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؟در كدام گزينه آمده استبه ترتيب » اعانت، مخاصمت، انضمام، محظوظ«معناي واژگان  - 1

ياري دادن، دشمن، ضميمه شده، تنگنا )2  ور ياري، دشمني، ضميمه كردن، بهره )1
، تنگناپيوستنكردن، خصومت،  توجه) 4  ور پشتيباني، خصومت، نكوهش كردن، بهره )3

؟درست است ها همة واژه در كدام گزينه معني - 2
الف) (گشن: انبوه)، (الحاح: اسرار)

ب) (ماللت: سرزنش)، (كوشك: قصر)
ج) (طوع: فرمانبري)، (وبال: گناه)

 مل: مهد)، (دها: هوش)د) (مح

ب، د) 4  الف، ج )3  بج،  )2   د، ج   )1
ها درست آمده است؟كدام بيت در »عمادو متمكّن  ،مستقر«هاي خانوادهترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن هم - 3

آشيـانـه كنـد كـه در نشيمن سيمـرغ  ه پشه نتواندـك ـه مكانـتـالف) كجا رسـم ب
زمانه كند تكيـه بر ست كه اوا لنه عاق   نيست حال اعتمادي هره چـو بـر زمانه بب) 

ندبازي كن سازان ابرويت كمين ر كمانـب  ازت از چه روي ـت اندازان چشم ترك ج) ناوك
مـا را خبر نكرد رفت از قفـاي محمـل و  قـرار مــا    ـاروان و خون دل بـيــد كـد) ش

، ب دج،  )4       ب) د، الف، 3       ب) د، ج، 2  ) الف، ب، د   1
 ؟وجود دارد يامالي غلطدر كدام گزينه  - 4

ندست و هر كه را زيور عقل شريف ندادئد توفيق ادر آيينة عقل جز صورت صدق و جمال صواب نتوان ديد، كه عقل مشعلة طريق و قا )1
.وي ننهادند بار تكليف بر

داري و حكما گويند كه دوستي ميان ابرار و مصلحان زود استحكام تر كه سخن مرا باور به كرم و صيادت و مردمي و مروت آن اليق )2
پذيرد و دير منقطع گردد.

ر خوردم. شرم داشتم كه بدين قدر تلخي از خود، اثر كراهيت ظاهر كنم. خواجه گفت:گفت اي خواجه از دست تو شيرين و چرب بسيا )3
گزاري تو را در بندگي نگذارم. چون شكر نعمت چنين مي

.و اين حكايت بر اختالف طبايع آدميان دليلي واضح است .و هر كه از حميت و غيرت بهره ندارد از قبيل بهايم بود و از شرف انسانيت محروم) 4
دارد؟ وجود اماليي غلط مجموعاً چنددر ابيات زير  - 5

 قرب دياره ني ب ستا ربت ياره غر بـنظ  ر مزا بعد چه غم ز حقيقي  قرب چو هست«

 رسد طومار پايان نميه ز حد گذشت و ب   راقـان فـپايان و داسته ــر بـمـد عـرسي

 اروخ اره زـر كني كنـگ بريـار گل نـكن   واهيـخ اي رقيب ار حبيب ميـش جفـبك

 »وزي بساز و وصل انگارـر بسـر ز هجـاگ   ست در حقيقت عشقا چه هجر و وصل مساوي

) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك 1
  
  

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2فارسي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   163تا صفحة  118ة صفح/  18تا پايان درس  14درس /ادبيات جهان/ نيايش ادبيات داستاني /  :3فارسي
  163تا  10 هاي هصفح/ كل مباحث : 2فارسي 


.توانيد روزهاي شنبه از سايت كانون بازديد نماييد ها، روز درس فارسي در كانون است. مطالب جديد مربوط به اين درس را مي شنبه
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 اي دارد. كاربرد دوگانه …گزينة  جز ها به در همة گزينه» ان«پسوند  - 6

رش دهانوك سوفاـرها مژگان او از نـاز تي  عاج تر دندان او زون ز كُه كوهان او ازـاف )1

دار چون درفش كاويان است از جواهر ميوه  چون بساط خسروان است از طرايف بوستان )2

ة خنداني نيستـن غنچـدادان به چمـامـب  دة ابري گريانـود ديـه نشـگـانـر شبـگ )3

گردد نهادان خواب مي مك در ديدة غافلـن  واي منـافسردگان شور ن چه سازد با دل) 4

 ؟كار رفته است به »مجهول«در كدام بيت، فعل  - 7

به چشمش همي تيره شد روي دشت  ه گشت ـستـت او خـه دســه آوردگــب )1

ا سر رشته شودـه بـود كـبـه زان نـب  چون ريشه سر كسي كه سرگشته شود )2

د خامـود شـه بـتـخـه پـوده كــالـپ  ه شد جامـستـكـن شــزديك دهـــن )3

و منور شده باشدـال تـه جمـچشمم ب  ده باشدكه وصال تو ميسر ش  نخوش آ) 4

است؟ نادرستروي بيت  ههاي اضافي در كمانك روب در كدام گزينه تعداد تركيب - 8

انگبين است كه در وي مگسي افتاده است (يك)  ه كند گر نكند    ـل چاي تحمـرپـدبـ) بن1

(دو) ب خوش اندريو خفته در كجاوه به خواـت  ر تشنگان باديه را جان به لب رسد ـگ )2

بسيارند (سه) من چو كشته غمت شمشير به كه   بس و مجروحم تو نگارين دست از من نه) 3

)چهار( رَستمـب هـجمل از و ادمـتـاف وـت دــنـب در     بود من دل بر جهان هاي غم همه ) بند4

 ؟نقش تبعي است فاقدها  كدام بيت - 9

مرا نماز باشد گذاري كه و صنم نميـت   باشيچه نماز باشد آن را كه تو در خيال الف) 

ستب در وفاي تو اميد كه دل نگر خطا  ود وصال دگر بودي اي نسيم وصالـو خـتب) 

خوان باشد نوا بلبل خوش تا در آن خوان به  گل صد برگ ز صد برگ نهد خوش خوانيج) 

دـش داـيـاپـد و نــديـد مگسي پــآم  الم چيست؟ـدرين عـو انـدن تـد) آمد ش

آمدي وه كه چه مشتاق و پريشان بودم   گويد: سعدي و بازآيي كه خرّم آن روزهـ) 

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

.هستنددرست  …گزينة  جز ها به همة گزينهپديدآورندگان در  -10

گوته» شرقي - ديوان غربي«نجف دريابندري، » پيامبر و ديوانه« )1

ظهيري سمرقندي» سندبادنامه«مجد خوافي، » روضة خلد« )2

مولوي» غزليات شمس«زاده،  جمال» كباب غاز« )3

آلفونس دوده» هاي دوشنبه قصه«عطار، » منطق الطير«) 4
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 ؟است آمده نادرست در كدام بيت هآراي -11

آميزي) (حس ري استـاكستـدمد خ ر تبسم ميـارم گـز بهـك  ام ز قمريان باغ سوداي كهاون سحر ــچ )1

د از دوش (جناس همسان)ـــواهــت خـذشــگــب بـشـام  ودـر بـمـا كـه دوش تـــل كــيـآن س )2

(تلميح) در من افكندي يگويي چنين شيرين كه شور چه مي  ترش بنشين و تيزي كن كه ما را تلخ ننمايد )3

سلوب معادله)اران آرد (اــه بــت كـاصيت آن اسـاد را خـب  ود اشكي به فنا نيست عجبـر بـآه را گ )4

شود؟تماماً در كدام بيت يافت مي »ايهام تناسب، تشخيص، كنايه و حسن تعليل«هاي آرايه -12

كـه آب ديـده كشـد آتـش هــواي تـو را  گريم     ام همياد روي تـو تا زنـدهـ) بـه يـ1

اوصـاف يوسـف از لب اخوان شنيدن است  ) صائب ز اهل عقل شنيدن حديث عشق  2

خـاطر آزاد شـد از ســرو خـرامـان مـا را  يال قد و باالي تو در دل بگذشت      تـا خ) 3

اللـه را دل بـر گـل و نسـريـن بسـوخـت  چـون تـو در بستـان برافكـندي نقـاب   ) 4

تي بيان كردهرا به درس» كنون كه چشمة قند است لعل نوشينت/ سخن بگوي و ز طوطي شكر دريغ مدار«هاي بيت كدام گزينه آرايه -13

 است؟

 تشخيص، تناسب، كنايه، جناس) 2  حسن تعليل، تشبيه، جناس، استعاره) 1

نظير مراعاتآميزي، تشبيه، استعاره، حس) 4  آميزي، حسن تعليل، تضاد، تشخيصحس )3

دارد؟ معنايي تناسب گزينه كدام با ».ساخت توان ها سالح حوادث دفع براي تجارب از« ةجمل مفهوم -14

گرم به تجربه دستي نهند بر دلِ ريش  تين طبيبان هزار خون بچكداز آس) 1

شد يقين بديش اـت مـرديـك هـربـتج  بود زيان دشمنيش و كرد نمي ) سود2

كردن اــپ رد هـب هـگـن تـاس تـدالل  صواب طريق در كه مرو هـرفت راه ) ز3

هالك توق تا كنند كيـيـن ان،ـكـيـن  خاك عالم اين در كرديم تجربه ) بس4

. …جز مفهوم همة ابيات يكسان است، به -15

برد اري ميـرمسـة من شـرانـل از ويـسي  لّق فرش نيست ـعـرد تـام گ در دل آزاده )1

به تلخي رفتم اينك در ميان اين سخن رفتم  گل ناچيده، بويي ناكشيده زين چمن رفتم )2

و پرورد و كشتـن توـار كس چـه بسيـك  شتـا و پـيـر ملك دنـه بـكيـن تــمك )3

ادـر او ننهــه دل بـم كـت آنـمـالم هـغ  ادـر بـجهان بر آب نهادست و زندگي ب) 4
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؟نداردكدام بيت با عبارت زير تناسب مفهومي  -16

م و اسـت اليق بابي همـه در علـم: «گفتـم فايق همه بر باب آن در عالـ.«

همراهش است دانايي هركه حاجت معش ندارد  تر نـروش روز از شود شب صائب علم نور ) ز1

هدر رفته است و باد هباست وهـه قـرنــوگ  د دادـايـبرج ـه خــوا را بــم قـ) ز روي عل2

ود همه اقطار خاك را داراستـه خـچرـاگ  زي نيستـهر آن كه را به جهان علم نيست چي) 3

ايدـب ان نميـردبــنده را ــرآمــود بــز خ  ارف را ـعلم ع ) چه حاجت است به تحصيل4

؟نيستالطير عطار آمده است، وادي مقابل كدام بيت درست  هاي هفتگانة سلوك كه در منطق از ميان وادي -17

اي است (استغنا) چو يخ افسرده هفت دوزخ هم   اي است جا مرده ايننيز هشت جنّت  )1

س (عشق)اه كــگ آن آگـرسنـست از فـيـن   ن راه كسـان زيــد در جهـامـواني )2

ريبان بركنند (توحيد)ـگ ر از يكـه سـلـمـج  ابان دركنندـن بيـون زيـا چـه روي )3

(طلب) نـتـاخـدت دربـايـا بـجـنـك ايـمل  ن ــداختـدت انــايـا بـج نـملك اي) 4

؟ندارد، تناسب معنايي »و ما رميت اذ رميت ولكنَّ اهللا رمي« ةشريف ةكدام بيت با آي -18

رشي استــه امـير شيرهاي فـك را نيرو ز شير عرشي استر ـشي) 1

اند و نقش برون ديدهـوز از تـنـهاند سنديدهـلت پـكساني كه فع) 2

3 (د الجرماد بـاشان از بـمهـلـمـحملَمـا همـه شيران ولي شير ع

 عاجز و بسته چو كودك در شكملمـاش و قاشد پيش نقّـنقش ب) 4

؟است متفاوتكدام گزينه با بقيه مفهوم  -19

نيست فرق از يكدگر پير و جوان عشق را  رنگ باشد در جهان اتحاد  ار و گل يكـخ )1

ا و پير نيستـرنـة بـر ز طعنـهيچش خب  آن كس كه داد دست ارادت به پير عشق  )2

ريرمـانگ صـبـه گلـر بـيـد فلك پـرقص  غم نيست اگر پير شدم، عشق جوان است  )3

كند ه قد دوتا رقص ميـلك بـا فــج نـاي  وان ز هم نكند فرق شور عشق ـر و جـيـپ) 4

؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -20

ه چيست؟ــجرم فلك كدام و گناه زمان  هاي توست رسد به تو از كرده چون هر چه مي )1

د از درـر دزد درآيــاي نيست اگ هــگل  از نبندد در خويش ـر بـه اگـانـخ احبــص )2

مانده نيست سوزنده كسي بر من رسوا  ز دلگله زين سوختگي با كه كنم چون ج )3

مرا تر كز آب خود شده است گره سخت  اي نيست چون گهر را گلهـس مـاز هيچ ك) 4
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 ) ٢٤- ٢١عيّن األصّح و األدّق في الجواب للترجمة:(  
  »:ُيَثبِّت أقداَمکُم إن َتنُصروا هللا َينُصرُکم وَ « -21

هايتان را استوار خواهد ساخت! اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري خواهد كرد و گام) 1
سازد! هايتان را استوار مي كند و گام اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري مي) 2
!كنيد، شما را ياري خواهد كرد و قدمتان استوار خواهد شد وقتي خدا را ياري مي) 3
شود! هايتان ثابت مي كند و قدم وقتي خدا را ياري كنيد، شما را ياري مي) 4

  »:ِاجتِھاَد الُعلماء! يالِعلم و الُوصول إلی أھدافِکِ علَيکِ أن َتجَتِھد يللحصوِل َعلی منزلٍة رفيعٍة ف« -22

ن تالش كني!هايت بايد همچون دانشمندا يابي به جايگاهي واال در دانش و رسيدن به هدف براي دست) 1
كردي! هايت بايد مانند دانشمندان تالش مي آوردن جايگاه واال در علم و رسيدن به هدف  براي به دست) 2
 يابي به هدفت بر توست كه مانند عالمان كوشش كني! براي رسيدن به جايگاه وااليي در دانش و دست) 3

كردي! دافت بايد همچون دانشمندان كوشش مييابي به واالترين جايگاه در علم و رسيدن به اه براي دست) 4
  عّين الّصحيَح: -23

!شوند مى تر تپس شانباالتر رود، مردم در نظر يگانهر چه مقام فروما ُكلّما ارَتَفَعت ُرتَبُة اللَّئيِم َنَقَص الّناُس ِعنَدهُ!:) 1
!ها عطا كني فروتني اين است كه آنچه را دوست داري مردم به تو عطا كنند، به آن !:ُيعطوکَ النَّاَس َما ُتِحبُّ أَْن  يَ أَْن ُتْعطِ ُھَو َواُضُع لتَّ ا) 2
!است زمين در ميزان رطوبت كمبود از ناشي كشاورزي خشكي الجفاُف الّزراعي ناتٌج عن نقِص نسبِة الّرطوبِة في الّتربِة!:) 3
كوچكش مشهور است!  بزرگش و گوش پاندا با سر گرد و !:نِ يصغيرتالالباندا مشھوٌر برأسه الُمسَتدير و الكبير و اُُذنيه ) 4

