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تجرب� سراسري اختصاص� آزمون

   

تجرب� سراسري 97زم�نشناس�
  

  

فالايرغالتحص�الن) و (دوازدهم گروه دو هر مشترك سؤالهاي

  
 گيرد؟  شناسي صورت مي مطالعات ميزان نفوذپذيري مواد سطحي زمين، براي ساخت يك پااليشگاه نفت، توسط كارشناسان كدام شاخة زمين .1

  پترولوژي رسوبي   شناسي رسوب   مهندسي   نفت    

 رسد، مانند كدام شكل است؟  نگار مي لرزه، دستگاه لرزه آخرين موجي كه از يك زمين .2

        

         
................ شـوند   كمك عوامل انتقال دهنده به مكان ديگري حمـل مـي   كه طي آن ذرات خاك از بستر اصلي خود جدا و به مداومبه فرايندي  .3

 . يكي از عوامل طبيعي آن است................ شود و  گفته مي

    ي انسانيها فعاليت –فرونشست      هاي زيرزميني  آب –تخلخل    

  هاي انساني فعاليت –پذيري  نفوذ     هاي زيرزميني آب –فرسايش    
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 شود چه نام دارد؟ ، كه به رنگ سبز زيتوني ديده مياليوينكاني سيليكاتي  .4

  كرندوم     زمرد   

  زبرجد     ياقوت   

 نوع زغال است و خصوصيت مهم آن چيست؟ كدامشكل زير مربوط به  .5

    سنگ نوع زغال ترين مرغوب –تورب    

  ترين مقدار كربن حاوي كم –ليگنيت    

  سنگ ترين نوع زغال مرغوب –آنتراسيت    

  ترين مقدار كربن  حاوي كم –بيتومين     

Aگذاري در در شكل زير مقطع رودخانه و وضعيت فرسايش و رسوب .6  چگونه است؟ Bو   

Aفرسايش –          .تر است بيش Bاز   

  .تر است بيش Bاز  Aفرسايش  –    

  .ستتر ا بيش Bاز  Aگذاري  رسوب –     

  .گذاري هر دو برابر است رسوب –     

 روز زميني باشد، فاصلة اين سياره از خورشيد چند واحد نجومي است؟ 9855اي  اگر يك سال در سياره .7

   27   9   81   243  

) هـاي (  تعـداد حركـت  . باشـد  كـره اسـت؛ مـي    هاي سـنگ  كه عامل حركت ورقه) خميركره(دهندة جريان همرفتي گوشته  نشان زيرشكل  .8
 اند؟ كدام به ترتيب از راست به چپ شونده و دورشونده در اين شكل نزديك

    1و  3   

    2و  2   

    1و  2   

    2و  1   

 .است................ آفريقا حاصل ................ در  سرخدرياي  .9

  شونده  حركت نزديك –جنوب    حركت دورشونده –جنوب     دورشوندهحركت  –شرق    حركت دورشونده –غرب    

  

 وجود آمده است؟ بخشي از پوستة زمين تحت تأثير چه نوع تنشي قرار داشته تا شكل زير به .10

    كششي ناگهاني   

    فشاري ناگهاني    

    برشي آرام   

    فشاري آرام   
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1، سن فسيل ماموتي كه تنها 14با استفاده از كربن  .11
5730كربن ) تقريبي(عمر  نيمه( .تيو را دارد محاسبه كنيدمادة راديواك 4  )سال 14

   5730   11430   11460   5760    

 وقوع پيوسته است؟ دايناسورها در كدام دوره به نسلنابودي  .12

  كرتاسه   ژوراسيك   مزوزوئيك   ترياس   
 ن رخ داده است؟يك از رويدادهاي زيستي زير در دورة اردويسي كدام .13

  پيدايش دايناسورها   پيدايش اولين گياه آونددار   دار پيدايش نخستين ماهي زره   پيدايش نخستين تريلوبيت   
  

فالايرغالتحص�الن مخصوص سؤالهاي
  

 هاي هوا الزامي است؟  گيري كدام كميت هاي هواشناسي، اندازه براي تهية نقشه .14

  باد و رطوبت    دما و بارش    دما و فشار   دما و باد   

 ها در درياهاي مختلف بارزتر است؟  در كدام ويژگي فالت قاره اختالف .15

  نشين شده منشأ مواد تخريبي ته     ميزان شيب بستر    
  ترين نقطه تا سطح آب  ارتفاع عميق   فاصلة خط ساحلي تا شيب قاره    

 شود تا بلورهاي كوارتز مانند شكل زير، به سطوح صافي، ختم شوند؟  كدام علت سبب مي .16

  نظم دروني سه بعدي    
  زاويه قائم بين سطوح مجاور    
  طوالني بودن زمان تشكيل شدن    
  دما و فضاي مناسب در محيط تشكيل    

 برند؟  را به كار مي» نهان بلور«براي بلورهاي كدام كاني، اصطالح  .17

   BaSO4      [(Ca, Mg)(CO ) ]3 2   

   KAlSi O3 8      Al Si O (OH)2 2 5 4   

 ها اثر بيشتري دارد؟  كدام عامل در ذوب ناقص سنگ .18

  . مقدار آبي كه در تركيب سنگ وجود دارد   ها  نيروي واندروالسي بين كاني   

  . عمقي كه سنگ در حال ذوب شدن است   هاي سنگ تفاوت در نقطة ذوب كاني   

 ها نسبت به بقيه بيشتر است؟  در كدام سنگ اختالف بافت .19

  بازالت و كيمبرليت    پريدوتيت و ديوريت     ابسيدين و پگماتيت    گابرو و ريوليت    

 در صورت دگرگون شدن آركوز، كدام تغيير با چشم قابل مشاهده است؟  .20

  سياه  هاي سفيد و تناوبي از اليهممنظره    دار رنگ سياه با بافت مضرسي دانه   

  يافتگي  منظرة دانه قندي و فاقد هر نوع جهت   مانند ظريف  منظرة روقه ورقه يا فلس   

 ها به هنگام تشكيل، نسبت عكس دارد؟  هاي آذرين در برابر هوازدگي با كدام ويژگي آن مقاومت كاني .21

  دماي تشكيل      ميزان آب تبلور    
  اندازه بلور      سرعت تبلور     
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هـاي دور ايـن ناحيـه ارائـه      اين مجموعه، چه اطالعاتي از گذشـته . بينيد، متعلق به اطراف سبزوار است هايي كه در شكل مي سنگمجموعة  .22
 دهد؟  مي

  . اند دو ورقة اقيانوسي با يكديگر برخورد كرده   
  . اي فرو رفته است ورقة اقيانوسي به زير يك ورقة قاره   
  . اي بوون سرد شده استه ماگمايي بازالتي، طبق واكنش   
  . وجود آورده است اي به هم برخورد كرده و كوه به دو ورقة قاره   

  
  
  
  
  
  

 آيد؟  دست مي به ،شود، كدام اطالعات اي كه در شكل زير مشاهده مي با مطالعة منطقه .23

  شناسي و ايجاد ناپيوستگي  نبود چينه   
  هاي موازي  بندي متقاطع در چينه نماي چينه   
  شناسي به نام دوران  استقرار يك واحد زماني زمين   
  شناسي به نام گروه  استقرار يك واحد سنگي چينه   

  
  
  
  

از  Bدريا قرار گرفته باشد، ارتفاع نقطـة   متري از سطح 1300روي منحني ميزان  Aاگر نقطة . درصد است B 2/3و  Aشيب متوسط بين  .24
 سطح دريا چند متر است؟ 

   1650  
   1364  
   1236  
   950  

 سهم نسبي كدام آاليندة طبيعي هواي كرة زمين از بقيه بيشتر است؟  .25

   xNO    SO2    CH4    CO   

دوازدهمچ�ها مخصوص سؤالهاي
  

 اند؟ ترين معادن طال در ايران هستند در كدام استان ايران واقع شده و اصلي ترين مهممعدن كه  2 .26

  آذربايجان غربي   مركزي   يزد   اصفهان   
شود چند گـرم   محاسبه كنيد در يك معدن طال از هر تن سنگي كه استخراج مي. است 8ppmفرض كنيد عيار اقتصادي سرب در ذخاير آن  .27

 آيد؟ دست مي سرب به

   8   8/0   08/0   80   
 تر است؟ آبريز اصلي ايران از بقيه كم هاي حوضهيك از  مساحت كدام .28

  درياچة اروميه   سرخس   درياي مازندران   هامون   

  )اي هاي صفحه دايك(
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 گرم در ليتر است؟ سختي كل آب چند ميلي. گرم در ليتر منيزيم است ميلي 40رم در ليتر كلسيم و گ ميلي 40نمونة آبي داراي  .29

   80   100   264   164  
 آب تجديدپذير و جمعيت كشور در قرن اخير وجود دارد؟ سرانةاي بين  چه رابطه .30

