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تجر فرهنگي آموزش بيدوازدهم   كانون 

نكات  گزيده 

 
  رياضي

 .ناميم ي متناهي مي يك عدد حسابي است مجموعه ي كه تعداد اعضاي آنا مجموعه -1
Aمجموعه مرجع و Uهرگاه  -2 U U آنگاه مجموعه   A را متممA Aو آن را با نماد مي ناميم    .ان مي دهيمشن  

  n(A B) n(A) n(A B)    
  n(A B) n(A) n(B) n(A B)    
 حسابي برابر است با ي عمومي يك دنباله ي جمله: )a ي حسابي و  ي دنباله اولين جملهd ي حسابي و  قدر نسبت دنبالهan ،nي  اُمين جمله
 )ي حسابي بالهدن

11a a (n )dn    
a: حسابي ي در يك دنباله -3 a (n m)dn m   

2b :گاه باشند، آن متوالي دنباله حسابي ي سه جمله cو  a ،bاگر  -4 a c  

b،mو  aاگر بخواهيم بين دو عدد  -5 1قدر نسبت از رابطه ،كنيم حسابي درج ي واسطه  
b a

m




 .آيد دست مي به 

11: در دنباله هندسي -6 na a qn
 

 2 3
1 2 1

a a anq ...
a a an

   


 

2b :گاه باشند، آنهندسي  ي متوالي دنباله ي جملهسه  cو  a ،bاگر  -7 ac 

aاگر بخواهيم بين دو عدد -8 1ي  قدر نسبت از رابطه ،هندسي درج كنيم ي واسطه  b،mو    bmr
a

  آيد دست مي به. 

x)ه از دو نقطه شيب خطي ك -9 ,y )A A  و(x ,y )B Bبدست مي آيد رو روبه ي مي گذرد از رابطه  : y yB Am
x xB A





 

A(xي  دو نقطه ي فاصله -10 ,y )A A  وB(x ,y )B B 2 :برابر است با 2AB (x x ) (y y )A B A B    

2 : عبارت است از ABمختصات نقطه وسط پاره خط  -11 2
x x y yA B A BM( , )

 
 

Aي ي نقطه فاصله -12 0axي   از خط به معادله   by c   برابر است با  : 
2 2

ax by cA Ad
a b

 



 

2ي  عادلهم هاي مجموع ريشه -13 0ax bx c   را باS ضرب ريشه هاي معادله را با  و حاصلP و داريم دهند نشان مي: c
P

a
  وb

S
a


. 

2yي  س سهمي با ضابطهأطول ر -14 ax bx c   2 :برابر است با
b

a

  4 :ن برابر است باآو عرضa

. 

ن زاويه بـه يـك   آو هر نقطه روي نيم ساز يك زاويه از دو ضلع  هر نقطه روي عمود منصف يك پاره خط از دو سر آن پاره خط به يك فاصله است -15
 .فاصله است

 زيست
 :ناركي مو در پروانه -16

 كند از سلولز موجود در برگ گياهان تغذيه مي ،نوزاد كرمي شكل. 

 كنند از مكزيك تا جنوب كانادا و بالعكس را مهاجرت مي در طول يك سالهاي بالغ  سه نسل از پروانه. 

 كند بدن پروانه با تحليل جايگاه خورشيد در آسمان جهت مقصد پرواز را مشخص مي هاي عصبي موجود در ياخته. 
. شناسي علم بررسي حيات اسـت  زيست. پردازد اي ازعلوم تجربي است كه به بررسي علمي جانداران و فرآيندهاي زيستي مي شناسي، شاخه زيست -17

طور مستقيم يـا غيـر مسـتقيم     كنيم كه به هايي را بررسي مي شناسي فقط ساختارها يا فرآيند مشاهده اساس علوم تجربي است، بنابراين در زيست
 .گيري هستند ابل مشاهده و اندازهق

 . ي جنس ماده است داران، برعهده اي در پستانداران و جود دارد و كار حفاظت و تغذيه جنين در اين گروه از مهره ي مننژ سه اليه پرده -18
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تابستان كتاب 
/ توليـد مثـل   / پاسـخ بـه محـيط    / فرآيند جذب و اسـتفاده از انـرژي   / رشد و نمو ) / هومئوستازي(ايستايي  هم/ نظم و ترتيب : هفت ويژگي حيات -19

 سازش با محيط

در تمـام جانـدارن، ياختـه واحـد سـاختاري و عملـي حيـات اسـت و         . يابـد  كره پايان مي  شود و با زيست ي حيات از اتم و مولكول شروع مي گستره -20
در  موجـود زنـده   هـاي زيسـتي   مام فعاليتت. هاي در تعامل با هم است هر ياخته اجتماعي از مولكول. شود هاي حيات در اين سطح مطرح مي ويژگي
 .اطالعات الزم براي زندگي ياخته در مولكول دنا ذخيره شده. ها هستند ها اجزاي عملكردي ياخته اندامك. شود انجام مي ها ياخته

تـوان فقـط از طريـق     ا نمـي هاي پيچيده و مركـب ر  هاي سامانه ويژگي. كنند نگري مي هاي زنده بيشتر كل شناسان امروزي براي درك سامانه زيست -21
 .هاتوضيح داد، زيرا ارتباط بين اجزا نيز مانند خود اجزا در تشكيل جاندار موثر است ي آن ي اجزاي سازنده مطالعه

 )ي روده و سپس ورود به محيط داخلي هاي پوششي ديواره عبور از غشاي ياخته(ي باريك  جذب مواد در روده -22

 گلوكز و بيشتر آمينواسيدها   انتقالي هم(ناقل ويژه همراه با سديم( انتشار تسهيل شده. 
 ليپيدها  انتشار  راني برون 
 آب  اسمز 
 مواد معدني  انتشار و انتقال فعال 

 
 ها ويتامين  

 
 ) :هاي كشسان حاوي پروتئين كالژن و رشته(بافت پيوندي  -23

 هاي درشت رنگ، چسبنده و مخلوطي از مولكول اي شفاف، بي ي زمينه پذير و نه چندان مقاوم در برابر كشش با ماده انعطاف :سست. 

 در  يدر مقايسه با بافت پيوندي سست، مقاومت بيشتر. اي اندك اي زمينه كالژن، تعداد كمي ياخته و مادهي  داراي مقدار زيادي رشته :متراكم
 .دارد يپذيري كمتر مقابل كشش و انعطاف

 گير و عايق حرارتي ي انرژي بدن، ضربه  ي چربي، بزرگترين ذخيره حاوي تعداد زيادي ياخته :چربي 

 خون 

 غضروف 

 استخوان 

اي  هاي بافت ماهيچـه  اي و سلول اي اسكلتي مخطط و چند هسته هاي بافت ماهيچه اي، سلول هسته شكل و تك اي صاف دوكي بافت ماهيچههاي  سلول -24
 .اي هستند دار و يك يا دوهسته قلبي مخطط، انشعاب

ي گـوارش از نـوع    هاي ديگر لوله در بخشي خارجي مخرج از نوع مخطط و  اي دستگاه گوارش در دهان، حلق و ابتداي مري و دريچه ي ماهيچه اليه -25
 .هاي خوني وجود دارند هاي عصبي و رگ اي، ياخته هاي ماهيچه در بين ياخته. اند صاف است كه به شكل حلقوي و طولي آرايش پيدا كرده

 .كربنات، كلسترول و فسفوليپيد لسيتين و فاقد آنزيم است هاي صفراوي، بي حاوي نمكصفرا  -26