  :اْلخطأعّين  -24

شده بود!شديداً زخمي  ،در بيمارستان مردي را ديدم كه به علّت تصادف شاَھْدُت فِي اْلُمستشَفى َرجالً قد ُجرح شديداً بَسبِب الّتصاُدِم!:) 1
لمِة صوتاً َيْقَترُب مِ ) 2 شد! در تاريكي صدايي را شنيديم كه لحظه به لحظه به ما نزديك مي ا لَحظًة بعَد لَحظةٍ!:نّ َسِمْعنا فِي الظُّ
كمك كند!بسيار شناسي  يستكنيم كه به ما در فهم ز ما فيلم هايي را مشاهده مي !:كثيراً  ءِ ساِعُدنا َعلَى فھِم علم األحياتُ َنحُن نُشاھُد أفالماً ) 3
كند، معاينه كرد! احساس مي پزشك بيماري را كه در سرش درد شديد َفَحَص الّطبيُب مريضاً يشعُر بألٍَم َشديٍد فِي رأِسه!:) 4

َ عّين  -25   في المفھوم: الخطأ

دِق في ااإل»: َيبلُغ الّصادُق بِصدقِه ما ال يبلُُغه الكاذُب بِاحتيالِه!«) 1 ألعماِل!لتزامُ بالصِّ

ِث الّناَس بكلِّ ما َسِمعَت به!«) 2 ضرورةُ حفِظ األسرار فيما َنسَمُع! »: ال تُحدِّ

لتزامُ بِالمـُشاَوَرة مع الكّذاِب! االِ »: ال َتْستِشِر الكّذاَب ألَّنه كالّسراِب!«) 3

ا تُِحبُّونَ «) 4 !ضرورةُ اإلنفا»: لَْن َتَنالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ   ِق مّما نُِحبُّ

  
  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   56تا  47 هاي هصفح/  4درس / الفرَزدقُ:  3عربي، زبان قرآن 
  017تا صفحة  1 هاي هصفح  / كل مباحث: 2عربي، زبان قرآن 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2عربي، زبان قرآن هاي درس  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخلطفاً 

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10ذاري چند از گ هدف  آزمون قبل 10چند از 


.توانيد در روزهاي پنجشنبه از سايت كانون بازديد نماييد رس را ميها، روز درس عربي، زبان قرآن در كانون است. مطالب جديد مربوط به اين د پنجشنبه

www.Kanoon.ir
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  فِي اْلمفھوم: اْلخطأعّين  -26

فُُن!:) 1 روز نه چونان بود كه خواهد مرد / باد، نه چونان وزد كه خواهد كشتي َتْجِري الّرياُح بِما ال َتْشَتِھي السُّ

چشم پر خونم كنيد چشم پر خونم ببينيد و مپرسيد از دلـم / حالت دل را قياس از »:يُْعَرُف اْلُمجرموَن بِسيماُھم«) 2

ز بسيار آمدن عزّت بكاهد / چو كم بينند خاطر بيش خواهند الَبعيُد َعن الَعيِن َبعيٌد َعن القَلِب!:) 3

برگ عيشي به گور خويش فرست / كس نيارد ز پس، تو پيش فرست »:يوَم َينُظُر اْلَمرء ما قَدََّمت َيداهُ «) 4

  عّين الّصحيح حسب الحقيقة و الواقع: -27

!َتسمَع أقواَل اآلخرينَ  إّن الّطفلَة البکماَء ال َتستطيُع أنْ ) 1

فينِة بسبب اإلعصارِ ) 2 !َمشھٌد ُمرَعٌب جّداً  َغرُق السَّ

3 (! الُحّجاُج َيطوفوَن مّرةً حوَل َبيِت هللاِ أِلداِء َمناِسکِ الَحجِّ

باحة!َيقِدُر علَی السّ  يالّذبوُن الَوحيُد الُخفّاُش ھو الَحيواُن اللَّ ) 4

 ) ٣٢ -  ٢٨عّين الّصحيح للفراغات :(  

إلی الوراء و يَتکَلّم  …)٢٩(… ؛سلوکهوامَر المعلّم و يُضّر الّطالب بِ أ …)٢٨(…ستنا کان طالٌب ُمشاغٌب قليلُ األَدب َمدرَ  يف«

ر أحد ِمن الّتالميِذ حولَ ھذه بالکالِم .فکّـه  …)٣١(…معلّم تعّنتاً و اليجلس َجنبه و يسأل  يإلی الّذ …)٣٠(…خلَفه و  يمع الّذ

نّص اإلنشاء: قُم  يبيٌت جميلٌ فکان ھناک َمحضر المعلّم).  يبعَد ُمطالعة کتاب (منية المريد) تحت عنوان (ف الُمشکلة و َکَتَب إنشاءً 

  »الّتبجيال /  کاَد المعلُّم أن يکوَن رسوال.ـه  …)٣٢(…للُمعلّم 

28-

ييعص) 4    يبتعد) 3      يئس) 2     يفقد) 1

29-

ُيريدُ ) 4     ُيرشدُ ) 3    َيقتربُ ) 2   َيلَتفتُ ) 1

30-

يھديَ ) 4     ھمسُ يَ ) 3     َيِصفُ ) 2        َيقِفُ ) 1

31-

يمسک) 4      يفرغ) 3            َيقبلُ ) 2     يسبق) 1

32-

َتمَّ ) 4     َدع) 3     َوفِّ ) 2     قِف) 1
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 يُناسب النّصّ ) بما ٣٧ - ٣٣قَرأ النّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (ا:  

تناول  ما أنَّ ه، كَ كلَّ  سمَ ي الجِ غذِّ تي تُ وي على البروتينات الّ حتَ ه يَ ة إلى أنَّ سم، باإلضافَ ة للجِ الفيتامينات الھامَّ  ة واقَ الطّ  ُيعطينامك السَّ «

الث ثَ  نر مِ حيث ينصح بتناول األسماك أكثَ لب ثل القَ مِ  ثيرةٍ كَ  سماك في عالج أمراٍض فيد األيُ نموِّ الِجسم.  على عملُ كثرة يَ بِ  األسماكِ 

  . يينِ ارالشَّ  و لبِ القَ  ن أمراِض ة مِ قايَ للوِ  دسبوع الواحِ ات في االُ مرّ 

ة الموجودة ف ظامراسات بأن تناول األسماك بانتِ ن الدِّ ديد مِ العَ  رَ أظھَ  ين الّذکرّيات. إّن تناول زَتعملُ علی َتخ يالّدماغ الّت يَتزيد المادَّ

ة ف األسماک االُسبوع ُيقلّل ِمن اإلصاَبة بأمراِض الَبصر َمَع تقّدم الُعمِر. َمَع أّن َبعض الباِحثيَن و  يالزيتيَّة مثل الّسلمون و الّتونة مرَّ

روَن الّناس ِمن اإلفراط ف تفوق األسماک  َفوائد تناول م،السيلينيوم في الدَّ تناول األسماک لِزياَدِة نِسبة الزئبق و ماّدة  ياألِطّباء ُيحذِّ

  .»ررَ احتماالت الضَّ 

 ِامأل الفراَغ: بعض الباحثيَن يمنعوَننا ِمن َتناول الکَثير من األسماک،...     -33

ألنَّه يزيد من إحتمال اإلصابة بأمراض َخطيرة! ) 2  نظام الّطبيعة! يألنَّه ُيسبِّب عدم الّتوازن ف) 1

األسماک بعض المواّد الکيمياوّية! يَجد فألنَّه تو) 4  ألنَّ فوائدھا أقلُّ من أضرارھا!) 3

34-  (  عيِّن الّصحيَح: (حَسب الّنصِّ

  عالج أمراض القلب! يإّن األسماک ال ُتفيد إاّل ف) 1

  تعمل علی نمّو الجسم و صّحته! يالّزئبق من المواّد الّت) 2

  ح بإضافة األسماک إلی الوجبات الغذائّية للُمسّنين!نصَ يُ ) 3

  َکثيرة الّزيوت مثل األسماک ُيسبِّب الَمشاکل الصحيَّة!تناول األطعمة ) 4

: ...  الخطأعيِّن  -35  للجواِب: ِمن استنتاجات الّنصِّ

  عمليَّة نموِّ الّدماغ! يإنتاج ماّدة ُتساعد األطفال ف يلألسماک دوٌر مھمٌّ ف) 1

! يَتحتو ياألطعمة الّت) 2   علی الکثير من البروتين مفيدة للّنموِّ

  االُسبوع َيسلم من أمراض القلب! يمک مّرة واحدة فالسّ  من يتناول) 3

  الوقاية من فقدان الّذاکرِة! يمک ُيؤثِّر فتناُول لحم السّ ) 4

؟  يف ما جاءَ موضوٍع  يّ أ -36 الّنصِّ

األسماک! يالمواّد الموجودة ف) 2أسباب أمراض الّدماغ!) 1

ة العيون!) 3 تناول الّسمک! يفاإلفراط و الّتفريط ) 4  فوائد األسماک لصحَّ
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 يِّ التّحليِل الّصرفیِّ و الَمحلِّ اإلعراب يعيِّن الّصحيَح ف:

 !»: تفوق احتماالت الضررفوائد تناول األسماک « -37

جمع تکسير (مفرده: فائدة، مؤّنث) / فاعٌل  - فوائد: إسم) 1

معلوم / فعٌل و فاعٌل؛ خبٌر  - مفرٌد مؤّنثٌ  - تفوق: فعل مضارع ) 2

  معلوم / فعٌل و فاعلٌ  - »تفاُعل«مصدره علی وزن  - ارعتناول: مض) 3

  فاعلٌ »)/ إفتِعال«مصدر(علی وزن  - إحتماالت: جمع سالم للمؤّنث(مفرده: إحتمال)) 4

ً م عّين حرف الاّل  -38   :يعن الباق مختلفا

ِمحراراً! يذھبُت إلی الّصيدلّية ألشتر )1

  َبراِمِجھم! يف انَجُحوَتکلَّمُت َمَعُھم لَيعلَموا َکيَف ُيمکُِن أن يَ  )2

أَنفِق ِمن أموالِکَ لِتکوَن ذخيرَة اآلِخَرِة!   )3

!اآلخرينَ  معَ  تناول الّطعامِ نا لِ إلی ھُ  ی: تعالتو قال يتزميلَ  ينتنادَ  )4

  نوعه: يختلفعّين المفعول المطلق  -39

ٍء!يش عالم الَخلِق َتَفکّراً َيفَھم بأنَّ هللاَ خبيٌر علی کلّ  يَمن َيَتَفکَّر ف) 1

حيَح َتصديقاً و نؤيِّده کثيراً! َنحُن نُ ) 2 ُق الکالَم الصَّ َصدِّ

َيسَتغفُِر الُمذِنُب ِمن أعمالِه استغفاراً قبَل نزوِل الَبالء! ) 3

مباراِة کرِة الَقَدِم لَعب الفائزيَن َمسروراً! يلَِعَب ف يإّن َصديق) 4

  عّين مفعوالً مطلقاً: -40

»يکم ِذکراً َو َعلَيکم أن َتتَِّبعوُهَقد أنَزَل هللاُ إل«) 1

لناُھم علی کثيٍر ِممَّن َخلَقنا تفضيالً  وَ «) 2  »فضَّ

أسئلًة ما َعلمُت جواَبھا َو َخِجلُت! يسألت اُمّ ) 3

ة َفِرَحًة!العالميَّ  الكيمياء َرَجَعت الّطالبة ِمن مسابقة) 4
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؟كند نميشود و خداوند چه كساني را هدايت » هارٍ  شفا جرفعلي «شود زندگي انسان  چه عاملي باعث مي -41

گروه منافقين -انگاري در توجه به احكام الهي سهل) 2  گروه ستمكاران -انگاري در توجه به احكام الهي سهل )1

گروه منافقين - دشمنان دينعناد و دشمني با ) 4  گروه ستمكاران - دشمنان دينعناد و دشمني با ) 3

؟شمارد كند و آنان را غير ملتزم به كدام آيه مي را ويژگي كدام دسته از افراد بيان مي» راندن يتيمان از خود«كريم  قرآن -42

»ولي االمرِ منكُموا اهللا و اطيعوا الرَّسولَ و اُيا ايها الّذين آمنوا اطيع« -كنندگان دين تكذيب )1

 »…لقد اَرسلنا رسلنا بالبينات و اَنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ « - كنندگان دين بتكذي) 2

»…لقد اَرسلنا رسلنا بالبينات و اَنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ « - دينبه كنندگان  پشت) 3

»ولي االمرِ منكُمو اُ وا الرَّسولَيا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيع« - دينبه كنندگان  پشت) 4

؟قوانين الهي است ةحاكي از بر پا كردن نظام اجتماعي بر پاي ،مباركه ةكدام آي -43

»من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهممن آ« )1

 »قل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون«) 2

3 (»عهم الكتاب و الميزاننات و انزلنا ملقد ارسلنا رسلنا بالبي«

»يا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«) 4

؟زند را مفهوم كدام آيه رقم مي(ص) انقالب عظيم توسط گفتار و رفتار پيامبر  -44

»من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهممن آ« )1

 »ن يعلمون و الّذين اليعلمونقل هل يستوي الّذي«) 2

»بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزانرسلنا لقد ارسلنا «) 3

»…و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا «) 4

؟مع چيستبيان شده است و معيار اصلي تشخيص ارزشمندي فرهنگ جوا پيرامون كدام مورد / موارد» كبيرٌ قل فيهما اثم«عبارت قرآني  -45

 ها اعتقاد به اصول دين و پايبندي به آن -زنا) 2  عمل به دستورات الهي -قمار و شراب )1

ها بندي به آن اعتقاد به اصول دين و پاي - قمار و شراب) 4    عمل به دستورات الهي - زنا) 3

 

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2دين و زندگي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   145تا  95هاي  / صفحه 10تا پايان درس  8/ درس  هاي استوار و تمدن جديد و مسئوليت مااحكام الهي در زندگي امروز، پايه  :3دين و زندگي 
  183تا  2 هاي هصفح / 12تا پايان درس  1/ درس كل مباحث : 2 دين و زندگي


توانيد در روزهاي جمعه از سايت كانون بازديد نماييد. مطالب جديد مربوط به اين درس را مي .كانون است ها، روز درس دين و زندگي در جمعه
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هاي عملي براي يك از برنامه بيانگر كدام» …تي هي احسن جادلهم بالّ و الموعظة الحسنةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك «آية شريفة  -46

؟احياي تمدن اسالمي است

 استحكام بخشيدن به نظام اسالمي) 2  تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري )1

مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر) 4  ترسيم چهرة عقالني و منطقي دين اسالم) 3

؟مبتني بر كدام رويكرد است ،ر تمدن جديد نسبت به انسانديدگاه غالب و حاكم د ةنتيج -47

گرا با نيازهاي مادي و معنوي طلب و مصرف موجودي تنوع )1

 تر چون ساير موجودات ولي غامض طبيعي هم ةصرفاً يك موجود زند) 2

توجهي به بعد طبيعي و فطرت الهي در كنار نيازهاي متنوع بي) 3

معنوي در عين غفلت از بعد متعالي پرورش و تكامل بعد مادي و) 4

يك از از پيامدهاي كدام» تاراج اكثر نقاط جهان با قدرت نظامي«و » هاي استبدادي و موروثي از اروپا خارج شدن برخي حكومت«ترتيب  به -48