    .با افزايش جمعيت سرانة آب تجديدپذير افزايش يافته است   
  .جمعيت، سرانة آب تجديدپذير كاهش يافته است با افزايش   
  .با افزايش جمعيت، سرانة آب تجديدپذير ابتدا افزايش يافته و سپس كاهش يافته است   
  .با افزايش جمعيت، سرانة آب تجديدپذير تغييري نكرده است   

 تر است؟ مورد پديدة فرونشست صحيح هاي زير در يك از گزينه كدام .31

  .دهد هاي با بيالن مثبت آب زيرزميني رخ مي در دشت پديدة فرونشست   
  .شود اگر فرونشست زمين آرام و نامحسوس باشد به شكل فروچاله نمايان مي   
  .ها تقويت شوند براي كاهش ميزان فرونشست زمين، بايد تغذية مصنوعي آبخوان   
  .اي تدريجي است فرونشست صرفاً پديده   

 اند؟ مخزن سد و پي سد كدام راست به چپ از ترتيب به ،در شكل مقابل .32

   A وC  

   B  وC 

   A  وB 

   B  وA 

  
  
  

 تر است؟ احداث تونل در كدام گزينه مناسب .33

              
 .شود ها مي ها و غضروف سبب خشكي استخوان................... بر بدن است و مصرف بيش از حد ................... ايتاي حاصل اثرات منفي  ايتايبيماري  .34

  كادميم  –جيوه    فلورايد  –كادميم    كادميم  –فلورايد    فلورايد  –سلنيم    
 )از چپ به راست( ريشتر است؟ 6اي با بزرگاي  لرزه ريشتر چند برابر زمين 8اي با بزرگاي  لرزه مقداري انرژي آزادشده و دامنة امواج زمين .35

   100 – 56/998    20 – 2/63    100 – 2/63    20 – 56/998   
 هاي اصلي از نوع دگرگوني وجود دارد؟ ساختي ايران سنگ هاي زمين يك از پهنه در كدام .36

    ايران مركزي/ سيرجان –سنندج    پهنة البرز / سيرجان –سنندج    

  زاگرس  / بزمان –سهند      داغ  كپه/ بزمان –سهند    
 .نام دارد......... هاي طبيعي و فرهنگي ويژه واقع شده است  شناختي با جاذبه ينكه در آن، ميراث زم مشخصيمحدودة  .37

  ژئومورفولوژي     اكوتوريسم    

  هيدروژئولوژي       ژئوپارك   
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تجرب� سراسري 97لاير�اض�
  

فالايرغالتحص�الن) و (دوازدهم گروه دو هر مشترك سؤالهاي
  

yخط به معادلة قرينة  .38 x 3 2 yرا نسبت به خط  4 xخط ،d عرض از مبدأ خط. ناميم ميd كدام است؟  
   2   1   1   2  

a)در بازة  .39 , b) نمودار تابع ،y x x   2 1 9
2 y، باالتر از نمودار تابع 2 x | x | 2 طول نقطة وسط اين بازه كدام است؟ . است  

   2    /1 5    1    /0 5   
  باشد، كدام است؟  4ال آنكه مجموع دو عدد رو شده مضرب احتم. اندازيم را با هم مي تاسدو  .40

   1
4   1

3   2
9   5

18  

m)رجة دوم ، معادلة دmكدام مقادير ازايبه  .41 )x mx   26 2 3   داراي دو ريشة حقيقي منفي است؟  0
   m  6    m  3    m 0 3    m 3 6    

fاگر  .42 ( x ) x x   22 3 4 14 fةباشد، ضابط 13 (x)  برابر كدام است؟  
   x x 2 3    x x 2 2 1    x x 2 2 1    x x 2 1    

 حاصل .43
x

x xlim
x

 

 

2

4
3 10 8

3 1
  ، كدام است؟

   112   96   84   72  

تابع با ضابطة  .44
xax ; xf (x)

alog ( x) ; x

   
 

3

2

2 3
1 3

xدر نقطة    fپيوسته است، 3 (   كدام است؟  2(

   2   /1   صفر    1    5
fاي كه تابع با ضابطة  بازه در .45 (x) | x | | x |   2 g(x)اكيداً نزولي است، نمـودار آن بـا نمـودار تـابع      3 x x  22 در چنـد نقطـه    ،10

  مشترك هستند؟ 
  فاقد نقطة مشترك    3   2    1   

axبا ضابطة  تابعاگر  .46 bx ; x
f (x)

x x ; x

     
  

2

3
4 2

2
fپذير باشد،  ، همواره مشتق (   كدام است؟  1(

   3   2   1   صفر  
fه به نمودار تابع با توج .47 (x) x x x   3 26 9 fي ، معادلهm، به ازاي كدام مجموعه مقادير2 (x) m فقط داراي يك ريشة حقيقي است؟ ،  

   m  mيا  7  2      m  6 mيا     3    m  mيا  7  3    m  6 mيا     2   
M(xفاصلة نقطة  .48 , y)  از نقطةA( , )3   كدام است؟  Mبزرگترين وتر از مكان نقاط. آن از مبدأ مختصات استدو برابر فاصلة  6

   2 3    2 5    4 3    4 5   
اگـر محـيط ايـن    . انـد  درجه، نيمسازهاي دو زاوية مجاور ضـلع بـزرگ، روي ضـلع ديگـر آن متقـاطع      60االضالع با زاوية  در يك متوازي .49

12االضالع  متوازي   باشد، مساحت آن كدام است؟  3
   9 3    18     12 3   18 3  

قطـع   Bو سـاق مايـل را در   Aساق قائم را در. ها رسم شود محل تالقي قطرها، خطي موازي قاعده Oالزاويه، از نقطة  ذوزنقة قائم يكدر  .50
OAنسبت . كند مي

OB
 چگونه است؟  

  متغير نسبت به اضالع   1بزرگتر از    1مساوي      1كوچكتر از    
0/واحد، با ضريب تغييرات 25هايي ميانگين طول ضلع مربع .51  ها، كدام است؟  ميانگين مساحت اين مربع. است 06

   /626 5    /627 25    /627 75    /628 5   
  

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 .ها پاسخ دهند توانند به آن حظات، مياي مال آموزان دوازدهمي با رعايت پاره هايي هستند كه دانش اند، سوال هايي كه در زمينة خاكستري درج شده سؤال: توضيح
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فالايرغالتحص�الن مخصوص سؤالهاي
  

Aاگر  .52
 

  
 

1 2
3 Aهاي ماتريس  باشد، مجموع درايه 4 A،  كدام است؟  

   36    40    42    44    
]ي ها، در بازه باشد، درصد فراواني نسبي اين داده 18ها در جدول فراواني زير، اگر ميانگين داده .53 / , / )19 5 24   كدام است؟ ،5

  ركز دستهم  7  12  17  22 27
4 a  8  5  2  فراواني  

   20    24    25    30   

sinمشتق عبارت .54 x cos x4 x، به ازاي 4 
   كدام است؟  ، 8

   1   
1
2   1

2   1  

3به طور متوسط .55
تير، بـه   4تير رها شدة اين تيرانداز، حداقل 5با كدام احتمال، از. كند از تيرهاي رها شدة يك تيرانداز به هدف اصابت مي 4

  كند؟  هدف اصابت مي

   73
128   75

128   81
128   89

128  

nان باالي دنباله، با جملة عمومي كران پايين از كر تفاضلكمترين مقدار  .56
n nU
n





2
23 1

  كدام است؟  

   1
3   2

3   3
4   4

3  

/تواند روزانه  اشتغال، مي ماه tكارگر عادي در يك كارخانه، بعد از  .57 tf (t) e  0 2560 بعد از چـه مـدت تجربـة    . ، واحد كار را كامل كند50
ln)واحد كار را كامل كند؟  40رود روزانه  كاري، انتظار مي / / )2 5 0 91   

4   روز 19ماه و  3   روز 14ماه و  3   روز 7ماه و  3      روز 9ماه و  
tanمثلثاتي معادلة جواب كلي  .58 xtan x 3   كدام است؟  1

   k
4    k 

2 8   k 


3
2 8   k 

4 8 

5هاي دو ضلع آن  درجه، اندازه 60ة، با زاوياالضالع متوازيدر يك  .59 5و  6   اندازة قطر بزرگ آن، كدام است؟ . باشد مي 6
   8    6 2     9    10    

 اگر .60
sin(x )

sin(x )









4 2

4

tanباشد،  x  كدام است؟  

   3   1
3   2

3   3  

xبر منحني به معادلة  قائمشيب خط  .61 y y  2 27 2 )، در نقطة 10 , )1   كدام است؟  ،3

