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  سؤال سؤال   115500  ::آزمونآزمون  اختصاصياختصاصي  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
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 نام درس
تعداد
 سؤال

 گويي زمان پاسخ ي سؤال شماره
  ي صفحه شماره

 سوال

 3 دقيقه 15 81-90 10علوم زمين
 914-10100شناسيزمين

 5 دقيقه 10115-10110موميرياضي ع
 7 دقيقه 11115-10120رياضي پايه

121-10130دانشگاهيشناسي پيشزيست
 دقيقه 15

9 

 10 131-140 10 دانشگاهي شناسي پيش زيست -)گواه(آزمون شاهد

 11 دقيقه 14130-30170شناسي پايهزيست
 14 دقيقه 17115-10180دانشگاهيفيزيك پيش

اب زوج كت
 فيزيك پايه

181-210190و1فيزيك

 دقيقه 25

16 
 19118-210200و1فيزيك-)گواه(آزمون شاهد

 20120-310210فيزيك
 21122-310220فيزيك-)گواه(آزمون شاهد

 24 دقيقه 22110-10230دانشگاهيشيمي پيش
زوج كتاب 
 شيمي پايه

 26 دقيقه 23125-250 220شيمي
 25129-3270شيمي
 31 ـــــ293-298-نظرخواهي حوزه

 ـــــ دقيقه 165ـــــ150جمع كل
  

 
 

 
 الفبا حروف ترتيب به طراحان 
 

ليلي نظيف-پورسميرا نجف-امير شهباززاده-سلطانفرزانه حاج-روزبه اسحاقيان شناسيزمين

  سـروش مـوئيني   -مهـرداد ملونـدي   -مهـدي مالرمضـاني   -حميـد عليـزاده  -بهرام طالبي-بابك سادات-آرش رحيمي-لوييحمزهميثم-فرهاد حامي-حسين حاجيلو -حسين اسفيني رياضي
محمدرضا ميرجليلي

   بهرام ميرحبيبي   -محمدرسول گالبچي -هنگيك هادي كمشي -علي كرامت -رضا روزدار-حميد راهواره-شايقعلي پناهي-فردبهروزياميرحسين-محسن اميرسبتكي-مازيار اعتمادزاده شناسي زيست
 سينا نادري

   محمـد نـادري   -سـعيد منبـري   -غالمرضـا محبـي   -سـيده  محمدصـادق مـام  -مصـطفي كيـاني-بهادر كامران-فرشيد رسولي-محسن پيگان-اميرحسين برادران-فرد خسرو ارغواني فيزيك
احسان هادوي -انييسحامد ن

 مصطفي سـاالري  -حامد رواز -آبادي مصطفي رستم -حسن ذاكري -كيش مرتضي خوش–محمدصادق حمزه-مسعود جعفري-زادهبهزاد تقي-محمدرضا پورجاويد-نتاج اكبر ابراهيم شيمي
 عبدالرشيد يلمه - زاده علي نوري -فرشاد ميرزايي -امير ميرزانژاد -يديعلي مؤ-فرهاد معبودي-طاها مصطفويدسي-محمدجواد فوالدي-علي فرزادتبار-زادهحسن عيسي-زواره محمدعظيميان

 

 
  يراستارانو و گزينشگران

 
 

مسئول درس  گروه ويراستاري مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

 اكبري ليدا علي آرين فالح اسدي -هادي فرديس–الهام شفيعي–روزبه اسحاقيانپورسميرا نجفپور سميرا نجف شناسي زمين

 مهدي مالرمضاني  - اميرحسين پروردي–اميرحسين برادران–مهرداد ملوندي لويي ميثم حمزه لويي ميثم حمزه رياضي
 فرزانه دانايي محمد خندان

 بهرام ميرحبيبي شناسي زيست
   مهرداد محبي -يصيفورسينا  -مازيار اعتمادزاده–حميد راهواره فرد امير حسين بهروزيشايق علي پناهي

 اكبري ليدا علي آبادي الهام ملك–سپيده نجفي

 ليال خداورديان  محمد طاهري – پرنيان شاهكار -بهاره عبدي –كفشحميد زرين-بابك اسالمياميرحسين برادرانمصطفي كياني فيزيك

 – فر وشا سميعين -سپيده نجفي  – انلومجيد بي–صفتعلي حسني–آباديرستممصطفي پور سهند راحمي مسعود جعفري شيمي
 الهه شهبازي صادق ابرقويي

 
 

 زهراالسادات غياثيمدير گروه
 نسيم غفوريآزموندفترچهمسئول 

 ليدا علي اكبري: مسئول دفترچه-مريم صالحي:مدير گروهمستندسازي و مطابقت مصوبات
 اسديآرين فالحنگاري حروف

 نوريروزبه نائيجناظر چاپ
 

 :بگيريدتلفن زير تماس   با شماره 20تا  18شنبه ساعت  شنبه و پنج روزهاي سه ،توانيد هاي اختصاصي تجربي مي جهت ارتباط با گروه توليد آزمون درس
 

