
https://konkur.info

https://konkur.info


سال تحصیلی 1400-1401

حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

دفترچه شماره 1

آزمـون شماره 17
جمعه  1400/12/20

سؤاالت آزمــون

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

دوره دوم متوسطه

پایه  یازدهم تجربی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 180 دقیقه تعداد کل سؤاالت: 165

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

15 دقیقه15115فارسی 12

15 دقیقه151630عربی، زبان قرآن 22

15 دقیقه153145دین و زندگی 32

15 دقیقه154660زبان انگلیسی 42

30 دقیقه206180ریاضی 52

25 دقیقه2581105زیست شناسی 62

30 دقیقه25106130فیزیک 72

25 دقیقه25131155شیمی 82

10 دقیقه10156165زمین شناسی9

               

https://konkur.info



  تجربي يازدهمسؤال فارسي  |  2
حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 

  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

اشاره شده است؟» آوری ـ هنر ـ درای ـ پايمردی « های  در كدام گزينه به معنی درست واژه -1
ترديد ـ شايستگی ـ ضربه ـ پادرميانی ) بی۲ ) نبرد ـ استعداد ـ پتک ـ خواهشگری۱
گمان ـ فضيلت ـ زنگ كاروان ـ شفاعت ) بی۴ گری ) جنگاور ـ لياقت ـ جرس ـ ميانجی۳

نوشته شده است؟ نادرستروی آن  در كمانک روبهمعنی چند واژه  - 2
 ) /فرض (الزم) / محّوطه (پهنه) / غو (فرياد) / فايق (چيره) / شمار گرفتن (حساب پس دادن) / دژم (خصم) / خواليگر (آشپز) / تفـّرج (تماشـا«

 »چنبر (حلقه) / َرشحه (چّكه)

) يک۴  ) دو۳) سه۲) چهار۱
د دارد؟وجو غلط اماليیدر كدام بيت،  - 3

) عــيش مــا نيســت چــو بلبــل بــه بهــاران موقــوف۱
 

رخی هســـت گلســـتان آنجاســـت هـــر كجـــا اللـــه
 

) در دل مـــور ز تنگـــی بـــه حقـــارت منگـــر۲
 

ــــت ــــليمان آنجاس ــــال س ــــۀ اقب ــــه نهانخان ك
 

ــــدۀ ) می۳ ــــد خن ــــانش كن ــــوفار، دل از پيك ص
 

عيش، فرش است در آن خانـه كـه مهمـان آنجاسـت
 

ای محــرم شــدهای صــبا در حــرم زلــف چــو  ) ۴
 

هـــای پريشـــان آنجاســـت ل بـــه ادب بـــاش كـــه د
است؟» مجد خوافی«كدام بيت يادآور نام اثری از  - 4

ـــاه۱ ـــن عبرتگ ـــاز در اي ـــد ب ـــه نش ـــدۀ هرك ) دي
 

روزگــــارش همــــه در خــــواب پريشــــان گــــذرد
 

ـــد۲ ـــۀ خل ـــو از روض ـــدار ت ـــنۀ دي ـــذرد تش ) گ
 

ـــاتم هم ـــو م ـــذرد چ ـــتان گ ـــرف گلس ـــز ط زده ك
 

ســـوزد دســـتی مـــا می ) دل دشـــمن بـــه تهـــی۳
 

بـــرق چـــون ابـــر از ايـــن مزرعـــه، گريـــان گـــذرد
 

ـــت در بی۴ ـــد جـــوانی، افســـوس ) رف ـــری عه خب
 

ــذرد ــوان گ ــه عن ــه چ ــتی ب ــدۀ هس ــا مان ــه ج ــا ب ت
است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام بيت  - 5

ــيش گرفــت۱ ــا پ ــار ديگــر راه جف ــن ب ــرک م ) ت
 

بـــی گنـــه تـــرک مـــن خســـتۀ درويـــش گرفـــت:
 

جناس
ــش از صــحبت ا۲ ــند) دل ــک انديش ــه ني ــحاب ك ص

 

ــــت: ــــديش گرف ــــات حســــودان بدان ــــه حكاي ب
 

تضاد
ســوخته تــركش نكــنم گرچــه كنــون ) مــن دل۳

 

ــت: كيش گرف ــا ــرک جف ــن آن ت ــرک م ــه ت ــی گن ب
 

كنايه
طلبم روز و شـب از حـق بـه دعـا ) مرگ خـود مـی۴

 

حسن تعليلاو دلـــم از زنـــدگی خـــويش گرفـــت: كـــه بـــی  ز آن
است؟ نرفتهسی به كار در كدام بيت هيچ نوع جنا - 6

) به يک كرشمه كـه بـر جـان زدی، ز دسـت شـدم۱
 

ـــه مســـت شـــدم ـــاقيا، ك ـــده س ـــر شـــراب م دگ
 

) از اين شراب كه يک قطـره بـيش نيسـت كـه تـو۲
 

ـــانش ـــی ج ـــوانی و گه ـــان خ ـــات جه ـــی حي گه
 

ــــــی۳ ــــــاهوی م ــــــاهی ز درد درد هي زنيم ) گ
 

ــــی ــــاهی ز صــــاف ميكــــده هيهــــات م كنيم گ
 

گــــر باشــــی بــــه تخــــت ۴ و تــــاج محتــــاج) ا
 

زمــــين را تخــــت كــــن، خورشــــيد را تــــاج
 

گر بخواهيم ابيات زير را به ترتيب داشتن آرايه - 7 مرتّب كنيم، كدام گزينه درست است؟» تعليل ـ مجاز  ـ تشخيص ـ حسن   جناس«های  ا
جـا الف) چه گرديدی گره، تخمی پی فردا بكار اين

 

جـا به دامـن از نـدامت قطـرۀ چنـدی ببـار اين
 

ــرداب)  ــت ف ــه گردن ــد ب ــار نپيچ ــه م چگون
 

ــار اين ــرده در مه ــل ك ــول ام ــه ط ــو را ك ــا ت ج
 

اند ج) رهــی دراز تــو را پــيش پــا گذاشــته
 

ــعله نفس ــو ش ــزن چ ــای بی م ــمار اين ه ــا ش ج
 

د) ز صــدق، صــبح نفــس زد بــه آفتــاب رســيد
 

ــرآر اين ــر ب ــی از جگ ــدق دل، نفس ــه ص ــا ب ج
 

) الف ـ ج ـ د ـ ب۴  ) ب ـ الف ـ د ـ ج ۳  ) الف ـ د ـ ب ـ ج ۲  ) ب ـ الف ـ ج ـ د ۱
 ............ . جز بهوجود دارد؛ » صفت فاعلی«ها  در همۀ گزينه - 8

زيبـــــــــا ای نگـــــــــار ) احســـــــــنت و زه ۱
 

ـــــــــا ـــــــــر م ـــــــــدی ب ـــــــــته آم آراس
 

روزگـــار ) گوشـــۀ چشـــمی نمانـــد از مردمـــی در۲
 

ــــرمه ــــی س ــــار واری نرم ــــد گفت ــــالم نمان در ع
 

) كـــــنج قفـــــس چـــــو نيـــــک بينديشـــــی۳
 

ـــــرغچـــــو ـــــكيبا ن گلشـــــن اســـــت م را ش
 

ـــــنم) ای بــــاد صــــبحدم، خبــــر آشــــنا بيــــار۴ ـــــه زان ص ـــــوی نهفت ـــــا ب ـــــار دلرب بي
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در كدام بيت نقش دستوری نخستين واژۀ بيت، متفاوت است؟ - 9
) دل ار تو خواستی، دادم دل مجروح و جان بر سـر۱

 

داری؟ سخن جانم، دگـر بـا مـن سـخن  چو بردی بی
 

ــــو را چــــون ز غال۲ مــــان شــــمرد) خواجــــه ت
 

ــــــی ــــــايی رس ــــــه به ــــــزی ب ــــــر نگري گ
 

است و اين مشكل  ) قدم باالی چون سرو تو خم كرده۳
 

ــداری ــردم، راســت پن ــد: نك ــر گوي ــو گ ــاالی ت ــه ب ك
 

) جهان بر دشمنان بفروش و عشق دوستان بسـتان۴
 

كه مقصود از جهان، عشق است و باقی سر به سر بـازی
 

   ............ . جز بهشده؛ » تحّول معنايی«ه در گذر زمان دچار ای به كار رفته ك ها واژه در همۀ گزينه -10
ــــــدال۱ ــــــرون ز اعت ــــــا را ب ــــــر چيزه ) مب

 

مكـــــــن تـــــــارک طبـــــــع را پايمـــــــال
 

ــــــــــود بی۲ ــــــــــار حس كم ) روزگ ــــــــــا ب
 

ـــــــــوخ از دل كم ش ـــــــــا ـــــــــان غمن و ج
 

باشـــــيم ســـــوگند عهـــــد و هم بيـــــا، هم) ۳
 

ـــــــيم ـــــــد باش ـــــــر در بن ـــــــر آزاد و گ گ ا
 

ـــــمی۴ ـــــت جس ـــــف ) هس ـــــانی كثي و ظلم
 

ــــــانی ــــــف و روح ــــــزی لطي ــــــت چي نيس
مضمون كدام گزينه، متفاوت است؟ - 11

ـــان ) می۱ ـــالمت ظالم ـــان س ـــد از آه مظلوم جهن
 

ـــاه می ـــالم ز خرمنگ ـــر س گ ـــرق ا ـــرون ب ـــد ب آي
 

ای بيــدادگر؟ زد بــا تــو ) آه مظلومــان چــه ســا۲
 

ــو را ــن ت ــا جوش ــر قب ــت در زي ــخت اس ــز دل س ك
 

ــرا آرام يک۳ ــان نمی ) چ ــدن، پيك ــا در ب ــرد؟ ج گي
 

گــر نــه ظلــم در چشــم ســتمگر، خــواب می ســوزد ا
 

ــيچ كــس رشــوت نمی۴ ــات عمــل از ه ــرد ) مكاف گي
 

گــرفتم شــد بــه فــرض از ظلــم ظــالم پادشــا غافــل
متفاوت است؟ در كدام گزينه،» يكايک«معنی واژۀ  -12

ـــــــک۱ ـــــــان و ني ـــــــد ) بزرگ اختران را بخوان
 

يكايـــــــک بـــــــر آن كرســـــــی زر نشـــــــاند
 

) يكايــــــک از او بخــــــت برگشــــــته شــــــد۲
 

بـــه دســـت يكـــی بنـــده بـــر، كشـــته شـــد
 

ــــــای نشســــــت۳ ــــــد ز ج ــــــک برآم ) يكاي
 

گرفـــــت آن گـــــران كرســـــی زر بـــــه دســـــت
 

ــــاه۴ ــــک آن ژرف چ ــــه نزدي ــــد ب ــــو آم ) چ
 

ــــاه ــــت ش ــــر بخ ــــد س ــــون ش ــــک نگ يكاي
ر با كدام بيت، تناسب معنايی دارد؟بيت زي -13

نهـــــان گشـــــت آيـــــين فرزانگـــــان«
 

ـــــان ـــــام ديوانگ ـــــده شـــــد ن گن »پرا
 

ـــــرور شده۱ ـــــان س ـــــيم ) احمق ســـــتند و ز ب
 

عـــــــاقالن ســـــــرها كشـــــــيده در گلـــــــيم
 

) ز بــــس مــــدبّر دانــــا و كــــاردان باشــــد۲
 

ـــر ـــر و نظ ـــه فك ـــز ب ـــار ج ـــارد در ك ـــر ني نظ
 

ـــديق۳ ـــر تص ـــاهالن س ـــه ج ـــارد ب ـــيچ ني ) ه
 

ـــــيچ نكو ـــــاره ـــــاقالن دِر انك ـــــه ع ـــــد ب ب
 

ـــــــه بی۴ ـــــــم ديوان ـــــــود ) عل ـــــــل نب خل
 

كـــــــه ديوانـــــــه را عمـــــــل نبـــــــود زآن
 

در كدام گزينه با ابيات زير، يكسان است؟» سبک«معنی واژۀ  -14
ـــرش« ـــه محض ـــاوه، هم ـــد ك ـــو برخوان چ

 

ــــورش ــــران آن كش ــــوی پي ــــبک س س
 

ـــــو ـــــايمردان دي ـــــای پ ...»بريـــده دل از تـــرس گيهـــان خـــديو خروشـــــيد ك
  

ها چـــــو كـــــاه ســـــبک همـــــه ديـــــده) در ۱
 

هـــــا چـــــو كـــــوه گـــــران بـــــر همـــــه طبع
 

ــــان۲ ــــدايم در جه ــــزان خ ــــو مي ــــن چ ) م
 

ـــــــران ـــــــبک را از گ ـــــــر س ـــــــايم ه وانم
 

ــر۳ ــان از اب ــت بادب ــی راس ــتی م ــه كش ــون ك ) كن
 

ــــم بی ــــر غ ــــبک ز بح ــــرون آی س ــــه بي كران
 

ـــو هم۴ ـــبک ش ـــويم س ـــوه را گ ـــم ) ك ـــو پش چ
 

چـــــرخ را گـــــويم فـــــرو در پـــــيش چشـــــم
ا رباعی زير، متناسب است؟كدام گزينه ب - 15

ـــد آن« ـــته بودن ـــس، رس ـــر نف ـــا از چنب ه
 

ـــد آن بت ـــته بودن ـــه را شكس ـــا هم ـــا ه ه
 

پـــرواز شـــدند و پـــر گشـــودند بـــه عـــرش
 

ـــه دست ـــد ك ـــد آن هرچن ـــا بســـته بودن »ه
 

ــا هم۱ ــن چمــن ) ت ــه چشــم گشــودم در اي ــو الل چ
 

ـــــدا ـــــر ج ـــــرا از جگ ـــــود داغ م ـــــز نب هرگ
 

ـــب۲ ـــد و قل ـــم نق ـــز ز ه ـــد تمي ـــش كن را ) آت
 

ـــدا ـــفر ج ـــود در س ـــت ش ـــوب و زش ـــالق خ اخ
 

) از دل نشــد بــه آب شــدن محــو، نقــش يــار۳
 

ايـــــن ســـــّكه از گـــــداز نگـــــردد ز زر جـــــدا
 

ـــه خويشـــتن۴ ـــرزد ب ـــرگ نل ـــغ م ــــه گشــــت ز خــــود پيش آزاده) صـــائب ز تي ــــر جــــدا ای ك ت
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 ) ‗۱۶ـ  ۲۲عّين األنسب في الجواب للترجم‗ من أو إلی العربّي:(
16- ا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ال بيٌع فيه و ال ُخلّ‗ٌ نِفقوا ممّ أ:

»باشد! ای نمی كه روزی بيايد كه در آن هيچ خريد و فروش و دوستی از هرچه روزيتان شده، انفاق كنيد، قبل از آن) «۱
»ای! روشی است و نه دوستیكه روزی بيايد كه در آن نه خريد و ف انفاق نماييد از چيزی كه به شما روزی داديم، پيش از آن) «۲
»ای نيست! كه روزی برسد كه در آن خريد و فروش و دوستی دهيم انفاق كنيد پيش از آن چه به شما روزی می از آن) «۳
»ايم انفاق نماييد قبل از آمدن آن روزی كه در آن خريد و فروشی و دوستی نيست! از چيزی كه به شما روزی داده) «۴

»:الكّذاب ألنّنا نعلم أنّه ال يُبيِّن لنا كّل شيء كما يكون! علينا أن ال نستشير« -17
سازد! طور كه هست برايمان روشن نمی دانيم هر چيزی را همان ما نبايد با كّذاب مشورت كنيم چرا كه می  )۱
 كند! دانيم كه هر چيزی را آن طور كه هست برايمان روشن نمی كنيم زيرا می ما با دروغگو مشورت نمی  )۲

 شود! بر ماست كه با كّذاب مشورت نكنيم زيرا بايد بدانيم هر چيزی آن طور كه هست برايمان روشن نمی  )۳

شود! باشد برای ما بيان نمی طور كه می چيز همان  ما بايد با شخص بسيار دروغگو مشورت نكنيم و بدانيم كه همه  )۴
»:في زاوي‗ من قاع‗ االمتحان ثّم ُوّزعت علينا أوراق االمتحان! حضرنا لالمتحان في الوقت المحّدد و جلس كّل واحد منّا« - 18

های امتحان بر ما توزيع شد! ای از سالن نشست، سپس برگه ما در زمانی محدود برای امتحان حاضر شديم و هريک از ما در گوشه  )۱
های امتحان را بر ما پخش كردند! حان نشستيم، سپس برگهای از سالن امت مان در گوشه شده برای امتحان حاضر شديم و همه در زمان مشخص  )۲
های امتحانی بر ما پخش شدند! ای از سالن امتحان نشاندند، سپس برگه در زمان مشخص ما را برای امتحان حاضر كردند و هر يک از ما را در گوشه  )۳
 های امتحان بر ما توزيع شد! ز سالن امتحان نشست، سپس برگهای ا شده برای امتحان حاضر شديم و هر يک از ما در گوشه در زمان مشخص  )۴

بـا»: اتّصلت باألستاذ و قلت له: أحد إطارات سيارة أصدقائي انفجر لذلك لن يستطيعوا الحضور في االمتحان و يريدون أن يؤجَّل االمتحـان!« -19
استاد تماس گرفتم و به او گفتم: ............

يده بنابراين نخواهند توانست در امتحان حضور پيدا كنند و خواستار به تأخير انداختن امتحان هستند!) يک چرخ خودروی دوستانم ترك۱
خواهند كه امتحان را به تأخير بيندازی! توانند در امتحان حاضر شوند و می ) يكی از تايرهای ماشين دوستانم منفجر شده بنابراين نمی۲
 خواهند كه امتحان به تأخير بيفتد! شده بنابراين در امتحان حضور نخواهند يافت و می های ماشين دوستانم منفجر ) يكی از چرخ۳

خواهند كه امتحان به تأخير بيفتد! ) يكی از تايرهای خودروی دوستانم منفجر شده بنابراين نخواهند توانست در امتحان حضور پيدا كنند و می۴
:الخطأعّين  - 20

كه موضوعی را بفهمد؛ مخالفت كند پس او نادان است! اً فهو من الُجّهال!: هر كس قبل از اينمن يُعارْض قبل أن يفهم موضوع  )۱
شان فريب بخوريد ولی آنان را هنگام راستگويی بيازماييد! ) عليكم أن ال تغتّروا بصالتهم و ال بصيامهم ولكن اختبروهم عند صدق الحديث!: نبايد به نماز و روزه۲
۳(  يجعل عليكم من حرجما يُريد اهللا ل» :خواهد كه بر شما حالت سخت و بحرانی قرار دهد! خدا نمی« 

ترسی سخن نگو! ال تحّدث بما تخاف تكذيبه!: از چيزی كه از تكذيب آن می  )۴
:الخطأعّين  -21

شود! با او برای گفتار و كردار زشتش ناپسند شمرده می ) إنّه من شّر عباد اهللا فتُكَره ُمجالسته لُفحشه!: همانا او از بدترين بندگان خداوند است، پس همنشينی۱
اند! كه پدر و مادرش از او راضی ) طوبی لمن يكون والداه راضييِن منه!: خوشا به حال آن۲
كند! چه بدان علمی ندارد، تبعّيت نمی ) العاقل ال يقفو ما ليس له به علٌم!: عاقل از آن۳
فّي تحت لسانه!: سخن بگوييد تا شما را بشناسند، چه انسان زير زبانش پنهان است!) تكلّموا تُعَرفوا ألّن اإلنسان مخ۴

؛ عيِّن الصحيح:»حق را بگوييد هر چند تلخ باشد!« - 22
) قولوا الحّق و إن كان ُمّراً!۲    ) ُقل الحّق إن كان الُمّر!۱
) ُقل حّقاً إن كان الُمّر!۴    ) قولوا حّقاً و كان ُمّراً!۳
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  ۲۳ـ  ۲۶( بما يناسب النّص التالي بدّق‗ ثّم أجب عن األسئل‗ التالي‗  ِاقرأ النّص:(
ها) متعّددة و كانت نهايتها سقوطاً و سببه في أكثر المواقع يرجع إلی الفساد في األمور السياسيّ‗ أو اإلداريّ‗ و ظهر  ظهرت في العالم حضارات(تمدن«

و  الدنياسالم أسوًة للناس في كل األمور و العقيدة اإلسالميّ‗ عقيدة شامل‗ ِألنّها تحتوي جانب اإلسالم في القرن السادس للميالد و أصبحت شريع‗ اإل
»ذلك من الحضارة اإلسالميّ‗ بطريق مباشرة و غيرمباشرة (غيرمستقيم). تَمتَّعَ اآلخرة معاً و مِن ظهور اإلسالم حتی اآلن ال يوجد أثر جديد إّال 

  عيِّن الصحيح: - 23
) الفساد في األمور السياسّي↨ أو اإلداريّ↨ فقط كان سبباً لسقوط الحضارات.۲في القرن السادس للهجرة. ) جاء اإلسالم۱
) ما كانت نهاي↨ الحضارة المصريّ↨ سقوطاً.۴  ) أصبح اإلسالم اُسوًة لِلناس في القرن السادس للميالد.۳

عيِّن الصحيح: - 24
 ) نهاي↨ كّل الحضارات تنتهي إلی الفساد.۲  ) ظهرت في العالم الثالث فقط حضاراٌت متعّددة.۱

) ما سقطت الحضارة اليونانّي↨ في التاريخ.۴  ) ينظر اإلسالم إلی الدين و الدنيا علی حد سواء.۳
 ) ۲۶و  ۲۵عيِّن الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي:(
»:تَمّتع« - 25

 فعلّي↨فعل مضارع ـ له حرفان زائدان ـ معلوم / فعل و مع فاعله جمل↨   )۱
ماٍض ـ مزيد ثالثي (من باب تفعيل) ـ للغائب / فعل و فاعله ليس محذوفاً   )۲
 »ذلك«فعل و فاعله ») / تفّعل«مزيد ثالثي بحرفين (من وزن   )۳
 »األثر«للغائب ـ له ثالث↨ حروف أصلّي↨ ـ مزيد ثالثي / فعل و فاعله   )۴