 ؟آثار حوزة عدل و قسط براي احياي تمدن اسالمي است

و غني در جهان هاي فقير افزايش فاصلة ميان انسان -توجه به قانون )1

هاي فقير و غني در جهان افزايش فاصلة ميان انسان - مشاركت مردم در تشكيل حكومت) 2

جهان نظامي شده و محصور در تسليحات - مشاركت مردم در تشكيل حكومت) 3

جهان نظامي شده و محصور در تسليحات -توجه به قانون) 4

؟از شد و كدام اعتقاد، از موارد اين دوره بوديك از موارد زير آغ وسطي با كدامقرون تمدن دورة  -49

زن حق مالكيت دارد. -به مسيحيت و كنار گذاشتن يهوديت آوردن روي )1

 ازدواج ابدي است. -به مسيحيت و كنار گذاشتن يهوديت آوردن روي) 2

ازدواج ابدي است. - آوردن به مسيحيت پرستي و روي كنار گذاشتن اعتقادات باستاني و بت) 3

زن حق مالكيت دارد. - آوردن به مسيحيت پرستي و روي كنار گذاشتن اعتقادات باستاني و بت) 4

دربردارندة ةهاي فشرد خريد و فروش و گوش دادن به لوح«و » هاي سينمايي و تلويزيوني به نيت اعتالي فرهنگ اسالمي توليد فيلم« -50

 ؟ترتيب چه حكمي دارد به »موسيقي مطرب

مكروه -مستحب) 4  مكروه - واجب) 3  حرام - حبمست) 2  حرام -واجب )1
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؟در مورد چه كساني است و دربارة چه موضوعي است» منهم فرقةٍفلو ال نفر من كلّ  كافّةًلينفروا «عبارت شريفة  -51

»ليتفقّهوا في الدين« - »المؤمنون«) 2  »ليتفقّهوا في الدين« - »المتّقين« )1

  »اذا رجعوا اليهم« - »لمتّقينا«) 4    »اذا رجعوا اليهم« - »المؤمنون«) 3

؟بريم هاي پيامبران پي مي به ويژگيشريفه  گيري از پيام كدام آية با بهره -52

»… سلبعد الرّ حجةٌاس علي اهللا يكون للنّ رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا« )1

»توا بمثل هذا القرآن اليأتون بمثلهن اجتمعت االنس و الجنّ علي ان يأقل لئ«) 2

»كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً يتدبرون القرآن و لوافال «) 3

»الخاسرين من خرةاآلم ديناً فلن يقبل منه و هو في االسال و من يبتغ غير«) 4

مشمول كدام دسته از )…الّذين  ليستخلفنّهم في االرض كما استخلفة استخالف (وعد ،كريم ساز قرآن هاي انسان مطابق با آموزه -53

؟هاست انسان

»يرثها عبادي الصالحون«) 2  »علي الّذين استضعفوا في األرض« )1

  »و نجعلهم الوارثين ةًائم و نجعلهم«) 4    »الحاتمنوا منكم و عملوا الصآ«) 3

ي كه ايمان راسخاي جابر، فقط افراد «و » ها النّاس من اولي النّاس بالمؤمنين من انفسهماي «رسول اكرم (ص)  اتترتيب اين فرمايش به -54

؟، با كدام آيات شريفه مطابقت معنايي دارند».مانند ) باقي مي)عج(دارند، برعقيدة به او (مهدي 

»مواله من كنت مواله فهذا علي« -»… ةمنوا الّذين يقيمون الصالكم اهللا و رسوله و الّذين آما وليانّ« )1

»و اهللا يعصمك من النّاس و اهللا ال يهدي القوم الكافرين… « - »نكمسول و اولي االمر ماطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ«) 2

3 (»انّ« -»مواله من كنت مواله فهذا عليالكم اهللا و رسوله و الّذين آما وليةمنوا الّذين يقيمون الص …«

»و اولي االمر منكم سولاطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ« - »اهللا ال يهدي القوم الكافرينو و اهللا يعصمك من النّاس … «) 4

؟عزت نفس نصيب نيكوكاران خواهد شد ةكدام ثمر ،»… ةٌللّذين احسنوا الحسني و زياد« ةشريف ةمطابق با آي -55

»ذلّةبمثلها و ترهقهم ٍ سيئةجزاء «) 2  »ذلّةتَرٌ و ال و ال يرهق وجوههم قَ« )1

»…الجنّةإلّا نفسكم ثمنٌ انّه ليس أل«) 4»…جميعاً ةفللّه العزّ«) 3
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كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را ابعاد فردي و اجتماعي از جمله جايگاه رهبري رسول اكرم (ص)، براي كساني ةخداوند دربار -56

؟كنند كنند، چگونه ياد مي بسيار ذكر مي

1( »و ما محمبإلّا انّ… «) 2  »خلت من قبله الرّسل قد الّا رسولٌ د عديه ال نبي«

  »ةالبريالحات اولئك هم خير منوا و عملوا الصإنّ الّذين آ«) 4  ٌ»ةحسن ةٌلقد كان لكم في رسول اهللا اسو«) 3

؟است تا كدامين دستور الهي به فرجام رسد» همراه با نزول ميزان ،و كتاب نهيب«روريات و لوازم ارسال رسل از ض -57

مت طاغوتوعدم مراجعه به حك )1

طاغوت و نااهالن كافر شدن به داوري) 2

ايمان واقعي به فرستادگان الهي و پيامبران پيشين) 3

.عدل و داد برخيزندة تا مردم به اقام) 4

هاي طلبي و كرامت كردند تا خداپرستي، عدالت ها را تحمل مي انبياء سختي«توان گفت  مي ،با توجه به كدام علت فرستادن پيامبران متعدد -58

؟بيانگر كدام عامل ختم نبوت است» لّ اهللا البيع و حرّم الرّبااح«و قاعدة » .ندان بماها جاود اخالقي ميان انسان

آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي -رشد تدريجي سطح فكر مردم )1

آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي - استمرار و پيوستگي در دعوت) 2

پويايي و روزآمد بودن دين اسالم - در دعوت استمرار و پيوستگي) 3

پويايي و روزآمد بودن دين اسالم -رشد تدريجي سطح فكر مردم) 4

تربيت شاگرداني كه بتوانند اعتقادات اهل بيت راگذاري يك مدرسه علمي در مدينه و  پايه«و » آغاز يك نهضت علمي و فرهنگي«ترتيب  به -59

؟استامامان  از يك به دوران كداممربوط  ،».در ميان مردم گسترش دهند

(ع)امام صادق -(ع)امام باقر) 2امام باقر(ع) -امام باقر(ع)  )1

(ع)امام صادق - (ع)امام صادق) 4امام باقر(ع) - امام صادق(ع)) 3

؟كدام است ،روم سورة مباركة 21در آيه » رونيتفكّ لقومٍ ياتفي ذلك آل انّ« ةمصداق عبارت شريف -60

»ات افبالباطل يؤمنونرزقكم من الطّيب و«) 2    »رحمةًو  ةًنكم مودو جعل بي« )1

  »و اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً«) 4  »ةجعل لكم من ازواجكم بنين و حفد«  )3
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61- Unfortunately, I missed my flight. The taxi arrived late, because there … an accident on the way to the airport.  

1) has been 2) had been 3) should be 4) was

62- My friend, Jack, is a better football player than I am, but in the last few months he … some trouble with his left 

knee.  

1) has have 2) have had 3) had have 4) has had

63- Jane hasn’t been in a good mood recently because of her father’s death. I believe she … happy if we … her to the 

party.  

1) becomes / invited 2) will become / invited

3) will be / invite 4) is / invited

64- Try to speak slowly when you give your speech. If you donʼt, some of your words … . 

1) must misunderstand 2) may be misunderstood

3) should be misunderstood 4) will misunderstand

65- Harry wants to … working and stay home to … the children. His wife feels, however, that this is overdoing it a 

bit.  

1) give up / look for 2) give up / look after

3) give back / look for 4) give back / look after

66- He was careful to keep out of … because he had not obeyed the traffic rules when the traffic light was red. 

1) vision 2) sight 3) effect 4) sense

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2زبان انگليسي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ال به چند سؤال ميسؤ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

 3زبان انگليسي :  Renewable Energy/ 3 درس/  99تا  83هاي  صفحهدقيقه 15وقت پيشنهادي: 
2كل مباحث : زبان انگليسي  / 3تا پايان درس  1/ درس 107تا  15هاي  صفحه


از سايت كانون بازديد نماييد.  بهشنپنجتوانيد روزهاي  انگليسي در كانون است. مطالب جديد مربوط به اين درس را مي  ها، روز درس زبان شنبهپنج
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67- As he thought he hadn’t made any mistakes, he said he wasn’t … to reconsider his previous decision, and would 

not accept any suggestions. 

1) prepared 2) provided 3) forgiven 4) obeyed

68- Weʼve highlighted some of the better-known options in town for you to visit and noted what makes them … . 

1) comfortable 2) interested 3) emotional 4) unique

69- The happiest are not those who own all the best things, but those who can … the beauty of life. 

1) appreciate 2) consume 3) defend 4) measure

70- While most people in the world only know one language, there are people out there who were born with one 

language but are now … in more than even five languages through practice and hard work. 

1) native 2) fluent 3) speaker 4) popular

71- Without water we cannot survive more than a few days and our bodies would stop working properly, because 

water is an important element that … more than half of our body weight. 

1) pair up 2) takes part 3) takes out 4) makes up

72- If we make ourselves responsible, the … possibilities of our future will become realities.  

1) unsafe 2) incomplete 3) vast 4) hopeful

I am a Sign Language instructor at our local library in Redding, California. I teach adult and baby Sign 

Language classes. I …(73)… A.S.L. and S.E.E. two major forms of Sign Language, A.S.L is a language that has a 

unique grammar and vocabulary that is different from English or any other spoken languages, but S.E.E. is a sign 

system that matches signs with the English language. I …(74)… doing this for almost 30 years. I love my job! I have 

also some degree of …(75)… loss. I will answer and share any questions about …(76)… and sign language to the 

best of my knowledge through my life experiences. 

73- 1) learn 2) figure 3) educate 4) surf

74- 1) have been 2) had been 3) am being 4) was being

75- 1) receiving 2) scanning 3) seeking 4) hearing

76- 1) illness 2) deafness 3) sharpness 4) wellness

PART B: Cloze Test 
 Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 
your answer sheet.
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The fear of huge destruction made possible by nuclear weapons that could bring an end to the human species 

has always been a global issue, but scientists who helped develop the atom bomb are searching for ways to make 

atomic energy a blessing to the world. When atoms are breaking down, hundreds of other substances called 

radioisotopes are produced. Doctors find some of these useful in studying what goes on in the body. After a small 

amount has been taken in a pill, doctors can tell by means of a special instrument just where the substance goes 

in the body. Also, doctors expect that some of the substances will cure diseases. Perhaps your life will be saved by 

one of the radioisotopes. 

Also, scientists are trying to "turn the wheels" in factories, run trains, and drive ships with atomic energies. 

If they succeed, men will no longer need to try so hard to dig coal or pump oil from the earth for these purposes, 

for the energy in all the coal and oil in the world is nothing compared with the energy in atoms. 

77- The writer of this passage tries to explain … . 

1) how energy can be taken from the atomic bomb

2) how atomic energy can be profitable for humankind

3) what goes on in the body when atomic bomb is used

4) what doctors expect from scientists in turning the wheels in factories

78- The best title for this passage can be … .  

1) atomic energy 2) radioisotopes 3) atom bomb 4) curing diseases

79- According to the passage, any instrument depending on its … can be a blessing. 

1) size 2) energy 3) use 4) strength

80- From the passage, we can conclude that the writer tries to persuade the readers to … . 

1) split atoms to produce more radioisotopes

2) allow doctors to use more atomic energy

3) compare the energy coming from oil and coal with that of the atoms

4) replace fossil fuels with clean energies

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet.
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دلايرس سؤالهنام سؤالتعداد (دق�قه)شمچالايره پاسخگو�� زمان

3 لاير�اض�

3 ز�ستشناس�

حوزه هنظرخواه�

+ل جمچع

20

81-110

111-130

290-298

دق�قه140 165

50

15

پا�ه 160-30131ز�ستشناس�

20161-180

25

30

3 ف�ز�/
35

10181-190

20201-220 پا�ه 30ش�مچ�

10191-200

3 ف�ز�/ (گواه) - شاهد آزمون

10ش�مچ�3

الفبا حروف بهترت�ب طراحان

لاير�اض�

رضـا ذاكـر –سـجاد داوطلـب    –طـاهر دادسـتاني    –جهـانگير خـاكي    -آريـان حيـدري   –خـواه   جمشيد حسين –علي حاجيان  –حميدرضا بنياني  –اميرهوشنگ انصاري  –محمدمصطفي ابراهيمي 
مـنش رسـول محسـني   –محمدجواد محسـني   –يغما كالنتريان  –ايمان كاظمي  –حسين غفارپور  –نجفي رضا سيد –سامان سالميان  –محمد ساساني  –بابك سادات  –امير زراندوز  –محمدصادق روحاني 

زاده  سهند ولي –سروش موئيني  –علي مرشد  –ليال مرادي  
ز�ستشناس�

حسين زاهـدي –محمدمهدي روزبهاني  –محمد رضائيان  –شايق  علي پناهي –اميررضا پاشاپوريگانه  –محمدامين بيگي  –فرد  اميرحسين بهروزي –توحيد بابايي  –كسري اكبري  –منش  رضا آرين
مهدي نادم – بهرام ميرحبيبي –جواد مهدوي قاجاري  –مهرداد محبي  –علي كرامت  –اميرحسين كارگر جدي  –مجتبي عطار  –رضا ستارپور 
�ف�ز�

زاده  عبداهللا فقه –محمدرضا شريفي  –فرشاد زاهدي  –بهنام رنجبر  –بيتا خورشيد  –مليحه جعفري  –اميرمهدي جعفري  –اميرحسين برادران  –زهره آقامحمدي 
ش�مچ�

مسـعود طبرسـا –آروين شـجاعي   –بيگباغي  جهان شاهي –حامد رواز  –سيدرضا رضوي  –كيش  مرتضي خوش–امير حاتميان  –كامران جعفري  –زاده  بهزاد تقي –جعفر پازوكي  –محمد آخوندي 
محمدرضا يوسفي  –دهكردي  سيدرحيم هاشمي –سعيد نوري  –ناصر الرمند  –فرد  فاضل قهرماني –محمدپارسا فراهاني  –رضا فراهاني  –نژاد  ياسين عظيمي –زواره  محمد عظيميان –زواره  رسول عابديني

و�راستالايران و گز�نشگران

دلايرس مستندسازيهنام دلايرس مسؤل دلايرسگز�نشگر و�راستالايريمسؤل گروه استاد و�راستالاير

فرزانه دانايي علي رفيعي –محمدجواد محسني –علي مرشد  فروشان ايمان چيني اصغر شريفي علي اصغر شريفي علي رياضي

 دوالبي  رضا نجف علي – مجتبي عطار حميد راهواره فرد هروزيباميرحسين  بهرام ميرحبيبي شناسي زيست
اكبري ليدا علي  اميرحسين كارگر جدي –اميررضا پاشاپور يگانه 

