
  

  
  

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

  14011401ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  3030
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15 1–20 20 3فارسي

  15 21-40 20 3عربي، زبان قرآن
  15  41-  60 20 3دين و زندگي
  15  61 -  80 20 3زبان انگليسي

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

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

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  چاپنظارت 

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

الهـام  كيا، كاظم كاظمي،  محسن فدايي، فرهاد فروزانعليرضا جعفري، هامون سبطي، حسين پرهيزگار،محسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،  فارسي
  مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشميمحمدي، 

  زاده مشيرپناهي، حامد مقدس شيرودي، خالد ژه خسروي، حميدرضا قائداميني، مرتضي كاظممريم آقاياري، ولي برجي، مني  ، زبان قرآنعربي

كبير،  مرتضي محسني، محمدعلي عبادتي، عباس سيد شبستريري زحل،اعليرضا ذوالفقآرمان جيالردي،محسن بياتي،محبوبه ابتسام،محمد آقاصالح،  دين و زندگي
  سيداحسان هندي فيروز نژادنجف، احمدمنصوري،

  محدثه مرآتيروش،  عقيل محمدينويد مبلغي، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، هر برومندپور، سپاله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

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

  منيژه خسروي  منيژه خسروي  ، زبان قرآنعربي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  سيد محمدعلي مرتضوي، 
  پور اسماعيل يونس

  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني  سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  اله استيري، رحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  مرآتيمحدثه   زبان انگليسي
  مهريار لساني  محمدحسين مرتضوي

به ترتيب حروف الفباطراحان   

ب حروف الفبابه ترتي و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي    1401ارديبهشت  30 آزمون
  

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

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

  اكنون / من كه نامم ماث كنم يم تي) خوان هشتم را / من روا1
  هاست ها / روكش تابوت تختي هاست / خيس خون داغ سهراب و سياوش بختي ) اين گليم تيره2
  انندم آن خداوند و سوار رخش بيان/ زر، جهان پهلو) شيرمرد عرصة ناوردهاى هول / پور زال 3
  تا سر گوش ي/ پا ديبرگردش، به كردار صدف بر گرد مروار ) گرد4
 ؟اماليي وجود دارد غلطدر كدام گزينه  - 3

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

  روان آرد.
  دارد؟ وجود »ييامال غلط« شده، دادهِ اتياب از تيب درچند - 4

  شود لوبغم كه ستين يشكن لشكر شوق  صبر ييآرا صف گذارـب و يشـوح يا روـب) الف
  است تر خوش ابرام به تو بـل دنيوسـب  رــت وبــخ رارـاس هــب وـت رخ ةارـظـن )ب
  من با غم عشق تو خويشي و نسب دارم  هر طايفه با قومي خويشي و نسب دارند )ج
  است تر خوش بادام ز هزارباره چشمت  رفتـعـم انِـتـسـُـب ةوارـخ رابـش رـحـب )د
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  كي )1
  در كدام گزينه آمده است؟» هاي دوشنبه، دري به خانة خورشيد، سندبادنامه، ارميا، تيرانا قصه«يدآورندگان آثار پدترتيب،  به - 5

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

  (تناسب، اسلوب معادله) هاي خام را رنگ برگ خويش باشد ميوه  خودكام را ةست فرق از تن دل افسردـيـن) 1
  ، استعاره)كنايه( توانست كردن سير چشم دام راـخاك ن  چشمان چه سازد نعمت روي زمين؟ با تهي) 2
  (تناقض، تشبيه) لوحي نام را چون عقيق از ساده پذيرد مي  تـياه نامداران غافل اسـه از روز سـركـه) 3
  آميزي، ايهام) (حس هنگام را بوي خون آيد ز افغان مرغ بي  گويي آبروي خويش برد اصح از بيهودهـن) 4
 ؟اند هاي مشترك ابيات زير كدام آرايه - 7

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

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

 دقيقه15 3فارسي
  3فارسي 
 سال دوم كل مباحث نيم

18تا پايان درس   10درس 
 163تا صفحة  82صفحة 

هاي آمادگي براي  خرداد آزمون 19شنبه  خرداد و پنج12شنبهخرداد، پنج5شنبهارديبهشت، پنج 29شنبه  در روزهاي پنج
 نام به سايت كانون مراجعه نماييد. شود. براي اطالع از نحوة ثبتن در سايت كانون برگزار ميطور رايگا امتحانات مدارس، به
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   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1401ارديبهشت  30 زمونآ 
 

  است؟ آمده درست تماماً نهيگز كدام در »خاك به سرافرازت سرو ةيسا فتدين تا / نيزم يرو شود پر اشكم يها گل از خواهم« تيب يها هيآرا - 8
  استعاره مجاز، ه،يتشب تناسب، هاميا )2     هاميا مجاز، استعاره، ص،يتشخ )1
  هاميا ر،ينظ مراعات ص،يتشخ ه،يكنا )4  يزيآم حس تناقض، ه،يتشب ر،ينظ مراعات )3
 ؟شود يافت مي» چند مسند و چند قيد«در ابيات زير ترتيب،  به - 9
  اي بس عزيز را كه جهان كرد زود خوار    كه جهانت عزيز كرد غرّه مشو به آن«

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

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

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

  ويانـات جـيـح راه آبـمـند و گا تـمـدر ظل  است ي همچون تو در ميان ـتابـه آفـكا آنـالف) ب
  م چون گل آشامد نسيم صبحگاهان راـچراغ  » غالب«ب) نشاط هستي حق دارد از مرگ ايمنم 

  مـزلي ما صيد گورستان شويـنـآه اگر در م  ج) باشد اميدي هنوز ار زندگي باشد وليك 
  افشان به آهنگ دگرذره دست شود هرمي  د) گرچه غير از يك نوا در پردة خورشيد نيست 

  تـان اسـهـر دم نـدا و ديگـيـي پـهـگ    بگفت احوال ما برق جهان است هـ)
  هـ ،) ج4  د ،) ب3  د ،) الف2  هـ ،) الف1
 است؟ درست بيت كدام مقابل ةگزار - 12
 .)است محذوف سازوابسته ربط حرف( نكني ديگر عالم از خبر با مرا تا  ندهم عالم دو به را ريـبـخيـب مـعال) 1
 .)است مشهود استمراري ماضي فعل يك( من بال هجر آتش نسوختي اگر !آه   پريدمي صفتمرغ تو وصل كوي سر بر) 2
 .)است اسنادي فعل فاقد( كرـش و وانـارغ بر دـآم رهـچي    زهــم و گــرنـه ب بــل دو و رخ دو )3
 .)است تكرار تبعي نقش داراي( آه دلت از آه روياآيينه   يفكندـن اـم رـب يـسـكـع وـت رـهـم )4
 است؟ گزينه كدام در مذكور ضمير نقش مشابه زير بيت در پيوسته ضمير نقش - 13
 »ار خود كن رمضان در نهان قدر شب چون  جهان چشمانگرسنه نظر به خورندتمي«
 آشيانت به نرسد فكرت مرغ كه كنم چه    نشيمن ندانمت كه شاهبازي كدام تو) 1
 من جان تو سر گرد رايگان به كشيم رو  من عمر تو ره نُزل امان جان هب دهيم گر) 2
 كباب دل گدازان تن بريان سينه گريان ديده  آفتاب آن رخبي هاشب هست مشمع همچو) 3
 بخش مايهبي دل تو از برد كش    بخش مايه مي ساغر آن از امشب )4
 ؟قرابت معنايي دارندديگر  با يك كدام گزينه،ابيات  - 14

  كار ت از ستم نابهـارغ اسـر فـگـد مـيـب  خورد  هاست، سنگ به پا مي شاخ كه با ميوه الف)
  كز هر كه خوري سنگ عوض ميوه فشاني  فتـوان گـد تـنـرومـل بـخـو را نـب) آن روز ت

  دار ما به سنگ دهد پهلو درخت ميوه مي  تـج) حرف سخت از بردباري بر دل ما بار نيس
  ميمهها مر ا ز خوي نرم، بر زخم دهنـم  انـ، خصم را بستن زبنرمي توان با چرب د) مي
  ام ديوانه رسازم ا چون به زنجير جنون مي  تـازگاري و مدارا عاقلي اسـگرانان س هـ) با

 ب، د، هـ )4  ج، د، الف )3  هـ، ج، د )2  الف، ب، ج )1
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   4: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)مومي ع         1401ارديبهشت  30 آزمون 
 

 . … جز بهها يادآور يك وادي مشترك هستند  همة گزينه - 15
  تويي عقل و تويي قلب و تويي جان    ي نيست اعيانتويي و جز تو چيز )1
  كي رسد محدود در معبود خويش  هست عقل و جان و دل محدود خويش )2
  تو وجود مطلقي فاني نما    هاي ما هاييم و هستي ما عدم )3
  چيست هستي پيش او كور و كبود    پيش هست او ببايد نيست بود )4
 زير است؟ مفهوم كدام بيت، متناسب با پيام اصلي بيت - 16
  »جلوة آب صاف در گل و خار    چشم بگشا به گلستان و ببين«
  گم شده بيني ز يك خورشيد تو    صد هزاران ساية جاويد تو )1
  خود چو عشق آمد نه اين نه آن بود    نيك و بد در راه او يكسان بود )2
  آن يكي باشد در اين ره در يكي    گر بسي بيني عدد، گر اندكي )3
 تافتن گيرد ز حضرت نور ذات    اك گردد از صفاتچون دل تو پ )4

 ؟داردنكدام بيت با بيت زير، قرابت مفهومي  - 17

  »كزين كوه آتش نيابم تپش    به نيروي يزدان نيكي دهش«
  انشمچه باك از موج ع ،رقه هست ايمنط از غَچو ب  ترسد هر كيز انقالب د ،چو واصل گشت طالب) 1
  آب ،زيرا كه هيچ وقت نترسد ز آتش    بالزين اعتماد نوش كنند انبيا ) 2
   جار ةهر تو سر رشتم تينِبل المح  دست دلش دهده كه ب خوف از چه دارد آن )3
 و پيمان چه باكنيكي مر او را ز      ز يزدان پاك نترسد كسي كو )4

 روي ابيات كدام گزينه تماماً درست آمده است؟ مفهوم روبه - 18
  (ستايش خاموشي) گير در آب نشود ماهي خاموش نفس  گويي است كشان پر داروي بيهشي باده الف)
  (شكيبايي عاشق) ام اخترفشان را در ثريا كرده ةديد  هرشبي از مهر رخسار تو تا هنگام صبح  ب)
  (تحمل بالها) به كه با دشمن نمايي حال زار خويش را  درد دل پوشيده ماني تا جگر پرخون شود ج)
  (شكستن خاموشي) مو بر اندام تو جوشن شود از خاموشي  موشي انداختگر تواني سپر از مهر خ د)
  (ارزش واالي جسم) آيد برون، در شكّر است پسته چون از پوست مي  لرزد به خود جسم مي جا از شكست ) روح، بيـه
  ـد، ه )4  الف، ج )3  ) ب، ج2  الف، ب )1
  تناسب معنايي دارد؟» شد از لبش لبخندم نميگ  - چون كليد گنج مرواريد - كه هرگزآن« كدام بيت با عبارت: - 19
  كندگوش كشيده است از آن گوش به من نمي  كنم وليپيش كمان ابرويش البه همي) 1
  پاس دل چون غنچه از چين جبين داريم ما    چين پيشاني بود شيرازة اوراق دل) 2
  كردي تحمل، كم و بيش از جهان خرسند ديده وگر صد ناروا  شك هزاران بار با لبخند ديدهتو را چشمان اين آيينه بي) 3
 لبخند حزن آلودة افتاده از جوشمآب بي  اي بهار رفته از خاطر، من آن مرداب خاموشم) 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـة و القصـیدة  سـبَّ الرّ  يّ عة عندما دخل االمام الشّ مکّ  يف أنشَدهاقصیدة  يأشهُر قصائد فرزدق ه« - 22 ع حرم الکع ب َضـغَ  يفـ بتا

  »:هشاٍم و ِسجنه

ـ  اي كه فرزدق در مكّ قصيده) 1 ت خشـم  ه هنگام وارد شدن امام چهارم از شيعه سرود از قصايد مشهور اوست و اين قصـيده علّ

  و او را زنداني كرد! هشام شده

ه سرود آن هنگام كه امام چهارم شيعه به حرم كعبـه وارد شـد و   اي است كه در مكّ ن قصيدهمشهورترين قصايد فرزدق هما) 2

  هشام و زنداني كردن او نقش داشت! قصيده در خشم

ه آن را سرود هنگامي كه امام چهارم شيعه به حـرم كعبـه داخـل    اي است كه در مكّ مشهورترين قصايد فرزدق همان قصيده) 3

  !كردن او شدهشام و زنداني  شد و آن قصيده باعث خشم

قصيده آن ه هنگام وارد شدن امام چهارم  از شيعه آن را سروده است و اي است كه در مكّ از قصايد مشهور فرزدق آن قصيده) 4

  براي خشم هشام و زنداني شدن او! شدتي علّ

ةالفلم کان مشهدًا ُیرعب من ُشاهده ولکّنه قِ  يسقو الِفراخ ف« - 23 اة قاس   »:ال ِفرار منها سم من ح

هـا   كرد اما آن بخشي از زنـدگي دشـوار آن   اي ترسناك بود براي كسي كه آن را مشاهده مي ها در فيلم، صحنه ) افتادن جوجه1

  است كه هيچ گريزي از آن نيست!

ي دشـواري اسـت   ديدند ولي آن قسمتي از زندگ ترسانيد كساني را كه آن را مي اي بود كه مي ها در فيلم صحنه ) افتادن جوجه2

  كه هيچ راه فراري از آن نيست!

كند ولي آن قسمتي از زندگي سختي  ترسانَد كسي را كه آن را مشاهده مي اي بود كه مي ها در فيلم يك صحنه ) افتادن جوجه3

  است كه از آن راه فراري نيست!

كرد اما آن بخشي از يك زنـدگي دشـوار    ه ميترسانيد كسي را كه آن را مشاهد اي بود كه مي ها در فيلم صحنه ) افتادن جوجه4

  است كه هيچ گريزي از آن نيست!

 

  3عربي، زبان قرآن 
  3عربي، زبان قرآن 

  سال دوم مباحث نيمكل 
  4تا پايان درس  3درس 

  64تا صفحة  33صفحة 

دقيقه 15
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  :الخطأعّین  - 24
ُ العدّو مرارة الهزمة حّقاً ) 1 أنفسـنا: و ُنذی ادة أراضـینا إّال   چشـد و  شكست را دشمن مي تلخيگمان  بي نحن الُندافُع عن س

  كنيم! مان دفاع مي هايمان از تماميت سرزمين ما تنها با جان
الً  قد انخفضِت األسعار إنخفاضاً ) 2 كمـي پـايين    يهـاي دولتـ   ها پس از اجراي برنامه قيمت  عد تنفیذ البرامج الحکومّة: قل

  آمده است!
چرا كـه خـوش رفتـاري از    خوبي رفتار كن  بهبا مردم  خـالق:سن المعاملة مـن مکـارم األعامِل الّناَس معاملة حسنة ألّن حُ ) 3

  !هاي اخالق است كرامت
  !برم نمي ،به كشورم جز خاطراتي جاويدان كه دارم :يخالدة مع إّال ذکراتٍ  يلی وطنإال أحمُل ) 4

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

  دوستانِ او است!
ُکم ُِمطالع) 3 ت  هـاي  كنيد؛ زيرا با آن به تجربه ها را مطالعه مي شما كتاب َمـم:ی َتجـاِرِب األُ ة الُکُتب ِألّنها ُتوِصـُلُکم إلـعَل ت هـا دسـ   امـ

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

 :»گذارد ثير ميأندن آن در وجود ما به طور عميق تگرداند و تنها خوا نياز نمي ها بي ها ما را از كتاب تجربه« - 26
قًا إّال قراءتها!أغنینا عن الکتب و التؤّثر في جارب التُ التّ ) 1   نفسنا تاثیرًا عم
نا عن الکتب و تؤّثر في ) 2 قًا قراءتها وحیدًا!أالُتغنی تجاُر   نفسنا تاثیرًا عم
قًا إّال قراءتهاأجارب و التؤّثر في الُتغنینا عن الکتب إّال التّ ) 3   ! نفسنا تاثیرًا عم
قًا!أتب و تؤّثر قراءتها في جارب الُتغنینا عن الکالتّ ) 4   نفسنا تاثیرًا عم
ما یناسب الّنّص: ■■   )۳۱- ۲۷( اقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة 
عجائُب الخل کثیرة جّدًا و من أغَرب هذه العجائب الخّفاُش اّلذ َسکن في األماکن المتروکة و الُکُهوف الُمظلمة. هو «

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

ع اإلنسان أن َسمع هذه الموجات الّصوتّة. أعَطی هللاّا هذا الحیوان آذاناً  ستط ة و حاّسة سمع حاّدة  ال لالجتناب  ستعملهاعجی
اء أثناء الّطیران. الخّفاش علی عکس سائر الّطیور ال ُحّب ضوء الّشمس و یهرب منها فلهذا َطیر في من اإل األش صطدام 

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

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

أُ ) 1 صر  ه!حیواٌن عجیب ُی   ذَن

َع ُممارساته أثناء الّلیل!) 2   فعل جم

  أثناء الخروج َعتمد علی حاّسة الّسمع!) 3

ه ضوُء الّشمس!) 4   حیوان َلبون ُعج

  :الخطأعّین  - 28

ستخدم الخّفاُش ضوء الّشمس للّتعّرف علی ) 1   طرقه!ال 

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

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

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

أتِ عّین سؤاًال  - 29   جواُه في الّنّص: لم 

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

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

ح  ■   و الّتحلیل الّصرفّي: في اإلعرابعّین الّصح

  »: ستعمل« - 30

  المّتصل» ها«و مفعوله ضمیر معلوم / فعلٌ  –ئدة له ثالثة حروف أصلّة و ثالثة حروف زا –مضارع ) 1

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

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

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

  »:تعّرفاً « - 31

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

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

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

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

ط حرکات الحروف يف الخطأعّین  - 32   :ض

قًا َظَهُر ف َنفِسه يقاِرُئُه َفُیَؤثُِّر ف َیَتَصفَُّحهُ  ُرّب ِکتاب) 1   آراِئِه! يتأثیرًا َعم

هُ  يُهناَک طاِئٌر َُسّمی َبرناِکل َیبن) 2 اٍل ُمرَتِفَعٍة َعیدًا َعِن الُمفَتِرسیَن! َفوق  ُعشَّ  ِج

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

ُش الَبخیُل ف) 4 َش الُفَقراِء و  يَع ا َع ن اِء! اآلِخَرِة ُمحاِسَة يُحاِسُب فالدُّ  األغن

  :تعن المفردا الخطأعّین  - 33

یف ِسبب  يف َیرخصِسعر الِعنب ) 1 ة الصَّ   ): َغلو، ِقّلة. (متضادّ هُوفور نها

اً الواحد آراء عشرَن  الموضوع يقد َنقرأ ف) 2   جمع): الَمواِضع، ُکّتاب. (کاِت

ةروف العاقل ُیواجه الظّ ) 3 اته و  يف القاس ةمنها. (مترادف): الّص  ال َیهربح   ، ال َفرُّ ع

   . (مفرد): الحاّج، األعَظماألعاظمطواف  الُحّجاجطاف اإلمام ِالبیت َبین ) 4

قة و الواقع: - 34 ح حسب الحق   عّین الّصح

ة  ُتعطیعندما ) 1 عنلمسئول ُ ِبها يشخٍص    !هو ال یلی

  !الّسهل يالّصفا و ال َینبُت ف يإّن الّزرَع َینبُت ف) 2

غلو إذا کثَر و یرُخُص إذا قلَّ يکّل ش) 3   !ء 

ه ما ُحبُّ لنفسه فهو مؤمنٌ َمن ُ ) 4   !حّب ألخ

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

قاً ) 1 س له نظیر ماً تعل) 2    تعّلمًا دق   ل

قاً ) 3 مًا دق   تعّلماً ) 4    تعل
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سعّین المستثنی منه  - 36   جمعًا سالمًا: ل

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

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

  الُفندق خدمات کثیرة إّال الَفطور! اهذ يُتعَطی للُسّاح ف) 3

  !  طاقات الُمرافقین إّال طفًال صغیرًا منهم يّ رطش الشُّ َفتّ ) 4

ح: ن الّص عیّ  - 37   ح

ع الکتب المؤلّ ) 1 ة! يالّنجوم إّال ما کان ف يفة فما طالعُت جم   )محذوفله منه  : مستثنیما( المکت

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

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

اره! ( رکة إستخدامًا ماإستخدم مدیر الشّ ) 4    ال یبّین نوع الفعل) : مصدرإستخداماً فهم الموّظفون سّر إخت

  تؤّکد فعلها:» ُمحاولة«عّین  - 38

  ن یتأّکد عَلی نجاحه!دروسه ُمحاولة مَ  يف ُحاول ولد )1

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

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

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

  مستثنی منه:تکون » اُالّمهات«عّین  - 39

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

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

افة تکرم اُالمّ إجاءت  ما )3   إّال اُالّمهات! لی ض

  إّني لم ُاشاهد أحدًا خلف الّنوافذ إّال اُالّمهات! )4

  عّین المفعول المطل للنوع: - 40

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

ارتفاع األمم يف اُس نّ ال َمشي )2   سعار!ّر الُمشاة ُمعترضیَن 

االً  )3   یوصف! ال رائعاً  جماهیر الّشعب استقبلت قائدها استق

اب و َتجهیزهم للمستقبل! اّلذ َمن ذا )4   یتوّلی ترّة جیل الّش

@Doping_mazzt.me/konkurbanks



   10: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)مومي ع         1401ارديبهشت  30 آزمون 
 

  
 

 هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟  كدام عناوين با عبارت - 41

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

  هاي شيطان به تأخير انداختن توبه از حيله ←بعد توبه كن و كن گناه  ةوعددادن ب) 

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

 زكيهت ←شوي آن و د) خروج گناهان از قلب و شست

  ) ج، د4  ) ب، د3  ) الف، ب2  الف، ج )1

 شوند؟  چه كساني مشمول نعمت فضل الهي مي و داني چيست الهي به مغلوبين خود فرمان - 42

  »و الذين جاهدوا فينا« -» اهللا رحمةال تقنطوا من « )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  پشيماني حقيقي  –داشت  د را نگه ميكرد و حرمت صاحب خو اگر بنده بود بندگي مي )2

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

  با زبان » استغفراهللا«گفتن  -داشت  كرد و حرمت صاحب خود را نگه مي اگر بنده بود بندگي مي )4

 گردد؟  ست و اصالح اين گناهان در چه صورتي دشوار و مشكل ميچي پس از نفوذ در تمام سطوح جامعه راه ايستادگي در برابر گناهان اجتماعي - 45

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

  وقتي كه با گذر زمان، صفات ناپسند در وجود افراد ريشه بدواند و نفوذ كند. - طاغوتي ) با حمايت همه جانبه از ولي معصوم و اعتراض در برابر حاكمان 2

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

  از حق ريشه بدواند.

جايي نرسـد و انحـراف از    اگر مردم كوتاهي كنند و اقدامات دلسوزان جامعه به -هاي ايثارگرانه و حتي تقديم جان و مال  فعاليت هاي بزرگ و با تالش )4

  حق ريشه بدواند.

  3دين و زندگي 
  سال دوم كل مباحث نيم

  10تا پايان درس  7درس 
  136تا صفحة  76صفحة 

دقيقه 15  3 دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
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 ؟ بيان شده است هترين حق خداوند بر بندگانش در كدام آية شريفمفهوم مهم - 46

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

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

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

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

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

  »…الذين اسرفوا علي انفسهم  قل يا عبادي « )1

  »إنّ اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين« )2

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

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

 ه در كدام گزينه در ارتباط است؟ هاي ذكر شد ترتيب با عبارت هاي زير، به عبارت - 48

  گر از برقراري روابط تجاري هدفمند با ساير كشورها هدف كشورهاي سلطه - 

  طبقاتي ةوجود آمدن فاصل ماندگي اقتصادي و به ترين عوامل عقب از مهم - 

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

  تحريم  -گري برخي مسئولين  رافياش –ايجاد استقالل كاذب  )1

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

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

  تحديد –گري برخي مسئولين  اشرافي –وابسته كردن كشورها  )4

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

  گرايي گرايي و مصرف رواج تجمل –دهد.  نه جزء از ده جزء عبادت را تشكيل مي )1

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

  گرايي گرايي و مصرف رواج تجمل -بايد مؤخر از يادگيري مسائل شرعي تجارت باشد.  )3

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

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

  عمل به دستورات الهي –قمار و شراب  )1

  ها اعتقاد به اصول دين و پايبندي به آن –قمار و شراب  )2

  عمل به دستورات الهي –نا ز )3

  ها اعتقاد به اصول دين و پايبندي به آن –زنا  )4
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داريد و آن براي شما بد است و خدا  مي  داريد و آن براي شما خوب است و بسا چيزي را دوست و بسا چيزي را خوش نمي« ةمبارك ةاز توجه به آي - 51

 شود؟  كدام مفهوم حاصل مي» دانيد داند و شما نمي مي

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

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

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

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

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

  .باشد غاصب صهيونيستي هر نوع تجارتي كه به نفع رژيم )1

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

  استفاده از پوشاك توليدي كشورهاي بيگانه )3

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

 ؟ شودهايي دارد و تزكية نفس با چه چيزي شروع مي هاي الهي چه ويژگي مطابق آيات وحي الهي پاداش - 53

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

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

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

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

 ؟ هاي مربوط به خود مناسبت دارند كدام عناوين با عبارت - 54

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

  عدالت  ←ب) محور جامعه در تمدن اسالمي 

  تفكر و علم ←ج) مبناي زندگي در تمدن اسالمي 

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

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

 ؟ دهد ميرا كند و به چه كساني پاداش برترين جهاد  وند در روز قيامت چه كساني را شاد ميخدا ،به تعبير رسول خدا - 55

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

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

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

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

 ؟ اي چه بود سكه

  گويي به سؤال آن فرد تبيين ميزان پاداش پاسخ –كارگزار  )1

  .كرد تشويق فردي كه از حضرت سؤال مي –آموزگار  )2

  گويي به سؤال آن فرد تبيين ميزان پاداش پاسخ -آموزگار  )3

  .كرد تشويق فردي كه از حضرت سؤال مي -كارگزار  )4

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

 ؟ جديد و مؤيد چه موضوعاتي هستند

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

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

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

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

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

 ؟ شمردند منجر به چه امري مي

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

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

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

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

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

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

  هاي پيدايش تمدن جديد زمينه –مدن جديد آثار و پيامدهاي منفي ت )2

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

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

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

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

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

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

  مقام زن و جايگاه خانواده احياي -احياي مقام زن و جايگاه خانواده  )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- I’m sure that this serious disease … if you followed your doctor’s medical advice. 
1) had prevented   2) can prevent 
3) could prevent  4) could be prevented  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    3) must be already started  4) had already started 

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

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

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

 3  زبان انگليسي
 

  3زبان انگليسي 
  سال دوم كل مباحث نيم

  3تا پايان درس  2درس 
  99تا صفحة  60صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 
PASSAGE 1: 

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

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

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

cause.      

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

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

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

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

income countries.  

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

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

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

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

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

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

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

1) ear infection  2) low birth weight 

3) immunization  4) prematurity 

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

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

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

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

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

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

1) are the only preventable causes of hearing loss 

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

3) may result in diseases such as measles and mumps 

4) cause about 60 percent of hearing loss in children 

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

1) include  2) identify 

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

  

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

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

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

80- The passage would most probably continue with a discussion of which of the following? 
1) Automated freeways 
2) Solutions to pollution in the future 
3) Different means of transportation in ancient societies 
4) Electric shuttle buses 
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  گويي زمان پاسخ  ها شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويي نوع پاسخ

  اجباري
  دقيقه 50  81-110 30  و پايه مرتبط 3رياضي 

  دقيقه 40  111-160  50  3شناسي  زيست

  دقيقه 90  ـــــ  80  جمع كل  
 
 
 
 
 

 
 

 

لاير�اض�
 

  حميد عليزاده  –نيان پويان طهرا –حسيني  محمدحسن سالمي –سامان سالميان  –ياسين سپهر  –بابك سادات  –عرفان رقائي   –وحيد راحتي  –جاني  محمدابراهيم توزنده –اميرهوشنگ انصاري 
  زاده  فهيمه ولي –جهانبخش نيكنام  –سيدجواد نظري  –سروش موييني  –ميالد منصوري  –ملكي  اكبر كاله –احسان كريمي  –نيما كديوريان  –زاده  احسان غني

ز�ستشناس�
 

  عليرضا رضايي   –حيمد راهواره  –علي درفكي  –آرمان خيري  –پور  حسين حامد –بيگي  محمد حسن –علي جوهري  –پوريا برزين  –اصل  ياسر آرامش –اديب الماسي  –جواد اباذرلو 
  زاده  پيام هاشم –كاوه نديمي  –اميرحسين ميرزايي  –شروين مصورعلي  –زاده  وحيد كريم –حسن قائمي  –نيما شكورزاده  –اشكان زرندي  –محمدمهدي روزبهاني  –علوي  اميرمحمد رمضاني

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  اصغر شریفی علی  اصغر شریفی علی  ریاضی
   مهرداد ملوندي

  زاده فرشاد حسن
  تبریزي سرژ یقیازاریان  مهدي نیکزاد  علی مرشد –فروشان ایمان چینی

  اهوارهحمید ر  فرد امیرحسین بهروزي  محمدمهدي روزبهانی  شناسی زیست
  علی رفیعی
  رفیعی کیارش سادات

  مهساسادات هاشمی  نیما شکورزاده

 

 
 

 
 

  مدیر گروه
 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی 

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

  یسیده صدیقه میرغیاث  آرایی نگاري و صفحه حروف

  بقت مصوباتمستندسازي و مطا
   مقدم مازیار شیروانیمدیرگروه: 

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

  

  14011401  ماهماهارديبهشتارديبهشت3030آزمونآزمون
  تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

دفترچة اول دفترچة اول 
اختصاصي تجربياختصاصي تجربي
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 محل انجام محاسبات

  
 

  
  

اگر  -81
x x , x

f (x) b
a , x

x

   
 



3 23 1

1
xدر خط مماس بر آن  ،باشد پذیر تقمش بر     کند؟ ها را با کدام عرض قطع می ور عرض، مح2

1 (7
2   2 (3

4   3 (2   4 (5   

xاگر  -82
f (x) ( )

[x]
  حاصل گاه  آن ،باشد 31

h

f ( h) f ( )
lim

h

 

0

2  کدام است؟  2

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

fچند خط موازي محورهاي مختصات بر  -83 (x) x x  3 2 4  شود؟  مماس می 5

  ) هیچ4  3) 3  2) 2  1) 1

xاگر  - 84
f (x)

x x


 3 2 2
fحاصل گاه  آنباشد،   ( )

f ( )


2
2
2

 کدام است؟  

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

 ، اگرfپذیر  براي تابع مشتق - 85
x

x
lim

f (x)




1
4 4 yمشتق تابع گاه  آنباشد،  24 x f ( )

x
 2 xدر  1  1  کدام است؟ 

1 (10   2 (6   3 (6   4 (10   

fاگر  -86 ( ) 4 2 ،f ( ) 4 g(x) و 3 f ( f (x )) gباشد، مقدار  22 ( )  چقدر است؟  2

1 (24  2 (36  3 (72  4 (48  

xاگر  -87 ;x
f (x)

x ;x

    
    

2 2
2 2

yباشد، نمودار تابع   f (x) xدر  1   چه وضعیتی دارد؟ 0

  اي ) گوشه4  ) ناپیوسته3  ) مماس قائم2  پذیر  ) مشتق1

yخط  -88 x 8 5 fنمودار تابع  16 (x) x 5 در فاصـله  fمتوسـطکنـد. آهنـگ تغییـر  قطـع می x2و x1را در دو نقطه  1

[x ,x ]1  برابر است؟  اي با کدام طول نقطهآن در اي  با آهنگ لحظه 2

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

دقيقه  50 وقت پیشنهادي : 7تا  4هاي فصل: 3رياضي 
 148تا  77هاي صفحه
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 محل انجام محاسبات

yتابع  -89 (x ) (x )  31 )در بازه  2 ,a]  .حداکثر نزولی استa  کدام است؟ 

1 (5
4   2 (7

4   3 (12   4 (3
4   

aاگر تابع  - 90
f (x) x

x
 


2 A(bدر نقطۀ  1 ,  کدام است؟ bداراي اکسترمم نسبی باشد، مقدار  6(

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

fتابع  -91 (x) | x x |  2 2  داراي چند نقطۀ بحرانی است؟ 2

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

f، منحنی تابع aبه ازاي کدام مقدار  -92 (x) x x ax   3 22 6  یا مینیمم ندارد؟  ماکزیممنقطۀ بحرانی دارد اما نقطه  1

1 (2   2 (9
2   3 (6   4 (8   

fماکزیمم مطلق تابع  -93 (x) x | x | x 2 ]در بازة  4 , ]3 12  کدام است؟  5

1 (2 5   2 (2   3 (3 5   4 ( 34 5 12   

yمطلق تابع ماکزیمم  - 94 x x   24 ]در بازه  9 , ]0  چقدر است؟  2

1 ( 11   2 (1   3 (3 10   4 (2   
متر است. اگر مساحت  2هاي آن  یک از ساق  متر و هر 4الساقینی  متساوي ذوزنقۀمطابق شکل، یک قاعده  - 95

 کدام است؟ اندازة قاعده دیگر ذوزنقه  ،ترین مقدار باشد ذوزنقه بیش

1 (2 2 3   2 (1 2 3   

3 (3 3   4 (2 2 2   

fیک منحنـی بـا معادلـۀ درون  مقابلمستطیلی مطابق شکل  -96 (x) x  گیـریم  در نظـر می 22
مستطیل را حـول . باشدها xو دو رأس دیگر روي محور منحنی رأس مستطیل روي  وکه د طوري به

کدام باشد تا حجـم اسـتوانه ایجـاد شـده از دوران  Aدهیم. مختصات نقطۀ  ها دوران میyمحور 
 مستطیل ماکزیمم شود؟ 

1 (( , )
1 7
2 4   2 (( , )

1 17
3 9   

3 (( , )1 1   4 (( , )
3 23
4 16   

4

2 2

@Doping_mazzt.me/konkurbanks



  5 :ةصفح  اختصاصي دوازدهم تجربي  رياضي - ارديبهشت  30 آزمون -» 7«پروژة  

  

 
 
 

 محاسباتمحل انجام

Aاگر  - 97

3
Bو  2

1
y روي خط 4اي به طول  نقطهصورت فاصلة  باشند، در اين 2 x  2 3  كدام است؟ ABخط  از عمودمنصف پاره 0

1 (2  2 (2 2   3 (2   4 (1   
كـانوني   هـا) از رئـوس غيـر    (كانون FFاست. اگر دايره به قطر  a2مقابل طول قطر بزرگ  بيضيدر  -98

(B ,B) مساحت مثلث  ،عبور كندB A F


a2چند برابر  

 است؟   4

1 (2 1   2 (2   

3 (2 2 1   4 (3 2   

5طول قطر بزرگ يك بيضي با خروج از مركز  -99
5روي بيضي و به فاصلة  Mاگر نقطة  .است 7برابر  7

فاصـلة   ،از مركز بيضي باشد 2

 ترين كانون بيضي كدام است؟   از نزديك Mنقطة  فقط

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
 ، حجم حاصل چقدر است؟  دهيم ها دوران مي را حول محور عرضدر شكل زير، ناحية هاشورخورده  - 100

1 (40
27   2 (20

9   

3 (40
9   4 (20

27   

  
  

)Aاي كه از سه نقطة  دايره ةمعادل -101 , )1 2 ،B( , )1 )Cو  6 , ) 3  گذرد، كدام است؟ مي 2

1 (x y x y   2 2 2 2 14     2 (x y x y   2 2 2 4 11   

3 (x y x y   2 2 2 4 11     4 (x y x y   2 2 2 4 11   

xدايرة طول وتري كه  -102 y x y    2 2 4 8 15 yخط از  0 x  4 3 5  كدام است؟ ،كند جدا مي 0

1 (4  2 (5  3 (2  4 (3  
)Aدو نقطةگذرا از  ةشعاع داير -103 , )2 )Bو  0 , )2 yو مماس بر خط  0   كدام است؟   2

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

F

B

A

'

F' A

B'

O

y=1

x
2

y

d

d2

1

3

3
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 محل انجام محاسبات

 کدام است؟  ،از قبل بیاید تر چک کنیم. احتمال آنکه هر بار کو تاسی را سه بار پرتاب می -104

1 (5
54   2 (5

18   3 (5
9   4 (5

12   

 فرزند با سنین مختلف دارد. با چه احتمالی در ترتیب به دنیا آمدن فرزندان هیچ دو فرزند متوالی پسر نیستند؟  5یک خانواده  -105

1 (13
24   2 (13

64   3 (11
32   4 (13

32   

P(A)اي باشـند اگـر  دو پیشامد از فضاي نمونـه Bو  Aفرض کنید  -106 / 0 4 ،P(B | A) / 0 P(B)و  22 / 0 گـاه  ، آنباشـد 2
P(B | A )  کدام است؟ 

1 (14
75   2 (3

20   3 (3
25   4( 13

75   

هـاي رو  احتمال اینکه حداقل یکـی از تاس ،اگر بدانیم مجموع اعداد رو شده یک عدد فرد است .کنیم تاسی را دو بار پرتاب می - 107
 کدام است؟ ،شده عدد یک باشد

1 (11
36   2 (7

18   3 (1
3   4 (5

18   

هـر دو در یـک روز هفتـه  کـهبا چه احتمالی یک دختر و یک پسر  .کنیم پسر، دو نفر به تصادف انتخاب می 4دختر و  3از بین  -108
 ؟ شوند ، انتخاب میاند متولد شده

1 (4
49   2 (4

21   3 (3
49   4 (5

49   

کنیم. با کدام احتمـال  سکه پرتاب می 2صورت  سکه و در غیر این 4 ،بود 7ها  کنیم. اگر مجموع پرتاب دو تاس را با هم پرتاب می -109
 آید؟  می سکه رو 2 فقط

1 (1
3   2 (7

24   3 (13
48   4 (15

48   

در ابتـدا  Cمهرة آبی اسـت و ظـرف  3مهرة سبز و  5امل ش Bمهرة سبز و ظرف  4مهرة سیاه و  3مهرة آبی،  1شامل  Aظرف  -110
کنیم.  خارج مـی Cگذاریم. سپس یک مهره به تصادف از ظرف  می Cبرداشته و در ظرف  Bمهره از  3و  Aمهره از  4 خالی است.

 کدام است؟  ،سبز باشد، Cاحتمال آنکه مهرة خارج شده از ظرف 

1 (31
56   2 (29

56   3 (27
56   4 (25

56   
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اي یاخته بیشتر از بخش رأسی است.  نوعی اندامک دو غشایی در بخش قاعدهعداد ، تنفرونهاي پوششی مکعبی  در یاخته -111
 ............ گفت توان نمی شبکیه،اي  هاي استوانه این اندامک در یاختهدربارة 

  نیز فعالیت کند. اي یاخته چرخۀ Sتواند خارج از مرحلۀ  استر را دارد، می ي شکستن و تشکیل پیوند فسفود یی) آنزیمی در آن که توانا1

  کمک کند.  NADتواند در خارج این اندامک همانند داخل آن، به بازسازي  اي، می ) پیرووات تولیدي در مرحله اول تنفس یاخته2
Hو  CO2هاي   ) مولکول3 O2 شوند. تولید میاي هوازي، درون این اندامک  حاصل از تنفس یاخته  

  گیرد. همانند مصرف آن، درون این اندامک صورت می  Aآنزیم ) تولید استیل کو4
 م صحیح است؟تار ماهیچۀ توأدر  ATPهاي ساخت  انواع روشکدام گزینه دربارة  -112

  شود. ل میکند، از اکسایش پیرووات حاص هاي درد را تحریک می آلی که گیرندهطوالنی، مادة غیر شدید و تمرینات ورزشی ) پس از1
  وجود دارند.ماده  در سطح پیش ATPهاي آزاد به منظور ساخت  شود، فسفات کز، در بخشی از یاخته که کلسیم به آن بخش آزاد می ) در مسیر تجزیۀ گلو2
  بسازد. ATPهاي اکسیژن در بخش درونی خود  تواند با اکسایش مولکول  ها، راکیزه می ) در صورت رسیدن اکسیژن کافی به این یاخته3
  تیدي دارد. کلئو تیدي و نو کلئو نو غیربراي اتصال بخش فعال با شکل مشخص  یجایگاهبا سرعت باال نقش دارد،  ATPتولید  ) آنزیمی که در باز4

 شوند؟ می منجر ATPکننده به ساخته شدن  سنتز هایی صادق است که در همۀ جانداران فتو دربارة بعضی از روشکدام عبارت، فقط  - 113

  کند. جایی در جهت شیب غلظت، انرژي الزم را فراهم می ها به جابه ) تمایل پروتون1
  سازد. را ممکن می ATP) جدا شدنِ گروه فسفات از قند فسفاته، تولید 2
  شود. جب تبدیل اکسیژن مولکولی به یون اکسید می ) در نهایت، مو3
  .ا مصرف انرژي همراه استب، ADP) افزوده شدنِ گروه فسفات به 4

حیات خـود را  ،رژيتأمین ان )هاي( ش ل نهایی حاصل از رووممکن است به سبب تجمع محص لوبیا همراه درهاي  گروهی از یاخته - 114
 ها ............ گروهی از این روشدر فقط  از دست بدهند.