»:الدنيا« - 26
 »جانب«إليه للمضاف  اسم ـ مفرد ـ معّرف بالعلمّي↨ / مضاف  )۱
إليه ـ معّرف بأل / مضاف») أدنی«اسم تفضيل ـ مؤنث (مذّكره   )۲
 إليه لمضافه اسم ـ مفرد مذّكر ـ معرف↨ / مضاف  )۳
إليه ـ معّرف بالعلمّي↨ / مضاف» ُفعلی«اسم ـ علی وزن   )۴
 ) ‗۲۷ـ  ۳۰عيِّن المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(

ي ضبط حركات الحروف:ف الخطأعيِّن  - 27
) َوجَْدُت برناَمجاً يُساِعُدني في تََعࠩلم الَعربيَّ↨!۲ ) ال تُجاِدِل الُمْستَِمع بِالتََّعࠩنت!۱
الࠩطّالب ِألُستاذِهْم ناِدميَن؟  ) ما قالَ ۴) َعلِّْمني ُخلُقاً يَْجَمُع لي ِخيَْر الࠩدنيا و اآلَخَرة!۳

عّين الصحيح للمفردات: - 28
».ُخطوط«الُخطّ↨: ما نُعّينها إلجراء عمٍل واحد و جمعه المكّسر   )۲دلّي: الّذي يقوم بشراء األدوي↨ في الّصيدلّي↨!الصي  )۱
»!سديد«) المخبوء: بمعنی ۴  الُقطن: ماّدة بيضاء قد نستفيد منها في األعمال الطّّبّي↨!  )۳

من أخالق الجاهل: ليسعيِّن ما  - 29
) عدم الممارس↨ في التعلّم!۴  ) اإلجاب↨ قبل أن يسمع!۳↨ الكالم قبل فهمه!) موافق۲  ) الحكم بما يعلم!۱

بمعنی اِاللتزامّي في الفارسّي‗: فعليِن مضارعينِ عّين  -30
لن نستطيع أن نحضر في االمتحان في الوقت الُمحّدد!  )۲  ال توجَد سّيارٌة تنقلنا إلی الجامع↨!  )۱
  !» علينا أن نجلس األمام لنسمع كالم األستاذ جّيداً «قلُت لصديقي:   )۴»! تنجحواإن تكذبوا ال«نصحهم األستاذ و قال:   )۳
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يابد و تدبير حكيمانۀ خداوند در اين قضيه چيست؟ كدام مسئوليت، پس از پيامبر (ص) نيز ادامه می -31
 ) دريافت و ابالغ وحی ـ هشدار به مردم زمان پيامبر (ص) نسبت به خطر بازگشت به جاهليت۱

) واليت و حكومت اسالمی ـ هشدار به مردم زمان پيامبر (ص) نسبت به خطر بازگشت به جاهليت۲
) واليت و حكومت اسالمی ـ برگزيدن امام معصوم به جانشينی پيامبر (ص)۳
) دريافت و ابالغ وحی ـ برگزيدن امام معصوم به جانشينی پيامبر (ص)۴

برد؟ را در چه موردی به كار می» ئًاَفلَْن يُضرَّ اَهللاَ َشي«خداوند تعبير  - 32
۱» «۲  »أَفَِإْن َماَت أَْو قُتَِل )   »َو َمْن ينَْقلِْب علی عَِقبَيهِ )
۳» «۴»قَد َخلَت ِمن قَبلِِه الࠩرُسُل ) كِرِينَ ) ا »َسيْجزِی اُهللا الشَّ

سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، كسانی هستند كه به كدام هشدار قرآنی توجه نمايند؟ -33
«۲  »بُِشروِطها َو اَنا ِمن ُشروِطها«)۱ »َعذابی ِمن اَِمنَ  ِحصنی َدَخَل  فََمن)
۳» »انَْقلَبْتُْم عَلَی أَعَْقابُِكمْ «)۴»قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِه الࠩرُسُل )

وانست برقرار كند يا دشمنان مانع شدند؟ترين نمونۀ حكومت را ت مدت حضرت علی (ع) با چه مشكالتی مواجه بود و آيا آن بزرگوار عالی حكومت كوتاه - 34
) عهدشكنان و دشمنان داخلی ـ خير، محقق نشد.۲  ) عهدشكنان و دشمنان داخلی ـ بلی، عرضه كرد.۱
) يهوديان و دشمنان خارجی ـ خير، محقق نشد.۴  ) يهوديان و دشمنان خارجی ـ بلی، عرضه كرد.۳

داد؟ ديد و به مردم هشدار می اميه بر تخت سلطنت می امام علی (ع) چه عواملی را موجب سوار شدن بنی -35
) سرپيچی از دستورات آن حضرت و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان۲  اعتنايی و كندی در حّق آن حضرت ) بی۱
) فرو گذار نكردن در ستم و ظلم به اهل بيت پيامبر (ص)۴  ) متّحد بودن شاميان در مسير باطل خود۳

اميه به قدرت رسيدند، با چه نامی قدرت را به دست آوردند و چه روشی را در پيش گرفتند؟ ط بنیحاكمانی كه پس از سقو - 36
) عموزادگی پيامبر (ص) ـ ستم به اهل بيت (ع)۲    ) عموزادگی پيامبر (ص) ـ سلطنت۱
) اهل بيت (ع) ـ ستم به اهل بيت (ع)۴    ) اهل بيت (ع) ـ سلطنت۳

های تاريخی و تفسيری، نتيجۀ كدام چالش عصر ائمه (ع) بود و كدام مشـكل در عصـر پيامبران به كتابهای خرافی دربارۀ  راهيابی داستان - 37
 ائمه (ع) موجب شد طالبان قدرت و ثروت جايگاه و منزلت يابند؟

كرم (ص) ـ ارائۀ الگوهای نامناسب۱  ) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر ا

ۀ الگوهای نامناسب) تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث ـ ارائ۲
) تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث ـ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت۳
كرم (ص) ـ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت۴ ) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر ا

نشست؟ يک از اقدامات امامان بزرگوار (ع) به بار می هر يک از ثمرات زير به ترتيب در اثر كدام -38
معرفی  های آينده روش زندگی امامان به نسل ـ

بهره مندی مسلمانان از معارف ائمۀ اطهار (ع) ـ
پرهيز از آثار زيان بار ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر (ص) ـ

 ) معرفی خويش به عنوان امام بر حق ـ تعليم و تفسير قرآن كريم ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۱

ارزه ـ تعليم و تفسير قرآن كريم ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نوهای درست مب ) انتخاب شيوه۲
) معرفی خويش به عنوان امام بر حق ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو ـ تعليم و تفسير قرآن كريم۳
يره و سخنان پيامبر (ص)های درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو ـ حفظ س ) انتخاب شيوه۴
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كند؟ يک از سخنان امام علی (ع) به چالش تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث اشاره می كدام - 39
كنده ها در مسير باطل خود اين چنين متّحدند و شما در راه حق اين آورد كه آن اين مطلب، قلب انسان را به درد می«الف)  »ايد. گونه متفرق و پرا
»كه حالل شمارند. چنان به ستمگری و حكومت ادامه دهند كه حرامی باقی نماند جز آن اميه بنی«ب) 
»كنندگان به صراط مستقيم را شناسايی كنيد. توانيد راه رستگاری را تشخيص دهيد كه ابتدا پشت در صورتی می«ج) 
»وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند. گاه كه بخواهند به صورت تر از آن (قرآن) نيست، آن تر و فراوان كااليی رايج«د) 
 »د«و » ب) «۴  »ج«و » ب) «۳  »د«و » الف) «۲  »ج«و » الف) «۱

توجهی مسلمانان به هشدارهای ناصحانۀ اميرالمؤمنين علی (ع) چه بود و اقدام ائمۀ اطهار (ع) در مقابل تفسيرهای غلط از ثمرۀ نامبارک بی - 40
 اسالم و تحريف دين كدام است؟

كمان مبارزه و جهاد كردند. های جاهلی ـ به شكل ازگشت كامل مسلمانان به ارزش) ب۱ گون با حا  های گونا

كميت بنی۲ كمان مبارزه و جهاد كردند. اميه ـ به شكل ) بازگشت نسبی دنيای اسالم به دوران جاهليت با حا گون با حا های گونا
كميت۳ های قرآن و سخنان واقعی پيامبر را در اختيار جامعه قرار دادند. اميه ـ آموزه بنی ) بازگشت نسبی دنيای اسالم به دوران جاهليت با حا
های قرآن و سخنان واقعی پيامبر را در اختيار جامعه قرار دادند. های جاهلی ـ آموزه ) بازگشت كامل مسلمانان به ارزش۴

انجام وظيفـۀ«و » ابله با ستم به مردم و زير پا گذاشتن قوانين اسالممق«يابی مبارزۀ امامان با حاكمان، آن بزرگواران به ترتيب جهت  در علت -41
 دادند؟ چه اقداماتی انجام می» الهی رهبری و ادارۀ جامعه

 شدند.  دادند ـ مانع زير پا گذاشتن قوانين اسالم می ) حكومتی بر مبنای اسالم راستين برای برقراری عدالت تشكيل می۱

كمان غاصب را در صورت وجود شرايط بر كنار كنند. ستين برای برقراری عدالت تشكيل می) حكومتی بر مبنای اسالم را۲ دادند ـ حا
شدند. كردند. ـ مانع زير پا گذاشتن قوانين اسالم می ) با امر به معروف و نهی از منكر از حقوق مردم و اسالم دفاع می۳
كمان غاصب را در صورت وجود شرايط بر كنار كنند. فاع می) با امر به معروف و نهی از منكر از حقوق مردم و اسالم د۴ كردند. ـ حا

يک از به ترتيب هر يک ثمرۀ كدام» های بزرگ حديثی فراهم آمدن مجامع و كتاب«و » های نبوی به فرزندان امامان و ياران آنان انتقال آموزه« - 42
 اقدامات امامان معصوم (ع) بود؟

 ن معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو) تعليم و تفسير قرآن كريم ـ تبيي۱

) تعليم و تفسير قرآن كريم ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۲
) حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر (ص) ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو۳
) حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر (ص) ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۴

رای جويندگان حقيقت ثمرۀ تالش ائمۀ بزرگوار (ع) در چه راستايی بود و چه نتيجۀ ديگری را نيز به دنبال داشت؟پوشيده نماندن حقيقت اسالم ب - 43
 ) مرجعيت دينی ـ اجرايی شدن قوانين دين۲  ) واليت ظاهری ـ اجرايی شدن قوانين دين۱

) مرجعيت دينی ـ تشخيص راه حق از باطل۴  ) واليت ظاهری ـ تشخيص راه حق از باطل۳
ها ذكر شده است؟ های دوگانۀ ايشان به درستی در مقابل آن يک از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) در راستای مسئوليت عناوين كدام -44

 عدم تأييد حاكمان عباس  اميه و بنی الف) سست شدن بنای ظلم و جور بنی

های درست مبارزه انتخاب شيوه د. ب) امام صادق (ع) در روز عرفه در مراسم حج، حق حكومت را از آن خود اعالم نمودن
گر امام حسن (ع) در زمان حكومت يزيد زندگی می های درست مبارزه انتخاب شيوه كردند.  كردند، مانند امام حسين (ع) عليه او قيام می ج) ا

عدم تأييد حاكمان د) يكسان ديدن همۀ حاكمان در غصب خالفت و جانشينی پيامبر (ص) 
»د«و » ج) «۴  »د«و » الف) «۳  »ج«و » ب« )۲  »ج«و » الف) «۱

های زير، به ترتيب در كدام مورد مشهود است؟ پاسخ هر يک از پرسش - 45
اطالع های مختلف توسط امامان، حاكی از كدام اقدام ايشان در راستای واليت ظاهری است؟ رسانی غصب خالفت به شيوه ـ

هدف امامان از معرفی خويش به عنوان امام بر حق، چ ه بود؟ـ
گاهی بخشی به مردم ) انتخاب شيوه۱ های درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمی ) انتخاب شيوه۲  های درست مبارزه ـ آ
گاهی بخشی به مردم۳ كمان ـ آ كمان ـ تبيين معارف اسالمی۴  ) عدم تأييد حا ) عدم تأييد حا
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 46-50 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

46- I need to find a job that will let me make use of the experience I ............ up to now. 

1) gain 2) are gaining 3) was gaining 4) have gained

47- ............ computers were first introduced to the public in the early 1980s, technology ............ a great 

deal. 

1) Ever / changed 2) Since / has changed

3) Ever / has changed 4) Since / changed

48- A: “What’s that?”

B: “It’s an instrument for ............ .” 

1) measuring the amount of moisture in the air 2) measure in the air the amount of moisture

3) measuring in the air the amount of moisture 4) measure the amount of moisture in the air

49- If the cancer has spread to other parts of his body, this treatment will not ............ the cancer. 

1) help 2) save 3) cure 4) gain

50- We provided her with ............ support and tried to help her deal with the reality of her situation. 

1) emotional 2) addictive

3) excited 4) fortunate

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 51-55 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The Greek philosopher Aristotle was one of the first biologists. He …51… birds and animals in about 

350 BCE. …52… the 17th century, the English scientist Robert Hooke discovered living …53… through the 

newly …54… microscope. In 1953 English scientist Francis Crick and American scientist James Watson 

discovered the structure of deoxyribonucleic acid (DNA), …55… . 

51- 1) has studied 2) studying 3) to study 4) studied

52- 1) During 2) Beyond 3) Alongside 4) Across

53- 1) objects 2) kinds 3) cells 4) details

54- 1) performed 2) invented 3) existed 4) discovered

55- 1) the chemical that controls all cells and life patterns

2) chemically controlling all cell and life’s pattern

3) chemically controlled all cells and life patterns

4) the chemical which controls all cell and pattern life
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. 
Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

Although tourists might think the best place to view Roman ruins would be the modern city of Rome, 

they would be mistaken. There is one city that helps visitors understand better than any other what it must 

have been like to live in the ancient Roman world. That city, in western Turkey, is Ephesus. In Ephesus, 

visitors find fabulous ruins from around 100 AD, such as the magnificent library and a theater that once 

seated 24,000 audience members. The ruins are among the best-preserved in the world and include houses, 

temples, and baths. Tourists can also visit ancient residences, complete with marble floors and frescoes 

painted on the walls. 

Ephesus used to serve as an important trading center for the Roman Empire because it had access to 

the Aegean Sea. However, the river that led to the Aegean filled with silt, and today Ephesus is miles inland. 

The city was deserted in the Middle Ages. Visitors to Ephesus can walk down a Roman road and see 

buildings that the ancient Romans saw. They can appreciate feats of engineering that are still impressive, 

such as the incredible acoustics in the huge open-air theater. Here, Roman audience members once listened 

to classical plays and watched gladiators fight. At Ephesus today, tourists can experience the ancient 

Roman Empire in its most inspiring form. 

56- The author is mainly trying to ............ . 

1) inform readers how Ephesus has changed over time

2) persuade readers that Ephesus is the best place to see Roman ruins

3) entertain readers with a story about Ephesus

4) compare the ruins in Ephesus to the ruins in Rome

57- The word “fabulous” in the first paragraph is closest in meaning to ............ . 

1) domestic 2) natural 3) wonderful 4) regular

58- Unlike Rome, the city of Ephesus ............ . 

1) was deserted in the Middle Ages 2) is still an important city

3) was a major center of the ancient Roman Empire 4) contains ancient ruins

59- Which one best describes the author’s attitude toward Ephesus?

1) The author is critical of Ephesus.

2) The author is upset that Ephesus was abandoned.

3) The author thinks Ephesus is important.

4) The author is pleased that visitors prefer Rome to Ephesus.

60- One theme of the passage is that ............ . 

1) it is important today to visit spiritual centers

2) people can learn more from cities of the present than cities of the past

3) important civilizations developed near water

4) people can learn about the past by exploring ancient ruins
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حاصل -61
)tan( )sin(

A
cos( )






10725
3 6

61
4

كدام است؟

۱(6
6۲( 6

6۳( 6
2۴(6

2

گر - 62 xا    2
6 mcosxو3  2 1

در اين صورت حدود تغييرات 4 ،m كدام است؟

۱(m   3 132 2۲(m   3 132 2

۳(m  3 3
2 2۴(m  3 3

2 2

گر - 63 xا   2وsinx  5
)cosگاه حاصل عبارت باشد، آن3 x)sin(x ) cot( x)tan( x)     5 313 2 كدام است؟2

۱(16
45۲(56

45۳(13
9۴( 16

45

حاصل عبارت -64
tan tan tan tan

 
  

111 1
1 69 1 701 20 1 21    كدام است؟

۱( ۲۴۲(/24 5۳( ۲۵۴(/25 5

گر مجموع كم - 65 fتـرين و بيشـترين مقـدار تـابع ا (x) c asin(x )   fو ۸برابـر 3 ( )  13گـاه حاصـل باشـد، آنf ( ) 2
كـدام3

a)است؟ ) 0
۱(1 ۲(6۳ (۹۴( ۵

yشكل زير نمودار تابع - 66 a bcos( x)  2است. حاصلa b كدام است؟

۱ (۱۲
۲(12
۳ (۱۴
۴(14

yنمودار توابع - 67 cosx وy sin(x )  ]در بازۀ4 , ]0 كنند؟ ديگر را قطع می در چند نقطۀ يک 2

۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲صفر )۱

fنمودار تابع - 68 (x) را
yبريم و به تابع واحد به سمت پايين می ۲واحد به سمت راست و سپس 3 sinx 1 رسيم. مقدار میf ( )2

كدام3

است؟
۱ (۴۲ (۳۳ (۲۴ (۱
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گر - 69 xfا (x) a 3 وf ( )  13 fباشد، مقدار 3 ( )1 كدام است؟

۱ (۱  ۲ (۳  ۳ (۹ ۴(1
9

xfبرد تابع - 70 (x) a b  2 برابر( , ) 5 گر اين تابع از نقطۀ )است. ا , )1 fعبور كند، حاصل 3 ( )2 ؟كدام است

۱( 9
8۲( 19

4

۳( 39
8۴( 9

2

xfنمودار تابع -71 (x) ( )  41 3 a)در بازۀ 52 , ) باالتر از خطy  19
A(aلۀ نقطۀقرار دارد، فاص 2 , a ) 2 از مبدأ مختصات چقدر 1

 است؟

۱ (۵ ۲ (۴  ۳(4 2   ۴ (۱

xyنمودارهای دو تابع - 72 ( )   114 xyو 2  2 كدام است؟ ABخط  كنند. طول پاره ديگر را قطع می يک Bو  Aدر دو نقطۀ  1

۱ (۱  ۲(2۳(2 2۴(1
2

log/هرگاه - 73 2 0 logباشد، حاصل 3 كدام است؟ 125

۱(21
10۲(19

20۳(21
20۴(7

15
xlogهرگاه داشته باشيم - 74 ( ) x log   33 16 9 های اين معادله كدام است؟ گاه اختالف ريشه ، آن10

۱(log3 2۲(log3 4
۳(log 33 2۴(log 33 4

logگرا -75 (x ) log (x ) log   2
5 5 510 1 logگاه برقرار باشد، آن 2 ( x )4 3 كدام است؟ 20

۱(3
2۲(5

2۳(7
2۴(9

2
گر - 76 xlogا x(log x)2 8 logاصلگاه ح باشد، آن 4 ( x )5 3 كدام است؟ 4

۱ (۱۲(log 51 2
۳(log 51 2 ۴ (۲

گر - 77 xا x 1 3 22 آن 5 حاصل باشد، logگاه ( x )4 18 است؟ 1 log)/كدام )2 0 3 
۱ (۱۲ (۲۳ (۳۴ (۴

است؟ نادرستزينۀ زير كدام گ -78
۱(log 2 3 1۲( /log 0 2 3 0

۳(/log 3 0 2 0۴(/log / 0 2 0 3 0
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fشكل زير نمودار تابع - 79 (x) a log (x b)  2 دهد، حاصل را نمايش میf ( كدام است؟ 6(
۱ (۴
۲ (۵
۳ (۶
۴ (۸

است؟ نادرستكدام گزينه  -80

yتوابع) ۱ log x1 1
2

xyو 2 ديگرند. وارون يک 2

ay) تابع۲ log x برایa  صعودی است. 1
y) دامنۀ تابع۳ log (x ) 3 )برابر 1 , ) 0 و برد اين تابع برابر .است

ay) تابع۴ log x يک است. به همواره يک
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دور از انتظار است.............  ای از تقسيم يک ياختۀ غضروفی در بدن انسان كه در مرحله - 81
عدد دنای خطی در ياخته ۹۲كنند، حضور  ا میها بيشترين فشردگی را پيد تن فام) ۱
كنند، فعاليت گروهی از پروتئازها كروماتيدی در دو قطب ياخته تجمع پيدا می های تک كروموزوم) ۲
ها تن افتد، كاهش فشردگی فام ها اتفاق می حركت ميانک) ۳
ها از سانتريولها  شود، كاهش فاصلۀ كروموزوم عدد كروموزومی ياخته موقتاً دو برابر می) ۴

كدام گزينه به درستی بيان شده است؟ - 82
 گيرد، قطعاً سرطانی است. برداری مورد آزمايش قرار می ) بافتی كه در روش بافت۱

شوند. گيرند، مجبور به پيوند مغز استخوان می درمانی قوی قرار می ) بعضی از افرادی كه تحت شيمی۲
.مردگی است سوختگی مثالی از بافت ) آفتاب۳
شود. ها و در شرايط خاص ايجاد می شده در همۀ ياخته ريزی ) مرگ برنامه۴

كند؟ تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  -83
 »توانند ............ باشند. هايی كه توسط ............ ، می در انسان در شرايط طبيعی، ياخته«