   5
7   5

4    3
2    7

4    

yنمودار تابع  .62 x x 
4 1
3   در كدام بازه نزولي و تقعر آن رو به پايين است؟  34

   ( , )2 1   ( , )0 1   ( , )2 0   ( , )  2  

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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)Fدو نقطة  .63 , )1 5 Fو  2 ( , ) 1 5 )Aهاي هذلولي و  ، كانون2 , )0 معادلة مجانب هذلولي با شـيب مثبـت،   . هاي آن است يكي از رأس 2
  كدام است؟ 

   y x 2    y x 2 1    y x2    y x 2 1    

fبا توجه به نمودار تابع مفروض، مقدار  .64 (x)dx

5
  ، كدام است؟   1

   10  
   12  
   13  
   14  

xحاصل  .65 x dx
x



34

21
  كدام است؟   2

   12    13    14    15   
  ين زاوية اين مثلث، چند درجه است؟ تر كوچك. اند درجه با هم ساخته 12وتر، زاوية  نظيرالزاويه، ارتفاع و ميانة  در مثلث قائم .66

   34    38    37    39    
حجم ايـن منشـور، كـدام    . واحد، بزرگترين منشور قائم با قاعدة مربع، جاي گرفته است 6و ارتفاع  4ةدر داخل يك استوانه به شعاع قاعد .67

  است؟
   174   186   192   198  

دوازدهمچ�ها مخصوص سؤالهاي
  

aاگر  .68 a4 53 32 a، مقدار باشد 2
11
  كدام است؟ 7

   2   4   9   10  
cosمعادلة  هاي جوابمجموع  .69 x sin x sin x 4 4 ]در بازة  2 , ]0   كدام است؟ 2

   7
4    7

2    3
4    3

2   

xمعادلة  .70 x   21 1   چند ريشة حقيقي دارد؟ 1
  .يك ريشة منفي دارد     .يك ريشة مثبت دارد   
  .ريشة حقيقي ندارد     .دو ريشة حقيقي دارد   

fاگر قسمتي از نمودار تابع  .71 (x) asin( bx)
 2 رو باشد، مقدار  به صورت روبهf ( )4

  كدام است؟ 3

   1 -     1  

   
1
  صفر      2

)xlogاگر  .72 ) log xlog  3 18 3 گاه حاصل  ، آن3
(log )

x
(log x)



1
2

2 3

2
  كدام است؟ 

  3   1   - 1   صفر   
 تر باشد؟ هاي علي از رضا بيش زهدر چند حالت، تعداد جاي. جايزة متمايز را بين علي و رضا تقسيم كنيم 6خواهيم  مي .73

   20    22    24    28   

x

y f(x)=

1

y

5

-1

3

51

52

53

54

55

40

41

42

43

44

45
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xfاگر  .74 (x)
x x x


 3 2

2
5 4

)fباشد، حاصل   )( )
f


2   كدام است؟ 3

1   صفر   
13    13 -   13  

5االضالع، اندازة قطرها  در يك متوازي .75 5و  6 19االضالع برابر  اگر مساحت متوازي. است 6
زاوية بين دو قطـر چنـد درجـه    . باشد 4

  تواند باشد؟ مي
   45   60   150   90  

fاي تغيير تابع  ، آهنگ لحظهaبه ازاي كدام مقدار  .76 (x) ax x  3 3 xدر  2  ] ، يك واحد از آهنگ متوسط تغيير تـابع در فاصـلة  1 , ]1 1 
  تر است؟ كم

   1   1 -   
1
  صفر    2

به تصادف دو مهره با هـم از كيسـه   . دهيم را در يك كيسه قرار مي 4تا  1هاي  و چهار مهرة قرمز با شماره 5تا  1 هاي شمارهچهار مهرة آبي با  .77
  ؟ نيستندباشد، با كدام احتمال هر دو مهره همرنگ  3مهره مضرب  هاي هر دو اگر مجموع شماره. كنيم خارج مي

   1
2    1

3    5
13    7

13   

xاگر  .78 13 ,هاي هفتم و دهم دنباله خطي  باشد، تفاضل جمله x22و  x12بين  حسابيواسطة  4 x ,1 1  كدام است؟  
   3   1   6   4  

sinاگر  .79 cos
sin cos

  


  
1
tanباشد،  2 2  ؟ استكدام  

   3
4   4

5   5
6   7

3  

  دوران دهيم، حجم شكل بدست آمده كدام است؟ اگر شكل مقابل را حول خط  .80
   50   
   40   
   38   
   62   

، قطعه زمين مستطيل شكلي را كه كنار دريا قرار دارد محصور كنيم، بيشترين مسـاحت ايـن قطعـه زمـين چنـد      نردهمتر  12خواهيم با  مي .81
  مترمربع است؟

   12   4   18   24  
باشد، اختالف چـارك اول و سـوم كـدام اسـت؟      63هاي زير برابر  اگر دامنة تغييرات داده. هاي زير مربوط به نمرات درس رياضي است داده .82

 .)اند ها به ترتيب صعودي مرتب شده داده(

  a , b , , , , , c , , , , , d ,42 54 59 61 74 78 81 89 98   
   37   42   13   53  

fتابع درجه دوم  .83 (x) ax x b   2 8 xو نسبت بـه خـط   كند  قطع مي 2اي به عرض  در نقطهرا ها yمحور  1  1   طـول  . متقـارن اسـت
  كند كدام است؟  ها ايجاد ميxخطي كه اين منحني روي محور  پاره

2   صفر    2    3 2    2   

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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تجرب� سراسري 97ز�ستشناس�
   

فالايرغالتحص�الن) و (دوازدهم گروه دو هر مشترك سؤالهاي
  

 رند؟ ت مغز گوسفند به يكديگر نزديك بخشطور معمول، كدام دو  به .84
  هيپوتاالموس و بطن چهار      رابط سه گوش و بطن سه    
  فيز هاي چهارگانه و اپي برجستگي     اي و مغز مياني  رابط پينه   

 كند؟  مناسب كامل مي طور بهكدام گزينه، عبارت زير را  .85
  » .شود مي ............كند، باعث  مي ............كنندة رشد گياهي كه  نوعي از تركيبات تنظيم«
  هاي تمايز نيافته  تشكيل ساقه از سلول –فرايندهاي مربوط به مقاومت گياه در شرايط سخت را كنترل    
  ها  ها و جوانه خفتگي دانه –آب را در گياهان تحت تنش خشكي حفظ    
  ها  كاهش مدت نگهداري ميوه –اي را تحريك  تقسيم ياخته   
  هاي بدون دانه  توليد ميوه –ها جلوگيري  زني دانه از جوانه   

 هاي حسي انسان موجودند و بر درك مزة غذا مؤثرند؟  هاي شيميايي است كه در اندام همة گيرنده مشتركچند مورد ويژگي  .86
  . شوند هاي غير عصبي محسوب مي جزو سلول) الف
  . است  زوائدي دارند كه با مايع پيرامون خود در تماس) ب
  . دهد هاي ديگر، سيناپس تشكيل مي ونآكسوني دارند كه با نور) ج
  . دهند ها اجازه عبور مي داري دارند كه به بعضي يون هاي دريچه كانال) د
   1   2   3   4  

 ، دربارة عضلة سه سر بازوي انسان صادق است؟ عبارتكدام  .87
  . اند طور مستقيم در تمام طول به يكديگر چسبيده هاي آن، به تارچه   
  . آورد اض، ساعد را به سمت باال ميبه دنبال انقب   
  . توسط بافت پيوندي بسيار مقاوم به استخوان پهن اتصال دارد   
  . گيرد انقباض تارهاي آن، همواره به صورت آگاهانه انجام مي   

 كند؟  طور مناسب كامل مي ، عبارت زير را بهگزينهكدام  .88
  » ............، را دارند ............در همة جانوراني كه توانايي «
  . شود هاي بدن انجام مي اي، تنفس واقعي سلول ياخته  با رسيدن اكسيژن به مايع بين –انجام دفاع اختصاصي    
  . شوند دار خون منتقل مي هاي آهن گازهاي تنفسي از طريق پروتئين –يابي  ايجاد صداهاي ويژة جفت   
  . خورده است د كربن به دفعات چيناكسي سطوح مبادلة اكسيژن و دي –ترشح فرومون   
  . شود هاي پوستي وارد خون مي اكسيژن جو فقط از طريق مويرگ –انجام لقاح خارجي    

طـور معمـول صـاحب     اگر زن و مردي بتوانند بـه . هاي آسياب، مربوط به نوعي صفت اتوزومي بارز است كنيم كه ظاهر شدن دندان فرض مي .89
در اين صورت، احتمال اينكه سه فرزنـد  . ها در ارتباط با اين صفت، ژن نمودي متفاوت با والدين داشته باشند بعضي از آن كهفرزنداني شوند 

با در نظر گرفتن اين كه در هـر زايمـان يـك    (هاي آسياب باشد، كدام است؟  هاي آسياب و يك فرزند داراي دندان اين خانواده، فاقد دندان
 .) شود فرزند متولد مي