  می شود.  فرایند نبود مولکول اکسیژن در محیط، سبب وقوع آن) 1
  شود. مصرف می ADP کربنی، با تولید شدن نوعی قند سه ) همزمان2
  شود. امل میکاین فرایند تعداد کربن محصول نهایی گلیکولیز، ) بدون تغییر در 3
  دهد. پالسم، واکنش کاهش یافتن رخ می در سیتواکسید  دي کربن ) همزمان با آزاد شدن4

 افتد. قطعاً ............ اتفاق می، که ............  زیستن مستقل از اکسیژنطور معمول در نوعی فرآیند  به - 115

  سازي فسفات به منظور تأمین انرژي فعال تجزیۀ آدنوزین تري –شور نقش دارد  هاي شیري و خیار دهر) در تولید فراو1
  هاي درختان حرا دار گیاهان آبزي و شش ریشه هوا پارانشیمافت هاي ب در یاخته –در ور آمدن خمیر نان مؤثر است  )2
  دهد، آزاد را در راکیزه افزایش میهاي  اي که سرعت تشکیل رادیکال تولید ماده –شود  مشاهده نمی CO2سازي  آزاد ) در آن 3
   NADHهاي  کربنه به دنبال دریافت الکترون هاي نوعی ترکیب دو تغییر در تعداد کربن –شود  مشاهده می آلیسه نوع ترکیب آن،  یپایانمراحل ) در 4

مـاده  مراحل خود، تولید انرژي زیستی را فقـط در سـطح پیش هاي گیاهی که در طی هاي تأمین انرژي در یاخته هریک از روش -116
 اي دارد؟ دهد، چه مشخصه صورت می

  دهد. کافت صورت می تیدي را به منظور تداوم قند کلئو حیاي) ترکیبات نو) واکنش کاهش (ا1
  دهد. ) همزمان با مصرف پیرووات، نوعی حامل الکترون را مورد استفاده قرار می2
  پالسم آزاد خواهد کرد. اي سیتو اکسید را در مادة زمینه هاي کربن دي ) مولکول3
  کند. دار منتقل می  را به نوعی ترکیب کربن NADHهاي مولکول  ) الکترون4

 ............شود،  اي که مولکول ............ می ، در هرمرحلهيسیانوباکترلیز در یک  با توجه به گلیکو - 117

  تولید خواهد شد. NADH –فسفاته مصرف  ) اسید دو2  تولید شده است. ATP –انرژي مصرف   پر هفسفاتدو ) 1
  شود.  میانرژي مصرف  فسفات کم گروه –الکترون تولید  ) حامل4  مصرف شده است. ATP – فسفاته تولید ) دو3

دقيقه 40 وقت پیشنهادي : 8تا  5هاي فصل: 3زيست شناسي
 124تا   63هاي صفحه
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  .ستین ممکنساز  در یاختۀ پادتن کافت قند ندیفرا یینها فراوردة از CO2يساز آزاد از شیپ تا............  معمولبه طور  -118
  پالسم  ژن سیتو هاي هیدرو ) تغییر در میزان غلظت یون1
  کنندة الکترون تیدي حمل کلئو ) تولید نوعی مولکول نو2
  سازي الکترون از نوعی ترکیب واجد کربن ) اکسایش و آزاد3
  استیل ها به بنیان ) اتصال نوعی ترکیب مؤثر در فعالیت آنزیم4

 کند؟ تکمیل می نامناسبیطور  چند مورد، عبارت زیر را به -119

  »افتد. اتفاق می............ اي که  نسبت به مرحله............ اي که  مرحله ،مونیا نو کوکوس پتو استر کافت در فرآیند قند«
  شود، دیرتر می کاستهپالسم  هاي سیتو میزان پروتون از –افتد  اتفاق می  هیدرات الف) در آن تجزیه نوعی کربو
  زودتر ،شود پالسم کاسته می هاي آزاد سیتو از میزان فسفات –شود  فسفاته ایجاد می ب) در آن دو نوع ترکیب دو

  شود، دیرتر فسفاته شکسته می هاي کربن نوعی قند دو پیوند بین اتم –آید  وجود می ج) نوعی حامل الکترون در آن به
  شود، زودتر فسفاته افزوده می هاي شیمیایی نوعی ترکیب آلی تک تعداد پیوند بر –شود  ماده ساخته می در سطح پیش ATPد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟ عبارت زیر را به درستی تکمیل می کدام گزینه،. اي هستند اي در تارهاي ماهیچه مربوط به تنفس یاختههاي زیر  واکنش - 120

    »............ طور حتم  به............ توان گفت اگر  می«
  
  
  

  شود. مهار میدر یاخته ) 1) همانند آنزیم (2(هاي فعالیت آنزیم  –پالسمی باشد  ت از شبکۀ آندور حال نشسیم دلک ) یون1
  شود. بیشتر می درون یاخته) 2) و (1هاي ( فعالیت آنزیم –در یاخته کاهش یابد ) 1حصول جانبی حاصل از واکنش آنزیمی() م2
  یابد. ) افزایش می2) برخالف (1فعالیت آنزیم ( –پانکراس مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار گرفته باشند  ریز بخش درون هاي ) یاخته3
  یابد. تولید شکل رایج انرژي در یاخته افزایش می ) و2هاي ( یت آنزیمعالمیزان ف –افزایش یابد  Aترکیب  ةدهند هاي اکسایش ) فعالیت آنزیم4

 ... دور از انتظار ............ یک فرد سالم و بالغ، ......... مادة زمینه اي بافت پیوندي خون دردر  T4و  T3هاي  با افزایش میزان هورمون - 121

  نیست. –پالسم  صورت همزمان در سیتو به CO2) افزایش تولید یک نوع حامل الکترون و آزاد شدن 1
  است. –خورده راکیزه و کاهش فشار اسمزي آن فضا  هاي محصور در غشاي چین ) کاهش میزان پروتون2
  نیست. –شود  کربنی تولید و مصرف می اي که مولکول چهار هدر چرخواجد باز آلی آدنین  تیددار کلئو ع ترکیب نو) افزایش تشکیل سه نو3
  است. –ساز ATPها از کانال آنزیم  تون درونی راکیزه به دنبال افزایش عبور پرو فضايهاي آزاد  ) کاهش میزان فسفات4

 ؟ شود، صحیح است ر چرخۀ کربس تولید میکه د دار تید کلئو هر نوع ترکیب نو دربارةکاریوتی، چند مورد  در یک یاختۀ یو -122

  گیرد. ژن صورت می دروالف) ساخت آن ضمن مصرف الکترون و یون هی
  وجود ندارد.یاخته پالسم  اي سیتو ب) امکان مصرف آن در مادة زمینه
  گیرد. جود در نوعی اندامک دو غشایی قرار می ج) در مجاورت با دناي حلقوي مو

  نماید. جود در زنجیرة انتقال الکترون را فراهم می تونی مو هاي پرو د) انرژي مورد نیاز پمپ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ............ شود، یم خارج روواتیپ ازCO2مولکول کی که هاي تأمین انرژي، در هر زمانی یک از روش هر در معمول طور  به -123

  شود. استیل متصل می ها، به بنیان ) نوعی ترکیب آلی مورد نیاز براي فعالیت آنزیم1
  شود. الکترونی، دچار اکسایش میبالفاصله پس از آن نوعی حامل ) 2
  کند. اکسید در بسترة نوعی اندامک دوغشایی یاخته افزایش پیدا می ي کربن دي ها ) تعداد مولکول3
  کند. هاي خود ایجاد می کربنی ایجاد شده در نوعی فرآیند شیمیایی، تغییري در تعداد الکترون ) ترکیب دو4

@Doping_mazzt.me/konkurbanks



  9 :ةصفح  اختصاصي دوازدهم تجربي  شناسي زيست –ارديبهشت  30 آزمون - » 7«پروژة  

  

هاي  غشـایی یاختـه هاي دو  انـدامکغشایی گیري در ساختار  صادق است که با قرار یهای چند مورد، فقط دربارة بعضی از آنزیم - 124
 دهند؟ فسفات را صورت می کاریوتی، ساخت آدنوزین تري یو

    کنند. جا می ها را در جهت شیب غلظت جابه الف) پروتون
  نقش دارند. ATPهاي  ب) در ساخته شدن اکسایشی مولکول 

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

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

 کندري صادق است؟ میتو داخلیهاي حامل الکترونِ فضاي  کدام عبارت، فقط دربارة یکی از انواع مولکول - 125

  اند. دار تولید شده آلی کربن انرژي از ترکیبات هاي پر ) در پی خروج الکترون1
  اند. تنفس هوازي ایجاد شدهاي  چرخههاي  کربنی در واکنش ) تنها به دنبال اکسایش مولکول شش2
  دهند. خورده راکیزه انتقال می جود در غشاي چین هاي خود را مستقیماً به مولکول مو ) الکترون3
  کنند. داخلی غشاي درونی راکیزه فراهم می را در سطح ATP) انرژي مورد نیاز براي تولید اکسایشی 4

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

  نوعی مولکول کربن دار با دریافت الکترون ها، دچار کاهش – سازندة تماس با هر دو الیۀ هر جزء (ساختار) از زنجیره که در )1
  ، منتقلالکترون ها به مولکول تولید کنندة آب در فضاي بین دو غشاي میتوکندري –) یک جزء (ساختار) از زنجیره که متصل به الیۀ خارجی 2
  رمنتش اي بین دو غشا،به فض +Hبا مصرف بخشی از انرژي الکترون ها، یون هاي  –هاي  الیهبا تمام در تماس ) سه جزء (ساختار) از زنجیره که 3
  بخش درونی میتوکندري، مؤثر واقع pH غییرتبا کاهش و اکسایش یافتن، در  –با اسیدهاي چرب هردو الیۀ در تماس ) دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیره که 4

 است؟  مناسبنابراي تکمیل عبارت زیر  کدام گزینهاي در بدن یک مرد بالغ،  هاي تنفس یاخته با توجه به واکنش -127

  »قابل انتظار است. ............توان گفت  ، می............که  در صورتی«
  هاي آزاد اختالل در مبارزه راکیزه با رادیکال –پمپ آخر زنجیره انتقال الکترون رخ دهد  ژن رمزکنندةمعنا در  ) جهش بی1
  تن فام 24هایی با  افزایش احتمال تولید اسپرماتید – بدافزایش یا از اکسیژن هاي آزاد ) با مصرف نوعی ماده، سرعت تشکیل رادیکال2

H هاي همانند مولکول FADH2 مولکول هاي تولیدمیزان کاهش  –) این مرد در معرض دود سیگار قرار گیرد 3 O2 درون میتوکندري  

 ها رادیکال در نتیجۀ از دست دادن الکترونهاي کبدي  نکروز یاخته و DNAآسیب به  –نشود آب تشکیل  ) درصدي از اکسیژن در راکیزه وارد واکنش4

   است؟ نادرسترفتارهاي جانوري  دربارةکدام گزینه  -128

  شود. بعد  ها در نسل تیپ راوانی نسبی ژنوف تغییرد سبب توان ، مینسبت به سایر نرها طاووس نر یکبودن رنگ  تر ) درخشان1
  آن را مشاهده کرد. تخمکاکایی تازه متولد شده از  کمتر بودن احتمال بقاي جوجه توان ) تحت شرایطی می2
  د.ندستگاه عصبی مرکزي وجود دار هاي یاخته ها، در تمام هاي پیچیده مراقبتی در موش مربوط به فرایندهاي  ) ژن3
  مثل افراد یک گونه در یک مکان و زمان، متفاوت شود. شود میزان بقا و تولید میسبب رفتاري را برگزیند که تواند  مین) انتخاب طبیعی 4

 ؟نداردبا پرسش زیر مغایرت   ها از لحاظ نوع پرسش هاي مطرح شده در گزینه یک از پرسش کدام -129

 »دهند، چرا چنین است؟ ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می در جانوران، ماده«

  از النه توسط پرندة کاکایی، چه سودي دارد؟  هاي تخم ) دور انداختن پوسته1
  گیري؟ از النه توسط پرندة کاکایی، ژنی است یا یاد  هاي تخم داختن پوسته) رفتار دور ان2
  شود چیست؟ ) محرکی که سبب مهاجرت پرندگان در فصل زمستان می3
  شود؟ ها می داشتن یکنواخت تخم جب گرم نگه ) عملکرد بدن پرندة کاکایی چگونه مو4
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 ارد؟با سایرین تفاوت د نادرستیکدام عبارت، از نظر درستی یا  -130

  کند. تواند همچنان این رفتار ژنی را اجرا  کند، حتی در صورت دسترسی به منابع غذایی کافی می ) جانوري که رکود تابستانی را اجرا می1
این رفتار  تواند در دهد، نمی مثل خود افزایش می مثلی جانور دیگر را با هزینۀ کاستن از احتمال بقا و تولید ) جانوري که بقا و موفقیت تولید2

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

  کنند. را پیدا می
هاي جنسی نر و ماده  ظور ادغام یاختهیابی خود ممکن است از میدان مغناطیسی زمین استفاده کنند، به من هایی که در جهت پشت ) الك4

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

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

 ............ حتم طور به...... ...... نوع از يریگ ادی ارتباط بادر  -132

  کند. رفتار خود را تکرار می ،دریافت شده ري ارتباط بین رفتار خود با تجربۀجانور پس از برقرا –) شرطی شدن فعال 1
  تواند منجر به بروز پاسخ رفتاري در جانور شود. اثر پس از همراهی با محرك شرطی، می محرك بی –) شرطی شدن کالسیک 2
  دهد. جانور به دنبال اولین مواجهه با محرکی که براي وي سود یا زیانی ندارد، با صرف انرژي پاسخ رفتاري ارائه می –گیري  ) خو3
  کند. ها را کسب می ریزي آگاهانه براي تکرار همان رفتار هاي قبلی، توانایی برنامه هاي مشابه تجربه گیري در موقعیت جانور با قرار –) حل مسئله 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  -133

  » ............هر رفتار جانوران که «
  افراد یک گونه اساس یکسان دارد.  ها نقش داشته باشند، در همۀ الف) در آن، ژن

  شود. منجر به بقا و سازگاري فرد میفقط ب) در دورة مشخصی از زندگی آنها روي دهد، 
  دهد. شود و هزینۀ مصرفی توسط مغز را کاهش می گیري محسوب می هش یابد نوعی خوج) با وجود اثر محرك، کا

  گیري است. ها ارتباط داشته باشد، صرفاً نوعی رفتار مربوط به نظام جفت مثل و پرورش زاده د) به میزان هزینه الزم براي تولید
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کدام گزینه، صحیح است؟ - 134

  جایی رفت و برگشتی سارها، تجربه نقش دارد. ون و خطا همراه است، برخالف عمل جابهبا آزمگیري که  ) در نوعی یاد1
  شود. مشاهده  می توانددر پستانداران تنها خواهی،  دگردهد، همانند  ی جانور رخ میگیري که در دورة مشخصی از زندگ نوعی یاد) 2
  شود. شود، همانند رفتار غذایابی بهینه، منجر به استفادة بهینه از انرژي جاندار می ا میه گیري که منجر به نادیده گرفتن برخی محرك ) نوعی یاد3
خواهی، در جـانورانی بـا بیشـترین مصـرف  و کند، برخالف رفتار قلمر هاي گذشته در موقعیت جدید استفاده می گیري که جانور از تجربه ) نوعی یاد4

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

  همسري هستند. ها فاقد نظام چند الف) برخی از آن
  دهند. را کاهش می FADH2ها در طی خواب زمستانی، تولید  ب) برخی از آن

  هاي جانوري دیگر ارتباط برقرار کنند. با گونه د برخی مواد شیمیاییولیتتوانند از طریق  ج) می
  مثلی جانوري دیگر بیافزایند. تولید  توانند با کاستن از احتمال بقاي خود، به موفقیت مید) 

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

 
ها در گیاه گل رز، فقط داراي یک نوع اندامک دوغشایی داراي آنزیم  شود که معادل این یاخته هایی آغاز می ) تثبیت کربن در یاخته1
  بسپاراز هستند. دنا
  شود. گ منتقل میبه یاختۀ میانبر ATPاي قادر به تولید نوري  از یاختهها  کربنی از طریق پالسمودسم اسیدي سه تثبیت کربن، ارتباط بادر ) 2
ها در انتقال آن به  در ذخیرة مواد غذایی و لپه ،جایگاه ژنی براي صفت مذکور در نمودار 9هایی حاوي  دانۀ آن، بافتی داراي یاختههر   ) در3

  رویان نقش دارند.
هاي گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دو  آنزیمدر محل فعالیت روبیسکو که ناشی از وجود  CO2) به علت باال بودن میزان 4

  نوع یاخته است، ممکن نیست در این گیاه تنفس نوري رخ دهد.
 ............ اهیگ در ،............ آناناس اهیگ در که یمانز -137

  شود.  هاي هوایی می هاي نگهبان روزنه هاي مجاور وارد یاخته ذرت، آب از یاخته –یابد  این گیاه افزایش میبرگ ) میزان اسیدي بودن عصاره 1
  شود. تأمین می 2سیستم  هاي فتو تون از الکترون گل رز، انرژي پمپ پرو –گیرد  اکسید خارج از چرخۀ کالوین صورت می ) تثبیت کربن دي2
  گیرد. لوبیا، تثبیت کربن در غالف آوندي اطراف رگبرگ صورت نمی –شود  میکننده کربن بازسازي  ماده آنزیم غیر روبیسکویی تثبیت ) پیش3
  یابد. هاي غالف آوندي افزایش می کربنی به یاخته هاي چهار ذرت، ورود اسید –شود  هاي میانبرگ کاسته می یاخته  هاي درون ) از مقدار اسید4

 ............هر گیاهی که  -138

  دهد. دار انجام می پالست هایی کلرو   را در یاخته هاي غالف آوندي دارد، هر دو مرحله تثبیت کربن ی، یاخته) در مجاورت آوند آبکش همانند چوب1
  هاي چرخۀ کالوین را در اختیار دارد.  هاي غالف آوندي خود، آنزیم در یاختهدهد،  اي کربن، مرحلۀ اول را در روز انجام می ) در تثبیت دو مرحله2
  آب است. آن گوشتی و پر دهد، برگ آن همانند ساقۀ انجام می ،اند  بسته هوایی يها فسفات را فقط در شرایطی که روزنه لوزبیس ریبو) تولید 3
  کربنه است. کسیالزي روبیسکو را در روز دارد، اولین مادة آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن در آن، ترکیبی چهار ) فعالیت کربو4

تواند با تغذیه از مواد آلی،  صحیح است که در شرایطی می کنندة اکسیژن زا سنتز اي و فتو یاخته ندار تکر جاچند مورد، دربارة ه -139
 دست آورد؟ ترکیبات مورد نیاز خود را به

  کنند. ها تولید می هاي وابسته به نور فتوسنتز، اکسیژن را درون تیالکوئید الف) در واکنش
  کند. را از آب تأمین می  سنتز ام فتوهاي مورد نیاز جهت انج  ب) الکترون

  دهد. هاي خود را از دست می ج) در عدم حضور نور، سبزدیسه
 سنتز در طبیعت نقش دارد. اي از فتو بخش عمدهقسمتی از د) در انجام 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
درون نوري خود را فقط با کمک دنـاي هاي  هاي مورد نیاز واکنش توانند همۀ پروتئین هایی که می کدام عبارت دربارة همۀ یاخته -140

 صحیح است؟  ،بسازند پالسم سیتو

  دهد. هاي متفاوت نور افزایش می کارایی آنها را در استفاده از طول موج ،ها کوئید آن هاي متفاوت در غشاي تیال ) وجود رنگیزه1
  شود. ، اکسیژن تولید می2سیستم  در فتو aکنندة الکترون براي سبزینۀ  منبع تأمین ۀ) در اثر تجزی2
Hمولکولتولید  ردها  هاي آن ) بخشی از انرژي جذب شده توسط رنگیزه3 O2 تواند مؤثر باشد. می  
  شود. هایشان می تن هاي خاصی درون برخی از فام ) حضور نور باعث فعال شدن ژن4
  

0 1 2 3 4 5 6

فراواهن�
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 انتقـالها، چند مورد تنها در رابطه با برخی از اجزاي زنجیـرة  کوئید جود در غشاي تیال هاي انتقال الکترون مو در بررسی زنجیره - 141
 د، صحیح است؟ننمای سیستم بزرگتر دریافت می ها را از فتو الکترونی که الکترون

  دهد. میکوئید افزایش  ها را در دو سمت غشاي تیال الف) اختالف غلظت پروتون
  کوئید قرار گرفته است. هاي غشاي تیال لیپید ب) بخش اعظم آن در خارج از فسفو

  یابد. طور پیوسته با گرفتن و از دست دادن الکترون، اکسایش و کاهش می ج) به
  نماید. دار منتقل می ها را به یک ترکیب یونی فسفات د) در فضاي بستره، الکترون

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
غشـاي  ............هـا از   که بـا عبـور الکترون توان بیان داشت گ گیاه گل رز، میمیانبر سنتز در یک یاختۀ کار فتو به سازوبا توجه  - 142

 می شود.  ............تیالکوئید است، 

   آلیعدد اکسایش نوعی ترکیب  افزایشسبب ها  الکتروناین  –طور کامل در سطح خارجی  که به  زنجیرهکوچکتر ) یک جزء 1
  نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات با بار منفی تولید  مولکول –) دو جزء متوالی از زنجیره که متصل به سطح خارجی 2
   P680کلروفیلدو  یافتن الکترون ها به طور مستقیم سبب کاهش –طور کامل در سطح داخلی  ) یک جزء از زنجیره که به3
  منتشرکوئید  ها از بستره به داخل تیال تون پرو –) یک جزء از زنجیره که در تماس با هر دو بخش داخلی و خارجی 4

در طـی  وستیکننده روپ سنتز یافته و فتو هاي تمایز از یاخته Clو  Kبا در نظر گرفتن برگ گیاه گل رز، در نتیجه خروج یون  - 143
 ، چند مورد از موارد زیر قابل انتظار است؟روز

  رسد. کننده به حداقل مقدار خود می سنتز هاي فتو پالست یاخته کربنی از کلرو هاي دو الف) خروج مولکول
  روند. پیش می شدید به سمت تخمیر NADهاي پارانشیمی برگ براي بازسازي  ب) یاخته

  شود. می متوقفهاي میانبرگ   فسفات در یاخته لوزبیس ج) بازسازي مولکول ریبو
  یابد. غشایی افزایش می هاي دو کربنی ناپایدار در برخی از اندامک د) تجزیۀ مادة آلی پنج

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

  » ............باشند؛ در یک یاختۀ میانبرگ اسفنجی  ............گیاه رز براي مدت طوالنی  هواییهاي  در شرایطی که روزنه«
  نخستین ترکیب تولید شده توسط آنزیم روبیسکو، در ساختار خود دو گروه فسفات دارد. –) بسته 1
  شود. پالست، تعدادي گروه فسفات آزاد می کربنه در کلرو همزمان با ساخت نوعی ترکیب پنج –) باز 2
  فسفات در یک مکان وجود دارد. لوزبیس امکان مشاهده مصرف مولکول اکسیژن و بازسازي ریبو –) بسته 3
  شود. مصرف میچرخه در  ATP تنها یک باشد، روبیسکو میمادة  ر مولکول قندي که پیشبه ازاي ساخت ه –) باز 4

 500تـا  400این یاخته که حداکثر جذب نوري آن در بـازة  کدام گزینه دربارة هر رنگیزة دردار،  در یک یاختۀ میانبرگ سبزینه -145
 باشد، صحیح است؟ متر می نانو

    باشد. نمیها قابل مشاهده  سیستم ) در مراکز واکنش فتو1
  باشد. جذب نوري آن باال مینیز قرمز مرئی  –) در بازة نارنجی 2
    ها قرار گرفته است. سیستم جود در فتو هاي مو در ساختار آنتنفقط ) 3
  دهد. اي از خود نشان می جذب نور قابل مالحظه ناحیۀ سبز،) در 4

 دام گزینه صحیح است؟ سنتزي (در کتاب درسی) ک هاي فتو با توجه به نمودار طیف جذبی رنگیزه - 146

  نانومتر است. 700متر تا اندکی بعد از  نانو 400از  aجذب کلروفیل  ) محدودة1
  باشد. ، در محدودة نور آبی میbفیل  ) کمترین میزان جذب نور مربوط به کلرو2
  جذبی نخواهند داشت. bو  aهاي  فیل تنوئید بیشترین جذب را دارد، کلرو اي که کارو ) محدوده3
  است.  bفیل  ترین جذب متعلق به کلرو بیشاي از نور آبی که هر سه رنگیزه جذب دارند،  ) در محدوده4
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 دربارة هر یاختۀ میانبرگ در گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده صحیح است؟چند مورد  - 147

  برگ قرار دارند. متصل به دمدر فضاي بین روپوست رویی و زیرین در پهنک لف) ا
  دار در انتقال مواد در برگ نقش دارند. الن و نخستین نازك ب) با دیوارة

  رونویسی از ژن (هاي) آنزیم روبیسکو الزامی است.براي تثبیت کربن، ج) 
  شوند. ها مشاهده می ن یاختههاي آب به صورت مایع و بخار در فضاي بین ای مولکولد) 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 ............ ،C3اهیگ کی در فتوسنتز نور............  يها واکنشدر  - 148

  شود. هاي اکسیژن و آب مشاهده نمی اي، تولید یا مصرف مولکول هاي اولین مرحله تنفس یاخته همانند واکنش –) مستقل از 1
  شود. دار تولید می کربنه، ترکیبی فسفات کندري، با مصرف ترکیبی سه همانند اولین واکنش تنفس هوازي در میتو –) مستقل از 2

  ها به سمت بستره ندارد. ، نقشی در ایجاد شیب غلظت پروتونNADPو  1سیستم  زنجیرة انتقال الکترون بین فتو –) وابسته به 3
  روند. کوئید می تئینی بر سطح داخلی غشاي تیال کند، به پرو آب را تجزیه می که  سیستمی پس از خروج از فتو ها الکترون –) وابسته به 4

 .شود ینم............  حتم طور به گردد، یم............  که يا مرحله هر در ن،یکالو چرخۀ عیوقا با توجه به - 149

  تولید NADP - تولید گلوکز مصرف  در، در چرخهکربنی  هاي سه ) قند1
  فسفاته مصرف دار سه هاي کربن مولکول –جدا  NADPHاز  الکترون) 2
  فسفاته مصرف کربنی تک قند سهمولکول  –دار دوفسفاته تولید  ) ترکیب کربن3
  فسفات تولید دي  آدنوزین –فسفات حاصل  بیس لوز کربنی ریبو فسفاتۀ سه هاي تک ) از قند4

 شود؟ سنتز تولید و مصرف می هاي مستقل از نور فتو رست است که در واکنشاي د کربنه دربارة هر مولکول پنجچند مورد  -150

  شود. دار متفاوت تجزیه می نالف) در فرایند تنفس نوري، به دنبال ترکیب با اکسیژن به دو ترکیب کرب
  شود. ترکیب می CO2اي، با  یاخته گیري در جایگاه اختصاصی نوعی آنزیم درون ب) در پی قرار

  صورت متصل به کربن دارد. ج) از طریق حداقل یک پیوند اشتراکی گروه فسفات را به
  را دریافت کند. NADPHل از اکسایش مولکول هاي حاص تواند الکترون د) می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کند؟ کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  - 151

  »شود. دار تولید می نوعی ترکیب فسفات، ............به همراه «
  غشاي داخلی راکیزه غلظت درها در جهت شیب  تون جایی پرو جابه رف اولین مادة آلی پایدار تولیدي در چرخۀ کالوین و) مص1
  گلیکولیز اي در ترین ترکیب آلی تنفس یاخته تولید پرانرژي واکنش اکسایش پیرووات ودر  بنیان استیل) تولید 2
  تخمیر الکلی لیز در کالوین و مصرف فرآوردة نهایی گلیکو  چرخۀ کربنی ناپایدار در6) تجزیۀ ترکیب 3
  کالوینچرخۀ  فسفاته در کربنی تک مصرف قند سه فسفاته در گلیکولیز و ) مصرف قند تک4

 »............  همانند و............  برخالف............  در « مناسب است؟ مقابل چند مورد براي تکمیل عبارت - 152

  شود. تولید نمی ATPتنفس نوري،  –چرخۀ کربس  –الف) چرخۀ کالوین 
  شود. می تولید CO2تنفس نوري،  –کافت  قند –ب) اکسایش پیرووات 

  نور نیاز است.  مستقیم به حضورتنفس نوري،  –کافت  قند –کالوین   ج) چرخۀ
  شود. بازسازي می +NADچرخۀ کربس، مولکول  –کافت  قند –د) تخمیر الکلی 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 د؟ده ترکیب کدام رخداد نسبت به بقیه دیرتر رخ می با توجه به فرآیند مهندسی ژنتیک و تولید دناي نو - 153

  توسط آنزیم لیگاز استر برقراري پیوند فسفودي )2  کمکی باکتري  در کروموزوماستر  ) قطع پیوند فسفودي1
  هاي چسبنده ژنی بین توالی هاي هیدرو ) تشکیل پیوند4  ) تخریب کپسول باکتري با استفاده از شوك حرارتی3

 است؟ صحیحکدام گزینه در رابطه با مهندسی بافت  -154

    تواند براي کشت بافت در مهندسی بافت استفاده شود.  داراي قدرت تکثیر در ساختار پوست انسان، می) هر یاختۀ 1
  هاي غضروفی روي داربست مناسب الزم است.  ) براي بازسازي اللۀ گوش انسان توسط مهندسی بافت، تنها تکثیر یاخته2
  .نشونددر محیط کشت اصالً تکثیر ممکن است تمایز پیدا کنند که هایی  توانند به یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان می ) یاخته3
  .استاندام لنفی بدن  نوعی تواند با تکثیر خود، یاختۀ استخوانی بسازد، جزئی از ) هر یاختۀ موجود در استخوان ران که می4
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 است؟ نادرستیاخته هاي بنیادي جنینی، کدام عبارت  ربارةد -155

  شدن یاخته هاي بنیادي در مرحلۀ موروال، می تواند باعث ایجاد دو جنین با ژنوتیپ یکسان و یاخته هاي خارج جنینی متفاوت شود.  جدا) 1
  رحم ایجاد می شوند. یوارةدفقط گروهی از یاخته هاي خارج جنینی در پی تکثیر و تمایز یاخته هاي سازندة الیۀ بیرونی بالستوال در ) 2
  که منشأ بافت ها و اندام هاي مختلف جنین است، از تکثیر و تمایز یاخته هاي تودة درونی ایجاد شده است.هر یاخته اي ) 3
  یاخته هاي حاصل از تمایز الیه هاي زایندة جنینی، هیچ یک در تشکیل اجزاي سازندة بندناف جنین نقش ندارند. ) 4

 را به درستی کامل می کند؟بارت زیر کدام گزینه، ع کتاب درسی،متن و شکل در درمانی   با توجه به مراحل ژن -156

  »دهد؛ سپس ............ قابل مشاهده است. که ............، رخ می ............، قبل از آن« 
تولید شدن محصول ژن  –مورد نظر به بدن فرد تزریق شود   ترکیب حاوي ژن دناي نو –هاي بیمار از لحاظ ژنتیکی  ) تغییر یافتن یاخته1

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

  عالئم بیماري
درون  اي تک رشتهاسید  کلئیک گیري بخشی از نو قرار –نوعی ویروس، قابلیت تکثیر یافتن را از دست بدهد  –هایی از فرد  ) جداسازي یاخته3
  ویروس اي رشته اسید دو  کلئیک نو
ویروس و یاختۀ بیمار  ژنگانترکیب شدن محتواي  –یک نسخه از ژن مورد نظر درون ویروس جاسازي شود  –) شکسته شدن ژنوم ویروس 4

  در پی ورود ویروس به یاخته
اي کـه اصـالح  توان گفت، در دوره رند، میگی بسیار دور آغاز شده است، سه دوره در نظر میهاي  فناوري، که از سال براي زیست - 157

 ............جانداران صورت گرفت،  هاي ریز ویژگی

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

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

سیلین وجود  ژن مقاومت به پادزیست پنی Bژن مقاومت به پادزیست تتراسایکلین و در باکتري  Aدر ساختار پالزمید باکتري «
را در محـیط  Bهاي  نوعی دناي نوترکیب حاوي ژن انسولین انسانی ساخته شده است و باکتري Aدارد. به کمک پالزمید باکتري 

  »د.کنن ترکیب را جذب می هاي نو ها دنا اند؛ ولی، فقط تعداد محدودي از باکتري هاي دنا قرار داده کشت حاوي این مولکول
  »............، قطعاً ............قرار دهیم، هر باکتري که  ............را در محیط کشت حاوي  ............هاي  که باکتري در صورتی«
1 ( B  فاقد آنزیم تجزیه کنندة پنی سیلین است. –ماند  زنده می –تتراسایکلین  –ترکیب  دناي نوداراي قرار داده شده در محیط کشت  
2 (A  عادي وB  فاقد ژن انسولین است. –میرد  می – تتراسایکلین –ترکیب  دناي نوداراي قرار داده شده در محیط کشت  
3 (B  حاوي ژن انسولین است. –ماند  زنده می –سیلین  پنی –دناي نوترکیب داراي قرار داده شده در محیط کشت  
4 (A  عادي وB ترکیب است. داراي دناي نو –میرد  می –سیلین  پنی –ترکیب  دناي نوداراي   قرار داده شده در محیط کشت  

 الزاماً صحیح است؟ EcoR1کدام عبارت دربارة آنزیم  - 159

  کند. یک نوع آنزیم در سیتوپالسم یاخته فعالیت میتنها ، آن) براي ساخت 1
  نویسی است. ل به عوامل رو) مولکول داراي جایگاه تشخیص براي آن، فاقد توانایی اتصا2
  .شکند مورد استفاده در دناي نوترکیب را نمیتید دیگر را در ژن مقاومت به پادزیست  کلئو تید با فسفات نو کلئو ) پیوند بین قند یک نو3
  تر است. بیش لکول دناي یاخته،ومجود در  مواین آنزیم جایگاه تشخیص نوکلئوتیدي در توالی  آدنین نسبت به تیمینآلی باز  عدادت) 4

 کند؟ ت زیر را به درستی تکمیل میمورد عبار چند -160

  »مشترك است. ............ ،در بین تمامی جاندارانی که اولین بار دستخوش تغییر ژنتیکی شدند«
  پالسم تیک درون سیتو بیو یک عدد دناي حلقوي فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتیحداقل الف) اگر در حال تقسیم نباشند، وجود 

  هاRNAبسپاراز براي رونویسی و تولید رنا عدد آنزیم ب) وجود تنها یک
  پالسم در سیتو +NADج) توانایی بازسازي 

  در مولکول دناانداز  د) وجود بخشی به نام راه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  گويي زمان پاسخ  ها شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويي نوع پاسخ

  اجباري
  دقيقه 40  161-190  30  3فيزيك 

  دقيقه 30  191-220  30  3شيمي 

  دقيقه 5  221-230  10  شناسي زمين

  دقيقه 75  ـــــ  70  جمع كل  
 
 

 
 

 

ف�ز��
 

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

ش�مچ�
 

مرتضي زارعي  –حامد رمضانيان  –سراب  عليرضا رضايي –فرزاد رضايي  –حميد ذبحي  –دهقان  هيمس –ارژنگ خانلري  –امير حاتميان  –مسعود جعفري  –ن جعفري كامرا –قادر باخاري 
  اكبر هنرمند –سيدحسن هاشمي  –ثاني  حسين ناصري –زاده  حسن عيسي –ساجد شيري  –رضا سليماني  –اميرمحمد سعيدي 

زم�نشناس�
 

  اسدي آرين فالح –شكران عربشاهي  –بهزاد سلطاني  –ي مهدي جبار
 

 

 
 

  مستندسازي  فیلتر نهایی  گروه ویراستاري  ویراستار استاد  مسئول درس   گزینشگر  نام درس
  محمدرضا اصفهانی  محمدجواد سورچی  نژاد محمدامین عمودي –آقامحمدي   زهره  مصطفی کیانی  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک

تبار  سینا رحمانی – زاده مقدم محمد حسن  امیرحسین معروفی  طرزم ساجد شیري  مسعود جعفري  شیمی
  سمیه اسکندري  حسین شکوه  دانیال بهارفصل

  محیا عباسی  آبادي نوش جواد زینلی   علیرضا خورشیدي –آرین فالح اسدي    بهزاد سلطانی  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین
 

 
 

 اصی: زهراالسادات غیاثی اختص  مدیر گروه

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

  یسیده صدیقه میرغیاث  آرایی نگاري و صفحه حروف

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

  حمید محمدي  ناظر چاپ
  

  14011401  ماهماهارديبهشتارديبهشت3030آزمونآزمون
  تجربيتجربياختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

  دومدومدفترچةدفترچة 
اختصاصي تجربياختصاصي تجربي
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 انجام محاسباتمحل

  
 

  
چند برابر  Aشوند. بیشینه تندي ذرات موج  دهد که در یک محیط منتشر می شکل زیر نقش دو موج را در لحظۀ معین نشان می -161

 ؟است Bبیشینه تندي ذرات موج 

1 (4
9     

2 (9
4  

3 (1
4     

4 (4   
در محیط  به اندازة  tدر حال انتشار است و در مدت زمان معین  xیک موج عرضی در یک محیط کشسان در راستاي محور  -162

 ؟استکند. اگر بسامد چشمۀ این موج را مقداري افزایش دهیم کدام گزینه درست  پیشروي می

  .کند میرا طی  ، مسافتی بیشتر از t) موج در مدت زمان مشابه 1
  .یابد میافزایش  ها استxبر روي محور که ) بیشینۀ سرعت نوسان نقاط مختلف 2
  .یابد میمتوالی افزایش فاز  هم) فاصلۀ دو جبهۀ موج 3
  د.نک می) موج، مسافتی به اندازة دو برابر طول موج را در مدت زمان کمتري نسبت به قبل طی 4

0/اي از این ریسمان در مـدت  شود. اگر ذره ریسمانی منتشر میدر  cm80و طول موج  cm4یک موج عرضی با دامنۀ  -163 ثانیـه  4
 کند؟ را بپیماید، در همین مدت، قلۀ موج چند متر پیشروي می cm40مسافت 

1 (1  2 (2  3 (2/3  4 (4/6  
نقطـۀ  از نقطۀ نمایش داده شده تـا  tزمان  اي از محیط بوده و در مدت ذره Aجایی مکان موج عرضی شکل زیر،  در نمودار جابه - 164

Aتندي متوسط ذرة بیشینۀ شود. در این مدت  جا می جابهA  است؟  متر بر ثانیه سانتیچند 

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

کند. در یک لحظه، فاصلۀ اولین برآمدگی تـا فاصـلۀ دومـین  ایجاد می Hz20یک چشمۀ موج، بر سطح آب، امواجی به بسامد  -165

mاست. اگر عمق آب را مقداري افزایش دهیم. تندي انتشار موج در آب  cm30رفتگی برابر  فرو

s
کند. در این حالت  تغییر می 8

 متر خواهد شد؟  رفتگی مجاورش چند سانتی فاصلۀ یک برآمدگی تا فرو

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

دقيقه  40 وقت پیشنهادي : 4و  3هاي فصل: 3فيزيك 
 125تا  62هاي صفحه

2

y(cm)

-6

30

A

B

v=30 m
s

x(cm)

5

A

'

40
x(cm)

y(cm)

A

v=0/4 m
s
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 انجام محاسباتمحل

tشود، اگر در لحظـۀ  منتشر می yدر خال و در جهت مثبت محور  nm60مغناطیسی با طول موج  یک موج الکترو - 166  بـردار میـدان  0

tباشد، جهت بردار میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در لحظۀ  zالکتریکی در مبدأ مکان در جهت منفی محور  s  165 در  10

mمبدأ مکان به ترتیب از راست به چپ مطابق کدام گزینه است؟ 
(c )

s
  83 10  

1 (z  ،x       
2 (z  ،x  
3 (z  ،x       
4 (z  ،x   

متري از  10کند. اگر تراز شدت صوت نقاطی که در فاصلۀ  اي، امواج صوتی را در یک فضاي باز منتشر می یک چشمۀ صوت نقطه -167
بل باشد، توان تولیدي چشمۀ صوت چند وات است؟ (فرض کنید اتـالف انـرژي نـداریم و  دسی 90چشمۀ صوت قرار دارند برابر 

 3W
I ,

m

 12
0 210 ( 

1 (9   2 (12   3 (/0 9   4 (/1 2   
شـوند، مطـابق  منتشر می Bvو  Avهاي  که به ترتیب در دو محیط مختلف با تندي Bو  Aمکان دو موج صوتی  –جایی  نمودار جابه - 168

بل باشد. انرژي صوتی رسیده به سطحی به مساحت  دسی 55برابر  Aاز چشمۀ صوتی  dشکل زیر است. اگر تراز شدت صوت در فاصلۀ 

dمتر مربع که در فاصلۀ  میلی 5

 ژول است؟  و عمود بر راستاي انتشار موج قرار دارد در مدت یک ثانیه چند میکرو Bاز چشمۀ صوتی  2

B A
w

(log / ,V V ,I )
m

   12
0 22 0 3 2 10   

1 (/  41 28 10       

2 (/  51 28 10   

3 (/  42 56 10       

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

 د؟کن چپ، ارتفاع و بلندي صوت چگونه تغییر می

  ) ثابت، ثابت4  ) ثابت، افزایش3  ) افزایش، ثابت2  ) افزایش، افزایش1
بـه  Bو  Aدر محل دو خودرو صوت کند. اگر طول موج  گسیل می fو بسامد  موج صوتی با طول موج  Sمطابق شکل چشمۀ ساکن  - 170

 باشد، کدام گزینه درست است؟  Bfو  Afبه ترتیب  Bو  Aهاي  و بسامد صوت دریافتی سرنشینان خودرو Bو  Aترتیب 

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

S

y

z
x

2

6
A

B

م�ان

جابهجا��
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 انجام محاسباتمحل

، از مجموعۀ M2و  M1هاي  برخورد متوالی با آینه 5پس از  SI، پرتو مقابلدر شکل  -171
، بـا SI(مسیر عبـور پرتـوي  چند درجه است؟ شود. زاویۀ  این دو آینه خارج می

 پرتوي خروجی یکسان است.)