 )021-6463: شماره تماس(
 )209: داخلي(



 3:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 علوم زمين       
 

 تقدم زماني دارد؟  يك از وقايع زير بر بقيه كدام -81

  جداشدن استراليا از قطب جنوب) 1
 پيوستن هندوستان به آسيا) 2
  جداشدن آمريكاي جنوبي و آفريقا از گندوانا) 3
 سمت شمال ي اقيانوس اطلس به توسعه) 4

 است؟  نادرست يك از موارد زير ي كدام نتيجه -82

  هاي كليمانجارو كوه: اي در شرق آفريقا ي قاره زشدن پوستهبا) 1
 درياي سرخ: ي عربستان از آفريقا جداشدن شبه جزيره) 2
  هاي هيماليا كوه: ي آسيا ي هندوستان با قاره برخورد ورقه) 3
 كوه زاگرس رشته: ي آسيا قارهي عربستان از  ورقهجداشدن ) 4

 شوند؟ هايي ايجاد مي حلترتيب در چه م هاي اقيانوسي و جزاير قوسي به پشته -83

   هاي دورشونده ورقه -هاي دورشونده ورقه )1
 هاي دورشونده ورقه -شونده هاي نزديك ورقه) 2
   شونده هاي نزديك ورقه -هاي دورشونده ورقه) 3
 شونده هاي نزديك ورقه -شونده هاي نزديك ورقه) 4

 رجه است؟ي ميل مغناطيسي در قطب شمال چند د مقدار زاويه -84

 90 )2  صفر  )1
3( 5/23  4 (45 

 ؟است  موردي كدام  دهنده نشانجزاير هاوايي تا گودال الئوشين   هاي موجود در رشته فشان سن هر يك از آتش -85

 ي اقيانوسي در محل فرورانش اين منطقه ضخامت پوسته) 1
 ي بااليي اين منطقه ها در گوشته ميزان ذوب بخشي سنگ) 2
 .ي داغ قرار داشته است فشان در نزديك نقطه ه آتشمدت زماني ك) 3
 .ي غربي اين اقيانوس فرو رفته است ي شرقي اقيانوس آرام به زير ورقه مدت زماني كه ورقه) 4

 اي است؟ كدام مورد حاصل حركت واگراي قاره -86

  ي ايسلند  جزيره) 2  جزاير هاوايي   ) 1
 كوه زاگرس  رشته) 4  كوه كنيا ) 3

 ي اقيانوسي در كنار هم،كدام است؟ ورقهدو حاصل لغزيدن  -87
  هاي عميق درازگودال )2  هاي متعدد گسل) 1
 فشان جزاير حاصل از فعاليت آتش) 4 پشته با دره در امتداد محور) 3

  ها را دوباره رونق بخشيد؟ جايي قاره ي جابه ي وگنر درباره مطالعه بر روي كدام موضوع، نظريه -88
  ها ي قاره شكل حاشيه )2  ها فسيل )1
 وارونگي ميدان مغناطيسي زمين) 4  ها بستر اقيانوس) 3

 كند؟ مطالعه روي نقاط داغ در كدام مورد به دانشمندان كمك مي -89
 چگونگي به وجود آمدن قوس جزاير) 2  كره هاي سنگ مرز ورقه )1
 تهداخل گوشكسيون وهاي كن وجود جريان) 4 كره هاي سنگ جهت حركت ورقه) 3

 قسمت قرار دارند؟  هاي بستر اقيانوس، در كدام ترين سنگ قديمي -90
 ها ي قاره حاشيه) 2  هاي اقيانوسي كوه رشته )1
 ها وسط اقيانوس) 4  جزاير قوسي) 3

 آذر 6آزمون  -» 3«ي  روژهپ

 
 اي ساخت ورقه زمين

 
 

 50تا  34هاي  صفحه:  علوم زمين

 هاي علوم زمين وگويي درسآموزان گرامي، زمان پاسخدانش
 .است دقيقه 15شناسي سوم مجموعاً  زمين



 4:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 شناسي  زمين      

شناسي بررسي  ترتيب در كدام شاخه از علم زمين ها به و چگونگي تشكيل اقيانوس ها شدت گرانش سنگ -91
 شوند؟ مي

 شناسي رسوب -پترولوژي  )1
 شناسي آب زمين -ژئوشيمي  )2
 تكتونيك -ژئوفيزيك  )3
 شناسي  ديرينه -پترولوژي  )4

40جنوبي و 30هاي جغرافيايي در عرض -92 50 ، هستيم . . .و . .  .آب و هوايي  ترتيب شاهد مناطق به. 
 بياباني -استوايي) 2  استوايي -قطبي )1
 ي معتدله منطقه -قطبي) 4 هاي پرباران داراي جبهه -اغلب بياباني) 3