 .شود ي باريك فعال مي فعال ترشح شده و در روده لوزالمعده تريپسين است كه ابتدا به صورت غير يكي از پروتئازهاي -27

در اين بيماري ريزپرزها و پرزهاي روده از بين رفتـه  . آيد به وجود مي) گلوتن(بيماري سلياك به دليل حساسيت به پروتئين موجود در گندم و جو  -28
 .شود رو مي نتيجه بدن با كمبود مواد مغذي روبهدر . كند و سطح جذب مواد كاهش پيدا مي

. شـود  اي و سپس مويرگ لنفـي وارد مـي   ياخته راني به مايع بين با برون) گليسريد، فسفوليپيد، كلسترول و پروتئين اي شامل تري ذره(كيلوميكرون  -29
 .رساند ها مي كه انواع ليپيدها را به خون و سپس بافتشود  هاي ليپوپروتئين ساخته مي ها مولكول هاي موجود در كيلوميكرون در كبد از ليپيد

هـا را بـه    پپسين نيز محـرك تبـديل پپسـينوژن اسـت و پـروتئين     . شوند كلريدريك به پپسين تبديل مي با اثر اسيد) پپسينوژن(پروتئازهاي معده  -30
 .كند هاي كوچكتر تبديل مي مولكول

 :معده در جانوران نشخواركننده -31

 ها، محل ورود غذا بعد از بلع دوباره ورود غذا، محل حضور ميكروب اولين محل :سيرابي 

 شود غذا از سيرابي به اين محل و سپس به دهان يا هزارال وارد مي :نگاري. 

 اليه و محل آبگيري از غذا يك اتاقك اليه :هزارال 

 هاي گوارشي محل انجام عمل آنزيم ):ي واقعي معده( شيردان 

 :مراحل پتانسيل عمل -32

 دار سديمي و ورود سديم به داخل سلول و بسته شدن  هاي دريچه باز شدن كانال  30به  -70تغيير اختالف پتانسيل از 

 دار پتاسيمي و خروج پتاسيم از سلول و بسته شدن هاي دريچه باز شدن كانال 70ه برگشتن اختالف پتانسيل ب- 

 هاي سديم و پتاسيم به حالت آرامش فعاليت بيشتر پمپ سديم پتاسيم و بازگشت شيب غلظت يون. 

 ها به همراه چربي محلول در چربي 
 انتشار يا انتقال فعال محلول در آب 

 بري همراه با عامل داخلي معده درون 12B ويتامين 
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تجر فرهنگي آموزش بيدوازدهم   كانون 

 :ي مغز هاي مختلف ساقه بخش -33

 مياني مغز  نقش در شنوايي، بينايي و حركت 

 مغزي پل  تنظيم تنفس، ترشح بزاق و اشك 

 النخاع لبص  تنفس، فشار خون، زنش قلب و مركز انعكاس عطسه، سرفه و بلع تنظيم 

شـود كـه در فـرد احسـاس لـذت و       ي ليمبيك است و آزاد شدن موادي مانند دوپـامين را باعـث مـي    بيشترين تاثير مواد مخدر بر بخشي از سامانه -34
وقتـي مغـز در   . دهد كنترلي فرد را كاهش مي گيري و خود هايي از قشر مخ توانايي قضاوت، تصميم بر بخشتاثير اين مواد . كند سرخوشي ايجاد مي

 .حال رشد است، تاثير مضر مواد مخدر روي فرد بيشتر است

 :در انعكاس عقب كشيدن دست -35

 شود ي پشتي وارد نخاع مي يك نورون حسي از ريشه. 

 دهد نورون حسي با دو نورون رابط سيناپس مي. 

 دهند دو نورون رابط با دو نورون حركتي سيناپس مي. 

 شود ي دوسر مي سر و نورون حركتي تحريكي باعث انقباض ماهيچه ي سه نورون حركتي بازدارنده باعث استراحت ماهيچه. 

 :دستگاه عصبي جانوران -36

 ز و طناب عصبي داردي عصبي فاقد مغ هيدر ساده ترين ساختار عصبي را بين جانوران داراست و شبكه. 

  ها بخش  هاي متصل به طناب رشته. دهند و دو طناب عصبي بخش مركزي دستگاه عصبي را تشكيل مي) مغز(در پالناريا دو گره عصبي
 .محيطي دستگاه عصبي جانور هستند

 كند هاي جانور را كنترل مي فعاليتدار  در حشرات مغز از چند گره به هم جوش خورده تشكيل شده و به همراه يك طناب عصبي شكمي گره. 

 دهد اي دارند كه مغز را تشكيل مي داران طناب عصبي پشتي با بخش جلويي برجسته مهره. 

هـا را بـه صـورت ناآگاهانـه و      ي قلـب و غـده   هاي صاف، ماهيچه دستگاه عصبي كار ماهيچه) پاراسمپاتيك(حس  و پادهم) سمپاتيك(حس  بخش هم -37
 .كند هميشه فعال تنظيم مي

سيناپسي سـاخته   اي سلول پيش ناقل عصبي در جسم ياخته. شود سيناپسي ترشح مي ي پيش ي عصبي به منظور انتقال پيام از ياخته دهنده انتقال -38
سيناپسي آميخته شده و ناقـل عصـبي بـا فرآينـد      ول پيشها با غشاي سل ضمن انتقال پيام، ريزكيسه. شود ها ذخيره مي شود و درون ريزكيسه مي

 .شود راني به فضاي سيناپسي وارد مي برون

 :هاي چشم بيماري -39

 ا تغيير قدرت همگرايي عدسييي چشم  بودن كره  كوچك يا بزرگ: بيني و دوربيني نزديك 

 هاي نور روي يك نقطه شبكيهكروي يا كامال صاف نبودن سطح قرنيه يا عدسي و عدم تمركز پرتو: آستيگماتيسم 

 پذيري و قدرت تطابق عدسي چشم كاهش انعطاف: پيرچشمي 

 :گوش مختلف هاي قسمت -40

 بيروني گوش  الله گوش و مجراي شنوايي 

 مياني گوش  هاي چكشي، سنداني، ركابي و شيپوراستاش استخوان 

 دروني گوش  بخش حلزوني و دهليزي 

 .اند هاي مژكي به صورت غير مستقيم دور تا دور عدسي چشم را پوشانده ماهيچه -41

ي شـيريني،   مـزه  5هـاي چشـايي بـه     گيرنـده . اند ها قرار گرفته هاي چشايي داخل اين جوانه چشايي در دهان و برجستگي زبان قرار دارند و گيرنده -42
 .شي، تلخي و اومامي حساس هستندشوري، تر

 .روند مخ ميمقابل ي  كره هاي عصب بينايي يك چشم به نيم در محل چليپاي بينايي بخشي از آكسون -43

ي صماخ بين گوش مياني و بيروني قرار دارد و شيوراستاش با انتقال هوا بين حلق و گوش مياني فشار هوا را در دو سوي اين پـرده يكسـان    پرده -44
 .كند مي

 .كند ترتيب از قرنيه، زالليه، عدسي و زجاجيه عبور مي هاي نوري شبكيه به براي رسيدن به گيرندهر نو -45

 .كند ي چشم ايجاد نمي ي قطر كره كند و تأثيري در اندازه عدسي كمكي به افزايش قدرت تطابق عدسي چشم كمك مي -46
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تابستان كتاب 
 فيزيك