1 (40   
2 (20   
3 (35   
4 (30   

mاز حال سکون با شتاب ثابت  متري از یکدیگر قرار دارند 1280اتومبیلی در بین دو صخره که در فاصلۀ  -172

s2
 Bبه سمت صخرة  2

پـژواك بـوق خـود را  هزند. اگـر راننـد رسد بوق می می Aمتري از صخرة  600کند و هنگامی که به فاصلۀ  شروع به حرکت می

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

s
 320R¼Å  

1 (520    

2 (484    

3 (536    

4 (436    
 شود؟  مغناطیسی به همراه اثر دوپلر استفاده می یابی پژواکی امواج الکترو یک از موارد زیر از مکان در کدام -173

  تریپسی ) دستگاه لیتو2    میکروفون سهموي) 1
  ها هاي قرمز) در رگ ) تعیین تندي شارش خون (گویچه4    ها ) تعیین تندي خودرو3

هاي مـوج در ایـن دو قسـمت را  شـود. کـدام گزینـه جبهـه عمق می یک موج سطحی در آب از قسمت عمیق وارد قسمت کم - 174
 دهد؟ درستی نشان می به

1 (  2 (    

3(  4 (   

عمچ�ق آب 	معمچق عمچ�قآب آب 	معمچق آب

عمچ�ق آب 	معمچق عمچ�قآب آب 	معمچق آب

S

M

M



I

A B

1280m
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 Bوارد محـیط  Aمغناطیسـی از محـیط  ، پرتو مـوج الکترومقابلمطابق شکل  - 175
، Bو در محـیط  A ،mm8در محـیط  ،شود. اگر فاصلۀ هر دو جبهـۀ مـوج می

mm6  53باشد، زاویۀ انحراف پرتو چند درجه است؟ 0 8(sin / )   

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

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

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

1 (3 3
8       

2 (5 3
3   

3 (5 3
8       

4 (8 3
15   

کند. انرژي هر فوتون این المپ چند الکترون ولت است و در مـدت  تابش می A6600، امواجی با طول موج W48المپی با توان  -177

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

s
   8 343 10 6 6 10  

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

3 (/ , ev 219 6 10 3     4 (/ , ev 214 8 10 3  

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

1 (4400
3       

2(300   

3 (2200
3       

4 (1500   
  
  

  nمقدار   نام رشته
  1  لیمان
  4  براکت

300 8cm

A

6cm

53
0

8m
m

مح�ط

مح�ط

A

B

6m
m
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/تابند. اگر بسامد آستانۀ فلـز  طور جداگانه به سطح یک فلز می هاي مختلف به با انرژي Dو  A ،B ،Cچهار فوتون  -179 Hz 151 5 10 
 دهد؟  الکتریک رخ می باشد، با توجه به جدول زیر، چند فوتون از این چهار فوتون، اگر به سطح این فلز بتابند، اثر فوتو

  (h ev.s)  154 10  

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

برابر شعاع مدار بـور باشـند،  4و  16به ترتیب  rو  rکند. اگر  گذار می rبه مدار با شعاع  rژن از مدار با شعاع  الکترون در اتم هیدرو - 180
 یابد. ..................... میبرگ  ریدانرژي انرژي الکترون طی این گسیل ..................... 

1 (1
3) 2  ، کاهش 4

3) 3  ، افزایش 16
1) 4  ، کاهش 16

  ، افزایش 4

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -181

  مغناطیسی قرار دارد. سرخ طیف امواج الکترو شده از سطح اجسام در ناحیۀ فرو، بیشتر تابش گسیل الف) در دماي اتاق
  ب) طیف گسیلی رشتۀ داغ یک المپ روشن، یک طیف پیوسته است.

  پ) طیف گسیلی خطی براي گازهاي مختلف یکسان است.
  باشد. یوسته میهاي سازندة آن است و پ قوي بین اتم  کنش ت) طیف تشکیل شده توسط جسم جامد، ناشی از بر هم

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
nژن در تراز  الکترونی در اتم هیدرو - 182  هاي ممکن، اگر این اتم به حالت پایه برود، امکان گسیل  قرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذار 6

10ها چند نانومتر است؟  ترین طول موج فوتون تابشی بین آن چند فوتون با انرژي متفاوت وجود دارد و کوتاه 01(R / (nm) )     

nmو  15) 1
720
nmو  nm100   3 (5و  15) 2   7

720
  nm100و  5) 4  7

تواند به گسیل فوتونی  ایم، کدام گذار بین دو تراز می ژن که در شکل زیر نشان داده با توجه به ترازهاي انرژي الکترون اتم هیدرو -183
hc)منجر شود؟  nm660با طول موج حدودي  eV.nm) 1240  

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

تابـانیم تـا طـی یـک فراینـد گسـیل القـایی،  ژن، فوتونی با انرژي مشخص می هاي برانگیختۀ هیدرو اي از الکترون به مجموعه - 184
اتـم  5هاي برانگیخته تغییر کند. اگر در ابتدا حـداقل  انرژي گسیل شوند و تراز انرژي الکترون فاز و هم جهت، هم هایی هم فوتون
nژن در حالت  هیدرو   برگ است.)  رید انرژي REاست؟ ( REقرار داشته باشند، انرژي خروجی از مجموعه چند برابر  4

1 (75
16   2 (45

8   3 (9
2   4 (15

4   

  A B  C  D  فوتون
 4/5  8  5/5 6/5  (eV)انرژي 

 
=4

=3

=2

=1

n

n

n

n

n=0

-0/85

-1/51

-3/4

-13/6

eV

eV

eV

eV
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Jانرژي بستگی هستۀ یک اتم برابر  - 185 139 /است، اگر جرم هستۀ آن  10 kg 273 34 هـاي آن چنـد  باشد، جـرم نوکلئون 10

mگرم است؟ ( کیلو
c

s
  83 10 ( 

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

 .................. در یک هستۀ مادر ناپایدار، به یک .................. و یک .................. تبدیل شود. یک دهد که وقتی رخ می واپاشی  -186

  الکترون منفی –پروتون  –ون ) نوتر1
  الکترون مثبت –نوترون  –) پروتون 2
  الکترون مثبت –پروتون  –) نوترون 3
  الکترون منفی –نوترون  –) پروتون 4

1روز، تعداد  2یکسان باشد، بعد از گذشت  Bو  Aهاي اولیۀ دو عنصر پرتوزاي  اگر تعداد هسته -187
و  Aهاي اولیـۀ عنصـر  هسته 16

1تعداد 
 چقدر است؟  Bعمر عنصر  به نیمه Aمانند. نسبت نیمه عمر عنصر  باقی می Bهاي اولیۀ عنصر  هسته 128

1 (8   2 (1
8   3 (7

4   4 (4
7   

گرم از جرم این ماده واپاشیده شود، جرم باقیمانده در این  30ثانیه  64ثانیه است. اگر بعد از  16نیمه عمر یک مادة پرتوزا برابر  -188
 مدت چند گرم است؟

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

1 (223  

2 (135      A
ZU X23592  

3 (88    

4 (139        

 چند ثانیه است؟  t1دهد، در این نمودار  هاي مادر پرتوزاي یک نمونه را برحسب زمان نشان می شکل زیر، نمودار تغییرات تعداد هسته - 190

1 (4  
2 (8  
3 (5  
4 (12  
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 :جز به؛ اند هاي زیر درست همۀ عبارت -191

  فلزي تشکیل شده است. نافلزي و یک عنصر شبه عنصري از  ،زمینجود در پوستۀ جامد  ترین اکسید مو ) فراوان1
  شده است. متصلهاي کربن  اتم سایرپیوند اشتراکی به  4) در ساختار الماس همانند گرافیت، هر اتم کربن توسط 2
  دست آورد. هاي کربن به نام گرافن را به متر از اتم اي به ضخامت نانو توان الیه گرافیت و نوار چسب، می ) با استفاده از3
  .است  یگانه به اتم یکسان متصل شده کتونی، هر اتم اکسیژن توسط دو پیوند هاي ار کوارتز همانند ساختار ترکیب) در ساخت4

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -192

  بعدي است که به عنوان سایندة ارزان در تهیۀ سنباده کاربرد دارد. دواالنسی  یک جامد کوو (SiC)کربید   یم) سیلیسآ
 اتم کربن دیگر متصل است. 3هر اتم کربن به  ،در الماس واتم کربن دیگر  4هر اتم کربن به  ،ب) در گرافیت

  اند. کی به یکدیگر متصلهاي گرافیت با پیوندهاي اشترا پ) صفحه
دهد که در آن هر  تشکیل می بعدي االنسی با ساختاري سه کوو يجامد ،) سیلیسیم ضمن ایجاد پیوند اشتراکی با اتم اکسیژنت

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

درصـد  20. اگر با جذب رطوبت، درصـد جرمـی آب بـه دهد نوعی خاك رُس را نشان می ة، درصد جرمی مواد سازندزیرجدول  -193
 چقدر خواهد شد؟تقریب  به SiO2برسد، درصد جرمی 

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

 

1 (/43 3   2 (/42 6   3 (/46 2   4 (/49 3   

 ؟اند درستچند مورد از موارد زیر  - 194

  یونی وجود دارد. ةفقط شار ،) در سیستم تولید برق از انرژي خورشیديآ
  نسبت داد. PCl3به مولکول  توان ستاتیکی مقابل را می الکتروپتانسیل ب) نقشۀ 

  ها،  به دلیل توزیع متقارن بار الکتریکی بر روي اتم ،هاي خطی مولکولهمۀ پ) در 
  دهد. رخ نمیالکتریکی گیري در میدان  جهت

  منفی و مثبت، ناقطبی هستند  قطببه دلیل نداشتن  اتینها مانند  ت) برخی مولکول
  کنند. گیري نمی جهتالکتریکی و در میدان 

Hهاي  مولکولدر ث) هر اتم اکسیژن  O2  هاي  ژنی با اتم در ساختار یخ، چهار پیوند هیدروموجود  
  .کند برقرار میهاي مجاور  ژن مولکول هیدرو

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

دقيقه 30 وقت پیشنهادي : 4و  3هاي فصل:3شيمي
  121تا  65هاي  صفحه  
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 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر،  - 195

 گیري  اکسید در میدان الکتریکی جهـت داراي ساختار خطی بوده و برخالف کربن دياکسید  همانند کربن دينیل سولفید  کربو

  کند. می

 N2  در مقایسۀ باHF، حالت مایع است.دمایی کمتري به   در گسترة  

 ئورید است. ژن فلو از هیدرو تر ي قودر سدیم کلرید  ،اي بین ذره  نیروي جاذبۀ  

 شود. محیطی می گیري از این منبع انرژي، سبب کاهش ردپاي زیست ناپذیر است و بهره ید خورشید، منبع انرژي تجد  

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

انـرژي گرمـایی ایـن  ةشود. اگر منبـع ذخیـر یونی استفاده می ةبه عنوان شار گاه خورشیدي از سدیم کلرید مذاب در یک نیرو -196
توان تبخیـر  را می C100گرم آب  توسط این شاره چند کیلو انتقالبا حداکثر گرماي قابل  ،متر مکعب پر شود 2گاه به حجم  نیرو

در نظــر بگیریــد.  kJ.mol140و گرمــاي الزم بــراي تبخیــر آب را برابــر  g.mL12چگــالی شــاره برابــر (کــرد؟ 
H , O :g.mol  11 16 ( 

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

 اکسید به درستی بیان شده است؟ گرد تري آمونیاك و گو زیر در مورد هاي عبارتچند مورد از  -197

  دهندة تراکم کمتر بار الکتریکی است. رنگ قرمز در هردو مولکول نشاناستاتیکی  هاي پتانسیل الکترو نقشهدر  

 از صفر دارند.اند و گشتاور دو قطبی بزرگتر  هر دو مولکول قطبی  

 کنند. گیري می هر دو مولکول در میدان الکتریکی جهت  

 هستندبار جزئی منفی داراي اکسیژن  هاي اکسید اتم ژن و در گوگرد تري نیاك اتم نیترو در آمو.  

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

 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام -198

  است. 6هاي سازندة سدیم کلرید برابر  در مولکول Clو  Naدیناسیون  ) عدد کوئور1

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

  تر است. از مواد مولکولی قويجامدهاي کوواالنسی دهندة  تشکیلهاي  ذرهجاذبۀ بین نیروي ) 3

  ها رابطۀ مستقیم دارد. ها و شعاع یون با چگالی بار یون پاشی شبکۀ بلور ) آنتالپی فرو4

  ظرفیت گرمایی ویژه  نقطۀ جوش  نقطۀ ذوب  ماده
/  C800  C1400  کلرید سدیم J.g . C  1 10 85  
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هسـتند. اگـر تناوبی  جدولدوم دورة از دو عنصر  Dو  Cاي قرار دارند و عنصرهاي  در یک گروه اصلی جدول دوره Bو  Aهاي  عنصر - 199

Aپاشی شبکۀ  آنتالپی فرو S2  ازB S2  بـا  پتاسیم ترکیب یونی حاصل ازبیشتر وC  وD صـورت ترتیب به بـه K C2  3وK D  ،باشـد

 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام

و  Bو ترکیب  Cو  Aب متعلق به ترکیب هاي تشکیل شده از این چهار عنصر به ترتی بین ترکیب هپاشی شبک فروآنتالپی ) بیشترین و کمترین 1

D .است  

  است. Aتر از شرایط نگهداري عنصر  آسان B) شرایط نگهداري عنصر 2

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

Aدر ترکیب کاتیون  ) اگر آرایشی الکترونی4 S2  در ترکیب مشابه آرایش الکترونی آنیونK C2  ،یون  چگالی بارباشدLi تر از یون  بیش

  است. Aعنصر 

کدام  Bجاي  کدام عدد و به Aجاي  ه شده است. بهئاار kJ.mol1چند ترکیب یونی برحسب بلور  ، انرژي شبکۀدر جدول زیر -200

 توانیم قرار بدهیم؟ یون را می

1 (5381 - I       

2 (2318 - I   

3 (2318 - N 3       

4 (5381 - N 3   

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -201

 ها و  ترین نسبت بین آنیون فرمول مولکولی هر ترکیب یونی ساده  

  دهد. ها را نشان می کاتیون

 هاي پایدار عناصر  ات چگالی بار یونتوان به تغییر نمودار مقابل را می  

  اي نسبت داد. جدول دورهسوم دورة 

  اگر در شبکۀ بلور ترکیب یونیA B3   ، عدد کوئوردیناسیون کاتیون 2

  .است 9دیناسیون آنیون آن  باشد، عدد کوئور 6برابر با 

  ی فرضی آنیون و کاتیون در ترکیب یوندیناسیون  عدد کوئوراگرMX  جهـت  6باشد، نیروي جاذبه براي هـر یـون در  6برابر

  شود. دیده می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

B O 2  
  آنیون

  کاتیون            

A  3791  Mg 2  

704  2481  Na  
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 محل انجام محاسبات

 است؟ نادرستهاي زیر   عبارت چه تعداد از -202

  پذیري و تنوع عدد اکسایش از جمله خواص فیزیکی فلزها است. ) داشتن جال، رسانایی الکتریکی، شکلآ
  تر هستند. ذوب تر و دیر تر، چگال گروه اول و دوم سخت فلزهايواسطه نسبت به  هاي لی فلزطور ک ب) به

  .دانۀ قرمز کاربرد دارد به عنوان رنگ، اکسید (II)پ) آهن 
  شوند. جا می تاسر قطعۀ فلز آزادانه جابه هاي فلز، در سر هاي الیۀ ظرفیت اتم ت) در مدل دریاي الکترونی، الکترون

  کنند. استفاده می ،است Niو  Tiها از نیتینول، معروف به آلیاژ هوشمند که آلیاژي از  ث) براي ساخت استنت ویژة رگ
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

Zn)165 زیر درست است؟ موازنه نشدةچند مورد از عبارات زیر در مورد واکنش  -203 g.mol )  

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

  شود. هاي رنگی می وردها) واکنش اکسایش فلز روي در محلول نمکی از وانادیم است که منجر به تولید فرآ
0/لیتر محلول  2گرم فلز روي با  5/6به ازاي واکنش کامل  ،ب) اگر محلول اولیه زردرنگ باشد ، محلـولی نمـک وانـادیمموالر  1

  آید. دست می رنگ به آبی
  باشد، محلول نهایی بنفش رنگ است. 1برابر  وانادیم یون به  Znهاي مصرفی  رنگ باشد و نسبت تعداد مول پ) اگر محلول اولیه آبی

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 است؟  درست ،نزن تیتانیم و فوالد زنگ زیر در مقایسۀ هاي عبارترد از امو کدام -204

  از فوالد بیشتر است. ،آننقطۀ ذوب تیتانیم برخالف چگالی آ) 

  تر از فوالد است. تیتانیم در برابر خوردگی مقاومب) 

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

  است. جوددر آب دریا ناچیز هاي مو پذیري فوالد با ذره واکنشت) 
  ) ب و پ4  ) آ و ب3  ) آ و ت2  ب و ت )1

Fe)    ند؟ ا هاي زیر درست چند مورد از عبارت -205 ,O :g.mol )  156 16  

  شود. بیشتر میبرخالف شعاع یونی چگالی بار الکتریکی  ،هاي عناصر دورة سوم جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی آ) در کاتیون
Alبلور شبکۀ پاشی  ب) انرژي الزم براي فرو O2   است. AlF3بلور شبکۀ ی پاش یشتر از انرژي الزم براي فرو، ب3

NaClصورت:  ید و کلرید عناصر سدیم و لیتیم به پاشی شبکۀ بلور فلوئور پ) ترتیب انرژي الزم براي فرو NaF LiCl LiF   .است  
Feو  TiO2دانه مصرفی  گرم از دو رنگ 128ت) اگر در مخلوطی به جرم  O2 3 ،/22 درصد از  75گرم آهن وجود داشته باشد،  4

    دهد. جرم این مخلوط را رنگدانه سفید تشکیل می
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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 محل انجام محاسبات

 است؟  نادرست گزینهدهد، کدام  ها را در هواي یک شهر نشان می ار زیر که غلظت برخی آالیندهبا توجه به نمود -206

ها را به  توان وجود آن اند و می هایی است که اغلب رنگی هواي آلوده حاوي آالینده) 1

  ص داد.یآسانی تشخ

  است. NO2گاز اي هواي این شهر ناشی از  ) رنگ قهوه2

  یابد. افزایش می O3، مقدار گاز NO2) با کاهش مقدار گاز 3

  اکسیژن واکنش دهد. تواند با گاز پذیري زیادي دارد و می واکنش NO) گاز 4

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت - 207

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

  شامل که هاي خروجی از اگزوز خودرو آالیندهبین در CO ،NO ،O3  وx yC H مقدار است ،CO  نسـبت بـه بقیـه مـواد

  .باشد  میبیشتر 

 توسط مواد مختلف است.الکترومغناطیسی هاي  سرخ، تفاوت در میزان انعکاس پرتو سنجی فرو اساس طیف  

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

  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

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

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

/برابر  NO)، به ازاي مصرف یک مول 1سازي مربوط به واکنش ( ) انرژي فعال2 kJ190   است. 5

  پایدارتر هستند.  ها دهنده ها نسبت به واکنش واکنش، فراوردهدو در هر ) 3

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

  

N  (g)  O (g)
2

+
2

181kJ

381 kJ

(1) وا�نش پ�شرفت

اهنرژي CO(g)  O (g)+2

kJ

(2) وا�نش پ�شرفت

اهنرژي 2

566

CO (g)2
2

NO(g)2

334kJ

شباهنهلايروز دلاير ساعت

ت
ظ

غل
p

p
m
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 محل انجام محاسبات

 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام -209

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

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

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

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

متر مسافت طی کنـد،  کیلو 25طور متوسط روزانه  کند. اگر هر خودرو به در شهر تهران، روزانه حدود دو میلیون خودرو تردد می -210

تقریب ماهانه چند تن آالینـده، مطـابق جـدول زیـر وارد به 

نـاقطبی  )هاي ( شود و چند تن از آن سهم مولکول کره می هوا

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

1 (25800 - 4800   

2 (12900 - 2400   

3 (12900 - 4800   

4 (25800 - 2400   

(در همـۀ  شود؟ جایی کدام تعادل گازي در جهت برگشت می با توجه به نمودارهاي زیر، افزایش حجم در دماي ثابت، موجب جابه -211

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

1(  2 (  

3 (  4 (
  

  

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

(min) زمان

ت
ظ

غل
(m

o
l.

L
)

-
1

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

CO  6  

x yC H 6/1  

NO  1  
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 محل انجام محاسبات

 است؟ نادرستدما  تغییرات ذکر شده در اثر تغییر در چند مورد از موارد زیر -212

N) افزایش دما در تعادل آ O (g) NO (g)2 4 22مخلوط اي : افزایش شدت رنگ قهوه  

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

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

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

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

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

 کدام مطلب دربارة این تعادل درست است؟ .شود جا می جهت برگشت جابه

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

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

3 (m n تر است. ها نزدیک وردهبه محتواي انرژي فرا» یشرفت واکنشپ –انرژي «، محتواي انرژي قلۀ نمودار  

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

Hمــول  40/0و  COمــول  CO2 ،10/0مــول  H2 ،80/0مــول  20/0لیتــري حــاوي  2در یــک ظــرف  - 214 O2 تعــادل گــازي ،

2 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)  در حجم و دماي ثابت، چند گرم گاز برقرار است .CO مخلـوط اضـافه  به ایـن

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

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

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

 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زیر  ،تعادل جدید

  و دماي ثابت با اضافه کردن مقداري گاز  حجمدرH2  به سامانه، غلظتNH3  وN2  عـادل اولیـه از ت تـر بیشدر تعادل جدیـد

  خواهد بود. 

  غلظت حجم سامانهدر دماي ثابت، با کاهش ،H2  وN2 .در تعادل جدید کمتر از تعادل اولیه است  

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

  ،یابد. جود در سامانه افزایش می گازي مو هاي کند و شمار مول تغییر نمیتعادل ثابت  ،فشار سامانۀ تعادلی با کاهشدر دماي ثابت  

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

SOتعادل  -216 (g) SO (g) O (g);K 3 2 22 2 25  یـک از اجـزاي  هـاي برابـر از هر لیتـري بـا حضـور جرم 2در یـک ظـرف

 جود در این تعـادل، واکـنش مـورد نظـر در جهـت مو SO3ییر غلظت گاز کننده در واکنش برقرار شده است. پس از تغ شرکت

جـود در  مو O2و  SO2شود. در تعادل جدید، تفاوت جـرم گازهـاي  برابر می O2و  SO2ي جا شده و غلظت گازها مناسب جابه

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

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

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -217

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

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

  همراه است. ،مانند تلفن و رایانه همراه) فناوري گاهی با ساخت یا استفاده از یک وسیله 3

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

  باشد. براي شناسایی دقیق ساختار مواد می

 ؟درست استرو  زیر در مورد ساختار روبه هاي چه تعداد از عبارت -218

 از نفت خام دهد که الکل آن مستقیماً  استر را نشان می یک پلی  

  آید.  دست می به

 ناپیوندي است.لکترون ا 8شونده آن داراي  هر واحد تکرار  

  پتاسیم محلول با  به ترتیب از واکنش موادي دي الکل سازندة آناسید و دي  

  آیند. دست می منگنات رقیق و غلیظ به پر

 ضـمن واکـنش بـا پتاسـیم اکسـایش یافتـه هر اتم کـربن عدد اکسایش تغییر  ،استفاده در آننومر مورد  در تولید هر دو مو

  ت.یکسان اس ،منگنات پر

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

O O H H

H H n

C C O C C O

H

H

H

H
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 محل انجام محاسبات

 است؟ نادرستکدام گزینه با توجه به شکل زیر  -219

  

  یابد. اتمسفر افزایش می 50است و فشار تا حدود  C350براي تولید متانول، دما حدود  Bبا  A) در واکنش 1

  د.یاب درجه اکسایش می 6اتم کربن هر ، Bو  A) در تولید 2

  مزیت بیشتري دارد. Bو  Aبراي تولید متانول نسبت به مسیر  C) استفاده از 3

تـوان از روش  الکلـی می هـا اسـت و بـراي تشـخیص گـروه عـاملی ترین عضـو خـانواده الکل و سادهبوده سمی رنگ و غیر ) متانول مایعی بی4

  سرخ استفاده کرد. سنجی فرو طیف

حاصل اسید  لیک هاي ترفتا مولکولتمام مول الکترون مبادله شود و  36اسید  لیک اگر در فرایند تبدیل مقداري پارازایلن به ترفتا -220

در واکنش با اتیلن گلیکول  213 بـر ) چند گـرم PETکنند، جرم مولی پلیمر حاصل ( زنجیر پلیمري یکسان و مشابه ایجاد 10

 است؟مول 

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

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

H  O
2

+
A + B

CH
4 CH

3OH

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

1 (  2 (  

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

    تر خواهد بود. تر باشد، دامنۀ نوسانات امواج بزرگ هرچه بزرگی بیش) 1
  دورتر است. لرزه سطحی زمین تر باشد آن نقطه از مرکز هرچه بزرگی کم) 2
  باشد. ها می اي و توصیفی ویرانی مقیاس مشاهده) 3
  یابد. برابر افزایش می 10ازاي هریک واحد بزرگی مقدار انرژي  به) 4

  ؟است نادرستها  کدام عبارت در مورد آتشفشان -223
 هاست. ی از فواید وجود آتشفشانکره یک کره و هوا ) تشکیل آب2  پذیر نیست. ها امکان در داخل دریاچه یآتشفشانهاي  فعالیت) وقوع 1
 . ندا عمق تشکیل شده ، در محیط دریایی کم هاي سبز البرز ) توف4  توانند مزارع حاصلخیزي را تشکیل دهند.  هاي آتشفشانی می ) گدازه3

  ؟شود نمیها دیده  ، تغییر ارتفاع در پدیده ها ها و گسل در کدام نوع از تنش - 224
 امتداد لغز ،) برشی4  معکوس ،) برشی3  معکوس، ) فشاري2  عادي ،) کششی1

  شوند؟ ذخایر گازي از منابع اقتصادي محسوب می ،ساختی زیر هاي زمین در کدام پهنه - 225
    داغ کپه –زاگرس ) 2     ایران مرکزي –البرز ) 1
  داغ  کپه –شرق و جنوب شرق ایران ) 4    البرز  –ایران مرکزي ) 3

  یافت شده است؟پروتروزوئیک تا هادئن هایی با سن  نگساختی زیر، س هاي زمین یک از پهنه در کدام -226
  بزمان -) سهند 4  ایران مرکزي) 3  البرز) 2  داغ ) کپه1

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

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

  ) کششی، فشاري 1
  ) برشی، کششی 2
  ) کششی، برشی 3
  ) فشاري، کششی4

 باشد. ها پیش از وقوع این پدیده به صورت ......... می ...... بوده و رفتار سنگلرزه ... علت اصلی زمین -229
  کره ـ االستیک هاي سنگ جایی ورقه جابه) 2  اي ـ آزاد شدن انرژي حرکت امواج لرزه) 1
  کره ـ شکستگی هاي سنگ حرکت ورقه) 4  اي توزیع نامتعادل انرژي ـ تولید امواج لرزه) 3

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

   ترود –) درونه 4  ارس  –داغ  ) کپه3  تبریز  –) زاگرس 2  نایبند  –) کازرون 1

دقيقه 5 وقت پیشنهادي : 7 و 6هاي فصلشناسي:زمين
 117تا  89هاي صفحه

@Doping_mazzt.me/konkurbanks
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 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 1

  هاي خوراكي بعضي از گياهان مانند نخود و عدس، حبوبات بقوالت: انواع دانه»: 1«گزينة 
  ها اكناف: جمع كنف، اطراف، كناره»: 2«گزينة 
  مضغ: جويدن»: 4«گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  - 2

هـاي   ناوردي«، »ها بختي گليم تيره«ثالث) واژة نو ساخته است.  ماث (سر واژة مهدي اخوان
آينـد. (ايـن    شمار مي هاي تازه و نوساخته به تركيب» جهان پهلوان«، »پدر زال زر«، »هول

  طراحي شده است.) » درس خوان هشتم«از قلمرو زباني  2تست بر پاية خودآزمايي 
  )نامه واژه، لغت، 3سي فار(

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

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 3

  غلط اماليي و شكل درست آن:
  سورت (شدت و تندي) ←صورت 

  )تركيبي، امال، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »2« گزينة - 4

  :اتياب بيترت به ها آن حيصحشكل  و ييامال يها غلط
  اصرار :اسرار: ب
  بهر: بحر: د

  )تركيبي، امال، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1« گزينة - 5

 سندباد«از سلمان هراتي/ » دري به خانة خورشيد« از آلفونس دوده/ » هاي دوشنبه قصه« 
  از محمدرضا رحماني» تيرانا« از رضا اميرخاني/ » ارميا« مرقندي/ از ظهيري س» نامه

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »4« گزينة - 6

 »ايهام«ولي بيت مذكور فاقد  ،ايجاد نموده است »حس آميزي«آيد  فغان بوي خون ميااز 
  است.

  كاربرد دارد. »رايحه« فقط به معناي »بوي« ةدر ضمن واژ
  :ي ديگرها تشريح گزينه

/ مصـراع دوم  .سازند با هم تناسب مي» برگ«و » ميوه«با هم و » دل«و » تن«: »1«ة گزين
  ايجاد نموده است. »اسلوب معادله«مثالي است براي مصراع اول كه 

خاك نتوانسـت كـرد سـير    «» / ردن چشمسير ك«و » تهي چشمان«  ها: كنايه :»2«ة گزين
  تشخيص و استعاره دارد. »اچشم دام ر

  تشبيه ايجاد كرده است. »چون عقيق« /.تناقض دارد »روز سياه«: »3«ة گزين
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (

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

 )محسن اصغري(  »4« گزينة - 7

  افعي بت، مه،»: بيت الف«استعاره 
  دل (تشخيص) كوه سنگين»: بيت ب«استعاره 
  جم رخ به جام»: بيت الف«تشبيه 
  خون لعل»: بيت ب«تشبيه 
  به داستان ضحاك و جمشيد اشاره دارد.»: بيت الف«تلميح 
  به داستان خسرو و شيرين اشاره دارد.»: بيت ب«تلميح 

  بيت اول فاقد ايهام و بيت دوم فاقد ايهام تناسب است.
  )تركيبي، آرايه، 3 فارسي(

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

 )شيراز -محسن فدايي (  »2« گزينة - 8

 »اشـك « با يول ،ندارد كاربرد كه »چهره« - 2دارد كاربرد كه »سطح« - 1: دارد معنا دو »يرو«
 ،»اشـك  يهـا  گـل « بيـ ترك در/ .است كرده جاديا »تناسب هاميا« امر نيهم كه دارد تناسب

  .قامت از استعاره »سرو«/ نيزم از مجاز »خاك«./ است شده هيتشب »گل« به »اشك«
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (

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

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4« گزينة - 9

خـوار   خوار (جهـان تـو را  - 3عزيز (جهان تو را عزيز كرد = گردانيد)،  - 2غرّه،  - 1مسندها: 
  مارگير (جهانجوي، مارگير است.) - 5مار (اين جهان، مار است)،  - 4كرد = گردانيد)، 

  گهي - 3زود،  - 2بس،  - 1قيدها: 
  )54 ، صفحةدستور، 3فارسي (

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

 )كاظم كاظمي(  »4« گزينة -10

، »درت«در » ــَــ ت «پيوسـتة   كتابي / امـا نقـش ضـمير    جا، هيچ هاي وصفي: اين تركيب
  است.» اليه اليه، متمم و مضاف مضاف«ترتيب  به» فراقت«و » اگرت«

  :ي ديگرها تشريح گزينه
، »شرح فراقـت «در » ــَـ ت» / «خاك درت«در » ــَـ ت«هاي وابسته:  وابسته»: 1«گزينة 

  »شرح غم هجران تو«در » تو«و » هجران«
  نگنجد هيچ كتابيدر  ران توشرح غم هجالگوي اول: »: 2«گزينة 

  نهاد                    متمم     فعل                                  
  نويسم چه ]من[الگوي دوم: 
  فعل مفعول   نهاد                   
مـتمم قيـدي و   » در شرح فراقـت «فقط به مفعول نياز دارد، بنابراين » نويسم«توجه: فعل 

متمم فعـل  » در هيچ كتابي«به متمم نياز دارد و » نگنجد«فعل  قابل حذف شدن است اما
  شود. و يكي از اجزاي اصلي جمله محسوب مي

 –اي عمر  –جاست  خاك من اين –هاي ابيات: من از خاك درت نگذرم  جمله»: 3«گزينة 
شرح غم هجران تو در هيچ  –در شرح فراقت چه نويسم  –اگرت هست شتابي  –تو بگذر 

  جمله) 7د (كتابي نگنج
  )تركيبي، دستور، 3فارسي (

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

 3فارسي
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  3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1401ارديبهشت  30 آزمون 
  
 )ضا جعفريرعلي(  »1« گزينة -11

  از نوع صفت فاعلي است.» گريان«، از نوع جمع است و در »مژگان«در » ان«پسوند 
  از نوع جمع است.» ان«وجوي آب حيات): الف) آب حيات جويان (افراد در جست

  از نوع زمان است. » ان«حگاهان: ب) صب
  تشكيل شده است.)» گور + ِستان (پسوند مكان)«از » گورستان«نداريم. (واژة » ان«ج) پسوند 
دسـت + افشـان (بـن مضـارع از مصـدر      «از » افشـان دست«نداريم. (واژة » ان«د) پسوند 
  تشكيل شده است.) »افشاندن)

  ست.از نوع صفت فاعلي ا» ان: «جهان (جهنده)هـ) 
  )152 ، صفحةدستور، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »1« گزينة -12
 در و اسـت  تحـذير  صـوت » تا«و است شده حذف» كه« ربط حرف  ،»1«ة گزين بيت در

 .است آمده» باش آگاه« معناي
 باخبر ديگر عالم از مرا » كه« شبا آگاه ،دهم نمي عالم دو به را خبري بي عالم: بيت معناي
  .نكني
 آگـاه  )!ننهـي  خواري به تا سبزه سر بر پا» (تا: «صوت براي  خيام رباعيات از ديگر مثالي
 !نگذاري سبزه سر بر پا كه باش

  :ي ديگرها تشريح گزينه
» اسـتمرار  يـاي + « شناسـه » + ماضـي  بـن « الگـوي  طبق تاريخي دستور در»: 2« ةگزين

 و پريـدم  مـي  عادلم» پريدمي«مثال براي .ساخت استمراري ماضي زمان اب فعلي توان يم
 .است سوخت نمي عادلم» نسوختي«

 كـه  صورتي در ،شوند مي درست» افتادن« و »آمدن« مصدر از كه هايي فعل»: «3«  ةگزين
 .اند اسنادي بدهند، »شدن« معناي
 جمله يك در بايد دو هر  ،است آمده آن از تبعيت به كه اي واژه و تبعي نقش»: «4« ةگزين
 نقش تواند نمي و است جمله شبه خود آه،« گزينه، اين دوم مصراع در ».باشند داشته قرار

  .ريمندا تبعي شنق عنوان به فعل تكرارِ يا و صوت تكرارِ منادا، تكرارِ بنابراين ».باشد تبعي
  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »2« گزينة -13

 .است مفعولي» ت«ضمير نقش
 .خورند مي نگاه و ظرة نوسيل به  را تو: جهان چشمان گُرسنه نظر به خورندت مي
 .است مفعولي ،كُشي فعل به چسبيده» مَ - « ضمير نقش »2«ة گزين بيت در چنين هم
 رايگان به بكُشي مرا :رايگان به كُشيم ور

 مـن  جان به( است اليهي مضاف دهي، فعل به چسبيده ضمير نقش گزينه، اين در :توجه
  ).دهي امان

 :هاگزينه ساير تشريح
 .است »اليه مضاف« ،»آشيانت«، »نشيمنت« تركيب دو در» ت« ضمير »: 1«ة گزين
 .شود نمي مشاهده آن در ضميري و استانديشه  معناي هب» فكرت« ةواژ: توجه
 .چسبد مي دل و تن سينه، ديده، به اليه مضاف عنوان به »َ م- « ةپيوست ضمير»: 3«  ةگزين

 )ت.اس كباب دلم و است گدازان تنم است، بريان ام سينه است، گريان ام ديده(
 تـو  از مايـه  بـي  دل كـه : دوم مصـراع  بـازگرداني اليه است.  نقش ـَـ ش مضاف»: 4«ة گزين

 .ببرد را )سهمش( بخشش
  )94 ، صفحةدستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4« گزينة -14

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: مدارا و مهرباني در مقابل مخالف و دشمن
هاي بزرگ تحت ظلم و ستم و آزار افراد جامعه هستند. (هـر   انسان»: الف، ج«مفهوم ابيات 

  كه را سرِ بزرگ، درد بزرگ)
  )87 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »2« گزينة -15

هـا يـادآور    اين گزينه بر ناتواني انسان از درك و شناخت خداوند تأكيد دارد و ساير گزينـه 
  گويد: عطار مي ،وادي توحيد است

  توحيد اين بود ،در او گم گردتو 
  )122 ، صفحةممفهو، 3فارسي (

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3« گزينة -16
است كه از گزينة » وادي توحيد«و يادآور » وحدت وجود«مفهوم بيت صورت سؤال، بيانگر 

  شود. نيز همين مفهوم دريافت مي» 3«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» فقر و غنا«وادي مفهوم بيت بيانگر »: 1«گزينة 
  است.» عشق«يادآور وادي »: 2«گزينة 
  اشاره دارد.» طلب«وادي  به است و» ها ترك وابستگي«مفهوم بيت »: 4«گزينة 

  )127 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )مشهد - كيا فرهاد فروزان(  »4«گزينة  -17
بر لطف الهي، اعتمادآفرين است و آرامش بخش. اين مفهوم در بيت مفهوم كلي بيت: توكل 

  آمده است. »3و  2 ،1«هاي  گزينه هاي
  ها: بررسي گزينه

: درمصراع نخست اين گزينه، استفهام انكاري داريم: طالب آملي[ شاعر] آرامش »1«گزينة 
  ندارد. ن از طوفان و امواج هراسيهراسد، همان گونه كه مرغابيِ ايم دارد و نمي

كيد براين دارد كه انبيا و مردان الهي بـه اعتمـاد[لطف   أدر اين گزينه، مولوي ت »:2«گزينة 
  نوشند. هم چون شربت عسل] مينوع بال و آزمايش را با رضايت [ خدا] هر

زيـرا ريسـمان محكـم     ،هراسد در اين گزينه، فضولي[شاعر] آرامش دارد و نمي :»3«گزينة 
  يدواري( توكل) را به دست دارد.عشق الهي و سر رشتة ام

ناترس، استحكام است كه پيمان و  نيكيِ انسان خدااين  كيد برأدر اين گزينه، ت »:4«گزينة 
  و اعتمادي ندارد.