 ... دما باشند، آنگاه  اگر دماسنج تر و خشك هم -93
 . هوا اشباع از رطوبت است) 2 . است% 100ا هورطوبت مطلق ) 1
 .هواي اشباع به حالت غير اشباع درآمده است) 4 . است% 50 هوا رطوبت نسبي) 3

 قاره صحيح است؟ كدام گزينه در مورد فالت -94
 .متر است 200حداكثر عمق فالت قاره در نقاط مختلف ) 1
 .و تا خيزقاره ادامه داردشود  ميوع بخش نسبتاً پرشيب از بستر اقيانوس كه از خط ساحلي شر) 2
 .هاي مجاور هستند رسوبات فالت قاره حاصل فرسايش خشكي) 3
 .شود مينوجود دارد، بخش فالت قاره ديده  در مناطقي كه در بستر اقيانوس درازگودال) 4
 

 رو صحيح است؟ شكل روبه در مورد گزينه كدام -95
  .نفوذپذير است Aي اليه) 1
 .پذير استنفوذنا Bي اليه) 2
 .تراز با سطح زمين است همسطح پيزومتريك ) 3
 .نفوذناپذير استنسبتاً  Dي  اليه) 4

 تر است؟ هاي زيرزميني به كدام شكل نزديك اي مرطوب كه پوشيده از رسوباتي با نفوذپذيري يكنواخت است، مسير حركت آب در منطقه -96
 
 
1(  2( 

  
 
 
3(   4(  
 

 
 ؟ ندا ر به ترتيب در كدام گزينه ذكر شدهجدول زي» د«تا » الف«موارد  -97

 ي عميق اقيانوسي حوضه -ي قاره حاشيه -ساحلي خط -عميقهاي  جريان) 1
 شيب قاره - خيز قاره -فالت قاره -سطحيهاي  جريان) 2
 هاي اقيانوسي پشته -فالت قاره -خط ساحلي -هاي سطحي جريان) 3
 خيز قاره -قاره فالت -شيب قاره -عميقهاي  جريان) 4

 .است. . . گيري دبي،  يكاي اندازه -98
  متر جيوه سانتي )2  متر بر ثانيه) 1
 متر جيوه مترمربع بر ميلي )4  ر ثانيهمتر مكعب د) 3

  هاي اين كشور مؤثرتر بوده است؟ كدام عامل در تشكيل درياچه. هاي بسيار فراواني است كشور فنالند در شمال اروپا داراي درياچه -99
  هاي اقتصادي آدمي فعاليت )2  ها گذاري يخچال رسوب )1
 هاي هموار پيشروي دريا در زمين )4 فروافتادگي قسمتي از زمين) 3

 كند؟  كدام عبارت، چشمه را بهتر معرفي مي -100
  ي اشباع با اتمسفر خودي آب از سطح زمين به علت اختالف فشار منطقه خروج خودبه )1
 يرزميني به سطح زمين به علت شيب سطح ايستابيي آب ز پيداكردن سفره راه )2
 صورت جريان متمركز در سطح زمين آب از آبخوان به ي طبيعي تخليه )3
 ي آب زيرزميني به سطح زمين به علت شيب زمين پيداكردن سفره راه )4

 آذر6آزمون  -»3«ي  پروژه

 
+ آب در هوا +شناسي علم زمين 

 آب در خشكي+  درياآب در 
 
 
 

 45تا 1هاي  صفحه: شناسي زمين

 الف الطارق ي جبل هاي تنگهجريان
 ب هاي اقيانوسي شناسي حوضهزمينحد
 ج حل ذخاير نفتي درياييم

 د ها شناسي بستر اقيانوس ي قبل از دشت مغاكي در شكلمنطقه

 ي تهويه منطقه
 ي تهويه منطقه

 ي تهويهمنطقه ي تهويه منطقه



 5:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

  عمومي رياضي      
 

0اگر  -101 1 1 0 4 1 2 5f {( , ),( , ),( , ),( , )}  1گاه تابع  باشد، آن
f

f 
 از چند زوج مرتب تشكيل شده است؟ 

1( 1  2 (2  

3 (3  4 (4 

yشكل زير قسمتي از نمودار تابع  -102 [ x ] خط  طول پاره. استAB كدام است؟ 

1( 2  

2 (3  

3 (4 

4 (5 

2ي  ي جواب معادله اگر مجموعه -103 1[x] [ x]   صورت  به(a,b) {c}  ،باشدa b c  كدام است؟ 

1( 3  2 (4  

3 (5  4 (6 

0هاي  دو تابع با ضابطه -104
0

x ; x
f (x)

x ; x

  
  

2و   1 1 4 2 3 4 3g {( , ),( , ),( , ),( , )}      اگر . اند مفروض

3g(f (a))   ،باشدa كدام است؟ 

1( 4-  2 (1-  

3 (2  4 (4 

26fاگر  -105 (x) x x  1ي تابع  ، دامنه 2y f ( x)  كدام است؟ 

1( 5 5[ , ]  2 (3 2[ , ]  