ط دارای يک عدد كروموزومفق ـشوند  خواری می های سرتولی بيگانه ) ياخته۱
يكسان داشتهای  هستهمقدار مادۀ وراثتی  ـشوند  ) اووسيت ثانويه ايجاد می۲
ها نقش داشته ها و استخوان در رشد ماهيچه ـگيرند  تأثير قرار می   در مردان تحت LH) هورمون ۳
كروزوم)  های تارک ) آنزيم۴ های غيرخواهریدارای كروماتيد ـ گيرند تحت تأثير قرار میتن (آ

د.نشو در انسان به هنگام تقسيم ياختۀ تخم ............ تقسيم ياختۀ ............ می - 84
 اسپرماتوسيت اوليه، ساختارهای چهاركروماتيدی، تشكيل  ) همانند ـ۱

كروماتيدی) فامينكی (تک تن(―روموزوم)ها، تک ) برخالف ـ اووگونی، فام۲
دو برابرموقتاً ای،  تن(―روموزوم)ها در مرحله داد فامقطبی، تع جسم) همانند ـ نخستين ۳
) برخالف ـ اسپرماتوگونی، پروتئين اتصالی در ناحيۀ سانترومر، تجزيه۴

كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستی تكميل می -85
............ » های ............ كه در طول حيات خود ............ ، قطعاً  در بدن يک مرد سالم و بالغ، ياخته«
 های دوكروماتيدی داشته باشند ـ حاصل ميوز هستند. توانند كروموزوم الدی ـ می ) تک۱

شوند. های خود را دوكروماتيدی كنند ـ به طور دائمی تقسيم نمی توانند كروموزوم ) دوالدی ـ نمی۲
تدای تشكيل توانايی حركت دارند.های دوكروماتيدی داشته باشند ـ در اب توانند كروموزوم الدی ـ نمی ) تک۳
دهند. های خود را دوكروماتيدی كنند ـ ساختارهای چهاركروماتيدی تشكيل می توانند كروموزوم ) دوالدی ـ می۴

ای از تقسيم ميوز (３استمان) است كه ............  شكل زير مربوط به مرحله - 86
 شود. ابر میتنی ياخته نسبت به مرحلۀ قبل، دو بر ) در آن عدد فام۱

شوند. گذاری وارد لولۀ رحمی می شود كه به دنبال تخمک هايی انجام می ) در ياخته۲
شود. ) قطعاً در پايان اين تقسيم دو ياخته با اندازۀ مشابه ايجاد می۳
ساله باشد. ۵های يک دختر  های قرار گرفته داخل تخمدان تواند مربوط به ياخته ) نمی۴

های جنسی همتا دارد، ممكن ............  كند و كروموزوم های خونی را در كبد توليد می هدر پيكر فردی كه ياخت -87
كروموزوم داشته باشد. ۴۷دار،  های هسته ) نيست درون هستۀ ياخته۱
زايی، تقسيم سيتوپالسم نامساوی اتفاق بيفتد. ) است در هنگام فرايند تخمک۲
متا در حال جدا شدن از هم باشند.های ه ای، كروموزوم ) نيست در هيچ ياخته۳
) است در آينده، غدد جنسی به خارج از محوطۀ شكمی منتقل شوند.۴
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بيان شده است؟ نادرستیشدۀ ياخته به  ريزی كدام گزينه در ارتباط با مرگ برنامه -88
های ميانی انگشتان در دوران جنينی همۀ پرندگان، مثالی از اين فرايند است. ) حذف پرده۱
افتد. مردگی به صورت غيرتصادفی اتفاق می برخالف بافت) ۲
شود. ها و در شرايط خاص ايجاد می ) در بعضی ياخته۳
كنند. كننده در ياخته شروع به تجزيۀ اجزای ياخته و مرگ آن می های تخريب ) در اين فرايند، در چند ثانيه پروتئين۴

............  توانند نمیهای سازندۀ ............،  ، ياختهسالممرد ساز يک  های اسپرم به طور معمول در ديوارۀ لوله - 89
 های مشابه در اتصال باشند. ) اسپرماتوسيت اوليه ـ با ياخته۱

های همتا را زير هم قرار دهند. تن ) اسپرماتوسيت ثانويه ـ در مرحلۀ متافاز، فام۲
تن جنسی باشند. فقط دارای يک نوع فام  ) اسپرماتيد ـ۳
ساز، تمايز يابند. های اسپرم اسپرم ـ در حين حركت به سمت وسط لوله )۴

كند؟ چند مورد، عبارت زير را به درستی تكميل می - 90
»جانداری كه يک ياختۀ ............ آن دارای ............ است، ............ «

سازد. رهای چهاركروماتيدی می، ساختا۱در مرحلۀ پروفاز  _كروموزومی  ۀسه مجموع ـدار  الف) پيكری هسته
های محيطی را دارد. قطعاً توانايی پاسخ به محرک _كروموزوم  ۲۳ ـب) جنسی 

های گياهی روی زمين باشد. بيشترين گونهگروهی با تواند جزو  می _كروموزومی  ۀشش مجموع ـدار  ج) پيكری هسته
كه توانايی تقسيم دائمی دارند.هايی باشند  تواند دارای ياخته می _كروموزوم  ۲۳ ـد) جنسی 

۱ (۴۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱
كدام گزينه در ارتباط با دستگاه توليدمثلی در انسان، به درستی بيان شده است؟ -91

شوند و سيتوپالسم كافی برای رشد و نمو جنين ندارند، قطعاً قادر به لقاح نيستند. زايی ايجاد می هايی كه طی تخمک ) در زنان، ياخته۱
شود. كند، در زنان باعث ترشح پروژسترون از فوليكول می های سرتولی را تحريک می ونی كه در مردان ياخته) هورم۲
است. LHبر رشد و بالغ شدن انبانک بيشتر از  FSH) در چهارده روز اول چرخۀ جنسی زنان، اثر ۳
كند. هر تخمدان رشد يافته و چرخۀ تخمدانی را آغاز می های موجود در ) در ابتدای هر دورۀ جنسی مربوط به زنان، فقط يكی از فوليكول۴

  توان گفت ............ در ارتباط با چرخۀ ............ مربوط به يک زن سالم، می - 92
 يابد. ) رحمی ـ پس از قاعدگی، ضخامت ديوارۀ داخلی رحم كاهش می۱

محرک تخمدان دارند.های  ) تخمدانی ـ هورمون استروژن دو نقش متضاد در تنظيم ترشح هورمون۲
) رحمی ـ رشد و نمو ديوارۀ داخلی رحم با رسيدن به نيمۀ دوره متوقف خواهد شد.۳
شود. ) تخمدانی ـ غيرفعال شدن جسم زرد باعث افزايش استروژن و پروژسترون در خون می۴

تـری انـد و مقـدار كم يتوپالسم به وجود آمدهزايی و با تقسيم نامساوی س هايی كه طی مراحل تخمک به طور معمول در يک زن، همۀ ياخته - 93
ديگر تفاوت دارند. با يک ، ............ ديگر شباهت و از نظر ، به يک............  اند، از نظر سيتوپالسم دريافت كرده

) تعداد فامينک(―روماتيد)ها ـ تعداد ميانک (سانتريول)۱
روماتيدی) عدد كروموزومی ـ توانايی تشكيل ساختارهای چهارك۲
های جنسی تن های كروموزومی ـ نوع فام ) تعداد مجموعه۳
) تعداد سانترومرهای موجود در هسته ـ محل به وجود آمدن۴

كند؟ تكميل می نادرستیچند مورد، عبارت زير را به  - 94
»تنی ............، قطعاً ............  در نوعی ياخته با عدد فام«

nالف)  برای هر ژن فقط يک نسخه داخل ياخته وجود دارد. ـ 23
nب) 3 تواند اطالعات وراثتی ياختۀ قبلی خود را تكثير كند. ياخته نمی ـ21
nج) 2 های آن ايجاد خواهد شد. تن هايی با نصف تعداد فام در صورت ميوز، ياخته ـ14
nد) 4 تن همتا وجود دارد. عدد فام ۷تنی،  فام ۀدر هر مجموع ـ28
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲۴ (۱
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nتنی ای با عدد فام های ياخته تن كه همۀ فام در صورتی - 95 2 با هم بمانند و اين اتفاق باعـث ايجـاد نـوعی ۱طی تقسيم ميوز (３استمان)  ،8
كدام گزينه در ارتباط با تخم حاصل از تركيب اين ياخته و يک ياختۀ جنسی طبيعی به درستی غيرطبيعی شود،  تنی ياختۀ جنسی با عدد فام

بيان شده است؟
تن داخل تخم، سه نسخۀ مشابه ديگر وجود دارد. ) برای هر فام۱
شوند. های همتای تخم، طی آنافاز از هم جدا می تن ) فام۲
های داخل هر مجموعه با هم همتا هستند. تن م كه فاتنی است  ) دارای سه مجموعۀ فام۳
شود كه توليدمثل جنسی ندارد. ) از رشد تخم جانداری حاصل می۴

كند؟ تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  - 96
»ساز مربوط به يک مرد سالم، ............ دارند. های اسپرم در ديوارۀ لوله«
 تری ر مقايسه با ياختۀ اسپرماتيد، هستۀ بزرگهای اسپرماتوگونی د ) ياخته۱

ديگر قرار دهند، در كنار يک انجام می ۲هايی كه ميوز  ) ياخته۲
هستند، حضور LHهايی كه دارای گيرنده برای هورمون  ) ياخته۳
ها، قابليت تمايز های اسپرماتيد در حين حركت به سمت وسط لوله ) ياخته۴

است؟ نشدهطان به درستی بيان كدام گزينه در ارتباط با سر - 97
شود. ها ايجاد می ) در اثر به هم خوردن تعادل بين تقسيم ياخته و مرگ ياخته۱
های رايج درمان سرطان است. برداری يكی از روش ) بافت۲
شود. ها در همۀ بدن می ياخته درمانی با استفاده از داروها باعث سركوب تقسيم  ) شيمی۳
ها است. ها شيوع بيشتری دارند، نقش برخی از ژن از سرطان كه بعضی ) علت اين۴

كند؟ تكميل می نادرستیچند مورد، عبارت زير را به  - 98
»تواند در زنان ............   های ............ گيرنده دارد، می نوعی هورمون مترشحه از هيپوفيز پيشين كه در مردان روی ياخته«

انبانک (فوليكول) شود. الف) سرتولی ـ سبب افزايش ابعاد
های اوليه به لولۀ رحمی باشد. ب) بينابينی ـ عامل اصلی آزاد شدن اووسيت

تر شدن آن بشوند. ج) سرتولی ـ به طور مستقيم باعث رشد ديوارۀ داخلی رحم و ضخيم
های جسم زرد شود. د) بينابينی ـ باعث افزايش ترشح پروژسترون از ياخته

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴
............  مربوط به دستگاه توليدمثلی يک فرد بالغ است كه............  با توجه به شكل زير، بخش - 99

كنند. ها حالت كشيده پيدا می ـ در آن، اسپرم» الف) «۱
كند. ها اضافه می ـ مايعی غنی از گلوكز را به اسپرم» ب) «۲
كند. به ميزنای جلوگيری میباشد كه از بازگشت ادرار  ای می ـ دارای دريچه» ج) «۳
باشد. شود كه در ابتدای خود دارای يک برآمدگی می ـ به بخشی متصل می» د) «۴

بيان شده است؟ نادرستیكدام گزينه در ارتباط با چرخۀ رحمی در يک دختر جوان، به  - 100
شود. ) بيشترين اندوختۀ خونی ديوارۀ رحم در هفتۀ چهارم ايجاد می۱
كند. نی، ياختۀ تخم به درون جدار رحم نفوذ می) در طی عمل جايگزي۲
يابد. ) در بخشی از اين چرخه، سرعت رشد ديوارۀ داخلی رحم كاهش و فعاليت ترشحی آن افزايش می۳
گيرد. های تخمدانی انجام می ) تمام وقايع اين چرخه با تأثير هورمون۴

nتنی در هر جانداری با عدد فام -101 2 توان گفت قطعاً ............  دار در حال تقسيم ............ ، می كه نوعی ياختۀ هسته  نگامی، ه46
 تنی مشابه خود ايجاد خواهد كرد. ) است ـ در پايان، دو ياخته با عدد فام۱

های درهم به نام كروماتين است. ای از رشته تر و به صورت توده های هسته، كم تن ) نيست ـ فشردگی فام۲
) است ـ درون ياخته دو جفت ميانک (سانتريول) وجود دارد.۳
مولكول دنا درون هستۀ خود است. ۹۲) نيست ـ دارای ۴
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كند؟ چند مورد، عبارت زير را به درستی تكميل می -102
............ » نيست..... ، ممكن ساز مربوط به يک پسر جوان، به هنگام تقسيم يک ياختۀ ............ يک ياختۀ ....... های اسپرم در ديوارۀ لوله«

های همتا از هم جدا شوند. ای، كروموزوم الف) اسپرماتوگونی همانند ـ اسپرماتوسيت ثانويه ـ در مرحله
ای، به هر سانترومر بيش از يک رشتۀ دوک متصل باشد. ب) اسپرماتوسيت ثانويه برخالف ـ اسپرماتوسيت اوليه ـ در مرحله

كروماتيدی باشند. ها تک يه همانند ـ اسپرماتوگونی ـ در برخی مراحل، كروموزومج) اسپرماتوسيت اول
ای، پوشش هسته اطراف يک مجموعۀ كروموزومی تشكيل شود. د) اسپرماتوگونی برخالف ـ اسپرماتوسيت ثانويه ـ در مرحله

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

در تخمدان به دنبال تأثير نوعی هورمون، فعاليت ترشـحی خـود را افـزايشهای جسم زرد موجود  به طور معمول در يک دختر بالغ، ياخته - 103
 دهند. كدام عبارت در ارتباط با اين هورمون صادق است؟ می

شود. كليه ترشح می ) به مقداری توسط بخش قشری غدۀ فوق۱
شود. های فوليكولی متصل می های موجود در سطح ياخته ) به گيرنده۲
مستقيم در بروز صفات ثانويه نقش دارد.) در مردان به طور غير۳
دهد. ) زياد شدن اين هورمون به دنبال افزايش ترشح پروژسترون رخ می۴

كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستی كامل می -104
......... »ساز مربوط به يک پسر جوان، امكان ............ به هنگام تقسيم ............ وجود ... های اسپرم در ديوارۀ لوله«
دارد. _های ايجادشده از اسپرماتوسيت اوليه  ياخته ـ) تشكيل ساختارهای چهاركروماتيدی ۱
ندارد. _های مولد اسپرماتيد  ياخته ـ) دو برابر شدن موقتی عدد كروموزومی ۲
دارد. های ايجادشده از اسپرماتوگونی ـ ياخته ـ) حضور بيش از يک مولكول دنا در ساختار هر كروموزوم ۳
ندارد. _كروموزومی  ۀهايی با يک مجموع ياخته ـ) تجزيۀ پروتئين اتصالی در ناحيۀ سانترومر ۴

كند؟ تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  - 105
»ای مربوط به يک ياختۀ بافت پوششی انسان كه ............  ای از چرخۀ ياخته در مرحله«
ها با ميكروسكوپ نوری وجود ندارد. شوند، امكان مشاهدۀ آن (فامينكی) میها، دوكروماتيدی  ) كروموزوم۱
) دو عدد ميانک (سانتريول) داخل ياخته حضور دارند، قطعاً هر كروموزوم دارای دو عدد مولكول دنا است.۲
يپ استفاده كرد.توان از اين مرحله برای تهيۀ كاريوت شوند، می ها در سطح استوايی ياخته رديف می ) كروموزوم۳
ها وجود ندارد. های دوک به سانترومر كروموزوم كنند، امكان اتصال رشته ، فشرده و ضخيم شدن می های كروماتينی شروع به كوتاه ) رشته۴
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Rدر مدارهای شكل زير، -106 R r 2 12 در R2شكل (الف) چند برابر توان مصرفی در مقاومتدر مدار  R1است. توان مصرفی در مقاومت 4
مدار شكل (ب) است؟

۱(/0 5
۲(/0 25
۳(/0 75
۴(/0 3

اسـت؟ rشـده) در مقاومـت  چند برابر توان مصرفی (تلف R1دهد. توان مصرفی مقاومت یولت را نشان م ۲۴سنج  در مدار شكل زير، ولت - 107
سنج را آرمانی در نظر بگيريد.) (ولت

۱ (۴
۲ (۳
۳ (۲
۴ (۱

گر توان مصرفی اتوی  كار می V220و V110به ترتيب با اختالف پتانسيل الكتريكی Bو  Aدو اتوی  - 108 Bبرابر توان مصرفی اتـوی  A ،۲كنند. ا

درست است؟ Bو  Aزمان يكسان، كدام گزينه در ارتباط با دو اتوی  باشد، در مدت
است. B، دو برابر گرمای توليدشده در اتوی A) گرمای توليدشده در اتوی ۱
است. Bر اتوی نصف گرمای توليدشده د A) گرمای توليدشده در اتوی ۲
يكسان است. Bو  A) گرمای توليدشده در اتوی ۳

A،1) گرمای توليدشده در اتوی ۴
است. Bگرمای توليدشده در اتوی 3

گر شدت جريان گذرنده از يک مقاومت، -109 ان گذرنده از اين مقاومـت در ابتـداشود. شدت جري برابر می ۱۶افزايش يابد، توان مصرفی آن  A6ا
 چند آمپر بوده است؟ (دمای مقاومت را ثابت در نظر بگيريد.)

۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۶
چند آمپر و در كدام جهت است؟ I1در شكل زير -110

به سمت راست ـ ۶) ۱
به سمت چپ ـ ۸) ۲
به سمت راست ـ ۸) ۳
به سمت چپ ـ ۶) ۴

https://konkur.info



  ربيتج يازدهمسؤال فيزيك  |  18

محل انجام محاسبات

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

گر جريان عبوری از مقاومت در مدار -111 باشد، شدت جريان گذرنده از باتری چند آمپر است؟ A2برابر R1شكل زير، ا
۱(/9 5
۲ (۱۹

۳(38
3

۴(38
7

شود؟ (آمپرسنج را آرمانی در نظر بگيريد.) ، جريان عبوری از از آمپرسنج چند برابر میKزير، پس از بسته شدن كليد در مدار شكل  - 112
۱ (۳
۲ (۲
۳ (۶
۴ (۴

گر موقعيت كليد  Aبه موقعيت  Kدر مدار شكل زير، ابتدا كليد  -113 تغيير دهيم، توان خروجی بـاتری در Bبه  Aرا از  Kدر مدار متصل است.  ا
)/تواند باشد؟ دو حالت يكسان است. مقاومت درونی باتری تقريباً برابر چند اهم می هر )2 1 4
۱ (۴
۲ (۱
۳ (۲
۴ (۳

سـنج و ولتچنـد اهـم اسـت؟ ( R1دهند. مقاومـت آمپر را نشان می ۲ولت و  ۳۰سنج و آمپرسنج به ترتيب اعداد  در مدار شكل زير ولت - 114

آمپرسنج را آرمانی در نظر بگيريد.)
۱ (۹
۲ (۳
۳ (۴
۴ (۶
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گر مقاومت -115 دهند، به ترتيب از راست بـه چـپ چگونـه سنج  و آمپرسنج نشان می را افزايش دهيم، اعدادی كه ولت R2در مدار شكل زير، ا
نظر بگيريد.)سنج و آمپرسنج را آرمانی در  كنند؟ (ولت تغيير می

افزايش ـ ) ثابت۱
ثابت ـ ) ثابت۲
ثابت ـ ) افزايش۳
افزايش ـ ) افزايش۴

گـر اهمی به شكل دلخـواه در مـداری می ۱۲را به همراه سه مقاومت مشابه  rولت و مقاومت درونی  ۴۸يک باتری با نيروی محركۀ  - 116 بنـديم. ا
باشد، مقاومت درونی اين باتری تقريباً چند اهـم A4اين باتری عبور كند، برابر تواند از ترين جريان الكتريكی كه می اختالف بيشترين و كم

)/است؟ )10 3 1

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۵  ۴ (۱
اند؟ در كدام گزينه به درستی آمده Bو  Aای در نقاط  با توجه به شكل زير، جهت ميدان مغناطيسی حاصل از آهنربای ميله - 117

۱(۲(

۳ (    ۴(
در  گزينـه  دهـد. كـدام ها را نشـان می ايم و شكل زير يكی از خطوط ميدان مغناطيسی ميان آن ديگر نزديک كرده را به يک Bو  Aدو ميلۀ  -118

 ارتباط با اين دو ميله صحيح است؟

يک ميلۀ آهنی است. Bآهنربا و ميلۀ  A) حتماً ميلۀ ۱
له آهنی هستند.) حتماً هر دو مي۲
ها آهنربا است. ) حتماً يكی از ميله۳
) حتماً هر دو ميله آهنربا هستند.۴

گر يک آهنربای ميله - 119 ای را به چهار قسمت مساوی تقسيم كنيم، كدام گزينه در ارتباط با چهار قسمت ايجادشده درست است؟ ا
اطيسی هستند.قطبی مغن ) قسمت اول و آخر، آهنربای كامل و دو قسمت ميانی، تک۱
) قسمت اول و آخر، يک آهنربای كامل بوده و دو قسمت ديگر آهنربا نيستند.۲
كدام از چهار قسمت، يک آهنربای كامل نيستند. ) هيچ۳
) هر چهار قسمت، يک آهنربای كامل هستند.۴

حركت است. اين ذره در ميدان مغناطيسی يكنواخـتيک ذرۀ كيهانی با جرم ناچيز و دارای بار منفی در راستای قائم از باال به پايين در حال  -120
) ، به سمت شمال  شود؟ (به سمت جنوب  زمين به كدام جهت منحرف می

) شمال شرقی۲ ) جنوب غربی۱
) شرق۴ ) غرب۳
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/يكنواخت به بزرگی درون يک ميدان مغناطيسی C300ای با بار ذره - 121 T0 mبا سرعت 04
s

حداكثر نيروی مغناطيسی وارد اندازۀ شود.  وارد می 410

چند نيوتون است؟اين ذره بر 
۱(/0 4   ۲(/1 2   ۳(/0 12۴ (۴

)يک هستۀ اتم هليم -122 He)4
های يكسان و به صورت عمود وارد يک ميـدان مغناطيسـی يكنواخـت ک پروتون و يک الكترون با سرعت، ي2

گر اندازۀ می نه صحيح است؟نشان دهيم، كدام گزي F3و F1،F2ها را به ترتيب با نيروهای مغناطيسی وارد بر آن  شوند. ا

۱(F F F 1 2 3    ۲(F F F 1 2 3    ۳(F F F 1 3 2۴(F F F 1 2 3

Cدر شكل زير، ذرۀ بارداری با بار -123 5 را با سرعتm
s

Bيكنواختدر ميدان مغناطيسی  710


/به بزرگـی  T0 كنيم. نيـروی پرتـاب مـی 5

مغناطيسی وارد بر آن چند نيوتون و در چه جهتی است؟
۱(/12 به سمت شمال غرب ـ5
به سمت شمال غرب ـ ۲۵) ۲
به سمت جنوب شرق ـ ۲۵) ۳
۴(/12 به سمت جنوب شرق ـ5

q)و بار mای به جرم  ذره -124 ) q 0 تواند بدون انحراف حركت كند؟ در اختيار داريم. در كدام گزينه اين ذره می

۱(۲(

توانند صحيح باشند. ) می۳) و (۱های ( ) گزينه۴)۳

نواخت عمود برهم را در نظر بگيريد. جهت ميدان الكتريكی در امتداد قائم رو بـه پـايين و مطابق شكل زير، دو ميدان الكتريكی و مغناطيسی يك - 125
باشد. يک الكترون را با تندی معين و ثابت در كدام جهت در فضای ميان اين دو ميدان پرتاب  جهت ميدان مغناطيسی به سمت جنوب (برونسو) می

نظر كنيد.) يروی وزن الكترون صرفكنيم تا نيروی خالص وارد بر آن بيشينه شود؟ (از ن
) در راستای قائم از پايين به باال۱
) افقی از غرب به شرق۲
) افقی از شرق به غرب۳
) در راستای قائم از باال به پايين۴
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كثر نيروی كشش قابل تحمل هر نخ -126 N1در شكل زير، اندازۀ حدا
چند آمپر و در چه جهتـی باشـد تـااست. شدت جريان گذرنده از سيم 40

Ãwm´در حال تعادل باقی بماند؟ ( ABسيم  g 40،mg
s

 ها را رو به باال و در خالف جهـت نيـروی وزن در و جهت نيروی كشش نخ 210

 نظر بگيريد.)