  )104 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »3« گزينة -18
  تحليل ابيات:

/ .خوابي و ناشـكيبايي عاشـق اسـت    بي :»ب« / بيت.: در ستايش خاموشي است»فال«بيت 
عـروج روح  « به» ـه« / بيت.: در ستايش خاموشي است»د« : تحمل بالها / بيت»ج« بيت

  اشاره دارد. »انسان
  )تركيبي، مفهوم، 3فارسي (

----------------------------------------------  
 )مشهد - ميسيدمحمد هاش(  »3« گزينة -19

هاي روزگار، شاعر پيوسته لبخند بر لـب  در اين گزينه تأكيد شده است كه با وجود سختي
هـاي  آورده است. در عبارت صورت سؤال نيز، تأكيد بر آن است كه رستم در تمامي صحنه

  آورده است.زندگي لبخند بر لب مي
  )109 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (

 ----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »2« گزينة -20

شاعر تا سرحد امكان معشـوق خـود را بـه نيكـي و زيبـايي       ،در هر دو سروده»: 2«گزينة 
  ستوده است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

هاي معشوق داد سـخن را   خوبي فگويد كه در وص در اين گزينه شكسپير مي»: 1«گزينة 
كه مضمون بيت مطرح شده،  در حالي ،ري ننموده استاي فروگذا داده است و از هيچ نكته

  است.در وصف معشوق ناتواني 
چه در سرودة شكسپير آمده است، عشق باعث  در بيت مطرح شده برخالف آن»: 3«گزينة 

  جواني عاشق شده است. (مصراع دوم حسن تعليلي است براي سپيدي موي عاشق)
امـا بيـت مطـرح شـده بـه       ،گويد قانه ميشكسپير از نامكرر بودن سخنان عاش»: 4«گزينة 

هايي مستقل  وحدت عاشق با معشوق (خداوند) اشاره دارد. (مني و تويي من و تو را هستي
  دانستن)نو جدا از هم، 

  )155 ، صفحةمفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  
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 )منيژه خسروي(  »3«گزينة  -21
»جدة: همـ »كُلّهـم  المالئكـة «)/  »4«ة (رد گزينـ  (در اينجا) دند:پس سجده كر»فس 

: مگر، »إلّا« / )»2و1« هاي گزينه(رد  يكسره :»أجمعونَ«)/ »2«ة فرشتگان (رد گزين
ـ  :»ركباستَ«: ابليس، شيطان/ »إبليس«)/ »2و 1«هاي  (رد گزينه جز رد  ر ورزيـد تكب)
  (ترجمه)  )»4 و1«هاي  رد گزينه( از كافران بود :»كانَ من الكافرين«)/ »4«ة گزين

----------------------------------------------  
 )مريم آقاياري(  »3«گزينة  -22

 :»ةٌهـي قصـيد  « )/»4و  1«هـاي   (رد گزينـه  مشهورترين قصايد :»أشهرُ قصائد«
(رد  را سـروده   آن :»أنشـدها « )/»1«ة (رد گزينـ  اي است كـه  آن قصيده همان،
(رد  باعـث شـد  »: سـبب « اين يا آن قصـيده/  :»ةالقصيد« )/»2و  1«هاي  گزينه
  (ترجمه)  )»4و  1«ي ها ه(رد گزين ن اوكردزنداني  :»سجنه«/)2و  1هاي  گزينه

----------------------------------------------  
 )برجي ولي(  »4«گزينة  -23

ن يشـاهد  «) / »3و  1«هاي  ترسانيد (رد گزينه : مي»يرعب« كـه  : كسـي را  »مـ
: زنـدگي  »(نكـره)  قاسـية  ةحيـا «) / »3و  2«هـاي   كرد (رد گزينـه  مشاهده مي

: هـيچ گريـزي نيسـت    »ال فرار«) / »1«ة دشواري، يك زندگي دشوار (رد گزين
  (ترجمه)  )»3«ة (رد گزين

----------------------------------------------  
 )يژه خسروينم(  »1«گزينة  -24

 (گـذرا)  يصـورت متعـد   اسـت و بايـد بـه    »فعـال إ«فعل مضارع از باب  »نُذيقُ«
  (ترجمه)  )… چشانيم (به دشمن مي ترجمه شود

----------------------------------------------  
 )حميدرضا قائداميني(  »2«گزينة  -25

  هاي ديگر: تشريح گزينه
منـه وجـود دارد؛ پـس نبايـد در      مسـتثني » إلّـا «قبـل از   ةدر جمل»: 1«گزينة 

برنـد   ها پي نمـي  مردم به اهميت كتاب«ترجمة صحيح:  بيايد.» فقط«ة ترجمه، كلم
  »مگر خردمندان و انديشمندان

باشـد.   مـي » شما بايـد، بـر شـما الزم اسـت    «معناي  به» علَيكُم بِـ»: «3«گزينة 
  باشد. مي» رساند مي«معناي  به» توصلُ«چنين  هم

مـده اسـت و بايـد    عددي ترتيبي اسـت كـه قبـل از اسـم آ    » رابِع»: «4«گزينة 
: چهـارمين امـام   أئمتنـا المعصـومينَ  رابـع  «ترجمه شود. » چهارمين«صورت  به

  (ترجمه)  »معصوم ما
----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »1«گزينة  -26
رد ( »التُغنينـا «گردانـد:   نياز نمي / ما را بي )»2«ة (رد گزين» جاربالتّ«ها:  تجربه
  »).2«گزينة 

(رد  اسـت » إلّـا «معادل قيد حالت نيست بلكه داده شده، در عبارت » تنها« ةواژ
  »).4و  2«هاي  گزينه
طـور   بـه ») / 4و  2«هـاي   (رد گزينـه » إلّـا …ر ال تؤثّ« :گذارد تأثير مي …تنها 

كـه همـراه    مفعـول مطلـق نـوعي اسـت    » (تأثيراً عميقاً« :گذارد عميق تأثير مي
  )ترجمه(  )ستصفت آمده ا

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

  ترجمة متن درك مطلب:
ها خفّاشي است كه در ترين اين شگفتيهاي آفرينش بسيار زياد است و از عجيبشگفتي«

تنها حيوان پستانداري است كه  ]خفّاش[او كند. هاي متروكه و غارهاي تاريك زندگي ميمكان
باشد. اين مخلوق عجيب حس بينايي ندارد ولي اين كمبود را با ن ميقادر به پروازكرد

كند و به آساني فرستد، جبران مياش به بيرون مياي كه از حنجرهكاربردن امواج صوتي به
تواند اين امواج صوتي را بشنود. خداوند به اين حيوان . انسان نميكند شناسايي ميراهش را 

تيزي داده است كه آن را هنگام پرواز براي پرهيز از برخورد با عجيب و حس شنوايي يهايگوش
-برد. خفّاش بر خالف ساير پرندگان نور خورشيد را دوست ندارد و از آن ميبه كار مي اشياء

  كند.گريزد، به همين خاطر در تاريكي شب پرواز مي
و همة  رودبيرون مي يشوجوي غذاخوابد و شبانه براي جستخفّاش در طول روز مي

شود به دهد. روش خوابيدن خفّاش تا حد زيادي عجيب محسوب ميهايش را انجام مي فعاليت
پاهايش به شاخة درخت يا سقف آويزان و سرش رو به خوابد كه از  مي  در حالياي كه گونه

خورند، و ها را ميهاي بزرگ كه ميوهشوند: خفّاشها به دو گروه تقسيم ميخفّاش! پايين است
ها نيز خون جانواران  كنند و برخي از آنها تغذيه ميها و گوشتهاي كوچك كه از ماهيخفّاش

              »مكند). بلعند (مي ديگر را مي

 )خالد مشيرپناهي(  »4«گزينة  -27
براسـاس  » آيـد  اش حيوان پستانداري است كه از نور خورشيد خوشش ميخفّ«

  متن نادرست است.
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  !بيند هايش مي حيواني عجيب است كه با گوش»: 1«گزينة 
  !دهد همة كارهايش را در طول شب انجام مي»: 2«گزينة 
  )درك مطلب(  !كند هنگام خروج به حس شنوايي اعتماد مي»: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
 )خالد مشيرپناهي(  »4«گزينة  -28
 »كنند. زيرا براي شنيدن امواج صوتي به سكوت نياز دارنـد.  مي ها شب پرواز اشخفّ«

  چنين موضوعي در متن ذكر نشده است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  !برد كار نمي اش نور خورشيد را براي شناسايي راهش بهخفّ»: 1«ة گزين
زندگيشـان  ادامـه يـافتن   ها از خـون حيوانـات بـراي     اشبرخي خفّ»: 2«گزينة 

  نند!ك استفاده مي
  شنوند! شنود، مي را كه انسان نمي ي ضعيفيهاها صدا اشخفّ»: 3«گزينة 

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

 )خالد مشيرپناهي(  »3«گزينة  -29
  در متن پاسخي براي اين سؤال نيامده است. »ها چيست؟ اشهاي محبوب خفّ ميوه«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ؟چگونه استخوابند  ها با آن مي اشاي كه خفّ شيوه»: 1«ة گزين

  كنند؟ ها كجا زندگي مي اشخفّ»: 2«گزينة 
  )درك مطلب(  خوابد؟ انگيز مي چه حيواني به شكلي شگفت»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )خالد مشيرپناهي(  »1«گزينة  -30

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  است.» لمع« ،»يستعمل«حروف اصلي فعل  »:2«گزينة 
  ».  فاعل«نقش مفعول را دارد نه » ها«ضمير متّصل »: 3«گزينة 
از:  انـد ترتيـب عبـارت   بـه » يستعمل«اسم فاعل و اسم مفعول فعل  »:4«گزينة 

فعـل  از اسم فاعل و اسـم مفعـول   » معمول«و » عامل« .»مستعمل / مستعمل«
  )درك مطلب(  هستند.» ليعم - عمل «ثالثي مجرّد 

----------------------------------------------  
 )خالد مشيرپناهي(  »2«گزينة  -31

  :  ديگرهاي گزينهتشريح 
  .مفعول مطلق نوعي (بياني) است» تعرّفاً«»: 1«گزينة 
  .نه تأكيدي ،مفعول مطلق نوعي است»: 3«گزينة 
  باشد. مفعول مطلق نوعي مين چني هماست و » تَعرَّف«مر آن افعل »: 4«گزينة 

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

  3عربي، زبان قرآن 
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 )زاده حامد مقدس(  »4«گزينة  -32
 »مفاعلَة«مصدر بر وزن نيز  »محاسبة«فعل مجهول و  »يحاسب«در اين گزينه 

  )ضبط حركات(  .  شود است كه بدين شكل نوشته مي
----------------------------------------------  

 )ولي برجي(  »2«گزينة  -33
بـه دو شـكل   » موضـوع ال«درسـتي نيامـده اسـت. جمـع      بـه » الموضوع«جمع 

 ةجمــع مكســر كلمــ» مواضــعال«رود.  كــار مــي بــه »موضــوعاتالمواضــيع و ال«
  )واژگان(  .استموضع) ال(

----------------------------------------------  
 )خسروي منيژه(  »4«گزينة  -34

او  ،دارد براي برادرش دوست بـدارد  چه را براي خودش دوست مي آن سهر ك«
  »با ايمان است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آن  ةيعنـي او شايسـت  شـود   داده مـي وقتي به شخصي مسئوليتي «: »1«ة گزين

  كه براساس واقعيت نادرست است. »نيست
كه بر عكـس   »رويد ميرويد و در دشت ن كشت بر تخته سنگ مي« :»2«ة گزين

  آمده است.
شود و هرگاه كـم شـود    هر چيزي هنگامي كه زياد شود گران مي«»: 3«ة گزين

  )مفهوم(  كه براساس واقعيت برعكس است. »شود ارزان مي
----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »1«گزينة  -35
و بعـد از   آيد ميفيت و چگونگي وقوع فعل كي ،مفعول مطلقِ نوعي براي بيان نوع

ل «فعـل جملـه از بـاب    » نتعلّم«شود.  اليه ذكر مي مصدر، صفت يا مضاف و  »تفعـ
نه مضاف  »تعلّماً« »4«ة گزيندر ) »3و  2«هاي  (رد گزينه است» تعلّم« مصدر آن

  نه نوعي. ،كيدي استأمفعول مطلق ت ، بنابراينواقع شده و نه موصوف
  )مفعول مطلق(

----------------------------------------------  
 )ولي برجي(  »2«گزينة  -36

»ال«منه است اما جمع مكسرِ  مستثني» الطينالساست و جمـع سـالم   » لطانس
  نيست.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  منه و جمع مذكر سالم است.   مستثني» اللّاعبون« »:1«ة گزين
  منه واقع شده است.  كه مستثني نث سالم استؤجمع م» خدمات« »:3«ة گزين
  )اسلوب استثناء(  منه و جمع مذكر سالم است. مستثني» رافقينالم« »:4«ة گزين

----------------------------------------------  
 )زاده حامد مقدس(  »2«گزينة  -37

  .درستي آمده است ست كه تعريف آن بهامفعول مطلق تأكيدي  »وقوفاً«
  گر:هاي دي تشريح گزينه

منـه آن موجـود    و مسـتثني در اسلوب استثناء قرار گرفته است  »ما« »:1«ة گزين
  الكتب) منه: جميع (مستثنياست 
باشـد   مـي  »أحـداً «منه آن  ست ولي مستثنيامستثني  »المجدينَ« »:3«ة گزين

  كه اسم فاعل نيست!
ـ   مفعول مطلق نوعي مي »إستخداماً« »:4«ة گزين  وعباشد ولي (مصدر اليبـين ن

  .را مشخص كرده است الفعل) مفعول مطلق تأكيدي 
  )مفعول مطلق(

----------------------------------------------  
 )ولي برجي(  »4«گزينة  -38

مفعول مطلق نوعي است نه تأكيدي، زيـرا پـس از آن    »1«ة در گزين» محاولة«
ن «اليه آمده است ( مضاف ح« ،»2«ة مضـاف اليـه اسـت). در گزينـ     »مـاولـة م «

مفعـول مطلـق نـوعي    » محاولـة « ،»3«ة باشد. در گزينـ  مجرور به حرف جر مي

است چون پس از آن جمله وصفيه (تُقرّّب) آمده است و جمله وصفيه نيز همان 
مفعول  »محاولة« ،»4«ة آيد نه اسم. در گزين صورت جمله مي صفت است كه به

پـس از آن   د وكنـ  مطلق تأكيدي اسـت كـه فعـل قبـل از خـود را تأكيـد مـي       
هـاي   در مقابـل سـختي   عبارت: حتمـاً  امده است. (ترجمةاليه يا صفت ني مضاف

  )مطلق مفعول(  ها غلبه كني). زندگي بكوش تا بر آن
----------------------------------------------  

 )منيژه خسروي(  »2«گزينة  -39
توجه به ترجمـه  با  »هايم تالش خواستند به جز مادر علي شاگردي مادران از هم«
  مستثني منه است.» االُمهات«مستثني شده است و » االُمهات«از » اُم علي«

  ها: بررسي ساير گزينه
  منه است. مستثني» الفواكه«»: 1«گزينة 
  مستثني است. »االُمهات«»: 3«گزينة 
  )اسلوب استثناء(  .مستثني است »االُمهات«»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )مريم آقاياري(  »3«گزينة  -40

  زيرا بعد از آن صفت (رائعاً) آمده است. ،مفعول مطلق نوعي است »استقباالً«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  كيديأمفعول مطلق ت :»محاولة»: «1«گزينة 
  فعل جمله وجود ندارد. ةهيچ مصدري از ريش »:2«گزينة 
  )مفعول مطلق(  فعل جمله وجود ندارد. ةمصدري از ريش»: 4«گزينة 

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

 )فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -41
  هاي شيطان الهي از حيله  نااميدكردن از رحمت ←بعد توبه كن و گناه كن  ةوعد

 )تركيبي ، 7درس، 3دين و زندگي (  تخليه ←شوي آن وخروج گناهان از قلب و شست
----------------------------------------------   

 )محسن بياتي(  »2« گزينة -42
قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم: بگو اي بندگان من كه بسيار به خـود سـتم   «

اهللا: از رحمت الهـي نااميـد    رحمةال تقنطوا من «، »داني) ايد (مغلوبين خود روا داشته
بخشـد   يغفرالذنوب جميعاً: خداوند همة گناهان را مي إن اهللا«، »الهي) فرماننباشيد (

  »(وعدة الهي)
آنـان را در جـوار    ]خدا[كساني كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند به زودي «

 )83و  76هاي  هصفح ،7 درس، 3دين و زندگي (  »خويش درآورد. ي از جانبرحمت و فضل
 ----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »1« گزينة -43
اگر واقعي باشد، نه تنها به معني دور شدن از خداوند نيست، بلكه موجـب  تكرار توبه 

فرمايـد:   شـود، خداونـد مـي    محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلـب رحمـت او مـي   
كنند، دوست دارد و پاكيزگان را  خداوند كساني را كه زياد توبه مي: …اهللا يحب  إن«

 )83 ةصفح ،7 درس، 3دين و زندگي (  »ت دارد.دوس
----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »2« گزينة -44
چـون   »داشـت  را نگه مـي   كرد و حرمت صاحب بود، بندگي مي اگر بنده مي«جملة  -

  حارث نشست و او را تكان داد. تيري بر قلب بشربن
ي و واقعـي و پشـيماني حقيقـي اسـت نـه فقـط گفـتن        الزمة توبـه: بازگشـت قلبـ    -
 )82و  81هاي حهصف ، 7درس، 3دين و زندگي (  بر زبان.» استغفراهللا«

----------------------------------------------   
 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -45

ف از تدريج انحرا جايي نرسد و به اگر مردم كوتاهي كنند و اقدامات دلسوزان جامعه به
هاي بـزرگ   شود و نياز به تالش حق ريشه بدواند، اصالح گناهان اجتماعي مشكل مي

جـا كـه ممكـن اسـت نيـاز باشـد        شود تا آن هاي اساسي و زيربنايي پيدا مي و فعاليت
هاي بزرگي جان و مال خود را تقديم كنند تا جامعه را از تباهي برهانند و مانع  انسان

 )88 ةصفح ،7 درس، 3دين و زندگي (  د.خاموشي كامل نور هدايت شون
----------------------------------------------   

  3 دين و زندگي
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 )احمد منصوري(  »3« گزينة -46
» يا ايها الـذين آمنـوا...  « ترين حق خداوند حق اطاعت و بندگي است كه در آية: مهم

 )تركيبي،9 و 7 درس، 3دين و زندگي (  بيان شده است.
----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -47
كـار بـا توبـه     ها پاك شود. اين افتد كه نفس ما از آلودگي تزكية نفس زماني اتفاق مي

بايست عالوه بر توبه بـه   شود اما براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسان، مي آغاز مي
  )…(تقوي و رضوان عمل نمود.  .ساير دستوراتي كه خداوند فرمان داده است

 )95و  94هاي هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )زحل عليرضا ذوالفقاري(  »2« گزينة -48
كوشند تا از طريـق برقـراري روابـط تجـاري هدفمنـد،       گر مي امروزه كشورهاي سلطه

ها را به خـود وابسـته نماينـد و     ندست بگيرند و آ كنترل اقتصادي ساير كشورها را به
  »)3و  1«هاي  استقالل آنان را از بين ببرند. (نادرستي گزينه

تـرين   گرايي برخي مسئولين و فساد اداري و مالي، يكـي از مهـم   گري و تجمل اشرافي
  ها) ماندگي اقتصادي است. (درستي بخش دوم همة گزينه عوامل عقب

چـون وارد كـردن و    يستي اسرائيل باشـد، هـم  هر نوع تجارتي كه به نفع رژيم صهيون
حرام است. (تحـريم   ،داران اين رژيم در آن شريك هستند ترويج كاالهايي كه سرمايه

 )104 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (  كردن)
----------------------------------------------   

 )محمد آقاصالح(  »2« گزينة -49
ده جزء دارد كه نه جزء آن، كسب و كـار حـالل   عبادت «فرمايد:  رسول خدا (ص) مي

شود، توليـد كـاال بـا كيفيـت      برخي از عواملي كه سبب ناپاك شدن روزي مي» است
  ها خودداري كنيم. پايين و فريبكاري در معامله است كه بايد بكوشيم از آن
 )103 ةصفح ، 8درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »2« گزينة -50

وقتي دربارة قمار و شراب از پيامبر اكرم (ص) سؤال كردند، خداوند اين آيـه را نـازل   
  »…يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير «كرد كه: 

اعتقاد به يكتاپرستي، ايمان و اعتقاد به پيامبر الهي و اعتقاد به معاد (اصـول ديـن) و   
  آن معيار اصلي در تشخيص ارزشمندي فرهنگي جوامع است. پايبندي به

 )100 و 98هاي هصفح ، 8درس، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »2« گزينة -51
داريد و آن براي شـما خـوب اسـت و     و بسا چيزي را خوش نمي«موضوع آية مباركة 

دانـد و شـما    داريـد و آن بـراي شـما بـد اسـت و خـدا مـي        بسا چيزي را دوست مـي 
جا كه خداونـد نصـيحتگر حقيقـي     در ارتباط با اين مفهوم است كه از آن ،»دانيد نمي

هشـدارهايي داده   ،منظور پيشگيري از خطـرات  مردم و خواهان سعادت آنان است، به
 )97و  96هاي هصفح ، 8درس، 3دين و زندگي (  است.

 ----------------------------------------------   
 )سيداحسان هندي(  »1« گزينة -52
 يهـا  سرزمين مسلمانان را به كمك انگلستان در سال ،يجا كه رژيم صهيونيست ز آنا

كرده و در آنجا غاصبانه يك كشـور تشـكيل داده اسـت، هـر نـوع       تصرف قبل به زور
كـه   ييج كاالهـاي وارد كـردن و تـرو   همچـون  كه بـه نفـع ايـن رژيـم باشـد،      يتجارت

 )104 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (  .داران اين رژيم در آن شريك هستند حرام است سرمايه
----------------------------------------------   

 )احمد منصوري(  »1« گزينة -53
هـايي كـه مايـة     داند چه پـاداش  هيچ كس نمي«خداوند در قرآن كريم فرموده است: 

ها نهفته شده است، اين پاداش كارهايي است كه انجـام   راي آنهاست ب روشني چشم
شود اما براي تداوم آن نيازمند عمل  تزكية نفس با توبه از گناهان آغاز مي» دادند. مي

  هستيم. …به دستورات الهي مانند دستورات اخالقي و عبادي و 
 )95و  94هاي هصفح ، 8 درس، 3دين و زندگي (

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

 )آرمان جيالردي(  »3« گزينة -54
طـوري   محور بود به اي عدالت ترين اهداف پيامبر اكرم (ص) برپايي جامعه يكي از مهم

كه در آن مظلوم بتواند به آساني حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براي همـه  
زمين در انحصار گروهـي محـدود   هاي  ها و ثروت كه نعمت ها فراهم باشد نه اين انسان

سـوي زنـدگي    آمد تا جامعه را متحول كند و مـردم را بـه   (ص)چنين پيامبر باشد. هم
  مبتني بر تفكر و علم سوق دهد.

  دليل رد ساير موارد:
جـاي حكومـت    اي بنـا نهـد تـا بـه     الف) رسول خدا به رسالت برانگيخته شد تا جامعه

شـد و نظـام اجتمـاعي بـر پايـة قـوانين و       با واليت الهـي حكومـت داشـته    ،طاغوتيان
  دستورات الهي استوار گردد.

  داد. ) حضرت فاطمه (س) براي زنان كالس علمي تشكيل ميد
 )117و  114و  110و  109ةصفح ،9 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )محمد آقاصالح(  »3« گزينة -55

هيچ فردي نيست كه زني از محارم خود را شـاد  «فرمود:  د ميرسول خدا به ياران خو
برترين «فرمود:  ايشان مي» روز قيامت او را شاد خواهد كرد. ،كه خداوند مگر آن ،كند

  »جهاد، سخن حقي است كه انسان در مقابل سلطاني ستمگر به زبان آورد.
 )112و  110هاي  هصفح ،9 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )عليرضا ذوالفقاري زحل(  »4« گزينة -56

بـه  (س) هايي را مطرح ساخت. حضرت زهرا  )، آمد و سؤالسزني نزد حضرت زهرا (
رسـيد. زن از كثـرت    10هـا بـه    داد تا تعـداد سـؤال   هاي الزم مي تمام سؤاالت جواب

صديقه  »شوم. حم شما نميبيش از اين مزا«ها احساس شرمندگي كرد و گفت:  سؤال
هر سؤالي كـه  «داد هيچ منتي بر او ندارد، فرمود:  در حالتي كه نشان مي (ص) كبري

اگر فردي در مدت يك روز «و سپس براي تشويق وي فرمود: » آيد بپرس نظرت مي به
را بــه بــاالي بــام حمــل كنــد و در ازاي آن    دوش كشــيده، آن بــاري ســنگين را بــه

ل هزار سكه طال دريافت كند، با توجه به اين مزد آيا آن كار براي اي معاد الزحمه حق
مـن هـم   «) فرمـود:  سحضـرت زهـرا (   زن پاسـخ داد: خيـر.  » او سخت خواهد بـود؟ 

 )115 ةصفح ،9 درس، 3دين و زندگي (  »ام. كارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده
----------------------------------------------   

 )كبير مرتضي محسني(  »4« نةگزي -57
مبارزه با سـتمگران و تقويـت    -1انداز:  هاي ما در حوزة قسط و عدل عبارت مسئوليت

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي -2فرهنگ جهاد و شهادت و صبر، 
تقويـت اتحـاد ملـي و انسـجام     «توان بـه   ترين عوامل استحكام نظام اسالمي مي و از مهم
  اشاره كرد.» مومي و انجام وظيفة امر به معروف و نهي از منكرمشاركت ع«و » اسالمي

 )135و  134هاي هصفح ،10 درس، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )كبيرمرتضي محسني(  »4« گزينة -58
مسيحي اعتقادات نادرستي را كه از نظر خودشان اعتقاد رسمي مسيحيت بود  مبلغان

كردند آنان معتقد بودند كه آدم در بهشت اوليه مرتكب گنـاه شـده اسـت و     غ ميتبلي
آيـد.   دنيـا مـي    اين گناه به فرزندان آدم نيز سرايت كرده و هركس با  گنـاه اوليـه بـه   

از آن  اي (غسل تعميد) داده شـود تـا   بنابراين هر كودكي پس از تولد بايد غسل ويژه
شـد و ايـن    تـر توجـه مـي    عقل و عقالنيت كـم  سيحيت بهگناه پاك گردد. در آيين م

  شود. اعتقاد وجود داشت كه تعقل با ايمان سازگاري ندارد و سبب تزلزل ايمان مي
 )128و  127هاي  هصفح ،10 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )سيدشبستري عباس(  »3« گزينة -59

اي ماننـد   شـده  يدايش تمدن جديد، كليسا و تعاليم تحريفهاي پ از جمله موارد زمينه
از جمله آثار و پيامدهاي مثبت تمدن جديد  .اعتراف به گناهان در حضور كشيش بود

  حق تعيين سرنوشت مردم در امور خود يا مشاركت مردم در تشكيل حكومت بود.
 )133و  128و  127هاي  هصفح ،10 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )محمدعلي عبادتي(  »3« گزينة -60

  به شمار آوردن برخي از زنان پيامبر به عنوان راوي حديث: عقل گرايي و توجه به آن
  احياي مقام زن و جايگاه خانواده :ق تحصيل براي زنانحآزاد بودن 

 )117و  114ةصفح ، 9درس، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------    

www.kanoon.ir
@konkurbanks



  7: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1401ارديبهشت  30 آزمون 
  

  
  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  -61
از  ،دكرديـ  مـي گوش  اني پزشكي دكترتها اگر به توصيه ممن مطمئن«ترجمة جمله: 

  »پيشگيري كنيد. يدتوانست مياين بيماري جدي 
  ي:نكتة مهم درس

فعـل  در قسمت شرط، بايد در جاي خـالي از   ”followed“با توجه به فعل گذشتة 
“could”  از »). 2و  1«ي ها (رد گزينه شودساخته  دوماستفاده كنيم تا شرطي نوع

معنـاي   بـه  ”prevent“بـراي فعـل    )بيمـاري ( ”disease“سوي ديگر، نقش اسـم  
مفعولي است، پس در جاي خالي نياز به سـاختار مجهـول داريـم    » كردنپيشگيري «

  »).3«(رد گزينة 
  (گرامر) 

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

  )سعيد كاوياني(  »3« گزينة -62
خون از دسـت داده بـود   قدري  بهوضعيت نااميدكننده بود، زيرا بيمار : «ترجمة جمله

  .»قلبش باقي نمانده بود ژكه چيزي براي پمپا
  :ينكتة مهم درس

و از طرفي، توالي زماني در بين جمالت  است زمان گذشته در (was) فعل جملة اول
  بـه زمـان گذشـتة كامـل    جملـه  ن مفهـوم  د. بنابراين، براي كامل شرعايت شودبايد 

)had + p.p.( .نياز داريم  
  (گرامر) 

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

  )سعيد كاوياني(  »1« گزينة -63
 كجاسـت، او خاطر اين واقعيت نبود كه واقعاً برايم مهم نيسـت   اگر به«ترجمة جمله: 

  .»كه او مفقود شده است مددا يخبر م ]به پليس[
  ي:نكتة مهم درس

 مخفـف  نتيجـه از  ةباشـد و در جملـ   مـي  منـوع دو از شرطي  ةجمل كه با توجه به اين
“would” سـاده   ةشرط بايد از زمـان گذشـت   ةاستفاده شده است، بنابراين در جمل
  باشد. مي »1«ة گزين ،درست ةو تنها گزين استفاده كرد

  (گرامر) 
------------ ---------------------------  

  )محمد طاهري(  »3« گزينة -64
 يام رفـتم، انتظـار داشـتم راهكارهـاي     مالقات پزشك خانوادهبه وقتي «: ترجمة جمله
اصـالً  ي او هـا  سـردرد وحشـتناكم بشـنوم، امـا توصـيه     وفصل كـردن   حلعملي براي 

  »اي نداشت. فايده
  جنبشي، حركتي ) 2  جهاني) 1
  حمل قابل) 4  عملي، كاربردي) 3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »3« گزينة -65
هاي جالبي را درمـورد   كودكان ناشنوا يافتهدر رابطه با تحقيقات اخير «ترجمة جمله: 

  ».ها حاصل كرده است فتار آنگ
  تأمين كردن) 2  نياز داشتن) 1
  اطالع دادن) 4  ، حاصل كردنكردن توليد) 3

  )واژگان(
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »3« گزينة -66
تـدريجي در طـول    صـورت  و چه بـه صورت ناگهاني  شنوايي، چه به كم«ترجمة جمله: 

خـود   ةزمان اتفاق بيفتد، ممكن است شما را وادار كند كه بيشتر بـه اعضـاي خـانواد   
  ».شويد متكي

  طور گسترده ) به2  ) فورا1ً
 طور فزاينده ) به4  صورت تدريجي ) به3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3« گزينة -67
ـ كانديداها ريبرخالف سا«: ترجمة جمله ـ  بلـد نبـود  زبـان دوم   سي، آل  يكـار  ةو تجرب

  .»وجود داشتشغل  در گرفتن آن ميك اريبس احتمال براي او ،نيبنابرا ؛نداشت
  تخيل، تصور) 2  تقاضا) 1
 سند، مدرك) 4  ) احتمال3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4« گزينة -68
  »كني دونالد خودخواه است؟ ميجورج: چرا فكر «: ترجمة جمله

/  كبوتر با كبوتر، باز بـا بـاز  به قول معروف، تام: چون تمام دوستانش خودخواه هستند. «
  ».جنس پرواز جنس با هم د همكن
  از تو حركت، از خدا بركت ) 1
  .نيست دانيعمل كار برآيد به سخن به) 2
  باشيسحرخيز باش تا كامروا ) 3
  جنس پرواز جنس با هم / كند هم كبوتر با كبوتر، باز با باز) 4

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
 مسـري  بيمـاري  يـك  - طـاعون  داد، رخ 1666 سال در لندن بزرگ سوزي آتش كه ميهنگا

 لنـدن  مركـز  اعظم بخش زمان، آن در. بود شده شروع 1665 سال در قبل از آن – كشنده
 برايدر هواي زمستان  را ماندن گرم كه بود ضعيف و درهم چوبي يها ساختمان متشكل از

 ]شـد  مـي باعـث  [ زيـرا  ،كـرد  مـي  ايجاد ي راناسالم محيطشرايط اين . كرد مي سخت مردم
 در هـا  سـاختمان  بـراين،  عـالوه . منتقل شـوند  ديگر اي خانه به اي خانه از آزادانه ها ميكروب
 در ها زباله. ريختند مي جا آن در را خود يها زباله مردم كه بودند كثيفي و باريك يها خيابان
با خود  را – طاعون حامالن - ها كك اه موش وكشاند  سمت خود مي به را ها موش ها خيابان
 سـطح  در سـرعت  به بيماري اين ،به طاعون مبتال شدند ها ككطريق  از مردم  وقتي. آوردند
 .منتشر شد شهر

  )روش عقيل محمدي(  »4« گزينة -69
  ي:نكتة مهم درس

 ة) قبـل از فعـل جملـ   startدوم ( ةبريم كه فعل جمل ميپي  ،با توجه به مفهوم جمله
بـراي كامـل كـردن    گزينه بهترين  پس) در گذشته رخ داده است، happenedاول (
   است.) .had + p.p(كامل  ةزمان گذشت ،جمله

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »1« گزينة -70
  مصرف كردن كامالً) 2  تشكيل شدن از) 1
  درذخيره كردن ) 4  جايگزين كردن با )3

  )ستكلوزت( 
 ---------------------------------------  

 3زبان انگليسي 
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  8: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1401ارديبهشت  30 آزمون 
  

  )روش عقيل محمدي(  »2« گزينة -71
  محيط) 2  ، ماهيتشخصيت) 1
  منبع) 4  آزمايش )3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »1« گزينة -72
  ابزار كوچك) 2  زباله) 1
  سوخت) 4  اجاق) 3

  )كلوزتست( 
--------------- ------------------------  

  :1درك مطلب ترجمة متن 
شنوايي در كودكان داليل زيادي دارد، از جمله علل مادرزادي، يعني عللي كه در بدو تولد  كم
كه بـا افـزايش سـن     دسته از عواملي  پس از آن وجود دارد، و علل اكتسابي، آن بالفاصلهيا 

ركيبي از چنـدين مـورد از ايـن عوامـل     ت ةشنوايي ممكن است نتيج دهد. كم ميكودك رخ 
 توان علت دقيق را تعيين كرد. ميباشد. با اين حال، هميشه ن

شنوايي در كودكان زيـر   درصد از كم 60زند كه حدود  ميسازمان بهداشت جهاني تخمين  
 در )درصـد  75پيشگيري است. اين رقم در كشورهاي با درآمد كم و متوسط ( سال قابل 15

 دليـل  بـه  توانـد  مي تفاوت اين. است بيشتر) درصد 49( جهان پردرآمد رهايكشو با مقايسه
تر  ات قويخدم همچنين و كم منابع با يها محيط در عفونت از ناشي شنوايي كم بيشتر تعداد

 .باشدبهداشت مادر و كودك در كشورهاي با درآمد باال 
يي ماننـد سـرخك،   هـا  ي دوران كودكي ناشي از بيمـاري ها شنوايي درصد از كم 30بيش از 
سـازي و اقـدامات بهداشـتي     ، مننژيت و عفونت گوش است. از طريق ايمن، سرخچهاوريون
شنوايي دوران كودكي  كمموارد درصد ديگر از  17توان از اين موارد پيشگيري كرد.  ميخوب 

و بدو تولد، از جمله نارس بودن، وزن كم هنگام تولد، خفگي هنگام تولد در ناشي از عوارض 
مادر و كودك به جلوگيري از اين بهبود يافته براي اقدامات بهداشتي  .باشد ، ميزردي نوزاد

در مادران باردار و نوزادان، كه  مضر براي شنواييد. استفاده از داروهاي نكن ميعوارض كمك 
 اجتناب است.  طور بالقوه قابل شنوايي دوران كودكي است، به كمموارد از درصد  4 عامل

  )نويد مبلغي(  »3« ةگزين -73
شـنوايي در   موارد زير ممكن اسـت باعـث كـم     ميتما ،با توجه به متن«ترجمة جمله: 
  ». … جز به ،كودكان شود

  »سازي ايمن«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
  )نويد مبلغي(  »1« گزينة -74

درسـت  بـارات زيـر   يـك از ع  براساس اطالعات موجود در متن، كـدام «ترجمة جمله: 
  »؟نيست

  »پيشگيري است. قابل شنوايي در كودكان در كشورهاي پردرآمد كامالً كم«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
  )نويد مبلغي(  »2« گزينة -75

  »…د بدو تولدر عوارض  نويسنده، ةبنا به گفت«ترجمة جمله: 
  ».باشند ميپيشگيري  قابلي بهداشت مادر و كودك ها با بهبود شيوه«

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

  )نويد مبلغي(  »2« گزينة -76
از نظــر » 1«پــاراگراف  كــردن) در تعيــين( ”determine“ ةكلمــ«ترجمـة جملــه:  

  .»ترين است نزديك …معنايي به 
»“identify” )شناسايي كردن(«  

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

  :2درك مطلب ترجمة متن 
ي قبـل از خـود   هـا  تر از نمونه صرفه به تر، تميزتر و مقرون خودروهاي امروزي كوچكتر، ايمن

هـا آالينـدگي    خودروهاي امروزي در جـاده  نسبت بهمراتب  هستند، اما خودروهاي آينده به
اند  حال حاضر ساخته شده كمتري خواهند داشت. چندين نوع جديد از موتورهاي خودرو در

ر حال د كنند. با اين ميبا منابع انرژي جايگزين مانند برق، گاز طبيعي فشرده و غيره كار  كه
   .بدون آاليندگي است الكتريسيته تنها گزينة ،حال حاضر

اعتماد ديگري در دسترس نباشد،  كه باتري قدرتمند و فشرده يا منبع قابل هر چند تا زماني
بيني  الكتريكي واقعاً كاربردي نخواهد داشت، [اما] كارشناسان حمل و نقل پيش ةوسايل نقلي

برقي وارد زندگي روزمره  ةالكتريكي مثل دوچرخ ند كه انواع جديدي از وسايل نقليةكن مي
  .شوند مي

كننـد،   مـي الكتريكـي مناسـب تـالش     ةوسايل نقلي ةطور كه خودروسازان براي توسع همان
ي زيرسـاختي بـراي پشـتيباني و    هـا  سيسات بـر سيسـتم  أو مهندسان ت ريزان شهري برنامه
پمپ بايد به اندازة   ميكنند. امكانات شارژ عمو ميخودروهاي جديد تمركز  بهينه از ةاستفاد
هاي تجـاري بايـد    خيابان يا محوطه در  ميهاي عمو . پاركينگشوندي امروزي رايج ها بنزين

، خريـد هاي خود را هنگـام   دهد باتري نندگان اجازه ميكه به را شوندهايي  مجهز به دستگاه
 .صرف غذا يا شركت در كنسرت شارژ كنند

برقي  ةهاي رفت و برگشت، قطارها و وسايل نقلي كنند كه اتوبوس بيني مي ريزان پيش برنامه
آينـد.   همگي در مراكز ترانزيت كه امكاناتي براي شارژ و اجاره دارنـد، گـرد هـم مـي     يمحل

ي ها خود اجاره كنند: كاميون هايتوانند انواع خودروهاي برقي را متناسب با نياز ميمسافران 
نفـره، خودروهـاي كوچـك، يـا خودروهـاي هيبريـدي        چـرخ يـك   سـه هـاي   ماشـين سبك، 

ي اتوماتيك كه پـنج برابـر   ها تر كه بدون شك در آزادراه برقي/بنزيني براي سفرهاي طوالني
 پذيرد. ميصورت  ،ي امروزي دارندها به آزادراهبيشتري نسبت  ةظرفيت وسايل نقلي

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -77
   »چيست؟ نويسنده در متن اصلي هدف« :ترجمة جمله

 »شرح امكانات حمل و نقل در آينده«
  )درك مطلب( 

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

  )حسن روحي(  »4« گزينة -78
  .»اشاره دارد …به » 3«پاراگراف  در ”their“ ضمير: «ترجمة جمله

»“drivers” )رانندگان(«  
  )درك مطلب( 

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

  )حسن روحي(  »1« گزينة -79
   »است؟ درستيك از عبارات زير  ، كدام»2«طبق پاراگراف : «ترجمة جمله

ز نيا هاي برقي مورد براي عملي ساختن ماشينانرژي الكتريكي  كايات يك منبع قابل«
  »است.