3 (2 3[ , ]  4 (31 2[ , ] 

 ذرآ 6آزمون  -» 3«ي  روژهپ

 توابع و معادالت
 

 :رياضي عمومي

 39تا  29هاي  صفحه 
73تا  25هاي  صفحه : 2رياضي 

66تا  38هاي  صفحه:  3رياضي 
 
 
 
 
 
 دقيقه 15: وقت پيشنهادي 

 محل انجام محاسبات



 6:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

4تابع  -106 3f (x) x   ،2ي  با دامنه 1[ , ] ي تابع  اگر دامنه. مفروض استfof ي  بازه[a,b]  ،باشدb a 

 كدام است؟

1( 5
4  2 (3

4  

3 (2  4 (3 

1xg(x)اگر  -107
x


  0به ازاي هرو 1x R { , } داشته باشيم(fog)(x) g(x) x تابعي  ضابطهگاه  ، آنf كدام

 است؟

1( 
21

1
x x

x
 


  2 (

21
1

x x
x
 


  

3 (1
1x 

  4 (1
1x




 

2f، تابع aمقادير  ي ازاي كدام مجموعه به -108 (x) x a  1ي  در فاصله 2[ , ] يك است؟ به يك 

1( 11 2R ( , )   2 (4 2[ , ]  

3 (4 2R ( , )   4 (11 2[ , ] 

4نمودار تابع معكوس  ،mكدام مقادير ازاي  به -109
2 1
xf (x)
x





m)2ي  از نقطه  ,m) گذرد؟ مي 

  1و  2) 2  مقدار هيچ )1

 -2و  1) 4  -1و  2) 3

1تابع معكوس تابع  -110 1f (x) x   كدام است؟ 

1( 22 1y x x ,x    

2 (2 2 2 1y x x ,x    

3 (22 1y x x ,x   

4 (2 2 2 1y x x ,x    

 محل انجام محاسبات



 7:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

  پايهرياضي       

1  منحني -111
1 1

xy
x x

 
 

2و خط   1y x  ند؟ا در چند نقطه متقاطع 

  1) 2  صفر) 1

3 (2  4 (3 

ي نمودار تابع با ضابطه -112
1

552
2

2






x
xx)x(fي ، در بازه)b,a( 1ي تر از خط به معادله پايينy  قرار

bترين مقدار بيش. دارد aكدام است؟ ، 

1( 1   2( 2  

3( 3   4( 4 

 كدام است؟ Cي  ل زير، درصد فراواني نسبي دادهبا توجه به جدو -113

1( 25   

2( 35  

3( 40    

4( 50 

قدر از  چه  داخل جعبه هاي هدادميانگين ،  6و  7، 3، 10، 5، 8، 7، 8، 2هاي  اي داده در نمودار جعبه -114

 است؟تر  چارك دوم كم

1( 5/1  2( 5/0  

3( 2  4( 4/0 

ها كدام  است، مجموع مجذور داده 8/0و  16ترتيب  ي آماري به داده 20واريانس و ضريب تغييرات  -115

 است؟

1( 860  2( 820  

3( 760  4( 780 

 آذر 6آزمون  -»3«ي  پروژه

 

+ معادله + بازه + آمار 
 نامعادله

165تا  3هاي  صفحه :سازي آمار و مدل
 84تا  73هاي  صفحه: 2رياضي 
 31تا  20هاي  فحهص: 3رياضي 

 
 

 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات

DCBAداده 
 فراواني تجمعي12631



 8:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

 ها كدام است؟ ميانگين اين داده. است 25/0، برابر 2ي  فراواني نسبي داده  اي زير، در نمودار ميله -116

1( 5/4  

2( 5  

3( 5/5  

4( 6 

 ؟استهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام -117

 .گيري همواره مثبت است خطاي اندازه) 1

 .ي جامعه است تر از اندازه ي نمونه همواره كوچك اندازه ،در سرشماري) 2

 .كمي گسسته است يرمتغآب مصرفي،  pHميزان ) 3

 .از بين رفتن جامعه در برخي از مطالعات از مشكالت سرشماري است) 4

23ي  ي مركزي دسته بندي شده، زاويه ي آماري دسته داده 96اي  در نمودار دايره -118 29[ , ي  با زاويه (

30 يك از نقاط زير روي نمودار چندبر فراواني قرار دارد؟ كدام. نمايش داده شده است 

1( 29 8( , )  2( 26 12( , )  

3( 26 8( , )  4( 29 12( , ) 

 كدام است؟ ها واريانس داده. زير استصورت  هاي آماري پيوسته به نمودار فراواني تجمعي داده -119

1( 13 5/   

2( 14  

3( 14 5/   

4( 15 

2ي  هاي معادله اگر جواب -120 2
1

2 22 3 6
a a x

xx x x x


 
   