۱(/0 Bبه  Aاز  ـ 5

۲(/0 Aبه  Bاز  ـ 5

۳(/0 Aبه  Bاز  ـ 35

۴(/0 Bبه  Aاز  ـ 35

Bدر ميدان مغناطيسی يكنواخت A200و حامل جريان cm20سيمی به طول -127


چنـان قـرار گرفتـه كـه انـدازۀ نيـروی T310به بزرگی 

Nمغناطيسی وارد بر آن 22 شود. زاويۀ راستای سيم و خطوط ميدان چند درجه است؟ می 10
۱ (۳۰  ۲ (۶۰  ۳ (۴۵  ۴ (۹۰

غناطيسی يكنواختی قـرار دارد، نشـان داده شـدهها، جهت جريان و نيروی مغناطيسی وارد بر سيمی كه درون ميدان م در هر يک از گزينه - 128
است. در كدام گزينه، جهت ميدان مغناطيسی، درونسو است؟

۱(۲(۳ (  ۴(

/سيمی عمود بر ميدان مغناطيسی -129 /B i j 0 4 0 3
 

گر از سيم شدت جريان   آمپر عبور كنـد، انـدازۀ نيـروی ۸(برحسب تسال) قرار دارد. ا
 متر از آن چند نيوتون است؟ نتیسا ۱۰وارد بر 

۱(/0 5    ۲(/0 4    ۳(/0 3    ۴(/0 2
كدام گزينه در ارتباط با نيروی وارد بر سيم حامل جريان از طرف ميدان مغناطيسی صحيح است؟ - 130

راستا است. جريان عمود و با ميدان مغناطيسی، هم) بر راستای ۱
راستا و عمود بر راستای ميدان مغناطيسی است. ) با جريان الكتريكی هم۲
) به زاويۀ ميان ميدان مغناطيسی و راستای جريان بستگی ندارد.۳
بر راستای ميدان مغناطيسی و هم بر راستای جريان الكتريكی، عمود است.  ) هم۴
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kº¼ÃQ
ÂP²ITºA

____ __ ____C OC H C OC C

(kJ.mol )1 380750348415

گر يک مول از كتون موجود در ميخک در حالت گازی به اتم جه به دادهبا تو -131 های سازندۀ گازی آن تبديل شود چند كيلـوژول های جدول زير ا
گرما الزم است؟

۱ (۸۲۷۸
۲ (۸۶۴۸
۳ (۸۹۹۶
۴ (۸۶۲۶

گذارد؟ شاخۀ سينتيک شيميايی چه تعداد از موارد زير را در اختيار می -132

 كنش كنش   ميايیهای شي شرايط انجام وا های شيميايی چگونگی انجام وا

 كنش مقدار انرژی مبادله كنش   های شيميايی شده در وا های شيميايی عوامل مؤثر بر سرعت وا
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱

است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 133
كسيژن نيز دارند. ) سوخت۱ های سبز در ساختار خود افزون بر كربن و هيدروژن، ا
كنش را در فشار ثابت به روش تجربی تعيين كرد. كمک گرماسنج ليوانی می) به ۲ توان گرمای وا
) تفاوت آنتالپی سوختن پروپان و اتان به تقريب برابر با تفاوت آنتالپی سوختن متان و اتان است.۳
دارد. های روزانۀ او بستگی ) ميزان انرژی مورد نياز بدن هر فرد به وزن، سن، قد و ميزان فعاليت۴

كنش Hگرماسنج ليوانی برای تعيين -134 ها يا فرايندهای زير مناسب است؟ كدام وا
H O

a) NH NO (s) NH (aq) NO (aq) H    2
4 3 4 3 0

b) PCl (g) PCl (g) Cl (g) H   5 3 2 0
Hc) HCl(aq) KOH(aq) KCl(aq) H O(l)    2 0
Hd) CH (g) O (g) CO (g) H O(g)    4 2 2 2 02 2

۱(b , a ۲(c , a

۳(d , c ۴(d , b

های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 135

 كنش در تهيه و نگه  كننده دارد. داری مواد غذايی سالم نقش كليدی و تعيين آهنگ انجام وا

 كی ها و غذاها تاريخ مصرف دارند. همۀ خورا

 ،تر از محيط گرم، مرطوب و تاريک است. داری انواع مواد غذايی مناسب خشک و روشن برای نگه محيط سرد

 كسيژن از محيط نگه كی حذف ا ها خواهد بود. ها سبب افزايش زمان ماندگاری و بهبود كيفيت آن داری مواد غذايی و خورا
۱ (۱ ۲ (۲
۳ (۳ ۴ (۴
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عروف است، زيرا ............ هيدروكربنی كه ............ به گاز مرداب م -136
ها است. ترين منبع تهيۀ آن مرداب ها دارد ـ مهم ترين نقطۀ جوش را بين هيدروكربن ) كم۱
آوری شده است. ها جمع های هيدروژن را دارد ـ نخستين بار از سطح مرداب ترين شمار اتم ) كم۲
ها است. نبع تهيۀ آن مردابترين م ها دارد ـ مهم ترين جرم مولی را بين هيدروكربن ) كم۳
آوری شده است. ها جمع دهد ـ نخستين بار از سطح مرداب ) بخش عمدۀ گاز طبيعی را تشكيل می۴

Cفرمول مولكولی - 137 H O4 ژنیهـا پيونـد هيـدرو های ............ مـورد از آن توان نسبت داد كه ميان مولكول را به ............ تركيب مختلف می 10
شود. تشكيل می

۱(,4 7۲(,3 7
۳(,4 6۴(,3 6

های آلی زير در دارچين وجود دارد؟ يک از تركيب ام كد - 138

۱(۲(۳(۴(

كنش -139 شود؟ نيتروژن پنتوكسيد به عنصرهای گازی سازندۀ آن چند كيلوژول گرما مبادله می گاز دی های زير بر اثر تجزيۀ يک مول با توجه به وا
a) H (g) O (g) H O(l) H kJ    2 2 22 2 572
b) N O (g) H O(l) HNO (l) H kJ    2 5 2 3 72 7
c) N (g) O (g) H (g H kJ) HNO (l)     2 2 2 3 33 2 49

۱ (۱۱۲ (۲۸۳ (۲۲۴ (۱۴
كنش كدام -140 كسيژن، گرماگير است؟ وا يک از گازهای زير با ا

) اتين۴  ) كربن مونوكسيد۳  نيتروژن) ۲  ) اتن۱
ها، يكسان است؟ شده در كدام گزينه در آن های اشاره  ديگرند. ويژگی ، ايزومر يک Bو  Aدو تركيب آلی  - 141

كنش۲  های ناپيوندی الكترون  ) محتوای انرژی، شمار جفت۱ پذيری ) گروه عاملی، وا
پيوندی های ) جرم مولی، شمار جفت الكترون۴    ) چگالی، نقطۀ جوش۳

گر آنتالپی سوختن آلدهيد آروماتيک موجود در بادام -142 3524/ا كيلوژول بـر مـول باشـد، ارزش سـوختی آن چنـد كيلـوژول بـر گـرم 5

C)است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16
۱(/33 25   ۲(/34 75   ۳(/29 75   ۴(/36 25

است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -143
كنش  ) افزايش دما، هم۱ كنش های گرماده و هم  سرعت وا گير را می سرعت وا تواند افزايش دهد. های گرما
كنش۲ گيرد. ها از چند صدم ثانيه تا چند سده را در بر می ) گسترۀ زمان انجام وا
كسيژن است. های هيدروژن برابر با مجموع شمار اتم (استيک) اسيد، شمار اتم ) در مولكول اتانوييک۳ های كربن و ا
كنش دان ) شيمی۴ تری انجام شوند. های شيميايی هستند تا در زمان كوتاه ها همواره به دنبال سرعت بخشيدن به وا
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محل انجام محاسبات

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

كنش دو مرح  تهيۀ آمونياک به روش -144 توانـد مربـوط بـه ای است. كدام مقادير زير به ترتيـب می لههابر از گازهای نيتروژن و هيدروژن، يک وا
ها را به ترتيب از راست به چپ بخوانيد.) آنتالپی مرحلۀ اول و مرحلۀ دوم باشد؟ (５زينه

۱(, 183 91     ۲(, 91 183
۳(, 183 91     ۴(, 91 183

های زير در ارتباط با بنزوئيک اسيد درست است؟ چه تعداد از عبارت - 145
 .نوعی اسيد آلی است كه در تمشک و توت فرنگی وجود دارد 

 كی افزوده می های صنايع غذايی محسوب شده و به عنوان رنگ جزو افزودنی شود. دهنده به مواد خورا
 گروه عاملی همانند ساير كربوكسيليک اسيدها در ساختار آن يکCOOH .وجود دارد
 4/های ناپيوندی مولكول آن برابر با های پيوندی به شمار جفت الكترون نسبت شمار جفت الكترون است. 5
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴

ك چه تعداد از عبارت -146 كنش تجزيۀ محلول هيدروژن پرا سيد درست است؟های زير در ارتباط با وا
 كسيژن و آب هستند. فراورده كنش گاز ا  های اين وا

 .كنش است محلول پتاسيم يديد، كاتاليزگر مناسبی برای اين وا
 كنش در دمای اتاق انجام نمی شود. اين وا
 كنش، سطح انرژی فراورده كنش ها پايين در اين وا دهنده است. تر از سطح انرژی وا
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲۴ (۱

كنشبــ -147 /ای از گــاز متــان بــه جــرم هــای زيــر بــر اثــر ســوختن نمونــه ا توجــه بــه وا g4 چنــد كيلــوژول گرمــا آزاد C25در دمــای 8

C)شود؟ می , H :g.mol )  112 1
SÃÎHo¬I) C(s , ) O (g) CO (g H kJ)    2 2 393

II) H O(l) H O(g H) kJ  2 2 41
III) H (g) O (g H kJ) H O(l)    2 2 2 52 2 72

SÃÎHo¬IV) C(s , ) H (g) CH (g H kJ)    2 4 72 5
۱(/287 7   ۲(/312 3   ۳(267۴(/242 4

كنش ............ نمونه -148 كنش ............ است كه در ............  وا ای از يک وا
كسايش گلوكز ـ۱ Hبا ) ا  يابد. ـ سطح انرژی مواد افزايش می 0
يابد. ) فتوسنتز ـ گرماده ـ سطح انرژی مواد كاهش می۲
كسيژن به اوزون ـ با۳ H) تبديل ا  يابد. ـ پايداری مواد كاهش می 0
كسيد به گاز نيتروژن دی ) تبديل گاز دی۴ كسيد نيتروژن تتراا گير ـ پايداری مواد افزايش می ا يابد. ـ گرما

است؟ نادرستها خط كشيده شده،  چه تعداد از مواردی كه زير آن -149
كنش نمیدر دمای اتاق، هيدروكلريک اسيد با پتاسيم منگنات  رنگ بیمحلول « »شود. می رنگ بنفشاما با گرم شدن، محلول به سرعت دهد،  وا
۱(۲  ۲ (۳  ۳ (۱  ۴ (۵

كنش ............ سلولز كاغذ است. شدن كتابزرد و پوسيده  - 150 های قديمی در گذر زمان، يک تغيير ............ بوده و نتيجۀ انجام وا
كسايش۱ كسايش۳ ) فيزيكی ـ تجزيه۲  ) فيزيكی ـ ا ) شيمايی ـ تجزيه۴  ) شيميايی ـ ا
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محل انجام محاسبات

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

kº¼ÃQ
ÂP²ITºA

____ ____ __H H O OH OO O

(kJ.mol )1 495463146436

تر) است؟ بيشتر (منفی در چه تعداد از موارد زير تركيبی كه جرم مولی بيشتری دارد، آنتالپی سوختن آن -151
                   اتين و پروپين                    اتان و اتانول                    اتين و اتانول اتن و اتانول
۱ (۱ ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴

  شود؟ بر اثر سوختن كامل هر مول بنزوئيک اسيد چند مول فراورده توليد می - 152
۱ (۹۲ (۱۰۳ (۱۱۴ (۱۲

در كدام گزينه به درستی مقايسه شده است؟ (c)و كربوهيدرات (b)، پروتئين(a)ختی سه مادۀ غذايی چربیارزش سو - 153
۱(c a b ۲(c b a 

۳(b c a ۴(c a b 

كنش داده بهبا توجه  - 154 Hهای جدول زير اگر آنتالپی وا (g) O (g) H O (l) 2 2 2 كيلوژول باشد، آنتـالپی تبخيـر آب اكسـيژنه 188برابر با 2
چند كيلوژول بر مول است؟

۱(47
۲(47
۳(99
۴(99

های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 155
 شود. افزودن محلول نقره كلريد به محلول سديم نيترات باعث تشكيل سريع يک رسوب سفيدرنگ می 

 .در خاک باغچه كاتاليزگر مناسبی برای سوختن قند وجود دارد
 كنش پتاسيم در كنش می مقايسه با سديم وا دهد. پذيری بيشتری دارد و برخالف سديم با آب سرد به شدت وا
 كند. شود كلم و حبوبات سريع و كامل هضم شوند نقش كاتاليزگر را ايفا می آنزيمی كه موجب می
۱ (۲  ۲ (۱  ۳ (۴  ۴ (۳
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  تجربي يازدهمسؤال شناسي زمين  |  26
حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 

  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

تغيير شكل سنگ - 156 شود. ا میه تنش نيروی ............ است كه ............
) بيرونی ـ مانع۴) درونی ـ مانع۳  ) بيرونی ـ موجب۲ درونی ـ موجب) ۱

كند؟ های آسفالته به عنوان اليۀ زهكش عمل می كدام اليۀ جاده - 157
) زير اساس۴) اساس۳  ) رويه۲آستر) ۱

دهد كه ............  . های مرطوب سال در صورتی رخ می ها در نواحی كوهستانی در ماه ها و ترانشه لغزش خاک در دامنه - 158
ک، ريز و رطوبت كم باشد) ۱ ک، ريز و رطوبت زياد باشد۲ذرات خا ) ذرات خا
ک، درشت و رطوبت كم باشد۳ ک، درشت و رطوبت زياد باشد۴) ذرات خا ) ذرات خا

؟كند نمیكدام گزينه جملۀ زير را به درستی تكميل  - 159
»يكی از اهداف حفر ترانشه ............ است.«
های نفتی ) قرار دادن لوله۴سازی ) جاده۳) استخراج مواد معدنی۲انتقال آب )۱

طال ............ كادميم، در بدن نقش ............  دارد. -160
) برخالف ـ اساسی۴) همانند ـ اساسی۳) برخالف ـ اساسی، سمی۲همانند ـ اساسی، سمی) ۱

مسموميت با سرب به چه نامی معروف است؟ - 161
) سيليكوسيس۴) پلومبيسم۳) ايتای ـ ايتای۲ماتامينا) ۱

های جداسازی آن از سنگ معدن، احتمال كدام مورد بيشتر است؟ در معادن استخراج طال و كارخانه -162
) آسيب به دستگاه ايمنی۴) تولد كودكان ناقص۳) آسيب به دندان۲های پوستی ايجاد لكه) ۱

ويژگی زير مربوط به كدام عنصر است؟ -163
»شود و بيشتر از طريق گياهان وارد بدن شده و اهميت آن در بدن اساسی ـ سمی است. های آتشفشانی يافت می برخی سنگدر «
) سلنيم۴) روی۳) كادميم۲آرسنيک) ۱

كدام مورد دربارۀ فلورسيس دندانی صحيح است؟ -164
شوند. اومت در برابر پوسيدگی میها دچار كاهش مق ) دندان۲شود. در اثر كاهش ورود فلوئور به بدن ايجاد می) ۱
برابر حد طبيعی باشد. ۴۰) هنگامی كه مقدار فلوئور بدن ۴شود. ) تخريب مينای دندان انجام می۳

؟باشد نمیكدام گزينه در مورد عنصر سلنيم صحيح  - 165
) يک عنصر اساسی ـ سمی است.۲شود. از طريق گياهان وارد بدن می) ۱
شود. های آب گرم به مقدار زياد يافت می ) در معادن طال و نقره و چشمه۴  شود. اوانی يافت میهای سولفيدی به فر ) در كانی۳
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  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

ها: معنی درست واژه  ۴ 1
 ترديد، به طور قطع گمان، بی بی آوری:

 فضيلت، استعداد، شايستگی، لياقت هنر:

است. »زنگ كاروان«ضربۀ پتک؛ درای، در اصل  زخِم درای:
 گری، شفاعت خواهشگری، ميانجی پايمردی:

خشمگين دژم: معنی درست واژه:  2۴   

دهانۀ تير :سوفار امالی درست واژه:  3۳   

روضـۀ«) يـادآور نـام كتـاب ۲( در گزينۀ» روضۀ ُخلد«عبارت   4۲   
ست. ا از مجد خوافی» ُخلد

ها: بررسی سایر گزینه  5۴   
رکتَ  ورک تُ  جناس:) ۱
بدانديش انديش نيک تضاد:) ۲
سوخته دل كنايه:) ۳

ها: بررسی سایر گزینه  ۴ 6
ست و دست(１شتم) / م شدمو  (رفتم) ) شدم۱
جان و جهان) ۲
ُدرد و َدرد) ۳

بكار، ببار »):الف«جناس (بيت   ۴ 7
شمار بزند. های بی نفس ،كه شعله اين »):ج«تشخيص (بيت 

راستی و صدق اوست. ،علّت رسيدن صبح به آفتاب »):د«تعليل (بيت   حسن
فردا مجاز از آينده، روز قيامت »):ب«مجاز (بيت 

ها: زینهسایر گ صفت فاعلی در  ۲ 8
 زيبا )۱

شكيبا )۳
دلربا )۴

نهاد خواجه:  ۲ 9
ها: بررسی سایر گزینه

مفعول دل:) ۱
مفعول قد:) ۳
مفعول جهان:) ۴

ها: بررسی سایر گزینه  ۱ 10
 رفت.) به كار می» چرک و آلودگی«(در گذشته در معنی  شوخ )۲

رفت.) به كار می» گوگرد«(در گذشته در معنی  سوگند )۳
رفت.) به كار می» غليظ و فشرده«(در گذشته در معنی  ) كثيف۴

تأثير بودن آه مظلومان بی ):۲( مفهوم گزينۀ  ۲ 11
 عاقبت وخيم ظلم ها: ر گزينهمفهوم مشترک ساي

و در سـاير» يک به يک«در معنی » يكايک«) واژۀ ۱( در گزينۀ  ۱ 12
گهان«ها در معنی  گزينه به كار رفته است.» نا

قدرتمندی فرومايگان ):۱( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينۀ  ۱ 13
ها و انزوای خردمندان / وارونگی ارزش

ها: مفهوم سایر گزینه
و دورانديشی مخاطب ) ستايش تدبير۲
) ستايش برخورد شايسته با نادان و دانا۳
) نكوهش علم بدون عمل۴

فـوراً، ):۳در ابيـات سـؤال و گزينـۀ (» سـبک«معنی واژۀ   ۳ 14
سرعت به

كم وزن ها: در ساير گزينه» سبک«معنی واژۀ 

آزادگـی و تـرک ):۴( مفهوم مشترک رباعی سـؤال و گزينـۀ  ۴ 15
وجود ماّدی

ها: گزینه مفهوم سایر
) زندگی دنيا توأم با رنج و اندوه است.۱
ست. ا ) سفر معيار شناخت خلق و خوی واقعی۲
 ) جاودانگی عشق۳

 ۱۶ـ  ۲۲( مشّخص كنيا تعريب  ترين جواب را در ترجمه ترين و دقيق درست(:

بـه شـما رزقنـاكم:انفاق كنيـد /  :ترجمۀ كلمات مهم: أنِفقوا  ۲ 16
ای دوستی خّل‗:خريد و فروشی /  بيٌع:كه بيايد /  أتي:أن يروزی داديم / 

ها: اشتباهات بارز سایر گزینه
معلـوم» َرزقنـا«به شما روزی داديم  چه)، روزيتان شده ( آن ) هرچه (۱

نكره است.» بيعٌ «اضافی است.، » هيچ«است.)، 
،بيايـد) ماضی است.)، برسد (» رْزقنا«روزی داديم؛  دهيم ( ) روزی می۳

نكره است.)» بيعٌ «خريد و فروشی؛  خريد و فروش (
اضافی است.» آن«فعل است.)، » يأتي«بيايد؛  ) آمدن (۴

مشـورت نبايـد مـا :نستشير ال أن علينا: مهم كلماتترجمۀ   ۱ 17
ال/  دانيم مـی :نعلم/  زيرا كه، چرا :ألنّنا/  دروغگو بسيار كّذاب، :الكّذاب/  كنيم
طـور همان :يكون كما/  چيز همه چيز، هر :شيء كّل /  ازدس نمی روشن: يُبيِّن

هست كه
ها: اشتباهات بارز سایر گزینه

كنيم) مشورت نبايد ما كنيم ( نمی مشورت ،دروغگو) بسيار ) دروغگو (۲
ال«سـازد؛  نمی روشـن شـود ( نمی روشـن ،دانيم) مـی بـدانيم ( ) بايد۳

معلوم است نه مجهول.)» يُبيِّن
سازد؛ نمی روشن شود ( نمی بيان هر چيزی)، ، همه چيز (زيرا) ) و(۴
معلوم است نه مجهول.)» ال يُبيِّن«

الوقـت فـي/  شـديم حاضـر :حضـْرنا: مهـم كلماتترجمۀ   ۴ 18
د /  مـا از يک هر :منّا واحد كّل /  نشست :َجلََس /  شده مشخص زمان در :المحدَّ

توزيـع :ُوّزعـت/  امتحان سالن از :االمتحان قاع‗ من/  ای گوشه در :زاوي‗ في
امتحان های برگه :االمتحان أوراق/  شد
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  تجربيدهم ياز پاسخدين و زندگي  |  4
حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 

  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

ها: اشتباهات بارز سایر گزینه
:المحّدد« ثانيـاً  ،نكره نه است معرفه »زمان :الوقت« اّوالً  ( محدود یزمان) ۱

ترجمـه در »متحـاناإل« ( سـالن) / است شده ترجمه اشتباه »شده مشخص
 )باشد »امتحان نسال« بايد و نشده لحاظ

( نشسـتيم) / »مـا از يـک هـر« يعنـی »مّنـا واحـد كّل « ( مان همه) ۲

 پخش (توزيع) شد و مجهول است.) / ُوّزعت ( )»نشست«

نشـاندند) / »شـديم حاضـر :َحَضْرنا« ( كردنـد حاضرزائد است.، » ما را«) ۳
) »( یامتحـان یهـا برگه.) / پذيرد نمی مفعول و »نشست« يعنی »جلس

بنـابراين ،صـفت و موصـوف نـه هستند إليه مضاف و مضاف »االمتحان أوراق«
 .)است صحيح »امتحان یها برگه«

ها: اشتباهات بارز سایر گزینه  ۴ 19
تـأخير بـهخواهنـد) /  می خواسـتار ( )/هـا چـرخ از یيك ( چرخ کي) ١

 )بيفتد تأخير به امتحان ( امتحان انداختن

،)بيفتد تأخير به ( بيندازی تأخير به/  )توانست نخواهند ( توانند نمی) ٢
) است مجهول »يؤجَّل« فعل( 

حضور امتحان در كه توانست نخواهند ( يافت نخواهند حضور امتحان در) ٣
)كنند پيدا

ــادان  20۱    ــال ِمــن« ( ن ــان) جــاهالن از« يعنــی »الُجّه ،!»(نادان
.)نيست مبالغه اسم و است »جاهل« مكّسر جمع »ُجّهال«

»تا شناخته شويد«مجهول است: » تُعَْرفوا«  21۴   

ها: موارد نادرست سایر گزینه  22۲   
و إْن) جمع است.)، إن (» بگوييد«قولوا؛  ) قُل (۱
و إْن) الحّق)، و ( ) حّقاً (۳
 و إْن) الحّق)، إن ( ) حّقاً (۴

  ّبده  به سؤاالت آمده پاسخ متناسب با آن سپس بخوانت متن زير را با دق
:)۲۳ـ  ۲۶(

بـوده سقوط سرانجامشان و اند شده ظاهر متعددی های تمدن جهان در
بـاز اداری يـا سياسـی امور در فساد به مواقع بيشتر درعلتش  و است
در اسـالم شـريعت و كرد ظهور ميالدی ششم قرن در اسالم و گردد می

است گيرفرا ای عقيده اسالمی، عقيدۀ و شد الگو مردم برای امور تمامی
كنون تا اسالم ظهور از و شود می شامل هم با را جنبه دنيا و آخرت زيرا
و مسـتقيم طـور بـه ]اثـر[ آن كـه اين مگر شود نمی يافت جديدی اثر

  !است شده مند بهره اسالمی تمّدن از غيرمستقيم

ها: گزینه ترجمه و بررسی  ۳ 23
اشتباه است و قـرن» هجری«اسالم در قرن ششم هجری آمد. / كه  ترجمه:) ۱

ششم ميالدی درست است.
ها بود. / كـه فقط فساد در امور سياسی يا اداری سبب سقوط تمدن ترجمه:) ۲

با توجه به متن بيشتر مواقع علّت سقوط بود.
) اسالم در قرن ششم ميالدی الگويی برای مردم شد. (صحيح است.)۳
های ه بـه مـتن تمـدنسرانجام تمدن مصری سقوط نبود. / با توجـ ترجمه:) ۴

متعدد قبل اسالم سقوط كردند كه مصر نيز يكی از آنان بود.

نگرد. اسالم به دين و دنيا يكسان می ترجمه:  ۳ 24
ها: سایر گزینه ترجمه و بررسی

های متعددی ظاهر شد. / (بـا توجـه بـه فقط در جهان سوم تمدن ترجمه:) ۱
های متعدد ظاهر شد). تمدن  متن در جهان

طور نيست] شود. / [الزاماً اين ها به فساد منجر می پايان همۀ تمدن مه:ترج) ۲
های قبـل اسـالم تمدن يونان در تاريخ سقوط نكرد. / [همۀ تمـدن ترجمه:) ۴

سقوط كردند!]
 ۲۶و  ۲۵(ص كن مشخّ  اعراب و تحليل صرفیرا در  درست ۀگزين:(

:ها گزینه سایراشتباهات   ۳ 25
لَ « زنو برماضی؛  ( مضارع  )۱  .)است »تفّعل« باب ماضی و »تََفعَّ

است.)» تفّعل«و ماضی باب » تفّعل«ماضی؛ بر وزن  ( »تفعيل« باب من  )۲
.)است آن فاعل »ذلك« ( »األثر« فاعله  )۴

:ها گزینه سایراشتباهات   ۲ 26
.)است »ال« به معرفه بلكه نيست علم به معرفه( بالعلمّي↨ معّرف  )۱
.)است مؤنث تفضيل اسم و »فُعلی« نوز بر( مذّكر  )۳
 )۱ مانند( بالعلمّي↨ معّرف  )۴

 ) ۲۷ـ  ۳۰گزينۀ مناسب را در پاسخ به سؤاالت زير مشّخص كن(:

صحيح هستند.» َخير، اآلِخرة«  ۳ 27

ها: گزینه ترجمه و بررسی  ۳ 28
)( .پردازد می داروخانه در داروها خريدن به كه كسی: دار داروخانه  )۱
كنيم بـرای اجـرای يـک كـار و جمـع چه كه تعيينش مـی ه و برنامه: آننقش  )۲

)است. (» ها خطوط: خط«مكّسر آن 
اسـتفاده پزشـكی كارهـای در آن از گاهی كه است رنگ سفيد ای ماده: پنبه   )۳

)( .كنيم می
)( !»درست و استوار«پنهان: به معنای   )۴

:نيستن ای را مشّخص كن كه از اخالق نادا گزينه  ۱ 29
ها: ترجمه و بررسی گزینه

)داند! ( چه می ) داوری دربارۀ آن۱
)) موافقت (با) سخن پيش از فهميدنش! (۲
)كه بشنود! ( ) پاسخ دادن پيش از آن۳
)) عدم تمرين و ممارست در يادگيری! (۴

تـا :لنسـمع« و »بنشـينيم كـه :أن نجلـس« عبارت اين در  ۴ 30
يـک فقط ها گزينه ساير در. شوند می ترجمه تزامیال مضارع صورت به »بشنويم
ــه فعــل ــه! (شــود می ترجمــه التزامــی مضــارع شــكل ب ،»تنقــل: «ترتيــب ب

»تكذبوا« ،»أن نحضر«

مسئوليت واليت و حكومت رسول خدا (ص)، پس از ايشان نيز  ۳ 31
يابد و براساس تدبير حكيمانـۀ خداونـد، اميرالمـؤمنين (ع) و امامـان ادامه می

وم از نسل ايشان جانشينی رسول خدا (ص) را برعهده گرفتنـد و از جانـبمعص
خدا به واليت و رهبری جامعه برگزيده شدند.

رسـاند. در بازگشت مردم به گذشته، به خداوند هيچ زيـانی نمی  ۲ 32
».َو َمْن ينَْقلِْب علی عَِقبَيِه فَلَْن يُضرَّ اَهللاَ َشيئًا«فرمايد:  اين باره خداوند می
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آنان كه به جاهليت و گذشته باز نگردنـد، سپاسـگزاران واقعـی  ۴ 33
»انَْقلَبْـتُْم عَلَـی أَعَْقـابُِكمْ «نعمت رسالت هستند؛ يعنی آنان كه به هشدار قرآنـی 

اند. توجه نموده
در يک دورۀ كوتاه چهـار سـال و نـه ماهـه، ادارۀ حكومـت بـه  ۱ 34

اه و با وجـود مشـكالت وامام علی (ع) رسيد و آن حضرت، در همين دورۀ كوت
ترين نمونـۀ هايی كه بـا عهدشـكنان و دشـمنان داخلـی داشـتند، عـالی جنگ

حكومت را عرضه كرد.
امام علی (ع) آيندۀ سـرپيچی از دسـتورات امـام و اخـتالف و  ۲ 35

اميه بر تخـت سـلطنت بـود، تفرقه ميان مسلمانان را كه موجب سوار شدن بنی
داد. بيم می ديد و آنان را از چنين روزی می

عباس افتاد. آنان به نام حكومت به دست بنی  اميه، پس از سقوط بنی  ۳ 36
اميه را ادامه دادند. اميه گرفته بودند، اما روش سلطنتی بنی اهل بيت، قدرت را از بنی

در نتيجۀ تحريف معارف اسـالمی و جعـل احاديـث، برخـی از  ۳ 37
نشستند و كتاب در مساجد می عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل

كردنـد. ايـن مطالـب بـه های خرافی دربارۀ پيامبران برای مردم نقل می داستان
های تاريخی و تفسيری راه يافت و سـبب گمراهـی بسـياری از مسـلمانان كتاب

شد. در نتيجۀ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت، طالبـان قـدرت و ثـروت
های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتمـاد جايگاه و منزلت يافتند و شخصيت

پيامبر (ص) منزوی شدند.
كمـان را متناسـب بـا شـرايط زمـانـ   ۴ 38 امامان، شيوۀ مبـارزه بـا حا
تفكر اسالم راستين باقی بماند، هم به تـدريج، بنـای  ای كه هم گزيدند؛ به گونه برمی

ان (ع)، بـهامامـعباس سست شـود و هـم روش زنـدگی  اميه و بنی ظلم و جور بنی
های درست مبارزه) گردد. (انتخاب شيوه های آينده معرفی  نسل

ائمۀ اطهار (ع) به دور از انزوا و گوشه گيری و با حضور سازنده و فعال، با تكيه بـر علـم ـ
كردنـد و مسـلمانان را از الهی خود، دربارۀ همۀ مسائل دينی و حكومتی اظهار نظر می

ساختند. (تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو) مند می معارف خود بهره
بعد از رحلت رسول خدا (ص)، نوشـتن احاديـث ايشـان ممنـوع شـد و ايـن ـ

باری برای مسلمانان داشت كه اميرالمؤمنين (ع) و حضـرت ممنوعيت آثار زيان
فاطمه (س) به اين ممنوعيت توجه نكردند و سخنان پيـامبر را بـه فرزنـدان و

ود آموختند. (حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص))ياران خ
به» كه حالل شمارند اميه ... حرامی باقی نماند جز آن بنی«كه  اين  ۴ 39

تحريف در معارف اسالمی و حالل و حرام الهی اشاره دارد. (درستی مورد (ب))
وارونه و به نفع دنياطلبان معنا كردن قرآن نيـز بـه چـالش تحريـف در معـارف

كند. (درستی مورد (د)) ره میاسالمی اشا
به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای اميرالمؤمنين علی (ع)،  ۳ 40
اميـه بـر مـردم حـاكم شـدند و كرد، به وقوع پيوست؛ بنی بينی می چه امام پيش آن

دنيای اسالم را تا حد زيادی (نسبی) به دوران جاهليت باز گرداندند.
، ائمـۀ اطهـار (ع) از پـا ننشسـتند و بـهبا وجود اين شرايط سـخت و بحرانـی

كمان مبارزه می شكل گون با اين حا كردند (در راستای واليت ظـاهری) های گونا
های قرآن و سـخنان و در مقابل تفسيرهای غلط از اسالم و تحريف دين، آموزه

واقعی پيامبر را در اختيار مردم قرار دادند. (در راستای مرجعيت دينی)
ال دربارۀ تفسير و تحريف اسالم سخن گفته، پس موضوع تعليمجا كه سؤ از آن

و مرجعيت دينی پاسخ صحيح است.
كمان غاصب، قوانين اسالم را زير پا می از آن  ۴ 41 گذاشتند جا كه حا

كردند، امامان نيز وظيفه داشتند كه براسـاس اصـل امـر بـه و به مردم ستم می
مانع زير پا گذاشتن قـوانين اسـالم معروف و نهی از منكر با آنان مقابله كنند و

شوند و از حقوق مردم دفاع نمايند.

جا كه رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به امامان سـپرده شـده بـود، از آن
الزم بود برای انجام دادن اين وظيفه، امامان به پـا خيزنـد و در صـورت وجـود

كمان غاصب را بركنار كننـد تـا بـ ا تشـكيل حكـومتی بـرشرايط و امكانات، حا
 مبنای اسالم راستين، قوانين دين را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.

اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) به ممنوعيت نوشـتن  ۳ 42
احاديث توجه نكردند و سخنان پيامبر را به فرزندان و ياران خود آموختنـد و از

های بعد منتقل كنند. (حفظ سخنان نسلها را به  آنان خواستند كه اين آموخته
و سيرۀ پيامبر (ص))

ثمرۀ حضور سازندۀ ائمه (ع) در راسـتای تبيـين معـارف اسـالمی متناسـب بـا
های بزرگ در حديث و سيرۀ ائمـۀ اطهـار (ع) در نيازهای نو، فراهم آمدن كتاب

كنار سيرۀ پيامبر (ص) و قرآن كريم است.
جعيت دينی ايشان، سبب شد كهتالش ائمه (ع) در راستای مر  ۴ 43

حقيقت اسالم برای جوينـدگان حقيقـت پوشـيده نمانـد و كسـانی كـه طالـب
اند بتوانند در ميان انبوه تحريفات به تعليمات اصيل اسالم دست يابند حقيقت

و راه حق را از باطل تشخيص دهند.
موارد (ج) و (د) صحيح هستند.  ۴ 44

بررسی موارد:
درست مبارزه، موجب سست شدن بنـای ظلـم و جـور های الف) انتخاب شيوه

گرديد. (نادرستی مورد (الف)) عباس می اميه و بنی بنی
ب) اعالم نمودن حق حكومت از آن خود توسط امام صادق (ع) در مراسم حج
در عرفه، مربوط به اقدام معرفی خويش به عنوان امام بر حق اسـت. (نادرسـتی

مورد (ب))
گزيدند، پس ن شيوۀ مبارزه را متناسب با شرايط زمانه برمیج) امامان در هر زما

نمـود. امام حسن نيز همانند امام حسين (ع) در عصر يزيـد عليـه او قيـام می
(درستی مورد (ج))

كمان غاصب عصر خويش را به عنوان جانشـين رسـول د) امامان هيچ يک از حا
الفـت و جانشـينیهـا را در غصـب خ كردند. زيرا همـۀ آن خدا (ص) تأييد نمی

ديدند. (درستی مورد (د)) رسول خدا (ص) يكسان می
كمان غاصب عصر خويش را به عنـوان ـ امامان، هيچ  ۳ 45 يک از حا

كمان) و اين موضـوع جانشين رسول خدا (ص) تأييد نمی كردند (عدم تأييد حا
دادند. های مختلف به مردم اطالع می را به شيوه

كـرم (ص)آن بزرگواران، همواره خود ـ را به عنوان امام و جانشين بر حق پيـامبر ا
هـا جانشـينان رسـول خـدا و ای كه مردم بدانند تنهـا آن كردند، به گونه معرفی می

گاهی امامان بر حق جامعه بخشی به مردم) اند (آ

ای بايد شغلی پيدا كنم كه به من امكـان خواهـد داد از تجربـه  ۴ 46
كنون كسب كرده  ه كنم.ام استفاد [كه] تا

كنون به صورت پيوسته يا متنـاوب توضيح: برای اشاره به فعلی كه از گذشته تا
شود. ) استفاده میp.p. + have / hasانجام شده است، از زمان حال كامل (

برای عمـوم ۱۹۸۰ی  از زمانی كه كامپيوترها ابتدا در اوايل دهه  ۲ 47
معرفی شدند، فناوری بسيار تغيير كرده است. ]مردم[

توان برای اشاره به فعلی ) می.have/has  p.pاز زمان حال كامل ( توضيح:
)۱۹۸۰ی  تست اوايل دهه  استفاده كرد كه از زمان مشخصی در گذشته (در اين

به طور پيوسته يا متناوب ادامه داشته است.
(از، از وقتی كه) به همراه زمان حـال كامـل اسـتفاده ”since“از دقت کنید: 

ا به مبدأ فعل در گذشته اشاره شود.شود ت می
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48 ۱  A» :آن چيست؟«
B» :گيری ميزان رطوبت در هوا است. آن ابزاری برای اندازه« 

در اين تست) فعل به صورت اسـم ”for“بعد از حروف اضافه (مانند  توضيح:
رود. دار) به كار میingمصدر (

ن رطوبـت)(ميـزا ”the amount of moisture“در اين تست دقت کنید: 
دانيد در زبان انگليسی مفعول پـس از طور كه می مفعول اين فعل است و همان

گيرد. فعل قرار می
گر سرطان به ساير بخش  ۳ 49 های بدن او منتشر شده باشـد، ايـن ا

 .كردنخواهد  درماندرمان سرطان را 

انداز كردن ) نجات دادن، پس۲  ) كمک كردن (به)۱
) كسب كردن، به دست آوردن۴  دن) درمان كردن، معالجه كر۳

او را پشتيبانی كرديم و تالش كرديم تا بـه عاطفیما با حمايت   ۱ 50
 او كمک كنيم با واقعيت شرايطش كنار بيايد.

) اعتيادآور۲  ) احساسی، عاطفی۱
) خوشبخت، سعادتمند۴  زده ) هيجان۳

شناسـان بـود. او در حـدود  ارسطو فيلسوف يونانی يكی از اولين زيست
در . كرد مطالعه می[سال] پيش از ميالد مسيح پرندگان و حيوانات را  ۳۵۰
زنده را از طريـق  های سلول، دانشمند انگليسی رابرت هوک ۱۷قرن  طول

دانشـمند  ۱۹۵۳، كشـف كـرد. در [سـال] شده اختراعميكروسكوپ تازه 
انگليسی فرانسيس كريک و دانشمند آمريكايی جيمز واتسـون سـاختار 

ــيد دی ــک ا اس ــی ريبونوكلئي ــد،  (DNA)كس ــف كردن ــادۀ] را كش [م
  .كند ها و الگوهای حيات را كنترل می ای كه تمامی سلول شيميايی

برای اشاره به فعلی كه در زمـان مشخصـی از گذشـته توضيح:  51۴   
انجام شـده و بـه اتمـام رسـيده اسـت از زمـان گذشـتۀ سـاده (در ايـن مـورد

“studied”شود. ) استفاده می 

   52۱
) فراتر از۲در طِی، در طولِ ) ۱
) از مياِن، از عرضِ ۴) در كنارِ ۳
   53۳
) نوع، گونه۲هدف شیء،) ۱
) جزء، [در جمع] جزئيات۴) سلول۳

   54۲
) اختراع كردن، ابداع كردن۲اجرا كردن ،) انجام دادن۱
) كشف كردن۴) وجود داشتن، بودن۳
اسمی است كه گرفته در جای خالی يک عبارتت قرارعبار توضيح:  55۱   

”deoxyribonucleic acid (DNA)“در مورد عبارت پيش از جای خالی

”the chemical“دهد، بنابراين در ابتدای آن به اسم  توضيح بيشتری ارائه می
 نياز داريم.