   1
64    1

256    3
64    3

256   

 به آب و هواي گرم و خشك درست است؟  C4كدام عبارت، در مورد پاسخ گياهان  .90
  . كنند آزاد مي 2COپي خروج مولكول دو كربني از كلروپالست،  ، در3Cهمانند گياهان    
  . نمايند اكسيد كربن جو را به صورت اسيدهاي آلي تثبيت مي ، ديCAMبرخالف گياهان    
  . سازند ، به تركيب پنج كربني، تركيبي ناپايدار ميCO2، با اضافه كردن CAMهمانند گياهان    
  . دهد ها، به ميزان زياد فعاليت اكسيژنازي انجام مي اكسيد كربن آن كنندة دي ، آنزيم تثبيت3Cبرخالف گياهان    

56

57

58

59

60

61

62
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 كند؟  طور مناسب كامل مي زير را به عبارتكدام گزينه،  .91
  » ............ور معمول در يك فرد جوان، هنگام عمل جايگزيني ط به«
  . شود توليد پروژسترون از جسم زرد آغاز مي   
  . اند گرديدهها متمايز  هاي دروني بالستوسيست از ساير ياخته ياخته   
  . كند رويان به واسطة استفاده از مواد غذايي خون مادر به سرعت رشد مي   
  . كنند كنندة رويان به سرعت نمو پيدا مي كننده و تغذيه ظتهاي محاف پرده   

 كدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟  .92

  . هاي مربوط به تكامل يك رفتار ناتوان هستند از نظر پاسخ به پرسش   
  . كند هاي چرايي كمك مي دريافتند كه فهم و درك انتخاب طبيعي در پاسخ به پرسش   
  . دانند وز شكل نهايي هر رفتار، همواره سهم بخش ژني و بخش يادگيري را برابر ميدر بر   
  . گيرد ها انجام مي معتقدند، رفتارهاي متنوع جانوران فقط به هدف موفقيت در حفظ بقاي آن   

گردند، پـس از رشـد، تكثيـر و تغييـر      ژن ويژه مواجه مي نتيموجود در طحال، وقتي براي نخستين بار با يك آ B هاي لنفوسيتدر انسان،  .93
 هاي حاصل از تكثير، كدام است؟  ويژگي مشترك همة اين ياخته. آورند وجود مي شكل، تعدادي ياخته را به

  . اي دارند كه كامالً در بخش مركزي ياخته قرار گرفته است هسته   
  . ها متصل گردند ژن تقيماً به آنتيتوانند مس نمايند كه مي مرهايي توليد مي پلي   
  . ها ايجاد كنند هايي در ساختار غشاء آن ها روزنه توانند با اتصال به ميكروب سازند كه مي هايي را مي پروتئين   
  . شوند طور آزاد در خون، لنف و بافت يافت مي كنند كه به هايي ايجاد مي مولكول درشت   

 يري درست است؟ پذ رفتار نقشدربارة كدام عبارت،  .94

  . شود همانند رفتار حل مسئله، تحت تأثير يك محرك شرطي شروع مي   
  . كند همانند رفتار شرطي شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز مي   
  . دهد برخالف خوگيري، در دورة مشخصي از زندگي يك جانور رخ مي   
  . كنش اطالعات ژني و يادگيري است برخالف رفتار شرطي شدن كالسيك، محصول برهم   

 است؟  نادرستاستوانة آوندي ريشة لوبيا،  هاي ياختهترين  كدام عبارت، دربارة بيروني .95

  . كنند جلوگيري مي) پروتوپالستي(از حركت آب و امالح در مسير سيمپالستي    
  . ترين بخش ريشه تعلق دارند هايي هستند كه به ضخيم در مجاورت ياخته   
  . تر هستند به آوندهاي چوبي باريك نسبت به قطورترين آوندهاي چوبي نزديك   
  . كنند هاي محلول در آب را به داخل آوندهاي چوبي وارد مي با صرف انرژي يون   

 است؟  ديوارة هر لولة پر پيچ و خم موجود در دستگاه توليدمثلي يك مرد جوان، صحيح هاي ياختهطور معمول كدام عبارت، دربارة  به .96

  . سازند كه مسئول توليدمثل هستند هاي هاپلوئيدي را مي با تقسيم خود، ياخته   
  . هايي قرار دارند كه ترشح هورمون جنسي مردانه را بر عهده دارند در مجاورت ياخته   
  . نمايند اي، از دو نوع گيرندة الكتروني استفاده مي هاي مرحله اول تنفس ياخته در يكي از واكنش   
  . كنند اي، با افزودن فسفات به نوعي مولكول، انرژي را ذخيره مي در مرحلة دوم تنفس ياخته   

روند،  شوند و به تدريج از بين مي هاي حاصل از اووسيت اوليه كه از تخمدان آزاد مي طور معمول در يك فرد جوان، چند مورد دربارة ياخته به .97
 صحيح است؟ 

  . يت را دارندهاي مسئول تعيين جنس ژن) الف
  . اند فقط يك عامل مربوط به هر صفت را دريافت كرده) ب
  . ها، از دو نيمه شبيه به هم تشكيل شده است هر كروموزوم هستة آن) ج
  . هاي هيپوفيزي و هيپوتاالموسي نقش داشته است ها، فقط هورمون در تشكيل آن) د
   1   2   3   4  

63

64

65

66

67

68

69
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 شود؟  كه در فضاي دروني معدة يك فرد بالغ، يافت مي استهايي  چند مورد ويژگي مشترك همة آنزيم .98
  . اند تحت تأثير عوامل هورموني لولة گوارش توليد شده) الف
  . اند هاي اصلي غدد معده ساخته شده فقط توسط ياخته) ب
  . اند به كمك اسيد كلريدريك، به صورت فعال درآمده) ج
  . اند دهوجود آم هاي سنتز آبدهي به توسط واكنش) د
   1   2   3   4  

 گردان، صحيح است؟  موجود در غشاي تيالكوئيد گياه آفتاب فتوسيستمكدام عبارت، در ارتباط با هر  .99
  . ، حداكثر جذب نوري را داردP680و  P700هاي  با دارا بودن كلروفيل   
  . گردد هاي حاصل از تجزية آب جبران مي يق الكترونكمبود الكتروني آن، از طر   
  . آزاد شوند aهاي  ها از كلروفيل شود تا الكترون انرژي جذب شده در آن، باعث مي   
  . دهند پروتون، مقداري انرژي از دست مي  هاي خارج شده از آن، با عبور از پمپ الكترون   

  خوار، تعدادي كيسه وجود داردكه به درون معده راه دارند، مشخصة اين جانور كدام است؟  جانور گياه در اطراف معدة نوعي .100
  . پاهاي جلويي آن، به مراتب طولي بلندتر از پاهاي عقبي دارند   
  .  كند اسكلتي حفاظتي دارد كه از رشد بيش از حد جانور جلوگيري مي   
  . ارش شيميايي مواد غذايي دارد، فاقد توانايي جذب مواد غذايي استهايي براي گو هر جايگاهي كه آنزيم   
  . شود هاي بدن رانده مي دار قلب، ابتدا به سوي سر و ساير بخش خون از طريق منافذ دريچه   

 است؟  نادرستدانه،  پروردة يك گياه نهانشيرة دار موجود در  كدام عبارت، دربارة تركيبات آلي نيتروژن .101
  . نمايند اي عبور مي روش انتشار از غشاهاي ياخته تنها به   
  . گردند جا مي در آوند آبكش با جريان فشاري و در جهات مختلف جابه   
  . كنند هسته به سمت محل مصرف حركت مي دار و بي هاي هسته به كمك ياخته   
  . رفته باشدها ممكن است بعد از فعاليت نوعي باكتري غيرفتوسنتزكننده صورت گ توليد آن   

 است؟  صحيحدار  كدام عبارت، در ارتباط با جانوران مهره .102
  . دهد انتخاب طبيعي، به رفتارهاي گروهي هر گونه شكل مي   
  . گزيند كه همواره به نفع بقاي هر گونه است انتخاب طبيعي، صفاتي را برمي   
  . شود ر گونه ميهاي ظاهري در نرهاي ه انتخاب جنسي، همواره باعث ازدياد ويژگي   
 .  هاي خزانة ژني جمعيت تأثيرگذار است انتخاب جفت، از عواملي است كه بر فراواني نسبي دگره   

 نادرسـت كنـد،   اي قابل بلع تبديل مي با غذا، آن را به توده شدنكدام مورد، در ارتباط با عاملي كه طي گوارش در ا نسان به واسطة مخلوط  .103
 است؟ 

  . گيرد توليد آن همواره آگاهانه صورت مي   . كند يي كمك ميبه احساس چشا   
  . شود جزئي از مكانيسم دفاعي بدن محسوب مي   . در فعاليت گوارشي فرد سهيم است   

 ؟ است نادرستكدام عبارت،  .104
  . هاي مختلف، تأثيرات غيريكساني دارد در جمعيت) ژن(اي  رانش دگره   
  . هاي مشترك دو جمعيت شود ويژگي تواند سبب افزايش شارش ژن مي   
  . دهد شارش ژن همانند جهش، با تغيير در مادة ژنتيك افراد، تنوع جمعيت را افزايش مي   
  .  اي برخالف انتخاب طبيعي ارتباطي با سازگاري با محيط ندارد رانش دگره   

