّ  العبد و حول
 !تيفقط، فکان منها ما رأ نيهذه الکالب شهر  متأنا خد مايللکالب الجائعة، ف يتنيألقف

 لماذا کان التّاجر قاسي القلب يتخّلص من العبد؟   :عّين الّصحيح -29
  !ألّن العبد کان يعصي أوامره العديدة )1
  !کان يکشف خفايا اُالمـورألّن العبد  )2
  !ألّن التّاجر کان يخاف أن يضّره العبدُ  )3
  !ألّن التّاجر کان يعلم أّن العبَد ال يجد عمًال آخر )4
  :الخطأ عّين -30

  إّن العبد خدم الکالب کما أمَره التّاجر به! )1
 ما کان العبد يعمل عند التّاجر إّال سنة واحدة! )2

 التّاجر قبل أن تنتهي الّسنة!علَم العبد الّذکّي بنّية  )3

  کان التّاجر ُيطعم کالبه طوال الّسنة إّال قبل عادته الّسنوّية! )4
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  عّين ما يرتبط بمفهوم الّنص: -31
    من الجميل أن يظّن الّناس بك خيرًا!) 1

  کتمان األسرار أصَعب من حفظ األموال!) 2

    في أغلب األحيان نحن ال نری إّال جزءًا من الّصورة!) 3

  أحسن الظّن بالّناس و إّال ُيخّرب ظنُّك كّل شئ جميل! )4

  ٣٣و  ٣٢و الّتحليل الّصرفّي ( اإلعرابعيِّن الّصحيح في(  
  »:ألقيتني« -32

  الجملة فعلّية/ إفعال  :مصدره علی وزنحروفه األصلّية: ل ق ي؛  –للمفرد المذّکر المخاطب ) 1

  فعل و فاعل؛ ليس له مفعول/  ائدةإلقاء؛ حرف الّنون من حروفه الزّ  :مصدره -فعل  )2

  »الکالب« مفعوله/  معلوم - )= َله حرف زائدمزيد ثالثي ( -ماٍض فعل  )3

  فعل و فاعل؛ حرف الّنون للوقاية/ معلوم  -للمتکّلم  -مضارع فعل  )4

  »: الّتخّلص« -33
  الّطريقة مصدر (حروفه األصلّية: خ ل ص، و له حرفان زائدان) / مبتدأ و خبره: بتلك -مفرد  )1

  مبتدأ و الجملة إسمّية/ معّرف بأل  – مصدر (ماضيه: خلَّص؛ مضارعه: ُيخّلص) - اسم) 2

  مبتدأ؛ خبره: أفضل/ ») تخلَّْص «و األمر منه » تخلََّص «مصدر (الماضی منه ) 3

  خبر؛ مبتدؤه: هذا /معرفة  -») تفعُّل«مصدر (من وزن  -مذّکر  )4

  )۴۰ -  ۳۴ئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجواب عن األس ■■
  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأعّين  -34

  !إنَّ العاِقَل ال َيتکلَُّم في ما ليَس َله ِبه ِعلمٌ ) 1

  !علی الُمؤِمن أّال ُيجاِدل الُمخاَطبيَن ِبالتَّعنُّت) 2

  !طوَبی ِلَمن َيکوَن َکالُمه علی َقدر ُعقوِل الُمسَتَمعينَ ) 3

  !ُتعَرف فإنَّ الَمرَء َمخبوٌء َتحَت ِلساِنه أيُّها اإلنساُن! َتکلَّم )4

  :خالية عن التضادّ عّين العبارة  -35
  إّنك متردِّد في عمل َتفعله و أنا واثق أّن عملك ليس خطأ!) 1

  کّل وعاء َيضيق ِبما ُجعل فيه إّال وعاء العلم؛ فإّنه َيّتسع به!) 2

  روفه القاسية!لم ُنشاهد في حياته الّصعبة إّال الّنشاط عَلی َرغم ظُ ) 3

  هذا العمل أنَفع و أمَتع من قراءة الموضوعات اّلتي هي َأضرُّ لنا!) 4
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  إعَلم يا ولدي أّن الُمجّدين في اُالمور . . . . . . غدًا في حياتهم أبدًا!عّين الّصحيح للفراغ:  -36

    َتنَدمونَ ) ال 2    َسَينَدمونَ ) 1

  َنِدموا ما) 4    َينَدموا لن) 3

  ًا بالجملة الفعلّية:عّين المفعول موصوف -37

  !طِلَبت من فاضل موعظة تمنع العبد عن ارتکاب المعاصي) 1

  أ ليس الکتاُب صديقًا مخلصًا ُينقذ اإلنسان من ُمصيبة الجهل!) 2

  أعوُذ باهللا رّب العالمين من صالة ال ُترفع و من دعاء ال يسمع!) 3

  اتها و أوزانها!ال نجد في الّلغة العربّية مفردات دخيلة لم تتغّير أصو ) 4

  مضارعًا إلتزامّيًا: ال ُيترجم» َيسوق«عّين فعل  -38

  ِليسوق أخي سّيارتنا جّيدًا کان َيستمع إلی کالم أبي بدّقة!) 1

  َسمحنا لصديقنا الحميم أن َيرکب السّيارة وحيدًا و َيسوقها!) 2

  الّسياقَة فهو َيسوق کّل سّيارة بال شّك! من َعلَّمه هذا الُمربي) 3

  طلب من شاّب هادٍئ َيسوق الحافلة في هذا الّطريق ُمساعدًة!نَ ) 4

 :فيه الُمستثنی منه ال يوَجدما  نيّ ع -39

يد ليًال إّال الخفّ يَ ال ) 1               اش!طير للصَّ

   ال أعـرُف أمينًا علی األسرار إّال الوالديِن!) 2

   ُتصّدْق کلَّ َقول إّال ما ُيسَمع من العاقل الّصادق! ال) 3

  َتستـِشْر في کلِّ أمٍر الَجميَع إّال من ُيحبُّ ِلغيره ما ُيحبُّ ِلنفسه! ال )4

                                                       في ُمرادف العبارات: الخطأعّين  -40

  ينُقص العلم باإلنفاق! = ينُقص کّل شيء باإلنفاق إّال العلم! ينُقص کّل شيء باإلنفاق ولکن ال) 1

ْل في الموضوع اّلذي ال يرتبط بي! = عليَّ أن ال أتدخَّل في موضوٍع ال يرتبط بي! )2   ال أتدخَّ

  يقول العادُل الکالم الحّق فقط وهو َحَکٌم! = يقول العادُل وهو َحَکٌم إّال الکالم الحّق! ال )3

  ّلغة الفرنسّية فقط!َيعلُم ُزمالئي الّلغة الفرنسّية إّال واحدًا منهم! = َيعلُم أحد زمالئي ال) 4
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 شود و سرآغاز آن كدام است؟ نفس در انسان چه زماني حادث مي ةتزكي -41

  انجام توبه  –) پاك شدن نفس از آلودگي1

  پاك شدن نفس از آلودگي  –) انجام توبه 2

  غفران و پشيماني  –) عمل به احكام و دستورات الهي 3

  تورات الهي عمل به احكام و دس –) غفران و پشيماني 4

 شود؟ كدام پيام دريافت مي» … ه علي تقوي منَ اهللاِ و رِضوانٍ خَيرٌ ام منس بنياناَفَمن اَس« ةشريف ةآياز  -42

  غيرقابل اعتماد زندگي ديني به مردم هشدار داده است.  ة) خداوند نسبت به آيند1

  باشد.  ) بنا نهادن زندگي به دور از احكام الهي مرهون سقوط در آتش دوزخ مي2

  نامد.  پرتگاه را ظالمان به نفس خويش مي ة) خداوند بناكنندگان زندگي بر لب3

  هاي سست و لرزان است.  ي بر شك و تزلزل و پايهنمنان مبتؤ) اساس زندگي م4

 فرمايد؟  آن چه مي معصيترا براي كدام گناه به كار برده است و در مورد » رٌكبي اثم«خداوند متعال در قرآن كريم تعبير  -43

   ».گناهشان بزرگتر از منفعتشان است« –) قمار 1

  ».گناهشان بزرگتر از منفعتشان است« -) زنا 2

   »افتند. و با آن در آتش دوزخ فرو مي« –) قمار 3

  »افتند. و با آن در آتش دوزخ فرو مي« –) زنا 4

ام كه نه چشمي ديده  وكارم چيزهايي ذخيره كردهكبراي بندگان ني«فرمايش خداوند متعال، خطاب به حضرت ختمي مرتبت (ص) كه: اين  -44

 با كدام يك از مفاهيم مرتبط است؟» و نه گوشي شنيده و نه به ذهن كسي خطور كرده است.

  شود.  مي) هر دستور خداوند داليل خاص خود را دارد كه حكمت آن حكم ناميده 1

  برد.  ) تكيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگراني نسبت به آينده را از بين مي2

  ايم. برده هاي آن پي حكمت ةيك دستور الهي به هم يها ) نبايد چنين بپنداريم كه با فهميدن يكي از حكمت3

  ت. ) هدف بزرگ با يك زندگي غيرمسئوالنه و بدون برنامه سازگار نيس4

 ياد شده است؟» عملي بسيار زشت«و » راهي ناپسند«در قرآن كريم به ترتيب از كدام گناه كبيره به عنوان  -45

    »سريونك عن الخمر و المليسئ« – »سريونك عن الخمر و المليسئ«) 1

    »سريونك عن الخمر و المليسئ« – »تقربوا الزنا ال و«) 2

   »بوا الزناوالتقر« – »سريونك عن الخمر و المليسئ«) 3

   »التقربوا الزنا و« – »التقربوا الزنا و«) 4

دقيقه 15 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  3دين و زندگي 

زندگي در دنياي امروز و 
  عمل به احكام الهي

  8درس 
  104تا صفحة  91صفحة 
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داريد و آن براي شما بد است  داريد و آن براي شما خوب است و بسا چيزي را دوست مي و بسا چيزي را خوش نمي« ةمبارك ةاز توجه به آي -46

 شود؟ كدام مفهوم حاصل مي» دانيد. داند و شما نمي و خدا مي

  تباط و هماهنگي برقرار است. رها و نبايدهاي دين، ا بايد و دنيا و جهان آخرت ) ميان سعادت انسان در1

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

  .توانند احكام اسالمي را متناسب با آن استخراج كنند ) فقها و مجتهدين مي3

  شود.  ) هر دستور خداوند، داليل خاص خود را دارد كه حكمت آن حكم و دستور ناميده مي4

 …است چرا كه  …فرض تبعيت اسالم از خواست جمعي جامعه در تشريح احكام الهي  -47

  علم و تكنولوژي ضامن سعادت بشر است.  ةتشخيص اكثريت جامعه بر پاي –) درست 1

  اي خطرناك را برايشان رقم بزند.  عادت بشر بوده و آيندهممكن است مخالف س –) نادرست 2

  شود.  بخشي از احكام ديني در گذر زمان و به صورت نيازهاي نو شكل گرفته و اعالم مي –) درست 3

  افراد جامعه است.  ةرأي فقها و مجتهدين به عنوان مراجع صدور احكام شرعي بر مبناي رضايت هم –) نادرست 4

 كند؟ گرايي برخي مسئولين و فساد اداري و مالي اشاره مي تجمل و گري پيامدهاي مضر اشرافيكدام گزينه به  -48

  بازده كم در ادارات  –گري  ترويج واسطه –فريبكاري در معامالت  –گرايي  ) رواج مصرف1

  آلودگي به ربا  –اعتمادي عمومي  بي –ساختار اداري پرمصرف  –تصادي قماندگي ا ) عقب2

  آلودگي به ربا  –گري  ترويج واسطه –ساختار اداري پرمصرف  –گرايي  رف) رواج مص3

  گرايي   رواج مصرف –اعتمادي عمومي  بي –طبقاتي  ةفاصل –ماندگي اقتصادي  ) عقب4

از افراد،  هاي اينترنتي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي، براي كدام دسته عيانگر هويت و شخصيت يك جامعه چيست و ايجاد پايگاه -49

 واجب است؟

  همة مسلمين   –) تدين 1

  همة مسلمين   –) فرهنگ 2

  افرادي كه توانايي علمي، مالي و فني آن را دارند.  –) تدين 3

  افرادي كه توانايي علمي، مالي و فني آن را دارند. -) فرهنگ 4

 در مورد احكام الهي كدام موارد با عبارات مربوطه مناسبت دارد؟  -50

  جايز ← در مجالس شادي الف) شركت

  حالل  ←ب) استفاده از موسيقي 

  مستحب  ← به منظور گسترش معارف اسالمي هاي سينمايي و تلويزيوني ج) توليد، توزيع و تبليغ فيلم

  جايز ←هاي معمولي  بندي در بازي د) شرط

    ب  ،) الف2    ج  ،) ب1

  د  ،) ج4    د  ،) الف3
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علي  قلبنعلي اعقابكم و من ي تمسل افان مات او قتل انقلبرّرسولٌ قد خلت من قبله اللّا و ما محمد ا«از آية شريفه:  -51

 گردد؟ كدام موضوعات دريافت مي» الشاكريناهللا راهللا شيئاً و سيجزي ضن يلعقبيه ف

  كند. ترين خطراتي است كه جامعة اسالمي را تهديد مي الف) بازگشت به جاهليت از مهم
  دار باشد.  كند مگر شكر الهي ادامه ها تغيير مي يابد، نعمت نعمت تحقق مي انفركگاه كه  ب) آن

  شيوع عدم ضرر و زيان در زندگي دنيوي و اخروي است.  ،كه مورد رضايت الهي است اي ج) استقرار انديشه
  اند.  اد نشدهاعتقدر اند كه گرفتار تزلزل  پس از رحلت او كساني (ص) گزار واقعي نعمت رسالت پيامبر خاتم د) ارج

  د  –) الف 4  د  -) ج 3  ج  -) ب 2  ب  -) الف 1
و  »تفسير و تعليم آيات قرآن مطابق با منافع قدرتمندان«، »طلب اي راحت پيامبر (ص) به جامعه عصرمؤمن و فداكار  ةتغيير مسير جامع« -52
ام يك از مشكالت فرهنگي، اجتماعي و سياسي به ترتيب ناظر بر كد »هاي اصيل به خصوص اهل بيت (ع) تالش در جهت انزواي شخصيت«

 پس از پيامبر (ص) است؟

  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت  –الگوهاي نامناسب  ةارائ –) تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث 1
  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث  –الگوهاي نامناسب  ةارائ –) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت 2
  الگوهاي نامناسب  ةارائ –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت  –حريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ) ت3
  الگوهاي نامناسب  ةارائ –تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث  –) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت 4
 ه است؟ذكر گرديد (ع) به درستي مورد اقدامات ائمهدر هاي زير،  چه تعداد از گزاره -53

  پيامبر  ةحفظ سخنان و سير اطهار  ةائم ةهاي بزرگ در حديث و سير كتاب آمدنفراهم  -
  معرفي خويش به عنوان امام برحق  خالفت  غصبعباس در  اميه و بني يكسان ديدن حاكمان بني -
  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ريم بيان معارف كتاب آسماني قرآن ك -
  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  مسائل  ةهم ةنظر اهل بيت دربار مندي مسلمانان از اظهار بهره -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
از مصاديق  »رفتاري حاكمانهاي  در نظر گرفتن تفاوت« و »اسالمي هاي سرزميندر نقاط مختلف  ارتباط ميان امامان (ع) و ياران آنها« -54