(سـلول) و ”cell“، هـر دو اسـم قابـل شـمارش ”all“بعـد از دقت کنیـد:  
“pattern” شوند. (الگو) جمع بسته می

گ رچه ممكن است گردشگران فكر كنند بهتـرين مكـان بـرای ديـدنا
هـا در اشـتباه هسـتند. های روم، شهر جديد رم است، [اما] آن ويرانه

شهری وجود دارد كه بهتر از هر [شهر] ديگری به بازديدكنندگان كمـک
كند [تا] متوجه شوند احتماالً زندگی كردن در دنيای روم باستان بـه می

اسـت. آن شـهر، افسـوس در تركيـۀ غربـی اسـت.چه صورت بـوده 
انگيزی را از حدود [سـال] های شگفت بازديدكنندگان در افسوس ويرانه

ــيالدی می ۱۰۰ ــه م ــد كتابخان ــد، مانن ــه يابن ــاتری ك ــكوه و تئ ای باش
24,زمانی داد. ايـن [نفر] اعضـای حضـار را [در خـود] جـای مـی 000
شده در جهان هستند و شـامل هترين [مناطق] حفظها در زمرۀ ب ويرانه
تواننـد از چنـين گردشـگران می باشند. هم ها می ها، معابد و حمام خانه

هــای هــای مرمــر و ديوارنگاره های باســتانی [كــه] بــا كف ســكونتگاه
اند، ديدن كنند. شده بر روی ديوارها تكميل شده نقاشی

م به امپراتوری روم خدمتافسوس سابقاً به عنوان يک مركز تجارت مه
ای كـه كرد زيرا به دريای اژه دسترسی داشت. با اين وجود، رودخانه می

شد، با گل و الی پر شـد[ه اسـت] و امـروزه افسـوس به اژه منتهی می
ها در خشكی است. ايـن شـهر در قـرون وسـطی متروكـه شـد. مايل

ننـد وتوانند [در] يک جادۀ رومـی قـدم بز بازديدكنندگان افسوس می
تواننـد هـا می ديدنـد، ببيننـد. آن بناهايی را كه روميـان باسـتان می

ای را كه هنـوز هـم شـكوهمند هسـتند ماننـد شاهكارهای مهندسی
ک شناسی) باورنكردنی در تئاتر عظيم [واقع] در فضای آكوستيک (پژوا

جا، زمانی اعضای حضـار رومـی بـه باز مورد تحسين قرار دهند. در اين
دادند و بـه تماشـای نبـرد گالدياتورهـا ستانی گوش فرا میاجراهای با

تواننـد امپراتـوری روم پرداختند. گردشگران امروزه در افسوس می می
 ترين شكل خود تجربه كنند. بخش باستان را در الهام

.............  كند تا نويسنده عمدتاً تالش می  ۲ 56
چگونه تغيير كرده است ) به خوانندگان اطالع دهد افسوس در طول زمان۱
) خوانندگان را متقاعد كند كـه افسـوس بهتـرين مكـان بـرای ديـدن۲

های رومی است ويرانه
) خوانندگان را با داستانی در مورد افسوس سرگرم كند۳
ها در رم مقايسه كند ها در افسوس را با ويرانه ) ويرانه۴

گر انگيز، حيرت (شگفت ”fabulous“كلمۀ  ۳ 57 اف اولآور) در پارا
 دارد. ”wonderful“ترين معنی را به  نزديک

) طبيعی، ذاتی۲  ) داخلی، خانگی، خانوادگی۱
منظم، مرتب) ۴  انگيز العاده، شگفت فوق) ۳

.............  افسوس برخالف رم  ۱ 58
) در قرون وسطی تخليه شد۱
) هنوز هم شهر مهمی است۲
مركز مهمی از امپراتوری روم باستان بود) ۳
های باستانی است اوی ويرانهح) ۴

به بهتـرين شـكل نگـرش نويسـنده را بـه ]ها از اين[يک  كدام  ۳ 59
 افسوس توصيف می كند؟

) نويسنده نسبت به افسوس منتقد است.۱
) نويسنده ناراحت است كه افسوس متروكه شد.۲
افسوس مهم است. ]كه[كند  ) نويسنده فكر می۳
دهند. دگان رم را به افسوس ترجيح می) نويسنده خشنود است كه بازديدكنن۴
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.............  است كه ]اين[يک مضمون متن   ۴ 60
كز معنوی ديدن كنيد۱ ) امروزه مهم است كه از مرا
بيشتری را از شهرهای امـروزی نسـبت بـه ]مطالب[توانند  ) مردم می۲

شهرهای قديمی فرا بگيرند
های مهم نزديک آب شكل گرفتند ) تمدن۳
در ]مطـالبی را[های باسـتانی  توانند با كـاوش [در] ويرانـه ی) مردم م۴

مورد گذشته فرا بگيرند

61 ۴

  

tan( ) tan( )

sin( ) sin( )

cos( ) cos

          
            


            

25 24 258 33 3 3 3 3
107 108 107 1186 6 6 6 6 2

261 60 6115 244444
( )

A


   


13 632
222

2
yبا توجه به نمودار تابع  ۳ 62 cosx :داريم

x cosx
¯IM nHj¼μº ¾M ¾]¼U IM       2 1 16 3 2

m m        41 2 1 1 2 2 1 42 4
m m       1 3 33 2 3 22

cosxدر ربع دوم قرار دارد، xچون   ۲ 63 0 :است، پس

cosx sin x       2 5 21 1 9 3
sin xtan x cot x
cosx

      5 2
2 5

cos( x) cosx

sin(x ) cosx

tan( x) cot x

    
    


    


213 3
5 2
2 3

3 2
2 5

شده برابر است با: بنابراين حاصل عبارت داده

( )( ) ( )( )   2 2 2 2 4 4 56
3 3 9 5 455 5

گر می  ۴ 64 گاه: ديگر باشند، آن متمم يک و دانيم كه ا
tan cot  

لذا داريم:
tan cot

tan cot

    
    



20 70 90 70 20
21 69 90 69 21

    

    



tan tan tan cot
  

   
1 1 1 1

1 20 1 70 1 20 1 20   

cot tan

( tan )( cot )

  
 

1 20 1 20
1 20 1 20

 

 

tan cot

tan cot tan cot

  
  

1

2 20 20 1
1 20 20 20 20

 

   


,
tan tan tan cot

    
   

1 1 1 1 1
1 21 1 69 1 21 1 21    

بندی كرد توان دسته تايی و يک كسر وسط می۲دستۀ  ۲۵كسر به  ۵۱پس اين 
و داريم:

tan
ôw» ov¨   


1 1 1

1 1 21 45

/( )RnILø ®ÅIe    125 1 25 52
65 ۳

f (x) c asin(x )   3
asin(x ) a asin(x ) a         01 13 3

c c a c asin(x ) c a       3
max c |a |

min c | a |

    

max min c c c
ÆoÎ ¢Lö      2 2 8 4

f (x) asin(x )  4 3
f ( ) asin( ) asin             21 4 1 4 13 3 3 3

a a      3 1052 3
f (x) sin(x )   104 33

f ( ) sin( ) ( )           32 10 10 444 5 9233 33
66 ۴

sin x

y a bcos( x) a bsin x( )*



    2

sinشده با نمودار با مقايسۀ نمودار داده xشويم كه در رابطۀ ، متوجه می( )*
)بايد b) :مثبت باشد، پس

( b)sin x b bsin x b       1 1
a a b a bsin a b     

amax a b
a b

min a b b

             

79 145 2
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كافی است نمودار هر دو تابع را در يک دستگاه مختصات رسم  ۳ 67
كنيم:

 كنند. ديگر را قطع می با توجه به شكل، نمودار دو تابع در دو نقطه يک

fكه به تابع بايد برعكس عمل كنيم يعنی برای اين  ۲ 68 (x) برسيم
yبايد در تابع  sin x 1واحد به سمت باال برويم و سپس نمودار به ۲ ابتدا
دست آمده را

واحد به سمت چپ منتقل كنيم.3

y sin x y sin x
¯IM ¾M keH» 2    11 3

y f (x) sin(x )
Oa ¾M      3

2 3 3
f ( ) sin( )        2 23 3 0 33 3 3

69 ۲
x af (x) a f ( ) a a         3

3
1 13 3 3 27 33

xa f (x) f ( )           1 99 9 3 1 9 3 33
xfبرد تابع  ۳ 70 (x) a ،( , )0 جـايی كـه بـرد است. از آن
)بازۀ fتابع  , ) 5 گيريم كه است، نتيجه میb  5 :است، پس 

f ( )xf (x) a f ( ) a       1 3 12 5 1 2 5 3
a a   2 8 4

xf (x) f ( )         22 4 5 2 2 4 5
      1 1 392 5 5 8816

طبق فرض داريم:  ۱ 71
x x x( )         4 4 42191 3 5 3 10 19 3 922
x x x       4 23 3 4 2 2

a A( , ) OA x y       2 22 4 3 9 5
72 ۲

x
x x

x

y ( )
( )

y

Â¤°U



      
  

1
1

14 12 4 2 122 1
x x x x          14 2 2 1 2 2 2 3 0

x t tt t t
t

         22 1 2 3 0 3 2 0
x

x

t x A( , )

t x B( , )

       
     

1 2 1 0 0 2
2 2 2 1 1 3

AB ( ) ( )     2 2 21 0 3 2
73 ۳

/log log( ) log log log        10 1 5 2 1 5 2 1 5 0 7

log log log log     
3

3 2 3 3 7 21125 5 5 5 2 10 202

دانيم: می  ۲ 74
xx x log log  33 33

x xlog ( ) log log   3 3 316 9 3 10
x xlog ( ) log ( )   3 316 9 10 3

x xt tx x t t
        

23 9 216 9 10 3 16 10
t

t t (t )(t )
t

          
2 210 16 0 2 8 8

x x

x x

log log x log

log log x log

      
    

3 3 1 3
3

3 3 2 3

3 2 3 2 2
3 8 3 2 3 2

x x log log log log log      2
2 1 3 3 3 3 33 2 2 2 2 2 4

75 ۲
log (x ) log (x ) log   2

5 5 510 1 2
log (x ) log ( (x )) x x       2 2

5 510 2 1 10 2 2
x

x x (x )(x )
x ¡ ¡ ù


          
2 42 8 0 4 2 0 2

x ) loglog ( x ) log (    2
5

4 4 2
54 212 203 20 2

   76۲
x x xlog x(log log x) log x(log )    3

2 28 4 2 1 4
log x t

x )log x( log t( )
t


      2

2
13 2 1 4 3 1 4

t t log x x        23 4 1 1 2
log ( x ) log log ( )    5 5 53 4 10 5 2

log log log   5 5 55 2 1 2
77 ۲

x x x xlog log
´TÄnI«² ýoö »j pH

´ÄoÃ¬ïÂ¶ 2 ÁI¹L¶ nj
     1 3 2 1 3 2

2252 52

(x )log ( x )log x ( x )log ( )       2 2 2
101 2 3 2 5 1 3 2 2

x ( x )(log log )    2 21 3 2 10 2

/
x ( x )( ) x ( x )( )

log
         

10
1 11 3 2 1 1 3 2 12 0 3

x ( x )( ) x ( x )( )        10 71 3 2 1 1 3 23 3
x x x x       3 173 3 21 14 17 18 18

log ( x ) log log    2
4 4 418 1 16 4 2

ayبا توجه به نمودار  ۲ 78 log xبرای ،a 0 داريم: 1
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79 ۲    y a log (x b) x b x b¾¹¶Hj       2 0
گيريم كه: شده، نتيجه می پس با توجه به نمودار داده

b f (x) a log (x )     22 2
f ( ) a log a a       0 3

23 2 3 1 2
f (x) log (x ) f ( ) log      2 22 2 6 2 8

log    3
22 2 2 3 5

yدامنۀ تابع  ۳ 80 log (x ) 3 1 ،x  1 .است

افتد. در اين مرحله، ها اتفاق می در مرحلۀ پروفاز، حركت ميانک  ۳ 81
ها در حال افزايش است. تن ردگی فامفش

 ها: بررسی گزینه
۴۶ها بيشترين فشـردگی را دارنـد. در ايـن مرحلـه،  تن در مرحلۀ متافاز، فام) ۱

جز دنای ميتوكندری) مولكول دنای خطی (به ۹۲كروموزوم دوكروماتيدی، يعنی 
در ياخته وجود دارد.

روماتيـدی در دو قطـب ياختـهك هـای تک در مرحلۀ آنافاز ميتـوز، كروموزوم) ۲
كنند. در اين مرحله، تجزيۀ پروتئين اتصالی در ناحيۀ سـانترومر تجمع پيدا می

افتد. توسط گروهی از پروتئازها اتفاق می
شـود. در ايـن در مرحلۀ آنافاز، عدد كرومـوزومی ياختـه موقتـاً دو برابـر می) ۴

هـا از فاصـلۀ كروموزوم های دوک متصل به سانترومر، مرحله با كوتاه شدن رشته
يابد. ها كاهش می سانتريول

درمانی های شـديد يـا شـيمی بعضی افراد كه تحت تأثير تابش  ۲ 82
های شوند تا بتوانند ياخته گيرند، مجبور به پيوند مغز استخوان می قوی قرار می

خونی مورد نياز را بسازند.
 ها: بررسی سایر گزینه

آن، تمـام يـا بخشـی از بافـت سـرطانی يـا برداری روشی است كـه در ) بافت۱
شود. مشكوک به سرطان برداشته می

ای است. شدۀ ياخته ريزی سوختگی، مثالی از مرگ برنامه ) آفتاب۳
شود. ها و در شرايط خاص ايجاد می شده در بعضی ياخته ريزی ) مرگ برنامه۴

وذكنندۀ اووسيت ثانويـه نفـ تن به اليۀ حفاظت های تارک آنزيم  ۴ 83
كنند. هم اووسيت ثانويه و هم نخسـتين جسـم قطبـی نموده و آن را هضم می

از ۱دارای كروماتيدهای خواهری هستند. كروماتيـدهای غيرخـواهری در ميـوز 
شوند. هم جدا می

ها: بررسی سایر گزینه
كتری های سرتولی در بيگانه ) ياخته۱ كتری خواری با هـا دارای ها نقش دارنـد. با

موزوم هستند.يک عدد كرو
) اووسيت ثانويه در تشكيل دومين جسم قطبی و تخمک نقش دارد كـه هـر۲

ای يكسان، اما مقدار سيتوپالسم متفاوت دارند. دو، مقدار مادۀ وراثتی هسته
های دهد. ياختـه تأثير قرار می های بينابينی را تحت  در مردان، ياخته LH) هورمون ۳

 ها نقش دارند. ها و استخوان رشد ماهيچهبينابينی با ترشح تستوسترون در 

84 ۳

نکته:

p¼TÃ¶ ´hU â¾TiIÄ
 p¼Ã¶ ¾Ã²»H SÃw¼UI¶oPwH â¾TiIÄ

2 p¼Ã¶ ¾Ä¼ºIY SÃw¼UI¶oPwH â¾TiIÄ  ´Ãv£U
 p¼Ã¶ ÂLõ¤ ´v] ¸ÃTvhº

p¼TÃ¶ Âº¼¬»»H » Âº¼¬¼UI¶oPwH

 
  



 

1

2

، با جدا شـدن كروماتيـدهای خـواهری از۲در مرحلۀ آنافاز ميتوز و آنافاز ميوز 
شوند. تن(―روموزوم)ها موقتاً دو برابر می ديگر، تعداد فام يک

 ها: بررسی سایر گزینه
شوند. تشكيل می ۱وماتيدی هستند و در پروفاز ميوز ) تترادها ساختارهای چهاركر۱
شوند. فامينكی می ها تک ) در تقسيم ميتوز در مرحلۀ آنافاز، كروموزوم۲
شوند. ) در مرحلۀ آنافاز ميتوز، پروتئين اتصالی در ناحيۀ سانترومر تجزيه می۴

های ثانويۀ موجود در بدن يک مرد سالم و بـالغ، اسپرماتوسيت  ۱ 85
ــه ــکها ياخت ــوز  ی ت ــل مي ــه حاص ــتند ك ــتند و می ۱الدی هس ــد هس توانن

های دوكروماتيدی داشته باشند. كروموزوم
 ها: بررسی سایر گزینه

ــه۲ ــۀ ) ياخت ــه در مرحل ــد، نمی G0هايی ك ــرار دارن ــد كروموزوم ق ــای توانن ه
ی (نـه قطعـاً بـهها به طور موقت يا دائم دوكروماتيدی داشته باشند. اين ياخته

ها هستند. هايی از اين ياخته ها نمونه شوند. نورون طور دائم) تقسيم نمی
ــپرم۳ ــپرماتيدها و اس ــه ) اس ــک ها ياخت ــه نمی هايی ت ــتند ك ــد الد هس توانن

های دوكروماتيدی داشته باشند. اسپرماتيدها كه فاقد توانـايی حركـت كروموزوم
حركت ندارند. توانايی در ابتداها هم  هستند و اسپرم

شـوند. ) ساختارهای چهاركروماتيدی (تترادها)، فقط در تقسيم ميوز ايجاد می۴
دهنـد و بـه ايـن منظـور های ديپلوئيد بدن انسان ميتوز انجام می بيشتر ياخته

شود. كنند. در ميتوز، تتراد تشكيل نمی های خود را دوكروماتيدی می كروموزوم
را در سـطح اسـتوای ياختـه شكل سؤال ساختارهای تتـرادی  ۴ 86

های يـک اسـت. در تخمـدان ۱دهد كه مربوط به مرحلۀ متافاز ميـوز  نشان می
متوقـف ۱های اوليـه در مرحلـۀ پروفـاز ميـوز  ساله (نابالغ)، اووسـيت ۵دختر 

.۱هستند، نه متافاز ميوز 
ها: بررسی سایر گزینه

ماند. قبلی، بدون تغيير مینسبت به مرحلۀ  ۱تنی در مرحلۀ متافاز ميوز  ) عدد فام۱
گذاری، اووسيت ثانويه كه فاقد ساختارهای تترادی اسـت، وارد ) به دنبال تخمک۲

دهد. را انجام می ۲شود كه در صورت برخورد با اسپرم، ميوز  لولۀ رحمی می
شـود، ، دو ياختۀ بزرگ و كوچک ايجاد می۱گذاری در پايان ميوز  ) در تخمک۳

) و اولين جسم قطبی (―وچک).اووسيت ثانويه (بزرگ
شـود های خونی در كبد انجام می در جنين دختر، توليد ياخته  ۳ 87

. در دوران جنينـی بـا تقسـيم(XX)های جنسـی همتـا هسـتند  و كروموزوم
كند امـا را شروع می ۱شود و اين ياخته، ميوز  اووگونی، اووسيت اوليه ايجاد می

هـای همتـا در اند و جدا شدن كروموزومم متوقف می ۱تا دوران بلوغ در پروفاز 
دهد. در هر دورۀ جنسی رخ می ۱آنافاز 

ها: بررسی سایر گزینه
پذير است. كه جنين مبتال به نشانگان داون باشد امكان ) به عنوان مثال در صورتی۱
زايی، ) در دوران جنينی تقسيم هسته و تقسيم سيتوپالسم در جريان تخمک۲

شـود (تقسـيم ميتـوز ياختـۀ به صورت مساوی انجـام میدر شروع اين فرآيند 
زايی اووگونی)، اما تقسيم نامساوی سيتوپالسم در ادامۀ ميوز و تكميل تخمـک

افتد.  با رسيدن به سن بلوغ اتفاق می
مانند. ها) درون محوطۀ شكمی باقی می ) غدد جنسی زنان (تخمدان۴

برخــی هــای ميــانی انگشــتان در دوران جنينــی حــذف پرده  ۱ 88
ها در ارتبـاط بـا افتد. ساير گزينـه شده اتفاق می ريزی پرندگان در اثر مرگ برنامه

)، به۲شناسی ( كتاب زيست ۹۱شده با توجه به مطالب صفحۀ  ريزی مرگ برنامه
درستی بيان شده است.
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ــه  ۲ 89 ــيت ياخت ــازندۀ اسپرماتوس ــه های س ــه، ياخت های های ثانوي
،۱دهنـد. در مرحلـۀ متافـاز  را انجام می ۱وز اسپرماتوسيت اوليه هستند كه مي

گيرند، نه زير هم. های همتا، كنار هم قرار می تن فام

ها: بررسی سایر گزینه
های اوليه هستند كه طبق های سازندۀ اسپرماتوسيت ها، ياخته ) اسپرماتوگونی۱

های مشابه خود توانند با ياخته ) می۲شناسی (  كتاب زيست ۹۹صفحۀ  ۲شكل 
در اتصال باشند.