  ن مختارپورعرفا –كفش  حميد زرين -اميررضا صدريكتا بابك اسالمي اميرحسين برادران اميرحسين برادران فيزيك
الهه مرزوق مهدي طالبي  –سروش محمودي

الهه شهبازي پور  مبينا شرافتي  –محمدرضا يوسفي  –صفت  علي حسني آبادي مصطفي رستم پور سهند راحمي مسعود جعفري شيمي

:هاي اختصاصي الؤتعداد س
سؤال 140

:گويي مدت پاسخ
دقيقه 165

9898  ماهماه  ارديبهشتارديبهشت  1313آزمون آزمون 
تجربيتجربي  اختصاصي دوازدهماختصاصي دوازدهم

.مشاهده نماييد zistkanoon@2ط با رشتة تجربي را در كانالمطالب مرتب* 
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 3 :ةصفحرياضي – ارديبهشت 13آزمون –»7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

 
 

؟فرد بودن عدد رو شده استاحتمال احتمال اول بودن عدد رو شده چقدر بيشتر از  ،سالم در پرتاب يك تاس -81

1( 1
62( 1

33( 1
صفر) 24

ست؟ا كدام ،باشندهم س مجاور أر دواين كه  حتمال اينا. كنيم دو رأس از يك پنج ضلعي را به تصادف انتخاب مي -82

1( 3
52( 2

53( 1
24 (1

5

؟است پذير بخش 8ده بر با كدام احتمال مجموع اعداد رو ش ،دنيامده باش 5اگر هيچ كدام سالم تاس  دودر پرتاب  -83

1( 1
122( 5

363( 3
254 (4

25

؟كدام است ،بيايد 3دوم  و احتمال اين كه فقط تاس اول .كنيم را با هم پرتاب ميسالم سه تاس  -84

1( 1
362( 5

2163( 1
64 (25

216

تشكيل 2با قدر نسبت  سابيح ةكه سه عدد رو شده يك دنبال احتمال آن .كنيم پرتاب ميرا با هم  يكسانسالم و سه تاس  -85

؟كدام است ،دهند

1( 1
362( 1

183( 1
64 (1

9

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3رياضي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 50 :وقت پيشنهادياحتمال
152تا  143هاي  صفحه: 2رياضي  / 151تا  141هاي  صفحه: 1رياضي  / 148تا  143هاي  صفحه: 3رياضي 
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 4 :ةصفحرياضي – ارديبهشت 13آزمون –»7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

احتمال اينكه حداقل. آموز رشتة رياضي، سه نفر به تصادف انتخاب كنيم دانش 4آموز رشتة تجربي و  دانش 6خواهيم از بين  مي -86

؟رياضي انتخاب شود، كدام است ةيك نفر از رشت

1( 5
62( 4

53( 1
64 (3

4

؟فرزند چقدر احتمال دارد تعداد دختران از تعداد پسران بيشتر باشد 6اي با  در خانواده -87

1( 11
642( 11

323( 1
24 (9

32

؟جنس باشند، چقدر است فرزندان هم ةفرزند، احتمال آنكه فرزند سوم پسر باشد يا هم 4اي با  در خانواده -88

1( 5
82( 9

163( 1
24 (11

16

آموز رشتة دانش 3آموز رشتة رياضي و  دانش B ،4آموز رشتة تجربي و كالس  دانش 3آموز رشتة رياضي و  دانش A ،5كالس  -89

دهانتخاب شآموزان  آموز به تصادف انتخاب شود، احتمال اين كه تمام دانش دانش 2 ها اگر از هركدام از اين كالس. تجربي دارد

، كدام است؟رشتة يكساني نداشته باشند

1( 23
1962( 4

493( 45
494 (173

196

.كنيم سكه پرتاب مي چهاريد بيا 3سكه و اگر بزرگتر از  سهبيايد  3يا  2بيايد دو سكه، اگر  1اگر  .كنيم را پرتاب مي تاس سالمي -90

؟كدام استبيايد رو  سكه يكحداقل كه  آناحتمال 

1( 25
342( 38

633( 85
964 (4

9

3اگر مضرب . كنيم ه تصادف كارتي از بين آنها خارج مينوشته و ب  كارتيك را روي  12يك از اعداد طبيعي كوچكتر از  هر -91

؟يدآ سكه رو مي 3دقيقاً با كدام احتمال . كنيم سكه پرتاب مي 4 ،داشب 4سكه و اگر مضرب  3، باشد

1( 7
882( 13

1203( 11
484 (13

48
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 5 :ةصفحرياضي – ارديبهشت 13آزمون –»7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

 ةمجموعدهگان از  ،اگر براي ساخت يك عدد دو رقمي -92 , , , ...,0 1 2  ةو يكان از مجموع 5 , , ...,1 2 انتخاب شود، احتمال آن 8

؟كدام است ،پذير باشد بخش 3بر  ساخته شدهكه عدد 

1( 7
242( 7

203( 1
34 (1

4

؟ف منتخب يكسان هستندوربا كدام احتمال ح .كنيم انتخاب مي يك حرف به تصادف parisو  seasonاز هركدام از كلمات  -93

1( 1/0 2( 12/0 3( 18/0 4 (08/0 

دو مهره .وجود دارد 4و  3، 2، 1هاي  سياه با شماره ةمهر چهارو  5و  4، 3، 2، 1هاي  سفيد با شماره ةمهر پنجاي  درون جعبه -94

؟با كدام احتمال هر دو شماره زوج است ،باشد 6هاي خارج شده  اگر مجموع شماره .كنيم خارج ميتصادف  به بدون رؤيت

1( 1
2 2( 4

7 3( 8
13 4 (9

17

؟باشد 1و اختالف آنها حداكثر  8چقدر احتمال دارد كه جمع اعداد رو شده حداقل  .كنيم دو تاس سالم را پرتاب مي -95

1( 2
9 2( 1

6 3( 5
36 4 (7

36

چقدر احتمال دارد گوي سوم و. كنيم يكي از جعبه خارج مي ها را يكي گوي. گوي سفيد است 4گوي آبي و  6اي شامل  جعبه -96

؟همرنگ باشند پنجم

1( 7
152( 2

153( 1
34 (2

3

3 راحتمال اين كه حاصلضرب ارقام عدد انتخاب شده ب. كنيم عددي به تصادف انتخاب مياز بين اعداد طبيعي چهاررقمي،  -97

؟، كدام استنباشدپذير  بخش

1( /0 144 2( /0 384 3( /0 648 4 (/
1 0 6863

ه مادر در دو انتهاي صف باشند و نه پسر؟نچقدر احتمال دارد . ايستند فرزند يك خانواده به تصادف در يك صف مي 4پدر و مادر و  -98

1( 2
32( 1

33( 2
54 (3

5
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 6 :ةصفحرياضي – ارديبهشت 13آزمون –»7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

؟ناسازگارند» هردو رو«پيشامد در پرتاب دو سكه با هم، چند پيشامد با  -99

1( 15 2( 16 3( 8 4 (7 

خـراب قطعاترصد د دانيم و مي سازند يك ربات را مي قطعاتاز  2/0و  3/0، 5/0هركدام به ترتيب  A3و  A1 ،A2ماشين سه  -100

، احتمـالبه تصادف بـرداريم از ربات را يك قطعه  اگر .دنباش مي %5و  %4، %3ها به ترتيب  شده توسط اين ماشين توليد

؟آنكه اين قطعه خراب باشد چقدر است

1( 027/0 2( 037/0 3( 047/0 4 (049/0 

از آن خارج كرده و پس از مشاهده رنگ آن، به جعبهبه تصادف موشي را . موش سياه است 6موش سفيد و  2اي شامل  جعبه -101

؟سياه بيرون آمده باشد، چقدر استموش احتمال اينكه فقط يك بار . كنيم گردانيم و مجدداً موشي از آن خارج مي برمي

1( 3
82( 15

163( 3
44 (3

16

كه اند، در اين صورت احتمال آن اعداد رو شده متوالي اگر بدانيم. اندازيم پشت سر هم ميهاي آبي، قرمز و سبز  با رنگسالم سه تاس  -102

برقرار باشد، كدام است؟» قرمز سبز آبي«بين اعداد رو شده رابطة 

1( 1
32( 1

63( 2
54 (3

8

در واردكردن .است 6ساخته شده و مضرب  1و  2و  4و  5متمايز يك كارت اعتباري بانكي با ارقام چهار رقمي دانيم كه رمز  مي -103

كدام است؟ ،كه رمز در همان مرتبة اول درست وارد شود آناحتمال صورت تصادفي،  رمز به

1( 1
202( 5

123( 1
64 (1

12

2قرمز و  ةمهر 3كه شامل  B ةخارج و در كيس تصادفمهره به  ، يكقرمز است ةمهر 2آبي و ة مهر 3كه شامل  A ةاز كيس -104

؟قدر است هچ ،كه اين مهره آبي باشد ناحتمال آ .كنيم مهره خارج مي يك B ةدهيم و از كيس آبي است قرار مي ةمهر

1( 2
52( 13

303( 1
24 (2

3
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 7 :ةصفحرياضي – ارديبهشت 13آزمون –»7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

1پذيرفته شود  98احتمال آنكه محمد در كنكور سال  -105
1چي شركت كند  هاي قلم احتمال آنكه در آزمون واست 5

اگر او در. است 2

1چي شركت كند با احتمال  ي قلمها آزمون
كند يا در شركت ميچي  قلمهاي  در آزمونبا چه احتمالي او . شود در كنكور پذيرفته مي3

؟شود پذيرفته مي 98كنكور 

1( 8
152( 17

303( 7
104( 31

60
درصد زنان داراي دفترچه سالمت 75درصد مردان و  60فرض كنيد . دهند درصد جمعيت را مردان تشكيل مي 54در يك شهر  -106

؟نيستبا كدام احتمال داراي دفترچه سالمت  ردي به تصادف از شهر انتخاب كنيم،اگر ف. باشند
1( 669/0 2( 696/0 3( 304/0 4 (331/0 

باشد، احتمال اين كه 6/0در ليگ ايران  يديگرو امكان قهرماني تيم  7/0اگر احتمال قهرماني يك تيم فوتبال در ليگ ايتاليا  -107

؟حداقل يكي از اين دو تيم در كشور خود قهرمان شوند كدام است
1( 75/0 2( 85/0 3( 88/0 4 (65/0 

وقوع -108 احتمال وقوعو 76/0برابر BياAاگر آن 52/0برابر Aاحتمال وقوع  باشد، احتمال وقـوع   Bگاه شرط برابـرAبه

؟كدام است

1( 1
22( 1

33( 1
64 (2

3

P(Aاگر  -109 B) 
4
5  وP(A ) P(B)

P(A B)

 12 10  مقدار . باشندP(B A) ؟كدام است

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

nت سياه و كار 3كارت سفيد،  nاي،  در جعبه -110 3 احتمال .كنيم كارتي به تصادف از اين جعبه خارج مي. قرار داردكارت قرمز  9

n)؟نيست nكدام يك از پيشامدهاي تصادفي زير، وابسته به  N)

پيشامد سياه يا قرمز بودن كارت )1

پيشامد سفيد يا قرمز بودن كارت )2

پيشامد سفيد يا سياه بودن كارت )3

كدام هيچ) 4
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 8 :ةصفح شناسي زيست –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

. . . .اووس ط -111
.ها هيچ نقشي ندارد نر در نگهداري زاده) 1
.گيري چند همسري دارد ماده نظام جفت) 2
.شود انويه جنسي طاووس ماده مينر جلب صفات ث )3
.دهد هاي ديگر را به كمك دم خود انجام نمي ماده رقابت با طاووس) 4

. . . .  رفتار دگرخواهي -112
.شود بين افراد خويشاوند مشاهده ميقطعاً ) 1
.شود مهرگان مشاهده مي بين بيتنها ) 2
.توسط انتخاب طبيعي برگزيده شده است) 3
.به ضرر فرد انجام دهنده استقطعاً ) 4

». . . . پرندگان ياريگر قطعاً  «؟كند درستي تكميل مي  را به مقابلكدام موارد جمله  -113
.دنده هاي زادآور را افزايش مي هاي جفت تمال بقاي زادهاح) الف
.دهند رفتاري به نفع خود را انجام مي) ب
.كنند هاي زادآور را تصاحب مي قلمرو جفت) ج
.پرندگان جوان هستند) د
ج - ب) 4  د - ج )3  د - الف) 2 ب - الف) 1

». . . . . . . كاكاييدر پرندة «؟دنك كامل مي نادرستيرا به  مقابل جملةزير كدام مورد يا موارد  -114
.شود ارتباط بين جوجه و مادر از طريق لمس برقرار مي) الف
.ه، رفتاري سازگاركننده استهاي تخم از الن دور كردن پوسته) ب
.دارد يتخم رنگ متفاوت سطح داخل و خارج پوستة) ج
.شود ساز و كار انتخاب طبيعي ايجاد مي از طريقرفتار سازگاركننده ) د
ج -ب) 4  د -ب )3 فقط د) 2 د -الف) 1

. . . . در رفتار انتخاب جفت  -115
.زند همواره جنس ماده از بين نرها، دست به انتخاب مي) 1
.زند از بين افراد جنس مخالف دست به انتخاب مي ،همواره يك جنس) 2
.در طاووس، جنس نر همواره داراي پرهاي پرنقش و نگاري است) 3
.هاي چشم مانند بر روي پرهاي بال خود است س، جنس نر فاقد لكهدر طاوو) 4

دقيقه 15 : وقت پيشنهاديرفتارهاي جانوران
124تا  107هاي  صفحه: 3شناسي  زيست

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10ي چند از گذار ، هدف3شناسي  زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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 9 :ةصفح شناسي زيست –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

حضور شكارچي نوعي پيك شيميايي به برايبه منظور هشدار براي ارتباط با همنوع و نيز كه گرده افشان درخت آكاسيا  جانور  -116
. . . . كند،  نام فرومون ترشح مي

.تر از استخوان تشكيل شده است اسكلت آن بيش )1
.هر چشم آن يك قرنيه، عدسي و تعداد گيرنده نوري وجود دارد درون )2
.شود هاي ترشح كننده پادتن به ميزان فراواني درون خونابش يافت مي ياخته )3
.تواند اطالعات منبع غذايي را به هم نوعان خود ارائه كند اي مي با انجام حركات ويژه) 4

بيان شده است ؟ درستيناري به چند مورد از موارد زير، دربارة رفتار نقش پذي -117
.شودتكراري، دچار تغيير نسبتاً پايداري ميدر موقعيتي همانند رفتار حل مسأله، پاسخ نسبت به محرك  ●
.يابدهمانند رفتار شرطي شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز مي ●
.كندمي بدون وجود محرك خاصي بروزشدن كالسيك، برخالف رفتار شرطي ●
.كند تأثير محيط نيز بروز ميرفتار غريزي، تحت  برخالف هر ●

1( 1  2( 2  3( 3                4( 4
؟است نشدهدرستي بيان  كدام گزينه به -118

.افتد يجنس نر اتفاق م در بدن يلقاح داخل رد،يگ يكه انتخاب جفت توسط جنس نر صورت م ها ركيرجياز ج يا در گونه) 1
.انتخاب جفت استصورت  بهجلب توجه جفت و در طاووس ماده صورت  بهرفتار زادآوري در طاووس نر،  )2
.هاي چند همسري مورد انتظار است رقابت بر سر انتخاب شدن توسط جفت، در نظام )3
.م دارنددر نظام تك همسري جانور نر و ماده به يك اندازه در انتخاب جفت سه) 4