 ؟ يك است مربوط به كدام ،مختلفهاي  شيوهرساني به  حاكمان ستمگر است و اطالع با امامان بارزةيك از اصول م كدام

   ياول –حاكمان  تأييدعدم  –درست مبارزه  ة) انتخاب شيو1
   ياول –درست مبارزه  ةانتخاب شيو –د حاكمان ) عدم تايي2
   يدوم –حاكمان  تأييدعدم  –) انتخاب شيوه درست مبارزه 3
   يدوم –درست مبارزه  ةانتخاب شيو –) عدم تاييد حاكمان 4
 هجري قمري است؟ 260چه تعداد از اتفاقات زير مرتبط با سال  -55

  غاز امامت امام زمان (ع) آالف) 
  ار امام زمان (ع) گورب) شهادت پدر بز

  ج) پنج سالگي حضرت مهدي (عج) 
  د) آغاز غيبت كبري

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

دقيقه 15  2دين و زندگي 

وضعيت فرهنگي، اجتماعي
  و سياسي

مسلمانان پس از رحلت 
ي رسول خدا(ص) / احيا

هاي راستين/ عصر  ارزش
  غيبت

 9تا پايان درس  7درس 
  120تا صفحة  85صفحة 
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 دارد؟ هاي انبياي الهي اشاره هريك از توصيفات زير دربارة حكومت مهدوي، به ترتيب به كدام يك از آرمان -56

  قطب مرفّه و قطب فقير، طبقة مستكبر و طبقة مستضعف وجود ندارد.  - 

  موال و ثروت ديگران خبري نيست. از دزدي ا - 

  رسند.  تر مي ها تعيين كرده، بهتر و آسان هدفي كه خدا در خلقت براي آن هها ب انسان - 

  شكوفايي عقل و علم  –امنيت كامل  –گستري  ) عدالت1

  فراهم شدن زمينة رشد و كمال  –امنيت كامل  –گستري  ) عدالت2

  زمينة رشد و كمال   فراهم شدن –گستري  عدالت –) آباداني 3

  شكوفايي عقل و علم  –گستري  عدالت –) آباداني 4

 گردد؟ تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر از توجه به كدام حديث استنباط مي -57

  ام عصر را بپذيرد. ) هر كس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت او مالقات كند، واليت و محبت ام1

  ) خوشا به حال كسي كه به حضور قائم رسيده باشد در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد. 2

  ) خداوند زمين را پر از قسط و عدل خواهد كرد بعد از اين كه پر از ظلم و جور شده باشد. 3

  د، پاك دامن باشند. كند كه در امانت خيانت نكنن ) امام با اين شرط با آنان بيعت مي4

 كند و لطف و توجه امام عصر عامل تحقق كدام يك از اهداف انبيا در عصر ظهور خواهد شد؟ امام عصر چه زماني ظهور مي -58

  رشد و كمال  ةفراهم شدن زمين - .مكاتب الهي و مدعيان برقراري عدالت نااميد شده باشند ة) وقتي كه مردم جهان از هم1

  شكوفايي عقل و علم  – .مكاتب الهي و مدعيان برقراري عدالت نااميد شده باشند ةن از هم) وقتي كه مردم جها2

  رشد و كمال  ةفراهم شدن زمين – .هاي مردم به سوي آن امام منجي جلب شده باشد اند دل واقعي كرده ن) با تبليغي كه منتظرا3

  شكوفايي عقل و علم  – .ن امام منجي جلب شده باشدهاي مردم به سوي آ اند دل ) با تبليغي كه منتظران واقعي كرده4

 براي قلب آن حضرت بود؟درد و  تألممطابق با فرمايش اميرالمؤمنين علي (ع) چه چيزي سبب  -59

  د بودن شاميان در مسير باطل و پراكنده بودن مسلمانان در راه حق ح) مت1

  اميه و حالل شمردن هر حرامي  ) حكومت و ستمگري بني2

  نايي و كندي در حق آن حضرت اعت ) بي3

  ) پيروزي شاميان بر ياران او به جهت نزديك بودن به باطل 4

 گذارد؟ بر اين مطلب صحه مي امام صادق (ع)است و كدام يك از سخنان  ميسرپيرو حقيقي ائمه (ع) شدن، چگونه  -60

  »  ون من امام هستم.اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علي ... و اكن« -) با ايمان 1

  »اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علي ... و اكنون من امام هستم.« -) با عمل صالح 2

  »ما باشيد، نه ماية زشتي ما زينت ةماي« -) با ايمان 3

  »ما باشيد، نه ماية زشتي ما زينت ةماي« -) با عمل صالح 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- Last week, some robbers broke into the National Museum and took away some precious pictures.  The 
police say that they are still after them and they … yet.  

1) have been caught  2) weren’t caught 

3) were caught  4) have not been caught 

62- I enjoy … in sunny Spain as long as possible with my family and friends during winter.  
1)  that stay   2) stay  

3) to stay  4) staying  

63- A: My wife doesn’t like the jewelry I bought for her birthday, so I have to give … if you don’t 

mind. 

B: Don’t worry. It’s okay.  
1) it back  2) it up 

3) them back  4) them up 

64- The tables were bought by the people who had responsibility in the town in 1456. Now, the … 

town is mainly known, visited and even respected for those famous tables.  
1) invisible  2) complicated 

3) ancient  4) imaginary  

65- The ten-year-old kids were not able to figure out how to … the measures of weight to kilos, so 

they asked their teacher to help them do it. 

1) attack   2) convert 

3) renew   4) compile 

66- Some may become excited and nervous when something suddenly … them of their past 

experiences.  

1) demands  2) reminds 

3) consumes  4) absorbs  

67- The local population agreed to pay for the locally-invented … to be used to generate enough 

electricity for the region and its four close neighbors. 

1) creator   2) power  

3) craft    4) turbine 

 

3و  2 انگليسي  زبان
دقيقه15

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي )زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
 از مسئولين حوزه دريافت كنيد.

3انگليسي
Renewable Energy

  3درس 
  79تا صفحة  71صفحة 
  2 انگليسي

A Healthy 
Lifestyle  

  2درس 
  79تا صفحة   58صفحة 
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68- The last time she went mountain-climbing, she was hurt … ; the weather was terrible and she 

didn’t have enough items of clothing with her. 

1) correctly  2) interestingly 

3) physically   4) orally 

69- Most of the time this … is observed in children with mental problems or in those who go through 

depression.  

1) disorder  2) proportion 

3) diet   4) device  

70- Communication has changed a lot in the last two centuries for a/an … of reasons the first of 

which can be the invention of the telephone followed by numerous possibilities of 

communication. 

1) example   2) variety 

3) source  4) string    

71- How can you expect to … your food properly when you eat your meals so fast? 

1) generate  2) pollute 

3) arrange  4) digest  

72- After holding ... jobs in different states, he bought a small house and opened an office in New 

York.   

1) nervous  2) kinetic 

3) hopeful  4) various 

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. 

A lake is a large area of water …(73)... by land on all sides. Really huge lakes are often called seas. 

The Caspian Sea is an example. It is the largest inland …(74)... of water in the world, and it is 

believed to be home to many undiscovered creatures and animals of high economic value such as 

sturgeon, a fish prized for its caviar, and also birds like flamingoes, geese, and swans. 
Hunting birds is a/an …(75)... sport throughout the Caspian states. They are hunted for their meat as 

well as for their feathers; as a result, their population has greatly decreased, and some of them are in 

danger of extinction. If local people …(76)... so many birds, you could see much more beautiful 

nature and wildlife in this region. 

73- 1) contained  2) surrounded 3) avoided 4) introduced 

74- 1) body  2) combination 3) continent 4) serving 

75- 1) common  2) essential 3) suitable 4) minor 

76- 1) hunted  2) would hunt 3) didn’t hunt 4) won’t hunt 
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PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Scientists have found that influenza virus taken from humans can cause the disease in animals. In 

addition, humans can catch the disease from animals. Among animals, a greater number of wild 

birds seem to carry the virus without showing any signs of illness. Some scientists conclude that a 

large family of influenza viruses may have infected some birds that have lived on the Earth for about 

100 million years and are able to carry the viruses without even having the disease. There is even 

enough data to show that different types of the viruse are transmitted from place to place and from 

continent to continent by traveling birds. 

It is known that two influenza viruses can combine when both are present in an animal at the same 

time. The result of such combination is a great variety of the virus family. This raises the possibility 

that a human influenza virus can combine with an influenza virus from an animal to produce an 

entirely new kind. Research is being done to understand how this new type of influenza virus comes 

into being. Another possibility is that two types of animal influenza viruses may combine in another 

animal such as a pig to produce a new type which is then transmitted to humans. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) The possible ways in which new types of influenza viruses come to existence 

2) The transmission of the influenza virus to different places by birds 

3) The transmission of influenza virus from humans to animals      

4) The possibility of carrying influenza virus without having the disease 

78- The underlined relative pronoun “that” in paragraph 1 refers to … . 

1) viruses  2) a large family 

3) birds   4) scientists 

79- The phrase “comes into being” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) combines  2) develops 

3) transmits  4) carries 

80- All of the following can be the possible ways of producing new types of influenza virus EXCEPT 

… . 

1) the combination of two influenza viruses in the same animal 

2) the combination of animal viruses with human viruses 

3) the combination of two animal viruses in another animal  

4) the combination of two animal viruses in a human   



 

  

  
  

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

 اجباري

 دقیقه 10 81-90 10 شناسی زمین

 دقیقه 20 91-100 10 3ریاضی 

 دقیقه 20 101-110 10 2ریاضی 

 دقیقه 15 111-130 20 (متابولیسم) 3شناسی  زیست

 131-150 20 2شناسی  زیست
 دقیقه 25

 151-160 10 سؤال آشنا – 2ی شناس زیست

 دقیقه 15 161-170 10 3فیزیک  اجباري

 اختیاري
 2 فیزیک

20 
190-171 

 دقیقه 30
 191-210 1 فیزیک

 دقیقه 10 211-220 10 3شیمی  اجباري

 اختیاري
 2شیمی 

20 
240-221 

 دقیقه 20
 241-260 1شیمی 

 دقیقه 165 ـــــ 140 جمع کل 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
  بهزاد سلطانی –اقلیدي  محمود ثابت –به اسحاقیان روز

 
 مهدي مالرمضانی  –لیال مرادي  –محمدجواد محسنی  –یغما کالنتریان  –حمید علیزاده  –نسترن صمدي  –حسینی  محمدحسن سالمی –سجاد داوطلب  –علی حاجیان  –آرا  سعید تن

 زاده  فهیمه ولی –سیدجواد نظري  –وهاب نادري 

 
 محمدمهدي روزبهانی  –محمد رضائیان  –حمید راهواره  –محمدرضا دانشمندي  –نژاد  سجاد خادم –پور  سجاد حمزه –سمانه توتونچیان  –ادیب الماسی  –پوریا آیتی  –آروین  علیرضا

 زاده  پیام هاشم –کاوه ندیمی  –زاده  حمدحسن مؤمنم –حسن محمدنشتایی  –فرید فرهنگ  –پارسا فراز  –ماکان فاکري  –سروش صفا  –امیررضا صدریکتا  – اشکان زرندي

 
 علیرضا سلیمانی  –زاده  مرتضی رحمان –میثم دشتیان  –بیتا خورشید  –سیدابوالفضل خالقی  –امیرحسین برادران –نسب  عبدالرضا امینی –اسماعیل امارم  –فرد  خسرو ارغوانی –زهره آقامحمدي  –مهدي آذرنسب 

 شادمان ویسی –مجتبی نکوئیان  –سیدعلی میرنوري  –غالمرضا محبی  –سیده  محمدصادق مام –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –احسان کرمی  –مصیب قنبري  –ارسی سیاوش ف –علی عاقلی 

 
  خیاوي االسالمی میالد شیخ –رضا سلیمانی  –روزبه رضوانی  –کوکنده  حسن رحمتی –امیر حاتمیان  –کامران جعفري  –پور  احمدرضا جشانی –امیرحسین بختیاري  –راد  عرفان اعظمی –محمد اسدي 

 عبدالرشید یلمه  –دهکردي  سیدرحیم هاشمی –زاده  هادي مهدي –زاده  حسن عیسی –زواره  محمد عظیمیان –زواره  رسول عابدینی –مسعود طبرسا 

 
 

 
 

 گروه مستندسازي فیلتر نهایی راستاريگروه وی ویراستار استاد مسئول درس گزینشگر نام درس
 آرین فالح اسدي روزبه اسحاقیان مهدي جباري مهدي جباري شناسی زمین

 رامین آزادي

 محیا عباسی

 مهرداد ملوندي اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
 فروشان  ایمان چینی  -علی مرشد

 عادل حسینی  –زاده  فرشاد حسن
  فراهانی علی ونکی

 موالبیگی مهدیه

 حمید راهواره فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست
 مجتبی عطار

 رفیعی کیارش سادات
    مبین رمضانی

 امیرحسین میرزایی
 مهساسادات هاشمی

 نژاد محمدامین عمودي امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
 زاد مهدي نیک
 هفشجانی احمدرضا هاشمی

 محمدرضا گلزاري -فراهانی علی ونکی
 آتنه اسفندیاري

 امیرحسین معروفی نژاد ایمان حسین مسعود جعفري شیمی
 محمدي بیک  محبوبه

 محمدرضا یوسفی
 زاده هادي مهدي

 سمیه اسکندري

 

 
 

 زهراالسادات غیاثی  مدیر گروه
 اسدي  آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
 نسب  : فاطمه رسولیمدیرگروه

 مهساسادات هاشمیمسئول دفترچه: 
 حمید محمدي ناظر چاپ
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  دارد؟     مغایرت، «ها مطالعة شکستگی»کدام گزینه، با دلیل اهمیت  -18

 ها  کوه وجود آمدن رشته ( به2  تجمع منابع زیرزمینی ( 1

 ها  هایِ دو طرف سطح درزه جایی سنگ ( جابه4  های گرمابی ( تشکیل کانسنگ3

  کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارتِ زیر است؟     -18

 « کند. ای به اطراف حرکت می صورت امواج لرزه شود و به طور ناگهانی آزاد می ها، به ی انباشته شده در سنگمقداری از انرژ»

 ها  ( کاهش مقاومت سنگ2  ها  رفتار االستیک سنگ( 1

 کره  های سازندة سنگ ( شکستگی سنگ4  کره  های سنگ ( حرکت ورقه3

 است؟ لرزه صحیح کدام گزینه در مورد مقایسة امواج زمین -18

 کنند. های جامد عبور می امواج طولی برخالف امواج عرضی فقط از محیط( 1

 شوند. ها تولید می مشترک الیه  امواج سطحی همانند امواج درونی در فصل( 2

 های ساعت است. حرکت امواج ریلی برخالف امواج دریا در خالف جهت عقربه( 3

 شوند. لرزه ایجاد می در کانون زمین Lامواج همانند  Pامواج ( 4

 نوع تنش اصلی تأثیرگذار در شکل زیر، کدام است؟ -18

 کششی( 1

 برشی( 2

 یفشار( 3

 شکستگی( 4

 کنند؟ بندی می تر از الپیلی را بر کدام اساس طبقه تفراهای بزرگ -18

 چگالی( 4 اندازه( 3 شکل( 2 جنس( 1

 کنند؟ ه را براساس کدام مورد تعیین میبزرگی یک زلزل -18

 ( مقدار انرژی آزاد شده از مرکز بیرونی زلزله 2 های بشر های وارد شده به ساخته ( میزان خسارت1