های سازندۀ اسپرماتيدها هستند كه هاپلوئيد های ثانويه، ياخته ) اسپرماتوسيت۳
تن جنسی هستند. باشند، بنابراين فقط دارای يک نوع فام الد) می (تک

ــه۴ ــپرماتيدها، ياخت ــپرم ) اس ــازندۀ اس ــت های س ــين حرك ــتند و در ح ها هس
هـا ساز تمايزی در آن های اسپرم ولهها (اسپرماتيدها) به سمت وسط ل ياختک زام

دهد تا به زامه تبديل شوند. رخ می
عبارت سـؤال را بـه درسـتی تكميـل» د«و » ج«، »ب«موارد   ۲ 90
كنند. می

بررسی موارد:
دارای سه مجموعـۀ كرومـوزومی هسـتند و توانـايی ميـوز n3های الف) ياخته

شوند. ايجاد می ۱پروفاز ميوز   ماتيدی طی مرحلۀندارند. ساختارهای چهاركرو
های اساسی در همۀ جانداران است. های محيطی از ويژگی ب) پاسخ به محرک

دانگـان اسـت دارای دار گياه گندم زراعی كه از نهان های پيكری هسته ج) ياخته
های گيـاهی روی دانگان بيشترين گونـه شش مجموعۀ كروموزومی هستند. نهان

باشند. یزمين م
های جنسـی د) انسان و درخت زيتون از جمله جاندارانی هستند كه در ياختـه

های های بنيادی مغز استخوان انسـان و ياختـه كروموزوم دارند. ياخته ۲۳خود 
توانند دائماً تقسيم شوند. مريستمی گياه زيتون، می

)، در۲شناسـی ( كتـاب زيست ۱۰۵با توجه بـه مـتن صـفحۀ   ۳ 91
سبب بـزرگ و بـالغ شـدن انبانـک FSHاول چرخۀ جنسی زنان،  چهارده روز

شود. (فوليكول) می
 ها: بررسی سایر گزینه

) به ندرت ممكن است اسپرم با جسم قطبی لقاح يابد.۱
شـود. در مـردان ) هورمون پروژسترون از جسم زرد (نه از فوليكول) ترشح می۲

كند. های سرتولی را تحريک می ، ياختهFSHهورمون 
هـايی كـه در يكـی از ) در يک دورۀ جنسی به طور معمول يكـی از فوليكول۴

ها (نه در هر تخمدان) از همه رشد بيشتری پيدا كـرده اسـت، چرخـۀ تخمدان
دهد. تخمدانی را آغاز نموده و ادامه می

یها هورمــون اســتروژن در نيمــۀ اول دورۀ جنســی از ياختــه  ۲ 92
و FSHشود و دو اثر متضـاد بـر تنظـيم ترشـح  انبانكی (فوليكولی) ترشح می

LH های محرک تخمدان) دارنـد، افـزايش انـدک اسـتروژن از ترشـح (هورمون
FSH  وLH بـارۀ اسـتروژن كند (بازخورد منفی)، اما افزايش يک جلوگيری می

LHو  FSHحدود روز چهاردهم دورۀ جنسی، محركی برای آزاد شدن بيشتر 

شود (بازخورد مثبت). از هيپوفيز پيشين می
ها: بررسی سایر گزینه

يابد. ) پس از قاعدگی، ضخامت ديوارۀ داخلی رحم افزايش می۱
تر ادامـه ) رشد و نمو ديوارۀ داخلی رحم تا بعد از نيمۀ دوره نيز با سرعتی كم۳

خواهد يافت.
به جسم سفيد تبديل ) غيرفعال شدن جسم زرد در اواخر دورۀ جنسی آن را۴

شود. كند و باعث كاهش استروژن و پروژسترون در خون می می
زايی و بـا اولين و دومين جسـم قطبـی طـی مراحـل تخمـک  ۴ 93

تـری سيتوپالسـم انـد و مقـدار كم تقسيم نامساوی سيتوپالسم بـه وجـود آمده
اولـين سانترومر وجـود دارد. ۲۳تن و  فام ۲۳اند. در هر دو ياخته،  دريافت كرده

جسم قطبـی، در تخمـدان و دومـين جسـم قطبـی، در لولـۀ رحمـی تشـكيل
شود. می

 ها: بررسی سایر گزینه
هـای دوكروماتيـدی و دومـين ) (―روموزوم تن ) اولين جسم قطبـی دارای فـام۱

كروماتيدی است. اولين جسم قطبی بـرخالف های تک تن جسم قطبی دارای فام
بنابراين چهار سانتريول وجود دارد. شود، دومين جسم قطبی، تقسيم می

الد) هستند، بنـابراين دارای يـک مجموعـۀ ) هر دو ياخته، هاپلوئيد (تک۳و  ۲
ها توانـايی تشـكيل تتـراد (سـاختارهای كدام از آن باشند، اما هيچ كروموزوم می

هـا های جنسی در هـر دوی آن تن چنين نوع فام چهاركروماتيدی) را ندارند، هم
).Xتن جنسی  (فام يكسان است

كنند. همۀ موارد، عبارت سؤال را به نادرستی تكميل می  ۱ 94
بررسی موارد:

nهای اسپرماتوسيت ثانويه و اووسيت ثانويه، الف) به عنوان مثال ياخته 23
شده يا دوكروماتيدی دارند، بنابراين برای هـر های مضاعف هستند، اما كروموزوم

اند. ژن دارد كه بر روی كروماتيدهای خواهری قرار گرفته صفت دو
قبلـی خـود بـه n۳ممكن است از طريق تقسيم ميتوز ياختـۀ  n3ب) ياختۀ

توانـد توانـايی وجود آمده باشد و خود نيز تقسيم ميتوز انجام دهد، بنابراين می
شته باشد.تكثير اطالعات وراثتی ياختۀ قبلی خود را دا

پلوئيدی) شدن و با هم ماندن ها، چندالدی (پلی ج) ممكن است در ميوز ياخته
های حاصـل از ميـوز ها اتفاق بيفتد. در اين حالت عدد كروموزومی ياخته تن فام

تر از نصف و يا بيشتر از نصف باشد. ممكن است كم
های موجود در هر مجموعه با هم غيرهمتا هستند. تن د) فام
nخم حاصل از تركيب دو ياختۀ جنسی غيرطبيعـیت  ۴ 95 2 و 8

nطبيعی  nتنی شود و دارای عدد فام ايجاد می 4 3 n3زيگوتاست.  12
جـود آورد، ايـنتواند با تقسيم ميتوز رشد كنـد و جانـداری تريپلوئيـد بـه و می

توانند گامت (ياختـۀ جنسـی) جانداران چون قادر به تقسيم ميوز نيستند، نمی
توليد كنند و توليدمثل جنسی ندارند.

ها: بررسی سایر گزینه
تن داخل تخم، دو نسخۀ مشابه ديگر وجود دارد. ) برای هر فام۱
های همتا يوز را ندارد. جدا شدن كروموزومتوانايی انجام تقسيم م n3) ياختۀ۲

افتد. اتفاق می ۱در آنافاز ميوز 
تنی با هم غيرهمتا هستند. های داخل هر مجموعۀ فام تن ) فام۳
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های بينابينی مردان اثر دارد كه بـين روی ياخته LHهورمون   ۳ 96
ساز قرار دارند، نه در ساختار آن. های اسپرم لوله

 ها: بررسی سایر گزینه
های ) مطابق با شـكل ياختـه۱

ــا ــه ب ــپرماتوگونی در مقايس اس
تـری اسپرماتيدها، هسـتۀ بزرگ

دارند.
ــيت۲ ــه، ) اسپرماتوس های ثانوي

دهند و مطابق انجام می ۲ميوز 
ديگر هستند. شكل در كنار يک

يابند. ) اسپرماتيدها در حين حركت به سمت وسط لوله به اسپرم تمايز می۴
درمانی و رايج درمان سرطان شامل جراحـی، شـيمیهای  روش  ۲ 97

هـای تشـخيص سـرطان اسـت، نـه برداری يكی از روش پرتودرمانی است. بافت
اند. ها در ارتباط با سرطان به درستی بيان شده درمان آن. ساير گزينه

در مردان هورموناند.  به نادرستی بيان شده» ج«و » ب«موارد   ۲ 98
FSH ی و هورمون های سرتول روی ياختهLH های بينابينی، گيرنده روی ياخته

دارد.
بررسی موارد:

شود. سبب افزايش ابعاد انبانک (فوليكول) می FSHالف) هورمون 
گـذاری، گـذاری اسـت. در فراينـد تخمک عامل اصلی تخمک LHب) هورمون 

شود، نه اووسيت اوليه. به لولۀ رحمی آزاد می ثانويهاووسيت 
ن و پروژسترون به طور مستقيم باعث رشـد ديـوارۀ داخلـیج) هورمون استروژ

بـه طـور مسـتقيم بـر تخمـدان اثـر FSHشود.  تر شدن آن می رحم و ضخيم
كند، نه بر روی رحم. می

های جســم زرد باعــث افــزايش ترشــح پروژســترون از ياختــه LHد) هورمــون 
 شود. می

گ، بخـش (ب) با توجه به شكل سؤال، بخش (الف)   ۴ 99 برخـا
  (ج) وزيكول سمينال، بخش  (د) غدۀ پروستات و بخش غدۀ پيازی

شـود. ميزراهـی بـه ميـزراه متصـل می دهند. غدد پيـازی  ميزراهی را نشان می
ميزراه در ابتدای خود دارای يک برآمدگی است.

ها: بررسی سایر گزینه
نـد). كشـيدهكن شوند (توانايی حركت پيدا می ها بالغ می ) در اپيديديم، اسپرم۱

افتد. ساز اتفاق می ها در لولۀ اسپرم شدن اسپرم
كنند. ها اضافه می ) غدد وزيكول سمينال مايعی غنی از فروكتوز را به اسپرم۲
ای است كـه از بازگشـت ادرار بـه ميزنـای ) مثانه (نه پروستات) دارای دريچه۳

ود.ش كند و جزئی از دستگاه توليدمثلی مرد محسوب نمی جلوگيری می
ها: بررسی گزینه  ۲ 100

) بيشترين ضخامت ديوارۀ رحم در يک دورۀ جنسی در هفتۀ چهارم (حـدود۱
شود. روز بيست و چهارم) ايجاد می

شود، تشكيل تخم در زنـان ) در دختران جوان خود به خود تخم تشكيل نمی۲
بـر آن، ياختـۀ تخـم در شـود. عالوه در صورت لقاح اسپرم با تخمک انجـام می

كند، بلكه جنين جـوان (بالستوسيسـت) در ديـوارۀ رحـم رۀ رحم نفوذ نمیديوا
شود. جايگزين می

گذاری سـرعت رشـد ديـوارۀ ) در هفتۀ سوم دورۀ جنسی يعنی بعد از تخمک۳
شود. داخلی رحم كاهش و فعاليت ترشحی آن زياد می

های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) ) چرخۀ رحمی تحت تأثير هورمون۴
 گيرد. شوند، انجام می ها ترشح می كه از تخمدان

nتنی انسان و درخت زيتون عدد فام  ۲ 101 2 كـه دارند. زمانی  46
تـر و بـه صـورت های هسـته، كم تن ياخته در حال تقسيم نيست، فشردگی فام

گويند. های درهم است كه به آن، فامينه (―روماتين) می ای از رشته توده
ها: ررسی سایر گزینهب
) ممكن است ياخته در حال تقسيم ميوز باشـد و در پايـان چهـار ياختـه بـا۱

تنی ياختۀ اوليه ايجاد شود. نصف عدد فام
های گيـاه های جانوری است و در ياخته ) ميانک (سانتريول) مربوط به ياخته۳

شود. زيتون ديده نمی
G1 ،۴۶قـرار داشـته باشـد (در مرحلـۀG1) ممكن است ياخته در مرحلـۀ۴

مولكول دنا درون هسته قرار دارد).
كنند. عبارت سؤال را به درستی تكميل می» د«و » الف«موارد   ۲ 102

   :مواردبررسی 
دهد. اسپرماتوگونی، رخ می ۱ميوز های همتا در آنافاز  الف) جدا شدن كروموزوم

دهد. انجام می ۲و اسپرماتوسيت ثانويه، ميوز ميتوز 
، به هر۲دهد. در مرحلۀ متافاز ميوز  انجام می ۲ب) اسپرماتوسيت ثانويه، ميوز 

سانترومر دو رشتۀ دوک متصل است.
،۱دهــد. در همــۀ مراحــل ميــوز  انجــام می ۱ج) اسپرماتوســيت اوليــه، ميــوز 

اط بـا اسـپرماتوگونی كـه تقسـيمها دوكروماتيدی هستند، اما در ارتبـ كروموزوم
هـا دهـد، در برخـی مراحـل ماننـد آنافـاز و تلوفـاز، كروموزوم ميتوز انجـام می

كروماتيدی هستند. تک
د) در مرحلۀ تلوفاز تقسيم ميتوز مربوط به اسپرماتوگونی، پوشش هسته اطراف

شود. دو مجموعۀ كروموزومی تشكيل می
فعاليـت ترشـحی LHرمـون های جسم زرد با تـأثير هو  ياخته  ۳ 103

های بينابينی با تأثير بر ياخته LHدهند. در مردان هورمون  خود را افزايش می
هـای هورمـون ها را تحريک كرده تا تستوسترون ترشح كنند و يكـی از نقش آن

تستوسترون، بروز صفات ثانويه در مردان است.
ها: بررسی سایر گزینه

ۀمقـداری توسـط بخـش قشـری غـدهای جنسی (تخمـدانی) بـه  ) هورمون۱
های هيپوفيزی. شوند، نه هورمون كليه ترشح می فوق
است. FSH) اين ويژگی مربوط به هورمون ۲
افتد. اتفاق می استروژنبه دنبال افزايش ترشح  LH) زياد شدن ۴

ــيت  ۳ 104 ــه اسپرماتوس ــيم ياخت ــل تقس ــه حاص ــه ك های های اولي
،۱نـد. در تمـامی مراحـل ميـوز ده انجـام می ۱اسپرماتوگونی هسـتند، ميـوز 

هستند. DNAها دوكروماتيدی هستند، يعنی دارای دو عدد مولكول  كروموزوم
ها: بررسی سایر گزینه

شـوند. ايجـاد می ۱) تترادها ساختارهای چهاركروماتيدی هستند كه در ميوز ۱
انجـام ۲های حاصل از اسپرماتوسيت اوليه (اسپرماتوسيت ثانويه)، ميـوز  ياخته

دهند. یم
۲) دو برابر شدن موقتی عدد كروموزومی ياخته در آنافاز ميتوز يا آنافاز ميوز ۲

های ثانويـه هسـتند كـه های مولد اسپرماتيد، اسپرماتوسيت دهد. ياخته رخ می
دارند. ۲ميوز 

) اسپرماتوسيت ثانويه، اسپرماتيد و اسپرم يـک مجموعـۀ كرومـوزومی دارنـد.۴
،۲هـای دوكروماتيـدی دارد و در مرحلـۀ آنافـاز  وموزوماسپرماتوسيت ثانويه، كر

كند تا كروماتيدهای خواهری از پروتئين اتصالی در محل سانترومر را تجزيه می
هم جدا شوند.
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، دو عـدد سـانتريول (يـک جفـت) داخـلSو  G1در مراحل  ۲ 105
كروماتيدی هسـتند و فقـط ها تک ، كروموزومG1ياخته حضور دارند. در مرحلۀ

دارای يک عدد مولكول دنا هستند.
ها: سایر گزینه بررسی

شوند. در ايـن مرحلـه ها مضاعف (دوكروماتيدی) می ، كروموزومS) در مرحلۀ ۱
هـا بـا كروماتين داخل هسـته وجـود دارد، بنـابراين امكـان مشـاهدۀ كروموزوم

ندارد.ميكروسكوپ نوری وجود 
شـوند. در ها در سطح استوای ياختـه رديـف می ) در مرحلۀ متافاز، كروموزوم۳

كثر فشردگی وجود دارد، بنابراين از اين مرحله می توان بـرای مرحلۀ متافاز حدا
تهيۀ كاريوتيپ استفاده كرد.

شدن  های كروماتينی شروع به كوتاه، فشرده و ضخيم ) در مرحلۀ پروفاز، رشته۴
هـا در مرحلـۀ پرومتافـاز اتفـاق های دوک بـه كروموزوم د. اتصـال رشـتهكنن می
افتد. می

در مدار شـكل (الـف) را بـه R1ابتدا توان مصرفی در مقاومت  ۱ 106
دست می آوريم:

eqR R R r r r    1 2 2 4 6
بنابراين جريان اصلی در مدار شكل (الف) برابر است با:

eq
I

R r r r r
    
 6 7

P  برابر است با: R1توان مصرفی در مقاومت R I r( )
r r
   

22 2
1 1 1

22 7 49
در شكل (ب) برابر است با: R2توان مصرفی در مقاومت

eq
eq

rR
R R R r r

     
1 2

1 1 1 1 1 4
2 4 3

با:جريان اصلی در مدار شكل (ب) برابر است 

eq
I

R r r r rr

      
 

3
4 7 7
3 3

اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر باتری در مدار شكل (ب) برابر است با:
V Ir r

rÁoUIM
         3 3 4

7 7 7
موازی بسته شده است، بنابراين: R2در مدار شكل (ب)، باتری با مقاومت

V VÁoUIM  2
4
7

برابر است با: R2صرفی در مقاومتتوان م

( )V
P P

R r r r

      
2 22 22

2 22

4 16
47 49

4 4 49

/شده برابر است با: بنابراين نسبت خواسته
P r
P

r


  



2
1

22

2
149 0 524

49
را محاسبه R1ابتدا اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر مقاومت  107۴   
كنيم: می

V RI
I I

R R V V V

     

1 21 2 1 2
1 1 1 24 83 3 3

اخــتالف پتانســيل الكتريكــی دو ســر بــاتری را از مجمــوع اخــتالف پتانســيل
آوريم: به دست می R2وR1های الكتريكی مقاومت

V V V VÁoUIM     1 2 8 24 32

كنيم: محاسبه می را به صورت زير rاختالف پتانسيل الكتريكی سر مقاومت 
V(r) V VÁoUIM    40 32 8

Pبا استفاده از رابطـۀ VIنسـبت تـوان مصـرفی مقاومـتR1 را بـه تـوان
آوريم: به صورت زير به دست می rمصرفی مقاومت 

P V I I
P(r) V(r) I I


  


1 1 8 18

توانيم بنويسيم: توان می با توجه به رابطۀ انرژی و  ۱ 108

A B

A B

P PA A A
A Bt t

B B B

U P t
U U

U P t





   

2 2

Pبا توجه به رابطۀ  ۱ 109 RI برای مقايسۀ تـوان مصـرفی در دو 2
توانيم بنويسيم: حالت می

P R(I ) I( )
P IRI

   
2 22

21
6 616

I I I I I A
I
        64 4 6 3 6 2

هـای وع جريانهای ورودی به يک گره با مجمـ مجموع جريان  110۳   
 خروجی از آن برابر است، بنابراين:

A : I I Aâ½o¬    2 25 8 13
B : I I Aâ½o¬    3 313 7 6

I، يـک جريـانCچون بـه گـرۀ  A3 وارد 6
از آن خـارج A14شود و از طرفی جريـان می
بايد I1انتوان نتيجه گرفت كه جري شود، می می

وارد شود، بنابراين: Cبه گرۀ 
C : I I Aâ½o¬    1 16 14 8

در به كارگيری قاعدۀ انشعاب به اين نكته توجه نماييد كه بـه يـک دقت کنید:
گره يا انشعاب هم بايد جريان وارد شود و هم بايد جريـان از آن خـارج شـود و

هـای به هر گره يا انشـعاب بايـد بـا مجمـوع جريانهای ورودی  مجموع جريان
خروجی از آن برابر باشد.

آوريم: شدۀ زير در می ها مدار را به صورت ساده گذاری گره ابتدا با نام  ۳ 111

موازی هستند. در R3وR1،R2های كنيم مقاومت طور كه مشاهده می همان
مقاومت، رابطۀ  های موازی، شدت جريان گذرنده از هر مقاومت با اندازۀ مقاومت

عكس دارد. با استفاده از اين نكته ابتدا جريان هر مقاومت را محاسبه نمـوده و
كنيم تا جريان كلی مـدار (جريـان گذرنـده از ها را با هم جمع می سپس جريان

يد:باتری) به دست آ

V V I R I R I I A         1 2 1 1 2 2 2 2
24 82 12 9 9 3

V V I R I R I I A         1 3 1 1 3 3 3 3
242 12 3 83

I  بنابراين: I I I A        1 2 3
8 6 8 24 382 83 3 3
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طبق رابطۀ  ۲ 112
eq

I
R r




rچون  0 است، بنابراين مقاومت

r ا مقاومـتدر شدت جريان مدار بی تأثير بوده و جريان گذرنده از آمپرسنج بـ
 معادل مدار، رابطۀ عكس دارد:

eq

eq

R (K )I
I R (K )

kÃ±¨ ·k{ ¾TvM pH ®L¤ nHk¶ ÏjI÷¶ S¶»I£¶
kÃ±¨ ·k{ ¾TvM pH uQ nHk¶ ÏjI÷¶ S¶»I£¶

  

ها ابتدا مقاومت معادل مـدار قبـل از بسـته برای به دست آوردن نسبت جريان
آوريم: را به دست می Kشدن كليد 

eq , eqR R R R      1 2 3 3 3 6
محاسـبه Kشـدن كليـد  در مرحلۀ بعد مقاومت معادل مـدار را پـس از بسـته 

اتصـال R1دو سر مقاومت Kكنيم. توجه كنيد كه پس از بسته شدن كليد  می
كوتاه شده و از مدار حذف می شود، بنابراين:

 
در مرحلۀ آخر با توجه به مقادير به دست آمده برای مقاومت معادل مدار قبـل

برابر است با:شده  ، نسبت خواستهKو پس از بسته شدن كليد 

eq

eq

RI
I R
   

6 23

توان خروجـی (مفيـد) بـاتری همـان مجمـوع تـوان مصـرفی  ۴ 113
های خارجی مدار است، بنابراين مقاومت معادل مدار را هنگـام اتصـال مقاومت

آوريم: به دست می Bو  Aهای  به موقعيت Kكليد 

  :Aدر موضعيت  Kكليد 
eqR R R R

     
1 2 3

1 1 1 1 1 1 1
20 5 4

eq
eq

R
R

    1 10 220

اتصـال كوتـاه شـده و از مـدار R3دو سر مقاومـت:Bدر موقعيت  Kكليد 

eq  شود، بنابراين: حذف می ,R R     
1 2

5 20 45 20
eqPبا استفاده از رابطۀ R I توانيم بنويسيم: می 2

eq eqP P R I R I    2 2

eq eq
eqeq

R ( ) R ( )
r Rr R

   
2 2

( ) ( )
r r r r(r ) (r )

      
    

2 2
2 2

22 1 14 24 2 4 24 2
/

/ / / /r r r r
r r

         
 

1 4 1 1 4 2 8 4 1 4 4 2 84 2
/

/ /r r r       
1 2 120 4 1 2 34 4
10

را 5سنج، اختالف پتانسيل الكتريكی دو سـر مقاومـت ولت  ۴ 114
ر است با:دهد، در نتيجه جريان گذرنده از اين مقاومت براب نشان می

V RI I A   30 65
ــت ــده از مقاوم ــان گذرن ــنج، جري ــان می R2آمپرس ــی را نش ــد، از طرف ده

موازی هستند، بنابراين: 18و R2های مقاومت

I R I R
R

       2 2 2 2
2

1818 1 2 9

شـوند بـا مجمـوع هـايی كـه بـه يـک انشـعاب وارد می رياناز طرفی جمـع ج
شوند، برابر است، بنابراين: هايی كه از آن خارج می جريان

I I I I I A        1 2 1 11 6 2 1 3
موازی هستند. در نتيجه: R2وR1های مقاومت

V V I R I R R R         2 1 2 2 1 1 1 12 9 3 6

باتری، آرمانی است، بنابراين اختالف پتانسيل الكتريكـی دو سـر  ۲ 115
با باتری موازی هسـتند، بنـابراين R2وR1های باشد. مقاومت میباتری برابر

مانـد. در نيز ثابـت می R2وR1های اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر مقاومت
ماند و تغييری نخواهد كرد. دهد ثابت می سنج نشان می عددی كه ولتنتيجه 

و اندازۀ اين مقاومت ثابت است، R1اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر مقاومت

Vبنابراين طبق رابطۀ
I

R
 1

1
1

شدت جريان گذرنده از اين مقاومت ثابت مانده ،

دهد نيز تغييری نخواهد كرد. عددی كه آمپرسنج نشان میو 
گر مقاومت  ۳ 116 ها به صورت موازی بسته شـوند، مقاومـت معـادل ا

مدار، كمينه مقدار و شدت جريان عبوری از باتری بيشـترين مقـدار را خواهـد
ها به صورت متوالی بسته شوند، مقاومـت معـادل قاومتكه م داشت. در صورتی

تـرين مدار، بيشينه مقدار ممكن و در نتيجه شدت جريان عبوری از بـاتری كم
مقدار ممكن را خواهد داشت.