2گاه  آن، باشد و  3برابر      كدام

 است؟

1( 20  2( 12  

3( 30  4( 16 

 محل انجام محاسبات

 فراواني تجمعي
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  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 
 » . . .آزمايش ميلر، . . .يكي از « كند؟تكميل مي نادرستيرا به  مقابلكدام گزينه، عبارت  -121

  .شودانسان نيز توليد مي ي ههاي ـ در رودماده  پيش) 1
 .شودنوكلئوتيدها نيز حاصل مي ي هاز تجزي هاي ـماده پيش) 2
 .محيط كشت كامل نوروسپورا باشد ي هاند از مواد سازندتوهاي ـ ميفرآورده) 3
 .ماده را آسان كندتواند اتصال آنزيم به پيشهاي ـ ميفرآورده) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -122
 .ها را كاتاليز كردندهاي خودهمانندساز، ساخته شدن پروتئيناولين مولكول) 1
 .هاي اوليه فرض نمودRNAتوان عاملي براي تنوع خطاهاي رونويسي را نمي )2
 .آورنداي كروي به نام كواسروات را پديد ميگريز بودن، اليهليپيدي به دليل آب هاي مولكول )3
 .در آب وجود دارد ي الگوDNAبدون حضور مولكول  RNAهاي امكان تشكيل مولكول) 4

 هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت -123
 .هاي هوازي فراهم شدها، امكان پيدايش سلوليانوسالف ـ در پي كاهش غلظت مواد آلي اق

 .شدبر اثر همانندسازي ساخته مي RNAسلولي،  در نخستين ساختارهاي غشادار درون ب ـ
 .ـ يوكاريوت با ميتوكندري درون آن مشابه بودند هاي موجود در كروموزوم اصلي سلول پيشبعضي ژن ج ـ
 .شودسلولي انجام مي ي هوكندري و كلروپالست خارج از چرخدر سلول يوكاريوتي، توليدمثل ميت د ـ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 » . . .جانداراني كه « كند؟درستي تكميل مي را بهعبارت مقابل چند مورد،  -124

 .خطي و حلقوي دارند يDNAدانند، هاي جانوري ميها را منشأ گروهالف ـ آن
 .داشتند ششي يا ناييتنفس ين رفتند، همگي ها در انقراض گروهي پنجم از بدرصد آن 76ب ـ

 .ج ـ در نخستين همياري در طول تاريخ حيات شركت داشتند، ساختار پرسلولي داشتند
 .ن داشتند، جانداراني اتوتروف و هوازي بودنداُز ي هترين نقش را در تشكيل اليمهم د ـ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 كدام عبارت درست است؟ -125

 .كننددفع ميزيستي دار را بدون صرف انرژي ها مواد زايد نيتروژنجانوراني هستند كه بسياري از آن ،داران زندهترين مهرهموفق) 1
 .از تحول دوزيستان ايجاد شدند ،ميليون سال پيش 350گذاري نمودند، در حدود اولين جانوراني كه در خشكي تخم) 2
 .ه پس از دومين انقراض گروهي از دريا بيرون آمدندداران ساكن خشكي، جانوراني هستند كاولين مهره) 3
 .پرندگان و پستانداران، پس از انقراض گروهي پنجم و از بين رفتن دايناسورها پديد آمدند)4

 » . . .نظر   . . .طبق نظر داروين « كند؟تكميل مي نادرستيرا به  مقابل ي هكدام عبارت جمل -126
 .استها  گونهتحول تدريجي  ي ههايي حدواسط در طول زنجيراي حاكي از وجود حلقهبرخالف ـ چارلز ليل، آثار سنگواره) 1
 .سطح زمين در گذر زمان دستخوش تغييرات شده استهمانند ـ چارلز ليل، ) 2
 .داده استها رخ  طوالني ثبات و يا تغييرات اندك گونه ي هبرخالف ـ زيست شناسان امروزي، تغيير و گسترش پستانداران در پي يك دور) 3
 .ها در ارتباط با تغيير شرايط فيزيكي حيات است علت تغيير گونههمانند ـ المارك، ) 4

 كدام عبارت درست است؟ -127
 .هاي كلم بروكلي، از طريق دگرلقاحي صورت گرفته استتوليد اولين نمونه) 1
 .اور باشد راه با كراسينگشود كه همهاي والدين به هنگام ميوز، در صورتي باعث تنوع ميتفكيك كروموزوم) 2
 .شودهاي جديد ميداروين، انتخاب طبيعي باعث تغيير فراواني نسبي صفات و در نهايت پيدايش گونه ي هطبق نظري )3
 .ها هستندترين شواهد تغيير گونههاي كشف شده از جانداران حدواسط دوزيستان و خزندگان، از مستقيمسنگواره) 4

 كند؟ا به طور صحيحي تكميل ميزير ر ي هچند مورد، جمل -128
 » . . .قطعاً  پس از بلوغ گلويي خود را از دست داده است، ي هجانوري كه هنگام بلوغ حفر«