 نگار  های لرزه دست آمده از دستگاه های به ( داده4 ها  لرزه رسم شده در نقشه  های هم های منحنی ( فاصله3

 دهد. این موج چگونه تولید شده است؟ حرکت یکی از امواج زلزله را نشان می شکل زیر، نحوة -18

 ( بر اثر برخورد امواج سطحی با سطح دریا1

 ( در مرکز بیرونی، بر اثر آزاد شدن انرژی2

 بندی ( برخورد امواج درونی با سطح الیه3

 ها جایی سنگ لرزه، بر اثر جابه ( در کانون زمین4

 تر است؟ در چهار نمونه سنگ، در جدول زیر آمده است، کدام نمونه متراکم Pطی مسیر توسط موج  نتایج حاصل از زمان -11

 
 

 

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

 های زیر در مرحلة فومرولی قرار دارند؟ یک از آتشفشان کدام -18

  دماوند و سبالن( 2  تفتان و بزمان ( 1

 سهند و بزمان( 4   تفتان و دماوند (3

 اهمیت عمدة مناطق آتشفشانی در کشور ایسلند کدام مورد است؟ -89

 های آب گرم  چشمه( 2 گرمایی  انرژی زمین( 1

 ای حاصلخیز ه خاک( 4 مملو از آهن همراه طالهای معدنی  رگه( 3

 دقیقه 01 وقت پیشنهادی :  پویایی زمین

 201 تا 98های  : صفحهشناسی زمین

 

 4نمونة  3نمونة  1نمونة  2نمونة  ردیف
 0/00 43 49 00 زمان طی مسیر )میکروثانیه(
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f، بیشترین مقدار و کمترین مقدار تابب  باب بابب  kبه ازای کدام مقدار -19 (x) x x k  3 ]در بابز  23 , ]1 قرینا   3

 یکدیگرند؟

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

]کدام تبب  در ببز   -19 , )1 ]) ببشد؟ بحرانی می شمبر نق   دارای بی 3  ، نمبد جزء صحیح است.([

1)y x[x]  2)[x]y x  3)y x [x]   4)y [x] [ x]    

fبب ببب   fتبب  -19 (x) x k(x x)  3  ، کدام است؟kمحدود ترین  بزرگصعودی است.  2

1)( , )0 3  2)[ , ]0 3  3)( , )1 2  4)[ , ]1 2  

 کدام است؟ fتبب  ببشد. تعداد نقبط بحرانی می من  بب دا fتبب  مشتق نمودار زیر، مربوط به -19

 
1 )3 2 )5 3 )1 4 )2  

fنمودار تبب  بب ببب   -19 (x) | x | | x |   22 1 3  در کدام ببزه اکیداً نزولی است؟ 6

1)( , ) 2  2)( , )
3

2
4

  3)( , ) 2  4)( , )
3 3
4 4

  

در تبب  -19
x[x]

f (x) ( ) cos


 1
2

xبب طول وبعیت نقبط،   xو 2  ]) کدام است؟ از راست به چپبه ترتیب  4 ، نمابد [

 ح است.(جزء صحی

1)min نسبی ـmax 2 نسبی)min نسبی ـmin نسبی 

3)max نسبی ـmax 4 نسبی)max نسبی ـmin نسبی 

نسبی هبی خ ی که اکسترممشیب  -19
ax

y
x


2 4

aبرابرکند،  را به هم وصل می  
1

2
4
 است؟ کدام aاست. مقدار 

1)16  2 )11 3 )8 4)8  

)Aاگر نق   -19 , )1 اکسترمم نسبی تبب  2
ax b

f (x)
x






2

2
 صحیح است؟ fدر مورد تبب ببشد، آنگبه کدام گزینه  

 نسبی دارد. minنسبی و یک maxدوتابع ( 2   کالً یک اکسترمم نسبی دارد.تابع ( 1

 نسبی دارد. minنسبی و یک maxتابع یک( 4 نسبی دارد. minدوو نسبی  maxتابع یک( 3

 دقیقه 02:  وقت پیشنهبدی  کاربرد مشتق 

 111تب  101هبی  صفحه: 3ریاضی 



 5:ةصفح  ریاضی  – اسفند 8آزمون  -« 5»پروژة 

 

 

 حل انجام محاسباتم

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

xببشد، به طوری که عدد طبیعی n اگر -11 a 1ول نق   مینیمم م لقطn n
f(x) x x

  ببشاد، ابصال[f (a)]  کادام

]است؟ )  ، نمبد جزء صحیح است.([

 1  3 )1 4 )2(2 ( صفر1

fاگر نقبط بحرانی تبب  -911 (x) ax (x ) 2  کدام است؟ aالزاویه ببشند، مقدار مثبت قبئمسه رأس یک مثلث  43

1)
1
8

  2)
2
8

  3)
2

16
  4)

1
16

  

 
 

 

  در شکل زیر کدام است؟ xمقدار -919

1 )4  

2 )5  

3 )1  

4 )7   

 ؟نداردعکس کدام گزار  شرطی، مثبل نقض  -919

xاگر( 1 0 باشد، آنگاهx | x | 0 .است 

mدو عدد طبیعی فرد باشند، آنگاه nو mاگر( 2 n  .عددی زوج است 

xاگر( 3  xباشد، آنگاه 2 1  .است 

x)اگر( 4 ) 41 xباشد، آنگاه 0  1  .است 

AB،زیردر مست یل شکل  -919  BCو 4   کدام است؟ ODگبه انداز  ببشد، آن DCوسط بل  Mاست. اگر 3

1)
5
2

  2)
5
3

   

3)
3
4

  4 )1 

 

 موازی ببشد؟ عبور داد که بب Pتوان خ ی از چند کمبن میاداقل د، بب رسم یرا خبرج آن در نظر بگیر P و نق  خط -919

 1 )3 2 )7  

3 )4 4 )1  

بب توجه به تنبسب -919
a c

b d
اگر ،a c 3 3 bو 64 d 3 3 bببشد، آنگبه 27

aچند برابر 2
 است؟ 2

1)
4
3

  2)
3
4

  3)
9
16

  4)
16
9

  

 

 دقیقه 02:  وقت پیشنهبدی  هندسه 

 64تب  12هبی  صفحه: 0ریاضی 
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بنابمیم،  Hو پابی ایان عماود را مرسم کنای BDعمودی بر ق ر Aاست. اگر از نق   11ل زیر، مست یلی به طول شک -919

 کدام است؟تقریببً . انداز  ق ر مست یل شود می 11 برابر BHطول

1)  /14 7  2 )90/13   

3) /13 5  4 )5/14  

، اگرزیربب توجه به شکل  -919
5

5
4

BC AB  خط ببشد، آنگبه طول پبرهBD کدام است؟ 

 

1)
16
3

  2)
20
3

  3)
16
5

  4)
12
5

  

ABCدر مثلث  -919


BCداریم:    ACو  8  به موازات  EFرسم شده است و خط  4و به طول  BCبه موازات  MN، خط 6

AB  از وسطMN گذشته است. طول EC  کدام است؟  

1 )25/3     

2 )75/3 

3 )5/2 

4 )2 

3ACداریم: ABCدر مثلث -911 AB 90وÂ  ارتفبع .AH  و میبنAM رسم شده است. مسباتABC


چند برابار  

AMHمسبات


 است؟ 

1 )2 2 )5/2 3 )3 4 )4  

ABC، 30ABدر مثلث -991  وM  وسط بلAB،N  وسط بلAC وP خط وسط پبرهNM خط و پابره اساتCP  را

 کدام است؟ MKق   کند، انداز  Kرا در نق    ABدهیم تب بل  میآنقدر امتداد 

1 )5 2 )5/7 3 )19 4 )8  
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 دار صحیح است؟ د مورد از عبارات زیر دربارة هر گیاه گلچن -111
 .ردیگ یفتوسنتز صورت م یبرا افتهی فتوسنتز در آن فقط توسط ساختار تخصص الف(
 تواند در غیاب اکسیژن، شکل رایج و قابل استفادة انرژی در یاخته را تولید کند.  ( میب
 کند.  موردنیاز برای چرخة کالوین را تولید می های مستقل از نور، ترکیبات ( با استفاده از واکنشج
 کند. های دارای سبزدیسه بالفاصله وارد آوندهای آبکش می از یاخته( محصوالت فتوسنتزی خود را د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -111
 ...............«در  ،1های رنگیزة موجود در مرکز واکنشِ فتوسیستم  ز، مولکولهای نگهبان روزنه در گیاه گل ر در غشای تیالکوئیدهای یاخته»
 دارای نقش مؤثر هستند.  2های موجود در مرکز واکنش فتوسیستم  جبران کمبود الکترونِ رنگیزه( 1
 گیرند.  های موجود در فتوسیستم می بستری پروتئینی قرار دارند و انر ی نور را از آنتن( 2
 های آبی تا نارنجی توانایی جذب نور بسیار زیادی دارند.  محدودة طول موج تمام (3
 .  دارندنانومتر بیشترین جذب نوری خود را  086طول موج ( 4

 با توجه به فرایند تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی ذخیره شده در ترکیباتی مانند گلوکز، کدام گزینه صحیح است؟ -111
 شوند.  فتوسنتزکننده مشاهده می ارتنوئید نیز هستند و در هر یاختةعالوه بر کلروفیل دارای ک ست(هاسبزدیسه)کلروپال( 1
 ای گیاهی و واکوئول بزرگ قابل انتظار است.  شود، حضور دیوارة یاخته در هر یاختة یوکاریوتی که کلروپالست مشاهده می( 2
 ها را مشاهده کرد.  شدن کلروپالست توان در مراحل مختلف اینترفاز، تقسیم شدن می زکننده با قابلیت تقسیمدر هر یاختة فتوسنت( 3
 های تبدیل انر ی نوری به انر ی شیمیایی را مشاهده کرد.  توان سامانه می ،های غشایی متصل به هم در هر کلروپالست در سامانه( 4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -111

 «............... آن، های مستقل از نور  یالکوئیدی فتوسنتز ............... واکنشهای ت در واکنش»
 باشد.  کنندة الکترون، فاقد ترکیبات آلی می همانند ا مولکول دریافت( 1

 ماند.  در بسترة سبزدیسه، بدون تغییر می Hو یون ADPبرخالف ا غلظت( 2
 کنندة گروه فسفات، در فضای بستره سبزدیسه قرار دارد.  برخالف ا هر مولکول دریافت( 3
 شود.  مادة آنزیم انیدرازکربنیک در سطح خارجی تیالکوئید انجام نمی پیشنوعی همانند ا تجزیة نوری ( 4

 . .............. نیستکه ...............، ممکن ای  C3گیاهاندر طور معمول  به -111
 د. را تثبیت کنن CO2 ،ها برگ آنزیر روپوست در  یاختها دو نوع هایی با دیوارة نخستین نازک وجود دارد  ها یاخته ریشة آن هایف آونددر دو طر( 1
 شند. برگ از نظر شکل با میان یاختهد ا فاقد دو نوع نند در مجاورت دستجات آوندی باشنتوا ها می های نگهبان روزنه ساقة آن یاخته( 2
 د.ن، قند سه کربنه بسازNADPH، با مصرف ها های غالف آوندی آن ا یاخته ریشه را شامل شده استحجم زیادی از پوست، ( 3
 کمتر باشد.میانبرگ مجاور روپوست رویی نسبت به زیرین، فضای بین یاخته های مرز مشخصی وجود دارد ا  بین پوست و استوانة آوندی ساقه،( 4

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میچند مورد جملة  -111
 ........«.......که  در طول موجی ،در محدودة ............... نانومتر طول موج نور مرئی»

 است.  bبیشتر از سبزینة aجذب نوری سبزینة همواره ،باشند ـ کاروتنوئیدها فاقد جذب نوری می 766تا  666الف( 
  کمتر است. aمیزان جذب نوری کاروتنوئیدها از سبزینة  ،بیشترین جذب نوری را دارد bـ سبزینة 866تا  066ب( 
 بیشتری دارند.، جذب نوری bشود، کاروتنوئیدها از سبزینة  مشاهده می aـ حداکثر جذب نوری سبزینة 866تا  066( ج
 جذب نوری دارند. ترین  بیش ،ها های آنتن فتوسیستم رنگیزه سایر ،حداقل است bو  aی ها سبزینه نوری ـ میزان جذب 666تا  866( د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

 عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟، گزینههای پارانشیمی در برگ یک گیاه دولپه، کدام  یاختهدربارة  -111
 ...............«تواند  ...............، می کلروفیلعمول در غشای تیالکوئید، سامانة تبدیل انرژی حاوی به طور م»
1)P700 های برانگیختة کلروفیل  ا الکترونa  باه نااقلی در ساطح خاارجی غشاای توساط ایان کلروفیال مستقیماًمرکز واکنش را ،

 تیالکوئید منتقل کند.
2)P700  های فسفولیپیدی غشای تیالکوئید است.  که در تماس با تمام بخش ،از ناقلی دریافت کندمستقیماً کمبود الکترون خود را ا 
3)P680  شود می بسترهفضای که باعث تولید اکسیژن در  ،از واکنشی تأمین کندمستقیماً کمبود الکترون مرکز واکنش خود را ا. 
4)P680 تیالکوئید را افزایش دهد.  ونهای هیدرو ن در ا به کمک آنزیمی در ساختار خود، میزان تجمع یون 
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 د؟می کنعبارت زیر را به درستی تکمیل  کدام گزینه، -111
 ...............«کترون در غشای زنجیرة انتقال ال اجزای سازندة............... در برگ گیاه گل ادریسی،  »
 فضای بستره در تماس هستند.  محتویات درون ( همة ا تیالکوئید، با1
 دهند. ها را از خود عبور می پروتون ،شیب غلظتجهت ( بعضی از ا تیالکوئید، براساس 2
 کیزه نقش مستقیم دارند. فضای بین دو غشای را pH( همة ا داخلی راکیزه، در کاهش میزان3
 کنند.  های آزاد شده در پی اکسایش یک نوع ترکیب نوکلئوتیدی را دریافت می ( بعضی از ا چین خوردة راکیزه، فقط الکترون4

 نانومتر است؟ 866تا  066صحیح است که حداکثر جذب آن در محدودة  گیاهان هر نوع رنگیزة فتوسنتزیدربارة  گزینهکدام  -111
 شود.  شدن نور، در برگ تجزیه می با کاهش طول روز و کم( 2 شود.  ای زرد، نارنجی و قرمز در گیاهان دیده میه به رنگ( 1
 د.های گیرندة نوری قرار دار ر آنتنها د در بستری از پروتئین( 4 های تبدیل انر ی تیالکوئید قرار دارد.  در مرکز واکنش سامانه( 3

 مناسب است؟کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر،  -111
 ...............«در هر زنجیرة انتقال الکترون در تیالکوئیدهای گیاه لوبیا که ...............، به طور حتم »
 شود.  های هیدرو ن آزاد بستره کاسته می شود ا از غلظت یون منجر به تولید نوعی مولکول حامل الکترون می( 1
 کند.  استفاده می ATPکند ا نوعی آنزیم از شیب غلظت پروتون برای تولید را جبران می P700های کمبود الکترون( 2

 کند.  ها پمپ می را به فضای درون تیالکوئید Hهای یون یشوند ا مولکولی پروتئین جا می های غشایی جابه ها به کمک پروتئین الکترون( 3
 شود.  در سطح داخلی غشای تیالکوئید مشاهده می ،دهندة الکترون بین دو نوع فتوسیستم قرار گرفته است ا هر مولکول پروتئینی انتقال( 4