(min) (max)
max min

eq eq
I I

r R r R
     

 
4 4

r r rr
     

   
48 48 144 484 412 12 3 3 12 36

3
( )

r r r r
     

   
3 1 3 1 148 43 12 36 3 12 36 12

r r

r r r

   
  2

3 108 3 12 1
123 108 12 432

r r r r

¾M Hn ov¨ »j Zoh¶
.´Ã¹¨ïÂ¶ ´Ãv£U 3   

   2 2
96 1 96 1

12 43 120 432 40 144
r r r r       2 240 144 384 40 240 0

كنيم و ريشـۀ مثبـت را بـه عنـوان حل می معادلۀ به دست آمده را به روش
مقاومت درونی قابل قبول در نظر می گيريم:

( ) ( )        240 4 1 240 1600 960 2560
/ /      256 10 16 10 16 3 1 49 6

/
/

br ( )
a

      1
40 49 6 4 82 2 

/
/

br ( )
a

       2
40 49 6 44 82 2 

اهم است. ۱۵بنابراين مقاومت درونی باتری، تقريباً برابر با 
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جهت با بردار مماس جهت ميدان مغناطيسی در هر نقطه، هم  ۳ 117
بر خطوط ميدان مغناطيسی در آن نقطه است، بنـابراين كـافی اسـت خطـوط

گذرند را رسم كرده و برداری همسو با می Bو  Aنقاط ميدان مغناطيسی كه از 
گـر بـه شـكل خطوط ميدان و مماس بر آن ها در نقاط موردنظر رسـم كنـيم. ا

) را خواهيم داشت.۳شده نگاه كنيم، وضعيتی مشابه گزينۀ ( رسم

ــيت  ۳ 118 ــری خاص ــد، در ديگ ــا باش ــه آهنرب ــی از دو ميل ــر يك گ ا
هـا در مجـاورت هـای ناهمنـام آن قطب كـه كنـد، بـه طوری مغناطيسی القا می

گيرند. در نتيجه خطوط ميدان از يكی خارج و به ديگری وارد ديگر قرار می يک
گـر دو ميلـه هـر دو آهنربـا باشـند و قطب می هـا در هـای ناهمنـام آن شوند. ا

ديگر قرار گيرند، باز هم خطوط ميدان از يكی خارج و بـه ديگـری مجاورت يک
يكـی از دو ميلـهدهـد كـه  وجود خطوط ميدان نشان می شوند، ولی وارد می

حتماً بايد آهنربا باشد.
گـر يـک تک  ۴ 119 قطبی مغناطيسی هرگـز وجـود نـدارد، بنـابراين ا

ای را به چهار قسمت مساوی تقسيم كنيم، هر چهار قسمت يـک آهنربای ميله
آهنربای كامل هستند.

ميــدان مغناطيســی زمــين بــه  ۳ 120
يروی مغناطيسی وارد) است. نطرف شمال (

بر بار منفی را به كمک قاعدۀ دسـت راسـت بـه
 كنيم. صورت مقابل تعيين می

گر زاويۀ ميـان بـردار سـرعت  ۳ 121 (v)ا
 و بـردار ميـدان(B)


 ،۹۰

كثر نيروی ممكن از طرف آن ميدان بـه ذرۀ مـوردنظر كـه بـا درجه باشد، حدا
شود، بنابراين: كند، وارد می درون آن ميدان حركت می v سرعت

maxF |q | vB       6 4 2300 10 10 4 10

maxF       4 4 23 10 10 4 10
/maxF N   212 10 0 12

نيــروی مغناطيســی وارد بــر يــک ذرۀ بــاردار در يــک ميــدان  ۴ 122
Fمغناطيسی يكنواخت از رابطـۀ  |q | vBsin  آيـد. چـون یبـه دسـت م

برای هر سه ذرۀ باردار يكسـان اسـت، بنـابراين سرعت، اندازۀ ميدان و زاويۀ
هر كدام كـه بـار الكتريكـی بيشـتری داشـته باشـد، از طـرف ميـدان، نيـروی

انـدازه تری به آن وارد خواهد شد. بـار الكتـرون و پروتـون هم مغناطيسی بزرگ
ــ ــابراين ان ــت، بن ــر آناس ــی وارد ب ــروی مغناطيس ــا هم دازۀ ني ــی ه ــدازه م ان

F)شود F )2 باشـد، بنـابراين انـدازۀ بـار . هستۀ هليم دارای دو پروتون می3
الكتريكی هسـتۀ هلـيم از دو ذرۀ ديگـر بيشـتر بـوده، بنـابراين انـدازۀ نيـروی

مغناطيسی وارد بر آن نيز بيشتر است. در نتيجه:
F F F 1 2 3

ميدان مغناطيسی بر صـفحۀ كاغـذ عمـود اسـت، بنـابراين بـر  ۳ 123
باشد، بنابراين: راستای حركت ذره، يعنی بردار سرعت نيز عمود می

F |q | vBsin F |q | vB
   90

/F F N      6 75 10 10 0 5 25
جهت نيروی وارد بر ذرۀ باردار را به كمک قاعدۀ دسـت

كنيم: میراست تعيين 
ــان ــاهده می هم ــه مش ــروی طور ك ــت ني ــد، جه كني

باشد. مغناطيسی وارد بر ذره به طرف جنوب شرقی می

جهت نيروی وراد بر بار منفی از طـرف ميـدان الكتريكـی، در  ۴ 124
خالف جهت خطوط ميدان الكتريكی است و جهت نيروی مغناطيسی وارد بـر

د.توان با قاعدۀ دست راست مشخص كر ذره را نيز می
ها: بررسی گزینه

۱(۲(

۳(

با توجه به جهت ميدان مغناطيسی و الكتريكی و  جهت نيروهـای وارد بـر ذرۀ
) براينـد نيروهـا ممكـن اسـت صـفر شـود و ذره۳) و (۱های ( باردار، در گزينه
منحرف نشود.

ــرای اين  ۲ 125 ــای ب ــد نيروه ــود، باي ــد بيشــينه ش ــروی براين ــه ني ك
كـه جهـت ميـدان جهـت باشـند. بـا توجـه بـه اين هم مغناطيسی و الكتريكی

الكتريكی رو به پايين است و نيروی وارد بر بار منفی در خالف جهـت خطـوط
باشد، بنابراين نيروی الكتريكـی رو بـه بـاال بـه ذرۀ بـاردار ميدان الكتريكی می

شود. در نتيجه نيروی مغناطيسی نيز بايد رو به باال وارد شود تـا منفی وارد می
نيروی خالص وارد بر الكترون بيشينه شود. طبـق قاعـدۀ دسـت راسـت جهـت

كنيم: حركت بار منفی را به صورت زير تعيين می
به صورت افقی از غـرب بـهبنابراين ذره بايـد 

طرف شرق حركت نمايد.
Wنيروی وزن از رابطۀ  ۴ 126 mg آيد: به صورت زير به دست می

/W N   340 10 10 0 4
كنيم، نيروی وزن از نيروی كشـش دو نـخ كـه جهـت طور كه مشاهده می همان

ها رو به باال است، بيشتر است، بنابراين برای اين كـه سـيم در حـال تعـادل آن
باقی بماند، بايد نيروی مغناطيسی رو به باال به آن وارد شـود تـا بـه همـراه دو

ند. با كمک قاعدۀ دست راست، جهت جريـاننيروی وزن را خنثی كن Tنيروی 
است، بنابراين: Bبه  Aاز 

BT F mg 2

/BF   12 0 440
/BF  1 0 420

/ / /BF N   0 4 0 05 0 35

Bبنابراين: B
sin

F BI sin F BI



   90

90 1



 

/ / /I I A     0 35 10 0 1 0 35
ازۀ نيروی مغناطيسی وارد بر سيم راسـت حامـل جريـان ازاند  ۱ 127
BFرابطۀ BI sin  آيد، بنابراين: به دست می

BF BI sin sin           2 3 2 12 10 10 2 10 2 10

sin sin         2 2 12 10 4 10 302
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تــوان جهــت ميــدان بــا اســتفاده از قاعــدۀ دســت راســت، می  ۳ 128
مغناطيسی را مشخص كرد.

:ها بررسی گزینه

۱(۲(

۳(۴(

Bابتدا اندازۀ ميدان مغناطيسـی  ۲ 129


را بـه صـورت زيـر محاسـبه
/كنيم: می / /B ( ) ( ) T  2 20 4 0 3 0 5

ــرای محاســبۀ ــان از  ب ــل جري ــر ســيم حام ــروی مغناطيســی وارد ب ــدازۀ ني ان
BFرابطۀ BI sin  كنيم: ه میبه صورت زير استفاد

/ / /B sin
F BI sin F BI N


       90

1 0 5 8 0 1 0 4


 

ميدان مغناطيسی، به موازات صفحۀ كاغذ است و سيم، عمـود بـر دقت کنید:
درجه است. ۹۰باشد، بنابراين زاويۀ بين خطوط ميدان و سيم،  آن می
طبق قاعدۀ دست راست، نيروی مغناطيسی وارد بر سيم راست  ۴ 130

سی و جريان، عمود است.حامل جريان بر راستای ميدان مغناطي

Cفرمول مولكولی كتون موجود در ميخک به صورت  ۲ 131 H O7 14
بوده و ساختار آن به صورت زير است:

H H H H H H
| | | | | |

__ __ __ __ __ __ __ __H HC C C C C C C
| | | | | || |

H H H H H O H
__ __H(C H) H(C C)  14 های پيوند :مجموع آنتالپی 6

____H(C O) ( ) ( ) ( ) kJ    14 415 6 348 750 8648
شـده جز مورد سوم (مقدار انـرژی مبادله ايی بهسينتيک شيمي  132۲   

كنش گذارد. های شيميايی) ساير موارد را در اختيار ما می در وا
وزن، سـن و ميـزانميزان انرژی مورد نياز بدن هـر فـرد بـه   133۴   

بستگی دارد. های روزانۀ او فعاليت
ــين  134۲    ــرای تعي ــوانی ب ــدهای  Hگرماســنج لي انحــالل وفراين

كنش شوند مناسب است. هايی كه در حالت محلول انجام می وا
ها درست هستند. جز عبارت سوم، ساير عبارت به  135۳   

تر از داری انـواع مـواد غـذايی مناسـب برای نگـه تاريکمحيط سرد، خشک و 
محيط گرم، مرطوب و روشن است.

طحگاز متان به گاز مرداب معروف است زيرا نخستين بار از سـ  ۴ 136
آوری شده است. ها جمع مرداب

Cفرمول مولكولی  ۱ 137 H O4 الكـل (دارای گـروه عـاملی ۴را به  10
هـا بـه دليـل هـای الكل توان نسبت داد. ميان مولكول اتر می ۳هيدروكسيل) و 

__داشتن گروه OHشود. ، پيوند هيدروژنی تشكيل می
__ __ __C C CC

|
OH

__ __ __ __C C C C OH

OH
|

__ __C CC
|
C

__ __C C C
| |
C OH

__ __ __ __C O C C C   __ __ __ __C C O C C

__ __ __C O CC
|
C

)۴) و (۳)، (۲()، ۱های ( های آلی اشاره شـده در گزينـه تركيب  ۳ 138
به ترتيب در رازيانه، گشنيز، دارچين و زردچوبه وجود دارند.

كنش هدف به صورت زير است:  ۴ 139 معادلۀ وا

N O (g) N (g) O (g) 2 5 2 2
5
2

كنش گر وا كنش (b)ا كنش (c)را با معكوس وا را (a)جمع كرده و سپس وا
1در

كنش هدف می ضرب كرده و با آن2 رسيم: ها جمع كنيم، به وا

b c aH( ) H ( H ) ( H )ýkÀ y¹¨H»     1
2

( ) ( ) ( ( )) kJ       177 349 572 142
گير  ۲ 140 كنش گرما كنش زير يک وا )وا H ) 0 :است

N (g) O (g) NO(g) 2 2 2
موادی كه فرمول مولكولی يكسان اما ساختار متفاوتی دارند، به  ۴ 141

ديگر محسوب گويند. بنابراين هر دو تركيب آلی كه ايزومر يک ايزومر (همپار) می
هـای پيونـدی و شوند در مواردی مانند جرم مـولی و شـمار جفـت الكترون می

مسـتقل از ناپيوندی كه به طور مستقيم از فرمول مولكولی قابل محاسبه بوده و
اند. ها است، يكسان ساختار آن

Cفرمول مولكولی آلدهيد آروماتيک موجود در بـادام  ۱ 142 H O7 6
(بنز آلدهيد) است.

/ kJ.mol

g.mol

¸Ti¼w Â²¼¶ ÂP²ITºA
ÂTi¼w xpnH Â²¼¶ ³o]




 

1
1

3524 5
106

/ kJ.g 133 25
هـايی بـرای كـاهش ها از يک سو در پـی يـافتن راه دان شيمی  ۴ 143

كنشسرعت يا تو اند و از سـويی ديگـر بـه دنبـال سـرعت های ناخواسته قف وا
كنش گونی بـا صـرفۀ هايی هستند كـه بتواننـد فراورده بخشيدن به وا هـای گونـا

اقتصادی توليد كنند.
144 ۱   كنش گرمـاده )فرايند هابر يک وا H ) 0 اسـت. بنـابراين
Hمجموع Hو1 )۴و  ۳های  بايد يک عدد منفی باشد (حذف گزينه 2
 كـنش مرحلۀ اول فرايند هابر كه طی آن گاز هيدرازين توليد می شود، يـک وا

گير )گرما H ) 0  ۲است (حذف گزينۀ(
فقط عبارت نخست درست است.  ۱ 145

های نادرست: بررسی عبارت
 شود اما به عنوان های صنايع غذايی محسوب می زو افزودنیبنزوئيک اسيد ج

كی افزوده می دارنده نگه شود. به مواد خورا
  ،گــروه بــيش از يــکدر ســاختار شــماری از كربوكســيليک اســيدها

وجود دارد. COOHعاملی
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 يوندیهای ناپ های پيوندی به شمار جفت الكترون نسبت شمار جفت الكترون
C)مولكول بنزوئيک اسيد H COOH)6 4/برابر با 5 است: 75

( ) ( ) ( )

( ) ( )

Ákº¼ÃQ ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIμ{

Ákº¼ÃQIº ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIμ{ ·sÃv¨H ÁIÀï´UH nIμ{

   

   

7 4 6 1 2 2 192
2 2 2 4

/ 19 4 754
ها درست هستند. جز عبارت سوم، ساير عبارت به  ۲ 146

كسيد در دمای اتاق به  شود. كندی تجزيه میمحلول هيدروژن پرا
ـــۀ موازنه  ۳ 147 ـــان در معادل ـــنش ســـوختن كامـــل مت ك شـــدۀ وا
به صورت زير است: C25دمای

CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  4 2 2 22 2
كنش كنش، كافيست تغييرات زير را بر روی وا های كمكی برای رسيدن به اين وا

اعمال كنيم:
 كنش را وارونه كنيم. (IV)وا
 كنش را به همان صورت بنويسيم. (III)و (I)های وا
 كنش ها را با هم جمع كنيم. سپس اين وا

IV I IIIH( ) H H HýkÀ y¹¨H»    

( ( )) ( ) ( ) kJ        75 393 572 890

/
mol CH kJ

?kJ g CH kJ
g CH mol CH

   4
4 4 4

1 8904 8 26716 1
148 ۳
 كنش گير در وا )هــای گرمــا H ) 0ماننــد فتوســنتز، تبــديلO2بــهO3 و

Nتبديل O2 يابد. ، سطح انرژی مواد افزايش و پايداری مواد كاهش میNO2به 4
 كنش )های گرماده در وا H ) 0 كسايش گلوكز، سـطح انـرژی مـواد مانند ا

يابد. كاهش و پايداری مواد افزايش می
ها خط كشيده شده نادرست است. تمام مواردی كه زير آن  ۴ 149

، به كنـدیدر دمای اتاق يک اسيد آلیبا  پتاسيم پرمنگناترنگ  بنفشمحلول 
كنش می .شود می رنگ بیاما با گرم شدن، محلول به سرعت  دهد، وا

های قديمی در گذر زمان، يک تغيير زرد و پوسيده شدن كتاب  ۴ 150
كنش تجزيۀ سلولز كاغذ است. شيميايی بوده و نتيجۀ انجام وا

151 ۲   پروپين(C H )3 C)در مقايسه با اتين 4 H )2 جرم مولی 2
 ) است.تر بيشتری دارد و آنتالپی سوختن آن نيز بيشتر (منفی

 اتانول(C H OH)2 C)در مقايسه با اتين 5 H )2 جرم مولی بيشتری دارد 2
است.  تر) و آنتالپی سوختن آن نيز بيشتر (منفی

ــک  ۲ 152 ــل بنزوئي ــوختن كام ــنش س ك ــدۀ وا ــه ش ــۀ موازن معادل
C)اسيد H O )7 6 به صورت زير است: 2

C H O O CO H O  7 6 2 2 2 22 15 14 6
بينيــد بــر اثــر ســوختن كامــل هــر مــول بنزوئيــک طور كــه می همــان
اسيد، 14 6 شود. مول فراورده توليد می 102

جدول زير ارزش سوختی سـه مـادۀ غـذايی مـورد نظـر را نشـان  ۳ 153
دهد: می

پروتئين  چربی  كربوهيدرات  مادۀ غذايی
ارزش 

kJ.g)سوختی )1  
۱۷  ۳۸  ۱۷

كنش را به دست آورد: های جدول می مطابق داده  ۲ 154 توان آنتالپی وا

H (g) O (g) H O (g) 2 2 2 2

H( )
IÀkº¼ÃQ ÂP²ITºA Ì¼μ\¶ IÀkº¼ÃQ ÂP²ITºA Ì¼μ\¶

y¹¨H»
½k¹Àjy¹¨H» jH¼¶ nj ½jn»HoÎ jH¼¶ nj

        
   

____ __H( ) [ H(H H) H(O O)]y¹¨H»   
__ __[ H(O O) H(O H)] [( ) ( )]     2 436 495

[( ) ( )] kJ   146 2 463 141
بـــا عالمـــت مثبـــت برابـــر بـــا آنتـــالپی 188و 141تفـــاوت دو عـــدد

Hتبخير O (l)2 است. 2

های دوم و چهارم درست هستند. عبارت  ۱ 155
های نادرست: بررسی عبارت

  باعـث تشـكيل سـريع نقرۀ نيتـراتبه محلول  سديم كلريدافزودن محلول
شود. می كلريد هنقر رسوب سفيدرنگ

  بـه شـدتدر شرايط يكسان بـا آب سـرد  سديم و پتاسيمفلزهای قليايی
كنش می كنش آن دهند، وا ها متفاوت است. اما سرعت وا

سنگ كه در برابـر نيـروی خـارجی وارد درونیتنش به نيروی   ۱ 156
شود. تغيير شكل آن می موجبشود و  آيد، گفته می شده به وجود می

هـای آسـفالته كـه بـه عنـوان اليـۀ جاده زير اساس در بخش  ۴ 157
 شود. كند، از مخلوط شن و ماسه يا سنگ شكسته استفاده می زهكش عمل می

گر رطوبت در خاک  ۲ 158 های ريزدانه از حدی بيشتر شود، خاک به ا
شود و موجب لغـزش آيد و تحت تأثير وزن خود روان می حالت خميری در می

گردد. ی میها در نواحی كوهستان دامنه
شود. از تونل استفاده می استخراج مواد معدنیبرای   159۲   
بنـدی عناصـر و ... در طبقه كـادميم، روی، سـرب، طالمـس،   160۱   

صـفحه ۵ـ  ۱دارند. (جدول  اساسی ـ سمیجزئی قرار داشته و در بدن نقش 
 كتاب درسی) ۷۶

كتـاب درسـی، ۷۸صـفحۀ » پيونـد بـا پزشـكی«طبق مطلب   161۳   
زايـی و تـوان نابـاروری، مرده نـام دارد كـه می پلومبيسـمب مسموميت با سـر

 افتادگی ذهنی را نتيجۀ آن دانست. عقب

جيوه عنصری سمی است كه در مناطق معدنی استخراج طال و  162۴   
آيـد و باعـث آسـيب رسـاندن بـه جداسازی آن از سنگ معـدن بـه دسـت می

 شود. می و ايمنیهای عصبی، گوارشی  دستگاه

عنصـــر جزئـــی و نقـــش آن در بـــدن يـــک رویعنصـــر   163۳   
شـود و در اساسی ـ سمی اسـت و بيشـتر از طريـق گياهـان وارد بـدن انسـان می

های آتشفشانی نيز فراوان است. های آهكی و برخی سنگ های سولفيدی، سنگ كانی
ناپذير اسـت تخريـب در عارضۀ فلورسيس دندانی كـه برگشـت  ۳ 164

پوشاند. ها را می ای دندان های تيره گيرد و لكه مينای دندان صورت می
سلنيم، يک عنصر اساسی و ضدسرطان است.  ۲ 165
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