  .الف ـ داراي دو مسير گردش خون ششي و عمومي است
 .تواند سلولز را هيدروليز نمايدب ـ ژني دارد كه محصول آن مي

  .دار به آب نياز داردروژنج ـ براي توليدمثل و دفع مواد زايد نيت
 .يابندهاي حركتي نمو ميد ـ داراي دم و چهار جوانه است كه به اندام

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 » . . .هاي  استخوان« كند؟  تكميل مي  نادرستيطور  كدام گزينه، عبارت مقابل را به -129

  .داران اساس ساختاري يكساني دارند كف دست در مهره) 1
 .اند در مار و سوسمار همولوگ ران و لگن) 2
 .تري دارد كف دست در پنگوئن نسبت به تمساح تعداد كم )3
 .كف دست خفاش همگي به همراه انگشتان دراز شده و بال را ايجاد كرده است) 4

 . . .انتخاب طبيعي  -130
 .تر افراد جمعيت ايجاد شده باشدكند كه در بيشتغييراتي را حفظ مي) 1
 .مالنين شود ي ههاي توليد كنندتواند سبب پيدايش اللدر شرايطي، مي) 2
 .هاي مناطق جنگلي نزديك برمينگهام شده استباعث تغيير در تنوع فنوتيپي پروانه) 3
 .شناس بريتانيايي مؤثر بودپرواز در آزمايش بومهاي شببر آزمايش جمعيت پروانه) 4

 آذر 6آزمون  -» 3«ي  روژهپ

 

پيدايش و گسترش زندگي 
 ها تغيير و تحول گونه+ 

 
  :دانشگاهي شناسي پيش زيست

 88تا  46هاي  صفحه

دانشگاهي  زيست پيشگويي درسآموزان گرامي، زمان پاسخدانش
 .است دقيقه15مجموعاً)هاي كنكورهاي طراحي و سؤالسؤال(



 10:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش سيشنا زيست
 

  دانشگاهي شناسي پيش زيست -)گواه(آزمون شاهد       
 
 است؟ نادرستگلويي،  ي داراي حفره ي ي قورباغه چند مورد، درباره -131

 .كنند يند لقاح شركت ميآدر فر طور تصادفي به ها گامت) الف
 .گردد دار به صورت اسيد اوريك دفع مي مواد زايد نيتروژن) ب
 .رود ي تنفسي، ابتدا به قلب ميخون پس از انجام تبادل گازها) ج
 .شود ها، از طريق مصرف سلولز تأمين مي گلوكز مورد نياز سلول) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 . . . اين تغييرات،. ميليون سال پيش، مورد بررسي قرار گرفته است 65ها، تغييرات شديد و ناگهاني محيط در حدود  در نوعي الگوي تغيير گونه -132
 .ها ايجاد شد تغييرات اندك و تدريجي گونهدر پي يكسري ) 1
 .هاي ساكن خشكي گرديد منجر به نابودي نيمي از گونه) 2
 .تأثير بود هاي سازگار با محيط بي بر تغيير فراواني گونه) 3
 .ها را ميسر ساخت شناخت كامل سير تحول گونه) 4

 . . .توجه  . . .به . . . ي  در نظريه -133
 .شود مين -هاي جمعيت فرايند متنوع شدن الل -تركيبي انتخاب طبيعي) 1
 .شود مي -ي رشد جمعيت تأثير عوامل كاهش دهنده -مالتوس) 2
 .شود نمي -ها چگونگي رخداد تغيير گونه -المارك) 3
 .شود مي -چگونگي بروز صفات -داروين) 4

 كدام عبارت صحيح است؟ -134
 .باشد سيد ميهر كواسرواتي كه توانايي تقسيم شدن دارد، واجد آمينوا) 1
 .شود هايي با پيوند پپتيدي دارد، زنده محسوب مي هر ميكروسفري كه مولكول) 2
 .هر ميكروسفري كه حاوي مولكول خودهمانندساز است، غشايي دو اليه دارد) 3
 .باشد هر كواسرواتي كه بتواند به روش جوانه زدن تكثير يابد، حامل اطالعات ژنتيكي مي) 4

  ؟نداردزيستي مغايرت  ي درون هم هكدام عبارت با نظري -135
 .باشند هوازي مي هاي بي ها، از خويشاوندان باكتري ميتوكندري )1
 .هاي اوليه تفاوت دارند ي يوكاريوت هاي هسته ها با ژن هاي ميتوكندري ژن) 2
 .هاي هوازي متفاوت است هاي ميتوكندريايي و باكتري اندازه و ساختار ريبوزوم) 3
 .ها مشابه هستند ي آندوپالسمي زبر و ميتوكندري هاي شبكه اوليه، ريبوزومدر يوكاريوت ) 4