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -111
 ...............«گیرد که  ای صورت می ........ تنها در مرحله، .......C3نوعی گیاه های مربوط به چرخة کالوین در  در واکنش»

 ـ پیش از آن اولین مولکول آلی پایدار تولید شده است.  NADPHهای الف( تولید مولکول
 گردد.  کربنی ختم می ـ در نهایت به تولید قندهای سه ATPهای ب( مصرف مولکول

 شود.  تبدیل می ADPبه ATPهای ریبولوز فسفات ـ پس از آن ( تولید مولکولج
 گردند.  آزاد میATPاز فسفات   روهکربنی ـ در طی آن گ های سه ( مصرف مولکولد
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

 زیر مناسب است؟ عبارتکدام مورد برای تکمیل  -111
 «یکدیگر شباهت دارند. فاوت و از نظر ............... بههای گیرندة نور از نظر ............... با یکدیگر ت ، مرکز واکنش و آنتندر یک فتوسیستم»
 با فسفولیپیدهای غشای تیالکوئید ا داشتن تماس مستقیمهای کاروتنوئیدی  داشتن رنگیزه( 1
 ها جایی الکترون بین رنگیزه نانومتر ا جابه 066تا  566ر طول موج جذب پایین د( 2
 های پروتئینی ر قرمز ا وجود بستری از مولکولجذب باالی نو( 3
 های موجود ا توانایی ایجاد الکترون برانگیخته رنگیزه انواع( 4

 کنند؟ ها جملة زیر را به درستی تکمیل می کدام عبارت -111
 «نیست.. دور از انتظار ............................. از ، بالفاصله ترین روش تثبیت کربن در گیاه گونرا رایجیک بار از چرخة در » 

 دو فسفاتهدار و  کربن یمولکول ، تولیدNADPHاکسایش مولکول  –الف( پیش 

NADP ، تولید مولکولکربنه دوفسفاته تولید مولکول پنج –ب( پیش 
  

 فسفاتهسه تولید نوکلئوتید ، کربنی دوفسفاته تجزیة ترکیب شش – ج( پس
 تولید دو نوع ترکیب دو فسفاتهریبولوزفسفات قند مصرف  –د( پس 

 د  –الف ( 4 ج  –ب  (3 د  –ب ( 2 ب  –الف ( 1

 
 قابل مشاهده است؟  1میوز  یک مرحله از تقسیمدر فقط  نهکدام گزی، یک یاختة اسپرماتوسیت اولیة انسان بالغ تقسیم توجه بهبا  -111

 ها به سمت قطبین یاخته تن حرکت فام( 2  ها تن وجود غشای هسته در اطراف فام( 1
 ها  تن های دوک به فام رشته متصل بودن( 4  تغییر طول رشته های دوک تقسیم( 3

 دقیقه  51 : های آشنا( های طراحی + سؤال )سؤال وقت پیشنهادی  تقسیم یاخته + تولیدمثل

 167تا  29های  صفحه: 5شناسی  زیست
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 ی خواهری خود را جـداهافولیکولی که کروماتید های ا شروع چرخة جنسی جدید، یاخته، همزمان بو سالم در دختر بالغ -111
 کنند، همگی ...............  می
  دارند.اصلی را سازی برای تکمیل میوز آن، نقش   در رشد بیشتر اووسیت اولیه و آماده( 1
  اند. های مترشحه از هیپوفیز قرار گرفته تحت تأثیر یکی از هورمون( 2
 کنند.  شکل می  پس از مدتی شروع به ترشح هورمون مؤثر بر اندامی گالبی( 3
 شوند.  ، دستخوش تغییرات عملکردی میLHگذاری تحت تأثیر پس از تخمک( 4

 ساز یک مرد بالغ، هر یاختة ...............  های اسپرم هزایی در لول طی فرایند اسپرم -111
 را ایجاد نماید.  ی تا ک دارها یاختک  با تقسیم هستة خود مستقیماً زام می تواندخطی،  DNAمولکول 40دارای ( 1
 الد است.  نوعی یاختة تک 2کروماتیدی در هسته، مستقیماً حاصل از انجام میوز  های تک دارای کروموزوم( 2
 کند.  های اولیه را تولید می های بینابینی بوده و با تقسیم خود اسپرماتوسیت لوله به یاخته ترین یاختة زاینده، نزدیک( 3
 هد. د یاختة ثانویه، حین حرکت به سمت وسط لوله، پس از ساختن تا ک مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می  حاصل از زام( 4

 است؟ نادرستچرخة جنسی در بدن دختری سالم و بالغ که بارداری رخ نداده است، کدام گزینه در ارتباط با  -111
 شود.  همانند فعالیت ترشحی مشاهده می ند نیمة دوم آن، رشد و نمو دیوارة داخلی رحمدر نیمة اول چرخة رحمی همان( 1
 شوند. کی تقسیم و حجیم میهای انبان نی آغاز می شود و یاختهتخمداک درون تخمدان فرد، چرخة با شروع رشد هر انبان( 2
 نیز بیشترین طول خود را دارند. این دیواره، رگ های خونی قرار داردحداکثر مقدار خود در  زمانی که فعالیت ترشحی دیوارة داخلی رحم،( 3
   یابد. فولیک اسید در نوعی اندام لنفی افزایش می مینویتا ، میزان مصرفریق وا نطها، از  مخلوطی از خون و بافت پی دفعدر ( 4

 ؟هستندهای زیر از نظر درستی یا نادرستی، مشابه جملة زیر  چند مورد از عبارتبا توجه به شکل زیر،  -111
  .«وجود داردپر از آنزیم به نام آکروزوم  یهای یک هستة بزرگ و کیسه سالم و طبیعی،سر هر اسپرم در »

ی بـا هـای دار و فاقد قدرت تحرک هماننـد زامـه )اسپرم(های تاژک زامه Aالف( در بخش
 شوند.  یافت میتوانایی حرکت 

به  D، در خارج از بخششود ترشح می Bة کربنه که از غد 6 ب( مایعی غنی از نوعی قند
 شود.  ضافه میا Cمحتویات بخش

کردن مـواد اسـیدی موجـود در  رنگ و قلیایی، به خنثی  با افزودن مایع شیری Dج( بخش
 کند.  مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده کمک می

 کند.  ها کمک می مسیر حرکتی اسپرمدی مواد اسیکردن  به خنثی ،Dهمانند Eد( ترشحات بخش
 صفر( 4 3( 3 2( 2 1( 1

 ؟نیسته، صحیح ، کدام گزینافراد سالم و بالغدر  زایی زایی و تخمک اسپرم هایدر ارتباط با فرایند -111
 گیرد. شروع تقسیم کاهشی، از هنگام بلوغ تا پایان عمر صورت میزایی،  تخمک برخالف زایی در اسپرم( 1
 زایی، تحت کنترل یک نوع هورمون آزاد کننده قرار دارند. همانند تخمکزایی  اسپرممحرک تنظیم کنندة  های هورمون( 2
   باشد. تکمیل فرایند تقسیم و تمایز، هورمون)های( مترشحه از هیپوفیز میاصلی عامل زایی،  تخمک زایی همانند در اسپرم( 3
   د.نشو های درون ریز بدن انجام می گروهی از غدهزایی، درون  زایی برخالف تمامی مراحل تخمک اسپرمتمامی مراحل ( 4

 دهد. بالفاصله در مرحلة ...............  جانوری را نشان می یاختة شکل مقابل، یکی از مراحل نوعی تقسیم در -111
 کنند.  همتا از هم جدا و به سمت قطبین هسته حرکت می یها تن ( بعد آن، فام1
 شوند.  ها از هم جدا می فامینک ،تئین اتصالی در ناحیة سانترومرپرو هبا تجزی ،( بعد آن2
 شوند.  های دوک تقسیم به دنبال تجزیة کامل پوشش هسته ساخته می رشتههمه ( قبل آن، 3
 شوند.  متصل می وک منشأ گرفته از یک قطب یاختهد های  رشتههای همتا از ناحیة سانترومر فقط به  تن ( قبل آن، فام4

 کند؟ ینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکدام گز -111
 ...............«در اثر افزایش هورمونی که »
 د. نکن میساز هورمون تستوتسترون را ترشح  های بینابینی موجود در دیوارة لولة اسپرم است، یاخته در بدن زنان گذاری عامل اصلی تخمک( 1
 شود.  بعد از پایان قاعدگی، سبب ورود اووسیت ثانویه به محوطة شکمی می 14در روز  شود، سبب افزایش فعالیت ترشحی جسم زرد می( 2
 یابد.  ساز افزایش می های اسپرم لوله دیوارة خوار یاختة بیگانه نوعی شود، ترشحات شدن انبانک در چرخة جنسی زنان می  سبب بزرگ و بالغ( 3
 یابد. دة چرخة تخمدانی افزایش میکنن های جنسی تنظیم ترشح هورمونند، ک لوگیری میدورة جنسی ج طیها  شدن انبانک  کاهش آن از بالغ( 4
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ساز به یکـدیگر متصـل  های اسپرم های لوله زایی در دیواره هایی که طی فرایند اسپرم یاختههمة در غدد جنسی یک فرد بالغ،  -111
 ای دارند؟ هستند، چه مشخصه

 ده دارند. در سر و حالت نسبتاً کشی شده هستة فشرده( 1
 آورند.  به وجود  دیگریهای  خود یاخته توانند با تقسیم ( می2
 ها وجود ندارد.  کروماتیدی در آن های تک شدن کروموزوم امکان مشاهده( 3
 د. نشو فاقد زائده های حرکتی هستند که در اسپرم های مایع منی دیده می( 4

 ، درست است؟بلمقاشده در شکل  کدام گزینه دربارة ساختارهای مشخص -111

 شود.  ، هورمونی با توانایی ایجاد صفات ثانویة مردانه تولید می1بخش  در لولة( 1
 کند. طی تشکیل شدن، قدرت حرکت پیدا میها در  ، تا ک اسپرم2لولة بخش در ( 2
 کنند.  در مایع منی به سمت میزراه حرکت می 3های جنسی توسط بخش  یاخته( 3
  کنند، غشای پایة ضخیم دارند. خون رسانی می 4شمارة نشان داده شده در اندام  های خونی که به مویرگ( 4

چند مورد از موارد زیر در رابطه با هر هورمون ترشح شده از بخش پیشین غدة زیرمغزی که مستقیماً بر دسـتگاه تولیـدمثلی  -111
 درستی مطر  شده است؟ مردانه اثرگذار است، به

 د.نشو زایی می سرعت اسپرمالف( مستقیماً منجر به افزایش 
 شوند. رانی از یاختة سازندة خود آزاد می  در پی فرایند برون( ب
 .ساز مستقرند های اسپرم لوله در دیوارة ، همگیها های هدف این هورمون ( یاختهج
 د.نها دار ها و استخوان ( ترشح هورمون جنسی مردانه را افزایش داده و اثری مثبت بر رشد ماهیچهد
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

 ...............  نیست تر است، در این فرد ممکن های بینابینی بیضه از حد طبیعی پایین الغ، میزان هورمون مترشحه از یاختهدر پسری ب -111
 های تولیدی در هیپوفیز پیشین وجود داشته باشد.  های سازندة هورمون اختاللی در رونویسی از  ن( 1
  موسی در خون رگ ورودی به هیپوفیز پیشین کاهش یافته باشد.غلظت هورمون هیپوتاال( 2
 ساز، کاهش یافته باشد.  اسپرم لولة های اطراف در گروهی از یاخته LHهای هورمون تعداد گیرنده( 3
 .  باشدشده  کاهشساز دچار  های لولة اسپرم یاختههای هورمونی  فعالیت گیرنده( 4

 است؟ نادرستاز موارد زیر،  چند مورد -111
 الف( هر یاختة طبیعی که تتراد تشکیل دهد، در نهایت چهار یاخته با عدد کروموزومی نصف ایجاد خواهد کرد. 

 دارند.  DNAهایی هستند که هر یک دو مولکول  دارای کروموزوم 1های حاصل از میوز  ب( همواره در تقسیم میوز، یاخته
 هایی با طول و محتوای ژنتیکی مشابه باشند.  ممکن نیست دارای کروموزوم یاخته یکمین میوز های حاصل از دو ( یاختهج
 های غیرهمتا مشاهده کرد.  ، کروموزومیاختهطبیعی، ممکن نیست در دو قطب مختلف  1( در انتهای مرحلة آنافاز میوز د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

ای )اسپرمی( سالم، منجر به تشکیل جنـین  آید که در لقا  با زامه به وجود می یا یاخته، بالغ یزندر  زایی در یک فرایند تخمک -111
 شود. کدام عبارت، به طور حتم دربارة این فرایند صحیح است؟ مبتال به نشانگان داون می

 باشد.  تن )کروموزوم( می فام 23شود، دارای  ای که از تخمدان خارج می هر یاخته( 1
 باشد.  تن )کروموزوم( می فام 40، دارای شوند تترادها مشاهده میدر آن ای که  هر یاخته( 2
 شود.  پس از ورود به رحم تقسیم میتنها تن )کروموزوم( در هستة خود،  فام 44هر یاختة حاوی ( 3
 شود.  تولید می (اسپرم)زامه وزوم( در هستة خود، فقط در حضور تن )کروم فام 24هر یاختة حاوی ( 4

 
 یک دختر بالغ همواره درست است؟ LHو  FSHهای  کدام مورد، در ارتباط با هورمون -111

 گردند.  با سازوکار بازخورد منفی کنترل می( 2  شوند. زایی می باعث تکمیل مراحل تخمک( 1
 شوند.  مغز تنظیم میتحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از ( 4 .یابند با زیاد شدن ضخامت آندومتر، افزایش می( 3

در صـورت لقـا  اند و  زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود آمده هایی که در طی مراحل تخمک در انسان، همة یاخته -111
 ، از نظر ............... به یکدیگر شباهت و از نظر................ با یکدیگر تفاوت دارند. کنند شکل ایجاد می تودة یاختة بی

 تعداد فامینک)کروماتید(های هسته –تن)کروموزوم(های همتا  اشتن فامد( 1
 تن)کروموزوم(های هسته  تعداد فام –ی هسته (DNA)مقدار دنا( 2
 محل به وجود آمدن   –های موجود در هسته تعداد سانترومر( 3
 عدد کروموزومی –تعداد میانک)سانتریول(ها ( 4

 های آشنا سؤال لید مثلتقسیم یاخته + تو

( )4



 01 :ةصفح  شناسی زیست – اسفند 8 آزمون -« 5»پروژة 

 

 

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

زایی( در یک فـرد بـالغ، کـدام عبـارت  زایی)اسپرم امه)اسپرم(ها و مراحل زامهبه طور معمول، با توجه به محل تشکیل ز -111
 درست است؟

 زا)اسپرماتوگونی( به یکدیگر متصل هستند.  های زامه های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته یاخته( 1
  ای دارند.  دهمه زا)اسپرماتوگونی(، هستة فشرهای زا های زام یاختک)اسپرماتید( همانند یاخته یاخته( 2
 جا شدن را دارند.  های زام یاختک)اسپرماتید(، ابتدا توانایی حرکت و جابه های زامه)اسپرم( برخالف یاخته یاخته( 3
 ثانویه برخالف زام یاخته)اسپرماتوسیت( اولیه، فام تن)کروموزوم( های تک کروماتیدی دارند. های اسپرماتوسیت اختهی( 4