 شود؟  روبين موجود در صفرا محسوب مي است كه منشأ بيلي شيمياييطور معمول، كدام ويژگي مربوط به نوعي تركيب  به .105
  . شود در پي هر بار فعاليت، مجدداً توليد مي   
  . نسبت به هر نوع تغيير دمايي حساس است   
  . كند شكل فضايي آن تحت تأثير پروتئاز تغيير مي   
  .  باشد در هستة ياخته مي) ژن(توليد آن نيازمند رونويسي از يك نوع    
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 كدام عبارت، دربارة اين تركيب غيرهورموني صحيح است؟ . نسان با توليد صفرا در دفع نوعي تركيب شيميايي اضافي نقش دارندهاي كبد ا ياخته .106

  . گريز صفرا است تنها تركيب آب   
  . دوست غشا در تماس است هاي آب فقط با بخش   
  . ها شود تواند باعث بروز يرقان در بافت در شرايط غيرمعمول مي   
  . اند مونومرهاي يكسان آن با پيوندهاي كوواالنسي به يكديگر متصل شده   

 است؟  نادرستكدام عبارت، دربارة اين اليه . شود هاي كرة چشم انسان در جلو به بخشي شفاف تبديل مي يكي از اليه .107

  . با عضالت غيرارادي چشم تماس دارد   .  اي سفيد رنگ و محكم است حاوي پرده   
  .  شود توسط زالله تغذيه مي  بخشي از آن   . پوشاند ر بخش عقبي كرة چشم را ميسرتاس   

 اي دارد؟  ، چه مشخصهاستاي كه متعلق به سومين حلقة گل زنبق  هر گرده .108

  . اي ايجاد شده است به دنبال نوعي تقسيم ياخته   
  . شود هاي گرده به دانة گردة رسيده تبديل مي پس از جدا شدن از كيسه   
  . گردد پس از دو بار تقسيم ميتوز، داراي ديوارة خارجي و داخلي مي   
  . وجود آمده است هاي پارانشيم خورش به از تقسيم ميوز يكي از ياخته   

 شوند، صحيح است؟  هايي كه از رودة انسان خارج مي چند مورد، دربارة همة مويرگ .109

  . كنند محتويات خود را به سمت قلب هدايت مي) الف
  . اند بافتي را دريافت كرده تر حجم مايع ميان بيش) ب
  . بينند ها، آسيب مي هاي پير هنگام عبور از آن اريتروسيت) ج
  .  هاي جذب شده، به خون نقش دارند در انتقال چربي) د
   1   2   3   4  

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به .110

هستند كه  )اي سلسله(فرمانرويي شيميوسنتزكننده كه توانايي تبديل آمونيوم به نيترات را نيز دارند، متعلق به اي و  جانداراني تك ياخته«
  » ............طور معمول  همة اعضاي اين فرمانرو، به

  . آورند وجود مي اي به ساختارهاي رشته   
  .  اصلي باشد) وموزومكر(تن  هاي دناي با تكثير مستقل از فام توانند حاوي مولكول مي   
  . دهند ساختارهاي توليدمثلي تشكيل مي   
  . توانند به روش غيرجنسي تكثير شوند مي   

 است كه توانايي هيدروليز گليكوژن را دارند؟  درستهاي پيكر يك فرد سالم  چند مورد، در ارتباط با همة ياخته .111

  . گيرند هاي پر اكسيژن مي گلوكز را فقط از طريق رگ) الف
  . كنند تحت تأثير گلوكاگون، گلوكز را به داخل خون وارد مي) ب
  . سازند ماده مي را در سطح پيش ATPاي،  در نخستين مرحله از تنفس ياخته) ج
  . نمايند قل ميرا در نهايت به نوعي پذيرندة آلي منت NADHهاي  اي، الكترون در طي تنفس ياخته) د
   1   2   3   4  

 اي درست است كه در حركات يك ماهي استخواني نقش دارد؟  كدام عبارت، دربارة هر باله .112

  . كند هاي خود را از انشعابات سرخرگ پشتي دريافت مي اكسيژن مورد نياز ياخته   
  . كند هاي خود را ابتدا به بخش ويژة تنفسي وارد مي گاز حاصل از تنفس ياخته   
  . تر است در سطحي از بدن قرار دارد كه به قلب نزديك   
  .  دهد خون كم اكسيژن را از طريق سياهرگي مستقيماً به مخروط سرخرگي مي   
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 شدة دانه كاج، صحيح است؟  چند مورد، دربارة رويان تازه تشكيل .113
  . پردازد شديداً به انجام تبادالت گازي با محيط مي) الف
  . كند تأثير عوامل دروني، حركت فعال خود را آغاز مي تحت) ب
  . كند نياز غذايي خود را به مقدار زياد از آندوسپرم تأمين مي) ج
  . شود از صدمات مكانيكي و عوامل نامساعد محيطي حفظ مي) د
   1   2   3   4  

 ده است؟ با توجه به شكل زير، كدام عبارت در ارتباط با زردپي زيرزانو، درست بيان ش .114
  . هاي االستين و كالژن است ، حاوي رشته1همانند بخش شمارة    
  . اي فراواني دارد هاي مدور و مادة زمينه ، ياخته4برخالف بخش شمارة    
  . شود ، به انتهاي دو استخوان در محل مفصل متصل مي3همانند بخش شمارة    
  . ت پيوندي در كنار هم قرار دارندها توسط غالفي از باف ، ياخته2برخالف بخش شمارة    

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به .115
  » ............،  ............ها برخالف عامل مولّد  در ريزوبيوم«
  . شود پيام چند ژن مجاور، توسط يك مولكول ريبونوكلئيك اسيد حمل مي –آفت غوزة پنبه    
  . كند هاي درون ژن، مولكول حاصل از رونويسي تغيير مي اي در توالي ا وقوع هر جهش نقطهب –عامل مولد سل    
  . كننده، توالي آمينواسيدي بسيار متفاوتي دارند هاي رونويسي عامل مولد ماالريا، پروتئين   
  . ها وجود دارد فرصت بيشتري براي تنظيم بيان ژن –كننده از درخت آكاسيا  جاندار حفاظت   

فالايرغالتحص�الن مخصوص سؤالهاي
  

 شود؟  كينين و مشتقات آن درمان مي مصرفكدام، عالمت نوعي بيماري است كه با  .116
  هاي مولد عرق  كاهش فعاليت سلول    عدم تمايل فرد به مصرف آب    
  ها  كاهش فعاليت ترشحي گروهي از گرانولوسيت   ها و كبد  نياز شديد بدن به نوعي از ترشحات كليه   

 بندي رايج امروزي، درست است؟  م ردهكدام عبارت، با توجه به نظا .117
  . تعلق دارد Canisگرگ برخالف سگ، به سردة    
  . خرس برخالف ماهي، در شاخة پستانداران قرار دارد   
  . ماهي همانند كروكوديل، در ردة طنابداران قرار دارد   
  . خواران تعلق دارد سگ همانند خرس، به راستة گوشت   

 اي قرار گيرند؟ شناسان، بايد در فرمانروي كامالً جداگانه ازياني صادق است كه بنا به عقيدة بعضي از زيستكدام عبارت، دربارة آغ .118
  . كنند هاي سيتوپالسمي قابل انعطاف خود، حركت مي همانند آغازيان انگل، با استفاده از برآمدگي   
  . نمايند روش جنسي توليدمثل ميهاي غذايي، معموالً به  هاي زنجيره ترين توليدكننده همانند مهم   
  . هاي قوي، يك تاژك در شيار طولي و يك تاژك در شيار عرضي دارند برخالف آغازيان توليدكنندة سم   
  . كنند هاي آلي محيط استفاده مي ها، براي كسب انرژي از مولكول ترين آغازيان ساكن اقيانوس برخالف بزرگ   

 كننده دارند؟  هاي متنوع رونويسي كنند و آنزيم تر عمل مي هاي ديگر تخصصي درست است كه نسبت به انگل هايي كدام عبارت، دربارة همة انگل .119
  . هاي تمايزيافته دارند پيكري با سلول     . اي دارند چرخة زندگي ساده   
  . كنند كامالً شبيه خود ايجاد مي هايي از نظر ژنتيكي همواره زاده   . طور حتم، با ساختار دروني بدن ميزبان، هماهنگ هستند به   

 شود، صحيح است؟  اي بدون غشا كه در اسپرم يك فرد سالم يافت مي ياخته ساختارچند مورد، در ارتباط با نوعي  .120
  . كند دوك تقسيم را ايجاد مي)ب .در پايداري غشاي هسته نقش دارد)الف
  . تواند درون بخش غشادار مجزايي يافت شودمي)د .در ساختار خود، فاقد پيوندهاي پپتيدي است)ج
   1   2   3   4  