». . . .  در جانوران هر رفتاري كه«  كند؟را به طور صحيح تكميل مي مقابلچند مورد، عبارت  -119
.شودپذيري محسوب ميكند، نوعي نقشدر دورة مشخصي از زندگي جانور بروز مي )الف
.است همراهط بقاي جانور در برابر تغييرات محي با افزايششود، الزاماً بدون آزمون و خطا انجام مي )ب
.دادن به آن نقش مهمي دارددر بقا و زادآوري جانوران نقش دارد، انتخاب طبيعي در شكل )ج
.شودكند، موجب مصرف غذايي با بيشترين انرژي خالص ميوجو و كسب غذا بروز ميبراي جست )د
1(12(2               3(3               4(4

. . . .ي در رفتار دگرخواه -120
.دنهاي كندو را برعهده دار نگهداري و پرورش زاده ،وري غذاآ است كه جمع امربوط به نرهاي ناز كندوي زنبورهاي عسل،) 1
.هاي مشترك به نسل بعد است آشام تنها در قبال خويشاوندان صورت گرفته و هدف آن انتقال ژن هاي خون خفاش بين )2
.كنند ها براي پرورش نوعي قارچ استفاده مي كه اين مورچه گيرد هايي صورت مي صورت دفاع از برگ به تر بر بزرگ هاي برگ مورچه )3
.باشدبه نفع فرد دگرخواه نيز تواند ها، ميعصاييرفتار دگرخواهي در دم برخالفپرندگان ياريگر، ) 4

.شود نميمحسوب . . . .  به روش يادگيري مثالي از. . . .   -121
شرطي شدن فعال -موناركخوار به خوردن پروانه  پرنده حشره عدم تمايل) 1
آزمون و خطا -باال كشيدن نخ براي خوردن تكه گوشت متصل به آن توسط كالغ )2
پذيري نقش -هاغاز  تعقيب غاز مادر توسط جوجه )3
خوگيري -عدم انقباض بازوها در شقايق دريايي در پاسخ به حركت مداوم آب) 4
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شود، صحيح است؟انجام مي جانورهاي موجود در ژنوم كه تحت تأثير ژن يهايرفتارهمة ارد زير دربارة چند مورد از مو -122
.توانند در بروز اين رفتار ها مؤثر باشندهاي شيميايي مختلف ميپيك) الف
.براي بروز يافتن نيازمند تجربه و يادگيري نيستند) ب
.دنداردر افراد مختلف يك گونه، اساس يكساني ) ج
.يا خارجي استو داخلي ) هاي(الزاماً نيازمند محرك) د
1(12(23(3               4(4

. . . . نداريم، انتظار . . . . شدن  شرطي يادگيريدر  -123
.برخي ژن هاي جانور باشد كنش، تنها بر اثر برهمرفتار ترشح بزاق -كالسيك) 1
.كندآن ارتباط برقرار  پاداش يا تنبيه دريافتيانور بين رفتار خود و ج -فعال )2
.محرك طبيعي، تبديل به محرك شرطي شود صورت همراهي بااثر در  محرك بي -كالسيك )3
.شود تكرار است،  پاداشرفتاري كه همراه با دريافت  -فعال) 4

؟افتد د قبل از سايرين اتفاق مياز فرزندان در موش مادر، كدام مور تبروز رفتار مراقب براي -124
در مغز موش Bرونويسي از ژن ) 1
هاي مؤثر در رفتار مراقبتي بيان شدن ساير ژن )2
هدايت پيام حسي به سمت مغز )3
وارسي دقيق نوزادان توسط مادر) 4

كند؟تكميل ميگزينه، عبارت زير را به طور صحيح كدام  -125
». . . . . .، ندارندايي انجام بكرزايي عسلي كه توان هر زنبوردر يك كندو، «

.دهدمثلي فرد ديگري را افزايش ميتوليدخود، احتمال موفقيت شدن از بقا و توليدمثلبا صرف هزينة كاسته )1
.دها به كندو نقش دارها و انتقال آندر جمع آوري شهد و گردة گل) 2
 .دنكمنتقل ميرا به نسل بعد هاي مشتركطور غيرمستقيم ژنبه) 3

.هاي چهاركروماتيدي را نداردتوانايي تشكيل ساختار) 4
. . . .  رفتار همانند. . .  رفتار مشاهده شده در  -126

.گيرد ها صورت مي با هدف افزايش بقاي زاده تنها ،تر انتخاب جيرجيرك ماده با جثه بزرگ  -هاي تخم كاكايي  خارج كردن پوسته) 1
بـدونگيـرد   هاي گذشته خـودش و مـوقعيتي كـه در آن قـرار مـي      جانور ميان تجربه ،غ در دستيابي به گوشتكال -راسكينجعبه آزمايش  )2

.كند ارتباط برقرار ميبازخورد از رفتار 
غريـزي بـوده و داراي اسـاس ،سازي در پرندگان النه -بالفاصله پس از بيرون آمدن از تخمغازها  جسم متحرك توسط جوجه دنبال كردن) 3

.گونه استاجرا كنندة رفتار در مشترك در همه افراد 
.كندريزي ميبراي كسب غذا بوده و جانور آگاهانه براي آن برنامهدرخواست غذا در جوجة كاكايي،  – هادست آوردن موز هشامپانزه براي ب) 4

بيان شده است؟ نادرستيگذار به هاي تخمعروسي در ماهي دربارة رقص كدام گزينه -127
.هاي والدين به درون آب نقش داردآزادشدن همزمان گامت در) 1
.زنندة تعادل در يك جمعيت قرار بگيردتواند تحت تأثير نوعي عامل برهممي) 2
.شودهاي سالم انجام ميكه به منظور داشتن بيشترين تعداد زادهاست نوعي رفتار زادآوري ) 3
.گيردمطالعه قرار نميمورد چگونگي انجام آن توسط پژوهشگران رفتار  ايندر بررسي ها  پرسشاول  نوعدر ) 4
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. شـود يا پاسخي به محـرك داده نمـي   كند ومينوعي محرك كاهش پيدا به ميزان بروز يك رفتار در پاسخ  در نوعي از يادگيري -128
چند مورد قطعاً صحيح است؟دربارة اين نوع از يادگيري، 

.راي جانور ندارداين محرك تكراري سود يا زياني ب )الف
.شودهاي حيات ميمحيط به عنوان يكي از ويژگيتغييرات باعث ايجاد سازگاري با  )ب
.كنش بين محتواي وراثتي جانور و عوامل محيطي نقش داردقطعاً در بروز آن  برهم )ج
.فظ كندح ياتيح يها تيانجام فعال يخود را برا يانرژ ت،ياهم يبي از محرك ها يبا چشم پوش )د
1( 1                  2( 2               3( 3                4( 4

است ؟ نادرستكدام گزينه  -129
.كنند ينرها توجه م ي ظاهريها يژگيجانوران ماده در انتخاب جفت به و) 1
.مربوط به صفات سازگاركننده هستند يها از داشتن ژن يا جانور نر نشانه يظاهر يها يژگيو) 2
.روندميكار  به گريد يو رقابت با نرها يابيهنگام جفت فات ثانوية جنسي نر مانند شاخ گوزن نر ص) 3
.كننديمها صرف زادآوري و پرورش زاده يشتريب يزمان و انرژ نسبت به جانوران نر، همواره جانوران ماده) 4

». . . .  . . .يري كه از يادگ يدر نوع«كند؟ درستي تكميل مي، عبارت مقابل را بهكدام گزينه -130
.شود برخالف پرندگان ديده ميكند، در پستانداران  عيت جديد ارتباط برقرار ميهاي گذشته و موق بين تجربه در آن جانور) 1
.ديددر آن توان  اثر به محرك شرطي را مي تبديل شدن محرك بيهمراه است، پس از مدتي هاي مختلف  ط ميان محركبا برقراري ارتبا )2
.شودداده نميپاسخي هاي تكراري به محرك يا محركدر آن قطعاً  شود، هاي حياتي مي نجام فعاليتباعث حفظ بهينه انرژي براي ا) 3
.باشد يادگيري رفتارهاي اساسي از جانوران ديگر همراه مي دونب شود، اي در خطر انقراض استفاده ميه براي حفظ گونه) 4

. . . .  تشخيص جانور داراي توانايي -131
.هاي خود گيرنده فروسرخ نيز داشته باشد تواند در چشم مي ،شيميايي زبان هاي هفرومون موجود در هوا توسط گيرند) 1
.ها را داشته باشد در راست روده خود جذب آب و باز جذب يونتواند  مي ،پرتوهاي فرابنفش) 2
.دارد كه از يك طرف آكسون و از طرف ديگر دندريت خارج شده است اي اجسام ياختهتوسط موهاي حسي روي پا، درون اين موها،  ها انواع مولكول) 3
.اي غضروفي يا استخواني قرار دارد داراي مغزي است كه درون جمجمهقطعاَ  ،اجسام ساكن در اطراف خود) 4

. . . . هر جانور  -132
.دفعي متصل به روده دارد داراي اسكلت بيروني، سامانة) 1
.كه توانايي حركت از جايي به جاي ديگر را دارد، اسكلت بيروني يا دروني دارد) 2
.ها مؤثر است هايي را دارد كه در برابر طيف وسيعي از ميكروب كارگيري روش هاي مختلف، توانايي به ژن با توانايي شناسايي آنتي) 3
.دار است ، داراي سامانه دفعي از نوع پروتونفريدي است كه كار اصلي آن دفع ماده زايد نيتروژنمانندداراي دستگاه عصبي نردبان) 4

دقيقه 25 : وقت پيشنهادي شناسي جانوري زيست
118تا  115و  78، 62، 52، 37تا  33، 18، 15، 14هاي  هصفح: 2شناسي  زيست/ 98تا  96و  86تا  84، 62تا  60، 46تا  44هاي  صفحه: 1شناسي  زيست

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفشناسي پايه زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10آزمون قبل چند از  عملكرد شما در

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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كند؟كامل مي نامناسبكدام گزينه، عبارت زير را به طور  -133
». . . . را دارند،  . . . . در همة جانوراني كه توانايي «
.شودبازسازي مي FADتقال الكترون مولكول ندر زنجيرة ا سلولي،در پي رسيدن اكسيژن به مايع بين – حل مسألهانجام ) 1
.اكسيد كربن، به درون بدن جانور منتقل شده استسطوح مرطوب براي مبادلة گازهاي اكسيژن و دي –انجام لقاح داخلي ) 2
.ماس استها و حفرات قلب به طور مستقيم در تهاي پوششي سطح دروني رگخون با سلول –انجام دفاع اختصاصي ) 3
.شوندمنتقل ميقرمز هاي خوني دار موجود در گويچههاي آهنهاي تنفسي از طريق پروتئينگاز –ذخيرة كلسيم در استخوان  )4

. . . . هر جانوري كه در اسكلت خود داراي غضروف است  -134
.كند دار دفع مي اي است كه محلول غليظ سديم داراي غدد راست روده) 1
.ايجاد لنفوسيت بالغ در مغز استخوان استفاقد توانايي ) 2
.هاي مژكدار است در زير پوست خود كانالي حاوي ياخته) 3
.كند تراوش مي ها خون را از غشاها به كليه) 4

چند مورد دربارة قورباغة داراي تنفس آبششي درست است؟ -135
.كندياي جانور عبور مبار از قلب دوحفرهبار گردش در بدن، يكخون ضمن يك )الف
.شودهاي نوتركيب حاصل از تقسيم ميوز، ياختة تخم ايجاد مياز لقاح گامت )ب
.رساند پمپ فشار مثبت هوا را به دستگاه تنفسي ميدر حالت طبيعي از طريق  )ج
.كندگيري را جلب ميهاي خاصي، توجه جانور ماده براي جفتبا انجام رفتار) د
1(1                2(2               3(3               4(4

در مورد دستگاه گوارش ملخ درست است؟  كدام گزينه ،با توجه به شكل زير -136

.شودها ديده ميشدن ذرات غذايي برخالف گوارش شيميايي آننرم Aبخش در  )1
.دارد ذرات حاصل از گوارش شيميايي غذانقش اصلي را در جذب ، Eبرخالف بخش  Cبخش ) 2
.شود تكميل مي Cشروع شده بود، در بخش  Dاي مواد غذايي كه در بخش  ياختهش درونگوار) 3
.ترتيب در گوارش شيميايي و فيزيكي غذاها مؤثرند به Bهاي بخش  و دندانه Cبخش ترشحات ) 4

. . . . ماهيان آب شور . . . . در ماهيان آب شيرين  -137
.، كم استاز ادرار ن دفع يونزياد و ميزاحجم ادرار خروجي از بدن  –همانند ) 1
.شود كنند و آب در بدن جانور حفظ مي را دفع مي هاها، نمك و يون آبشش –برخالف ) 2
.شود ادرار يون دفع نمي از راهكنند و  جذب مي ها را ها با انتقال فعال يون آبشش –همانند ) 3
.باشد ادرار زياد ميطريق  خروجي ازحجم آب  –برخالف ) 4

. . . . ها و محيط مبادله شوند  بين ياختهمستقيماً د نتوان ي كه گازها مياندر جانور -138
.تواند براي انتقال مواد استفاده گردد سلوم مي) 1
.تواند به تمام نواحي بدن نفوذ نمايد حفرة گوارشي مي) 2
.رگ پشتي در قسمت جلويي خود داراي ده قلب كمكي است) 3
.شود هاي بدن وارد مي به فضاي بين ياخته همولنف مستقيماً) 4

D
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E
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؟، چند مورد صحيح استدر رابطه با اين روش. انوران استمربوط به نوعي روش اصلي براي تنفس در ج زير شكل -139

.داران ديده شود مهرگان و هم در مهره تواند هم در بي همانند تنفس نايديسي، مي ●
.باشدبا مادة مخاطي پوشيده شده  تواند، ميانسان سطح پوست جانور داراي اين تنفس همانند ●
.شود لب به كمك اسكلت استخواني محافظت ميقجانور داراي اين نوع تنفس در  ●
.درون حفرة عمومي خود منتقل كندرا به غذايي جذب شده از لولة گوارش موادتواند  جانور داراي اين نوع تنفس، مي ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

است؟ نادرستكدام گزينه  -140
.شود داران، موجب افزايش كارايي اين نوع تنفس مي هاي تنفسي مهره ترين ساختار در اندام داشتن مادة مخاطي لغزنده در سطح ساده) 1
.شود بسيار كارآمد است كه در الروي برخي از ماهيان و تمام دوزيستان، ديده ميخارجي هاي  تبادل گاز از طريق سطوح آبشش) 2
.داشته باشند گازهاي تنفسيبراي تبادل توانند بيش از يك مكانيسم تنفسي داران، مي گروهي از مهره) 3
.باشد ارتباط با سطح بدن ميدر نظير ستارة دريايي همانند كرم خاكي،  سطوح تنفسي خارپوستاني) 4

د؟كنتكميل مي درستينا، كدام گزينه عبارت زير را به زيربا توجه به شكل  -141

». . . . است كه . . . . .  در مغز  هاييانسان سالم ، معادل بخش يا بخشدر مغز . . . . .  بخش  «
1 (B –  شودتوسط خون روشن انشعاباتي از سرخرگ پشتي بدن ماهي تغذيه مي –ماهي.
2 (A –  رابط به هم متصل هستنديك ، توسط  در جلوي بطن سوم –گوسفند.
3 (D –  هاي بينايي مرز مشترك دارددر جلوي مخچه قرار دارد و با لوب –ماهي.
4 (C –  هاي چهارگانه ساقه مغز استبالفاصله در بخش عقبي برجستگي –گوسفند.