  دارد؟  مغايرتاي  كدام عبارت با الگوي تعادل نقطه -136
 .شود ي كوتاه، متحمل تغييرات ناگهاني مي هر گونه پس از يك دوره) 1
 .كند هاي حدواسط، وجود نياي مشترك را نفي نمي پيدا نشدن فسيل) 2
 .شود هاي سازگار با محيط فراهم مي در شرايطي، فرصت براي جايگزيني گونه) 3
 .ي سازگار با محيط، ممكن است به مدت طوالني تغيير چنداني نداشته باشد يك گونه) 4

  …ها،  ي كواسروات پژوهشگران معتقدند همه -137
  . توانايي انتقال صفات به نسل آينده را دارند) 1
 .هاي ليپيدي بزرگ شده و جوانه بزنند مولكول توانند با جذب مي) 2
 . ها نخستين قدم به سمت سازماندهي سلول بوده است اند و تشكيل آن زنده) 3
 . اي هستند هاي كوچك آمينواسيدي تشكيل شده و دو اليه منحصراً از زنجيره) 4

  . . .در اندام حركتي جلويي خفاش،  -138
 . گرديده است دراز و باريك ي ساير انگشتان انگشت شست به اندازه) 1
 . بندهاي انگشتان از بين رفته و پنجمين انگشت دست تحليل رفته و فاقد نقش است)  2
 . كنند هاي كف دست و ساعد در تشكيل بال شركت مي انگشتان بنددار به همراه استخوان) 3
 . شوند ين مفصل ميهاي زند زيرين و زند زبر هاي كف دست بلند گرديده و با استخوان استخوان) 4

 نمايد؟ چند مورد، عبارت زير را به درستي تكميل مي -139
 ». . .در جانوران، هر نوع «

 .تبادل قطعه بين دو كروموزوم، جهش نام دارد) الف
 .انجامد ها مي لقاح تصادفي، به بروز فنوتيپ جديد زاده) ب
 .شود ها، جهش محسوب مي تغييري در عدد كروموزومي سلول) ج
 .شود مي ها اللك كروموزومي در والدين، باعث نوتركيبي تفكي) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

    ؟ ندارندكدام دو جانور اندام حركتي همولوگ  -140
 خفاش -پنگوئن) 4 پنگوئن -تمساح) 3 پروانه -كبوتر) 2 كبوتر -تمساح) 1
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  پايه شناسي زيست    

   . . .اي  ماهيچه ي تارچه. . . اي  تار ماهيچه -141
 .احاطه شده است ساختاري حاوي فسفوليپيدتوسط  -همانند) 1
 .احاطه نشده است ساختاري حاوي فسفوليپيدتوسط  -همانند) 2
 .احاطه شده است ساختاري حاوي فسفوليپيدتوسط  -برخالف) 3
 .احاطه نشده است حاوي فسفوليپيد ساختاريتوسط  -برخالف) 4

   . . . ،هايي كه در حركت رو به جلوي ماهي نقش دارند باله -142
 .اند همگي زوج) 1
 .همگي در تغيير جهت ماهي نيز دخالت دارند) 2
 .ماهي قرار دارندهاي لگني  باله جلو و عقبدر ) 3
 .كنند هاي بدن به چپ و راست حركت مي با انقباض ماهيچه) 4

   ». . . رد«است؟  نادرستك كدام ي -143
 .ماهيچه وجود دارد وپاهاي مورچه، د) 2 .صعود پرنده، بالك  دخالت دارد )1
 .صعود ماهي درون آب، بادكنك شنا نقش دارد) 4 .مر وجود دارد اسكلت خارجي حشرات، دو نوع پلي) 3

   ». . .در هر «است؟  نادرستچند مورد  -144
 .كنند هر جهت حركت مي ها در مفصل  لواليي، استخوان) الف
 .كند هاي مختلف حركت مي در جهت به طور طبيعي مفصل  گوي و كاسه، اسكلت) ب
 .ها با يكديگر اتصال دارند مفصل، استخوان) ج
 .دنشو هاي بنيادي مغز استخوان ساخته مي هاي قرمز توسط سلول گلبول ،داري مهره) د
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

   . . .كه  كياي از بدن كرم خا در حلقه -145
 .طولي برخالف حلقوي در حالت استراحت است ي قطر زياد است، ماهيچه) 1
 .است نقباضدر حالت اطولي برخالف  حلقوي ي قطر زياد است، ماهيچه) 2
 .استانقباض  حلقوي در حالت همانندطولي  ي زياد است، ماهيچه طول) 3
 .لت استراحت استدر حا طولي برخالف حلقوي ي ماهيچهطول زياد است، ) 4

   . . . ، ايستاده در انسان -146
 .سر استخوان درشت ني است ،قوزك داخلي پا) 1
 .شست پا در امتداد نازك ني است) 2
 .اند اندازه هاي مچ پا هم استخوان) 3
 .شست دست در امتداد زند زيرين است) 4

   . . .در محل  -147
 .زانو، ران و درشت ني با هم مفصل ندارند) 1
 .دارندنازك ني با هم مفصل ران و زانو، ) 2
 .دارندبازو و كتف با هم مفصل ، شانه) 3
 .شانه، بازو و ترقوه با هم مفصل دارند) 4

   در مورد شكل مقابل كدام گزينه درست است؟ -148
1(Aهمانند زردپيBداراي كالژن است. 
 .ي بين سلولي اندك است فاصلهBهمانندAدر )2
3(AبرخالفBاي نيست بافت پيوندي رشته. 
4( AوB دنشو مشاهده مي در هر مفصل.  