 شوند، كدام عبارت درست است؟  طور معمول، در ارتباط با همة جانداراني كه براساس نوع ديوارة سلولي خود، به دو گروه تقسيم مي به .121
  . هوازي و هوازي را دارند توانايي انجام چند نوع فرايند بي   
  . ساكاريدي چسبناكي وجود دارد ها، پوشش پلي ة آندر اطراف ديوار   
  . توانند دور تا دور كروموزوم و مقدار كمي از سيتوپالسم خود ديوارة ضخيمي بسازند مي   
  . تقسيم شوند) DNAدر بين دو مولكول (اي از غشا  توانند با اضافه كردن غشاي سلولي جديد به نقطه مي   
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ر ظن ژن مورد نادر اين جمعيت، فراواني افرادي كه دو الل غيريكس. در جمعيت متعادلي، نوعي صفت اتوزومي مغلوب مورد بررسي قرار دارد .122
 . است ............در اين صورت فراواني . اند، معادل نيمي از فراواني افرادي است كه دو الل غالب را دارند را دريافت نموده

1الل مغلوب،    
  الل غالب و مغلوب برابر      الل غالب 4

1الل مغلوب،      الل غالب، دو برابر الل مغلوب    
  الل غالب  3

 اي دارد؟  الگوي رشد لجيتسيك چه مشخصه برخالفالگوي نمايي رشد  .123
  . گيرد ي را نامحدود در نظر ميمنابع غذاي   . توجه است به تنوع افراد گونه بي   
  . گيرد پارامتر گنجايش محيط را در نظر مي   . به رقابت شديد بين افراد توجه دارد   

 : سركه مگسبا توجه به آميزش زير در  .124

+  
  بال كوتاه و چشم خطي

  
×  

  
  P: بال بلند و چشم گرد

+  
1
  بلند و چشم لوبيايي شكلبال  2

  
×  

  
1
  F1: بال بلند و چشم خطي 2

  ) xxو مگس سركة ماده،  xyمگس سركة نر، (دارند؟  P، ژنوتيپي متفاوت با افراد F2هاي نسل  چه نسبتي از مگس

   7
8    1

8    3
4    1

4   

 . است ............ميليون سال قبل از  حدوداً مربوط به هزار ............نشان داد كه  پژوهشگرانآوري شده توسط  اطالعات جمع .125
  چهارمين انقراض گروهي  –داران  آفرينش اولين مهره   
  ها  شروع فتوسنتز سيانوباكتري –ترين سنگواره  قديمي   
  ها، پنجمين انقراض گروهي  پيدايش اولين پروكاريوت   
  ر خشكي داران د پيدايش نخستين مهره –آفرينش نخستين جانداران پرسلولي    

شود، كـدام عبـارت دربـارة ايـن      در انسان، به هنگام اتصال هورمون گلوكاگون به گيرندة ويژة خود، نوعي ساختار به اين گيرنده متصل مي .126
 ؟ نيستساختار صادق 

  . دهد شكل مولكولي هورمون را تغيير مي   
  . يابد به سطح سيتوپالسمي گيرنده اتصال مي   
  . سلول نقش مؤثري دارددر توليد سوخت اصلي    
  . شود پس از جدا شدن از گيرنده، به ليپيدهاي غشا متصل مي   

همانند خـود دارد، ازدواج   ............با فردي كه از نظر اين صفت  ............، اگر فرد شمارة  ............است كه  بيماريدودمانة زير مربوط به نوعي  .127
 . درصد فرزندان سالم باشند 75 رود كند، در اين صورت انتظار مي

  
  فنوتيپي  – 14 –گردد  خون فرد در مواقع لزوم، منعقد نمي   
  ژنوتيپي  – 13 –آيند  هاي قرمز فرد به شكل داسي درمي گلبول   
  ژنوتيپي  – 11 –شود  بدن توليد نمي در هاي سياه در فرد مبتال، رنگيزه   
  فنوتيپي  – 12 –كند  اه سالگي بروز مينخستين نشانة آن در سنين سي تا پنج    
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 كدام عبارت، صحيح است؟  .128
  . هاي آن حتمي است اگر جاندار حاصل از دو رگه زايا باشد، عادي بودن زاده   
  . اگر جاندار دو رگه نازيستا باشد، جدا ماندن خزانة ژني دو گونة والد آن حتمي است   
  . اه بودن طول عمر آن نسبت به والدين حتمي استاگر جاندار دو رگه نازا باشد، كوت   
  . اگر جاندار حاصل از دو رگه زيستا باشد، انتقال مادة ژنتيكي آن به نسل بعد حتمي است   

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به .129
  » .دهد تشكيل مي ............هاي  گگيرد، به فراواني، ها مورد استفاده قرار مي ............نوعي قارچ كه براي «
  اي  جنسي را درون كيسه يا ساختار ويژه –تخمير سس سويا    
  يافته  هاي تخصص غيرجنسي را در نوك نخينه –سيلين  توليد پني   
  هاي به هم بافتة فنجاني شكل  غيرجنسي را درون نخينه –توليد نان    
  ساختار توليدمثلي گرز مانندي  جنسي را در –طعم دادن به بعضي پنيرها    

 يابد؟  زندگي پالسموديوم مولد ماالريا، اندكي پس از كدام اتفاق، مواد سمي پالسماي خون فرد آلوده افزايش ميچرخة با توجه به  .130
  هاي خون  ها در داخل سلول پيدايش گامتوسيت   ها  ها از بعضي مروزوئيت نمو گامتوسيت   
  هاي خون  ها در داخل بعضي سلول تقسيم سريع مروزوئيت   مراه با بزاق پشه به خون فرد ها ه ورود اسپوروزوئيت   

 است؟  نادرستكدام عبارت، در ارتباط با عقايد داروين  .131
  . هاي يك جاندار قادر به بقا و زادآوري هستند در اغلب موارد تنها تعداد محدودي از زاده   
  . دهند هاي جمعيت خود را تغيير مي يژگيافراد داراي صفات مطلوب، به تدريج و   
  . شود هر گونه، پس از گذشت يك دورة طوالني ناگهان دستخوش تغيير مي   
  . دهند فرزندان همواره حد واسط صفات والدين خود را نشان مي   

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به .132
  » .وجود آمده است به ............طور مستقيم از  را دارد، به ............ه توانايي در چرخة زندگي كالميدوموناس، هر سلولي ك«
  اسپوروفيت پرسلولي  –انجام ميتوز      زئوسپور –جوشي  هم   
  سلولي هاپلوئيدي  –به دام انداختن انرژي خورشيد    ادغام دو سلول دو تاژكه –انجام ميوز    

 است؟  نادرستدهد،  ئم بيماري ايدز را نشان ميكدام عبارت دربارة فردي كه عال .133
  . گيرند هاي ويروسي، با آرايش مخصوصي در كنار يكديگر قرار مي ها و ژن ها، پروتئين در سلول   
  . ليتر خون رسيده است عدد در هر ميلي 200، به كمتر از Tهاي  نوع خاصي از لنفوسيت   
  . توانند دستخوش تغيير شوند موجود در بدن، مي HIV هاي ژن آنتي   
   DNA  ويروس، جدا ازDNA شود سلول ميزبان تكثير مي .  

دوازدهمچ�ها مخصوص سؤالهاي
  

 ؟ نيستهاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان  كدام مورد از راه .134

  وب از گياهان خودرو و انتقال آن به گياهان زراعي با استفاده از مهندسي ژنتيك هاي مطل استخراج ژن   
  هاي خاك در تهية موادمغذي و حفاظت گياهان در برابر آفات  به كارگيري ميكروبيوم   
  ها بدون رعايت اصول ايمني زيستي ايجاد گياهان تراژني، تكثير و كشت آن   
  عوامل محيطي با گياهان  هاي سودمند تر تعامل شناخت بيش   

 ... .توان بيان داشت  با توجه به منحني دم نگاره در يك فرد سالم مي .135

  . اند اي داخلي در حال استراحت هاي بين دنده در زمان ثبت حجم جاري، ماهيچه   
  . اند هاي ناحية گردن در حال انقباض در زمان ثبت حجم ذخيره بازدمي، ماهيچه   
  . شود جزئي از ظرفيت تام محسوب مي مردهي برخالف هواي حجم ذخيرة دم   
  . شود مانده همانند حجم ذخيرة بازدمي جزئي از ظرفيت حياتي محسوب مي حجم باقي   

 ؟ نداردپذيري زيادي در آب  باشد كه انحالل كدام عبارت عالئم نوعي بيماري است كه حاصل افزايش نوعي مادة دفعي نيتروژن مي .136

  كاهش سوخت و ساز نوكلئيك اسيدها   ادرار pHافزايش    التهاب مفاصل   سنگ كليه عدم تشكيل   
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 داران صحيح است؟ كدام عبارت دربارة راهكارهاي تنظيم اسمزي در همه مهره .137