 .داردها جهت وجود ن براي اين كميت: اي يا اسكالر  هاي نرده كميت -47
مقدار ماده و شـدت   جريان الكتريكي، دما، ،، جرم، طول هاي اصلي شامل زمان كميت. ها به دو جنس اصلي و فرعي تقسيم مي شوند از ديد يكاها كميت -48

 .باشند روشنايي مي

 اي دارند مثال يكاي انرژي هاي پر كاربرد فرعي نام جداگانه براي سهولت برخي يكا -49
2

2
kg.m

( )
s

 .نامند مي(J) است كه آن را ژول 

 .ها را يكسان كرده و سپس مقايسه مي كنيم ها در يكاهاي مختلف ابتدا يكاي كميت ي اندازه كميت براي مقايسه -50

1بندي شده برابر  هاي درجه گيري براي وسيله خطاي اندازه -51
2 ديجيتـالي (هـاي رقمـي    است و براي وسيله  مقياس آن وسيله يبند ي تقسيم كمينه (

 .دهد مثبت و منفي يك واحد از آخرين رقمي كه وسيله نشان مي
زنـيم غيـر    معنا رقم آخر عدد كـه آن را حـدس مـي    هاي با در رقم.  گويند معنا مي هاي با شود رقم گيري يك كميت ثبت مي هايي را كه در اندازه رقم -52

 .قطعي است

10n(x گذاري علمي خمين مرتبه بزرگي ابتدا همه اعداد به صورت نماددر ت -53 ) كنيم گاه از قاعده زير استفاده مي شوند و آن نوشته مي: 

1ر اگ 5x  010 باشد در اين صورتx 5 و اگر 10x  110 اين صورت باشد درx 

 :خالص جسم در حالت جديد برابر است با در نظر بگيريم بار  eدازه بار الكتريكي هر الكترون راالكترون داده شود و ان n م خنثيساگر به يك ج -54

q ne 
:از يكـديگر قــرار دارنــد برابـر اســت بــا   rي  كــه در فاصــله 1qو  2q الكتريكــي بــين دو بـار  ي نيـروي  توجــه بــه قـانون كــولن انــدازه  بـا  -55

 1 2
2

| q || q |
F k

r
 

 :نيروي كولني در دو حالت ميتوان نوشت ي اندازه ي در مسئله تغيير كند در مقايسه rي  در فاصله 1qو  2q اگر اندازه بارهاي -56

21 2
1 2

| q || q |F r
( )

F | q || q | r

 
 


 

د نيروي الكتريكي وارد بر هر ذره برايند نيروهاي اصلي است كه هر يك ندر حالت كلي اگر تعدادي ذره باردار در يك فاصله از فضا قرار داشته باش -57
 .كنند ها بر آن ذره وارد مي هاي ديگر در غياب ساير ذره از ذره

بنابراين طبق تعريف، ميـدان  . شود در آن نقطه وارد مي) 0qبار كوچك مثبت (اي برابر است با نيرويي كه به بار آزمون  ميدان الكتريكي در هر نقطه -58

 :برابر است با Eالكتريكي 
0

F
E

q





 

2:برابر است با q از بار rي  در فاصله بزرگي شدت ميدان الكتريكي -59
| q |

E k
r

   

سـپس  ي باردار را رسم مي كنيم و  ابتدا نيروهاي وارد بر ذرهگر يك ذره باردار تحت تاثير نيروي وزن خود قرار گيرد و در حالت تعادل باشد ا -60
 .يابد مي) افزايش(ن كاهشآهاي ميدان حركت كند انرژي پتانسيل الكتريكي  در جهت خط) منفي(هرگاه بار مثبت .از شرط تعادل استفاده مي كنيم

هرگز همـديگر   و اين خطوطگويند  ميدان الكتريكي مي وطن خطدهيم كه به آ هايي نشان مي با خط را ميدان الكتريكي در اطراف يك جسم باردار -61
 .كنند قطع نمي  را

 .ها اندازه و جهت آن يكسان است ميدان الكتريكي يكنواخت ميداني است كه در تمام نقطه -62

 شيمي
، Hي مشـتري بـه صـورت     ترتيب بيشترين درصد فراواني را دارند و اين ترتيب فراواني در سـياره  به Siو  Fe ،Oي زمين عناصر  در سياره -63

He  وC است. 

 :صورت نمودار زير است روند تشكيل عناصر به -64

 2پديد آمدن گازهايH  وHe   پيدا شدن ذرات زيراتمي  مهبانگ(انفجار عظيم( 
 

 پيدايش سحابي ها  ها و كهكشان پيدايش ستاره تشكيل عنصرهاي سبك و سنگين

 شدن  آزاد 
 انرژي عظيم

هايواكنش
 اي هسته

 كاهش دما 
 و متراكم شدن

ها با توجهدرون ستاره
 به دما و اندازة آن
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تجر فرهنگي آموزش بيدوازدهم   كانون 

2Eاي با آزاد شدن انرژي همراه است كه از رابطة  هاي هسته انجام واكنش -65 mC گردد محاسبه مي. 

 .ترين فلز آن است شده باشد كه فلز پرتوزاي اورانيوم شناخته عنصر مي 32اي عناصر، گروه سوم است كه داراي  بزرگترين گروه جدول دوره -66

1 1 2 2
1 2

M F M F ...
M

F F ...

 


 
 

 :ي زير استفاده كرد توان از رابطه دست آوردن عدد اتمي مي ي باردار براي به در يك گونه -67

2
A

Z


 

ي عكـس   طـول مـوج رابطـه    در يك موج الكترومغناطيس انرژي بـا (هاي امواج الكترومغناطيس به صورت زير است  ي صحيح انرژي طيف مقايسه -68
 .):دارد

 امواج راديويي ريزموج پرتوهاي فروسرخ نور مرئي پرتوهاي فرابفنش پرتوهاي ايكس پرتوهاي گاما

همچنين پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي بـه نـام   . است فوالدگسترش صنعت خودرو مديون شناخت و دسترسي به  -69
 .شوند ساخته مي رساناها نيمه

 .شود خواص مي بهبودو گاهي  تغييرها به يكديگر سبب  گرما دادن به مواد و افزودن آن -70

اسـتخراج و مصـرف    رشـد كتاب درسي شيمي يازدهم، روند استخراج و مصرف نسبي مواد رو به افزايش است كه ترتيـب   4ي  دار صفحهطبق نمو -71
ميليـارد تـن    70در حـدود   2030 شود به تقريب در سـال  بيني مي باشد، همچنين پيش مي» هاي فسيلي سوخت فلزها  مواد معدني «صورت  به

 .شود ماده استخراج و مصرف مي

 .باشد پراكندگي منابع عامل پيدايش تجارت جهاني مي -72

شـوند كـه    بندي مـي  فلز طبقه ي فلز، نافلز و شبه در سه دسته رفتارگروه است كه عناصر موجود در آن براساس  18دوره و  7اي شامل  جدول دوره -73
 .شوند كه در سمت چپ و مركز جدول قرار دارند ات شامل ميي عناصر جدول را فلز عمده

 :اي هاي دوره روند -74

 خصلت نافلزي . (يابد خصلت فلزي در يك دوره از چپ به راست كاهش و در يك گروه از باال به پايين افزايش مي :نافلزي –خصلت فلزي  )الف
 .)عكس خصلت فلزي است

 و از باال به پايين ) هاي الكتروني و افزايش بار موثر هسته دليل ثابت بودن اليه به(ت كاهش در يك دوره از چپ به راس :شعاع اتمي) ب
 .يابد افزايش مي

 طوري كه هرچه يك عنصر خصلت فلزي يا نافلزي  نافلزي است، به –روند تغيير آن متناسب با تغيير خصلت فلزي  :فعاليت شيميايي) پ
در ابتدا و انتهاي دوره حداكثر فعاليت را داريم و در ميانه جدول كمترين . (آن نيز بيشتر استبيشتري داشته باشد، فعاليت شيميايي 

 .)پذيري واكنش

 يابد در يك دوره از چپ به راست افزايش و در يك گروه نيز از باال به پايين، افزايش مي :بار موثر هسته) ت. 