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

  )حسن روحي(  »1« گزينة -80
يـك از مـوارد زيـر ادامـه      با بحثي در مورد كـدام متن به احتمال زياد : «ترجمة جمله
  » خواهد يافت؟

  »اتوماتيك هاي آزادراه«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
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  3:  ةصفح  تجربي دوازدهماختصاصي     رياضي - ارديبهشت  30آزمون  - »7«پروژة       
   

   و پايه مرتبط 3رياضي               
  

 )سروش موئيني(   »3«گزينة   - 81

xپذیري در  شرط مشتق  هاي چـپ و  هاي چـپ و راسـت و مشـتق این است که حد 1
xراست در     برابر باشند. 1

  b
a a b      1 3   :پیوستگی 21

  b
( ) ( ) b b a

( )
           2

23 1 6 1 0 3 3 5
1

  يپذیر :مشتق 

پس ضابطه پایین 
x

 
xاست و در  35    داریم:  2

  f ( )


   
3 72 5 2   :مقدار 2

  f ( ) m
    2
3 32 42

  :مشتق 

)معادله ممـاس در  , )
72 3بـا شـیب  2

yصـورت  به 4 ( ) (x )
 

  
7 3 22 4 

  آن برابر است با: است و عرض از مبدأ 

  3 7 3 72 24 2 2 2y ( )


         

  )92تا  77ي ها صفحه، 3 رياضي) (مشتق( 
----------------------------------------------  

 )سروش موئيني(   »4«گزينة   - 82

fحد مورد نظر برابر  ( ) xاست. در سمت راست  2    داریم:  2

  [x] x x
f (x) ( ) f (x) ( )( )

      2 3 211 3 12 2 2   

  f ( ) ( ) ( )    23 32 1 1 4 62 2   

  )92تا  82ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(
----------------------------------------------  

 )سروش موئيني(   »3«گزينة   -83

xصورت  بهمشتق تابع 
f (x)

(x x )

 
 2 23

2 4
3 4 5

xاست که در    صـفر  2

xشود و در  می  1  وx  xوجود ندارد. پس در  5  خط مماس افقی است  2
xو در  , 5   اس موازي محورها داریم: مم 3خط مماس عمودي است یعنی  1

  
)92تا  82ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(  

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

 )سامان سالميان(   »3«گزينة   - 84

yشویم که عبارت خواسته شده شبیه مشتق  با کمی دقت متوجه می
f (x)


  است:  1

  f (x)
( )
f (x) f (x)

  2
1   

yپس بهتر است ابتدا 
f (x)


  را بسازیم:  1

  x x
y x x

f (x) x x

 
    

3 2 21 2 2   

  گیریم:  از دو طرف تساوي مشتق می

  f (x)
y x

f (x) x

    2 2
22 1   

  x f ( )
( ) /

f ( ) ( )

 
    2

2 2
2 22 2 1 4 5
2 2

  

  f ( )
/

f ( )


  2

2 4 5
2

   

  )92تا  82ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(
----------------------------------------------  

 )پويان طهرانيان(   »1«گزينة   - 85

x ازاي بهصورت کسر   1  اسـت،  2برابر صفر است. با توجه به اینکـه حاصـل حـد
1 پس:بنابراین مخرج کسر نیز باید صفر شود.  4f ( )    

 
x x

x x
lim lim

f (x) f (x) 

 
  

 1 1
4 4 12 4 24 4  

 f ( )
f ( )

     
 
14 2 1 21  

yحال باید از  x f ( )
x

 2   مشتق بگیریم:  1

  x
y xf ( ) ( f ( )) x

x xx

    12
2

1 1 12   

  y f ( ) f ( ) ( ) ( )          2 1 1 2 4 2 10  
  )92تا  82ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(

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

 )جاني ابراهيم توزنده محمد(   »3«ة  گزين - 86

  f ( ) ,f ( ) 4 2 4 3  

g(x)از دو طرف تساوي  f ( f (x ))   گیریم:  مشتق می 22

  g(x) f ( f (x )) g (x) x f (x ) f ( f (x ))       2 2 22 2 2 2   

  x
g ( ) f ( )f ( f ( )) f ( )

            2 2 8 4 2 4 8 3 4 8 3 3 72   
  )92تا  82ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(

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

 )پويان طهرانيان(   »1«گزينة   -87

yتابع  f (x) در x  2  :پیوسته است، از طرفی داریم  

  
;x

x
f (x) f ( ) f ( )

;x
x

 

           
  
  

1 2
2 2 2 21 2
2 2

   

yیعنی  f (x)  درx  2 است. نقطـۀ ناپذیر و داراي مماس قائم  مشتق( , )2 0 

fروي تابع  (x)  است، پس نقطۀ( , )0 fمتناظر با آن روي  2 (x)1  .خواهـد بـود

yپس تابع  f (x) xدر  1 0 پذیر است.  در نتیجه مشتق داراي مماس افقی و  

2
5-1

y

x

f
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fو متناظر آن روي  fتذکر: شیب مماس در هر نقطه روي  1.معکوس یکدیگر هستند ،  

  
  )92تا  77ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(

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

 )يكنامجهانبخش ن(   »3«گزينة   -88

x]در فاصله متوسط آهنگ تغییر  ,x ]1 fبرابر است بـا  2 (x ) f (x )

x x




2 1
2 1

ایـن مقـدار  

yهمان شیب خط  x 8 5 5یعنی  16
  باشد.  می 8

  f (x) x x
x

         


5 5 5 5 1 4 5 1 168 82 5 1
   

  x  3   
  )100تا  93، 86ي ها صفحه، 3رياضي ) (مشتق(

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

 )ملكي اكبر كاله(   »2«گزينة   - 89

  y (x ) (x ) (x ) (x ) ( x x )           2 3 23 1 2 1 0 1 3 6 1   

  (x ) ( x ) x ,     2 71 4 7 0 1 4   

  

x

y

y

 

    

71 4

 

   

  )112و  104تا  102ي ها صفحه، 3رياضي ) (كاربرد مشتق(
----------------------------------------------  

 )جاني ابراهيم توزنده محمد(   »1«گزينة   - 90

yپذیر اگر  در توابع مشتق k  عـرض اکسـترمم نسـبی تـابع باشـد آنگـاه خـط افقـی
y k عف دارد.بر منحنی مماس بوده و معادله تالقی آنها ریشۀ مضا  

yاست یعنی خط  6چون عرض نقطۀ مینیمم تابع برابر   بر تابع مماس اسـت. پـس  6
  معادلۀ تالقی این دو باید ریشه مضاعف داشته باشد.

  (x )
a

y x a
x x x ax

x
y

 
        

 

1 22 2 6 2 21 16
   

  x x x a      26 6 2 4 6 0   
  ( )(a )     0 16 4 2 6   ف:شرط ریشه مضاع 0

  a a x x         216 8 48 0 8 2 4 2 0   

  x x   2 2 1 0   

x)  طول اکسترمم نسبی ) x    21 0 1   
  )112و  109تا  104ي ها صفحه، 3رياضي () كاربرد مشتق(

 )وحيد راحتي(   »4«گزينة   -91

 کنیم. ابتدا نمودار تابع را رسم می

  

  
  )112تا  106ي ها صفحه، 3رياضي () كاربرد مشتق(

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

 )جاني ابراهيم توزنده محمد(   »3«گزينة   -92

  f (x) x x ax f (x) x x a       3 2 22 6 1 6 12   
fباید  (x) :ریشه داشته باشد، اما تغییر عالمت ندهد، یعنی مشتق ریشه مضاعف داشته باشد  

  f (x) x x a


    2
06 12 

 ( ) ( )(a) a      212 4 6 144 24 0  
  a  6   

  )112تا  104ي ها صفحه، 3رياضي () كاربرد مشتق(
---------------------------------------------- 

 )بابك سادات(   »2«گزينة   - 93

درجـۀ دوم  نمودار است. با توجه به اینکه تابع ذاتاً رسمبهترین راه براي حل چنین مسائلی 
xگیرند. یعنی  ها قرار می  است نقاط اکسترمم وسط ریشه  1  مـاکزیممطـول نقطـه 

  نسبی است:

  
x x , x

f (x) x(| x | )
x x , x

     
  

2

2
2 4 02 2
2 4 0

   

  
  f ( ) ( )(| | )     1 2 1 1 2 2   
)112تا  109ي ها صفحه، 3رياضي ) (كاربرد مشتق(  

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

 )حسيني حسن سالمي محمد(   »2«گزينة   -94

fبـــا توجـــه بـــه اینکـــه تـــابع  (x) x  ]در  24 , ]0 نزولـــی اکیـــد و تـــابع  2

y(x) x  ]در  9 , ]0 yاسـت لـذا  صعودي اکید 2 x x   24 9 

-2

y =x

f  (x)
-1

f (x)

1

2

-1

0 1 20

1

y |x     x|
2

= -22x
2

= -21 xy

EA

B D

4 f(x)= |x
2
-2x -2

استfتابع بحراهن	 هنقطۀ 5 دالايراي

1
2

0

y |x     x|
2

= -23

-1

-2

-2 |||

C

3
12-

5

f(x)=2 (|x|    )-2x

2

-1

-2

1

 تالقی

 معادلۀ تالقی

 ریشۀ مضاعف
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]در  , ]0 آیـد  وجود می مطلق آن در ابتداي بـازه بـه در نتیجه ماکزیممنزولی اکید است  2
  پس: 

  f ( )    0 2 3 1  
  )112تا  109ي ها صفحه، 3رياضي () كاربرد مشتق(

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

 )سپهر ياسين(   »1«گزينة   -95

  به شکل زیر داریم:  با توجه

  

  2 2 2 2 24 4 4 1x h h x h x ( )          

  ( x ) h (x )h     
1 2 4 4    Sذوزنقه42

  1 24 4( )
S(x) (x ) x     

  آوریم:  دست می را به S(x)حال نقطۀ بحرانی تابع 

  x
S (x) x (x )

x
    



2
2

4 4
4

  

  x x(x )
x x x

x

  
      



2 2 2
2

4 4 0 4 4 0
4

   

02 22 4 4 0 2 2 0 1 3x
x x x x x

              
  x ( )       4 2 4 2 1 3 2 2   طول ضلع دیگر ذوزنقه 3

  )120تا  113ي ها صفحه، 3رياضي () كاربرد مشتق(
----------------------------------------------  

 )احسان كريمي(   »3«گزينة   -96

حاصـل از دوران  ۀگیریم. حجم استوان در نظر می (x,y)صورت  را به Aمختصات نقطه 

Vصورت  به x y  کنیم. بـراي ایـن منظـور از  باشد. تابع حجم را یک متغیره می می 2
  گیریم:  کمک میو تمامی نقاط روي منحنی است،  Aرابطۀ تابع که مربوط به مختصات 

  2 2 2 2 42 2V(x) x y x ( x ) x x           

  
دهیم تا نقاط بحرانـی تـابع  کنیم و برابر با صفر قرار می را محاسبه می V(x)مشتق تابع 

V دست آیند.  به  
  

  V (x) x x x ( x )         3 24 4 0 4 1 0  
 

  

xشـود کـه  ، مشخص میAگیري نقطۀ  با توجه به نمودار و موقعیت قرار   Aطـول نقطـه  1
xست  است و براي محاسبه عرض آن کافی  را در معادلۀ منحنی تابع قرار دهیم کـه مقـدار  1

y  )Aصورت  به Aدهد. بنابراین مختصات نقطۀ  را به ما می 1 , )1   آید. دست می به 1
  )120تا  113هاي  صفحه، 3رياضي () رد مشتقكارب(

 )زاده احسان غني(   »3«گزينة   -97

  است.  ABخط  عمود منصف پاره CMخط  پاره

  
  است پس داریم:  ABخط  وسط پاره Mدانیم  می

  
A B

M

A B
M

x x
x

My y
y

 
  

  
  

3 1 1 12 2
2 2 002 2

   

  B A

B A

y y ( )

x x

  
    

   
2 2 4 11 3    ABشیب خط 4

  است. 1یعنی  ABعکس و قرینۀ شیب  CMخط  از طرفی شیب پاره

  
M

CMm y x b b b          
1
01 0 1 1 1   

xاگر   yرا در  4 x  2 3   جایگذاري کنیم آنگاه داریم:  0
  y y y         2 4 3 0 5 0 5   

)حاال فاصلۀ نقطۀ  , )4 yاز خط  5 x  1   آوریم:  دست می را به 0

  | | | |
d

( )

 
   

 2 2
5 4 1 2 2 2

1 1 21 1
   

  )10تا  2هاي  ، صفحه2) (رياضي تركيبي(  
  )138صفحة ، 3رياضي (

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

 )هوشنگ انصاري امير(   »1«گزينة   - 98

  
OFعبـور کنـد  Bو  Bرئـوس  از FFدایـره بـه قطـر  مطابق شکل اگـر c  و

OB c  شعاع دایره خواهند بود یعنیb c  :در نتیجه  

  a b c a b a b     2 2 2 2 22 2   
aو همچنین  c   است.  2

  OB AF b (a c)      
1 1
2 ارتفاعقاعده2

1
   BAFمساحت مثلث: 2

  a a( ) a
( )


    

21 2 1 2 12 42 2
  

  )132تا  128 هاي صفحه، 3رياضي ) (هندسه(
---------------------------------------------- 

 )سيد جواد نظري(   »2«گزينة   -99

  است پس:  7طول قطر بزرگ بیضی برابر 

  a a /  2 7 3 5   

h h

4

2 2

x4x

A

y
x

C

B
-1

2

M
A

3

-2

F

B

A

'

F' A

B'

O

x  0 

x  1 

x  1 
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  c c
e c

a /
     

5 5 5
7 3 5 7 2   

الزاویه میانه وارد بر وتر نصـف وتـر اسـت و بـالعکس و از طرفـی  دانیم در هر مثلث قائم می

5از مرکز بیضی برابر  Mدانیم که فاصله نقطۀ  می
توان گفـت  است. لذا مطابق شکل می 2

بوده و انـدازة آن  FFمیانه وارد بر ضلع  OMخط  ، پارهMFFکه چون در مثلث 
طبـق قضـیۀ  و بـودهقائمـه  Mدر رأس  MFFاسـت. لـذا مثلـث  FFهم نصف 

  داریم:  MFFغورس در مثلث  فیثا

  

  MF m
MF n

m n



  2 2 25   

ــــــــی MFدانیم  م MF a  2 ــــــــاد  7 ــــــــاس اتح ــــــــال براس ح

(a b) a b ab   2 2 2   داریم:  2

  (m n) m n mn ( ) mn mn        2 2 2 22 7 25 2 12   
Sدانیم اگر  از طرفی می      وP    باشند براي پیدا کردن  و  باید

xمعادلــه  Sx P  2 بایــد معادلــه  nو  mرا حــل کنــیم. لــذا بــراي یافــت  0

x x  2 7 12   را حل کنیم:  0

  
x m MF

x x
x n MF

         

12
2

4
7 12 0 3   

MFاز نزدیکترین کانون بیضی برابر  Mلذا فاصله نقطۀ     است. 3
  )132تا  128هاي  ، صفحه3رياضي () هندسه(

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

 )عرفان رقائي(   »1«گزينة   - 100

گردد  رأس می همقائم ، تبدیل به فضاي بین دو مخروط ناحیۀ هاشور خورده پس از دوران
hکه ارتفاع هر دو   yط براي محاسبۀ شعاع قاعده، باید خاست.  2  را با دو خـط  1

  دهیم: مورب تالقی 

yشعاع قاعده مخروط بیرونی  
: y x x

   13    d1معادلۀ خط 2

yyشعاع قاعدة مخروط درونی   x
: x

   1 413 2    d2معادلۀ خط 3

  حجم فضاي ایجاد شده مخروط بیرونیحجم  حجم مخروط درونی  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
    

      2 24 2 16 2 20 402 2 2 43 3 3 3 9 3 9 27   

  )132و  125تا  122هاي  صفحه، 3رياضي () هندسه(
----------------------------------------------  

 )زاده احسان غني(   »3«گزينة   -101

xصورت  دانیم معادلۀ گستردة دایره به می y ax by c    2 2 است پس بـه  0
  کمک نقاط داده شده و جایگذاري هر کدام در معادلۀ فوق داریم: 

  x
y

A( , ) a b c



       1 2 2
21 2 1 2 1 2 0   

  a b c    2 5   

  x
y

B( , ) ( ) a b ( ) c



          1 2 2
61 6 1 6 1 6 0   

  a b c    6 37   

  x
y

C( , ) ( ) ( ) a ( ) b ( ) c



             3 2 2
23 2 3 2 3 2 0   

  a b c     3 2 13   

هـا را  براي حل بهتر است یکـی از مجهول ،مجهولی داریم 3معادلۀ  3ما یک دستگاه  حال

  برحسب دیگري پیدا کنیم: 

  
a b c c a b

a b c a b a b

a b c a b a b

        
           
            

2 5 2 5
6 37 6 2 5 37

3 2 13 3 2 2 5 13
   

  
b b

a b a

    
         

8 32 4
4 4 8 4 16 8   

  a c     2 11   

  x y x y    2 2 2 4 11   

 )142تا  134 هاي ، صفحه3رياضي () هندسه(

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

 )نيما كديوريان(   »1«گزينة   - 102

نویسـیم تـا مختصـات مرکـز و شـعاع دایـره  صورت استاندارد می بهرا در ابتدا معادلۀ دایره 

  مشخص شود: 

  x y x y x x y y           2 2 2 24 8 15 0 4 4 8 16 5   

  (x ) (y )    2 22 4 5   

  
O( , )

r

 


2 4
5

   

  y x  4 3 5 0   

  
yرا تا خط  Oحال فاصلۀ  x  4 3 5   کنیم:  پیدا می 0

  x y | ( ) ( ) |
O( , ) OH

     
    



3 4 5 0
2 2

3 2 4 4 5 52 4 153 4
   

  OHB
r OH BH ( ) BH



     2 2 2 2 2 25 1  

 2 4 2BH BH    

 2 4AB BH     
  )142تا  134هاي  ، صفحه3رياضي () هندسه(

F 2/5

2/5

2/5' F

M

O

O

B

H

A

 مرکز

 شعاع

 فیثاغورس
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 )جاني ابراهيم توزنده حمدم(   »2«گزينة   - 103
)هـا اسـت. آن را y، مرکـز دایـره روي محـور فرضی زیربا توجه به شکل  , )0  فـرض

yکنیم و فاصلۀ آن تا خط  می    دهیم:  را برابر قرار می Bو نقطۀ  2

  
  | |               2 2 22 4 4 4 4 0   

Rرابر بنابراین شعاع دایره ب | |   2 )Oو مرکز آن  2 , )0   است.  0
  )142تا  134هاي  ، صفحه3رياضي () هندسه(

----------------------------------------------  
 )جاني ابراهيم توزنده محمد(   »1«گزينة   - 104

,باید از بین اعداد  , , , ,6 5 4 3 2 در را انتخاب کنیم، چون هـر انتخـاب فقـط ، سه عدد 1
  صورت نزولی قابل چیدن است، بنابراین:  بهیک حالت 

  ( )
P(A)   

6
3 20 5
216 216 54   

  )151تا  142هاي  ، صفحه1رياضي ) (تركيبي(
  )144، صفحة 3رياضي ( 

----------------------------------------------  
 )زاده احسان غني(   »4«گزينة   -105

  آوریم: دست می هاي مطلوب را به است. حالت 52برابر  n(S)هاي کل یعنی  د حالتتعدا
  هایی که همۀ فرزندان دختر هستند:  ) حالت1

!د - د  –د  –د  –حالت د  1  

!
 

5 15   

!پ - د  - د  - د  - د    حالت 5هایی که فقط یک پسر داریم:  ) حالت2

!
 

5 54   
  صورت متوالی  پسر داریم ولی نه به 2هایی که  ) حالت3

!در کل  در این حالت

! !


5 102 حالت دو پسر متوالی هستند  4حالت داریم که در  3
بنابراین حاالت مد نظر ما  10 4   تا است. 6

  پ - د  - پ  - د  - حالت) پ  1صورت متوالی ( پسر داریم ولی نه به 3هایی که  ت) حال4
      1 5 6 1   ها مجموع حالت 13

  
13
   احتمال 32

  )151تا  142هاي  ، صفحه1رياضي ) (تركيبي(
)144، صفحة 3(رياضي   

----------------------------------------------  
 )زاده ولي هفهيم(   »1«گزينة   - 106

  

P(A B)
P(B | A)

P(A)

P(A B)
/

/



0 22 0 4




  

  P(A B) /  0 088   

  P(B A ) P(B A) P(B) P(A B)
P(B | A )

P(A ) P(A) P(A)

     
  1 1
    

  / / /

/ /


  


0 2 0 088 0 112 14

1 0 4 0 6 75  
  )152تا  144هاي  ، صفحه2رياضي ) (تركيبي(

  )144صفحة ، 3(رياضي  
----------------------------------------------  

 )حميد عليزاده(   »3«گزينة   -107

n(S)در حالت کلی در پرتاب دو تاس فضاي نمونـه   26 نصـف در اسـت کـه  36
فضـاي فرد اسـت پـس  ،جمع دو عدد ،نصف دیگردر زوج و  ،جمع دو عدد ،هاي آن حالت
  رد. عضو دا 18جدید  اي نمونه

)حالت  6   , ),( , ) ,( , )
( , ),( , ) ,( , ) 1 2 1 4 1 6
2 1 4 1 6   حداقل یکی از دو تاس 1

  باشد 1رو شده عدد   

  6 1
18 3  احتمال مورد نظر   

)152تا  144هاي  ، صفحه2رياضي ) (و پيشامدهاي مستقل احتمال شرطي(  
----------------------------------------------  

 )ميالد منصوري(   »1«گزينة   - 108

( )( ) 4 3
1 1 همجنس داریم. بعد از انتخاب، به احتمـال  حالت براي انتخاب دو فرد غیر 12

( )



7
1

7 ها،  اند. با توجه به مستقل بودن این پیشامد به دنیا آمدههفته ، این افراد در یک روز 7

  داریم: 

  ( )( ) ( )

( )
   



4 3 7
1 1 1
7
2

12 1 4
7 7 21 7 49   

  
  
  

  نفر 7نفر از  2  
  )152تا  144هاي  ، صفحه2رياضي ) (تركيبي(

  )144، صفحة 3رياضي (
----------------------------------------------  

 )بابك سادات(   »3«گزينة   -109
  آوریم:  دست می است، به 7تاس برابر  2هایی را که مجموع  ابتدا تعداد حالت

:حالت  6   ( , ) ,( , ) ,( , ),( , ),( , ),( , )1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6   7مجموع  1

1بودن برابر  7بنابراین احتمال مجموع 
  است، حال داریم:  6

  
  

       
1 6 5 1 1 5 3 10 13
6 16 6 4 16 24 48 48   

  )148تا  144هاي  ، صفحه3رياضي ) (احتمال(
----------------------------------------------  

 )زاده احسان غني(   »1«گزينة   -110
  اول به این شکل نگاه کنید: 

  
  : درآید، دو حالت دا بیرون می Cاي که از جعبۀ  مهره

  
        

4 4 3 5 16 15 31
7 8 7 8 56 56 56   

  )148تا  144هاي  ، صفحه3رياضي ) (احتمال(

A
O(  ,   )�0

B
y=2

x

y

تاس 2 پرتاب
باشد 7 جمچوع

م 1
6

س�ه تا 4 از تا 2

هنباشد 7 مجمچوع
5
6

باشد لايرو

س�ه تا 2 از تا 2

باشد لايرو

4

2

2
4

6

16
=

2

2

2
2

1

4
=

آب	
(1)سبز
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(3)آب	

(3)

(4)سبز

تا 4
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تا 3

(B)

C

تا 4 تا 3
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م	آ,د. ب%رون

C

4
7

3
7

جعبۀ براي

بوده

A

جعبۀ براي

بوده

B

4
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5
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 (پوريا برزين)   »2«گزينة   -111

خـورده  لولـه پیچ اي یاخته پوششی مکعبـی کندري در بخش قاعده طبق شکل، تراکم میتو
  یاخته است. ، بیشتر از بخش راسی نزدیک در کلیه

  
  ها: بررسی گزینه

سازي   استر را حین همانند ي بسپاراز، توانایی شکستن و تشکیل پیوند فسفود دنا»: 1«گزینۀ 
ــا و ویــرایش دارد. میتو توانــد مســتقل از یاختــه تقســیم شــود. در نتیجــه   کنــدري می دن

  گیرد. صورت نمی S  سازي دناي آن الزاماً در مرحلۀ همانند

ندري، در زنجیره انتقال الکتـرون و در محـل ک  درون میتو NADبازسازي »: 2«  گزینۀ

کندري نیز در  خارج از میتو NADدهد. همچنین بازسازي  تونی اول روي می پروپ پم
تواند تخمیر را انجـام  اي چشم انسان نمی دهد. اما دقت کنید! یاختۀ استوانه تخمیر روي می

چه اي اسکلتی و گوی ي یاخته ماهیچهدهد. در بدن انسان در حد کتاب درسی، تخمیر را برا
اي چشم، تخمیـر را انجـام  توانیم در نظر بگیریم. (این نکته که یاختۀ استوانه قرمز می هاي
  نیز مطرح شده است.) 93دهد، در کنکور سراسري  نمی

هاي اکسایش پیرووات  اي هوازي، در واکنش تنفس یاخته CO2هاي  مولکول»: 3«گزینۀ 
دهند. تولید آب نیـز، در  کندري روي می د که همگی در میتوشون و چرخۀ کربس تولید می

  دهد. کندري روي می پایان زنجیره انتقال الکترون میتو
به دنبال اکسایش پیرووات و همچنین مصرف آن در  Aآنزیم  تولید استیل کو»: 4«گزینۀ 

  دهند. کندري روي می چرخۀ کربس، همگی در میتو
  )74و  71تا  66 ،64 ،12 ،11، 4 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستبيتركي(

  )83و  82، 24هاي  صفحه ،2شناسي  (زيست
)74، صفحة 1شناسي  (زيست  

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

 )حسن قائمي(   »4«گزينة   -112

بـاز را به سـرعت  ATP) با از دست دادن فسفات خود، مولکول CPفسفات ( کراتین
شـاره شـده در آنزیم ا 3شناسی  کتاب زیست 65صفحۀ  3مطابق شکل کند.  تولید می

  شود. متصل می CPو  ADPفعال دارد که به  یگاهصورت سوال نیز جای
  ها: بررسی سایر گزینه

کامل گلوکز به اکسیژن نیاز دارد و اگـر  تجزیههاي اسکلتی براي  ماهیچه»: 1«گزینۀ 
د. انباشـته یابـ ها تجمـع می در ماهیچـهاسـید)  ت (الکتیکاکسیژن کافی نباشد الکتا

اي  تمرینات ورزشی طوالنی باعث گرفتگـی و درد ماهیچـه اسید پس از شدن الکتیک
پیـرووات بـا دریافـت  74صـفحۀ  11) با توجه بـه شـکل 3فصل  –شود (یازدهم  می

دیل الکتیکی به الکتات تبـ و کاهش یافتن طی فرآیند تخمیر NADHهاي  الکترون
تواننـد  اسید می برخی مواد شیمیایی مثل الکتیکپس نوعی مادة آلی است.  شود؛ می

  هاي درد شوند.  باعث تحریک گیرنده

پالسمی آن  اي اسکلتی، از شبکۀ آندو هاي ماهیچه به منظور انقباض یاخته»: 2«گزینۀ 
ز اولـین لی ) گلیکـو3فصـل  –شود (یـازدهم  پالسم یاخته آزاد می یون کلسیم به سیتو

افتد و در ایـن مرحلـه  پالسم اتفاق می مرحله از مسیر تجزیه گلوکز است که در سیتو
متصـل  ADPهایی که به  شود. دقت داشته باشید فسفات ساخته می ATPمقداري 

پالســم نیســتند بلکــه از  صــورت آزاد در سیتو آیــد به وجود می بــه ATPشــوند و  می
  شوند. أمین میفسفاته ت هاي متصل به اسید دو فسفات
هاي اکسیژن بـا گـرفتن  در زنجیره انتقال الکترون تنفس هوازي، مولکول»: 3«گزینۀ 

  یابند نه اکسایش! الکترون کاهش می
  ) 74و  70، 66 تا 64 ،4 هاي صفحه، 3شناسي  زيست((تركيبي) 

  )50 و 49، 45، 22هاي  ، صفحه2شناسي   (زيست
----------------------------------------------  

 )زاده نيما شكور(   »1«گزينة   -113

  ها:  در یاخته ATPسه روش ساخته شدن 

  ماده در سطح پیش ATP) ساخته شدن 1

  ATP) ساخته شدن اکسایشی 2

  ATP) ساخته شدن نوري 3

گیرد. روش دوم  زنده صورت می هاي کافت مثالی براي روش اول است که در همۀ یاخته قند

هاي داراي توانـایی  ي قابل انجام است. روش سوم نیز تنها در یاختههاي هواز تنها در یاخته

  شود. سنتز انجام می فتو

ـاً همگـی  ها، توانایی انجام فتو گیاهان و انواعی از آغازیان و باکتري سنتز دارند و از آنجا کـه لزوم
 دو روش ساخته شـدن در سـطححداقل کننده  سنتز هوازي نیستند، پس در همۀ جانداران فتو

اي   ممکن اسـت. (حـاال بایـد دنبـال گزینـه ATPماده و ساخته شدن نوري براي تولید  پیش
  یا دربارة ساخته شدن نوري) ماده درست باشد ساخته شدن در سطح پیش بگردیم که یا دربارة
قرار  1و  2سیستم  ها، یکی از اجزاي زنجیره انتقال الکترون که بین فتو ئید در غشاي تیالکو

کند.  ها پمپ می ئید کو را از بستره به فضا درون تیال Hهاي  تئینی است که یون دارد، پرو
شـود.  کوئیـد وارد می تون از بستره به فضاي درون تیال بنابراین، با گذشت زمان تعدادي پرو

آید.  د میوجو کوئید به همچنین دانستیم که تعدادي پروتون از تجزیۀ آب، درون فضاي تیال
ها نسبت به بستره افـزوده  کوئید ها در فضاي درون تیال در نتیجه، به تدریج بر تراکم پروتون

کوئید به بستره  خواهند از فضاي درون تیال  ها براساس شیب غلظت خود می شود. پروتون می
بـور آنهـا کوئید عبـور کننـد و تنهـا راه ع توانند از طریق انتشار از غشاي تیال بروند، اما نمی

ها از کانالی که در این مجموعـه  پروتونساز است؛ ATPتئینی به نام آنزیم  اي پرو مجموعه
و گروه فسفات فراهم  ADPاز  ATPگذرند و انرژي مورد نیاز براي تشکیل  قرار دارد، می

  ندارد.  ATPلیز غلظت پروتون نقشی در تأمین انرژي براي ساخت  در گلیکوشود.  می
  ها: گزینهبررسی سایر 

هاي  فسـفاته (نـه قنـد هاي دو کافت با جدا شدن گروه فسـفات از اسـید در قند»: 2«گزینۀ 
  شود. میسر می ATPفسفاته)، تولید 

ها در نهایـت بـه  کندري، الکترون در زنجیرة انتقال الکترون غشاي داخلی میتو»: 3«گزینۀ 
ن اکسید (اتم اکسیژن با دو بار رسند. اکسیژن با گرفتن الکترون به یو اکسیژن مولکولی می

  شود. منفی) تبدیل می
به فسـفات نیـاز اسـت و در نتیجـۀ ترکیـب  ATPهاي ساخت  در همۀ روش»: 4«گزینۀ 
ADP  ،شود انرژي مصرف میو گروه فسفات.  

   )90و  89 ،84 ،83، 70 ،69 ،66تا  64هاي  صفحه، 3شناسي  (زيست(تركيبي) 
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 )اشكان زرندي(   »3«گزينة   -114

کربنی به  3ات هاي تخمیر است. فقط در تخمیر الکتیکی است که پیروو ر سوال فرایندمنظو
  لیز تداوم یابد و تخمیر تکمیل شود. د تا واکنش گلیکوشو ل مییدکربنی تب الکتات سه

  ها: بررسی سایر گزینه
  اکسیژن صورت گیرند. یا نبود توانند در شرایط کمبود میمیر تخهردو »: 1«گزینۀ 
کربنی) اسـت،  کربنی (نه قنـد سـه اسید سهبنیان براي تولید پیرووات که یک »: 2«گزینۀ 
ADP شود. مصرف می  
شـود و اتانـال  پالسـم آزاد می در سیتو کربن دي اکسـیدابتدا در تخمیر الکلی »: 4«گزینۀ 

یابـد و ایـن دو واکـنش  شود. سپس اتانال است که با دریافت الکترون کاهش می تولید می
    یست.همزمان ن

   )74و  73 و 66 هاي صفحه، 3شناسي  ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )حسن قائمي(   »1«گزينة   -115

شـور اسـتفاده  هـایی ماننـد خیار هاي شیري و خوراکی از تخمیر الکتیکی در تولید فراورده
شـوند. بـراي انجـام  آغـاز می کافت شود. هم تخمیر الکتیکی هم تخمیر الکلـی بـا قنـد می
فسـفات)  (آدنـوزین تري ATPسازي نیاز است که ایـن انـرژي از  کافت به انرژي فعال قند

  ها: بررسی سایر گزینه شود. تأمین می
طور طبیعی  ور آمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. گیاهانی که به»: 2«گزینۀ 

کارهایی بـراي تـأمین اکسـیژن  رختان حرا) سـازوکنند (مانند د در شرایط غرقابی رشد می
توان نتیجـه گرفـت  شش ریشه در این گیاهان. پس میمانند تشکیل  نیاز خود دارند مورد

کز  گیاهان آبزي که پارانشیم هوادار دارند و درختان حرا بـه شـیوة هـوازي بـه تجزیـۀ گلـو
  شود. م میها انجا توان گفت تخمیر الکلی قطعاً در آن پردازند و نمی می

طور مسـتقیم بـه  توان دریافت که پیرووات بـه می 5فصل  11با توجه به شکل »: 3« گزینۀ

شود. دقت داشـته  در این تخمیر مشاهده نمی CO2شود و آزادسازي  الکتات تبدیل می
اي آزاد از هـ هـا سـرعت تشـکیل رادیکال باشید تولید اتانول (اتانول نوعی الکل است و الکل

  ، نه تخمیر الکتیکی!گیرد دهند.) در تخمیر الکلی صورت می  اکسیژن را افزایش می
دار  ع ترکیب کـربنتوان دریافت در تخمیر الکلی سه نو می 10با توجه به شکل »: 4«گزینۀ 

و کاهش  NADHهاي  با دریافت الکترون  شود. اتانال ل، اتانول) مشاهده می(پیرووات، اتانا
در پایـان کربنـه هسـتند. شود. اتانول و اتانال هر دو ترکیبـاتی دو به اتانول تبدیل مییافتن 

  شود. و اتانول تولید می ATP و  +NAD تخمیر الکلی، سه نوع ترکیب آلی
   )75تا  73 و 66 هاي صفحه، 3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )95 و 87هاي  ه، صفح1شناسي   (زيست
----------------------------------------------  

 )حسين ميرزايي امير(   »4«گزينة   -116

هـوازي  دو صورت هوازي یا بی  هاي گیاهی ممکن است به هاي تأمین انرژي در یاخته روش
  د.ن(تخمیر) باش

ماده، روش اکسایشی نیز قابـل  عالوه بر تولید انرژي زیستی در سطح پیش ،در روش هوازي
  مشاهده است.

شـود. هـر دو نـوع  ام میاگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیـر انجـ
  .شود ان دیده میتخمیر الکلی و الکتیکی در گیاه

شـود تـا  الکلی و الکتیکی موجـب میمانند ، طی انواع مختلف تخمیر NADHاکسایش 
انرژي این ترکیب، نهایتاً به نوعی مادة آلـی (بـه ترتیـب اتانـال و پیـرووات)  هاي پر الکترون

  ها: بررسی سایر گزینه منتقل شوند.

به  NADکافت نیاز است بازسازي  هاي مربوط به قند به منظور تداوم فرایند»: 1«زینۀ گ
  صورت گیرد. NADHکمک اکسایش (نه کاهش) 

شود و در این حین  تخمیر الکتیکی، پیرووات مستقیماً به الکتات تبدیل میدر »: 2«  گزینۀ
شود ولی در رابطـه بـا  گیرد و دچار اکسایش می می ارنوعی حامل الکترون مورد استفاده قر

  .یستتخمیر الکلی صحیح ن
فقط در تخمیر الکلی به دنبال پدید آمدن اتانـال از پیـرووات، مولکـول کـربن »: 3«گزینۀ 

  شود. اکسید ساخته می دي
   )74و  73، 66تا  64هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيستاز ماده به انرژي(

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

 )آرمان خيري(   »4«گزينة   - 117

دقـت داشـته  ،باشد می» خواهد شد«و » شده است«هاي آخر جمله که  اول از همه به فعل
پالسم هستند که براي تولید اسید  هاي شناور در سیتو انرژي فسفات هاي کم باشید. فسفات

  ولید شده است.ت NADHشوند و قبل از آن مولکول  فسفاته مصرف می دو
  ها: بررسی سایر گزینه

جـدا  ATPفسـفاته از  کتـوز  انرژي در مرحلـۀ اول بـراي تولیـد فرو فسفات پر»: 1«گزینۀ 
  شود. مصرف می ATPشود، در این مرحله  می

قبـل از آن  در مرحلـهشـود  مصـرف می ATPبراي سـاخت   فسفاته اسید دو»: 2«گزینۀ 
NADH  شد غلط است.تولید شده است، پس فعل خواهد  

شود  می ADPو فسفاته  فسفاته و اسید دو کتوز دو فسفاته شامل فرو مولکول دو»: 3«گزینۀ 
  مصرف نشده است. ATPفسفاته  که براي اسید دو

  )89و  66تا  64هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )علوي ضانيمحمد رم امير(   »4«گزينة   -118

هاي انسان  در یاختهکافت،  از فراوردة نهایی فرایند قند کربن دي اکسید سازي منظور از آزاد

اکسایش پیرووات است. دقت کنید که اتصـال اسـتیل بـه نـوعی ترکیـب و تولیـد اسـتیل 

  :ها بررسی سایر گزینه گیرد. صورت می 2COزادشدن آبعد از ، A آنزیم کو

فسفاته تبدیل  فسفاته به اسید دو کافت، قند تک که در قند دقت کنید که زمانی»: 1«گزینۀ 

ژن  هـاي هیـدرو شود و بـدین ترتیـب، غلظـت یون ، تولید میHو  NADHشود،  می

  کند. پالسم تغییر می سیتو

شود  تولید می NADHکول کافت، مول طور که گفته شد، در جریان قند همان»: 2«گزینۀ 

کنندة الکترون اسـت. بنـابراین ممکـن اسـت پـیش از  حمل يتید کلئو نوکه نوعی مولکول 

  صورت بگیرد. NADHاکسایش پیرووات، تولید 

کربنۀ  کربنۀ تک فسفاته در طی تبدیل شدن به اسید سه دقت کنید که قند سه»: 3«گزینۀ 
  یابد. اکسایش می کند و  فسفاته، از خود الکترون آزاد می دو

  )72، صفحة 2شناسي  (زيست
  )68و  66، 19هاي   صفحه، 3شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

 )حسن قائمي(   »2«گزينة   -119

  کنند. طور نامناسب عبارت را تکمیل می  به» د«و » الف«موارد 
هاي  اي است که در تمـام یاختـه یند تنفس یاختهلیز) اولین مرحله در فرآ کافت (گلیکو قند

مونیا نیـز  نو کوس کو پتو پس باکتري استر شود. کاریوتی انجام می کاریوتی و پرو زنده اعم از یو
  توانایی انجام قندکافت را دارد.

www.kanoon.ir
@konkurbanks
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  بررسی همۀ موارد:
ود. در شـ فسفاته به دو قند فسـفاته تجزیـه می کتوز دو کافت فرو الف) در دومین مرحلۀ قند

  .شود تون) تولید می ژن (پرو یدروبه همراه یون ه NADHکافت  سومین مرحله قند
ـاد  کتـوز دو و فرو ADPفسفاته ( کافت دو نوع ترکیب دو ب) در اولین مرحله قند فسـفاته) ایج

پالسم به قند فسفاته افزوده شده  هاي آزاد سیتو کافت فسفات ر سومین مرحله از قندشود. د می
پالسـم کاسـته  هاي آزاد سیتو پـس از میـزان فسـفات ،آورنـد  وجود می فسفاته را بـه وو اسید د

  افتد و این عبارت صحیح است. مرحله نسبت به سومین مرحله زودتر اتفاق می اولینشود.  می
آید. در  وجود می کافت به نوعی حامل الکترون است که در سومین مرحله قند NADHج) 

شود. سـومین مرحلـه نسـبت بـه  فسفاته شکسته می کتوز دو فرو کافت دومین مرحله از قند
  افتد و این عبارت صحیح است. دومین مرحله دیرتر اتفاق می
فسفاته با از دست دادن دو فسفات خـود و  اسید دو ، هرکافت د) در چهارمین مرحله از قند

دن شود که نوعی سـاخته شـ می ATP دو باعث ساخت ADPها به دو مولکول  دادن آن
ATP است که در  ، قند فسفاتهفسفاته ماده است. منظور از ترکیب آلی تک در سطح پیش

هاي شـیمیایی آن  کافت با افزوده شدن یک فسفات به آن تعداد پیوند سومین مرحله از قند
  افتد نه زودتر! مرحله دیرتر اتفاق می سومینشود. چهارمین مرحله نسبت به  افزوده می

  ) 66تا  64 و 2 هاي ه، صفح3سي شنا ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )الماسي اديب(   »4«گزينة   - 120

شکل مقابل مربوط به گلیکـولیز و مرحلـۀ 
تولیــد پیــرووات از اســید ســه کربنــی دو 

همان پیرووات  Aفسفاته می باشد.ترکیب 
  است.

شکل مقابـل مربـوط بـه تشـکیل 
آغـازگر چرخـۀ  ترکیب چهارکربنه

کربس از یک ترکیب چهـارکربنی 
  دیگر است. 