  . اي دارند كه ساختاري مشابه با عملكرد متفاوت دارد داران كليه مهره   
  . ها است ب با واپايش تعادل اسمزي مايعات بدن آنترين شكل كليه را دارند كه متناس پيچيده   
  . تحت فشار بودن خون در سيستم گردش خون بسته در تراوش آن از غشاها به كليه نقش مهمي دارد   
  . هايي در دستگاه ادراري است همگي مربوط به سازگاري   

 كدام عبارت دربارة بن الدي صادق است كه در ساقه دو خاستگاه دارد؟ .138

  . ا پوست شدندرهاي مسن جانشين پي توانند در اندام هاي حاصل از آن مي ياخته   
  . را دارند الدياي توانايي بازگشت به حالت سر هاي نرم آكنه برخي از ياخته    
  . شوند جزئي از پوست درخت محسوب مي همگي كند كه هايي توليد مي در اطراف خود ياخته   
  .شود ها به تدريج سوبريني مي كند كه ديوارة آن ي توليد ميهاي به سمت بيرون ياخته   

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به .139

 »...دانه، هر ياختة گياهي كه  در گياهي نهان«

  . يابد، توانايي ترشح پوستك را دارد در ريشه به تاركشنده تمايز مي   
  . تقال شيرة خام به آوند چوبي نقش داردباشد، در ان فاقد پروتوپالست زنده مي   
  . باشد، در ترابري شيرة پرورده به نقاط مختلف گياه نقش دارد اي بدون هسته مي حاوي ميان ياخته   
  . فاقد ديوارة پسين چوبي شده است، قابليت جذب نور خورشيد توسط سبزينه را دارد   

شود  اي اسكلتي، سبب ايجاد موج تحريك در طول غشاي اين ياخته مي ياختة ماهيچهنوعي پيك شيميايي با اتصال به گيرندة خود در سطح  .140
 هاي شيميايي صحيح است؟ كدام عبارت در ارتباط با همة انواع اين پيك

  . شوند با صرف انرژي زيستي از ياختة سازندة خود ترشح مي   
  . كنند ها در خون طي مي تري را نسبت به هورمون مسافت كم   
  . شوند ها ترشح مي ريز پراكنده در اندام هاي درون ياخته از   
  . شوند اي نمي ها وارد مايع بين ياخته برخالف هورمون   

 كند؟  طور نامناسب كامل مي كدام مورد عبارت زير را به .141

 ».افزايش يابد .........شود  سبب مي .........در انسان افزايش غيرطبيعي هورمون «

  ضدادراري ـ فشار اسمزي خوناب   يد ـ بازجذب كلسيم در گرديزهغدد پاراتيروئ   
  هاي ويروسي به بيماري ابتالكورتيزول ـ      آلدوسترون ـ فشار خون   

اي خود از نقطة وارسي متافازي به طور صحيح در حال عبور است، كدام عبـارت   ساعت از لقاح، ياختة تخم در چرخة ياخته 36پس از حدود  .142
 ا هر رشتة دوك تقسيم موجود در اين ياخته صحيح است؟در ارتباط ب

  . موجود در قطبين در ارتباط است سانترومرهايبا    
  . دهد هاي همتا رخ مي در پي اين مرحله جدايي كروموزوم   
  . ها متصل است به سانترومر كروموزوم   
  . شود هايي پروتئيني است كه ضمن فشرده شدن كروموزوم پديدار مي ريز لوله   

 كند؟  كامل مي نادرستيعبارت زير را به گزينه كدام  .143

 » .........دارد به طور حتم  .........به طور معمول هر «

  . هاي مضاعف شده ـ درون تخمدان به وجود آمده است اووسيتي كه كروموزوم   
  . شود يهاي قبلي خود حاصل م اسپرماتوسيتي كه دو جفت سانتريول ـ از سيتوكينز ياخته   
  . دهد هاي فوليكولي ـ دوك تقسيم را تشكيل مي اووسيتي كه در اطراف خود ياخته   
  . شود هاي سرتولي تغذيه مي اسپرماتوسيتي كه به مرحلة همانندسازي دنا براي انجام تقسيم خود نياز ـ توسط ياخته   
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 كند؟ درستي كامل مي كدام، عبارت زير را به .144
 ».جانداري دوالد است ......... زنبورعسلي كه طي«
  آيد، همانند مارهاي حاصل بكرزايي وجود مي لقاح به   
  هاي حاصل از لقاح كرم خاكي شود، برخالف زاده بكرزايي توليد مي   
  هاي كرم كبد آيد، برخالف زاده وجود مي لقاح به   
  شود، همانند مارهاي حاصل از بكرزايي  بكرزايي توليد مي   

 هاي دفاعي در گياهان صحيح است؟ ارت در ارتباط با پاسخكدام عب .145
  . شود اي مي كنندة رشدي كه در فرآيندهاي مربوط به مقاومت گياه در شرايط سخت نقش دارد، سبب مرگ ياخته هر تنظيم    
  . تواند از رشد دانه گياهان ديگر جلوگيري كند تركيبات سمي گياهي مي   
  . كند اي در گياه از تكثير ويروس جلوگيري مي فس ياختهسيانيد با متوقف كردن تن   
  . شوند خواران در صورت استفاده از گياه نيكوتين قطعاً دچار مسموميت مي همة گياه   

 كند؟  درستي كامل مي چند مورد عبارت زير را به .146
  »...هاي زيستي از نظر ساختار شيميايي و عملكرد، همگي  ترين مولكول متنوع«

  . كنند صورت كاتاليزورهاي زيستي عمل ميبه ) الف
  . اي منشعب هستند داراي زنجيره) ب
  . در ساختار خود پيوند هيدروژني دارند) ج
 . اند در حضور آنزيم، طي واكنش سنتز آبدهي ايجاد شده) د
   1   2   3   4  

 است؟ اند، صحيح هاي خطي ايجاد شده تن هايي كه از روي فامRNAكدام عبارت دربارة همة  .147
  . با داشتن ساختاري سه بعدي، فعاليت آنزيمي دارند   . اند در پي فعاليت هليكازي آنزيمي پروتئيني ساخته شده   
  . با رشته رمزگذار در مولكول دنا رابطة مكملي دارند   . شوند پس از ورود به ميان ياخته كوتاه مي   

 كند؟  درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به .148
 ».متولد شود ......... نيستباشد، ممكن  .........مبتال به بيماري  .........اگر «
  پدري ـ اتوزومي بارز ـ پسري سالم   باشد ـ نهفته ـ فرزندي ناقل  Xمادري ـ وابسته به    
  بارز ـ دختر سالم Xپدري ـ وابسته به    مادري ـ اتوزومي نهفته ـ فرزندي ناقل   

 يابند صحيح است؟ هاي پيرووات با گرفتن الكترون، كاهش مي ة فرآيندي كه در آن مولكولكدام عبارت دربار .149
  . شود هر باكتري داراي توانايي انجام اين فرآيند سبب ترش شدن و فساد شير مي   
  . اي همراه خواهد بود به دنبال تشديد بروز آن در ماهيچه، با درد ماهيچه   
  . از اكسيژن در طي اين فرآيند وجود داردامكان تشكيل راديكال آزاد    
  . شود در طي فرآيند، سبب ور آمدن خمير نان مي CO2به دليل توليد    

 سازي صحيح است؟ كدام عبارت دربارة هر ناقل همسانه .150
  . اي توانايي تكثير دارند هاي پيش هسته تنها در ياخته   
  . شوند بريده مي EcoR1الزاماً توسط آنزيم    
  . كنند هاي ياختة ميزبان براي تكثير استفاده مي از آنزيم   
  . تن اصلي قرار دارند هاي فاقد هسته و خارج از فام در ياخته   

  .........اي كه نخستين بار توسط هوگو دووري كشف شد  در پديده .151
  . دارندبا برداشتن مانع جغرافيايي، دو جمعيت توان تبادل ژن را ن   
  . هايي زيستا و زايا است هاي جديد، زاده حاصل آميزش بين گونه   
  . شود جهش عامل اصلي ايجاد گونه جديد محسوب مي   
  . هاي جديد همراه است بروز جهش با ايجاد دگره   
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تجرب� سراسري 97ف�ز�8
  

فالايرغالتحص�الن) و (دوازدهم گروه دو هر مشترك سؤالهاي
  

 
كند، اگر دو آينه با هم زاوية  به آينة تخت ديگر برخورد ميتابد و بعد از بازتاب از آن  درجه به يك آينة تخت مي 30با زاوية تابش  نوريپرتو  .152

  تاب از آينة دوم چند درجه است؟زبا زاويةدرجه بسازند،  45
   15    20    25    30    

mبا سرعت اولية g200اي به جرم گلوله .153
s

از انرژي گلولـه تـا    J10شود، مقاومت هوا باعث مي. شود پرتاب مي در راستاي قائم، رو به باال 30

mg(رفت؟  داشت، گلوله چند متر باالتر مي اگر مقاومت هوا وجود نمي. رسيدن به اوج تلف شود
s210(  