قـرار دارد،  1ای که در مرحلة پروفـاز میـوز  الغ، کدام عبارت دربارة هر یاختهایی در یک فرد بز با توجه به مراحل تخمک -111
 ؟درست است

 دهد.  خود را خارج از تخمدان انجام می مرحلة دوم تقسیم میوز( 1
 کند.  ، تقسیم میوز خود را تکمیل میLHدر واکنش به حداکثر میزان ترشح ( 2
 های دوک، احاطه شده است. توانایی تشکیل رشتها توسط تعدادی یاختة پیکری ب( 3
   کند. تر از گامت جنسی مرد ایجاد می ای بزرگ در طی یک چرخة جنسی، یاخته( 4

 های دیوارة هر لولة پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولید مثلی یک مرد جوان، صحیح است؟ ور معمول، کدام عبارت دربارة یاختهبه ط -111
 سازند که مسئول تولید مثل هستند.  های هاپلوئیدی را می تهبا تقسیم خود، یاخ( 1
  هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را برعهده دارند.  در مجاورت یاخته( 2
 نمایند.  الکترونی نوکلئوتیدی، استفاده میای، از دو نوع گیرندة  در نخستین مرحلة تنفس یاخته( 3
 کنند. یره میای، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انر ی را ذخ ن تنفس یاختهدر مراحل وابسته به اکسیژ( 4

 .................. تواند های مترشحه از هیپوفیز پیشین می در یک مرد بالغ، یکی از هورمون -111
 ها در محل تولید خود، شوند.  متحرک شدن تا ک اسپرمباعث ( 1
   ، تولید تستوسترون را افزایش دهد. ساز های اسپرم با تأثیر مستقیم بر لوله( 2
 های جنسی شود.  ون کیسة آکروزوم موجود در سر یاختههای در اعث آزاد شدن آنزیمب( 3
  قش داشته باشد. ساز، ن های اسپرم های دیوارة لوله در تقسیم میوز بعضی از یاخته( 4

 د؟نمای به درستی تکمیل می عبارت زیر را در مورد جانوران گزینه،کدام  -111

 .................«که  نیستدر پایان ................. ممکن » 
  ای، متفاوتی داشته باشند. ای حاصل، مقدار مادة وراثتی هستهه یاخته –یک میوز عادی ( 1
   )های( جنسی با یاختة زایندة آن، برابر باشد.  عدد کروموزومی یاخته –یک میتوز عادی ( 2
  هار نوع  ن نمود) نوتیپ( متفاوت با هم، داشته باشند.حاصل، چهای  یاخته – 2تلوفاز ( 3
 های حاصل از تقسیم، افزوده شود.  یاخته ای هسته های کروموزمبر مقدار مادة  نتیکی  – 1تلوفاز ( 4

 گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟کدام  -111

 ....................«.............. دارد، به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که .........»
  در درون تخمدان به وجود آمده است.  –دو جفت سانتریول ( 2 کند.  دو یاختة نابرابر ایجاد می –در لولة رحمی وجود ( 1
  دهد. را تشکیل میدوک تقسیم  –در اطراف خود یاخته های پیکری ( 4    سازد.  یک یاختة جنسی را می –های مضاعف شده  کروموزوم( 3

 است؟ نادرستساز یک فرد بالغ،  های اسپرم عبارت، دربارة هر اسپرماتوسیت موجود در لولهکدام  -111
  باشد.  های سازندة تا ک می حاوی  ن یا  ن( 2  سازد.  دی مییئهای هاپلو با تقسیم خود، یاخته( 1
 نوکلئوتیدی دارد.  وزوم آن، چهار رشتة پلیهر کروم( 4 تواند در معرض پدیدة کراسینگ اور قرار گیرد. می( 3

ایجـاد جنـین نقـش شوند و در  وسیت اولیه که از تخمدان آزاد میحاصل از او های هسالم، کدام عبارت دربارة یاخت زندر یک  -111
 طور حتم صحیح است؟ ، بهدارند

  اند.  های محرک هیپوفیزی به وجود آمده تنها تحت تأثیر هورمون( 1
 های یکسان، ساخته شده است.  هسته، از دو نیمه با  ن کروموزومهر ( 2
 اند.  برای هر صفت موجود در هسته، فقط یک دگره)الل( دریافت کرده( 3
   ی  نتیکی مشابه نیستند.ا، اندازه و محتو، از نظر شکلهای هر یاخته کروموزوم( 4
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 زاویة تابش چند درجه است؟ ،باشد برابر زاویة   ،5تابد. اگر زاویة  تختی می ةبر سطح آین Iمطابق شکل، پرتو تابش  -161

1) 30 

2 )60 

3 )120 

4) 150 

تراز شدت صوت چند  نصف شود،صوت فاصلة شنونده از منبع و برابر  3برابر و بسامد آن  2اگر دامنة یک منبع صوتی  -161

2پوشی شود(  یابد؟ )از جذب انرژی توسط محیط چشم بل افزایش می دسی 0 3 3 0 45(log / ,log / )  

1) 12 2 )21 3 )32 4) 31 

یک از  متر به منبع صوت نزدیک شود، کددا  5/7نبع صوت قرار دارد. اگر شنونده از یک م یمتر 10ای در فاصلة  شنونده -161

log)از اتالف انرژی صرفنظر کنید و های زیر الزاماً درست است؟ گزینه /2 0 3) 

Wد ونش شدت صوتی که می( 2 شود.  برابر می 12ود نش شدت صوتی که می (1

m2
 یابد. افزایش می 16

 یابد. بل افزایش می دسی 11شنود  تراز شدت صوتی که می (4 یابد. بل افزایش می دسی12د وشن شدت صوتی که میتراز ( 3

و بازتاب نهایی با امتداد تابد. امتداد پرت ( می1به آینة ) SIمطابق شکل زیر، پرتو نور  -161

 ها به اندازة کافی بزرگ است.( سازد؟ )ابعاد آینه ، زاویة چند درجه میSIپرتو 

1) 140 

2 )150 

3 )160 

4) 170 

 جبهة موج بازتابد. زاویة بین نکن برخورد می 1Mکنید که ابتدا به آینة  ده میههای موج تختی را مشا زیر جبههدر شکل  -161

 چند درجه است؟ M2با خط عمود بر آینة  M2از آینة 

1) 70 

2 )20 

3 )40 

4) 50 

 پسی است؟یلیتوتر دهندة کاربرد دستگاه وارد زیر نشانیک از م کدا  -166

  های سهموی ا استفاده از بازتابندههای کلیه ب شکستن سنگ (1

 یابی پژواکی مکان ها با استفاده از تعیین تندی شارش خون در رگ( 2

 های بیضوی های کلیه با استفاده از بازتابنده شکستن سنگ( 3

 ثبت صداهای ضعیف  (4

 دقیقه 51: وقت پیشنهادی نوسان و امواج

 11تا  77 های صفحه :3فیزیک 
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شنود، اگر با تغییر دمای  ثانیه بعد می 2/7متری از یک دیوار قائم قرار دارد و پژواک صدای خود را  047شخصی در فاصلة  -161

تواند به دیوار نزدیک شود تا  دید، شخص حداکثر چند متر میدرصد افزایش یابد، در حالت ج 17محیط تندی صوت در هوا 

 )اعداد فرضی هستند.( تمیز دهد؟ اولیة خودپژواک صدای خود را از صدای 

1) 34 2 )153 3 )170 4) 76 

 هبدا تنددی ثابدت بد A کندد. شدنوندة تولید می sو طول موج  sfبا بسامد  صوتی ،ساکنآمبوالنس یک  در شکل زیر -161

 شدده توسدط صدوت دریافتبسدامد  اگدر  شدود، مدینیز با تندی ثابت از آمبوالنس دور  B ةآمبوالنس نزدیک و شنوند

 Bو Aترتیب  به  Bو  A های شده توسط شنونده صوت دریافتو طول موج  Bfو  Afترتیب  به Bو  Aهای   شنونده

 های زیر درست است؟ یک از گزینه باشد، کدا 

1) A S Bf f f   وB S A   

2 )B S Af f f   وA S B   

3 )A S Bf f f   وA S B   

4) B S Af f f   وA S B   

فردی سوار بر خودرو با تندی ثابت  -161
km

h
در حال دور شدن از یک صخره است. اگر این شخص بوق روی خط راست  90

3/بزند، صدای پژواک بوق را  شنود در چند متری  ای که شخص صدای پژواک بوق را می شنود. در لحظه ثانیه بعد می 2

صوت در هوا را  تندی دارد؟ ) قرار صخره
m

s
 درنظر بگیرید.( 300

1) 520 2) 085 

3) 480 4) 440 

مشخصی از چشمة صوت قدرار دارد، فاصلة در که  Aبرابر شود، تراز شدت صوت در مکان  30اگر توان یک منبع صوتی  -111

2/مساحت سطحی به  عمود بریابد. انرژی صوتی عبوری  درصد افزایش می 30 قدرار  Aمتر مربع که در مکدان  سانتی 5

ثانیه چند ژول است؟  20در حالت اول در مدت  ،دارد
W

(I ,log / )
m

 12
0 2

10 3 0 5 

1) 95 10 2) 105 10 3) / 92 5 10 4) / 112 5 10 

 

 
 
 

 V110است. اگر ولتداژ مصدرفی ایدن وسدیله  V220و  W160ترتیب  الکتریکی اهمی به ةتوان و ولتاژ اسمی یک وسیل -111

 )دما ثابت است.(وات است؟ توان مصرفی آن چند باشد،

1) 40 2 )80 3 )120 4) 160 

 ؟است Rچند برابر  Bو  Aبین دو نقطة مقاومت معادل  ها مشابه هستند. تما  مقاومت یردر شکل ز -111

1) 1
6

 2 )9
4

 

3 )2 4) 3
2

 

 دقیقه 33وقت پیشنهادی:  جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 44تا  57های  صفحه :2فیزیک 
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سنج  ولتاگر است.  R2برابر توان مصرف شده در مقاومت سه  R3 ر شکل زیر، توان مصرف شده در مقاومتدر مدا -111

 دهد؟ آل چند آمپر را نشان می دهد. آمپرسنج ایده ولت را نشان  30آل  ایده

1) /0 25 

2 )1 

3 )2 

4) 4 

بندیم. در این حالت اختالف  می Bو  Aاهم است. یک باتری را بین دو نقطة  4ها  در شکل زیر اندازة هر یک از مقاومت -111

 خواهد شد. جریان عبوری از باتری چند آمپر است؟ V6 مصرفی را دارد،توان  ترین پتانسیل دو سر مقاومتی که بیش

1) /1 5 

2 )/1 8 

3 )/2 4 

4) /2 5 

 

 کند؟ برابر کنیم توان خروجی مولد چگونه تغییر می 4را  Rبا توجه به مدار زیر اگر مقاومت  -111

 یابد. افزایش می %30 (1

 شود. برابر می 3( 2

 یابد. افزایش می %300( 3

 .کند تغییر نمی (4

کند  اهمی عبور میR. جریانی که از مقاومت است ولت 19برابر  Bو  Aف پتانسیل بین دو نقطة شکل زیر اختالمدار در  -116

 ؟استچند آمپر 

1) /0 1 

2 )/0 2 

3 )/0 7 

4) /0 3 

وات است. اختالف پتانسیل دو سر  100شود،  ترین توان در آن مصرف می در شکل زیر، توان مصرفی مقاومتی که بیش -111

 چند ولت است؟ R1مقاومت 

1) /7 5 

2 )15 

3 )10 

4) 20 
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ثابت  R1دو سر مولد بر حسب شدت جریان عبوری از آن نشان داده شده است. اگر  اختالف پتانسیلمودار ندر شکل زیر  -111

 چند اهم و چگونه تغییر داده شود تا توان مفید مولد بیشینه شود؟ R2باشد 

1) 2کاهش ، 

2 )2افزایش ، 

 3 )1کاهش ، 

4) 1افزایش ، 
 

 ؟تا افت پتانسیل درون مولد برابر نیروی محرکة آن گردد تغییر کندچند اهم  1Rت در مدار شکل زیر، مقاوم -111

1) 15  

2) 0 

3) 2 

 صفر( 4

 

ه کلید بسته است، باز هم توان ک و هنگامی Pباز است، توان خروجی مولد برابر با  Kکه کلید  مدار شکل زیر، هنگامی در -111

 سنج آرمانی است.( )آمپر ؟است. مقاومت درونی مولد چند اهم است Pخروجی مولد 

1) 0/1  

2) 1/8 

3) 2/2  

4 )1 

باشد، جریان عبوری از  2Aبرابر با  2Rشکل مقابل که قسمتی از یک مدار است، اگر جریان عبوری از مقاومت  در -111

 ؟چند آمپر است 5Rمقاومت 

1) 2 

2) 8 

3) 4 

4 )11 

 

ترتیب از راست به چپ چگونه تغییدر  به 3Lو  1L ،2Lش یابد، نور المپهای کاه Rمدار شکل زیر اگر مقاومت متغیر  در -111

 د؟ نکن می

 ( افزایش، کاهش، کاهش1

 ( افزایش، افزایش، کاهش2

  ، کاهش، افزایشافزایش( 3

 ( کاهش، افزایش، افزایش 4
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شود؟  چند برابر می 1R، توان مصرفی مقاومت Kدر مدار شکل زیر، با بستن کلید  -111 1 2 3R R R R    

1 )4
9

   

2 )4  

3 )9
4

  

4 )9  

 است؟  برابر با چند اُهم Bو  Aدر مدار شکل زیر، مقاومت معادل بین دو نقطة  -111

1 )0  

2 )15 

3 )10  

4 )25 

اگر  کنیم. وصل می Vبندیم و دو سر مجموعه را به اختالف پتانسیل ثابت  صورت متوالی به هم می سه مقاومت مشابه را به -111

 چند ولت است؟ Vشد، وات با 57ها  و توان مصرفی هریک از مقاومت A2 مولدجریان عبوری از 

1 )155 2 )0/12 3 )20 4 )50 

 کند؟ آل چگونه تغییر می ، جریان عبوری از آمپرسنج ایدهKمدار شکل زیر، بعد از بستن کلید  رد -116

  یابد. آمپر کاهش می 1( 1

  یابد. آمپر افزایش می 1( 2

 یابد. آمپر کاهش می 2( 3

  یابد. آمپر افزایش می 2( 4

 

 ؟به توان مفید مدار کدا  است 12توان مصرفی مقاومت  نسبت در مدار شکل زیر، -111

1 )1
24

  2 )1
12

 

3 )1
6

  4 )2
25

 

 کند؟ چگونه تغییر می R1را ببندیم، توان مصرفی مقاومت  Kدر مدار شکل زیر، اگر کلید  -111

    یابد. ( افزایش می1

 یابد. ( کاهش می2

   کند. تغییر نمی( 3

  توان نظر قطعی داد. ( نمی4

آل  سنج ایده آل و ولت ( را افزایش دهیم، مقادیری که آمپرسنج ایدهR2در مدار شکل زیر، اگر مقاومت رئوستا )مقاومت  -111

 ند؟نک ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می دهند، به نشان می

 ( افزایش، کاهش2  ( افزایش، افزایش 1

 ش( کاهش، افزای4  ( کاهش، کاهش3

,r 0
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 دهد برابر با چند آمپر است؟ آل نمایش می که آمپرسنج ایده عددیدر مدار شکل زیر  -111

1) 4/2 

2 )4/5 

3 )2 

4 )3 

 
 

 