افتـد. در نتیجـۀ  اتفـاق میهـاي آنزیمـی  کندري و طـی واکنش اکسایش پیرووات در میتو
شـود و چرخـۀ کـربس و زنجیـرة انتقـال  تولیـد مـی Aاکسایش پیرووات، استیل کوآنزیم 

  افزایش می یابد. ATP میزان تولیدطی آن شود و  در میتوکندري انجام مینیز الکترون 
  ها:  رد سایر گزینه

پالسمی مشـاهده  کلسیم از شبکۀ آندوهاي  ت یوننش ،قباضدر هنگام شروع ان»: 1«ینۀ گز
هـاي  آنزیمبـه فعالیـت  ATPدانیم براي تولید  میبیشتر است.  ATPشود و نیاز به  می

  ت.ها نیاز اس قندکافت و چرخۀ کربس در یاخته
و کافت  هـاي قنـد طور کلی فعالیـت آنزیم کاهش یابد، به ATPکه  در صورتی»: 2«گزینۀ 

در صورت سوال دربارة تـار ماهیچـۀ اسـکلتی چرخۀ کربس باید بیشتر شود اما دقت کنید 
 ATPها، در کمبود اکسیژن ممکن اسـت میـزان تولیـد  صحبت شده است. در این یاخته

تر نشود، زیـرا اکسـیژن کـافی وجـود  ي چرخۀ کربس بیشها کمتر شود ولی فعالیت آنزیم
  دهد. ندارد و یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی تخمیر الکتیکی انجام می

ریز  هاي بخش درون ایمنی است یاخته ) که نوعی بیماري خود1در دیابت نوع (»: 3«گزینۀ 
در نتیجه یابد.  گیرند و انسولین خون کاهش می پانکراس مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می

فعالیـت  درنتیجـهیابـد و  نیـز کـاهش می  هـاي بـدن این اتفاق، گلوکز در دسترس یاختـه
ها براي تأمین انرژي به سمت  . در این هنگام یاختهیابدتواند کاهش  میکافت  هاي قند آنزیم

  روند. ها می ها و پروتئین تجزیه چربی
   )74 و 72تا  68، 66، 64هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )60و  50تا  48 هاي ، صفحه2شناسي  (زيست

 )حسن قائمي(   »3«گزينة   -121

هستند که میزان تجزیـۀ  T4و  T3هاي  به نامدار  ید  ئیدي دو هورمون هاي تیرو هورمون
توان گفت  ) پس می4 فصل –کنند (یازدهم  کز و انرژي در دسترس یاخته را تنظیم می گلو

یابـد. چرخـۀ کـربس  کز افـزایش می ها سوختن و تجزیۀ گلـو با افزایش میزان این هورمون
، NADHهـاي  بخشی از مراحل تجزیۀ گلوکز به شیوة هـوازي اسـت کـه در آن مولکول

FADH2  وATP شـوند. بـا  تشـکیل می ،تنددار هسـ تیـد کلئو که سه نوع ترکیب نو
کننـد و  ئیدي، یاخته از چرخۀ کربس به مقدار بیشتر اسـتفاده می هاي تیرو افزایش هورمون

  یابد. ذکر شده افزایش می دارتید کلئو نوترکیب تشکیل سه 
  ها: بررسی سایر گزینه

در سیتوپالسـم  (NADH)اي که یک نوع حامل الکتـرون  منظور از مرحله»: 1«گزینۀ 

شود. پس  آزاد نمی CO2کافت است. دقت داشته باشید در این مرحله  شود، قند تولید می

دور ها  پالسم یوکاریوت در سیتوصورت همزمان  به NADHو افزایش  CO2آزاد شدن 
  دهد. چنین دقت کنید تخمیر الکلی در انسان رخ نمی هماز انتظار است.

ئیدي اسـتفاده یاختـه از زنجیـره انتقـال الکتـرون  اي تیروه  با افزایش هورمون»: 2«گزینۀ 
دارند که باعـث  وجود هایی در غشاي درونی راکیزه تئین یابد. در این زنجیره پرو افزایش می
پـس بـا افـزایش  ؛شـوند ها از فضاي غشاي داخلی به فضاي بین دو غشـا می تون انتقال پرو

جود در فضاي محصور در غشاي داخلی کاهش  هاي مو ها میزان پروتون فعالیت این پروتئین
این زنجیره با  تشکیل مولکول آب در این فضا از میـزان فشـار انتهاي چنین در  یابد. هم می

  شود. پس هر دو اتفاق ذکر شده در این گزینه دور از انتظار نیست. اسمزي آن کاسته می
بین  فضايبخش داخلی راکیزه به ها از  وتوندر زنجیره انتقال الکترون با ورود پر»: 4«گزینۀ 

ها براسـاس  ن یابد. پروتو ها در این فضا نسبت به بخش داخلی افزایش می دو غشا، تراکم آن
ها  روي پروتون شیب غلظت تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند امّا تنها راه پیش

که در این مجموعـه ها از کانالی  تون ساز است. پروATPبراي برگشتن به این بخش، آنزیم 
و گروه فسفات فراهم  ADPاز  ATPگذرند و انرژي مورد نیاز براي تشکیل  می ،قرار دارد

توسـط  ATPو با افزایش استفاده یاخته از زنجیرة انتقال الکترون، میزان سـاخت  شود می
یابد.  هاي آزاد فضاي درونی راکیزه کاهش می ساز افزایش یافته و میزان فسفاتATPآنزیم 

یابد. پس اتفاقات ذکـر  ساز افزایش می ATPها از کانال آنزیم  تون در ضمن میزان عبور پرو
  شده در این گزینه دور از انتظار نیست.

  )70تا  66 و 4 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(
 )58، صفحة 2شناسي  (زيست) 61و  15هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست

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

 )علي شروين مصور(   »1«گزينة   -122

 کلئوتیـددار ي چرخۀ کـربس، ترکیبـات نوها کربنی در واکنش از اکسایش هر مولکول شش

NADH ،FADH2  وATP شـوند. تنهـا  هاي متفاوتی از چرخه تولید می در محل
  باشد. یبات صحیح میدر رابطه با همۀ ترک» ج«مورد 

  بررسی موارد:
و  NADHهـاي  مولکول 69در صـفحۀ  3و واکـنش  66صفحۀ  2الف) مطابق با واکنش 

FADH2 شوند. اما براي ساخت  ژن تولید می ضمن مصرف دو الکترون و دو یون هیدرو
 ATPه بـا تولیـد باشند. ضمناً دقت کنید کـه همـرا این دو مورد نیاز نمی ATPمولکول 

  گیرد. برخالف دو ترکیب تولید مولکول آب هم صورت می
اي  زمینه  تواند در مادة می NADHهاي مربوط به تخمیر الکتیکی و الکلی،  ) در واکنشب

اي  هـاي مختلفـی کـه در مـادة زمینـه هم در واکنش ATPپالسم به مصرف برسد.  سیتو
  شود. دهد، مصرف می پالسم رخ می سیتو

www.kanoon.ir
@konkurbanks
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د؛ نـگیر کنـدري صـورت می داخلـی میتو کربس در فضـاي هاي مرتبط با چرخۀ کنشج) وا
ند؛ در مجـاورت بـا دنـاي حلقـوي شـو بنابراین، تمام ترکیباتی که در این واکنش تولید می

  .هستند کندري ود در میتوج مو

  باشد. ) صحیح میFADH2و  NADHد) تنها در رابطه با حاملین الکترون (
  )74و  73، 70تا  66 ،64 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستاز ماده به انرژي(

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

 )علوي محمد رمضاني امير(   »4«گزينة   - 123

دهـد.  اکسـید از دسـت می در فرایند اکسایش پیرووات و تخمیر الکلی، پیرووات کـربن دي
کتاب درسی نیز مشخص اسـت، در فراینـد اکسـایش  68صفحۀ  6طور که در شکل  همان

کربنی  دهد و سپس ترکیب دو اکسید از دست می یک کربن دي ،پیرووات ابتدا این مولکول

اسـتیل تبـدیل  ، به بنیانNADHایجاد شده با از دست دادن الکترون و تولید مولکول 
شود که با دریافت الکترون  ر تخمیر الکلی نیز، مولکول اتانال تشکیل میشود. همچنین د می

  شود. به اتانول تبدیل می NADHاز 
  ها:  بررسی سایر گزینه

دقت کنید این مورد فقط در ارتباط با فرایند اکسایش پیرووات درست است نه »: 1«گزینۀ 
  تخمیر الکلی!

  ست است. در تخمیر الکلیفقط در ارتباط با این مورد »: 2«گزینۀ 
این مورد نیز فقط در ارتباط با فرایند اکسایش پیرووات درست است. در تخمیر »: 3«گزینۀ 

  دهد. اکسید از دست می پالسم یک کربن دي الکلی، پیرووات در سیتو
  )73و  68 تا 66، 19هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

 )حسين ميرزايي امير(   »2«گزينة   -124

تئینی به نام آنـزیم  اي پرو ئید، مجموعه کو هاي دوغشایی، در غشاي تیال در ارتباط با اندامک
ATP  ساز وجود دارد. این آنزیم مشابه آنزیمATP .ساز در غشاي داخلی راکیزه است  

  د.ان موارد (ب) و (د) به درستی بیان شده
  بررسی همۀ موارد:

ها در این  ها از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا، تراکم آن الف) در راکیزه، با ورود پروتون
ها براساس شیب غلظت تمایل دارند که  یابد. پروتون فضا نسبت به بخش داخلی افزایش می

این بخش،  ها براي برگشتن به روي پروتون به سمت بخش داخلی برگردند، اما تنها راه پیش
ها از کانالی که در این مجموعـه  تون ساز است. پروATPتئینی به نام آنزیم  اي پرو مجموعه

تـون را  هـاي پرو توانـد یون کوئیـد نیـز می ساز غشاي تیالATPگذرند. آنزیم  قرار دارد، می
  کند. وارد  سبزدیسهبراساس شیب غلظت به بستره 
هـا  سفات و انرژي حاصل از انتقـال الکتروناز یون ف ATPب) در ساخته شدن اکسایشی، 

سنتز و توسـط  هاي نوري فتو در واکنش ATPشود. به ساخته شدن  در راکیزه ساخته می
 ATPئید، ساخته شدن نوري  کو جود در غشاي تیال ساز موATPتئینی آنزیم  مجموعۀ پرو

  افتد. گویند، زیرا حاصل فرآیندي است که در اثر نور اتفاق می می
سـاز ATPشناسی، بخش  کتاب زیست 83صفحۀ  6و شکل  70صفحۀ  8بق شکل ج) ط
  هاي غشایی قرار نگرفته است. لیپید تئینی در میان فسفو هاي پرو یک از این مجموعه هیچ

ها (نه غشـاي داخلـی ایـن  پالست، در غشاي تیالکوئید در کلرو جود ساز موATPد) کانال 
سـاز غشـاي داخلـی ATPآنـزیم  بـرايد، تنهـا ایـن مـور اندامک!) قـرار دارد. در نتیجـه

  کندري صادق است. میتو
  )83و  70 ،65، 64 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

 )حسين ميرزايي امير(   »2«گزينة   -125

NADH  وFADH2 داخلـی فضـايي حامل الکترونی هستند کـه در ها مولکول 
  شوند. می راکیزه ایجاد

  وجود دارد؛ NADHکندري، دو منبع براي تولید  در فضاي راکیزه میتو
  ) چرخۀ کربس1
  ) اکسایش پیرووات2

، فقـط بـه دنبـال NADHبـرخالف  FADH2هـاي  توان گفـت کـه مولکول می
  اند. کربس تولید شدهکربنه طی چرخۀ  اکسایش ترکیب شش

  ها: بررسی سایر گزینه
اند،  دار ایجاد شـده ها از اکسایش ترکیبات کربن از آنجا که هر دوي این مولکول»: 1«گزینۀ 

  اند. دار خارج شده ها از ترکیبات کربن توان نتیجه گرفت که دو الکترون مورد نیاز آن می
هـاي  انرژي خود را به مولکول هاي پر رونها الکت هر دو نوع این مولکول»: 4و  3«هاي  گزینه

توانند انـرژي الزم بـراي   ها می کنند. این الکترون جود در غشاي درونی راکیزه منتقل می مو
ژن به فضاي بین دو غشاي راکیزه را فراهم کنند و از این طریق  هاي هیدرو پمپ کردن یون

  در ساخت اکسایشی انرژي زیستی نقش داشته باشند.
 )71تا  68و  66تا  64هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيسته به انرژياز ماد(

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

 )محمدمهدي روزبهاني(   »4«گزينة   -126

  است.  1400ال شبیه ساز کنکور ؤاین س
دقت کنید سه جز ابتدایی زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري، در تمـاس بـا اسـیدهاي 

ضو متوالی از ایـن سـه جـز، بـا و الیۀ غشاي درونی میتوکندري هستند. هردو عچرب هرد
جایی الکترون به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تغییر میزان یون هیدروژن در فضاي  جابه

فضـاي درونـی میتوکنـدري زیـاد  pHدر پی این اتفـاق درونی میتوکندري مؤثر هستند. 
  ها:  بررسی سایر گزینه شود. می

باشـد و  ونـی مـیآخـرین پمـپ زنجیـره، در تمـاس بـا هردوالیـۀ غشـاي در» : 1«گزینۀ 
  کند.  (فاقد کربن) منتقل می هاي خود را به مولکول اکسیژن الکترون
چهارمین عضو زنجیره به الیۀ خارجی غشاي درونی متصـل اسـت. ایـن » : 2«گزینۀ 

کند. دقـت کنیـد ایـن  هاي خود را به سومین پمپ هیدروژن منتقل می عضو الکترون
باشـد، درون بخـش داخلـی  رون مـیزنجیـرة انتقـال الکتـ ءمولکول کـه آخـرین جـز
  کند.  میتوکندري آب تولید می

هاي غشاي درونی در تمـاس  الیهباشد که با تمام  منظور سه پمپ پروتونی می» : 3«گزینۀ
هاي هیدروژن برخالف شـیب غلظـت  جایی یون ها باعث جابه . دقت کنید این پمپهستند

  صحیح نیست. ها براي آن» انتشار«شوند پس به کار بردن کلمۀ  می
  )71و  70، 66هاي  هصفح، 3شناسي  (زيست) 76، صفحة 1شناسي  (زيست) از ماده به انرژي(

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

 )الماسي اديب(   »4«گزينة   -127

  ها: بررسی همۀ گزینه
نتقـال هـاي زنجیـره ا تئین هاي مربوط بـه پرو خط کتاب درسی: گاه نقص در ژن )1گزینۀ 

هـاي  تئین اي کـه ایـن پرو انجامد. راکیـزه هاي معیوب می تئین الکترون به ساخته شدن پرو
  هاي آزاد عملکرد مناسبی ندارد. (درست) معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال

الکـل جـزء . یابـد هـاي آزاد افـزایش می ) با مصرف الکل، سرعت تشـکیل رادیکال2گزینۀ 
اهـاي کاسـتمانی شـود. جـب خط تواند مو صرف آن در هر دو جنس میمواردي است که م

  (درست)
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اکسید کربن وجود دارد. این گاز بـه دو طریـق در تـنفس  نو ) در دود سیگار، گاز مو3گزینۀ 
  کند؛ اي اختالل ایجاد می یاخته
تئین، کـه در  گلوبین و کاهش ظرفیت حمل اکسـیژن توسـط ایـن پـرو اتصال به همو الف)

بـع آن تیابد و بـه  هاي بدن کاهش می طور کلی تنفس هوازي در یاخته ین اتفاق بهنتیجه ا

  شود. نیز کمتر انجام می FADH2چرخه کربس و تولید 
شود و  میدر زنجیره ها به اکسیژن  ) این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترونب
کندري را  هاي آب در بستره میتو کسیژن، تولید مولکولگیري از کاهش ا طریق با جلواین از 

  دهد. (درست)  کاهش می
) DNAهاي زیسـتی (مثـل  هاي آزاد با حمله به مولکول ) دقت کنید که رادیکال4گزینۀ 

گیرند  می الکترونها  ین مولکولا خود را جبران کنند، پس از الکترونقصد دارند که کمبود 
  وند. (نادرست) ش و منجر به اکسایش آنها می

  )76و  75، 70، 69 ،52، 51 ،49هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(
 )99و  95 هاي ه، صفح2شناسي  (زيست

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

 (علي جوهري)   »4«گزينة   - 128

  ها: بررسی گزینه
هایش، میزان  ماده و زادهتر باشد، به دلیل تضمین سالمت جانور  ) هرچه طاووس نر درخشان1

تصادفی  شود طی آمیزش غیر تصادفی می مثل بیشتري دارد. این صفت سبب آمیزش غیر تولید
  کند. ها تغییر می ها بین نسل خورد و فراوانی نسبی ژنوتیپ هم می تعادل در جمعیت به

مـال هاي شکسته شده از النه پرنده کاکایی خارج نشـود، احت که پوسته تخم ) در صورتی2
  وجود دارد.، هاي تازه متولد شده  شکار شدن جوجه

موش به دلیل اینکه از یـک یاختـۀ دار  هستهري هاي پیک جود در تمام سلول هاي مو ) ژن3
هاي خاصی اسـتفاده  فقط از ژن اما در هر یاخته هستندند، با هم یکسان ا  تخم حاصل شده

  شود. می
شـود، احتمـال بقـاي یـک  عی برگزیـده می) در رفتار دگرخواهی که توسط انتخاب طبی4

  دیگري افزایش پیدا کند.جانداران شود تا بقاي  جاندار کم می
  )123و  122، 117تا  115، 109و  108 ،55 ،54، 33 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

 )اصل ياسر آرامش(   »1«گزينة   -129

ال نوعی پرسش چرایی است و پرسش گزینه یک نیز از نوع رت سؤنظر در صوپرسش مورد 
  ها از نوع چگونگی هستند. باشد اما سایر پرسش چرایی می

  شود:  هاي چرایی بررسی می مواردي که در پرسش
  رفتارها چه سودي یا چه هزینه یا چه زیانی دارند.

  گاه انتخاب طبیعی بررسی دید
  آوري و بقاي بیشتر دبررسی نقش رفتارها در زا

  شود: هاي چگونگی بررسی می مواردي که در پرسش
  هاي ژن و محیط گیري یا برهمکنش چگونگی بروز رفتار از لحاظ ژنی یا یاد

  هاي بروز رفتار بررسی محرك
  هاي رشد و نمو و ژن و عملکرد بدن جانور فرایند

  )116تا  114و  109، 108هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيسترفتارهاي جانوران(
----------------------------------------------  

 )پور حامد حسين(   »1«گزينة   - 130

پشـت بررسـی شـده در  این عبارت برخالف سایرین، صحیح است. مثال ایـن گزینـه، الك
  کتاب درسی است.120صفحۀ فعالیت 

  ها: بررسی سایر گزینه
  د، مثالً در پرندگان یاریگر.فرد باش تواند به نفع خود دگرخواهی می»: 2«گزینۀ 
  شود. س بویایی زنبورهاي کارگر یافت میح محل دقیق غذا با کمک»: 3«گزینۀ 
  آیند، نه لقاح! گذاري به ساحل می ها به منظور تخم پشت این الك»: 4«گزینۀ 

  )124 تا 119 و 109 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيسترفتارهاي جانوران(
----------------------------------------------  

 )آرمان خيري(   »3«گزينة   -131

هاي دستگاه  سلول جزءدهد که  هاي مغزي موش رخ می در برخی سلول Bفعال شدن ژن 
  شوند. کزي نیز محسوب میعصبی مر

  ها: بررسی سایر گزینه
هـاي  تئین باعـث بیـان ژن کند که این پـرو تئین تولید می ابتدا یک پرو Bژن »: 1«گزینۀ 

  گردد. هاي متعدد می فعال شدن آنزیم مختلف و
باشد و با جهش در  می Bعمل وارسی کردن کامالً مستقل از فرایند کاري ژن »: 2«گزینۀ 

  کند. آن این وارسی ادامه پیدا می
  کنند اما آن را دارند. اي که هنوز فرزند ندارند، این ژن را فعال نمی هاي ماده موش»: 4«گزینۀ 

  )109و  108هاي  ، صفحه3شناسي  زيست) (رفتارهاي جانوران(
----------------------------------------------  

 پور) (حامد حسين   »3«گزينة   - 132

ها در صـورت  شود اما بعد عادي شدن، در اولین برخورد پاسخ رفتاري ایجاد میارتباط با در 
  .یابد ، میزان پاسخ رفتاري کاهش میو نداشتن سود یا زیان تکراري بودن

  ها: بررسی سایر گزینه
  ممکن است به دنبال تنبیه، از تکرار رفتار خودداري کند.»: 1«گزینۀ 
  کند. اثر در همراهی با محرك طبیعی، پاسخ ایجاد می محرك بی»: 2«گزینۀ 
  گیرد. در حل مسئله، جانور در موقعیتی جدید قرار می»: 4«گزینۀ 

  )113تا  110 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيسترفتارهاي جانوران(
----------------------------------------------  

 )زاده پيام هاشم(   »4«گزينة   - 133

  ها: بررسی عبارت کنند. همۀ موارد، عبارت سؤال را به نادرستی تکمیل می
هـا نقـش دارنـد،  ژن عواملی دیگر یتنهایی یا با همراهبه الف) در تمام رفتارهاي جانوري 

ها، محیط هم مؤثر است رفتارهاي غریزي در افـراد  وه بر ژنگیري عال البته در رفتارهاي یاد
  یک گونه اساس یکسان دارند.

مثلی هـم در دوره  پذیري برخی رفتارهاي دیگـر ماننـد رفتارهـاي تولیـد ب) عالوه بر نقش
  (نه بقاي فرد) است. نسلدهند که هدف آنها بقاي  مشخصی از زندگی جاندار روي می

به مغز نیاز ندارد و به عنوان مثال شقایق دریایی که مغز ندارد در پاسـخ  گیري لزوماً ج) خو
  . کند آب، بازوهایش را منقبض نمیبه حرکات مداوم 

گیري، رفتار جلب و انتخاب جفت هم به هزینۀ مورد  د) عالوه بر رفتار مربوط به نظام جفت
  نظر ارتباط دارد.

  )117و  116، 114تا  110هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستيبيترك(
  )18، صفحة 2شناسي  (زيست
----------------------------------------------  

 )زاده وحيد كريم(   »3«گزينة   - 134

  :گزینه هابررسی همۀ 
جایی رفت و برگشتی جـانوران  چنین جابه گیري، تجربه مؤثر است. هم ) در همۀ انواع یاد1

  گیري نیز در آن نقش دارد. جرت نام دارد. مهاجرت رفتاري غریزي است که یادمها
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دهد و در پستانداران نیز مشاهده  پذیري در دورة مشخصی از زندگی جانور رخ می ) نقش2
 )meerkatآشام و دم عصایی ( ي خونها ش شود. همچنین رفتار دگرخواهی در خفا می

رفتار ها مختص بـه پسـتانداران دقت کنید این  اند. ارتاندنیز وجود دارد که هر دو نوعی پس
  .باشند نمی

اهمیت، انرژي خود را  هاي بی پوشی از محرك شود جانور با چشم ) عادي شدن موجب می3
بروز رفتار غذایابی بهینـه، بـین  باهاي حیاتی حفظ کند. همچنین جانور  براي انجام فعالیت
کند تـا بیشـترین  می ایجاد دست آوردن آن موازنه هجود در غذا و هزینۀ ب محتواي انرژي مو

  انرژي خالص را دریافت کند.
هاي گذشـته و موقعیـت جدیـد ارتبـاط برقـرار  ) در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربـه4

شـود. پرنـدگان بـه  خواهی در پرندگان نیز مشاهده می کند. این رفتار مانند رفتار قلمرو می
  کنند. داران انرژي بیشتري مصرف می هرهعلت پرواز، نسبت به سایر م

  )46، صفحة 1شناسي  (زيست
  )119و  118، 114تا  107هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيسترفتارهاي جانوران(

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

 )پور حامد حسين(   »3«گزينة   -135

  موارد (الف)، (ب) و (د) صحیح هستند.
  بررسی همۀ موارد:

  همسري دارند. ف) بسیاري از پستانداران نظام چندال
  یابد. ب) در طی خواب زمستانی مصرف اکسیژن و تنفس هوازي کاهش می

ها، جانوران براي برقراري ارتباط  از فرومون 3شناسی زیست 121طبق توضیحات صفحه ج) 
  کنند. گونه استفاده می با افراد هم

  تواند در پستانداران نیز مشاهده شود.  د) رفتار دگرخواهی می
  )123 تا 120 و 118، 111 ،72تا  69 هاي ، صفحه3شناسي  ست) (زيتركيبي(

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

 پور) (حامد حسين   »2«گزينة   - 136

 باشد. در این نوع گیاهـان، اسـید می C4به گیاه ذرت است که نوعی گیاه  نمودار مربوط
ها به غالف آونـدي  دسم یانبرگ ساخته شده و از طریق پالسموهاي م یاخته کربنی در چهار

کالوین   کربنی آزاد شده و وارد چرخۀ چهاراز اسید  CO2شود. سپس مولکول  منتقل می
گــردد. (از طریــق  مانــده نیــز بــه یاختــۀ میــانبرگ بــاز می کربنی باقی شــود. اســید ســه می

  ها!) دسم پالسمو
  ها: ر گزینهبررسی سای

شـود کـه در هـر دو گیـاه، داراي  تثبیت کـربن در یاختـۀ میـانبرگ آغـاز می»: 1«گزینۀ 
  بسپاراز هستند. پالست است، این دو اندامک داراي آنزیم دنا کندري و کلرو میتو

  هر دانۀ گیاه ذرت، داراي یک لپه است.»: 3«گزینۀ 

  دهد، نه اینکه اصالً رخ ندهد! رخ می C4تنفس نوري به ندرت در گیاهان »: 4«گزینۀ 
  )88 تا 84و  45، 39 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيست(تركيبي

  )131 و 128هاي  ه، صفح2شناسي  (زيست )81، صفحة 1شناسي  (زيست
----------------------------------------------  

 )جواد اباذرلو(   »4«گزينة   -137

  ها:  بررسی گزینه
کربنـی در  4اسید اکسید به شکل  تثبیت اولیه کربن ديبا  CAMدر گیاهان »: 1«زینۀ گ

ها بسـته  ها شـب یابد. در گیاه ذرت روزنه هنگام، مقدار اسیدي بودن یاخته افزایش می شب
  گیرد. هاي نگهبان روزنه صورت می شوند، در نتیجه پالسمولیز یاخته می

گیرد.  شب صورت می، CAMج از کالوین در گیاهان اکسید خار تثبیت کربن دي»: 2«گزینۀ 
  است. فعال  ها غیر جود در غشاي تیالکوئید شب زنجیرة انتقال الکترون مودر در همۀ گیاهان 

همزمـان بـا آزاد  CAMاکسـید در گیاهـان  بازسازي پذیرنده اولیه کربن دي»: 3«گزینۀ 

غـالف  C3رد. در گیاهـان گیـ کربنی در روز صـورت می 4اکسید از اسید  شدن کربن دي
  غالف آوندي درون رگبرگ است. هپالست است ولی توجه داشته باشید ک آوندي فاقد کلرو

 CAMکربنی در گیاهان  4اکسید از اسید  روز با آزاد شدن کربن ديهنگام »: 4«گزینۀ 
شود. در گیاه ذرت همه مراحل تثبیت  کم میمیانبرگ  هاي هاي درون یاخته  از مقدار اسید

  گیرد.  اکسید در روز صورت می کربن دي
  )89تا  82هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستاز انرژي به ماده(

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

 )پوريا برزين(   »2«گزينة   - 138

  ها: بررسی گزینه

دار  پالسـت ي کلروها مرحلـه تثبیـت کـربن را در یاختـه، هر دو C4گیاهان »: 1«گزینۀ 
دار ویـژة  پالسـت دهند. دقت کنید! غـالف آونـدي کلرو (میانبرگ و غالف آوندي) انجام می

توانند در مجاورت آوند چوبی هماننـد  که سایر گیاهان نیز می است! در حالی C4گیاهان 
  هاي غالف آوندي داشته باشند. خود، یاخته آبکش

اي کــربن، مرحلــۀ اول را در روز انجــام  ، در تثبیــت دو مرحلــهC4 انگیاهــ»: 2«گزینــۀ 
دهـد کـه  هاي غـالف آونـدي رخ می در این گیاهان مرحلۀ دوم تثبیت در یاختهدهند.  می

  هاي چرخۀ کالوین هستند. حاوي آنزیم
فسـفات در چرخـۀ کـالوین و تـنفس  بیس لوز ، تولید ریبوCAMدر گیاهان »: 3«گزینۀ 

دهد. در این گیاهان، برگ، ساقه یا هـر  روي می ،اند  بسته ي هواییها نوري، در روز که روزنه
  ها گوشتی و پرآب است. دوي آن

، در همـۀ گیاهـان در روز دیـده کسیالزي روبیسکو در چرخۀ کـالوین فعالیت کربو»: 4«گزینۀ 

  کربنی است. ، اسید سه ، اولین مادة آلی پایدار حاصل از تثبیت کربنC3شود. در گیاهان  می
  )88تا  84 و 78هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستاز انرژي به ماده(

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

 )ما شكورزادهني(   »2«گزينة   -139

  صحیح هستند. » د«و » ب«موارد 
کننده است. این جاندار در حضـور  سنتز اي و مثالی از آغازیان فتو یاخته ي تکاوگلنا، جاندار

دهد و بـا  هاي خود را از دست می که نور نباشد، سبزدیسه کند و در صورتی سنتز می نور فتو
هاي  باکتري آورد. همچنین، سـیانو دست می هتغذیه از مواد آلی، ترکیبات مورد نیاز خود را ب
تواننـد از محصـوالت  کننده هسـتند، می سـنتز همزیست با گیاه گونرا که نوعی باکتري فتو

  دست آورند. سنتزي گیاه استفاده کرده و ترکیبات مورد نیاز خود را به فتو
  بررسی همۀ موارد:

هایی چون سبزدیسه هستند.  قد اندامکبوده و فا  کاریوت ها پرو باکتري سیانو –الف) نادرست 
در شود. اما دقت داشته باشـید کـه بـدون  کوئید نیز دیده نمی بنابراین در این جانداران تیال

هاي وابسته بـه نـور  ها در واکنش نظر گرفتن این مورد، هم در اوگلنا و هم در سیانوباکتري
  شود. هاي آب، اکسیژن تولید می سنتز با تجزیۀ مولکول فتو

هاي وابسته به  گلنا)، در طی واکنش در جاندارانی که سبزدیسه دارند (مانند او –ب) درست 
هاي مورد نیاز جهـت   هاي آب تجزیه شده و الکترون ها، مولکول کوئید سنتز و در تیال نور فتو
ها که نوعی بـاکتري  باکتري کند. همچنین در سیانو هاي انتقال الکترون را تأمین می  زنجیره

هاي آب تجزیـه شـده و در کنـار  زا هستند، همانند گیاهان مولکول کنندة اکسیژن سنتز وفت
  شود. نیز تأمین می  سنتز هاي مورد نیاز جهت انجام فتو تولید اکسیژن، الکترون
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که نـور نباشـد،  کنـد و در صـورتی سـنتز می اوگلنـا در حضـور نـور فتو – ج) نادرست
ها   باکتري اســت کــه ســیانو  . ایـن در حــالیدهــد هاي خــود را از دســت می سبزدیسـه

  هایی چون سبزدیسه هستند. بوده و فاقد اندامک  کاریوت پرو
دهند که گیاه نیستند و در خشکی  سنتز را جاندارانی انجام می بخش عمدة فتو –د) درست 
هـاي متفـاوت خشـکی و آبـی  هـا و آغازیـان در محیط کنند. انواعی از باکتري زندگی نمی

همین جانـداران هسـتند کـه در انجـام   ها و اوگلنا از دستۀ باکتري کنند. سیانو می  تزسن فتو
  سنتز در طبیعت نقش دارند. اي از فتو بخش عمدهقسمتی از 

  )103، صفحة 1شناسي  (زيست )90و  89 ،83، 82، 79 هاي صفحه،3شناسي  ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )كاوه نديمي(   »3«گزينة   - 140

از آنهـا هـم توانـایی انجـام  گروهـیشـود و  هـا می ها که شامل همۀ باکتري کاریوت در پرو
تـن اصـلی آنهـا درون  مادة وراثتی در غشا محصـور نشـده اسـت و فـام ،سنتز را دارند فتو

جـود  اطالعات موسنتز آنها، با استفاده از  هاي الزم براي فتو پس آنزیم ؛پالسم قرار دارد سیتو
سنتز  شود و مطابق اطالعات کتاب درسی در طی فتو ساخته می  پالسم درون سیتودر دناي 

در طـی شـود. زا، همـواره آب هـم تولیـد می زا و غیر اکسـیژن هاي اکسیژن در همۀ باکتري

  شود. آب تولید می ATPزا همراه با تولید  هاي اکسیژن فتوسنتز در باکتري
  ها: بررسی سایر گزینه

  وجود ندارد.و تیالکوئید پالست  ها کلرو  در باکتري»: 1«گزینۀ 
  کند. زا، صدق نمی اکسیژن کننده غیر سنتز هاي فتو  : در مورد باکتري»2«گزینۀ 
  تن کمکی ندارند. اصلی دارند و فام تن ها فقط یک فام باکتري اغلب»: 4«گزینۀ 

  )89 و 80تا  78، 13هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )علي مصورشروين (   »2«گزينة   -141

دارد. بنـابراین منظـور  2سیستم  اندازة بزرگتري نسبت به فتو 1سیستم  مطابق با شکل فتو

باشـد کـه از دو  می NADPو  1سیستم  صورت سؤال، زنجیرة انتقال الکترون بین فتو
یره صحیح در رابطه با یکی از این دو عضو زنج» د« و» الف«موارد عضو تشکیل شده است. 

  د. نباش می

  
  بررسی موارد:

هـاي هیـدروژن درون بسـتره بـراي تولیـد  آخرین جز زنجیره، سبب مصرف یونلف) ا
NADPHسـوي غشـاي  شود؛ پس در افزایش شیب غلظـت پروتـون بـین دو می ها

  تیالکوئید مؤثر است.

کوئید و در  یالج از غشاي تدر خار NADPو  1سیستم  ب) هر دو عضو زنجیرة بین فتو
  اند. فضاي بستره قرار گرفته

باشد نـه تنهـا  ج) اکسایش و کاهش مداوم، ویژگی تمامی اجزاي زنجیرة انتقال الکترون می
  گروهی از آنها!

منتقل  NADPها را به  الکترون NADPو  1  سیستم د) عضو دوم زنجیرة بین فتو
  باشد. دار می نماید که یک ترکیب یونی فسفات می

  )84تا  82و  66هاي  صفحه، 3 شناسي ) (زيستتركيبي(
----------------------------------------------  

 )علي درفكي(   »2«گزينة   -142

هـا از دو جـزء  کتاب درسی سال دوازدهم، بـا عبـور الکترون 83صفحۀ  6طبق شکل 
 ابتــداکوئیــد هســتند  کــه متصــل بــه ســطح خــارجی غشــاي تیال متــوالی از زنجیــره

NADP  به مولکولی با بار منفی تبدیل می شود و سپس با یون هیـدروژن پیونـد

، NADPHتولید می شود. دقـت کنیـد نـام مولکـول  NADPHبرقرار کرده و 
کتـاب بیـان شـده  نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات است که در زیرنـویس

هـایی کـه  ته سابقه داشته است که نـام ترکیـباست. دقت کنید در کنکور هاي گذش
  ال قرار بگیرند.زیرنویس شده است، مورد سؤ

  ها:  بررسی سایر گزینه
با عبور الکترون از جـزء  کتاب درسی سال دوازدهم،  83صفحۀ  6طبق شکل »: 1«گزینۀ 

، الکترون ها بـه جـز بزرگتـر منتقـل  NADPو 1چکتر در زنجیرة بین فتوسیستم کو
  شده و باعث کاهش(کاهش عدد اکسایش) آن می شوند.

  مشاهده می شود.  P700، کلروفیل 1دقت کنید در ساختار فتوسیستم »: 3«گزینۀ 
  نمی شوند.ر کوئید منتش ها از فضاي بیرون به داخل تیال تون پرو»: 4« گزینۀ

  )84تا  82و  80، 66هاي  صفحه ،3شناسي  (زيست )تركيبي(
----------------------------------------------  

 )اديب الماسي(   »1«گزينة   - 143

  فقط مورد (د) قابل انتظار است.

ان روزنـه و بـه دنبـال آن خـروج آب، هاي نگهب از یاخته Clو  Kهاي  با خروج یون
  شوند.  می بستهي هوایی ها روزنه

ها  اکسـید از روزنـه و کـربن دي  ها تبادل گازهـاي اکسـیژن با بسته شدن روزنهطی روز در 

بـرگ کـم  CO2کـه  سنتز همچنان ادامه دارد. بنـابراین در حالی شود. اما فتو متوقف می
  . یابد زایش میاف، اکسیژن در آن شود می

  بررسی همۀ موارد:
کربنـی از  هـاي دو شـود و خـروج مولکول الف) در این شرایط تنفس نوري بیشتر انجام می

  شود. (نادرست) پالست نیز بیشتر دیده می کلرو
اي  انجام تـنفس یاختـهها براي  ب) چون میزان اکسیژن در برگ زیاد است، مشخصاً یاخته

  ي و تخمیر! (نادرست)هواز ي خواهند رفت تا بیمسیر هوازخود بیشتر به سمت 
دقــت کنیــد در تــنفس نــوري بــا فعالیــت اکســیژنازي آنــزیم روبیســکو، اکســیژن بــا ج) 
 کربنی سـهدو و مولکول شود. این ماده ناپایدار است و به دو  فسفات ترکیب می لوزبیس ریبو

رسد. بنـابراین  می فاتفس لوزبیس بازسازي ریبوکربنی به مصرف  شود. مولکول سه تبدیل می
  شود. (نادرست) نمی متوقففسفات  در این شرایط هم بازسازي ریبولوزبیس

ها  پالسـت کربنـی ناپایـدار در کلرو ترکیبـات پنجو تجزیـه در هنگام تنفس نوري تولید د) 
  یابد. افزایش می

  )88تا  84و  74تا  70هاي  صفحه ،3شناسي  ) (زيستتركيبي(
  )109و  108 ،87 هاي ، صفحه1شناسي  (زيست
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 )علي شروين مصور(   »4«گزينة   -144

باشـند. در  پالسـت می ) داراي کلروC3هاي میانبرگ اسفنجی گیاه رز (نوعی گیـاه  یاخته

ها براي مدت طوالنی بسته باشند، با فعالیت اکسیژنازي آنـزیم روبیسـکو   شرایطی که روزنه
ها براي مـدت طـوالنی بـاز  شود و در شرایطی که روزنه هم میشرایط براي تنفس نوري فرا

  گیرد. کسیالزي آنزیم روبیسکو صورت می هاي چرخۀ کالوین با فعالیت کربو باشند، واکنش
مـادة قنـدي آنـزیم  فسـفات پیش لوزبیس هاي چرخۀ کالوین ریبو دقت کنید که در واکنش

مصـرف  ATPمولکـول  18وع روبیسکو بوده و به ازاي ساخت شش مولکول آن در مجمـ
صورت مستقیم)، بنابراین به ازاي  مولکول به 6صورت غیرمستقیم و  مولکول به 12شود. ( می

  باشد. مورد نیاز می ATPفسفات در مجموع سه مولکول  بیس لوز ساخت هر مولکول ریبو
  ها: بررسی سایر گزینه

فسفات نوعی  زبیس لو و ریبودر واکنش ابتدایی تنفس نوري، با واکنش اکسیژن »: 1«گزینۀ 
  شود. کربنه دو فسفاته ناپایدار تشکیل می ترکیب پنج

کربنه  مولکـول قنـد سـه 10هاي چرخۀ کالوین، در مرحلـۀ تبـدیل  در واکنش»: 2«گزینۀ 
  شود.  گروه فسفات آزاد می 4لوز فسفات،  مولکول ریبو 6فسفاته به  تک

فسفات در یک  لوزبیس ژن و بازسازي ریبودر تنفس نوري، مصرف مولکول اکسی»: 3«گزینۀ 
  گیرد. صورت میپالست)  (بستره کلرومکان 

  )88و  86 تا 84هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستاز انرژي به ماده(
----------------------------------------------  

 علي) (شروين مصور   »1«گزينة   -145

ها بـه همـراه  تنوئیـد دار، کارو ینه، در یک یاختۀ میانبرگ سـبز79صفحۀ  3مطابق با شکل 
 ها حداکثر جـذب سبزدیسه جود در هاي گیرندة نور مو جود در آنتن مو bو  aهاي  فیل کلرو

ایـن  کـدام از دهند. دقـت کنیـد کـه هیچ  نانومتر از خود نشان می 500تا  400در بازة 
جـود مراکـز واکـنش  مو aهـاي  فیل شوند و اینکه کلرو واکنش دیده نمیها در مراکز  رنگیزه

  نانومتر دارند. 700 یا 680حداکثر جذبی در طول موج 
  ها:  بررسی سایر گزینه

قرمز) جـذب  –متر (بازدة نارنجی  نانو 700تا  600ها در محدودة  : کاروتنوئید»2«گزینۀ 
  نوري ندارند.

ها و یـا در  جـود در سبزدیسـه ها گیرندة نـور مو توانند در آنتن ها می ئید تنو کارو»: 3«گزینۀ 
  ها قرار گرفته باشند. دیسه ساختار رنگ

دارنـد و بـه  مرئی جذب نوري پایینینور در محدودة سبز  bو  aهاي  فیل کلرو»: 4«گزینۀ 
  شوند. همین دلیل سبز دیده می

  )80 تا 78هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيستاز انرژي به ماده(
----------------------------------------------  

 )بيگي  حسنمحمد(   »4«گزينة   -146

ه نور آبی است هـر سـه رنگیـزه داراي نانومتر که مربوط ب 500 -  450در محدودة بین 
  باشد. می b  فیل جذب هستند و بیشترین جذب مربوط به کلرو

  ها: بررسی سایر گزینه
نـانومتر  700متر تـا انـدکی قبـل از  نـانو 400از  aمحدوده جذب کلروفیل »: 1«گزینۀ 
  است.