   5    10    15    20    
است و شعاع قاعدة آن، نصف طول ضلع مكعـب اسـت،    2برابر طول ضلع يك مكعب توپر به چگالي 1ارتفاع يك مخروط توپر به چگالي .154

1اگر جرم اين دو با هم برابر باشد،
2




3(كدام است؟   (  

   3
4    1

4    4    2    

  نامند؟ به بخار را به ترتيب چه مي مايعو  بخارتبديل بخار به مايع، جامد به   .155
  ميعان، چگالش و تصعيد     تصعيد، چگالش و تبخير   
  تصعيد و تبخير  ميعان،     تصعيد، تبخير و ميعان   

0/درجة سلسيوس، 50يك تيرآهن در اثر افزايش دماي  .156 ، كـدام  SIشود، ضريب انبساط طولي اين تيرآهن در درصد به طولش اضافه مي 06
  است؟

   / 51 2 10    / 51 6 10    56 10    58 10   
 cm3400در فشار ثابت دماي گاز را چند كلوين افزايش دهيم تـا حجـم گـاز   . است lit2برابر C7در دماي كاملگاز حجم مقدار معيني  .157

  افزايش يابد؟
   46     56     319     329   

qاگر بار. الكتريكي وارد بر هر يك از بارها صفر است نيروهايدر شكل زير، برايند  .158 C4 1  در نقطةO  قرار گيرد، نيروي الكتريكي وارد بر آن

N.mk(شود؟  چند نيوتون مي
C

29
29 10 (    

   /1 25      /5 95     
   /6 75      /7 55  

Nمتري آن قرار دارد، برابر نتيسا 30كه در فاصلة  Aدر نقطة qميدان الكتريكي حاصل از بار .159
C

قرار گيرد،  Aدر نقطة qاگر بار. است 510

/نيرويي برابر N0 N.mk(اند؟  كولن به ترتيب از راست به چپ، چند ميكرو qو q.شود از طرف ميدان به آن وارد مي 02
C

29
29 10 (  

   1،/0 2     10،/0 2     1،/0 5     10،/0 5   
  كنند؟ يبه ترتيب چگونه تغيير م I1و Iببريم،  Bبه سمت Aرا از رئوستادر شكل زير، اگر لغزندة  .160

    كاهش  كاهش،   
    كاهش  افزايش،   
     كاهش، افزايش   
  افزايش، افزايش   
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 وات باشد، اختالف پتانسيل دو سر مولد چند ولت است؟ 8اهمي برابر  2در شكل زير، اگر توان مصرفي مقاومت  .161

 12      
   9      
   8      
   6    

  
mمتحركي در يك مسير مستقيم با شتاب ثابت .162

s25  شـود و در نهايـت بـا همـان      آيد و پس از مدتي حركتش يكنواخت مي در مي حركتبه

mشتاب
s25 ثانيه و سرعت متوسط در اين مـدت  25اگر كل زمان حركت . ايستد حركتش كند شده و ميm

s
كـه حركـت    باشـد، زمـاني   20

  متحرك يكنواخت بوده است، چند ثانيه است؟
   5     10     15     20  

tاگر متحرك در لحظة. كند، مطابق شكل زير است حركت مي xكه روي محور متحركيمكان  -نمودار شتاب .163 0  از مبدأ با سـرعتm
s

10 
xعبور كند، سرعت آن در مكان m61  ثانيه است؟چند متر بر  

   22   
   12  
   8   
   6  

  
از (بل است؟  دسي 120متري منبع، تراز شدت صوت  در چند سانتي. بل است دسي 80صوت، تراز شدت صوت  منبعمتري از يك  20درفاصلة  .164

  .)نظر كنيد ذب انرژي صوتي توسط محيط صرفج
   20     40     80     200    

e(هاي ناپايدار، كدام مورد درست است؟  در واپاشي هسته .165 / C191 6 10 (  
/گسيل پوزيترون بار هسته به اندازةهنگام     C191 6 10 افزايش مي يابد.  
/هنگام گسيل الكترون بار هسته به اندازة     C191 6 10 يابد كاهش مي.    
/بار هسته به اندازة گسيل هنگام    C193 2 10 ابدي كاهش مي.      
  .ماند گسيل گاما، پوزيترون و الكترون، بار هسته ثابت مي هنگام   

mرسد، شتاب آن به به صفر مي سادهاي كه سرعت يك نوسانگر  در لحظه .166
s280 شـود،   اي كه نيروي وارد بر آن صـفر مـي   رسد و در لحظه مي

mسرعت آن
s

 ، كدام است؟ SIزمان آن نوسانگر در -عادلة مكانم. شود مي 2

xمعادلة حركت هماهنگ ساده به صورت ) دانشگاهي تجربي پيش(در كتاب نظام قديم ( Asin t  دوازدهم(هاي نظام جديد  و در كتاب (
xمعادلة حركت هماهنگ ساده به صورت  Acos t  بيان شده است .(  

   x / cos t0 05 40      x / cos t0 04 50    
   x / cos t0 05 80      x / cos t0 04 80    

غناطيسـي نقـاط نشـان    در مقايسة بزرگي ميدان م. مطابق شكل زير، دو سيم موازي و بسيار بلند و نازك حامل جريان در صفحه قرار دارند .167
  داده شده، كدام رابطه درست است؟

   B C A DB B B B       
   C B D AB B B B       
   B C A DB B B B       
   C B D AB B B B      
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 .ها پاسخ دهند توانند به آن اي مالحظات، مي آموزان دوازدهمي با رعايت پاره هايي هستند كه دانش الؤاند، س هايي كه در زمينة خاكستري درج شده سؤال: توضيح



97 �ن�ولاير دولايره 4  
 )97تجربي (آزمون داخل كشور 26  

  

mمتري با سرعت اولية 120اي از ارتفاع  گلوله .168
s

بزرگي سرعت متوسط گلوله از لحظة پرتـاب تـا   . شود باال پرتاب مي  راستاي قائم روبهدر  10

mg(لحظة رسيدن آن به سطح زمين چند متر بر ثانيه است؟ 
s210 و مقاومت هوا ناچيز است(.  

   20    25    30    35    
/mشود و از حال سكون با شتاب به دستگاه وارد مي Fدر شكل زير، نيروي .169

s20 افزايش يابد، طـول   k1،cm2فنر  اگر طول. كند شروع به حركت مي 5

0/ضريب اصطكاك جنبشي هر دو جسم با سطح(يابد؟  متر افزايش مي چند سانتي k2فنر Ngو  نظر كنيد از جرم فنرها صرف. است 15
kg

 10(.  

 1    
   2  
   3  
   4  

  ژول است؟ انرژي مكانيكي نوسانگر چند ميلي. مطابق شكل زير است g100جرم بهزمان نوسانگري  -نمودار سرعت .170
   / 20 02   
   / 20 04   
   / 20 06   
   / 20 08   

فالايرغالتحص�الن مخصوص سؤالهاي
  

nدر اتم هيدروژن، الكترون در تراز .171 4 با سرعتv كنـد و در   رود و نور مرئي گسيل مي الكترون از اين تراز به ترازي مي. در حركت است
v.كند حركت مي vبا سرعت اين تراز جديد

v



  چقدر است؟ 

   1
4    1

2    2    4  

متر به  سانتي 10جسم را . شود متري آينه ديده مي سانتي 8ن قرار دارد و تصويرش در اصلي آ محورعمود بر ) كوژ(جسمي مقابل آينة محدب  .172
  متر است؟ فاصلة كانوني آينه چند سانتي. شود متر به آينه نزديك مي سانتي 5/0كنيم، تصوير  آينه نزديك مي

   40    30    20    10   
اگـر  . شـود  متر از عدسي تشكيل مـي  سانتي 60تر از جسم در فاصلة  جسمي در مقابل يك عدسي همگرا قرار دارد و تصوير حقيقي و بزرگ .173

fجسم را به اندازة
 f(متـر اسـت؟    فاصلة كانوني عدسي چند سانتي. شود بر مياز عدسي دور كنيم، در اين حالت طول جسم و تصوير برا 2

  .)فاصلة كانوني عدسي است
   10    20    40    60    

/ها از خازن يكهر  در مدار زير، فاصلة بين دو صفحة .174 mm0  8و  3، 10بـه ترتيـب    C3و C1،C2هـاي  الكتريك خازن است و قدرت دي 02
  ها دستخوش فرو ريزش الكتريكي نشوند، چند ولت است؟ از خازن يك كه هيچ براي اين Vمتر است، بيشينة كيلوولت بر ميلي

 60   
   90     
   120     
   180    
  

/اي ضريب خود القايي سيملوله .175 H0 Iبه صورت SIكي عبوري از آن درو جريان الكتري 02 / sin t0 01 5000 بيشينة نيروي محركـة  . است
  خودالقايي در سيملوله چند ولت است؟

   /0 25    /0 50    1    2
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