 
 

cm ةبه مساحت قاعد ای استوانه درون ظرفی -111
گر  روغن به چگالی  200، 210

g
/

cm
3

0 آب به چگالی  cm10 و ارتفاع 8

g

cm
3

وارد بر کف ظرف چند کیلو پاسکال است؟ )کل فشار  .ایم ریخته 1
N

g ,P Pa
kg

  5
010 10) 

1) 103 2 )109 3 )103000 4) 109000 

ای درون مایعی به چگالی  یک انتها بسته ةلول ،در شکل زیر -111
g

/
cm

3
2  102اگر فشار گاز محبوس شده در لوله   .قرار دارد 4

فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟ ،کیلوپاسکال باشد
N

(g )
kg

10  

1) /99 6 

2 )/97 2 

3 )100 

4) /106 8 

برابدر ضدلع مکعدب و  2جنس روی میز افقی قرار دارند. شعاع قاعدة اسدتوانه  فلزی توپر و هم ةیک مکعب و یک استوان -111

کند، چند برابر فشاری است که مکعب بر  گاه وارد می اری که استوانه بر تکیهبرابر ضلع مکعب است. فش 3توانه ارتفاع اس

 کند؟ گاه وارد می تکیه

1) 3
4

 2 )6 3 )6


 4) 3 

 ……بریم. در شکل  فرو میدر دو ظرف یکی حاوی جیوه و دیگری حاوی آب طور قائم  های مویین را به مطابق شکل لوله -111

دگرچسبی بین  ……شود. در شکل  تر می تر باشد، ارتفاع ستون مایع در آن بیش  ی مویین بیش هرچه قطر لوله

 تر است. های مایع کم لچسبی مولکو های مایع و شیشه از هم مولکول

1) 2 1 

2 )1 2  

3 )1 1  

4) 2 2 

 دقیقه 33: وقت پیشنهادی های فیزیکی مواد ویژگی

  71تا  55 های صفحه :5فیزیک 
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مایعی به چگالی  ،داخل ظرفی مطابق شکل -111
g

/
cm

3
1  ریختده cm20تا ارتفاع  2

cmشده است. چند 
از مایع دیگری به چگالی  3

g
/

cm
3

0 داخل ظرف بریدزیم  8

 ؟دابدیدرصدد افدزایش  50شود  تا نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف وارد می

cmسطح مقطع ظدرف در قسدمت بداال )
cmو در کدف ظدرف  210

 اسدت 240

و
m

g
s


2

10) 

1) 150 2 )175 3 )200 4) 600 

و گداز درون  M ةه و آب قرار دارند. اختالف فشدار نقطدشکل جیو Uدر شکل زیر داخل لوله  -116

مخزن چند کیلوپاسکال است؟ )
m

g
s


2

و  10
g

cm


3
و  آب 1

g
/

cm


3
13  (جیوه6

1) /7 2 2 )/25 2  

3 )27 4) /29 2 

 

های مشخص درون ظرفی قرار دارند.  شدنی با چگالیندر شکل زیر، سه مایع مخلوط  -111

چند پاسکال است؟  Bو  Aاختالف فشار بین دو نقطة 
N

(g )
kg

10 

1) 7100 
2 )5400  
3 )5900  
4) 6600 

  
متر  سدانتی 75اگدر فشدار هدوا  اسدت. درون ظدرف  در شکل زیدر چگدالی مدایع -111

چنددد  متر جیددوه باشددد،  سددانتی 10جیددوه و فشددار گدداز درون مخددزن برابددر 
g

cm
3

است؟  
g

/ )
cm


3

13  )جیوه 5

1) 2 2 )4 

3 )1 4) /0 5 
 

آب با چگالی  ،گر  و در زیر پیستون 500و  100ترتیب  روی آن به ةدر شکل زیر جر  پیستون و وزن -111
g

cm
3

وجود دارد.  1

cmمساحت پیستون )در کف ظرف، چند کیلوپاسکال است؟  ناشی از پیستون و مایع فشار
است و 2250

m
g

s


2
10) 

1) /5 24 2 )5240  

3 )/ 55 24 10 4) / 65 24 10 
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 محل انجام محاسبات

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی ه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گرو

محتوی جیوه از دو طرف به دو مخزن گاز با  شکل U مطابق شکل، لولة -111
باشد. اگر  متصل است و جیوه در حال تعادل می P2و  P1فشارهای 

P1 ازة به اند/ P20 ترتیب از راست  به P2و  P1باشد.  P2تر از  بیش 1
 ؟هستندکدا   cmHgبه چپ بر حسب 

  440و  500( 2  450و  500 (1
 500و  550 (4  450و  550( 3

 …… .افتد  چکان می هایی که از قطره وزن قطره دهیم. در این صورت چکان را کاهش می مایع درون یک قطره روغن دمای -111

  شود. بیش تر می( 2  شود. تر می کم (1
 دارد. روغنبستگی به چگالی  (4  کند. تغییر نمی( 3

111- / kg0 از مایعی به چگالی  2
g

cm
3

/را با  2 kg0 از مایعی به چگالی  3
g

cm
3

3 

و تا ارتفاع مشخص ریزیم  میمطابق شکل زیر کنیم و درون ظرفی  مخلوط می
)در پاسکال است؟ مگاظرف چند  در کففشار ناشی از مخلوط آید.  شده باال می

(شود. اثر اختالط دو مایع، تغییر حجم ایجاد نمی
N

(g )
kg

10  

1) /0 1 2 )/0 15 3 )/0 02 4) /0 25 
به هم متصل هستند و با حجم ناچیز ای که در یکی آب و در دیگری روغن وجود دارد. به وسیلة لولة باریکی  ظرف استوانه دو -111

متر پایین  رف را باز کنیم پس از برقراری تعادل آب در لولة سمت راست چند سانتیاند. اگر شیر رابط بین دو ظ در حال تعادل

آید؟ می
g

)
cm

 
3

1
JA

و  
g

( /
cm

 
3

0 5
¸ü»n

 

1) /2 5  
2 )3  
3 )5  
4) /4 5 

و شناور ماندن یک تیغ فوالدی از پهنا روی سطح آب بر  ……باال رفتن آب و مواد غذایی از آوندهای چوبی بر اساس  -111
و کروی بودن  ……ای که روی آن آب ریخته شده است بر اساس وجود  و خیس شدن سطح شیشه ……اساس وجود 

 جیه است.قابل تو ……کنند بر اساس  های آبی که سقوط آزاد می قطره

 چسبی نیروی هم –نیروی دگرچسبی  –کشش سطحی در آب  –خاصیت مویینگی  (1
 چسبی نیروی هم –دگرچسبی  نیروی –کشش سطحی در آب  -چسبی  همنیروی ( 2
 نیروی دگرچسبی   –چسبی  نیروی هم –نیروی دگرچسبی   –چسبی  ( نیروی هم3
 نیروی دگرچسبی   –ی چسب نیروی هم –چسبی  نیروی هم –( خاصیت مویینگی 4

 ؟هستنداز جمالت زیر درست  موارد  کدا  -111

دهد اما چون تندی حرکت ذرات سازندة گازهدا بسدیار زیداد اسدت  پخش هم در مایع و هم در گازها رخ می ةپدید -الف
 افتد. تر اتفاق می پدیدة پخش سریع

 انگسترو  است. 05های هوا در شرایط معمولی  ولکولانگسترو  است. فاصلة میانگین م 0تا  1های هوا بین  اندازة مولکول -ب
 ة ذرات سازندة جامد است.لتر از فاص بیشبسیار فاصلة ذرات سازندة مایع  -پ
 ثابت است. و گازها در مقیاس نانو ها ویژگی فیزیکی تما  مواد شامل جامدها و مایع -ت
 ب و ت( 4  بو  الف( 3 پو  الف( 2   پو  ب (1
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 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی ه تجربی و مطالب درسی به کانالبرای دریافت اخبار گرو

باشد، فشدار هدوای محدیط چندد  160kPaبرابر با  Aجیوه در حال تعادل هستند. اگر فشار در نقطة در شکل زیر آب و  -116

3 ؟پاسکال است 310 13600 1000
N kg kg

(g , , )
kg m m

    
½¼Ã] JA

  

1) 91555  

2) 135555  

3) 155555  

4 )94555 

163در شکل زیر اندازة نیروی وارد بر کف ظرف  -111 2/ N  است. فشار گاز محبوس درون

313) ؟متر جیوه است لوله چند سانتی 6
g

/
cm

 
½¼Ã]

210و 
m

g
s

) 

1) 02 2) 185   

3) 18 4 )25 

Aهای  لیترتیب با چگا به Bو  Aمطابق شکل زیر دو مایع  -111
g

/
cm

 
3

2 B و 5
g

/
cm

 
3

1 5 شکل درحال Uای  در لوله 

Cبه چگالی  Cتعادل قرار دارند. اگر در شاخة سمت راست مایع 
g

cm
 

3
س از رسیدن متر بریزیم. پ سانتی 17و به ارتفاع  2

 شود؟ چند پاسکال می Mدر نقطة  ها ناشی از مایعمجموعه به تعادل فشار 

(
N

g
kg

  و سطح مقطع لوله در سراسر طول آن یکسان است.(10

1) 0555 

2) 4555 

3) 3055 

4 )4055 

ای  صورت قطره ریزیم، مایع به ای می را روی یک سطح شیشه که آن اختیار داریم و هنگامیدر  1مایعی در دمای اولیة  -111

2برسانیم و  2باقی خواهد ماند. اگر دمای مایع را به  1   ... باشد، در این حالت 

 تر خواهد کرد. نیروی گرانش زمین، مایع را تخت (1

 یابد. کند، الزاماً کاهش می های شیشه وارد می ای که مایع به مولکول روی جاذبهنی (2

 ای روی شیشه باقی نماند. صورت قطره ممکن است مایع، دیگر به (3

 ماند. تغییر باقی می چسبی ثابت و بی ( نیروی دگرچسبی افزایش یافته و نیروی هم4

ناپذیر، مطابق شکل زیر است. اگر مایع زیرین  وی دو مایع اختالطفشار کل بر حسب ارتفاع از کف یک ظرف حا نمودار -111

 متر جیوه است؟  چند سانتی Pجیوه باشد و چگالی مایع باالیی یک سو  چگالی جیوه باشد، 

1 )83 

2 )95 

3 )151 

4 )81 
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 کدام گزینه صحیح است؟ عبارت  -122

 رود.  ها در حالت جامد به کار می ها و یون ها، مولکول م اتمرای توصیف آرایش سه بعدی و نامنظواژه شبکة بلوری ب( 1
 دهد.  های سازندة آن را نشان می ها و آنیون ترین نسبت کاتیون ( فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی، ساده2
 گویند.  وردیناسیون میئنام موجود پیرامون هر یون در شبکة بلور، عدد کو های هم ن یونتری ( به شمار نزدیک3
 غالب است.  مهای ناهمنا های همنام بر نیروهای جاذبه میان یون دهد که نیروهای دافعه میان یون ( وجود جامدهای یونی در طبیعت نشان می4

 اند؟  چند مورد از مطالب بیان شده درست -121

2و 2TiOآ( 3Fe O کنند.  ایجاد میرا های قرمز و سفید  های معروفی هستند که به ترتیب رنگ دانه از جمله رنگ 
 شود.  تیتانیم ساخته میو از فوالد  ،رود های صنعتی و پزشکی به کار می که در ساخت فراورده ی با نام نیتینولب( آلیاژ هوشمند

 تفاوت در جذب پرتوهای فروسرخ است.  ،سنجی فروسرخ های عاملی در روش طیف ساس شناسایی گروهپ( ا
 یک جامد کوواالنسی است.  ،باده کاربرد داردنکه در تهیة س (SiC)ت( سیلیسیم کربید 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 است؟  نادرست ،در مورد فلزها گزینهکدام  عبارت -122

 کرد.  توجیهها  آنان براساس الگوی شبکة بلوری تو پذیری فلزها را می پذیری، رسانایی الکتریکی و واکنش شکل( 1
ها  ه بعد است که در فضای میان آنها در س ا آرایش منظمی از کاتیون( براساس مدل شبکة بلوری فلزها، ساختار فلزه2

 اند.  ، دریایی را ساختهاتم های ظرفیت الکترون
های سفید، قرمز و  های معدنی هستند که به ترتیب رنگ اکسید و دوده از جمله رنگ دانه (III)اکسید و آهن (IV)نیم( تیتا3

 کنند.  سیاه ایجاد می
 تری دارد.  اما چگالی کم ی داشتهتر مقاومت در برابر خوردگی بیش و ( تیتانیم نسبت به فوالد نقطة ذوب4

 های زیر درست انجام شده است؟  چند مورد از مقایسه -122

MgOآنتالپی فروپاشی شبکه: ● Na O MgF NaF2 2    ● :2شعاع یونی 2
12 11 9 8Mg Na F O

        
NaCl:ة بلوراستحکام شبک ● KBr KCl     ● :آنتالپی فروپاشی شبکهLiF NaF KF KBr    

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 کدام گزینه درست است؟ بندی کرده است،  که رفتار مواد خالص را دستهبا توجه به نمودار زیر  -122

 
شمار و و تنوع  هستند Dمواد جزوناوبی جدول ت dهمة عناصر دستة  و s، و اغلب عناصر دستةCمواد جزو ها هیدروکربن( 1

 تر است.  بیش Dاز  Cمواد 
باوده و دارای فرماول  Aجاماد زماین متعلاه باه ماواد تارین اکساید در پوساتة هاا و فراوان سنگ ةسازندترکیب ترین  ( اصلی2

 تر است.  بیش C، نسبت به مواداست در حالت مایع که  ت و گسترة دمایی آناس SiO2مولکولی
  هاست. شبکة بلوری آندر ذرات باردار همة دلیل حرکت آزادانة  به و این رسانایی دنرسانای جریان برق باش توانند مینیتینول  مانندDمواد (3
 است.  Dمواد جزونگ آهن زشوند و  جامد دیده می هر چهار نوعای در ساختار  جدول دوره 14صر گروه ( عنا4

 قیقهد 01:  وقت پیشنهادی         تر ای روشن ای از هنر، زیبایی و ماندگاری + شیمی، راهی به سوی آینده شیمی جلوه

 49تا  77های  صفحه: 3شیمی 
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 کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه جاهای خالی را به -122

 آید.  به رنگ سبز درمیازای هر یون وانادیم،  به....... الکترون با گرفتن .........و در اثر واکنش با فلز روی  (V)آ( محلول نمک وانادیم

Kبلور ب( آنتالپی فروپاشی شبکة O2 بلور ةاز آنتالپی فروپاشی شبکMgO  .است ................ 