 :هاي عنصر طال ويژگي -75

 خوار و نرم بسيار چكش )1
 و حفظ آن در شرايط دمايي گوناگونلكتريكي باال ايي ارسان )2
 پذيري پايين با گازهاي هواكره نشواك )3
 بازتاب زياد پرتوهاي خورشيدي )4

 :پذيري فلزات شناسايي و واكنش -76

 3 كنند، مثال هاي مشخص استفاده مي هاي رسوب دادن با يون فلزات در تركيبات مختلف از واكنش  براي شناسايي يون )الفFe   2وFe  

 .كنند اي و رسوب سبز تيره توليد مي قهوه –با يون هيدروكسيد به ترتيب رسوب قرمز 
 يابد و در شرايط يكسان در هواي مرطوب  پذيري فلزي بيشتر باشد، تمايل آن براي تبديل شدن به كاتيون افزايش مي هرچه واكنش )ب

 .ها دشوارتر است دهد و به همين دليل تأمين شرايط نگهداري آن تر واكنش مي عسري
 .ها است دهنده ها كمتر از واكنش پذيري فراورده شود، واكنش طور طبيعي انجام مي طور كلي در هر واكنش شيميايي كه به به -77

 

Fفراواني ايزوتوپ(  و جرم اتمي ايزوتوپM ( 

 )ها ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون( بار الكتريكي گونه 
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 )

رياضي 
 2  (

 

تحليلي  و جبر   هندسه+ هندسه 
 

ي  هاي حقيقـي معادلـه   ي هندسي بين ريشه واسطه 2، عدد mبه ازاي كدام مقدار .1
mx x m   2 25 3  است؟ 0

 )13ي  ، صفحه2رياضي ( -3) 4 3) 3 -1) 2 1) 1
)Cي سه نقطه .2 , )4 8 ،B( , )3 Aو  1 ( , m)0 اگر شيب خطـي   .را در نظر بگيريد

ي شيب خطي باشـد كـه دو    كند عكس و قرينه هم وصل مي را به Cو Bي كه دو نقطه
 كدام است؟ mهم وصل كرده است، را به Bو  A ي نقطه

1 (5
7 2 (10

7 3 (15
7 4 (20

 )2ي  صفحه 4، مرتبط با تمرين 2رياضي ( 7

3xاگر  .3   ي  عادلهي م ريشهx(x a) x  2 2 ن معادله در مجموع يباشد، آنگاه ا 0
 ي حقيقي دارد؟ چند ريشه

 )23ي  صفحه 1 ، مرتبط با تمرين2رياضي ( صفر) 4 3) 3 2) 2 1) 1
)Aنقاط .4 , )0 3 ،B( , )2 )Cو 0 , )1 طول ارتفاع وارد بـر   .هاي يك مثلث هستند رأس 1

 كدام است؟ABضلع

1( 1
13

 2( 1
14

 3 (1
2 3

 4 (1
3 2

 )8و  2هاي  صفحه، 2رياضي ( 

)ي  نقطهسه  .5 , )4 0،( , )0 ارتفـاع و  . هـاي يـك مثلـث هسـتند     و مبدأ مختصات رأس 2
. انـد  قطع كرده Mو Hترين ضلع اين مثلث، آن را به ترتيب در ي وارد بر بزرگ ميانه
 است؟ 5چند برابر  MHطول

 )7و  3هاي  ، صفحه2رياضي ( 2/0) 4 4/0 )3 6/0 )2 8/0 )1

yي اگر منحني به معادله .6 x x m   22 4 هاي  ها را در دو نقطه به طولx، محور3
 به كدام صورت است؟ mمثبت قطع كند، آنگاه مجموعه مقادير 

1( m  3 2 (m 3 4 
3 (m 3 5 4 (m 4  )17ي  صفحه 3، مرتبط با تمرين 2رياضي (   5

)ي كـه از دو نقطـه   اي دايرهشعاع  .7 , )0 )و 0 , )3 گذشـته و مركـز آن روي خـط بـه      1
yي  معادله x  باشد، كدام است؟ 2

1( 2  )9ي  صفحه 4 ، مرتبط با تمرين2رياضي ( 13) 4 10) 3 5) 2 2

2معادلة  هاي جوابتعداد  .8 2 22 1 73 8
x x

x
x x

   
        

 ، كدام است؟

 )23ي  ب صفحه-1، مشابه تمرين 2رياضي ( صفر )4 3 )3 2 )2 1 )1
قطع  Bو  Aدر نقاط  ترتيب بهرا  dو  d، دو خط mاند و خط  موازي dو  dدو خط  .9

 B ي ي حـاده  و زاويـه  Aي  ي منفرجـه  ساز زاويه ي برخورد نيم نقطه Oاگر . استكرده 
 است؟ نادرستچه تعداد از عبارات زير باشد، 

a( ي  زاويهAOB قائمه است. 
b ( با تغيير زوايايA  وBي  ، زاويهAOB كند تغيير نمي. 
c(O  روي عمودمنصفAB قرار دارد. 
d( ي  نقطهO  ازd  وd به يك فاصله است. 
 )29و  28هاي  صفحه 2و  1هاي  ، مرتبط با نتيجه2رياضي ( صفر) 4 2) 3 1) 2 3) 1

ي  اگر نقطه. كند قطع مي Cو  Bترتيب در نقاط  را به Dو  Dخط موربي دو خط موازي  .10
O ي  از هر سه خط به يك فاصله باشد، زاويهBOC چند درجه است؟ 

 )29و  28هاي  ، صفحه2رياضي ( 75) 4 90) 3 95) 2 105) 1
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سي 
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 حواس+ تنظيم عصبي 
 

»40سوي غشاء  2هنگامي كه اختالف پتانسيل  .11 mV»   است كدام يك از اتفاقات زيـر
 تواند رخ دهد؟ مي

 هاي پتاسيمي و خروج پتاسيم از سلول باز بودن كانال) الف
 رود سديم به درون سلولهاي سديمي و و باز بودن كانال) ب
 .شود يون پتاسيم طي فرآيند انتشار تسهيل شده به درون سلول وارد مي) پ
 دار سديمي باز دريچه  هميشههاي  ورود سديم از سلول از طريق كانال )ت
 دار سديمي و پتاسيمي هاي دريچه باز بودن هم زمان كانال) ث
 )5و  4هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

 باشد؟ چند مورد از عبارات زير صحيح مي .12

 .كند نقش ايفا مينيز   آور بيشتر به بخشي اثرگذارند كه در حافظه مواد اعتياد) الف
 .بخشي از ساقه مغز كه مركز بلع است در ترشح بزاق و اشك نيز موثر است) ب
 .شدبا ود در سنين مختلف يكسان و شديد ميآميزان اثرگذاري مواد اعتياد) پ
 هاي متفاوت با سرعت ولي يابند هاي مغز، بهبود مي با ترك مواد مخدر، تمام قسمت) ت
 )13تا  10هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