». . . . . . خواري است كه قطعاً ، مربوط به جانور گياه. . .. . . . « كند؟را به طور صحيح تكميل مي مقابلكدام گزينه، عبارت  -142
.ميزان گلوكز دفع شده در آن قابل توجه است –در دو اندام گوارشي متفاوت  هاي حاصل از گوارش آن گوارش سلولز و جذب مولكول) 1
.رساند گوارش مواد را در معدة اصلي به پايان مي –تودة غذا از مري يك عبور چندبارة ) 2
.دهد بعد از گوارش آنزيمي انجام مي گوارش ميكروبي را –اليه در لولة گوارش  وجود اتاقك اليه) 3
.دهد معده بدون ترشح آنزيم، گوارش شيميايي انجام مي در پيش –مواد غذايي در معده  عمدةجذب ) 4
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». . . .جانور داراي . . . . در جانور داراي «كند؟ درستي تكميل مي را به مقابلعبارت  كدام گزينه، -143
.طرفه است يكهمواره عبور مواد  شي، مسيرحفره گوار –سامانة گردش آب، همانند ) 1
.شود سلولي مواد غذايي مشاهده مي حفره گوارشي، گوارش درون –سامانة گردش آب، برخالف ) 2
.هاي رگي، دستگاه گردش خون در انتقال گازهاي تنفسي نقشي ندارد كمان – س نايديسي، برخالففتن) 3
.شود ها انجام مي بافتي از طريق مويرگ ميان  ها و مايع بسته، تبادل مواد بين ياختهگردش خون  –گردش خون باز، همانند  سامانة) 4

». . . . ي كه هرجانوردر  «كند؟تكميل مي نادرسترا به طور  مقابلچند مورد، جملة  -144
.كندمي لبه صورت دو تلمبه با فشار متفاوت عم شود، قلبمتولد مي، والددر بدن پس از طي مراحل رشد و نمو  جنين ●
.شودماده به صورت همزمان وارد آب مي واي دارد، تعداد زيادي گامت نر اي شفاف و ژلهتخمك ديواره ●
.اسيد با مصرف انرژي غيرممكن استكند، دفع اوريكگذاري ميپس از انجام لقاح داخلي تخم ●
.باشدغذايي زياد، بزرگ ميهمسري است، اندازة تخمك به علت ذخيرة اندوختة داراي نظام تك ●
1(12(23(3               4(4

صحيح است؟ ها كدام گزينه در مورد ماهي -145
.قلب از لحاظ ميزان گازها يكسان نيست كيفيت خون ورودي و خروجي به حفرات) 1
.يكسان استگ ورودي و خروجي به دستگاه تنفسي نوع ر) 2
.طرفه است بطن قلب باالتر از دهليز قلب قرار دارد و جهت جريان خون يكافقي  در حالت) 3
.تواند خون تيره يا روشن داشته باشد سرخرگ همانند سياهرگ مي) 4

گردش مواد در جانداران درست است؟ كدام عبارت زير، در مورد -146
.تواند توسط يك سوراخ صورت پذيرد ، ميورود آب به حفره يا حفرات برخالف خروج آبها،  اسفنجهمة در ديوارة ) 1
.وجود دارد يا حفرة عمومي سلومقطعاً دان داشته باشد،  چينهدر پيكر خود در هر جانوري كه ) 2
.وجود انشعابات متعدد در تمامي نواحي بدن، به گردش مواد در چتر و بازوهاي عروس دريايي كمك كرده است) 3
.راي انتقال مواد دارد، دستگاه اختصاصي براي گردش مواد شكل گرفته استدر هر جانوري كه سامانة ويژه ب) 4

. . . . توان گفت  مي. . . . جانوري كه هر در  -147
.شود مشاهده ميجانور گوارش  قسمت جلويي لولةكمان رگي در اطراف  5 –گردش خون بسته را دارد  ترين سامانة ساده) 1
.همگي داراي اسكلت دروني استخواني هستند –محلول نمكي بسيار غليظ است كنندة  اي ترشح دد راست رودهداراي غ) 2
.كند اي پشتي جريان خون روشن را از عقب به جلو هدايت مي يك قلب لوله –يك طناب عصبي شكمي دارد ) 3
.ارندنسبت به ششي د يتر بيشنقش  تنفس پوستي بعد از بلوغ، –اي دارد  حفره دوران نوزادي، قلب دوفقط در ) 4

كدام گزينه، صحيح است؟ -148
.كند نوعي توليدمثل جنسي كسب مي ، تمام مادة وراثتي خود را از زنبور ملكه و طيكارگرزنبورعسل ) 1
.باشد گيرد، داراي دستگاه توليدمثل نر يا ماده مي هر جانوري كه لقاح در بدن آن صورت مي )2
.آورد وجود مي  گامت به ميوزدنبال انجام تقسيم  يرد، زاده قطعاً بهگ يابي به سختي صورت مي در همة جانوراني كه جفت) 3
.مك اندك استكند، ميزان اندوختة غذايي تخ ده ميريز براي تغذية نوزاد پس از تولد استفا دار كه از نوعي غدة برون در جانوري جفت) 4
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است؟ نادرستدهد،  يم را انجام ايدرخت آكاس يكه گرده افشان يدر ارتباط با جاندار نهيكدام گز -149
 .كند يم افتيدر ينور يها رندهيگ قيفرابنفش را از طر يپرتوها) 1

 .شود يدستگاه گوارش دفع م يروده به همراه مواد دفع قياز طر دياس كياور) 2

 .شود يبدن وارد م يا اختهي نيب يبه فضاها مايمستق ييتوسط رگ ها همولنف) 3

.شود هاي بدن منتقل مي همولنف به تمامي ياخته قيها از طر سيدياشده توسط ن هدايت يتنفس يگازها) 4
..…ها امكان دارد ركيرجيج اي از در گونه -150

 .متصل كنند يرا به رگ شكم يها رگ پشت رگيدر اطراف لوله گوارش مو ،يكرم خاك همانند) 1

 .شود ميهمگام با رشد بدن بزرگ و ضخ يها، اسكلت خارج خالف حلزونبر) 2

 .كند نيرا تام نيرشد و نمو جن ازيمورد ن يجاندار نر مواد مغذ ،ياسبك ماه ندهمان) 3

.شده باشد دهيپوش يعيتوسط مافاقد كيتين،  يتنفس يمجار ييها، انشعابات انتها سهيل برخالف) 4
كند؟ مي تكميل نامناسب طور به را زير عبارت گزينه كدام -151

». . . . . د، شو مي اردو قلب به تيره خون كه بالغي دار مهره هر در«
.سازد مي را مركزي عصبي دستگاه جلو، در آن شده برجسته بخش و پشتي عصبي طناب) 1
 .باشد مي معدني ماده نوعي ذخيره توانايي بافتي با داراي آن دروني اسكلت) 2

 .دبساز پادتن اختصاصي طور به ندتوا مي، بدن به شده وارد بيگانه عوامل برابر در) 3

 .شود نجام ميا متفاوت هايساختار با )هايي (كليهطريق  از دار نيتروژن زائد مواد دفع) 4

وجود دارد؟ ييآنها، جدا يا اختهي نيب عيخون و ما نيدرست است كه ب يدربارة همة جانوران ،كدام گزينه -152
.شود يها انجام م آن دةدرون مع يياز گوارش مواد غذا يبخش) 1
 .شوديدر مغز استخوان آنها ساخته م يخون يهاهاختي نيتر فراوان) 2

.است امدهيبه وجود ن يا ژهيو يتنفس يها، ساختارها در درون بدن آن) 3
 .شوديمشاهده م يرگيآنها شبكه مو يدفع ةدر اطراف سامان) 4

كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي -153
». . . . . . سازد، هاي جنسي خود را به داخل آب رها ميولهر جانور داراي طناب عصبي پشتي كه سل«

.نمايدبه كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي) 1
.كندآغاز مي ينوالديكي از بدن  دروندر پي انجام لقاح، جنين رشد و نمو خود را ) 2
.شودموادمغذي زياد، تغذيه ميهاي آبشش جانور توسط خون داراي اكسيژن و سلول) 3
 .اي دارند كه خون در آن تحت فشار است گردش خون بسته) 4

. . . . .  توانندنميهاي ديوارة رودة باريك در اسب، لدر گوسفند همانند سلو. . . . . . . هاي ديوارة به طور معمول، سلول -154
.هاي ديوارة سلولي گياهي را ترشح نمايندساكاريديكنندة پلهاي هيدروليزآنزيميك از   هيچ –معدة واقعي ) 1
.اي را جذب نمايندرشته ساكاريدهاي حاصل از تجزية پلي)مونومر(پار تك –روده ) 2
.هاي مؤثر در آبكافت سلولز انرژي زيستي مصرف كنندبراي توليد آنزيم –سيرابي ) 3
 .براي فعاليت خود استفاده كنند هاي غير پروتئينيهاي آنزيماز فرآورده –نگاري ) 4
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». . . .  ،وجود دارد. . . . در هر جانوري كه « كند؟را به طور مناسب كامل مي مقابلكدام گزينه، عبارت  -155
.شوندهيدروليز مي ،ها در فضاي خارج سلوليمولكول همة درشت –سطوح تبادل گازي درون بدن ) 1
.طرفه جريان داردن جانوران به صورت يكهاي ايهوا درون شش –گردش خون مضاعف ) 2
.شودها وارد ميهمواره در مرحلة بازدم هواي داراي اكسيژن زياد به درون شش –تعدادي كيسة هوادار ) 3
.شودهاي متفاوت مشاهده ميسلول با شكل نوعدو در ديوارة حفرة گوارشي جانور فقط  –ترين ساختار عصبي ساده) 4

. . .  .در جانوراني كه  -156
.يافته است هاي تخصص باشد، لقاح قطعاً نيازمند اندام مي كماندوختة غذايي تخمك ) 1
.سيتوپالسم گامت ماده است درتنها چسباند، غذاي مورد استفاده جنين  را پس از لقاح به هم مي ها تخمك ،اي ديوارة چسبناك و ژله) 2
.كند ند، فرد ماده همواره به تنهايي توليدمثل ميشو هاي تخمك موجب تقسيم آن مي تغيير بيان ژن) 3
.كند كند، فقط بعد از تولد از غدد شيري مادر تغذيه مي جنين درون رحم ابتدايي مادر رشد و نمو خود را آغاز مي) 4

». . . . طور حتم  دارد، به . . . . در هر جانوري كه «مناسب است؟  مقابلكدام گزينه، براي تكميل عبارت  -157
.هاي بدن با محيط وجود ندارد جهت ارتباط ياخته  ساختارهاي تنفسي ويژه -گردش خون باز) 1
.شود ها ديده مي تبادل مستقيم مواد بين خون و ياخته -دستگاه اختصاصي گردش مواد) 2
.قلب داراي بيش از دو حفره است -گردش خون مضاعف) 3
.شود ديده ميل زندگي در كل طو ،هاي حيات همة ويژگي -گردش خون ساده) 4

 . . . . توانند نميجانوراني كه داراي غدد نمكي هستند،  -158
 .ترشحات نمكي در نوك منقار خود داشته باشند) 1

.منتقل كنند ي بدنها بافتهمة خون روشن را از سطوح تنفسي به ) 2
.جا نمايند هاي خود جابه طرفه در شش   هوا را به صورت يك) 3
.ي پوششي، نمك را از محيط دروني خارج كنندها توسط ياخته) 4

جيرجيرك صحيح است؟ با ارتباط در كدام گزينه -159
.دارد وجود صماخ پرده جانور پاي هر مفصل در )1
.است متصل مكانيكي گيرنده چندين صماخ پردة هر به )2
.دارد وجود هوا ،صماخ پرده طرف دو هر در انسان برخالف )3
.كند وارد هوا به محفظة ،صماخ پردة از را عصبي پيام بايد اصد دريافت براي جانور )4

اند؟ كدام موارد صحيح -160
.دارد ساده خون گردش استخواني، اسكلت فاقد دار مهره هر )الف
.دارد نايديسي تنفس بيروني، اسكلت داراي جانور هر )ب
.است دروني اسكلت داراي شش، داراي جانور هر )ج
.است سلوم فاقد ايستايي، آب اسكلت داراي جانور هر )د
الف، ج) 4 ب، ج ) 3 ب، د ) 2 الف، د) 1
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محل انجام محاسبات 

n)1موج رشتة ليمان  ترين طول اگر نسبت كوتاه -161 )  5 پفوندموج رشتة  ترين طول به كوتاه(n )  با برابرp، چنين نسـبت هم

n)2موج رشتة بالمر  ترين طول كوتاه )  4رشـتة براكـت   موج  طولين تر به كوتاه(n )   بـا  برابـرq    صـورتباشـد، در ايـن

pحاصل

q
كدام است؟

1( 25
162 (25

43 (1
1004 (4

25
هاز اين حالت برانگيخت كه الكترون هنگامي، شده فوتون گسيلموج  طول. اتم هيدروژن قرار دارد ةالكتروني در دومين حالت برانگيخت -162

13چند نانومتر است؟ حدوداً  ،كند اتم هيدروژن جهش مي ةبه اولين حالت برانگيخت 6 1240R[E / eV ,hc (eV .nm)] 

1( 102 2 (290 3 (520 4 (656 

 …روز  40پس از گذشت  .روز است 8 با برابر 131عمر ايزوتوپ يد  نيمه -163

1( 1
.مانند ميزيست باقي   هاي مادر اوليه در محيط ستهاز ه8

2 (1
.شوند ميهاي مادر اوليه واپاشيده  از هسته16

3 (31
.ندمان ميزيست باقي   هاي مادر اوليه در محيط از هسته32

.مانند ميزيست باقي   هاي مادر اوليه در محيط درصد از هسته 3تقريباً ) 4

دقيقه 35 :)هاي گواه سؤال+ هاي طراحي  سؤال( وقت پيشنهادياي آشنايي با فيزيك اتمي و هسته
125تا  96هاي  صفحه: 3 فيزيك

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

ا براي آزمون امروز چيست؟گذاري شم هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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محل انجام محاسبات 

و بسـامد مـوج...................  تـدريج  بـه بايـد   مدل اتمي رادرفورد اگر الكترون بـه دور هسـته در حـال گـردش باشـد،      مطابق -164
.يابد................... گسيل شده از آن  يالكترومغناطيس

افزايش -به هسته نزديك شده) 2 كاهش  -به هسته نزديك شده )1
افزايش -از هسته دور شده) 4 كاهش  -هسته دور شده از) 3

،شـود  گرم از اين ماده واپاشيده  mروز پنجم 5گرم و در  mروز چهارم  5در اگر . روز است 5برابر با دة پرتوزا عمر يك ما هنيم -165
50mبه طوري كه m g  چند گرم بوده است؟ ة اين مادهجرم فعال اولي ،باشد