 چون تیتانیم ................ دارد.  ،شود یپیما به جای فوالد از تیتانیم ساخته م پ( پروانه کشتی اقیانوس

2ت( یون
Mg

 2نسبت به یون
O

  .چگالی بار ................ دارد 

  یتر تر، نقطة ذوب باالیی، کم ، بیش1( 2  یتر پذیری ناچیز، بیش تر، واکنش ، کم2( 1
  یتر تر از فوالد، بیش تر، چگالی کم ، کم1( 4  یتر ناچیز، کمپذیری  تر، واکنش ، بیش2( 3

 ؟ هستندهای زیر درست  چند مورد از عبارت -122

 است.  LiBrو LiClشبکة  فروپاشی آنتالپیتر از تفاوت  بیش LiClو LiFشبکة فروپاشی آنتالپیآ( تفاوت 

 دیگر نزدیک است. یکبه  سدیم کلریدو  پتاسیم فلوئوریددو ترکیب شبکة یک مول از هر یک از ب( انرژی الزم برای فروپاشی 

nپ( اگر محلول
V


lهای با به رنگ بنفش باشد، تعداد الکترون 23  lدارای  هاای داد الکتروندر آن باا تعا 2  در  2

MnO25ترکیبکاتیون   برابر است.  2

   دهد. نیکل، آلیاژ نیتینول را تشکیل می اثر آلیاژشدن بامعدنی سفید است و در  ةدان یک رنگ ،TiO2ت( تیتانیم به صورت

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

متعلق باه یاک دوره از جادول تنااوبی  های اصلی و که متعلق به گروه Cو  A ،Bعناصر فسفات شیمیایی اگر فرمول  -122

3به ترتیب )از راست به چپ( ،ندهست 4A PO ،4BPO  3و 4 2C (PO  هستند، نادرستهای زیر  باشد، همة گزینه (

 عنصر فرضی هستند.( استفاده شده برای این سه های... )نماد جز به 

 است.  Cاکسیدتر از آنتالپی فروپاشی شبکة بلور  ، بیشB( آنتالپی فروپاشی شبکة بلور اکسید1
 برابر است.  Aعنصر سولفاتدر  ها به آنیون ها کاتیونشمار با نسبت  Cعنصر سیلیکاتدر  ها به کاتیون ها آنیونشمار ( نسبت 2
 Dترکیب حاصل از عنصار نقطة ذوب بلور داشته باشد، Aتری نسبت به  گروه بوده و شعاع یونی بیش هم Aبا عنصر  Dاگر عنصر ( 3
 تر است.  بیش ،فلوئور با Aترکیب حاصل از عنصر فلوئور از نقطة ذوب بلورعنصر  با
B: های حاصل از عناصر به صورت چگالی بار یوندرست مقایسة ( ترتیب 4 A C  .است 

 : جز به ،اند نادرستهای زیر  همة عبارت -122

 ها را تشخیص داد.  توان به آسانی وجود آن رنگ بوده و نمی هایی است که همگی بی هدنیهوای آلوده حاوی آال( 1
 . استسنجی فروسرخ  های آلی طیف خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبانواع سنجی برای بررسی  ترین روش طیف ( رایج2
ها را جذب و پرتوهای  معینی از آن ناطیسی قرار گیرد، ممکن است گسترة( هرگاه یک نمونه ماده در برابر پرتوهای الکترومغ3

 یا عبور دهد. کند مانده را بازتاب  باقی
 تر شده است.  ( با رشد دانش و فناوری و گسترش صنایع، آسایش و رفاه افزایش یافته و دسترسی به هوای پاک آسان4

 ؟هستند نادرستاز مطالب زیر  موارد  دامک -112

 شود.  اوزون در تروپوسفر میگاز در موتور اتومبیل موجب افزایش غلظت  2Oو 2Nآ( واکنش

 د. رس ترین اندازة خود می به بیش ها شبهای هوا در  ب( مقدار آالینده

 . ها با گاز اکسیژن است واکنش آالیندة خروجی از موتور اتومبیلعلت ای هوا به  پ( رنگ قهوه

 یابد.  ش میتروپوسفری همواره افزای 3Oغلظت ،در هوا 2NOت( با کاهش مقدار گاز

  (پ)و  )آ(( 4  (پ)و  (ب)( 3  (ت)و  (ب)( 2 (ت)و  )آ(( 1
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 کند؟ درستی تکمیل می های زیر را به ای خالی عبارتکدام گزینه ج -112

 توان با خوردن اسفناج و عدسی بدن را به حالت طبیعی بازگرداند.  آ( هنگامی که بدن دچار کمبود ................ باشد می
 های آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه ................ است.  ب( شیر و فراورده

 است.  ، ................ یکسانی آب خالص با دمای یکسانمحتوبا حجم متفاوت دو ظرف  پ( برای

 ( روی، کلسیم، میانگین تندی ذرات 2  آهن، کلسیم، انرژی گرمایی ( 1
 ( آهن، سدیم، انرژی گرمایی4 ( آهن، کلسیم، میانگین تندی ذرات 3

 اند؟  های زیر درست چند مورد از عبارت -111

 وری و ... نیاز است. د تولید، حمل و نقل، نگهداری، فراهای صنعتی گوناگونی مانن غذا در حجم انبوه به فعالیتآ( برای تولید 
 تر است.  مصرف نان در جهان از بقیه بیش نةمرغ و حبوبات، سرا ب( در بین مواد غذایی نان، شیر، تخم

هاا از  هاا و مولکول جایی یون های عصبی، جاباه پیامها، ارسال  پ( مصرف غذا، انرژی مورد نیاز بدن برای حرکت ماهیچه
 کند.  دیوارة هر یاخته را تأمین می

  تر از انرژی حاصل از سوختن همان مقدار ماکارونی است. مقدار انرژی آزادشده در اثر سوختن مقداری گردو کمت( 

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 های آب هستند.( دوظرف حاوی مولکول)هر است؟  نادرستهای زیر، کدام گزینه  با توجه به شکل -112

 برابر است.  Bو Aهای آب در ظرف میانگین تندی مولکول( 1
تر از انرژی گرمایی آب موجود در  بیش B( انرژی گرمایی آب موجود در ظرف2

 است.  Aظرف

 یکسان است. Aبا ذرات ظرف  Bهای نامنظم ذرات ظرف  اندازة جنبش( 3

، میانگین تندی و میانگین Aبه ظرف C85( با اضافه کردن مقداری آب با دمای4
 نظر کنید.( ف) از اتالف گرما صرکند.  آن تغییری نمیذرات سازندة انرژی جنبشی 

باشاند،  C25آب خالص، هر دو در دمای mL011و دومی دارای  mL011اگر دو لیوان یکسان موجود باشد که اولی دارای  -112
  است؟نادرست ها  ی آن کدام مطلب درباره

 های آب در هر دو لیوان برابر است. ( میانگین سرعت حرکت مولکول1
 آب در دو لیوان با هم برابر است. ی ( ظرفیت گرمایی ویژه2
 تر است. ( ظرفیت گرمایی آب در لیوان دوم در مقایسه با لیوان اول بیش3
 ، گرمای برابری الزم است.C35( برای رساندن دمای آب در هر یک از دو لیوان به4
 زیر صحیح است؟  های عبارتچند مورد از  -112

/یک کالری برابر  شود و برای بیان مقدار گرما استفاده می (cal)لریاک ییکاآ( هنوز در برخی موارد از  kg.m .s
2 24  است. 18

 آن گرماده است.  رش و سوخت و سازبا بدن گرماگیر است و فرایند گوا)سامانه( دما شدن بستنی  ب( فرایند هم
 شود.  ها تولید می زی در مردابهای هوا پ( گاز متان به کمک باکتری

C)ت( میانگین آنتالپی پیوند C) ،3 برابر میانگین آنتالپی پیوند(C C)   .است 

1 )3 2 )4 3 )1 4 )2 
 است؟  نادرستکدام گزینه  -112

 رمایی آن است. ارز با انرژی گ هم ،مجموع انرژی جنبشی ذرات سازندة یک نمونه ماده( 1

 122است با ظرفی که محتوی  C60لیتر آب با دمای میلی 222های آب در ظرفی که محتوی  ( میانگین تندی مولکول2

 باشد.  است برابر می C60لیتر آب با دمای میلی
 ست. ابه مقدار ماده وابسته آن برخالف ظرفیت گرمایی ویژة ( ظرفیت گرمایی یک ماده 3

 به ترتیب مثبت و منفی است. در بدن، با بدن و سوخت و ساز آن  C60دما شدن شیر با دمای ( عالمت گرما در فرایندهای هم4

 دقیقه 01:  وقت پیشنهادی  درپی غذای سالم

 77تا  94های  صفحه: 0شیمی 
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گرماا باین دو  وارد شده است. با فرض این که همة C1000یک گلوله آهنی با دمای C25کیلوگرم آب با دمای 0درون  -112
؟ )ظرفیات خاود برسادجوش دمای به  1atmباید باشد تا آب در فشار مرگ دنچتقریب  بهجرم گلوله  ،جسم مبادله شود

4/ گرمایی ویژه آب و آهن به ترتیب 0/و  2  است.( ژول بر گرم بر درجة سلسیوس  45

1 )1222 2 )6/666 3 )5/555 4 )7/777  

1گرم که 80به محلولی از آب و اتانول به جرم -112
4

7دهد، جرم آن را اتانول تشکیل می  دمای اگر  دهیم. کیلوژول گرما می /5

25اولیة محلول C  باشد، چند مورد از مطالب زیر پس از جذب گرما توسط محلول، درست اسات؟ )گرماای ویاژة آب و
4اتانول را به ترتیب 2و /2  ژول بر گرم بر درجة سلسیوس در نظر بگیرید.(  /4

45با دمای کیلوگرم آهن 0ذرات سازندة آن از ذرات سازندة نرژی جنبشی آ( میانگین ا C تر است.  کم 

60ب( محلول پس از وارد شدن در اتاقی با دمای C ،کند گرما آزاد می . 

40با دمای  انولگرم ات 60تری از پ( محلول انرژی گرمایی بیش C  .دارد 
 افزایش یافته است.  ة سلسیوسدرج 20ت( دمای اولیة محلول به اندازة

1 )3 2 )4 3 )2 4 )1 

 های زیر صحیح هستند؟  کدام موارد از عبارت -112

 شود.  تری آزاد می کمنسبت به یک مول گرافیت، گرمای  الماسآ( به ازای سوختن یک مول 
 همراه است.  همادب( فرایند چگالش با کاهش سطح انرژی 

 شود.  می ر باعث خنک شدن محتویات داخل کوزة داخلیگرماگی فرایندانجام یک  ،پ( در یخچال صحرایی
یی ماواد دلیال تفااوت در انارژی گرماا باهدر دمای ثابت، ت( گرمای آزاد شده در واکنش میان گازهای هیدروژن و کلر 

 دهنده و فراورده است.  واکنش
   (ت)و  (پ)، (ب)( 4 (ت)و  (ب)، (آ)( 3 (پ)و  (ب)( 2  (ب)و  (آ) (1

Oآنتالپی پیوندهایمیانگین  -122 O وO O 5تولید ازای بهوژول بر مول است. کیل 498و 204به ترتیب برابر 6/ L  گااز
Hاکسیژن مطابق واکنش O (g) H O(g) O (g) 2 2 2 22 کادام برابار برحسب کیلوژول ، گرمای مبادله شده با محیط 2

 (و اعداد فرضی هستند. لیتر بر مول درنظر بگیرید 9/00حجم مولی گازها را در شرایط واکنش برابر با )است؟ 

1)45  2)45  3)/22 5  4)/22 5  

 کدام گزینه درست است؟  -122

های  دهد و دمای فراورده همانند خوردن بستنی، فقط جاری شدن انرژی از سامانه به محیط رُخ می C60در نوشیدن شیر( 1
  یابد. حاصل کاهش می

 . باشد مینیز کنندة انرژی الزم برای انجام این واکنش  ای رایج در استخراج آهن بوده که تأمین دهنده ( زغال کک، واکنش2
رماایی ماواد انارژی گمیاان طور عمده وابساته باه تفااوت  ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را به دان ( شیمی3

 دانند.  دهنده و فراورده می واکنش
 ها یکسان است.  سوختن کامل آنواکنش و گرمای حاصل از  تولیدی( گرافیت و الماس دو آلوتروپ کربن هستند که فراوردة 4

11/رساندن دمایبرای  یآلکانمول از یک  -121 20لیتر آب 25 C مول کاربن  ازای تولید یک اگر به .سوزد می جوش آن، به دمای
درصد از گرمای احتراق به  20کیلوژول گرما آزاد شود، و با فرض اینکه 643تقریب به اکسید حاصل از سوختن این آلکان دی

4) رد نظر باشد؟تواند آلکان مو یک از موارد زیر می ، کدامرود میهدر 
J

g. C
آبc 1چگالی آب را و

g

mL
 در نظر بگیرید.(  

 ل هپتانتیم دی – 3، 3( 4 متیل بوتان  دی – 3 ،2( 3 پنتان متیل  دی – 3 ،2( 2 متیل هپتان  دی – 2، 2( 1
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 ت است؟ زیر درس های گزینهیک از  کدام -122

 تر است.  ها بیش دهنده ها از واکنش در واکنش فتوسنتز، پایداری فراورده( 1

 دهنده دارد.  تری از دو واکنش نیتروژن و هیدروژن، فراوردة حاصل سطح انرژی بیشگازهای ( در واکنش تولید آمونیاک از 2

NH»آنتالپی واکنش ( 3 (g) N H (g) H (g) 3 2 4  تر از صفر است. بزرگ «22

 دارد.  اکسیژنگرافیت و به  نسبتتری  سطح انرژی بیش CO2در شرایط و تعداد مول یکسان،  (4

 است؟ نادرستکدام گزینه  -122

 وجود گروه عاملی کربونیل است.  ةنشان های کربن و اکسیژن با پیوند دوگانه  آرایش اتم( 1

 شود.  رسنگی، افزایش سوخت و ساز، جلوگیری از التهاب و ... استفاده میها برای جلوگیری از گ ( امروزه از ادویه2

 ها است.  ی آلی موجود در آناه طور عمده وابسته به ترکیب ها به دهد که خواص غذایی و دارویی ادویه های تجربی نشان می ( یافته3

 بخشد.  خواص فیزیکی منحصر به فردی میتنها ها است که به مولکول آلی دارای آن،  آرایش منظمی از اتم ،( گروه عاملی4

 کدام گزینه در مورد ساختارهای زیر صحیح است؟   -122

 ،ترتیب ( به2و ) (1) های فرمول مولکولی ترکیب( 1

C H O10 Cو 12 H O8  است.  9

( مانند گروه عااملی 2در ترکیب ) موجود( گروه عاملی 2

باادام  کاه عامال طعام و باوی اسات ترکیبیموجود در 

 باشد. می

 آید.  شده درمیاتم هیدروژن به حالت سیر 4ه کمک ( ب1ترکیب )یک مولکول از ( 3

  شود. ( گروه عاملی کتون یافت می1( همانند ترکیب )2( در ترکیب )4

 زیر درست هستند؟ های  از عبارتکدام موارد  -122

 شوند.  تبدیلبه گلوکز مستقیماً توانند  ها نمی ر بدن، تنها پروتئینکنندة انرژی د آ( از میان مواد تأمین

 تری دارند.  و ارزش سوختی بیشسوختن کربن خود آنتالپی  های هم ها از آلکن آلکانطور کلی  بهب( 

 کند.  گرم متانول تولید می 0سوختن  نسبت بهتری  بیشگرم اتانول، گرمای  0پ( سوختن 

 تری دارد.  تر ولی ارزش سوختی بیش تر باشد، آنتالپی سوختن کم کیب آلی کمت( هرچه جرم مولی یک تر

  (پ)و  (ب)( 4  (ت)و  (پ)، (ب)( 3  (ت)و  (ب)، (آ)( 2 (ب)و  (آ)( 1

روی  دقیقه پیاده 01گرم کربوهیدرات و پروتئین بسوزد، انرژی آزاد شده طی  07گرم چربی و مجموعاً  7روی  اگر در هر دقیقه پیاده -122