 كند؟ هاي زير جمله زير را صحيح تكميل مي چند مورد از عبارت .13

 »................در مسير انعكاس عقب كشيدن دست بر اثر برخورد به جسم داغ، «
يك نورون حركتـي   يدر ازابا دندريت بلند نسبت به آكسون خود، نورون حسي  2) الف

 .وجود دارد
 .پيام مختلف، تغيير طول مختلفي دارند 2اي بر اثر  نوعي بافت ماهيچه) ب
سي در بخش خاكسـتري نخـاع وجـود    حاي نورون رابط همانند نورون  جسم ياخته) پ

 .دارد
 .هاي مختلف وجود دارد ورونسيناپس بين ن 4) ت
 .وجود داردي عدد سيناپس تحريكي و مهار 6 سعكادر كل اين ان) ث
 )16و  8، 7هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

 ..................سيناپسي، لزوماً  ياخته پس................ سيناپسي  هر ياخته پيش .14

 .دارينه تشكيل شده  استاز يك آسه و يك يا چند  –همانند ) 1
 .شوند نوع خود غذادهي مي هايي از بافت هم توسط ياخته –برخالف ) 2
 .باشد اوي يك هسته ميحكه  ي تشكيل شده استا از ياخته –همانند ) 3
 ،11و  26هاي  ، صفحه1شناسي  زيست(  .وجود دارد) ايستايي هم(ار سلول سازوكاري براي حفظ حالت پايد –برخالف ) 4

 )8و 7، 3و2هاي  صفحه 2شناسي  زيست     
 باشد؟ كدام گزينه صحيح مي .15

هاي ملخ به بدن، مغز ملخ كه شامل يك نورون همراه  در مجاورت محل اتصال شاخك) 1
 .جسم سلولي است، قرار دارد

هاي موجـود در بـازوي هيـدر،     هاي عصبي پالناريا همانند رشته هاي بين طناب رشته) 2
 .دهد را تشكيل مي يدستگاه عصبي محيط

بيش از يك گره  حاويتواند  بدن برخالف بندهاي بدن مي بخشي ازدر بدن حشرات، ) 3
 .باشد

ي  مغز بقيـه انـدازه  ي مغز پستانداران و پرندگان نسبت به  در بين مهره داران، اندازه) 4
 )18ي  صفحه، 2شناسي  زيست(    .بزرگتري دارد
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 باشد؟ مي رستنادكدام مورد  .16

 .جهت نيز عمل كنند يك توانند با يكديگر در سمپاتيك و پاراسمپاتيك ميبخش ) 1
 .شود هاي قلبي مي رساني به ماهيچه سمپاتيك سبب افزايش خونبخش ) 2
هـاي دسـتگاه گـوارش     رساني بـه ماهيچـه   پاراسمپاتيك سبب افزايش خونبخش ) 3

 .شود مي
ها را به صورت غير ارادي و  اي صاف و قلبي و غدهه ماهيچه  بخش خودمختار فعاليت) 4

 )18و  17، 16هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(    .كند نه تنظيم مياآگاه

 باشد؟ چند مورد از موارد زير صحيح مي .17

هاي عصبي همان قطعه تنظـيم   از بدن ملخ توسط گره بندهاي هر  فعاليت ماهيچه) الف
 .شود مي
كند كه الكل موجب  بافتي را كنترل مي  دارد، فعاليتبخشي كه پشت ساقه مغز قرار ) ب

 .شود سازي آن مي آرام
 62كنـد از   هاي ديگر مرتبط مي بخشي از دستگاه عصبي كه مغز و نخاع را به بخش) پ

 .عصب نخاعي تشكيل شده است
سـيناپس از نـوع    4سيناپسي كه در انعكاس عقب كشيدن دست وجود دارد،  6از ) ت

 .باشد نورون مي –نورون 
 )18و  16، 13، 11هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

 باشد؟ كدام مورد صحيح مي .18

......................... سـطح شـكمي   ......................... در تشريح مغز گوسفند در سطح پشتي «
 ».شود ديده نمي

 نخاع همانند پل مغزي –برخالف ) 1
 هاي بويايي مانند لبمغز مياني ه –برخالف ) 2
 چهارم برخالف نخاع  بطن –همانند ) 3
 )15و  14هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   پل مغزي برخالف مخچه –همانند ) 4

 .وجود ندارد.......................... در يك نورون امكان  .19

 ها انتهاي آكسوناي به  ها از جسم ياخته هدايت پيام عصبي توسط آكسون) 1
 دار سديمي هاي دريچه ن باز شدن كانالوي بعدي بد پيام به ياخته انتقال) 2
 سيناپسي يشپتوليد نوعي ماده و جذب و يا تجزيه همان ماده توسط ياخته ) 3
 )8تا  6هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(  اي اي ديگر از محل جسم ياخته ريكي از ياختهتالك  افت پيامدري) 4

 ....................... ،پتاسيم – عاليت پمپ سديمفبه دنبال هر بار  .20

)70سوي غشاء به  2اختالف پتانسيل ) 1 mV) رسد مي. 
 .شود يون منفي وارد آن مي 2سه يون مثبت از ياخته عصبي خارج و ) 2
 .شود جا مي سوي پمپ جابه دوسه يون مثبت با صرف انرژي در ) 3
 )11تا  8هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( .گيرد جايي صورت مي سر غشا، جابه 2ت بين ي يك يون يك بار مثب به اندازه) 4
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ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ت
زيس

 
سي 

شنا
2(

 حواس+ تنظيم عصبي 
 

 باشد؟ كدام مورد صحيح مي .21

 .نيمكره مخ وجود ندارد 2پرده مننژ اطراف مغز را پوشانده و در شيار بين ) 1
 شكل از اعصاب نخـاعي و مغـزي  تم وجفت عصب  41دستگاه عصبي محيطي شامل ) 2

 .باشد مي
 .رسد مي 30mVبار به  3سوي غشاء  2در وقوع يك پتانسيل عمل، اختالف پتانسيل ) 3
لـب آهيانـه قـرار     در هاي بويايي بخشي از دستگاه ليمبيك هستند كه همراه آن لب) 4

 )16تا  14و  10، 5هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(    .گيرد مي
 ؟است نادرستكدام مورد  .22

ناقـل عصـبي، ناقـل را بـه فضـاي سيناپسـي وارد        حاوي هاي هنگامي كه ريزكيسه) 1
 .دهند سناپسي را افزايش مي شيكنند، مساحت سلول پ مي

ناقـل بـه يـك     2رسند، هـر   سيناپسي مي پس سلولهاي عصبي هنگامي كه به  ناقل) 2
 .شوند گيرنده متصل مي

 .دهد كه شعاع كمتري دارد ا انتقال مير يپمپ سديم پتاسيم، تعداد بيشتري از يون) 3
زمـان بـا جسـم     د هـم نتوان سيناپسي نمي نورون پيش دي آكسوني از چن چند پايانه) 4

 )7و  5، 4هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   .سيناپس دهند ،يك نورون يسلول
 ؟باشند مي نادرستاز موارد زير  چند مورد .23