  باشد. در محدود نور آبی می bفیل  زان جذب نور مربوط به کلروبیشترین می»: 2«گزینۀ 
  جذب دارند.  bو  aهاي  فیل دقت کنید در این محدوده کلرو»: 3«گزینۀ 

  )79صفحة ، 3شناسي  ) (زيستاز انرژي به ماده(

 )حميد راهواره(   »2«گزينة   -147

  . اند صحیح» د«و » ب«موارد 
  بررسی موارد:

شـود.  هاي میانبرگ مشاهده می برگ گیاهان تک لپه نیز یاخته الف) دقت کنید در ساختار
توجه داشته باشید که دمبرگ مربوط به گیاهان دولپه اسـت و طبق اطالعات کتاب درسی 

  شود. در ساختار برگ تک لپه دیده نمی
تین نـازکی هسـتند. از آنجـا کـه نخسـدیـواره هاي میانبرگ زنده بـوده و داراي  ب) یاخته

هاي برگ نیسـتند، الزم اسـت تـا مـواد غـذایی را  ه در تماس مستقیم با آوندهایی ک یاخته
دانست. بـه ایـن منظـور نیز هاي میانبرگ را انتقال مواد  توان نقش یاخته دریافت کنند، می

  پذیري به آب و داشتن الن در دیواره الزامی است. ذ نفو

  صادق نیست.  C4هاي میانبرگ گیاهان  براي یاختهج) 
هـاي  شناسـی دهـم، در فضـاي بـین یاختـه کتاب زیست 108صفحۀ  15مطابق شکل د) 

  شوند. آب به شکل مایع و بخار مشاهده میهاي  میانبرگ، مولکول
  )87و  85، 84، 79، 78 ،33 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )108و  87، 81هاي  ، صفحه1شناسي  (زيست 
----------------------------------------------  

 )پوريا برزين(   »2«گزينة   - 148

هـاي  کوئیدي است و منظور از واکنش هاي تیال هاي وابسته به نور، واکنش منظور از واکنش

  ، چرخۀ کالوین است.C3مستقل از نور در گیاه 
  ها: بررسی گزینه

(اولـین مرحلـه تـنفس  یزن هماننـد گلیکـولدقت کنید کـه در چرخـۀ کـالوی»: 1«گزینۀ 
  شود. ، مولکول آب مصرف میATP)، به عنوان مثال براي تجزیه  اي یاخته
کربنی  فسـفاته، قنـد سـه کربنی تک در چرخـۀ کـالوین بـا مصـرف اسـید سـه»: 2«گزینۀ 

ي در این تولید NADPو  ADPشود که فسفات دارد. همچنین  فسفاته ایجاد می تک
فسـفات  لوز فسفاته نیـز، ریبو ی تککربن مرحله نیز فسفات دارند. همچنین با مصرف قند سه

(اولـین واکـنش دار است، در واکنش اکسـایش پیـرووات  شود که ترکیبی فسفات تولید می
تیـد اسـت و  شود که شـامل دو نوکلئو تولید می NADHکندري)،  ي در میتوتنفس هواز

  فسفات دارد.

سـبب رسـیدن  NADPو  1سیسـتم  فتوبـین زنجیرة انتقال الکترون در »: 3«گزینۀ 

 NADPHژن بستره بـراي تولیـد  هاي هیدرو و مصرف یون NADPها به  الکترون
یابد و شیب  هش میژن بستره کا هاي هیدرو در مجموع غلظت یون  شود. در این واکنش، می

  یابد. کوئید به سمت بستره افزایش می اي درون تیالهاي هیدروژن از فض غلظت یون

  
  کننده آب)، بـه (تجزیه 2سیستم خارج شده از فتو هاي ، الکترونباال طبق شکل»: 4«گزینۀ 
  روند. تیالکوئید می ي لیپید فسفو دو الیۀ بیندر  مولکول

  )85تا  82، 68، 66 ،64 هاي ه، صفح3شناسي  ) (زيستتركيبي(

مچرخۀ به
الو	ن

NADP
+

1 فتوس�ستم
هنولاير

2 فتوس�ستم

هنولاير

ب�شتر ترام Hفضايدلايرونت�الوئ�د:
+

ت�الوئ�د سازATPآهنز	مغشاي

ATP+P
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 )پور حسين حامد(   »3«گزينة   -149

ــۀ تولیــد قنــددر چرخــۀ کــالوین  ــۀ ADPکربنی،  هاي ســه در مرحل مصــرف   و در مرحل

شود. در  تولید می  هستند، فسفاته   دو دو فسفات که هر لوزبیس و ریبو ADPفسفات،   لوز ریبو

  شود. مصرف نمیفسفاته  کربنی تک یک از این مراحل، قند سه هیچ

  ها: بررسی سایر گزینه

 هو تولید گلوکز در خارج از این چرخـ شود کز تولید نمی در چرخۀ کالوین، گلو»: 1«گزینۀ 

  ! دهد رخ می

شـود  نیز مصـرف می ATPشود،  میمصرف  NADPHاي که  در مرحله»: 2«گزینۀ 

  ته است.فسفا که مولکولی سه

    فسفات بیس لوز شود، نه ریبو ل میکربنی حاص هاي سه فسفات از قند  لوز ریبو»: 4«گزینۀ 
  )85و  84 ،5هاي  صفحه ،3شناسي  زيستتركيبي) (( 

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

 )علوي محمد رمضاني امير(   »1«گزينة   -150

  فسفات است. فقط مورد ج درست است. بیس لوز ریبوفسفات و   لوز هاي ریبو منظور مولکول

  بررسی همۀ موارد:

فسفات درست است کـه بـا داشـتن دو گـروه  بیس لوز الف) این مورد فقط در ارتباط با ریبو

  کربنه تجزیه شود. تواند با اکسیژن ترکیب شده و به دو ترکیب دو و سه فسفات می

فسفات درست اسـت کـه در جایگـاه فعـال  بیسلوز ب) این مورد نیز فقط در ارتباط با ریبو

  کند. کربنه ایجاد می اکسید، مولکول شش روبیسکو قرار گرفته و در پی ادغام با کربن دي

فسـفات دو  بیس لوز ، یک پیوند بین گروه فسفات و اتم کربن و در ریبو فسفات  زلو ج) در ریبو

هـا،  س هـر دوي ایـن مولکولشـود. پـ هاي کربن مشاهده می فسفات و اتم هاي پیوند گروه

  حداقل یک پیوند بین فسفات و کربن دارند.

کربنه در  هاي درست نیست. این اسید سه کدام از این مولکول د) این مورد در ارتباط با هیچ

کـاهش یافتـه و تبـدیل بـه  NADPHچرخۀ کالوین است که با دریافـت الکتـرون از 

  شود. کربنی می هاي سه قند
  )86تا  82و  4 هاي صفحه ،3شناسي  زيستتركيبي) ((

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

 )پوريا برزين(   »3«گزينة   -151

  ها: بررسی گزینه

فسـفاته اسـت. بـه  کربنی تک : اولین مادة پایدار تولیدي در چرخۀ کالوین اسید سه»1«گزینۀ 

کربنی  و قنـد سـه NADP فسـفات آزاد و و گـروه ADPهمراه مصـرف ایـن ترکیـب، 

هـا در جهـت شـیب غلظـت از بخـش  تونجایی پرو به همراه جابه می شوند.فسفاته تولید  تک

  شود که فسفات دارد. تولید می ATPساز نیز  ATPتئینی آنزیم  کانالی مجموعه پرو

تولیـد  NADHکسـایش پیـرووات، ا  در واکـنش بنیان استیل به همراه تولید»: 2«گزینۀ 

ترین ترکیب آلی  تید تشکیل شده است!). پرانرژي کلئو شود که فسفات دارد. (زیرا از دو نو می

دهنـده  کز که واکنش کتوز فسفاته است؛ زیرا عالوه بر میزان انرژي گلو اي، فرو تنفس یاخته

ز انـرژي دارد. بـه همـراه ک نیز بیشتر از گلـو ATPاي است، به اندازة دو  اولیه تنفس یاخته

  شود که فسفات دارد. نیز تولید می ADPلیز،  کتوز فسفاته در گلیکو تولید فرو

کربنی  هاي سـه کالوین، اسید  کربنی ناپایدار در چرخۀ 6به همراه تجزیۀ ترکیب »: 3«گزینۀ 

پیرووات مصرف لیز، پیرووات است. به همراه  شوند. فرآورده نهایی گلیکو فسفاته تولید می تک

  شود. داري تولید نمی ترکیب فسفات در تخمیر الکلی هیچل) (تولید اتانا

هاي  و اســید NADHفســفاته در گلیکــولیز،  بــه همــراه مصــرف قنــد تک»: 4«گزینــۀ 
فاته در فس کربنی تک شوند. همچنین، به همراه مصرف قند سه فسفاته تولید می کربنی دو سه

  شود. فسفات تولید می  لوز ن ریبوچرخۀ کالوی
  )85و  84، 73، 70، 68 ،66هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

 )آرمان خيري(   »2«گزينة   -152

  نادرست هستند.» د«و » ج«موارد 
  بررسی همۀ موارد:

  شود. تولید می ATP ،ريکالوین و تنفس نوچرخۀ کربس برخالف   الف) در چرخۀ
کافت، کـربن دي اکسـید تولیـد مـی  وات و تنفس نوري برخالف قنداکسایش پیرودر ب) 
  شود.

  و قندکافت نیازمند حضور نور نیستند.ج) چرخۀ کالوین 

  کند. را بازسازي می NADکافت و چرخۀ کربس مولکول  د) تخمیر الکلی برخالف قند
  )86تا  82 و 73، 69، 68، 66هاي  حه، صف3شناسي  زيست) (تركيبي(

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

 )اشكان زرندي(   »2«گزينة   -153

شود و سپس آنزیم لیگـاز، پیونـد  هاي چسبنده تشکیل می ژنی بین توالی ابتدا پیوند هیدرو
  دهد. استر را تشکیل می فسفودي

  منافذي در دیـوارة بـاکتريهمراه با مواد شیمیایی یکی یا حرارتی با استفاده از شوك الکتر
  ها) شود. (نه در کپسول آن ایجاد می

  )96تا  93هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(
----------------------------------------------  

 )محمدمهدي روزبهاني(   »3«گزينة   -154

اي تبـدیل شـوند،  یاختـۀ ماهیچـه تواننـد بـه مغز استخوان مـی هاي بنیادي بالغ در یاخته
  شوند.  شوند یا اصالً تکثیر نمی ها در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می دانیم این یاخته می

  ها:  بررسی سایر گزینه
هاي بنیادي بالغ پوست این قابلیـت را  دقت کنید طبق متن کتاب تنها یاخته» : 1«گزینۀ 

هاي پوششی عمقـی اپیـدرم کـه  هاي تقسیم شوندة پوست مانند یاخته اختهدارند و سایر ی
  این قابلیت را ندارند.  ،زنده هستند

هاي غضروفی براي بازسازي غضروف اللۀ گـوش مـورد  دقت کنید تکثیر یاخته» : 2«گزینۀ
هاي کتاب یازدهم و دوازدهم، در سطح اللۀ گوش، بافت  دانیم که طبق شکل نیاز است. می

  شود.  مشاهده مینیز ت پوس
هـاي  هـاي بنیـادي مغـز اسـتخوان، خـود یاختـه دقت کنید عالوه بر یاختـه» : 4«گزینۀ 

هـاي اسـتخوانی جدیـد تولیـد  توانند تکثیر شوند و یاخته تمایزیافتۀ بافت استخوانی نیز می
وانی هاي اسـتخ هاي بنیادي مغز استخوان جزئی از اندام لنفی هستند اما یاخته کنند. یاخته

  اندام لنفی نیستند. ءجز
  )100تا  97هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيست60، صفحة 1شناسي زيستتركيبي) ((

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

 )محمدمهدي روزبهاني(   »4«گزينة   - 155

باشـند.  هاي خونی بندناف، جزئی از دستگاه گـردش خـون جنـین مـی دقت کنید که رگ
گیرند.  هاي زایندة جنینی منشأ می هاي الیه هاي جنین از یاخته ها و اندام بافت دانیم که می

  .هاي کوریون و آمنیون نیز در تشکیل بندناف نقش دارند دقت کنید که پرده
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  ها:  بررسی سایر گزینه

 اند؛ در نتیجه در پی جدا هاي موروال از تکثیر یک یاختۀ تخم ایجاد شده یاخته» : 1«گزینۀ 

هاي جنین ژنوتیپ یکسانی دارند. اما دقت کنید که هر  ها از یکدیگر، یاخته ین یاختهشدن ا

هاي جنینی) مخصوص به خـود را دارد زیـرا  (جفت و پرده هاي خارج جنینی جنین یاخته

  هنوز بالستوسیست تشکیل نشده است. 

دة ، پر2شناسی زیست 110صفحۀ  15مطابق توضیحات کتاب یازدهم و شکل »: 2«گزینۀ 

گیرد اما کوریون و بخـش جنینـی جفـت، از تروفوبالسـت  آمنیون از تودة درونی منشأ می

  گیرد.  منشأ می

  این جمله خط کتاب درسی یازدهم است.» : 3«گزینۀ 

  )100تا  98و  40هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

  )112 تا 109هاي  ، صفحه2شناسي  (زيست 

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

 )عليرضا رضايي(   »4«گزينة   -156

  ها: بررسی گزینه

  ترکیب شوند، نه دناي نو یافته به بیمار تزریق می هاي تغییر یاخته»: 1«گزینۀ 

  یابد. کاهش صورت موقت یا دائمی  تواند به در ژن درمانی، عالئم بیماري می»: 2«گزینۀ 

، شکل مراحل ژن درمـانی، ژن مـورد مطالعـهجه به دقت داشته باشید که با تو»: 3«گزینۀ 

  اي است. نوکلئیک اسید دورشتهنوعی 

در پـی صحیح اسـت.  کتاب دوازدهم 7فصل  14جه به شکل این عبارت، با تو»: 4«  گزینۀ

  شود. ورود ویروس به یاختۀ بیمار، ژنگان ویروس با ژنگان یاختۀ بیمار ترکیب می

  )104و  95هاي  ، صفحه3 شناسي ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري( 

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

 )زاده وحيد كريم(   »1«گزينة   - 157

اسـت، در ایـن دوره از نـوین فناوري  جانداران مربوط به دورة زیسـت اصالح خصوصیات ریز

  خصوص و یا مطالعه استفاده شد. مقادیر زیادي دناي خالص جهت تولید یک مادة به

  ها:  سایر گزینهبررسی 

  فناوري کالسیک است. این گزینه مربوط به دورة زیست»: 2«گزینۀ 

  فناوري سنتی است. این گزینه مربوط به دورة زیست»: 3«گزینۀ 

فناوري نــوین، دانشــمندان بــا تغییــر و اصــالح خصوصــیات  در دورة زیســت»: 4«گزینــۀ 

  یی باالتر تولید کردند.جانداران، ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و کارا ریز

  )93و  92هاي  ، صفحه3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

 )محمدحسن بيگي(   »2«گزينة   -158

اسـت بـه  نیـز مقـاوم Bمیرد و باکتري  به تتراسایکلین است و با آن نمیمقاوم  Aباکتري 

انـد   ذب کردهترکیب را جـ که دناي نو Bهاي  میرد. برخی از باکتري سیلین و با آن نمی پنی

  میرند. سیلین نمی سایکلین و پنی حتماً حاوي ژن انسولین هستند و بر اثر تترا

  )96 تا 94هاي  صفحه، 3شناسي  ) (زيستهاي نوين زيستي فناوري(

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

 پور) (حامد حسين   »3«گزينة   - 159

آنزیم در ژن مقاومت به پادزیست، جایگاه  این، 3زیست شناسی 7فصل  4و 3مطابق شکل 

  دهد. تشخیص ندارد و آن را برش نمی

  ها: بررسی سایر گزینه

بسپاراز و  بیش از یک نوع آنزیم براي ساخت آن دخالت دارد، از جمله آنزیم رنا»: 1«گزینۀ 

  اسید به رناي ناقل! دهندة آمینو آنزیم اتصال

نویسـی را دارد. ایـن آنـزیم  توانایی اتصال به عوامل روکاریوتی  دناي یو  مولکول»: 2«  گزینۀ

  کاریوتی را برش دهد. کاریوتی و هم دناي یو تواند دناي پرو دهنده هم می برش

دقت کنید فراوانی بازهاي آلی آدنین و تیمین در جایگاه تشخیص ایـن آنـزیم »: 4«گزینۀ 

  برابر است.

  )95 تا 93 و 35 ،29، 23، 4 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(

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

 )اصل ياسر آرامش(   »3«گزينة   - 160

  اند.  موارد (الف) و (ج) و (د) به درستی بیان شده

)  کـاریوت ها (نـوعی پرو جاندارانی که براي اولین بار دستخوش تغییر ژنتیکی شدند، باکتري

  بودند.

همه) داراي پالزمید (دیسک) هستند که ژن مقاومت نسبت به  ها (نه الف) برخی از باکتري

  تیک در پالزمید قرار دارد. بیو آنتی

ها یک عدد دناي اصلی دارنـد کـه ایـن دنـا فاقـد ژن مقاومـت نسـبت بـه  اما همۀ باکتري

ها در حال تقسیم نباشـند فقـط داراي یـک دنـاي  تیک است در نتیجه اگر باکتري بیو آنتی

  تیک است. بیو آن هم فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتیاصلی هستند که 

  بسپاراز هستند. RNAآنزیم  نه یک عدد)ها داراي یک نوع ( ب) باکتري

کنــدري هسـتند در نتیجــه بازســازي  هـا فاقــد انــدامک و در نتیجـه فاقــد میتو ج) باکتري

NAD دهند.   پالسم رخ می چه از طریق زنجیره و چه تخمیر همگی درون سیتو  

هـا تـوالی اپراتـور و  انداز را دارند امـا برخـی ژن هایشان توالی راه ها براي ژن د) همۀ باکتري

  کننده نیز دارند. جایگاه اتصال فعال  برخی دیگر توالی

  )93و  74، 73 ،70 ،34، 33، 25 ،23 ،13 ،12 هاي ، صفحه3شناسي  ) (زيستتركيبي(
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  3 فيزيك                      
  

 (سيد جالل ميري)   »1«گزينة   -161

انـد، از  معلوم vو  منظـور چـون  اینیابیم، به  ها را می تناوب هر یک از موج  ابتدا دورة

vTرابطۀ   چون هر دو موج در یـک محـیط منتشـر  کنیم. دقت کنید، استفاده می

  ها ثابت و یکسان است. شوند، تندي انتشار موج براي آن می

  B
B cm / m


    

3 30 40 0 44   

  
m

v
B s

B B
/

T T s
v


    

30 0 4 4
30 300   

  30 0 3 0 3 1
30 100

A cm / mA
A A

/
T T s

v
  

      

maxvاکنون با استفاده از رابطۀ  A  توان نوشت:  می  

  T
max maxv A v A

T


 

   

2
2   

  A AA

BB B

max maxA cmA B
A cmmax B A max

v vA T

v A T v



     2
6

4
2 300

16
100

   

  A A

B B

max max

max max

v v

v v
    

1 4 4
3 3 9   

  )66تا  63هاي  ، صفحه3) (فيزيك نوسان و امواج(

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

 (ميثم دشتيان)   »4«گزينة   -162

  ها: بررسی گزینه

vطبق رابطۀ  - نادرست »: 1«گزینۀ  t هـاي  ، چون تندي انتشـار مـوج بـه ویژگی

کـه  ماند. بنابراین با توجه بـه این محیط وابسته است و به بسامد بستگی ندارد، لذا ثابت می

t کند و برابر  نیز ثابت است، مسافت طی شده تغییر نمی .است  

maxvبنا به رابطـۀ  –ادرست ن»: 2«گزینۀ  A A f    2 بـا افـزایش بسـامد ،

یابد، اما چون موج عرضی است  چشمۀ موج، بیشینه سرعت نوسان ذرات محیط افزایش می

گیـرد، لـذا بیشـینۀ  انجام می yو نوسان ذرات در راستاي محور  xانتشار در راستاي محور 

  ها افزایش خواهد یافت.yسرعت نوسان ذرات مختلف بر روي محور 

اند.  از یکدیگر واقع متوالی همواره در فاصلۀ فاز  همدو جبهه موج  –نادرست »: 3«گزینۀ 

vطبق رابطۀ 

f
  با افزایش بسامد، طول موج کاهش یافته و مقـدار فاصـلۀ دو جبهـه ،

  د یافت.متوالی نیز کاهش خواهفاز  هم

جایی موج به اندازة دو برابر  ، براي جابهvبا توجه به ثابت بودن مقدار  –درست »: 4«گزینۀ 

  توان نوشت:  طول موج می

  x v t v t t
v


         

22   

vاز طرفی طبق رابطۀ 

f
   با افزایش بسامد، مقدار لذا مقدار یابد کاهش می ،t  نیز

  را در مدت زمان کمتري طی خواهد کرد. 2کاهش خواهد یافت. بنابراین موج مسافت 

  )66تا  63هاي  ، صفحه3(نوسان و امواج) (فيزيك 

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

 ي)(آرش مروت   »2«گزينة   - 163

مـوج بایـد از رابطـۀ   چون تندي موج در ریسمان ثابت است، براي محاسبۀ پیشـروي قلـۀ

x v t    .استفاده کنیم. به همین منظور الزم است، تندي انتشار موج را داشته باشیم

که مسافت طی شده توسط هر ذره از ریسمان در مـدت یـک دورة  بنابراین، با توجه به این

Aاوب برابر تن 4  است، ابتدا با استفاده از مسافت طی شده در مدت/ s0 که برابر  4

cm40  است، دورة تناوب(T) یابیم و سپس از رابطۀ  را میvT شـار ، تندي انت

  کنیم: موج را پیدا می

  A cm
A cm

    44 4 4 16    

1نوسان   16 2 540
cm

n /
n cm
     

  t / s
n /

t /
T T T / s

n /



    0 4
2 5

0 4 0 162 5   

  cm / m m
vT / v / v

s
       80 0 8 0 8 0 16 5   

  بنابراین پیشروي قلۀ موج برابر است با:

t / s
m

v
s

x v t x / m
 


      0 4

5
5 0 4 2  

 )66 تا 63هاي  ، صفحه3ج) (فيزيك اموا(نوسان و 

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

 (غالمرضا محبي)   »4«گزينة   -164

ابتدا باال رفتـه و سـپس  Aبا توجه به جهت انتشار موج، پس از لحظۀ نشان داده شده ذرة 

 Aگردد و در ادامۀ حرکت در یک لحظه در نقطۀ  در انتهاي مسیر (نقطۀ بازگشت) برمی

)برابر دامنۀ نوسان  3مسافتی به اندازة  Aخواهد بود. در این مدت ذرة  A) 3  را طی

  توان نوشت:  کند. بنابراین می می

  A cm
A cm

    53 3 5 15    
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Tجایی برابر  از طرف دیگر، با توجه به شکل، زمان این جابه
t 

3
نابراین، ابتدا است. ب 4

T یابیم و سپس بـا اسـتفاده از رابطـۀ  را میavS
t



 تنـدي متوسـط را حسـاب ،

  کنیم:  می

  cm
m

v /
s

vT / / T T s



     40

0 4
0 4 0 4 1   

  T
t t s


     

3 3 1 3
4 4 4   

  cm
av av

t s

cm
S S

t s


 
   


15
3
4

15 203
4

   

 )66تا  63هاي  فحه، ص3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 (ميثم دشتيان)   »2«گزينة   -165

رفتگی مجاور هم برابر یک طول  که فاصلۀ دو برآمدگی مجاور هم و یا دو فرو با توجه به این

رفتگـی برابـر  موج است، لذا، مطـابق شـکل زیـر، فاصـلۀ اولـین برآمـدگی تـا دومـین فرو

 
  

3
2 و بـه دنبـال آن  باشد. بنابراین، ابتدا قبـل از افـزایش عمـق آب،  می 2

  یابیم. با توجه به شکل داریم:  تندي انتشار موج را می

cm / m

       

3 30 3 60 20 0 22   

f Hz
/ m

m
v f v /

s



     20
0 2 0 2 20 4  

  

بسامد موج  که یابد، بنابراین با توجه به این افزایش میبا افزایش عمق آب، تندي انتشار موج 

mثابت است و تندي انتشار موج برابر 
v

s
   4 8 شود، طول موج جدیـد را  می 12

  یابیم: می

  
12
20

12 0 6 6020

m
v

s
f Hz

v
/ m cm

f






            

رفتگی مجاورش که برابر  در نهایت، فاصلۀ یک برآمدگی تا فرو
  است، برابر است با:  2

  x x cm


   
60 302 2   

  )66تا  63هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 حسين برادران) (امير   »2«گزينة   -166

  آوریم:  دست می ابتدا دورة موج را به

  
m

v c
s

nm m
T T s

V 

  


  


   

8

8
3 10 16

60 6 10
2 10   

165کنیم از مبدأ زمان تا لحظـۀ  می اکنون مشخص 10t s   چنـد نوسـان کامـل

  انجام گرفته است. 

  t
n

T






  


16
16

5 10 5
22 10

   

نوسان کامل انجام گرفته است. بنابراین در ایـن لحظـه جهـت بـردار  5/2با توجه به اینکه 

tمیدان الکتریکی خالف جهت آن در لحظۀ   است. با توجه به قاعدة دست راست اگر  0

چهار انگشت در جهت میدان الکتریکی طوري قرار گیرد که خم شـدن آن جهـت میـدان 

  کند. صورت انگشت شست جهت انتشار موج را مشخص می را نشان دهد در این یمغناطیس

  
  )68تا  66هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 محمدي) (زهره آقا   »4«گزينة   -167

متري از چشمۀ صوت  10ابتدا با استفاده از رابطۀ تراز شدت صوت، شدت صوت در فاصلۀ 

  یابیم:  را می

  dB
W

I
m

I
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  logI I
log log


 

   
99 10

12 1290 10 9
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  I I W
log log I
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    9 9 3
12 12 210 10 10
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Pاکنون با استفاده از رابطۀ 
I

A
 که  و با توجه به اینA r  است، توان چشـمۀ  24

  یابیم:  صوت را می

  
W

I
A r m

r m ,

P P
I I

A r


 

 
   



3
2 2104

2 10 34 
   

  3
210 1 2

4 3 10
P

P / W   
 

   

  )74تا  72هاي  ، صفحه3(نوسان و امواج) (فيزيك 

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

 حسين برادران) (امير   »4«گزينة   - 168

دانیم شدت صوت با مجذور دامنه و بسامد رابطۀ مستقیم و با مجذور فاصـله از چشـمۀ  می

  آوریم: دست می صوتی رابطۀ عکس دارد. با توجه به نمودار نسبت بسامد دو صوت را به

  v f    

  23 B Av vB B B
A B

A A A

v f

v f


     


   

  B B

A A

f f

f f
   
12 63   

  کنیم:  از آن محاسبه می dرا در فاصلۀ  Aاکنون شدت صوت 
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  )74تا  72هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

 نسب) (مهدي آذر   »3«گزينة   -169

کـه  کند؛ بنابراین، با توجـه بـه این دانیم، ارتفاع بسامدي است که گوش انسان درك می می

ز ثابت خواهـد مانـد. از طـرف دیگـر بلنـدي ماند، لذا ارتفاع صوت نی بسامد صوت ثابت می

چـه شـدت صـوت بیشـتر باشـد،  کند و هر شدتی است که گوش انسان از صوت درك می

Iبلندي آن نیز بیشتر است. بنابراین، با توجـه بـه رابطـۀ  A f r
( )

I A f r
   22 2 2 1

1 1 1 2
، بـا 

زایش افزایش دامنۀ چشمۀ صوتی و ثابت بودن فاصلۀ از چشمه و بسامد، شـدت صـوت افـ

  یابد، در نتیجه بلندي صوت نیز افزایش خواهد یافت. می

  )74تا  72هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 (عباس اصغري)   »1«گزينة   -170

هاي موج در دو سوي چشمه یکسان است، لذا،  چون چشمۀ صوت ثابت است، تجمع جبهه

ــا طــول مــوج یکســان امــواج صــوتی  . یعنــی قــرار دارد Bو  Aهــاي  خودرو در محــلب

A B      .است  

کنـد، در  حرکـت می Sبـه طـرف چشـمۀ سـاکن  Bبراي مقایسۀ بسامد، چون خودروي 

شود کـه  هاي موج بیشتري مواجه می  مقایسۀ با ناظر ساکن، در مدت زمان یکسان، با جبهه

Bfچشمهشنود. یعنی  شود که ناظر می بسامد صوتی میاین منجر به افزایش  f .است  

شود، در مقایسه با ناظر ساکن، در مدت زمان  که از چشمۀ صوت دور می Aبراي خودروي 

شود که این منجر بـه کـاهش بسـامد صـوتی  هاي موج کمتري مواجه می یکسان، با جبهه

Afچشمهشنود. یعنی  شود که ناظر می می f  :است. بنابراین داریم  

A Bf f f    

طور کلی، اگر ناظر و چشمۀ صوت به هم نزدیک شوند، بسامد صوت دریـافتی بیشـتر از  به

  از بسامد چشمۀ صوت است.  بسامد چشمۀ صوت واگر دور شوند، کمتر

  )76و  75هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 (مصطفي كياني)   »3«گزينة   - 171

، از مجموعـۀ دو M2و  M1هاي  برخورد متوالی با آینـه 5پس از  SIکه پرتو  براي این

که،  عمود باشد. بنابراین با توجه به این M1آینه خارج شود، باید در برخورد سوم، بر آینۀ 
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یابد، با  زاویۀ پرتو ورودي با سطح آینه، در هر برخورد به اندازة زاویۀ بین دو آینه افزایش می
  توان نوشت:  توجه به شکل زیر می

  
      55 90 180 35   

  )81تا  77هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 
----------------------------------------------  

 )اميرحسين برادران(   »3«گزينة   -172

کند. بنابراین مسافت طی شده  زمان دریافت می چون راننده پژواك صوت از دو صخره را هم
  توسط دو صوت از لحظۀ بوق زدن تا لحظۀ دریافت توسط راننده یکسان است.

  
)1کند تا پس از پژواك از صخرة  : مسافتی که صوت طی میA  شخص برسد.به  

2کند تا پس از پژواك از صخرة  : مسافتی که صوت طی میB (.به شخص برسد  

  , L L m      1 2 1 2 1 22 1280       

کشد تا راننده صداي پژواك بوق را پس از لحظۀ زدن بوق دریافت  می اکنون زمانی که طول

t  آوریم: دست می کند به t s
v

   11 2
1280 4320R¼Å

  

 L x x m       1 2 600 80»nj¼i »nj¼i  

  اکنون با توجه به رابطۀ حرکت با شتاب ثابت داریم:

  t s
m

a , x m
s

m
x at v t v v

s


  
       42 2

0 0 0
2 802

1 80 4 4 162  

16اي که سـرعت آن برابـر  لحظهحرکت تا  جایی اتومبیل از لحظۀ شروع اکنون جابه m

s
 

  آوریم: دست می شود را به می

  

m
v ,a

s
m

v
s

v v a x x m
 


      



0 2 20 22 2
0

16
162 642 2   

 
 0 600 64 536x m     

  )79و  78هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

 (آرش مروتي)   »3«گزينة   -173

شـود.  ها اسـتفاده می مغناطیسی براي تعیین تندي خودرو یابی پژواکی امواج الکترو از مکان

  مغناطیسی نیز برقرار است. دقت کنید، اثر دوپلر براي امواج الکترو

  )80تا  78هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 سين برادران)(اميرح   »4«گزينة   -174

عمق اسـت. بنـابراین مطـابق  تر از قسمت کم تندي انتشار موج در قسمت عمیق بیش

vرابطۀ  f  کنـد، طـول مـوج در قسـمت  کـه بسـامد تغییـر نمی با توجه به این

بـا شـود.  تـر می عمـق کم هاي مـوج در قسـمت کم تر است و فاصلۀ جبهه عمق کم کم

یابـد، زاویـۀ راسـتاي  چون تنـدي کـاهش می عمق کم بهقسمت عمیق  انتقال موج از

  یابد. انتشار موج با خط عمود در مرز دو قسمت نیز کاهش می

  )84تا  81هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 سيده) صادق مام (محمد   »2«گزينة   - 175

شکست اسنل و با توجه به اینکه فاصلۀ بین دو جبهۀ موج مجاور، طـول  از قانون با استفاده

  توان نوشت: موج است، می

  sinv f B
f sin A

sin v

sin v


 
 

  
 

22 2
11 1

   

  B

A

, mm
mm

   
 

1 53 6
8   

  sin /sin sin
sin /

/sin

 


 
     53 0 82 2 2
6 6 0 68 0 8 853

   

    2 37  

  

  بنابراین، زاویۀ انحراف برابر است با:

  ˆ ˆD | | | | D        1 2 53 37 16   

  )85تا  81هاي  ، صفحه3(نوسان و امواج) (فيزيك 
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 نسب) (مهدي آذر   »4«گزينة   -176

 آوریم: دست می در ابتدا با توجه به شکل، زاویۀ شکست را به

  

  
337 42 2 2

6 390 90 37 538 4
tan

tan( )

 
              

نور در اکنون با داشتن زوایاي تابش و شکست و با استفاده از رابطۀ زیر نسبت تندي پرتوي 

  آوریم:  دست می محیط شفاف به تندي نور در هوا را به

  sin v vsin

sin v sin v




 

 


  


1
2

602 2 2
531 1 1

53
60   

  sin /

sin

v v

v v








     53 0 8 2 2

3 1 160 2

8
8 8 310

153 5 3
2

   

  )85تا  81هاي  ، صفحه3(فيزيك (نوسان و امواج) 

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

 فرد) (خسرو ارغواني   »1«گزينة   -177

cبطۀ با استفاده از را
E hf h 


  یابیم:  انرژي هر فوتون را می 

  A m
m

c
s

c
E h

   

 
 



10

8
6600 6600 10

3 10
   

  /
E J





  

  


34 8 19
10

6 6 10 3 10 3 10
6600 10

   

  ev / J
E / ev

/

  



  



19 191 1 6 10
19

3 10 1 875
1 6 10

   

  توان نوشت:  هاي تابش شده می براي محاسبۀ تعداد فوتون

  E Pt
t s

E nE



 60®¨ ·¼U¼Î   

  21
19

48 60 9 6 10
3 10

Pt
n /

E 


    
·¼U¼Î

   

  )98تا  96هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

 حسين برادران) (امير   »1«گزينة   -178

2nبلندترین طول موج رشتۀ لیمان مربوط به گذار الکترون از    به ترازn  است.  1

nبـوط بـه گـذار الکتـرون از تـراز ترین طول موج رشتۀ براکـت مر کوتاه    بـه تـراز

n    است. 4

  
1

2 2 4
1 1 1 n

n
R( )

n n

 
 

  
 

   

  

n

n

R( )
Rn

R( )
Rn





    

    
 

2
2

2 2

1 1 1 4
1 3

1 1 1 16
4

  

  R / nm

R R R

       
10 0116 4 44

3 3   

  nm   
4400
3   

  )102تا  100هاي  ، صفحه3 (فيزيكاي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 حسين برادران) (امير   »1«گزينة   - 179

دهد که بسامد فوتون فرودي بـر سـطح فلـز از  الکتریک رخ می اثر فوتو  دانیم در صورتی می

را  Dو  A ،B ،C يها بسامد آستانۀ فلز بیشتر باشد، بنابراین ابتدا بسامد هر کدام از فوتون

  کنیم:  یابیم و با بسامد آستانۀ فلز مقایسه می می

  4 5 8 5 5 6 5A B C DE / eV ,E eV ,E / eV ,E / eV      

  

A
A

B
B

h eV.s

C
C

D
D

E /
f

h

/ Hz f

E
f

h

Hz f
E hf

E /
f

h

/ Hz f

E /
f

h

/ Hz f







 





  


  


 


   
   
  

   
  

15

15
15

15
154 10

15
15

15
15

4 5
4 10

1 125 10
8

4 10
2 10

5 5
4 10

1 375 10
6 5

4 10
1 625 10

   

f)ها از بسامد آسـتانۀ فلـز  بینیم بسامد فرودي دو تا از فوتون می / Hz)  151 5 10 

الکتریـک رخ  تون تابیده شده بـر فلـز، اثـر فوتوفوتون از چهار فو 2بیشتر است. بنابراین، با 

  دهد. می

روش دوم: حداقل انرژي الزم براي جدا کردن الکترون از سطح فلز را با اسـتفاده از بسـامد 

  کنیم:  هاي فرودي را با آن مقایسه می یابیم و انرژي فوتون آستانۀ فلز می

  eV /حداقل 6 E    15 154 10 1 5    Eحداقل hfآستانه 10

60
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وسیلۀ تاباندن این دو فوتون  از حداقل انرژي بیشتر است، به Dو  Bهاي  چون انرژي فوتون

  دهد. الکتریک رخ می اثر فوتو

  )98تا  96هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 حسين برادران) (امير   »3«گزينة   - 180

  آوریم:  دست می اُم را بهnابتدا انرژي الکترون در مدار 

  nr a nR R
n n

n

E E a
E E

rn

 
  

2
0 0

2   

  r a R R
r a

E a E a
E E ( )

a a



    0
0

16 0 0
4 0 04 16   

  RE E E
  
3

16   

  )107تا  104 هاي ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (مصطفي كياني)   »3«گزينة   -181

  الف) درست

  ب) درست

  فرد است.  به هاي هر گاز منحصر طیف گسیلی خطی براي اتم –پ) نادرست 

  ت) درست 

  عبارت درست است. 3بنابراین 

  )100و  99هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (مصطفي كياني)   »1«گزينة   - 182

  یابیم:  هاي گسیلی را با استفاده از رابطۀ زیر می ابتدا تعداد فوتون

  nn(n ) ( )
N N

  
   61 6 6 1 152 2   

nترین طول موج فوتون تابشی، باید الکتـرون از تـراز  براي کوتاه  nبـه تـراز  6 1 

آید که اخـتالف  وجود می ترین طول موج فوتون تابشی در حالتی به برود، دقت کنید، کوتاه

  شود، بیشترین مقدار را داشته باشد. جا می ها جابه دو ترازي که الکترون بین آن

  n
n min

R( ) ( )
n n




     
 

6
2 2 1

1 1 1 1 1 1 1
100 1 36   

  min
min

nm     

1 1 35 720

100 36 7  

  )102تا  99هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

 (بهنام رنجبر)   »1«گزينة   - 183

nmچون طول موج فوتون گسیلی   است، مربوط به ناحیۀ مرئی و رشتۀ بـالمر  660

)n  nترون به باشد. بنابراین باید گذار الک ) می2   4و  3هاي  ختم شود. (گزینـه 2

  .) شوند حذف می

بلند ناحیۀ مرئی است، باید  هاي موج  ، جزء طولnm660از طرف دیگر، چون طول موج 

باشد؛ لذا الزم است، گذار الکترون بین ترازهاي نزدیک به هـم رخ  کمانرژي فوتون گسیلی 

nهد؛ بنابراین این گذار باید از تراز د  nبه  3    ختم شود. 2

اگر با استفاده از انرژي این دو تراز، طول موج فوتون گسیل شده را بیابیم، مطابق محاسبات 

  شود. می nm660زیر، تقریباً 

  hc eV.nm
E / eV ,E / eV

c hc
E E h

E E


 
     

  3 2
1240

3 2 1 51 3 43 2
   

  / nm nm
/ ( / ) /

     
  

1240 1240 656 08 6601 51 3 4 1 89    

  )102تا  98هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (مصطفي كياني)   »2«گزينة   - 184

، بـه اي که برابر اختالف انرژي دو تـراز اسـت در فرایند گسیل القایی، وقتی فوتون با انرژي

شـود.  انرژي، هم بسامد و هـم فـاز تولیـد می  الکترون برانگیخته تابیده شود، دو فوتون هم

nبنابراین ابتدا، اختالف انرژي دو تراز   nو  1  را که برابر انـرژي فوتـون تابشـی  4

  یابیم:  است، می

  1
2 2 4
1 1 1 1

1 16
n

R Rn
E E ( ) E E ( )

n n




     


   

  RE E  
15
16   

  دست آورد.  توان انرژي خروجی از مجموعه را به اکنون می

   Eکل فوتون تولید شده 5مجموع انرژي  انرژي فوتون تابیده شده  

  RE
156 16کلER RE E   

15 155 16   Eکل16

  RE
45
  Eکل8

  )111و  110هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (مصطفي كياني)   »2«گزينة   -185

Eابتدا با استفادة از رابطۀ  mc   یابیم: ها و جرم هسته را می کلئون ، اختالف جرم نو2

  E J
m

c
s

E mc m ( )
  

 
     

13

8
9 102 13 8 2
3 10

9 10 3 10   

  m    13 169 10 9 10  
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  m kg / kg    29 2710 0 01 10   

  ها از جرم هسته بیشتر است، داریم: یابیم. چون جرم نوکلئون ها را می ن کلئو اکنون جرم نو

  / kg 
273 34   اختالف جرمها جرم نوکلئونجرم هسته10

  /   273 34 /ها جرم نوکلئون10  270 01 10   

  / kg  273 35   ها جرم نوکلئون10

  )115تا  112هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (مصطفي كياني)   »2«گزينة   - 186

هاي درون هسته به یک نوترون و یک الکترون مثبت کـه  ن، یکی از پروتودر واپاشی 

  شود. تبدیل می گویند، می e)یا  (به آن پوزیترون 

  p n e 1 1 01 0 1   

  )119تا  115هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (بهنام جعفري)   »3«گزينة   -187

ابتدا با استفاده از رابطۀ 
n

N
N  0

2
  یابیم:  عمر سپري شدة دو عنصر را می  ، تعداد نیمه
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1
0 0 4016 2 16 2162 2
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tاکنون، با استفاده از رابطۀ 
n

T


1
2

Aکـه  و با توجه بـه این  Bt t تـوان  اسـت، می

  نوشت:

  A B
A At t B

A
B B

T T
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T
n T n T

    

1 1
2 21
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7
4   

  )121و  120هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

 د شرق)(سعي   »1«گزينة   - 188

گــرم از جــرم مــادة پرتــوزا واپاشــیده شــده اســت، جــرم باقیمانــده آن برابــر  30چــون 

m m 0 mو یا جرم اولیه برابر  30 m 0   است. بنابراین داریم:  30

  
T s

t s

t
n n

T




   

1
2

16

641
2

64 416   

  m m
n n

m m
m m m m

 



     0 300

44
30 16 30

2 2
   

  m m g   15 30 2   

  )121و  120هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 )اميرحسين برادران(  »2«گزينة  - 189

  نویسیم، داریم: معادلۀ واپاشی را می

A
ZU X He e   0235 4

92 2 13 2   

N A ZA A
N

Z Z
     

         

235 3 4 223 223 88 13592 3 2 2 88   

  )119تا  115هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

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

 (سعيد شرق)   »2«گزينة   -190

Nبا توجه به نمودار  0 Nتعـداد  s20هسته و بعـد از گذشـت  320  هسـته  10

عمرهاي سـپري شـده در  مانده است. بنابراین، ابتدا با استفاده از رابطۀ زیر، تعداد نیمـه باقی

  یابیم: عمر را می این مدت و به دنبال آن نیمه

  N n
n nN

N
N n




       0 320 50
10

32010 2 32 2 5
2 2

   

  t s
n

t
n T s

T T



    20
151 1 2

2 2

205 4   

ثانیه، تعداد  t1دست آورد. چون بعد از گذشت  را به t1توان  عمر، اکنون می با داشتن نیمه

N    مانده است، داریم:  هسته باقی 80

  n
n n

N
N n

 
        20 32080 2 4 2 2

2 2
   

  
T s

n

t t
n t s

T




     

1
2

4
1 1 121
2

2 84   

  )121و  120هاي  ، صفحه3(فيزيك اي)  (آشنايي با فيزيك اتمي و هسته

 جرم هسته
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   3شيمي                      
  

 )اميرمحمد سعيدي(   »4«گزينة   -191

که در آن، اتم اکسیژن توسط  است  صورت به گروه عاملی کتونیساختار 

 )2SiO(ارتز  که در ساختار کـو گانه به اتم کربن متصل شده است. در حالی یک پیوند دو

  است. متصلهر اتم اکسیژن توسط دو پیوند یگانه به دو اتم سیلیسیم مجزا 

  ها: گزینهسایر بررسی 

ت کـه از اسـ SiO2جامـد زمـین،  ۀپوسـتجـود در  تـرین اکسـید مو فراوان»: 1«گزینۀ 

  .تشکیل شده استو اکسیژن (نافلز)  فلز) سیلیسیم (شبه

پیونـد اشـتراکی بـه  4در ساختار الماس همانند گرافیت، هر اتم کربن توسـط »: 2«گزینۀ 

  هاي کربن متصل شده است. سایر اتم

اي بـه  تـوان الیـه مقـداري نـوار چسـب، میگرافیت و  یک قطعهبا استفاده از »: 3«گزینۀ 

  دست آورد که گرافن نام دارد. هاي کربن به متر از اتم نو ضخامت نا

  )71تا  67ي ها ، صفحه3شيمي ) (گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(

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

 (امير حاتميان)   »1«گزينة   -192

  اند. نادرستهمۀ موارد 

  :ها عبارتبررسی 

ارزان   بعدي است که به عنوان سایندة 3االنسی  یک جامد کوو (SiC)کربید ) سیلیسیم آ

  در تهیۀ سنباده کاربرد دارد.