1( 3200 2 (800 3 (6400 4 (1600  

3nالكترون در اتم هيدروژن در تراز -166  1ي برود كه شعاع آن اگر الكترون به مدار ،است
مـوج طـول  ،شعاع مدار اوليـه اسـت  9

10 تابش شده چند نانومتر است؟ 01(R / )
nm



1( 225 2 (720 3 (900 4 (/112 5
برابر مادة فعال شود؟ 15واپاشيده شده  ةچند ساعت زمان بايد بگذرد تا مقدار ماد. ساعت است 8 برابر با عمر يك مادة راديواكتيو مهني -167

1( 8 2 (32 3 (40 4 (64  

بـرود Bبه تـراز انـرژي    Aتراز انرژي وقتي الكترون از . دهد اتم هيدروژن را نشان مي  بل تعدادي از ترازهاي انرژيشكل مقا -168

154 .است تراهرتز ..................برابر با توسط الكترون ................... بسامد فوتون  10(h eV .s) 

6375گسيل شده، )1
10625 گسيل شده، )2
637/ جذب شده، )3 5  
1062/ جذب شده، )4 5

است؟ نادرستفوتوالكتريك  مورد پديدةدر كدام گزينه  -169
.يافتخواهد افزايش ها  افزايش شدت نور تعداد فوتوالكترونا در بسامد ثابت ب )1
.ماند ها بدون تغيير مي با افزايش شدت نور انرژي جنبشي فوتوالكتروندر بسامد ثابت ) 2
.دهد پديدة فوتوالكتريك رخ نمي ،موج آستانه كمتر باشد نور تابيده شده بر سطح فلز از طول  موج اگر طول) 3
.نه به جنس فلز بستگي داردبسامد آستا) 4

°

-0/85eV

-1/51eV

-3/40eV

-13/6eV

B

A
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محل انجام محاسبات 

ترتيـب از و عدد جرمي هستة مادر بـه ، عدد اتمي كند ميذرة آلفا گسيل  1و  ي منفيذرة بتا  ،2پرتو 2راديواكتيو  ةيك هست -170
كند؟ راست به چپ چگونه تغيير مي

.يابد ميد كاهش واح 4 -واحد كاهش 4) 2 .يابد ميواحد كاهش  4 -ماند ثابت مي )1
.يابد ميواحد كاهش  2 -واحد كاهش 4) 4 .يابد ميواحد كاهش  2 -ماند ثابت مي) 3

؟باشد نمي هاي گسيل القايي ويژگي ءجزهاي زير  يك از گزينه كدام -171
.فاز است شده با فوتون ورودي همگام يا هم فوتون گسيل )1
.شود يابد و در نتيجه نور ليزر تقويت مي هاي خروجي در محيط ليزري افزايش مي تعداد فوتون) 2
.دنكن حركت مي وروديهاي  در همان جهت فوتون يهاي گسيل شده در محيط ليزر فوتون) 3
.گيرد هاي شديد نور معمولي انجام مي ولتاژهاي باال و درخش ةاز طريق تخلي تر ايينپها به تراز  انرژي الزم براي برانگيخته شدن الكترون) 4

چند گرم است؟ 0m.استنشان داده شده يك مادة پرتوزا زمان براي مانده برحسب  جرم فعال باقيرو نمودار  وبهدر شكل ر -172
1( 200    
2 (150 
3 (100 2 

4 (50 2 

n)2اگر فوتون گسيل شده از دهمين خط طيف اتم هيدروژن در رشتة بالمر  -173 )   به سطح فلزA بتابد، پديـدة فوتوالكتريـك
n)1اگر فوتون گسيل شده از اولين خط طيف اتم هيدروژن در رشتة ليمان . دهد رخ مي )   به سطح فلزA بتابد، كدام يـك از
هاي زير صحيح است؟ گزينه

.يابد ها افزايش مي دهد و انرژي جنبشي فوتوالكترون پديدة فوتوالكتريك رخ مي )1
.كند ها تغيير نمي دهد و انرژي جنبشي فوتوالكترون پديدة فوتوالكتريك رخ مي) 2
.يابد ها كاهش مي دهد و انرژي جنبشي فوتوالكترون مي پديدة فوتوالكتريك رخ) 3
.دهد مينپديدة فوتوالكتريك رخ ) 4

n)3هاي مربوط به رشتة پاشن  موج طول -174 )  تواند قرار گيرد؟ ميبرحسب نانومتر هاي زير  يك از گزينه تقريباً در محدودة كدام
10 011(R / nm )

1900تا900) 4 1900تا800) 3 1950تا950) 2 1850تا1000 )1

10

m

2
25

100

m

سال

°

(g)
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 20 :ةصفح فيزيك –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

A ،1است و تعداد ذرات اولية مادة  Bعمر مادة  برابر نيمه A ،2عمر مادة  نيمه -175
اگـر بعـد از .است Bتعداد ذرات اولية مادة 4

باشد، در اين مدت B، سه برابر تعداد ذرات باقيماندة Aواپاشي شدة مادة  هاي از آغاز واپاشي دو ماده، تعداد ذره tمدت زمان 

واپاشي شده است؟ Bچند درصد از مادة 
1( /6 25 2 (25  3 (/93 75  4 (75

75يك سلول خورشيدي به ابعاد -176 75cm cm 2100تابشي، در يك روز ابري شدت W

m
اگـر. كنـد  از خورشـيد دريافـت مـي   را  

مطـابق بـاروز  شـبانه نصـف  مدت هاي دريافتي در  فوتونتقريبي در اين صورت تعداد  ،باشد 496nmها موج متوسط فوتون طول

1240hcكدام گزينه است؟  eV.nm)191و 6 10(e / C 

1( 256 10 2 (/  191 6 10 3 ( 246 10 4 (/  181 6 10

.رود برانگيخته شده و از حالت پايه به مدار ديگر مي 100nmموج  رنگي با طول يك الكترون در اتم هيدروژن با دريافت نور تك -177

متفاوت وجود هاي گسيل چند نوع فوتون با انرژيامكان  بازگردد،با در نظر گرفتن تمام گذارهاي ممكن، اگر اين اتم به حالت پايه 

1200hc(دارد؟  eV.nm 13و 5RE / eV(
1( 1 2 (3 3 (6 4 (2 

است؟ نادرستهاي زير در مورد ليزرها  يك از عبارت كدام -178
.شود تري از ليزر خارج مي ند نور تقويت شدهتري باقي بمان ها بتوانند در تراز شبه پايدار مدت زمان بيش هر چه الكترون )1

شـوند مـي  طعكه پرتوهاي نوري كه از يك ليـزر سـا   مفاز نيستند در صورتيهشوند  اي ساطع مي همة پرتوهاي نوري كه از يك المپ رشته) 2

 . همگي همفازند

.رو نمايش دهندة گسيل القايي در ليزرهاست شكل روبه) 3

.تري در تراز باالتر بمانند توانند مدت زمان طوالني معمولي مي به حالت برانگيختةجمعيت نسبت  يرونها در حالت وا الكترون) 4

از راسـت بـهترتيب  در اين واكنش به. نوترون كمتر تبديل شده است 8درپي به ايزوتوپ ديگر خود با  هاي پي اي در تابش هسته -179

است؟تابش شده   ذرة و چند چند ذرةچپ 
8و  2) 4  2و  4) 3  4و  2) 2  4و  4 )1

فوتون

EU

E
L
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 21 :ةصفح فيزيك –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

چه تعداد از جمالت زير درست است؟ -180
.كنند كنند كه در صورت برانگيختگي تابش مي هايي را از نور سفيد جذب مي موج هاي هر گاز دقيقاً طول اتم) آ
.دنمانند يكديگر باشد هنتوان گاز مينوع طيف گسيلي و جذبي دو ) ب
.رود گردد به كار نمي مدل بور براي وقتي كه بيش از يك الكترون به دور هسته مي) پ
.لي در ناحية فروسرخ قرار دارداهاي معمومشده از سطح اجسام در دتابش گسيل تر  بيش) ت
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

3nز مدار الكترون ا ،در اتم هيدروژن -181   4به مدارn  شود؟ شعاع مدار و انرژي آن به ترتيب از راست به چپ چند برابر مي. رود مي

1 (16
9و 9

162 (4
3و 3

43 (4
9و 3

164 (16
3و 9

4

1كه انرژي آن  nدر اتم هيدروژن، اگر الكترون از تراز  -182
16 RE  است به ترازn     1600مـوج   انتقال يابـد و فوتـوني بـا طـول

15

10كدام است؟ از راست به چپ ترتيب  به n و nنانومتر تابش شود،  01(R / (nm ))

2و  5) 4  2و  4) 3 1و  4) 2  1و  3) 1
4nدر اتم هيدروژن الكترون در تراز  -183  هاي متفـاوت با در نظر گرفتن تمام گذارهاي ممكن، چند نوع فوتون با انرژي. قرار دارد

ممكن است گسيل شود؟
1 (3 2 (4 3 (6 4 (8 

2شـود، بـه صـورت ن ايجـاد مـي  رابطة انرژي فوتوني كه در اثر گذار الكترون از تراز انرژي باال به پـايي  -184 2
1 1
U L

E A( )
n n

  

.)سرعت نور در خأل است cثابت پالنك و  hثابت ريدبرگ،  R( كدام است؟ Aدر اين رابطه، . باشد مي

1 (R  2 (R

hc
3 (Rhc  4 (Rc

h

؟نيستهاي يك عنصر درست  خصوص ايزوتوپ كدام ويژگي در -185
.شان يكسان است انرژي بستگي هسته) 2 . خواص شيميايي يكساني دارند) 1
.هايشان نابرابر است تعداد نوكلئون) 4 . ها يكسان است بار هستة آن) 3

)واهگ(آزمون شاهد 3فيزيك 
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 22 :ةصفح فيزيك –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

محل انجام محاسبات 

562رود و نوري با بسامد  مي Lnبه  Unدر اتم هيدروژن الكترون از مدار  -186 5/ THz كند تابش مي .Un  وLn    ازبـه ترتيـب

8اند؟  كدامراست به چپ  13 10 / 0 01(c m s , R / (nm) )  

3و  5) 4 2و  4) 3 1و  3) 2 1و  2) 1

Aحاصل واپاشي عنصر مادر  -187
Z X 208، عنصر دختر

81 Tl   به اضافة يك ذرة پوزيترون و يك ذرة آلفـا اسـت.AوZ  ازترتيـب   بـه
اند؟ كدامراست به چپ 

1 (82 212, 2 (82 211, 3 (84 212, 4 (84 211, 

241، با تابش يك ذرة آلفا واپاشيده شده و به يك ايزوتوپ نپتونيم طبق رابطـة )241(يك هسته آمرسيم -188 237
95 ZAm Np 

قدر است؟هاي اين ايزوتوپ نپتونيم چ ترونتعداد نو. شود تبديل مي
1 (91 2 (93 3 (96 4 (144

7هاي واپاشيده شده، بعد از چند روز تعداد هسته. روز است 5عمر مادة پرتوزايي  نيمه -189
هاي اوليه خواهد بود؟ تعداد هسته8

1 (8 2 (10 3 (15 4 (5
3

1پس از چند روز. برحسب زمان مطابق شكل زير استBو  Aهاي دو مادة پرتوزاي نمودار تعداد هسته -190
فعال Bهاي  هسته32

ماند؟ باقي مي
1 (3 

2 (4 

3 (5 

4 (6 

هستهها تعداد

AB

3 9 زمان (لايروز)

500

1000
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 23 :ةصفح شيمي  –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

حاسباتمحل انجام م 

.)مقياس و شرايط دو نمودار يكسان است(با توجه به نمودارهاي زير كدام گزينه صحيح است؟  -191

2نمودار                                                      1نمودار 
.اشدتواند مربوط به واكنش سوختن متان ب مي 1نمودار  )1
.يابد واكنش كاهش مي Hاز كاتاليزگر مناسب استفاده شود،  2اگر در واكنش ) 2
.است 2بيشتر از گرماي مبادله شده در نمودار  1گرماي مبادله شده در نمودار ) 3
.است 2تر از سرعت واكنش نمودار  كم 1سرعت واكنش نمودار در شرايط يكسان، ) 4

اند؟ نادرستهاي زير  ارهد مورد از گزچن -192
025واكنش ميان گازهاي هيدروژن و اكسيژن در دماي *  C شود در حضور پودر روي به شكل انفجاري انجام مي.
.شود آن نشانده مي پالتين، پاالديم و راديم روي هايرود و فلز مبدل كاتاليستي قطعة سراميكي است كه به شكل توري به كار مي* 
.آورند هاي ريز درمي براي افزايش كارايي مبدل كاتاليستي، گاهي كاتاليزگر را به شكل مش* 
گـازآب و بخـار  دهد و  واكنش مي 2NOوNOمبدل كاتاليستي براي خودروهاي ديزلي داراي آمونياك است كه با گازهاي * 

.شود نيتروژن توليد مي
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

دقيقه 10 :وقت پيشنهاديتر اي روشن شيمي، راهي به سوي آينده
121تا  93هاي  صفحه: 3 شيمي

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
:بنويسيد خود را 10گذاري چند از  ، هدف3 شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

.