 .كنند غز محافظت ميهاي يكسان از م هاي مننژ با ضخامت پرده) الف
سـري، گيجگـاهي و آهيانـه تقسـيم      لوب پيشاني، پس 4شيارهاي عميق، مخ را به ) ب
 .دنكن مي
 .باشد در حال رشد بيشتر از سايرين مي فرد اثر مواد اعتيادآور در مغز) پ
 .النخاع قرار گرفته است بين درخت زندگي و بصلچهارم   بطن) ت
ستري در سطح خارجي و ماده سفيد در سطح داخل در نخاع برعكس مغز، ماده خاك) ث

 .است
 )14و  12، 10، 9هاي  ، صفحه2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3 )2 4) 1

 .......................ممكن نيست .......................... در بيماري  .24

 .ي طبيعي خود را داشته باشد ي چشم اندازه كره –بيني  نزديك) 1
 .حل تشكيل تصوير دچار تغيير شودم –آستيگماتيسم ) 2
 .همگرايي عدسي دچار تغيير شده باشد –دوربيني ) 3
 )27و  26، 7، 6هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(  .كند پيام عصبي با سرعتي كمتر از قبل انتقال پيدا مي – سمالتپل اسلكروزي) 4

 كند؟ چند مورد از موارد زير، عبارت را درست تكميل مي .25

 ».......................انسان ........................  در ساختار گوش«
 .باشد دريچه بيضي با پرده صماخ در تماس مي –مياني ) الف
 .كند بخشي به نام شيپور استاش حلق را به گوش دروني مرتبط مي –دروني ) ب
 .عصب تعادلي باالتر از عصب شنوايي قرار گرفته است –دروني ) پ
هـاي   اني و چكشـي بـاالتر از مفصـل اسـتخوان    ندهاي س ستخوانمفصل ا –مياني ) ت

 .ابي استكسنداني و ر
ترتيب از بيـرون بـه درون قـرار     سه استخوان چكشي، سنداني و ركابي به –دروني ) ث

 .اند گرفته
 )29و  28 هاي صفحه، 2شناسي  زيست( 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1
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 اولآزمون 
تابستان كتاب 

نگاه به 
گذشته
 )

ت
زيس

 
شناسي 

2( 

 حواس+ تنظيم عصبي 
 

 كند؟ تكميل مي نادرستزير را   ارتچند مورد از موارد زير، عب .26

 »...............................عدسي چشم انسان «
 .شود ي مشيميه تغذيه مي هاي اليه صورت غير مستقيم توسط مويرگ به) الف
هاي مژكي در اتصال اسـت و توسـط    ماهيچه با جسم مژگاني صورت مستقيم به) ب

 .يابد آنها تطابق مي
اي و شـفاف در تمـاس    ژلـه  ي بـا مـاده  فاف و از پشـت  مايع شبا از جلو ) پ
 .باشد مي
بخش بااليي و پاييني بـه   2صورت غيرمستقيم و تنها در  هاي مژكي به ماهيچه) ت
 .اتصال دارد آن
قابـل   ،اسـت  ه شـده تمامي قطر عدسي از طريق منفذي كه توسط عنبيه احاط) ث

 .باشد مشاهده مي
1 (2 2 (3 

 )25تا  23هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   هيچكدام) 4 4) 3

 باشد؟ مي نادرستكدام مورد  .27

اي استخواني پـر از هـوا مـرتبط     بخشي به نام شيپور استاش حلق را به محفظه) 1
 .كند مي

هاي گوش دروني همانند گوش مياني توسـط اسـتخوان گيجگـاهي     تمام بخش) 2
 .شود حفاظت مي

هاي حلزوني  ها بخش ر پشت آنهاي نازك هستند كه د ي بيضي، پرده دو دريچه) 3
 .گوش قرار دارد

كه با پوشش  هاي داري قرار دارند و اين ياخته هاي مژك در بخش حلزوني ياخته) 4
 )31تا  29هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   .اند ژالتيني در تماسند گيرنده مكانيكي

 .............................هاي چشايي زبان  در گيرنده .28

شـاء  هاي گيرنده چشـايي و پشـتيبان من   ختهها از يا رشته عصبي برخالف مژك) 1
 .گيرد مي

تواند متفاوت باشد و همگـي داراي يـك هسـته     هاي پشتيبان نمي حجم ياخته) 2
 .باشند مي

هايي با طـول متفـاوت منشـعب و وارد گيرنـده      تواند به شاخه رشته عصبي مي) 3
 .چشايي شود

، شـيريني،  هاي چشايي زبان، شوري  وانهل احساس توسط جهاي قاب تمامي مزه) 4
 )32ي   ، صفحه2شناسي  زيست(   .باشد تلخي و ترشي مي
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 اولآزمون 
تجربي دوازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ت
زيس

 
سي 

شنا
2(

 حواس+ تنظيم عصبي 
 

 باشد؟ چند مورد از موارد زير صحيح مي .29

 .فرستد كره مي نيم 2عصب بينايي به هر  يچشم راست تعداد) الف
 .كند ز كياسماي بينايي عبور ميعصب بينايي چشم پس از عبور از تاالموس ا) ب
سـري   كند مستقيما به لـوب پـس   عصبي را از چشم خارج مي  عصب بينايي كه پيام) پ
 .برد مي
دهـد سـپس بـه لـوب      سـيناپس مـي   كامپعصب بينايي خروجي از چشم در هيپو) ت

 .شود سري فرستاده مي پس
1 (4 2 (3 

 )32و  11هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   1) 4 2) 3

 كند؟ چند مورد عبارت زير را صحيح تكميل مي ،وجه به شكلبا ت .30

 »..................معادل بخشي از مغز انسان است كه ................... ي هدر مغز ماهي، بخش شمار«

 
 .كند از تاالموس پيام عصبي دريافت مي – 1) الف
 .هاست بخش مؤثر در به خاطر سپردن نامدر ارتباط با  – 2) ب
 .بويايي وجود دارند زباشد كه در پيا مي يهاي اي از آكسون ياخته مجموعه – 3) پ
 .كره تشكيل شده است نيم 2بيشتر حجم مغز را در بر گرفته است و از  – 4) ت
1 (4 2 (3 

 )36و  32، 31، 13تا  10هاي  ، صفحه2شناسي  زيست(   1) 4 2) 3
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 اولآزمون 
تابستان كتاب 

نگاه به 
گذشته    
 )

ك
فيزي

2( 

ساكن  الكتريسيته 
 

125اگـر  . بـت اسـت  جسمي داراي بار الكتريكي مث .31 10     الكتـرون از آن بگيـريم، بـار

5الكتريكــي آن 
ــار اوليــه مــي 4 ــار اوليــة جســم چنــد كــولن مــي . شــود ب  باشــد؟ ب

191 6 10(e / C)  

1 (76 4 10/  2 (73 10 
3 (63 2 10/  4 (73 2 10/    ) 4ي  صفحه 1-1مكمل مثال ، 2فيزيك( 

 ؟اند نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام .32
هرگاه جسمي را كه داراي بار الكتريكي است به كالهك يك الكتروسكوپ بدون  )الف

 .شوند هاي الكتروسكوپ از هم دور مي بار تماس دهيم، ورقه
اي با بار منفي را به كالهك يك الكتروسكوپ كه بار منفي دارد، نزديـك   گر ميلها )ب

 .شوند هاي الكتروسكوپ از هم دور مي كنيم ورقه
براي تعيين نوع بار الكتريكي يك جسم بايد جسم مـورد نظـر را بـه آرامـي بـه       )پ

 .كالهك يك الكتروسكوپ باردار كه بار آن مشخص است، نزديك كنيم
اي با بار منفي را به كالهك الكتروسـكوپي خنثـي نزديـك كنـيم، بـار       لهاگر مي )ت