 و کربوهیادرات پاروتئین ی،چربا یچند گرم اتاان اسات؟ )ارزش ساوختدر اثر سوختن کامل تقریب برابر با انرژی آزاد شده  به

kJ.molو آنتالپی سوختن اتان کیلوژول بر گرم 07و  07، 33برابر  ترتیب به
 C)است.( 11560 ,H :g.mol )

  112 1  

1)/42 7  2)/85 6  3)/4 27  4)/8 56  

باوتین  -0ز کیلوژول بر مول باشد، ارزش ساوختی گاا 1300و 1938اگر آنتالپی سوختن گازهای پروپین و اتین به ترتیب -122

3بوتین، را به -0گرم گاز  3کامل  بر گرم است و اگر گرمای حاصل از سوختن کیلوژول چندتقریب  به کیلوگرم آب بدهیم،  /4

1 سلسیوس تغییر خواهد کرد؟  ةبه تقریب چند درجدمای آب  14 2/ J.g . C )
  آب

112 1(C ,H :g.mol )(c
   

1)/47 7،10  2)52،20  3)/47 7،20  4)52،10   
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4تبدیلها، انرژی الزم برای  آن Hمقادیر و های زیر شبا توجه به واکن -122 برابار چناد های گازی سازنده  به یون NaH(s)گرم /8

Na)است؟ کیلوژول  ,H : g.mol )
  123 1  1 107Na(s) Na(g) H kJ     

2 22 436H (g) H(g) H kJ     

H (g) H(g) e H kJ
     3 76  

 Na (g) e Na(g) H kJ
     4 496  

2 52 2 120Na(s) H (g) NaH(s) H kJ      

1)161  2)322  3)/80 5  4)644  

2و4CHمخلوطی ازاز گرم  4کامل  از سوختن -122 6C H کیلاوژول گرماا  212، در مقدار کافی اکسیژن در دما و فشار ثابت
متاان و اتاان )آنتالپی سوختن چقدر است؟  یهوط اوللدرصد جرمی متان در مخ ،العات مسألهشود. با توجه به اط آزاد می

C) (کیلوژول بر مول است. -0781و  -348ترتیب برابر با  به ,H : g.mol )
  112 1  

1)25 2)35 3)45 4)55  
 

 
 

 

  حیح است؟ ترین گاز نجیب ص کدام گزینه دربارة سبک -122

 تر از منابع دیگر آن در کرة زمین است.  فراوانی این گاز در هواکره بیش( 1
 اثر در جوشکاری و برش فلزات کاربرد دارد.  ( به عنوان محیط بی2

 نیست.  C200هوای مایع در دمای  ةاز اجزای سازند اکسید کربن دی( همانند 3
 ست. نیجزء گاز طبیعی قابل تهیه از تقطیر جزء به  ( 4
 است؟  نادرستهای زیر  چند مورد از عبارت -121

 . استاثر  ترین کاربرد گاز هلیم، استفاده در جوشکاری برای ایجاد محیط بی آ( اصلی
 د. شو انرژی شیمیایی آن به صورت نور و گرما آزاد میهمة ب( در واکنش سوختن، یک ماده به سرعت با اکسیژن واکنش داده و 

 شود.  تبدیل  2COبهو  زدسوبتواند  می، ناپایدار است و دوباره کربن پ( کربن مونوکسید تولید شده در اثر سوختن ناقص
 به همراه دارد. را ت( سوختن گوگرد رنگ شعلة آبی 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

  ؟ استصحیح  کربن مونوکسیدچند مورد از مطالب زیر در مورد  -122

 شود.  ها تولید می این گاز به همراه دیگر فراورده ،شعله زرد باشدرنگ اگر ، سوخت فسیلیدر هنگام سوختن یک آ( 
 بو و بسیار سمّی است.  رنگ، بی ب( گازی بی

 آن در محیط بسیار زیاد است. انتشار تر از هوا و قابلیت  پ( چگالی این گاز کم
 برابر اکسیژن است.  711 بیش از ن گاز بسیار زیاد وون با ایت( میل ترکیبی هموگلوبین خ

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

  است؟  نادرستهای زیر  گزینهیک از  کدام -122

 کنند.  ها را با صرف انرژی زیاد و طی فرایندی طوالنی از سنگ معدن استخراج می آن نخست ،هابرای استفاده از فلز( 1
ای رنگ  واکنش داده و زنگ آهن قهوهدر هوای خشک آهن با اکسیژن  ،ر آن( زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است که د2

 دهد.  تشکیل می
سازی از در  به همین دلیل گاهی در ساختمان ،یابد درونی فلز اکسایش نمی های دهد الیه م با اکسیژن واکنش می( وقتی آلومینی3

 شود.  های آلومینیمی به جای آهنی استفاده می و پنجره
 چسبد.  جامدی با ساختار متراکم و پایدار است که محکم به سطح فلز می ،یم اکسید( آلومین4

 دقیقه 01:  وقت پیشنهادی         پای گازها در زندگیدر

 77تا  93های  صفحه: 0شیمی 
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 محل انجام محاسبات 

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

 های زیر درست است؟  چه تعداد از عبارت -122

پذیری ناچیزی داشته و به جو  ، زیرا واکنشباشد می به معنای تنبلواژة آرگون بو و غیرسمی است و  رنگ، بی آرگون گازی بی ●
 اثر شهرت دارد.  بی
شاود،  و سدیم به ترتیب سفید و زرد است و هنگامی که به شاکر گرماا داده میسوختن منیزیم حاصل از رنگ شعلة  ●

 شود.  ای می دچار تغییر شیمیایی شده و رنگ آن قهوه

تروژن، آرگون ، نیC200دهند و در دمای طور پیوسته کاهش می در تهیة هوای مایع با استفاده از دما، فشار هوا را به ●
 و اکسیژن در حالت مایع هستند. 

 هاست.  ترتیب نقطة چگالش و نقطة جوش آن بههوای مایع جزء  به فرایند تقطیر جزءدر  و آب اکسید کربن دیگاز اساس جدا شدن  ●

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

  ت؟ تری اس پس از موازنه عدد بزرگ ة کدام واکنشکننده در معادل مجموع ضرایب مواد شرکت -122

1)Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 3   
2)NH (g) O (g) N (g) H O(g)3 2 2 2    
3 )C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)2 5 2 2 2    
4)BaCl (aq) Na SO (aq) BaSO (s) NaCl(aq)  2 2 4 4  
و شامار  اکساید دیمونوکساید و گاوگرد   کاربن  هاای مولکوللاوویس ساختار های پیوندی در  الکترون مجموع شمار جفت -122

 آمده است؟  یدرست بهدر کدام گزینه ترتیب  بهفلوئورید  مولکول نیتروژن تریدر ساختار لوویس  های ناپیوندی الکترون جفت

1 )6 ،12 2 )6 ،22 3 )5 ،12 4 )5 ،22 

 ؟باشد نمیهای زیر صحیح  چند مورد از عبارت -122

IClهای ناپیوندی در آ( نسبت شمار الکترون

 باشد.  می 3در کربن مونوکسید برابر  های پیوندی الکترون به شمار  2

 اکسید است.  (II)ب( نسبت شمار کاتیون به آنیون در سدیم اکسید، دو برابر این نسبت در مس
Nهای پ( نام ترکیب O2 وMgO سید است. نیتروژن مونوکسید و منیزیم اک به ترتیب دی 

 جدول تناوبی جای دارد.  07در گروه  Xتایی پیروی کنند، ها از آرایش هشت اگر همة اتم ،XCl2ت( در ترکیب مولکولی

1 )1 2 )3 3 )2 4 )4  

  های زیر درست است؟  یک از گزینه کدام -122

)های الیة ظرفیت در اتم کروم الکترونشمار با  COلکولهای ناپیوندی در مو شمار الکترون (1 Cr)24  .برابر است 
 های پیوندی در دو گونه برابر است.  شمار الکترون «سولفید، یون فسفات اکسید، کربن دیمونونیتروژن  دی»های  ( در بین گونه2
 است.  9آن برابر ساختار لوویس های ناپیوندی در  الکترون برمید نام دارد و تعداد جفت آرسنیک تری «AsBr3» ( گونة3

NO»ای یون نقطه –( آرایش الکترون 4
:]صورت به «2 O N O :]   .است 

 اند؟  رد از مطالب زیر درستاکدام مو -122

 تر است.  بیش Feو Znاز فلزهایAlپذیری فلز واکنش ،نآ( در شرایط یکسا
 اکسید با پتاسیم سولفید یکسان است.  (I)ب( نسبت شمار آنیون به کاتیون در مس

 باشد.  می اکسید دی  کربندر ی پیوندهای  الکترون جفتتر از شمار  کم واحدیک  HCNهای پیوندی در الکترون پ( شمار جفت
 افزایند.  وری به خاک می ت( برخی کشاورزان کلسیم کربنات )آهک( را به عنوان اکسید فلزی برای افزایش بهره

 گردند.  می شوند و به طبیعت باز مان نسبتاً کوتاهی تجزیه میهای سبز اکسیژن وجود داشته و در مدت ز ث( در ساختار پالستیک
  (ت)و  (پ)، (ب)( 4 (ث)و  (ب)، (آ)( 3 (ث)و  (ت)، (ب)( 2 (ت)و  (پ(، )آ)( 1
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 محل انجام محاسبات 

 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

 است؟  نادرست گزینهکدام  -122

 باشد.  می 11رابر اکسید ب (I)اکسید و مس کا تترافسفر ددر هر واحد فرمولی از  ها اتمشمار تفاوت ( 1

CHهای پیوندی به ناپیوندی در مولکول الکترون جفتشمار ( نسبت 2 O2  باشد.  می 2برابر 

CO،CO2 ،SO2،NO2،xهایی مانند های فسیلی آالینده ( در اثر سوزاندن سوخت3 yC H وNO شود.  تولید می 

ترین  ترین و استفاده از انرژی خورشید کم سنگ بیش استفاده از زغالبه ازای تولید مقدار برق یکسان ( از بین منابع تولید برق، 4

 د. کن تولید می را CO2مقدار

 است؟  نادرستهای زیر  چه تعداد از عبارت -121

 پیوند دوگانه وجود ندارد.  3PBrهمانند 2COClآ( در ساختار لوویس

 . ستا 9برابر با  2Nمولکولساختار لوویس های ناپیوندی در  الکترون ب( شمار جفت

CNهای پیوندی در ساختار پ( شمار الکترون
2

 است.  9برابر  2

 های ناپیوندی برابر با یک است.  های پیوندی به الکترون الکترونشمار نسبت  2CSت( در ساختار

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کدام گزینه درست است؟  -122

اسید  اسید و نیتریک ( سرانجام با تبدیل شدن به سولفوریکNO2و SO2ها ) دشده از فوران آتشفشانهای متصاع آالینده( 1
 . خواهند داشتناپذیری بر زندگی آبزیان  اثرات جبران

CaCO)تنان با اسکلت آهکی ها گروهی از کیسه ( مرجان2 (s))3 هستند که در اثر افزایش مقدارCO2 روند.  در آب از بین می 
 ( بوکسیت )آلومینیم به همراه ناخالصی( و هماتیت )آهن به همراه ناخالصی( هردو در طبیعت وجود دارند. 3
  .دشو واکره میه دراکسید  کربن دی باعث افزایش ردپای( استفاده از سشوار و سایر وسایل الکتریکی 4

 ................  ،اکسید هواکره با افزایش مقدار کربن دی -122

 یابد.  افزایش می برف در نیمکرة شمالی میانگین مساحت( 1
 . شود خارج میهواکره اتمسفر تری از  ( پرتوهای فروسرخ بیش2
 شود.  ( فصل بهار در نیمکرة شمالی زمین، زودتر آغاز می3
 یابد.  اکسید کاهش می زمین و ردپای کربن دی( میانگین دمای کرة 4

 ای صحیح است؟  های زیر دربارة اثر گلخانه چند مورد از گزاره -122

 کند.  در هواکره از تغییرات شدید دمای کرة زمین جلوگیری می CO2وجود گازهایی مانند ●

 کند.  را بازتاب می یتر از نور مرئهای با طول موج بلند هواکره تنها تابش ●

 شوند.  وسیلة زمین جذب می ای از پرتوهای خورشیدی تابیده شده به سوی زمین به بخش عمده ●

 کند.  ای تولید نمی های فسیلی گازهای گلخانه سوختن هیدروژن برخالف سوخت ●

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -122

 است. 7تر از  کم pHاتمی کربن دارای خاصیت اسیدی و  اکسید سه دلیل وجود باران طبیعی به( 1
 دهد.  آب را افزایش می pHدر صورت وارد شدن در آب باران، شود، ها تولید می فشان اثر فعالیت آتشکه در ( اکسیدی 2
 تواند خاصیت اسیدی یک محلول را کاهش دهد.  شود می یوری در کشاورزی به خاک افزوده م ( اکسیدی فلزی که برای افزایش بهره3
 کند. ای را تولید  ترین گاز گلخانه مجدداً با اکسیژن هوا واکنش داده و مهمتواند  میشود،  تولید میگاز طبیعی  ( اکسیدی که از سوختن ناقص4
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 مراجعه کنید.zistkanoon2@ تلگرامی برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال

 گزینه درست است؟ کدام  -122

 شود.  بخش عمده این پرتوها در هواکره جذب مین سمت زمی در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید به( 1

 طول موج پرتوهای ورودی بلندتر از پرتوهای بازتاب شده از زمین است. سمت زمین  در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید به( 2

ز سطح زمین توسط بخش قابل توجهی از پرتوهای بازتاب شده اسمت زمین  در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید به( 3

 افتند. ای به دام می گازهای گلخانه

 شود.  ای محسوب می ( بخار آب از جمله گازهای گلخانه4

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟  -122

 شود.  تر باشد، زودتر از مخلوط هوای مایع جدا می هرچه نقطة جوش گازی پایین ،جزء هوای مایع به در فرایند تقطیر جزء ●

 سولفید است.  (III)تر از این مقدار در کروم اکسید بیش (I)گالیمر آنیون به کاتیون در ترکیب نسبت شما ●

 شود.  آب گازدار می اسیدی، همانند محلول pHبا دار در آب سبب پدید آمدن محلولی  حل شدن تمام اکسیدهای نیتروژن ●

 تر است.  این نوسانات در خارج گلخانه بیش که اندازة ؛ درحالیتری دارد در درون گلخانه تعداد بیش نوسانات دمایی ●

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 ؟ نیستبا مفهوم توسعه پایدار سازگار  موردکدام  -122

  پذیر  تخریب تولید پلیمرهای زیست( 1

  CO2ترین مقدار انتشار ( تولید موتورهایی با کم2

  کنند ی که با گاز هیدروژن کار میی( تولید خودروها3

 نفتی با قیمت بسیار پایین  ةپایبا های  ( تولید پالستیک4

شاود،  متری و کلسیم اکسید استفاده می سانتی 04 – 39های با قطر  از درخت CO2در یک شهر برای از بین بردن ردپای -122

 04 – 39مصرف کند، با توجه به جادول زیار چناد درخات باا قطار  CO2مول گاز 0071ر سال حدود اگر هر درخت د

C)وجود داشته است؟  بایدمتری  سانتی ,O ,Ca :g.mol )
112 16 40     

 

 5000 تعداد خودرو موجود در شهر 
 8000 ( kmال )مسافت طی شده به ازای هر خودرو در س

 g220 ازای یک کیلومتر تولید شده توسط هر خودرو به CO2جرم

 8000تن  جرم کلسیم کربنات تولید شده در سال 

1)335 10  2)416 10    

3)396 10  4)364 10  
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