که در الماس هر اتم  اتم کربن دیگر متصل است در حالی 3ب) در گرافیت هر اتم کربن به 

  یگر متصل است.اتم کربن د 4کربن به 

  وجود دارد. دروالس هاي سست وان پ) در بین صفحات گرافیت پیوند

اتم اکسیژن  4هر اتم سیلیسیم با  ،(سیلیس)دست آمده  ت) در ساختار جامد کوواالنسی به

  دهند. تشکیل می بعدي سه يد داده و ساختارنپیو

  )87و  70تا  68 هاي ، صفحه3شيمي ) (گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(

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

 )سراب عليرضا رضايي(   »2«گزينة   -193

  گرم آب را جذب کند. xگرم خاك رُس داریم و  100کنیم ابتدا  فرض می

  درصد است و داریم:  20برابر درصد جرمی آب 

  ( / x)
x / x

x


     


13 3220 100 100 66 6 5100   

  x / x / gH O   24 33 4 8 35   

  46 2 100 42 6100 8 35
/

/ %
/

 


  جرمی درصدSiO2   

  )67ة ، صفح3شيمي ) (گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه( 

 )ارژنگ خانلري(   »1«گزينة  -194

  :ها بررسی عبارت اند. ها نادرست همۀ عبارت

) مولکولی (آب و بخـار آب ةکلرید مذاب) و هم شار یونی (سدیم ة) در این سیستم هم شارآ

  وجود دارد. 

صورت متقارن در  الکتریکی به زیرا بار ؛داده شده مربوط به مولکولی ناقطبی است ۀب) نقش

الکترون ناپیونـدي بـر روي اتـم  جفتبه دلیل داشتن  PCl3  مولکولخش شده اما آن پ

  مرکزي، قطبی است.

که یک مولکـول  SCOمانند  ؛ها با ساختار خطی، ناقطبی نیستند پ) الزاماً تمام مولکول

  قطبی است. وخطی 

کـه  اتـینمنفی و مثبت داشته باشند. (ماننـد  قطبهاي ناقطبی، ممکن است  ت) مولکول

.) اما به دلیل تقارن در دهد را تشکیل میمثبت  هیدروژن قطبمنفی و  طبق کربنهاي  اتم

  کنند. میگیري ن جهتالکتریکی پخش بار، در میدان 

هیـدروژن هـاي  اتمژنی بـا  د هیـدرونث) هر اتم اکسیژن مولکول آب در ساختار یخ، دو پیو

  .داردمجاور آب هاي  مولکول

  )76تا  72 هاي ، صفحه3 شيمي) (گاري مانداي از هنر، زيبايي و  شيمي جلوه(

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

 )ثاني حسين ناصري(   »1«گزينة   - 195

  است. چهارم نادرست  تنها عبارت

  ها: بررسی عبارت

هر اکسید است و  مشابه ساختار کربن دي (SCO)نیل سولفید  عبارت اول) ساختار کربو

اکسید قطبی است و  نیل سولفید برخالف کربن دي اما کربو ؛هاي خطی هستند مولکول ،دو

  کند. می گیري در میدان الکتریکی جهت

  
بـوده و درنتیجـه در گسـترة  2Nتر از  قوي HFنیروهاي بین مولکولی در عبارت دوم) 

  تري به حالت مایع است. بیش یدمای

هاي  اي در سدیم کلرید پیوند یونی است اما در بین مولکول عبارت سوم) نیروي جاذبۀ بین ذره

HF ژنی است. تر از پیوند هیدرو قويیونی ژنی وجود دارد و پیوند  پیوند هیدرو  

اده از این منبع انرژي پاك، سـبب پذیر است و استف تجدید یعبارت چهارم) خورشید منبع

  شود. محیطی می پاي زیست کاهش رد

)76تا  73هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(  

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

 )مرتضي زارعي(   »1«گزينة   -196

  را محاسبه کنیم: یونیة توسط منبع شار انتقالابتدا باید حداکثر گرماي قابل 

  v m v mL   3 62 2 10   

  1 6 6 32 2 10 4 10 4 10m g.mL mL g kg         

R C

:O:

R
'

O O: :
: :

C S O: :
: :

C
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  3 44 10 0 85 1400 800 204 10Q mc / ( ) kJ           

  توان تبخیر کرد باید محاسبه شود:  حال مقدار آبی که می

molH O gH O kgH O
kJ kg H O

kJ molH O gH O
    4 2 2 2 232 2

1 18 1204 10 91840 1 10
   

)76، صفحة 3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(  

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

 )ارژنگ خانلري(   »1«گزينة   - 197

نیاك ناقطبی است و  آمو خالفبراکسید  گرد تري فقط مورد چهارم درست است. مولکول گو

دهندة  پتانسیل الکتریکی نشان ۀکند رنگ قرمز در نقش گیري نمی در میدان الکتریکی جهت

  تراکم بیشتر بار الکتریکی است.

)75تا  73هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(  

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

 )حميد ذبحي(   »3«گزينة   -198

  ها: بررسی گزینه

  شود. کار برده نمی بهبراي مواد یونی واژة مولکول »: 1«  گزینۀ

هـا در  هـا و مولکول ها، یون اتم بُعدي واژة شبکۀ بلوري براي توصیف آرایش سه»: 2«  گزینۀ

  شود. کار برده می حالت جامد به

که  در حالی ،اند ها با پیوند کوواالنسی به هم متصل جامدهاي کوواالنسی، اتمدر »: 3«گزینۀ 

ضـعیف کنـار هـم قـرار نسـبتاً هاي جاذبه بین مولکولی  ها با نیرو  در مواد مولکولی، مولکول

  گیرند. می

هـا رابطـۀ  ها رابطۀ مستقیم، با شعاع یون با بار یون ۀ بلورپاشی شبک آنتالپی فرو »:4«گزینۀ 

  ها رابطۀ مستقیم دارد. یونبار عکس و با چگالی 

  )81و  80، 78، 76، 72هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(

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

 )رضا سليماني(   »4«گزينة   - 199

Aصورت  به ترتیب به  Bو  Aهاي  که فرمول سولفید با توجه به این S2  وB S2  بوده و

Aپاشی شبکۀ  آنتالپی فرو S2  ازB S2 توان نتیجه گرفـت کـه  می ؛بیشتر استA  وB 

قــرار دارد.  Aتر از عنصــر  پــایین Bاي هســتند و عنصــر  دو فلــز از گــروه اول جــدول دوره

Kهاي شیمیایی  چنین با توجه به فرمول هم C2  وK D3توان نتیجـه گرفـت کـه  ، می

)اکسیژن به ترتیب  Dو  Cعنصرهاي  O)8  نیتروژنو( N)7  هستند. (در سوال گفتـه

  ها: بررسی گزینه هستند.)اي  دورهدو عنصر از دورة دو جدول  Dو  Cشده که عنصرهاي 

هاي تشکیل شـده از ایـن چهـار  پاشی شبکه، بین ترکیب بیشترین آنتالپی فرو»: 1«گزینۀ 

شـعاع یـونی کمتـري  Aاسـت؛ زیـرا  Dو  Aعنصر، مربوط به ترکیب داراي دو عنصر 

Dدارد و بار الکتریکی  Bنسبت به  3  بیشتر ازC 2 رفی کمتـرین و از ط باشد می

 Bاسـت؛ زیـرا  Cو  Bمربوط به ترکیب داراي دو عنصـر  پاشی شبکۀ بلور آنتالپی فرو

Cدارد و بار الکتریکی  Aشعاع یونی بیشتري نسبت به  2  کمتر ازD 3 .است  

قـرار دارد، پـس  Aتري نسـبت بـه فلـز  در دورة پـایین Bجـا کـه فلـز  از آن»: 2«گزینۀ 

  داري آن دشوارتر است. بوده و شرایط نگه Aبیشتر از فلز  Bپذیري فلز  واکنش

Cهاي  به ترتیب با تشکیل یون Dو  Cهر دو عنصر »: 3«گزینۀ  2  وD 3  بـه آرایـش

)الکترونی گاز نجیب نئون  Ne)10 الکتـرون، بـا افـزایش عـدد  هـمهاي   رسند، در آنیون می

  بیشترین چگالی بار را دارد. Dیابد. پس یون حاصل از عنصر  اتمی، چگالی بار یون کاهش می

Cآرایش الکترونی یون »: 4«گزینۀ  2  مشابه آرایش الکترونی نئون( Ne)10  است. اگر

Cمشـابه آرایـش الکترونـی  Aآرایش الکترونی  2  باشـد، پـسA اتـم سـدیم ،

( Na)11  است. از آنجا که بار الکتریکیLi3  ر الکتریکی باباNa11  برابر است

توان نتیجـه گرفـت کـه  است، می Na11کمتر از شعاع یونی  Li3و شعاع یونی 

  است. Naبیشتر از  Liیون  چگالی بار

  )81تا  78هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(

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

 )سميه دهقان(   »2«گزينة   - 200

کـه  هـا رابطـۀ وارون دارد. از آنجایی ها رابطۀ مستقیم و با شـعاع یون با بار یون انرژي شبکه

Naانرژي شبکۀ  O2 هـاي  از انرژي شبکۀ ترکیب حاصـل از یونNa  وB  بیشـتر

Oاز  Bبنابراین یا بار یون  ،است 2 هـا،  و یا در صورت برابـر بـودن بـار آن کمتر است

Oاز  Bشعاع یون  2 ها، یـون  بیشتر است که با توجه به گزینهB توانـد  فقـط میI 

  باشد.

ــدار  ــورد مق ــا در م ــدار  می Aو ام ــت، مق ــرژي شــبکۀ  Aتــوان گف ــدار ان بایــد از مق

( kJ.mol )Nal1704  بیشتر باشد و از انرژي شبکۀ( kJ.mol )MgO13791 

  کمتر باشد.

  kJ.mol kJ.molانرژي شبکه 13791 Mgl 1 2704   

  )81و  80هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري زيبايي و مانداي از هنر،  شيمي جلوه(

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

 (رضا سليماني)   »1«گزينة   - 201

  رت سوم درست است.فقط عبا

  ها: بررسی سایر عبارت

  شود. فرمول مولکولی تعریف نمی ،یونی هاي : براي ترکیبعبارت اول

Na سوم جدولهاي دورة  دوم: در کاتیونعبارت  ) ،Mg 2  و(Al 3  با افـزایش

هاي دورة  شود و در آنیون می بیشترشمارة گروه، بار یون زیاد و در نتیجه چگالی بار یون نیز 
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Pاي  سوم جدول دوره )3 ،S 2  و(Cl،  با افزایش شمارة گروه بار یـون کـم و در

برابر  Clآنیون با  Naشود؛ و اندازة بارهاي کاتیون  نتیجه چگالی بار یون نیز کم می

شـعاع  Naچـون  ؛اسـت Clبیشتر از آنیون  Na ولی چگالی بار کاتیون ،است

  چکتري دارد. کو

  عبارت سوم: با توجه به رابطۀ:

  x
x

    
6 2 93   

  شود. ها دیده می نیروي جاذبه و دافعه در همۀ جهت ،یونی هاي در ترکیبعبارت چهارم: 

  )79و  78هاي  ، صفحه3) (شيمي گاري اي از هنر، زيبايي و ماند شيمي جلوه(

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

 )امير حاتميان(   »3«گزينة   - 202

  نادرست است.آ و پ موارد 

  :مواردبررسی 

تنـوع پذیري جزء خواص فیزیکی فلزها است ولی  ، رسانایی الکتریکی و شکلجال) داشتن آ

  هاي شیمیایی فلزها است. عدد اکسایش جزو ویژگی

  است. 2و  1بیشتر از فلزات گروه  هذوب فلزات واسط نقطۀ و  یسختی، چگالب) 

  کند. اکسید رنگ قرمز ایجاد می (III)پ) آهن 

تواننـد  هاي فلزها هستند در نتیجـه می ترین الکترون هاي ظرفیت، سست الکترونت) چون 

  شوند. جا می ها در شبکۀ بلور فلز جابه در فضاي بین کاتیون

 Tiها از نیتینول، معروف به آلیاژ هوشمند که آلیاژي از  ث) براي ساخت استنت ویژة رگ

  کنند. استفاده می ،است Niو 

  )86تا  81هاي  ، صفحه3شيمي ) (اي از هنر، زيبايي و ماندگاري جلوهشيمي، (

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

 )حامد رمضانيان(   »3«گزينة   - 203

  اند. موارد ب و پ درست

  بررسی موارد: 

Znهـاي ایـن واکـنش رنگـی نیسـتند. زیـرا  وردهتمام فرا) آ 2 رنـگ اسـت و فقـط  بی

  .هستندوانادیم رنگی  هاي کاتیون

)n  ب)  n)Zn V ( n)Zn V      5 25 2 5 2  

5
5

0 1 5 656 5 2 1 12
/ mol V ( n)mol Zn g Zn

/ gZn L
L mol Znmol V






   −¼±d¶ −¼±d¶   

n)رنگ آبی(   n V       45 1 4   

)n  پ)  n)Zn V ( n)Zn V      4 24 2 4 2  

Znرنگ) بنفش  ( n
n n V

V





        2

4
4 1 4 2 22   

)84، صفحة 3) (شيمي اي از هنر، زيبايي و ماندگاري شيمي، جلوه(  

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

 (فرزاد رضايي)   »3«گزينة   - 204

  اند. هاي آ و ب درست عبارت

 تیتانیم فوالد
 ماده

 ویژگی

)نقطۀ ذوب  1667 1535 C) 

gچگالی  51/4 90/7
( )
mL

 

 جود در آب دریا واکنش با ذرات مو ناچیز متوسط

 مقاومت در برابر خوردگی عالی ضعیف

 مقاومت در برابر سایش عالی عالی

)85، صفحة 3) (شيمي اي از هنر، زيبايي و ماندگاري شيمي، جلوه(  

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

 )زاده يحسن عيس(   »2«گزينة   -205

  ند.ا و (ت) درستموارد (آ)، (ب) 

  بررسی موارد:

Na11 ،Mgآ)  2
Alو  12 3

هاي عناصر دوره سـوم هسـتند کـه بـا  ، کاتیون13

  شود. بیشتر مییافته و چگالی بار  افزایش عدد اتمی، بار یون افزایش و شعاع یون کاهش

Al شبکۀ بلور پاشی آنتالپی فروب)  O2 ، به دلیل بار بزرگتـر آنیـون، بیشـتر از آنتـالپی 3

  است. AlF3شبکۀ بلورپاشی  فرو

LiFپاشی:  مقایسۀ آنتالپی فروپ)  NaF LiCl NaCl     

  دانه سفید است. رنگ TiO2ت) 

  molFe O gFe OmolFe
?gFe O / gFe

gFe molFe molFe O
   2 3 2 32 3

2 3
1 160122 4 56 2 1   

  gFe O 2 332   

  g g
%

g


  
128 32 100    TiO2جرمی  درصد 75128

  )83و  81تا  78هاي  ، صفحه3) (شيمي اي از هنر، زيبايي و ماندگاري شيمي، جلوه(

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

 )ثاني حسين ناصري(   »1«گزينة   - 206

ها را  توان به آسانی وجود آن اند و نمی رنگ هایی است که اغلب بی هواي آلوده حاوي آالینده

  تشخیص داد.

 دیناسیون کاتیونعدد کوئور

 آنیوندیناسیونعدد کوئور

 شمار آنیون

 شمار کاتیون

 ضریب

 ضریب
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  ها: بررسی سایر گزینه

اي  شود هواي آلوده به رنـگ قهـوه موجب میاي دارد و  رنگ قهوه NO2گاز »: 2«گزینۀ 

  دیده شود.

   یابد. افزایش می O3کاهش و مقدار  NO2زیر، مقدار   با انجام واکنش»: 3«گزینۀ 

  NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2 3  

گاز اکسیژن واکـنش داده و بـه گـاز  باپذیري زیادي دارد و  واکنش NOگاز »: 4«گزینۀ 

NO2 شود. تبدیل می  

  )92تا  90هاي  ، صفحه3) (شيمي تر ناي روش سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )حميد ذبحي(   »3«گزينة   -207

  است.فقط مورد چهارم درست 

  هاي کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف بنزین را کاهش داد. مبدلمورد اول) 

  هاي خروجی از اگزوز خودرو نیست. جزو آالینده O3 مورد دوم)

سـرخ توسـط مـواد  هـاي فرو ت در جذب پرتووسرخ، تفا سنجی فرو اساس طیف مورد سوم)

  مختلف است.

)94تا  92و  90هاي  ، صفحه3) (شيمي تر ناي روش آينده سوي شيمي، راهي به(   

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

 )قادر باخاري(   »4«گزينة   - 208

)، در جهـت برگشـت یکـی از مراحـل تشـکیل اوزون در الیـۀ 1واکنش مربوط به نمودار (

  پوسفر است. ترو

  : N (g) O (g) NO(g) 2 2   )1مرحلۀ ( 2

  : NO(g) O (g) NO (g) 2 22   )2( مرحلۀ 2

  : NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2   )3مرحلۀ ( 3

  ها:  بررسی سایر گزینه

سازي زیادي کـه دارنـد، در دماهـاي پـایین   ها به دلیل انرژي فعال این واکنش»: 1«  گزینۀ

  شوند یا بسیار کند هستند. انجام نمی

 NO(g)مـول  2)، بـه ازاي مصـرف 1سازي مربوط به واکنش ( انرژي فعال»: 2«گزینۀ 

/؛ NO(g)است. در نتیجه به ازاي مصرف هر مول  kJ381برابر  kJ190 انـرژي  5

  سازي نیاز است. فعال

ها بوده  دهنده تر از واکنش پایینها  در واکنش هاي گرماده، سطح انرژي فراورده»: 3«گزینۀ 

  هر دو واکنش گرماده هستند. و در نتیجه پایداري بیشتري دارند.

  )98و  96 تا 94هاي  ، صفحه3) (شيمي تر ناي روش سوي آينده شيمي، راهي به(

 )حميد ذبحي(   »4«گزينة   -209

  ها: بررسی همۀ گزینه

ها را افزایش داده و از ایـن راه  دهنده افزایش دما، سطح انرژي و جنبش واکنش»: 1«گزینۀ 

  .کند تأمین میشیمیایی را  هاي سازي واکنش انرژي فعال

  دهد. کاهش می یک مقدارسازي رفت و برگشت را به  گر انرژي فعال : کاتالیز»2«گزینۀ 

در انتهـاي واکـنش بـه صـورت کند، امـا  تواند در واکنش شرکت  میکاتالیزگر »: 3 «گزینۀ 

  ماند. نخورده باقی می دست

  سوزد. فسفر سفید در دماي اتاق با اکسیژن هوا می»: 4«  گزینۀ

  )98تا  96هاي  ه، صفح3شيمي ) (تر ناي روش سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )اكبر هنرمند(   »2«گزينة   - 210

  / / g   6 1 6 1 8   متر مسافت ها به ازاي یک کیلو مجموع آالینده 6

خودرو    62   متر مسافت (براي یک روز) کیلو 25ها به ازاي  مجموع آالینده 10

kmآالینده   / g ton
ton

km g
   6

25 8 6 1 4301 1 10
  

tonآالینده    30 430   ها در یک ماه مجموع آالینده 12900

1 6
12900 8 6

x y/ tonC H
ton

/ ton
 ½k¹Ä¯A ½k¹Ä¯Aمولکول ناقطبی جرمx yC H در یک ماه  

  x ytonC H 2400  

  )92ة ، صفح3) (شيمي تر ناي روش سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )رضا سليماني(   »3«گزينة   -211

جا  تـر جابـه هـاي گـازي بیش افزایش حجم (کاهش فشار) تعادل را بـه سـمت تعـداد مول

  کند. می

  ها:  بررسی همۀ گزینه

2صورت معادلۀ واکنش به»: 1«گزینۀ  3 5A(g) B(g) C(g)   اسـت کـه تغییـر

  اثر است. جایی آن بی جابهفشار بر 

A(g)صورت  معادلۀ واکنش به»: 2«گزینۀ  B(g) C(g)2 2  است که با کاهش

  شود. جا می در جهت رفت جابه ،فشار

A(g)صـورت  معادلۀ واکـنش به»: 3«گزینۀ  B(g) C(g)3 2 4  اسـت کـه بـا

  شود. جا می در جهت برگشت جابه ،کاهش فشار

A(g)صورت  معادلۀ واکنش به»: 4«گزینۀ  B(g) C(g)2 2  است که با کاهش

  شود. جا می در جهت رفت جابه ،فشار

)104تا  103هاي  ، صفحه3) (شيمي تر ناي روش سوي آينده شيمي، راهي به(  

 خودرو

  آالینده  آالینده

  آالینده
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 )امير حاتميان(   »2«گزينة   -212

  وارد ب و پ نادرست است.م

مـول گـازي کمتـر  ی از معادله قرار دارد کـهدر سمت (Q)نکته: در واکنش هاي تعادلی 

  .است

2) آ 4 22N O (g) Q NO (g)   گرمـابا افزایش دما، تعـادل در جهـت مصـرف

(Q)، شود.  اي می جا شده و باعث افزایش شدت رنگ قهوه یعنی در جهت رفت جابه  

NHب)  (g) Q N (g) H (g) 3 2 22 3:  با کاهش دما تعادل در جهت تولید

Q  اتمـی  2هـاي  مولکول مـولیجا شده و باعث کاهش درصـد  در جهت برگشت جابهو

2N  2وH شود. می  

ــــی  ــــث م ــــر باع ــــورد نظ ــــادل م ــــا در تع ــــاهش دم ــــودپ) ک ــــادل  ،ش تع

Ag O(g) Q Ag(s) O (g) 2 22 4  ـــد ـــت تولی ـــت  Qدر جه و در جه

  .یابد کاهش میجود در ظرف  جا شود و فشار گاز مو برگشت جابه

PClت)  (g) Cl (g) PCl (g) Q 3 2 5:  با کـاهش دمـا تعـادل در جهـت

تعـادل   شود و باعث افزایش مقدار عددي ثابت جا می جابهیعنی در جهت رفت  ،Qتولید 

  شود. می

  )106 تا 103هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )رضا سليماني(   »2«گزينة   - 213

nشـود، پـس  جا می با کاهش حجم، تعادل به سمت تعداد مول گازي کمتر جابـه m 

سمت تعداد مول گازي کمتـر  Qهاي تعادلی،  که در واکنش است. همچنین به دلیل این

رفـت، ها بوده و در نتیجه، واکـنش در جهـت  دهنده سمت واکنش Qگیرد، پس  قرار می

هـاي رفـت و  گیر و در جهت برگشت، گرماده است. در اثر کاهش دما، سـرعت واکنش گرما

گیر بودن واکنش رفت، در اثـر افـزایش دمـا،  یابند. به علت گرما برگشت، هر دو، کاهش می

نمودار  قلۀگیر، محتواي انرژي  هاي گرما یابد. در واکنش ) افزایش میKمقدار ثابت تعادل (

  تر است. ها نزدیک پیشرفت واکنش به محتواي انرژي فراورده –انرژي 

  )106تا  103هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )ساجد شيري(   »2«گزينة   -214

شـده اسـت. در ایـن صـورت   به مخلوط واکنش اضافه COمول  aکنیم  فرض می

هـا و  گـازي فراورده ضـرایبکه  شود. با توجه به این جا می واکنش در جهت رفت جابه

هاي گازي  توانیم محاسبات ثابت تعادل را با تعداد مول ها برابر است، می دهنده واکنش

  انجام دهیم.

  

2 2 2

0 225

0 1 0 4 0 8 0 2

0 1 0 4 0 8 0 2
/

CO(g) H O(g) CO (g) H (g)

a / / / /

x x x x

/ x a / x / x / x

 


   
    





  

 
0 8 0 2 0 2 0 84 40 4 0 1 0 225 0 4

( / )( / ) ( / x)( / x)
K K

( / )( / ) ( / )( / x)

 
    


  

 2 0 16 0 36 0 9x x / / / x     

 0 1 0 1 0 225 0 225x / mol / x a / a / molCO         

 0 225 28 6 3g
/ mol / gCO

mol
  جرمCO  

)103تا  101هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده هي بهشيمي، را(  

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

 )ارژنگ خانلري(   »3«گزينة   -215

  هاي اول، دوم و سوم نادرست هستند. عبارت

شود و  جا می تعادل به سمت راست جابه ،به سامانه H2با اضافه کردن مقداري ) مورد اول

افـزایش و  H2افـزایش، غلظـت  NH3غلظت  ،نسبت به تعادل اولیه ،در تعادل جدید

  یابد.  کاهش می N2غلظت 

در نتیجه مقـدار  ؛شود جا می تعادل به سمت راست جابه ،م سامانهبا کاهش حج )مورد دوم

NH3  افزایش و مقدارN2  وH2 گونـه افـزایش  3امـا غلظـت هـر  ،یابد کاهش می

  یابد.  می

  یابد.  ش در هر دو جهت افزایش میبا افزایش دما، سرعت واکن )مورد سوم

فقط تابع دما است و با کاهش فشار تعادل به سمت چپ کـه مـول  Kمقدار  )مورد چهارم

  یابد. ول گازي سامانه افزایش میشود پس شمار م جا می جابه ،تر است گازي بیش

  )106تا  103 هاي ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(

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

 )مسعود جعفري(   »1«گزينة   -216

گرم از هر گاز وارد ظرف واکنش شده است. با توجـه بـه حجـم ظـرف و  xکنیم  فرض می

  آوریم:  دست می را به xمقدار ثابت تعادل مقدار 

x
O molOx x

mol(O ) , [O ] mol.L
V

     12 22 2 32
32 2 64   

  
x

SO molSOx
mol(SO ) , [SO ]

V
   2 22 2 64

64 2   

  x
mol.L 1

128  

  
x

SO molSOx
mol(SO ) , [SO ]

V
   3 33 3 80

80 2  

  x
mol.L 1

160   

  
x x

( )[O ] [SO ] x
K

x[SO ] ( )


    

22
2 2

2 23

2564 12825 25 1024
160

   

  x g  1024  

 جرم
 جرم مولی

 جرم

 جرم مولی

 جرم
 جرم مولی
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، 16به ترتیب برابر بـا  SO3و  O2 ،SO2، غلظت تعادلی گازهاي xبا توجه به مقدار 

جا  ، واکنش در جهت رفت جابهSO2مول بر لیتر است. پس از تغییر غلظت گاز  4/6و  8

شود. با توجـه بـه ضـرایب اسـتوکیومتري، برابر  SO2و  O2غلظت گازهاي  شود تا می

   شود. اضافه می SO2به غلظت گاز  O2 ،y2در غلظت گاز  yازاي افزایش  به

  [SO ] [O ] y y y mol.L       1
2 2 8 2 16 8  

 [SO ] [O ] mol.L  1
2 2   در تعادل جدید:24

  جرم این دو گاز در تعادل جدید برابر است با: 

  molO molSO M V mol.L L mol     1
2 2 24 2 48   

  gO
?gO molO gO

molO
  22 2 2

2
3248 15361   

  gSO
?gSO molSO gSO

molSO
  22 2 2

2
6448 30721   

  g  3072 1536   اختالف جرم 1536

  )103تا  101 هاي صفحه ،3شيمي ) (تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به( 

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

 (كامران جعفري)   »3«گزينة   -217

  عبارت درست: فناوري همواره با ساخت یا استفاده از یک وسیله همراه است.

)111 تا 106هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(  

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

 )سيدحسن هاشمي(   »3«گزينة   - 218

  اند. ها نادرست همۀ عبارت

است و این  )دو عاملی(گلیکول  است که الکل آن اتیلن PETساختار مربوط به  مورد اول)

بـا آید و سـپس اتـن را  دست می آید. اتن از نفت خام به دست نمی الکل مستقیماً از نفت به

  سازند. الکل مورد نظر را می ديپتاسیم پرمنگنات رقیق واکنش داده و 

جفـت الکتـرون  2عدد اکسیژن دارد که روي هر کـدام  4شونده  ر هر واحد تکرامورد دوم) 

  الکترون. )عدد 16(جفت  8یعنی در مجموع  ،وجود دارد

  !)نه برعکس(غلیظ و رقیق مورد سوم) 

+) و 3بـه  - 3(از واحـد  6 هر اتم کربن اسید تغییر عدد اکسایش در تولید ديمورد چهارم) 

  ) است.- 1به  - 2واحد (از  1 هر اتم کربن الکل در تولید دي

  )116تا  113هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(

 )رضا سليماني(   »4«گزينة   -219

  

  رسد. + می2به  - 4عدد اکسایش کربن در متان در طی واکنش از »: 2«گزینۀ 

گی  گر با کـاهش دمـاي واکـنش و کـاهش آلـود کاتالیزو  2Oگاز استفاده از »: 3«گزینۀ 

  همراه است.

  رنگ و بسیار سمی است. مایعی بیمتانول »: 4«گزینۀ 

)119، صفحة 3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده مي، راهي بهشي(  

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

 )امير حاتميان(   »1«گزينة   - 220

  

ن مبادلـه ومول الکتر 12 ،اسید لیک مول ترفتا 1به  مول پارازایلن 1در واکنش تبدیل 

 3مول الکترون برابر  36ه لبه ازاي مبادتولیدي اسید  لیک بنابراین مقدار ترفتا ؛شود می

  مول است.

  

      23 233 6 10 18   اسید هاي ترفتالیک  تعداد کل مولکول10

  g   رشونده جرم مولی هر واحد تکرا192

  
23
21

18 10 600
3 10


 


  در هر زنجیر پلیمر هکننداسید شرکت   تعداد مولکول

  g.mol   1600 192    PETجرم مولی115200

)115 تا 113هاي  ، صفحه3) (شيمي تر اي روشن سوي آينده شيمي، راهي به(   

H  O
2

+
H + CO

CH
4 CH3OH

450-550
0

C

O
2 	اتال�زگر/

30-50atm

350
0

C/اتال�زگر	
2

غل�ظ
KMnO

4
+ � KOH

2
+ + MnO 12 e

-
mol

COOH
ترفتال��اس�د

COOHCH
3

CH
3

4 4 4

C C

O O

O CH CH
2 2

O

n
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  شناسي زمين

 

  (شكران عربشاهي)  »4«گزينة  - 221
شـوند و در داخـل زمـین منتشـر  ایجاد می لرزه در کانون زمین امواج درونی

 . باشند می Sو  Pشامل امواج گردند و  می
 دهد. را نشان می Sامواج » 4«است. گزینۀ   Pکمتر از امواج Sسرعت امواج 

  ها: بررسی سایر گزینه
   Lامواج »: 1« ۀگزین
 Pامواج »: 2« ۀنگزی
  Rامواج »: 3« ۀگزین

  ) 94و  93هاي   شناسي، صفحه (زمين(پويايي زمين)   
 ----------------------------------------------  

  )مهدي جباري(  »1«گزينة  - 222
  شود. لرزه محاسبه می لرزه براساس مقدار انرژي آزادشده از زمین بزرگی زمین

شـدیدتر و دامنـۀ  ،ارتعاشات ناشـی از آنزیادتر باشد  ،هرچه انرژي آزادشده
  تر خواهد بود. بزرگ ،لرزه نوسانات امواج آن زمین

  ) 96و  95هاي  هشناسي، صفح (زمين) پويايي زمين(  
 ----------------------------------------------  

  (شكران عربشاهي)  »1«گزينة  - 223
ن، داخــل هـاي آتشفشـانی زیـادي در تمــام نقـاط کـرة زمـی امـروزه فعالیت

  گیرد. بزرگ صورت می يها ها، دریاها و دریاچه ها، در بستر اقیانوس خشکی
در گذشته همراه با سرد شدن زمین، بخش زیـادي از گازهـاي  كره: تشكيل هوا

ها و  ها و منافـذ سـنگ ها، از شکسـتگی آتشفشـانفعالیـت درون زمین از طریق 
  کره فراهم گردید. یل هواهاي آبدار خارج شدند و شرایط الزم براي تشک الیه

ها، با یکدیگر ترکیب  بخشی از گازهاي خروجی از آتشفشان كره: تشكيل آب
هاي سطح زمین را پر کـرده و  رفتگی اند. آب، فرو وجود آورده شده و آب را به

  ها شده است. ها و رود ها، دریاها، دریاچه باعث ایجاد اقیانوس
فشانی از دهانۀ آتشفشان خـارج خاکستر و گدازه آتش تشكيل خاك و رسوب:

آورد. برخـی از مـزارع حاصـلخیز  وجود می شود و خاك حاصلخیزي را به  می
  هاي آتشفشانی قرار گرفته است. جهان بر روي خاکستر

نشـین  عمـق ته هـاي دریـایی کم که خاکستر آتشفشانی در محیط در صورتی
هاي سـبز  وان توفت آید. به عنوان مثال می وجود می شوند، توف آتشفشانی به

  آواري است. البرز را نام برد. توف، یک نوع سنگ آذر
  )100و  99هاي   شناسي، صفحه (زمين(پويايي زمين)   

 ----------------------------------------------  
  (شكران عربشاهي)  »4«گزينة  - 224

گسل است و تغییري در سطح ها در امتداد  ، لغزش سنگدر گسل امتدادلغز
 شود. نوع تنش گسل امتدادلغز، برشی است.  ایجاد نمی ارتفاع

  امتدادلغز

ــنگ -1 ــزش س ــدادلغ ها در امت
  سطح گسل است.

حرکت قطعات شکسته شـده،  -2
  در امتداد افق است.

  برشی

  
  ) 91شناسي، صفحة  (زمين(پويايي زمين)   

  )اسدي رين فالحآ(  »2«گزينة  - 225
داغ حـاوي ذخـایر عظـیم  هزاگرس حاوي ذخایر نفت و گاز و پهنـۀ کپـ ۀپهن

  گازي است.
  ) 107 ةشناسي، صفح (زمين) شناسي ايران زمين(  

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

  )اسدي آرين فالح(  »3«گزينة  - 226
پهنـۀ  ،سـاختی در ایـران هاي زمین با توجه به جدول برخی مشخصات پهنه

شـود. لـذا  از پرکامبرین تا سـنوزوئیک را شـامل میبازة زمانی ایران مرکزي 
که در محدودة زمانی پرکامبرین قـرار دارنـد در ایـن پروتروزوئیک تا هادئن 

  بازه قرار دارند.
  ) 107 و 104، 17هاي  شناسي، صفحه (زمين(تركيبي)   

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

  (شكران عربشاهي)  »4«گزينة  - 227
کوه البـرز  میلیون سال پیش تتیس کهن کامالً بسته شد و رشته 180حدود 

  در ایران تشکیل شد.
میلیون سال پیش، ورقۀ عربستان به ورقۀ ایران برخورد کرد و  65در حدود 
ادامه  کوه زاگرس آغاز شد و تاکنون گیري رشته تتیس بسته و شکل  اقیانوس

  هاي این اقیانوس هستند. دارد. دریاي خزر و دریاچۀ آرال، از بازمانده
  )104شناسي، صفحة  (زمينشناسي ايران)  (زمين  

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

  )98(خارج از كشور تجربي   »4«گزينة  - 228
فشـاري   که حاصل تنش اتفاق افتادهخوردگی  چین با توجه به شکل، ابتدا

کششـی   که حاصل تـنش رخ دادهو سپس گسل عادي  )4- 1(جدول است 
  )6- 1(جدول  است.

  ) 91و  61هاي  شناسي، صفحه (زمين) تركيبي(     
 ----------------------------------------------  

  (بهزاد سلطاني)  »2«گزينة  - 229
نیروهـاي  کره در مقابل هاي سنگ جایی ورقه لرزه حرکت و جابه علت اصلی زمین

در ابتدا در مقابل این نیروها رفتار االسـتیک از خـود نشـان  ها سنگوارده است. 
دهند. چنانچه تنش از مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ دچار شکستگی شده  می

     شود.  اي آزاد می شکستگی به صورت امواج لرزه محللرزه از  و انرژي زمین
  )92شناسي، صفحة  (پويايي زمين) (زمين     

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

  (بهزاد سلطاني)  »3«گزينة  - 230
جنوب شرقی بوده و گسل ارس امتـداد  –غربی  داغ داراي روند شمال گسل کپه

  جنوب غربی دارد.  –شمال شرقی 
  بررسی سایر موارد:

  جنوبی  –هاي کازرون و نایبند: شمالی  گسل»: 1«گزینۀ 
  شرقی جنوب –غربی  زاگرس و تبریز: شمال هاي گسل»: 2«گزینۀ 
(یـا حتـی شـمال غربـی  –شـرقی تقریباً هاي درونه و ترود:  گسل»: 4«گزینۀ 
  جنوب غربی) –شرقی 

 )114شناسي، صفحة  شناسي ايران) (زمين (زمين      

@konkurbanks
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