 .شود هاي الكتروسكوپ مثبت و بار كالهك آن منفي مي ورقه
 پ و ت) 2 الف و پ) 1

 )3ي  ، صفحه2فيزيك (   ت) 4 الف، ب و پ) 3
 ذرةهاي يك مربع قرار دارند برايند نيروهاي الكتريكي وارد بـر   چهار ذره باردار در رأس .33

Qصفر است،  2qباردار 

q
 م است؟كدا 

1( 2 2 
2( 4 2 
3( 2 2 
4( 4 2    ) 9ي  صفحه 3-1مكمل پرسش ، 2فيزيك( 

گرم، توسط يك نخ سبك و خنثي  12ي كوچك بارداري به جرم  ل زير، گلولهشك مطابق .34
42آويزان شده و در ميدان الكتريكي يكنواختي به بزرگي  Oاز نقطه  10 N

C
  در حالت

 كولن است؟بار الكتريكي گلوله چند ميكرو. تعادل قرار دارد

37 0 8 37 0 6 10 N
(cos / ,sin / ,g )

kg
     

1(8 
2( 4 5/ 
3( 8 
4(4 5/ ) 35ي  صفحه 10  مكمل مسئله، 2فيزيك( 

، چنـد  3qبـار  . برابر صفر است 4qدر شكل زير، برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بربار  .35
 ميكروكولن است؟

1( 18 
2( 8 
3( 8 
4( 18    ) 35ي  صفحه 5ي  مكمل مسئله ،2فيزيك( 

37

E
→
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 اولآزمون 
تجربي دوازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ك

يزي
ف

 2(

ساكنالكتريسيت  ه 
 

 1Tكشـش نـخ   . در شكل زير دو آونگ الكتريكي باردار و هم طول در حالت تعادل قرار دارند .36
 است؟ 2T چند برابر كشش نخ

1( 1
2

 2( 3
3

 

 )7ي  مكمل صفحه ،2فيزيك (   2 )4 3 )3
 

در حـال دور شـدن از    2mو  1mهـاي   بـا جـرم   2qو  1qنـام   اي هم دو بار الكتريكي نقطه .37
تنها نيروي وارد بر اين بارها نيروي دافعة الكتريكي بين دو بار باشد، بـه  اگر . ديگر هستند يك

 ....و اندازه شتاب هر بار .... هاي دو بار  تدريج و با دور شدن بارها از هم، نسبت اندازة شتاب
 .يابد كاهش مي  ماند ـ ثابت مي )1
 .يابد نيز كاهش مي  يابد ـ كاهش مي )2
 .ماند يثابت م  يابد ـ كاهش مي )3
 )6و  5هاي  مكمل صفحه ،2فيزيك (   .ماند ثابت مينيز  ـ  ماند يثابت م )4

2و  1qاي  دو بار نقطه .38 14q q در فاصلة ،r ميدان الكتريكي ناشي از دو بـار  . اند از هم واقع
برابر شود، ميدان الكتريكـي   2اگر فاصلة دو بار از هم . برابر صفر است 1qاز بار  1dدر فاصلة 

 است؟  1dچند برابر 2d. شود مي برابر صفر 2qاز بار  2dبرآيند در فاصلة 

1( 4
3 2( 3

 )35ي  صفحه 9ي  ، مكمل مسئله2فيزيك ( 4 )4 2 )3 2

1دو كرة فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكـي   .39 5q C    2و 15q C     درفاصـلةr ،
ديگـر تمـاس    اگر اين دو كره را در يك لحظه بـا يـك  . كنند ديگر وارد مي را بر يك Fنيروي 

دهيم، به طوري كه فقط بين دو كره مبادلة بار صورت گيرد و مجدداً بـه همـان فاصـلة قبلـي     
 كند؟ بين دو كره چگونه تغيير مي برگردانيم، نيروي دافعه

 .درصد افزايش مي يابد25 )1
 .يابد درصد كاهش مي25 )2
 . يابد درصد كاهش مي 33تقريباً )3
 )35ي  صفحه 3ي  ، مرتبط با مسئله2فيزيك (    .يابد افزايش ميدرصد  33تقريباً  )4

صورت زير نشان داده شده   فاصله در اطراف يك ذره باردار به نمودار ميدان الكتريكي برحسب .40
r ،56ي  اگر ميدان الكتريكي در فاصله. است 25/ ي  كي در فاصـله نسبت به ميدان الكتري %

10r  ي  تر باشد، فاصله بيشr متر است؟ چند سانتي 
1( 20 
2( 40 

3( 40
9 

4( 160
 )12ي  صفحه 6-1مثال مرتبط با ، 2فيزيك (    9

 

r(cm)

E(N
C

(

E

E `

r (r+10 (
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 اولآزمون 
تابستان كتاب 

نگاه به 
گذشته    
 )

شيمي 
2( 

بدانيم را  زميني   قدر هداياي 
 

 . . . به جز  اند نادرستزير  هاي عبارتهمه  .41

 . آيند همة مواد طبيعي برخالف مواد مصنوعي از كرة زمين به دست مي )1
 100مـواد بـه    و مصرف ميالدي ميزان استخراج 2030شود كه تا سال  بيني مي پيش )2

 . ميليارد تن برسد
بع گوناگون در سطح جهان شده سبب پراكندگي غيريكنواخت منا ،ارت جهانيتج )3

 .است
گسترش صنعت خودرو و الكترونيك به ترتيب مديون شناخت و دسترسي به فوالد ) 4

 )5تا  2هاي  ، صفحه2شيمي (   .رسانا است و مواد نيمه

 . . .  . گفت توان نمي .42
 . زي وجود نداردهيچ شبه فل ،در اولين سري از عناصر واسطه) 1
 . باشد، قطعاً فلز است dو  sي  هر عنصري كه در دسته) 2
 . نيست pي  هر گاز نجيبي الزاماً از عناصر دسته) 3
اتم اغلب فلزهاي واسطه با تشـكيل كـاتيون بـه آرايـش گـاز نجيـب دسـت        ) 4

 )16تا  14هاي  ، صفحه2شيمي (     .يابند نمي

 است؟ درستكدام گزينه  .43

 .بيشتر است 2Fe(OH)از  2FeClپايداري ) 1
كلريـد  (III)هيدروكسيد نتيجة واكنش آهن ) III(توليد رسوب زرد رنگ آهن ) 2

 .با سديم هيدروكسيد است
 .صورت محلول درآوردتوان به  زنگ آهن را به كمك هيدروكلريك اسيد مي) 3
) رســوب(هيدروكســيد در آب نــامحلول  (III)و آهــن  ســديم هيدروكســيد) 4

 )19ي  ، صفحه2شيمي (    .هستند

 صحيح است؟ ،چند مورد از موارد زير .44

Cuبـه صـورت    Kو  Fe ،Cuپذيري عناصـر   ترتيب واكنش) الف Fe K  
 .باشد مي
تـر از نقـره    تر از سديم ولـي سـخت   شرايط نگهداري از فلز روي آسان تأمين) ب
 .باشد مي
2Na«واكـــنش ) پ O C ...  « 2«بـــرخالف واكـــنشFe O C ...  «

 .پذير است انجام
2از واكنش يك كيلوگرم ) ت 3Fe O  ،گـرم عنصـر    700با مقدار كافي عنصر كربن