.
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 24 :ةصفح شيمي  –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

حاسباتمحل انجام م 

و در اين خودرو از يك مبدل كاتاليسـتي اسـتفاده شـده حركت كندكيلومتر  100اگر يك خودرو روزانه  ،با توجه به جدول زير -193
ماه(؟ شود وارد هوا مي دهد، چند كيلوگرم آالينده در ماه توسط اين خودرو درصد كاهش  30 اندازة بهها را  آالينده مقداركه باشد 

).روزه درنظر بگيريد 30را 

1( 83/7 2 (18/27 3 (27/18 4 (1/260 

كدام گزينه درست است؟ -194

2 2 33 2 0a) N (g) H (g) NH (g) H  

3 2 22 2 0b) SO (g) SO (g) O (g) H  

2 2 2c) H (g) I (g) HI(g) 

.دهد ادل را افزايش مي، افزايش فشار ثابت تعbدر واكنش )1

.دهد ، كاهش دما ثابت تعادل را افزايش ميaدر واكنش) 2

.دهد را كاهش مي HIهاي ، افزايش فشار شمار مولcدر واكنش ) 3

.ندارد cافزايش و يا كاهش دما اثري بر تعادل ) 4

هابر است، تغيير اعمال شده بـر تعـادل كـدام اسـت و توليد آمونياك به روشكه مربوط به واكنش  با توجه به نمودار داده شده -195

جا شده است؟ تعادل در چه جهتي جابه

برگشت –افزايش فشار  )1

برگشت –افزايش دما ) 2

رفت –كاهش فشار ) 3

رفت –كاهش دما ) 4

رازاي طي يك كيلومتر در عدم حضور كاتاليزگ به) گرم( مقدار آالينده فرمول شيميايي آالينده
CO99/5 
x yC H67/1 
NO04/1 

[N  ]

اول�ه تعادل

غلظت

جد�د تعادل
زمان

2

3[NH   ]

[H  ]2
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 25 :ةصفح شيمي  –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

حاسباتمحل انجام م 

هستند؟ نادرستتر در دماي ثابت انتقال يابند، كدام موارد  هاي تعادلي زير به ظرف سربستة بزرگ اگر هر يك از واكنش -196
4 3 2NH HS(s) NH (g) H S(g)

2 22HI(g) I (g) H (g)

2 2C(s) CO (g) CO(g) 

2 2 42NF (g) N F (g)

.جا خواهد شد سمت چپ جابه هاي باال، تعادل به واكنشاز  يكيدر  – آ
.جا نخواهد شد جابه در جهت خاصيدر واكنش دوم، تعادل  –ب 
.تر خواهد شد بزرگ و ثابت تعادلها  دهنده ها به واكنش در واكنش سوم، نسبت غلظت تعادلي فراورده –پ 
.كند پيدا مي ها افزايش فراوردهغلظت   سمت راست، جايي تعادل به در واكنش اول، با جابه –ت 
.كند در تعادل جديد به ترتيب افزايش و كاهش پيدا مي 2NFدر واكنش چهارم، مقدار و غلظت  –ث 

و ت آ) 4 ب و ث )3 پ و ت) 2 و ب آ )1
2زي غلظت هر يك از مواد شركت كننده در تعادل گا ،ليتري با پيستون روان 3در يك ظرف  -197 2AB (g) A(g) B (g) برابر يك

شود؟ چند مول بر ليتر مي 2Bاگر حجم ظرف را در دماي ثابت به يك ليتر كاهش دهيم، غلظت تعادلي. موالر است
1( 3 2 (2 3 (1 4 (4 

اند؟ چند مورد از مطالب زير درست -198
.شود گاز نيتروژن در مقايسه با گاز آمونياك و هيدروژن دشوارتر به مايع تبديل مي 1atmفشار در  ●
2تعادل در با افزايش فشار  ● 2 33 2N (g) H (g) NH (g)   تـوان درصـد مـولي مي ،در دماي ثابت اتمسفر 3500به حدود

.درصد افزايش داد 100را تا در سامانه آمونياك 
.شود كه تنها در مورد نفت و منابع معدني انجام مي است فراوريبع طبيعي بدون فروشي، فروختن منا خام ●
.دهد درصد جرمي مخلوط واكنش را آمونياك تشكيل مي 28در توليد آمونياك به روش هابر در شرايط بهينه،  ●
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

هستند؟ صحيحتمام اطالعات بيان شده در كدام رديف از جدول زير  -199
روش تهيهكاربردنام تركيب رة رديفشما

اتان در دما و فشار باال نقرارداد ها  سازندة اصلي برخي پالستيك اتن  پلي 1
واكنش گاز اتن با هيدروژن در حضور كاتاليزگر  اتن تهية پلي گاز اتان  2
واكنش اتن با آب در حضور كاتاليزگر كننده  ضدعفوني اتانول  3
واكنش اتن با اتانول حس كننده موضعي  بي  اتيل استات 4

1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 
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حاسباتمحل انجام م 

اند؟ با توجه به ساختارهاي زير كدام موارد از مطالب بيان شده درست -200
O

HO

O

OH
CH3

H 3 C

(A) (B)

.هستندترتيب پارازايلن و ترفتاليك اسيد  به Bو A) آ
.شود از مواد كاهنده مانند پتاسيم پرمنگنات استفاده مي Bبه Aتركيببراي تبديل ) ب
در آن برابـر Mnتم تغيير عدد اكسايش اشود و  اكسيد تبديل مي (IV)با يون پرمنگنات، اين يون به منگنز Aدر واكنش) پ
.است -3
.شود مين و بازده واكنش زياد ميبا استفاده از يون پرمنگنات تأ Bبه Aشرايط انجام واكنش تبديل ،با افزايش دما) ت
، تپ) 4 ب، ت ) 3 آ، پ) 2 آ، ب  )1

224خورشيد -201 3 10/  چند گرم بر ثانيه است؟تقريب  بهسرعت كاهش جرم خورشيد  .كند كيلوژول بر ثانيه انرژي در فضا گسيل مي
1( / 100 47 10 2 (/ 114 7 10 3 (/  110 27 10 4 (/ 112 7 10

جرم مولي فلز كدام است؟. گرم از يك فلز است 92در  ها از اكسيژن برابر تعداد اتمگگرم  64در  O  تعداد اتم -202
1( 23 2 (46 3 (24 4 (32 

202دهد كه را ايزوتوپي تشكيل مي ها درصد اتم 75 ،در يك نمونه مس -203 10   در .گـرم جـرم دارد   021/0از ايـن ايزوتـوپ   اتـم
236را )عدد آووگـادرو ( AN(است؟  كدامجرم اتمي ميانگين مس . واحد بيشتر است 2ها،  ايزوتوپ ديگر آن تعداد نوترون 10

.)درنظر بگيريد
1( 5/64 2 (5/63 3 (5/65 4 (5/62 

دقيقه 30 :وقت پيشنهاديآزمون محاسباتي شيمي
124و  122، 110تا  102 ،85تا  81، 60تا  56، 19تا  13، 6تا  4هاي  صفحه: 1 شيمي
117و  116، 105تا  103، 91، 90، 88تا  84، 75تا  70، 66 تا 63، 58تا  56، 25تا  22هاي  صفحه: 2شيمي 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفپايه شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ال به چند سؤال ميسؤ 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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شود و اين مقدار آب را از واكـنش چنـد گـرم گرم آمونياك با مقداركافي گاز اكسيژن، چند گرم آب توليد مي 5/59در واكنش  -204

116توان به دست آورد؟  اكسيژن با هيدروژن سولفيد كافي مي 14 1(O , N , H : g .mol )   )هـاي داده شـده واكنش

3.)نشده هستند موازنه 2 2
2 2 2 2

NH O NO H O

H S O SO H O

  

  

1( 5/94- 2/25 2 (945- 2/25 3 (945- 252 4 (5/94- 252 

0273درون سيلندري طبق شكل زير، يك نمونة گاز در دماي -205 C 0546اگر دماي گاز را به. وجود دارد C  فشار وارد بـر برسانيم و

ند؟ك ، حجم گاز چه تغييري ميبرابر كنيم را سهپيستون 
.كند حجم گاز تغيير نمي )1

.يابد كاهش مي% 25حجم گاز ) 2

.يابد كاهش مي% 33/33حجم گاز ) 3

.يابد كاهش مي% 50حجم گاز ) 4

2Oچگـالي گـاز  (آيـد؟   دسـت مـي   ليتر گـاز بـه   14از تجزية چند گرم پتاسيم نيترات مطابق واكنش زير در دما و فشار ثابت،  -206

11برابر 2/ g.L 139) .است 14 16(K , N , O : g.mol )  3 2 2 24 2 2 5KNO (s) K O(s) N (g) O (g)  

1( 3/30 2 (15/15 3 (2/28 4 (1/14 

پذير است كـه غلظـت اكسـيژن ها هنگامي امكان ادامة زندگي اغلب ماهي -207

پذيري گاز اكسيژن ودار زير انحاللنم .باشد 5ppmتر از محلول در آب بيش

ها بـا حداكثر دماي آب براي ادامة زندگي ماهي. دهد در آب دريا را نشان مي

پذيري گاز اكسيژن، تقريباً چند درجة سانتيگراد است؟ توجه به انحالل
1( 25     

2 (30 

3 (40 
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ليتر از محلول چند ميلي. رسانيم ليتر مي ميلي 100كردن آب به حجم با اضافه را موالر سديم هيدروكسيد  10ليتر محلول  ميلي 5 -208

2اسيد  درصد جرمي سولفوريك 49محلول 2mLجديد با 4(H SO 11با چگالي ( 4/ g.mL دهد؟ طور كامل واكنش مي به

11 16 32(H , O , S : g .mol )  

2 4 2 4 22 2H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)  

1( 60 2 (56 3 (24 4 (40 

0پذيري تركيبي به صورت معادلة انحاللاگر  -209 6 12S /    موالر آن تقريباً در چه دمايي سير شـده اسـت؟ 5/2باشد، محلول

11: چگالي محلول( 01/ g .mL1101: ، جرم مولي تركيبg .mol(

1( 22 2 (5/35 3 (5/41 4 (45 

از محلول حاصـل را برداشـته و دوبـاره    100mL. رسانيم را در آب حل كرده و حجم محلول را به يك ليتر مي NaClگرم 85/5 -210

1 17/ g NaCl غلظت موالر. كنيم به آن اضافه ميNaCl  از تغيير حجـم محلـول بـر اثـر اضـافه(در محلول حاصل كدام است؟

123.) پوشي شود چشم NaClشدن 35 5(Na , Cl / :g .mol ) 

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

را در مقـدار كـافي% 84گرم با خلوص  10به جرم  آهنياي  تيغه. هدد فلز آهن طبق واكنش زير با هيدروكلريك اسيد واكنش مي -211

Fe)156است؟  چند ليتر STPدر شرايط حجم گاز هيدروژن توليد شده  .اندازيم هيدروكلريك اسيد مي g .mol )

2 22Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)  

1( 36/3 2 (4 3 (64/4 4 (63/3 

اگـر بـدانيم. اكسيد توليد كرده است گرم آهن و مقداري كربن دي 8/16گرم در واكنش با كربن،  4/46ي از آهن به جرم اكسيد -212

11اكسيد با چگالي  بوده، چند ليتر گاز كربن دي% 50پيشرفت واكنش  1/ g.L توليد شده است؟

156 16 12(Fe , O , C : g.mol )  

1( 8 2 (7/8 3 (6/5 4 (2/4 
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2گرم  92 -213 2Li O  گرم  125درصد و  75با خلوصLiOH  مقـدارواكـنش داده و  اكسـيد   كربن ديهر دو با مقدار كافي ناخالص

2برابري ليتيم كربنات 3(Li CO درصـد و 100را  Iواكـنش   دهبـاز ( كدام است؟تقريباً  LiOHدرصد خلوص . ندنك توليد مي (

17.)درصد درنظر بگيريد 60را IIواكنش  16 1 12(Li ,O ,H ,C : g.mol )   

2 2 3 2
2 2 2 2 3 2

2
2 2 2

I) LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)

II) Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)

  

  

1( 43 2 (5/34 3 (37 4 (5/47 

15 ،م در واكنش ترميتاز مصرف هر گرم آلوميني -214 24/ kJ شود گرما آزاد مي.H  كدام است؟حدوداً واكنش ترميت بر اين اساس

127(Al g.mol )

2 3 2 32 2Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  

1( / kJ411 5 2 (kJ823 3 (/ kJ205 8 4 (kJ1646

050كيلـوگرم المـاس بـه گرافيـت، چنـد كيلـوگرم آب       4/50هاي زير، به كمك گرماي حاصل از تبديل  با توجه به واكنش -215 C را

.)درنظر بگيريدگراد  درجة سانتي بر مژول بر گر 2/4 را ظرفيت گرمايي ويژة آب(د؟ جوش رساندماي توان به  مي

2 2 393 5) O (g) CO (g) / kJ  گرافيتC(s ,

2 2 395 4) O (g) CO (g) / kJ  الماسC(s ,

1( 38 2 (380 3 (15778 4 (8/1577  

Cپيونـد  ( وژول بر مـول اسـت؟  گاز اتن با بخار آب و تبديل آن به گاز اتانول چند كيلآنتالپي واكنش  -216 C ،C C  ،C O،

O H وC H  كيلوژول بر مول درنظر بگيريد 413 و 463،  380،  614،  348ترتيب برابر  بهرا(.

1( 114- 2( 349 3 (64- 4 (114 

www.Kanoon.ir



 30 :ةصفح شيمي  –ارديبهشت  13 آزمون-» 7«پروژة 

حاسباتمحل انجام م 

2با توجه به معادلة نمادي موازنه نشده -217 2 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(l)     اگر سرعت متوسـط توليـد گـاز ،2CO

10برابر  2/ mol .min  مدت طي و مقدار 3باشد ارزشسوختي 390kJدقيقه باشد، شده آزاد اتگرما است؟يگاز كدام ن

11 12(H , C : g .mol ) 

1( 25 2 (50 3 (100 4 (5/12 

مـول 4/2نيترات با سديم هيدروكسيد برابر بـا   (II)ها در واكنش محلول مس دهنده اگر مجموع سرعت متوسط مصرف واكنش -218

كدام است؟تقريباً دست آيد، بازده درصدي واكنش  بههيدروكسيد  (II)مس گرم رسوب  5/24ثانيه  45بر دقيقه باشد و پس از 

164 23 16 14 1(Cu , Na , O , N , H : g.mol )    

1( 7/41 2 (50 3 (8/36 4 (5/54   

گرم است، توليـد 50هر كدام به طور متوسط نخ در بسته نخ دندان كه جرم  50000در يك كارخانة توليد نخ دندان در هر ساعت  -219

شود؟ مصرف مي STPچند ليتر مونومر در شرايط  ،اين كارخانه) ساعته 8(حساب كنيد در هر شيفت كاري . شود يم

119 12(F , C : g .mol ) 

1( /  64 48 10 2 (/  62 24 10 3 (/  42 24 10 4 (/  61 12 10

جـرم اسـتر. شـود  گرم فراوردة آلي حاصـل مـي   28/8كنيم و در مجموع  درصد خالص را آبكافت مي 37مقداري متيل استات  -220

116قدر است؟  هدر اين واكنش چ ناخالص اوليه 12 1(O , C , H : g .mol )  

1( 18 2 (6/6 3 (36 4 (2/13 

www.Kanoon.ir



عملكرد پشتيبان عملكرد پشتيبان   ––  نظرخواهينظرخواهيهاي هاي   سؤالسؤال  

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
 انـي پشتيبـتلفنتمـاس 

با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تماس تلفني گرفتندبله، ايشان ) 2
 .بود در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5در حد (له، تماس تلفني ايشان از لحاظ زمانيب) 3
. بود در حد عاليمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5بيش از (تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،بله) 4

چه زمانـي؟:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -291

)تماس توافق كرده بوديم ساعتقبال در مورد روز و (وافق قبليطبق تدر زمان مناسب ) 1
)البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم(تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
.تماس گرفت) روز قبل از آزمون(پنج شنبهدر روز ) 3
.گرفت روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

چند دقيقه؟:تلفنيتماس 
 ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقه پشتيبان شما -292

دقيقه 10بيش از ) 4    دقيقه          10تا   5بين ) 3 دقيقه    5دقيقه تا   3) 2   يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1
كالس رفع اشكال

آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
.شركت خواهم كرد مپشتيبان خودبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
)زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم(شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم) 3
.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند) 4
ـروع به موقعش

شود؟  شروع مي به موقـعي شما  حوزهآيا آزمون در  -294
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2 .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4 .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
متأخـرين

شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي يبله، افراد متأخر ابتدا متوقف م) 3
.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ ه ارزيابي ميآزمون امروز را چگون عملكرد و جديت مراقبان -296

ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب      ) 2 خيلي خوب) 1
ترك حوزه –پايان آزمون 

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
گاهي اوقات) 2 .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

گاه ير، هيچخ) 4به ندرت) 3
امروز  ارزيابي آزمـون

كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
ضعيف) 4 متوسط ) 3 خوب           ) 2 خيلي خوب) 1

.دريافت كنيد )ها كانوني(آخرين اخبار و اطالعات كانون فرهنگي آموزش را از طريق اپليكيشن 
.پيامك بزنيد تا لينك دانلود براي شما ارسال شود 300071429را به سامانة  1عدد 
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