Fe 156. آيد دست مي به 16(Fe ,O :g.mol )  
1 (1 2 (3 

 )22تا  20هاي  ، صفحه2شيمي (   4) 4 2) 3
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 اولآزمون 
تجربي دوازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
مي

شي
2(

بدانيم را  زميني   قدر هداياي 
 

 ؟ن سه عبارت زير را به درستي تكميل نمودتوا گزينه مي كدامبه كمك  .45

 . دهد تشكيل مي. . . اي را  بيش از نيمي از عناصر جدول دوره) آ

. . . هاي نافلزي همچون شكنندگي و نداشتن سطح براق، عموماً در عنصرهاي  ويژگي) ب
 . شود جدول مشاهده مي

 . . . . لزي ، جزو عناصر فاي دورهجدول  sي  ي عناصر موجود در دسته همه) پ
 هستند – sدسته  –فلزها  )1
 نيستند  – pدسته  –فلزها  )2
 هستند – sدسته  -نافلزها  )3
 )15و  10تا  8هاي  ، صفحه2شيمي (   نيستند – pدسته  –نافلزها ) 4

هاي دوم و سوم را بر حسب  رو كه تغييرات شعاع اتمي عناصر دوره با توجه به نمودار روبه .46
 ؟دهد، كدام مطلب درست است مي شماره گروه نشان

 
 
 
 

 
1( A ري از گروه دوم و دوره سوم استعنص. 
 . است Cترين شعاع اتمي مربوط به عنصر  ، كم15در ميان عناصر گروه  )2
 Eو  Aترين شعاع اتمي به ترتيب مربوط به  ترين و كم در ميان عناصر دوره دوم، بيش )3

 . باشد مي
 )13تا  10هاي  ه، صفح2شيمي (  . سوم است ي دورهتر از  دوم بيش ي دورهاتمي در به طور كلي تغييرات شعاع ) 4

 ؟درست است ،زير در مورد عنصر طال هاي عبارتچه تعداد از  .47

شود زيرا نرم بـوده و در برابـر خـوردگي مقـاوم      از اين فلز در تهيه سكه استفاده مي) آ
 . است
  .باشد مقدار اين فلز در معادن طال زياد مي) ب
 . گيرد اين فلز در جواهرات و صنايع الكترونيك مورد استفاده قرار مي) پ
 . استخراج اين فلز با توليد پسماند بسيار زيادي همراه است) ت
 )17ي  ، صفحه2شيمي ( 4) 4 3 )3 2 )2 1 )1

2هاي  يون  آخرين زير اليه الكترونيبا توجه به آرايش  .48 62B : p  3و 62A : p   چنـد
 ؟باشد نميصحيح از موارد زير مورد 

 .در يك دوره قرار دارند Bو  A) آ
 .بيشتر است Bاز  Aشعاع اتمي ) ب
3ايجاد تركيب يوني با فرمول  Bو  A) پ 2A B نمايند مي. 
 . پذيري را در گروه خود دارد بيشترين واكنش Bعنصر ) ت
 )13و  12، 9هاي  ، صفحه2شيمي ( 4) 4 3) 3 2) 2 1) 1
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 اولآزمون 
تابستان كتاب 

نگاه به 
گذشته    
 )

شيمي 
2( 

بدانيم را  زميني   قدر هداياي 
 

را بـه  ) پ(را به درستي و عبارت ) ب(و ) آ(هاي  مطالب موجود در كدام گزينه، عبارت .49
 ؟كند تكميل مي نادرستصورت 

اي را فلـزات   چهـارم جـدول دوره   ي دورهدرصد عنصرهاي موجـود در  . . . حدود ) آ
 .دهند ل ميواسطه تشكي

 . است اي دورهجدول . . . ي  عنصر كروم، عنصري از دوره) ب
 .. . يكسان  3dهاي موجود در زير اليه  ، شمار الكترون(II) در اتم آهن و يون آهن) پ
 ستا –چهارم  – 55 )1
 است –سوم  – 50 )2
 نيست –سوم  – 50 )3
 )16و  15هاي  ، صفحه2شيمي(   نيست –چهارم  – 55) 4

به ترتيـب  (باشد؟  هاي زير مي گزينه پاسخ صحيح پرسش كدامبا توجه به عناصر زير،  .50
 ) آ، ب و پ

 )پتاسيم، سيليسيم، نيتروژن، فسفر، ژرمانيم، كلر(
 شوند؟  چه تعداد از اين عناصر در كودهاي شيميايي استفاده مي )آ
 ها الكترون به اشتراك بگذارند؟ عناصر تمايل دارند با ديگر اتم چه تعداد از اين) ب
 رسانايي الكتريكي بااليي دارند؟ چند عنصر) پ
1 (3-4-1 2( 2-5-2 

 )9تا  7و  4هاي  ، صفحه2شيمي (   4-3-2) 4 3-5-1 )3
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 اولآزمون 
تجربي آموزش دوازدهم  فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ضي 

ريا
1( 

دنباله  مجموعه، الگو و 
  

11ي عمومي  ي اول دنباله با جمله حاصلضرب شش جمله .51 1
n

n
n

a ( ) ( )
n

 


 كدام است؟ 

1 (1
7 2 (1

7 

3 (1
8 4 (1

 )19ي  صفحه 2تمرين ، 1رياضي (   8

A اگر .52 {x | x R, x }   
13 1 2، B {x | x R, x }   

34 C و 52 {x| x W,x }   4 0 

A)باشند، حاصل B) Cكدام است؟ 

1([ , ) { }
1 13 12 8 2([ , )

1 13
2 8 

3(R { } 1 4(R { , , }  0 1  )7ي  ، صفحه1رياضي (   2
ي  ي هفتم از جملـه  و تفاضل جمله 2ي هندسي، مجموع جمالت پنجم و ششم برابر  در يك دنباله .53

 ي هفتم اين دنباله كدام است؟ ملهج. است 1پنجم برابر 

1 (1
4 2 (1

3 3 (1
5 4 (1

 )27ي  ، صفحه1رياضي ( 4

. اند و هر كدام دوستاني در مدرسه دارنـد  آموزان يك مدرسه دانشاند و  با هم دوست احمد و اكبر .54
اگـر  . نفر از آنان نه دوست احمد هستند و نه دوست اكبر 94نفر و  142آموزان مدرسه  تعداد دانش

د، اكبر چند دوست دوست داشته باش 23و احمد  نفر باشند 4تعداد دوستان مشترك احمد و اكبر 
 دارد؟

 )13ي  صفحه 6و  5تمرين  ،1رياضي ( 27) 4 29) 3 48) 2 19) 1
اگر  .55 b , a , a , b a , ...2 2 ي هشتم اين دنبالـه   ي حسابي باشند، جمله جمالت يك دنباله 4

 كدام است؟

1 (13
2 2 (6-  

3 (4 4 (21
 )24ي  ، صفحه1رياضي (   2

,كردن يك مقدار ثابت به هر يك از عددهاي  اضافهبا  .56 ,20 50 ، سـه عـدد حاصـل تشـكيل      100
 ي هندسي كدام است؟ ر نسبت دنبالهدهند، قد ي هندسي مي دنباله

1( 5
3 2( 4

3 

3( 3
2 4( 1

 )25ي  ، صفحه1رياضي (    3
 ششم از چند نقطه تشكيل شده است؟ توجه به الگوي زير، شكل با .57

1 (32 
2 (43 
3 (53 
 )19ي  ، صفحه1رياضي (    63) 4

(1 (ش�ل (2 (ش�ل (3 (ش�ل