   . . .هر دو هاي اكتين و ميوزين  توأم، رشته ي ماهيچه در سلول -149
 .قطر مشابهي دارند) 1
 .اند متصلZبه خط) 2
 .توانند با يون كلسيم در تماس باشند مي) 3
 .ن قرار دارندروش ي در صفحه) 4

 آذر 6آزمون  -»3«ي  پروژه

 

 1شناسي و آزمايشگاه  زيست
 

 
 126تا 1هاي  صفحه: كل كتاب 

 
 
 

 
 دقيقه 30: وقت پيشنهادي

A
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   . . .ايزوتونيك . . . در انقباض ايزومتريك  -150
 .شود و ميوزين كوتاه مي طول اكتين -همانند) 1
 .شود طول اكتين و ميوزين كوتاه مي -برخالف) 2
 .دمان ثابت ميطول اكتين و ميوزين  -همانند) 3
 .ماند ثابت ميطول اكتين و ميوزين  -برخالف) 4

   . . . در انتشار فرايندي است كه -151
 .كند دار كمك مي زايد نيتروژن ي بسياري از ماهيان استخواني و در انسان به دفع ماده) 1
 .كند دار كمك مي زايد نيتروژن ي انسان به دفع ماده برخالفبسياري از ماهيان استخواني ) 2
 .كند دار كمك مي زايد نيتروژن ي به دفع ماده بسياري از ماهيان استخواني برخالف انسان) 3
 .ار دخالت نداردد زايد نيتروژن ي بسياري از ماهيان استخواني در دفع ماده همانند انسان) 4

   . . . ،كند برقرار مي  ي مويرگي رابطه هاي انسان رگي كه بين دو شبكه بخش قشري كليهدر  -152
 .داراي خون روشن و با هماتوكريت باالتر از معمول است) 1
 .داراي خون تيره و با هماتوكريت باالتر از معمول است) 2
 .است تر از معمول داراي خون روشن و با هماتوكريت كم) 3
 .تر از معمول است داراي خون تيره و با هماتوكريت كم) 4

   . . . ،شود ها دفع مي كه از شتهدار  زايد نيتروژن ي اصلي ماده -153
 .اي معدني است زي، ماده هاي خشكي همانند حلزون) 1
 .برخالف بسياري از خزندگان، داراي ساختار حلقوي است) 2
 .شود ها ايجاد مي م پروتئينهمانند دوزيستان فقط از متابوليس) 3
 .برخالف پستانداران داراي كربن متصل به كربن است) 4

   ». . . ،دار دفعي انسان ي زايد نيتروژن ماده«كند؟ را به درستي كامل مي مقابلي  چند مورد جمله -154
 .اوره است فقط) الف
 .تواند فاقد سميت باشد مي) ب
 .دشو به طور مستمر از محيط داخلي خارج مي) ج
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

   . . .در يك انسان سالم  -155
 .شود در بخش مركزي كليه، گلوكز يافت نمي) 1
 .گيرد بازجذب درون كليه فقط در نفرون صورت مي) 2
 .تر باشد تواند از پتاسيم تراوش شده، بيش پتاسيم دفع شده از نفرون مي) 3
 .دهد يدروژن را افزايش ميزياد از مواد حاوي كوتين، دفع يون ه ي استفاده) 4

   ». . . ،شود اي كه منجر به تشكيل ادرار مي از سه پديده «كند؟  را به درستي كامل مي مقابلي  چند مورد جمله -156
 .دهد رخ مي نيز اي است كه در بخش مركزي بازجذب پديده) الف
 .دهد رخ مينيز اي است كه در خارج از نفرون  پديدهبازجذب ) ب
 .دهد با مصرف انرژي توسط كليه رخ مي فقطاي است كه  پديدهترشح تنها ) ج
 .شود اي است كه باعث ورود اوره  به نفرون مي تنها پديده تراوش) د
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

   . . .كند  بخشي از نفرون كه متيونين را بازجذب مي -157
 .كند آب را با مصرف انرژي زيستي بازجذب مي) 1
 .شود دروني آن مي ي وارد حفرهزيستي عمل آنزيم انيدراز كربنيك با مصرف انرژي يكي از محصوالت نهايي ) 2
 .دارد آن هاي جدار سلول تري نسبت به سيتوپالسم بيشي آن غلظت  كلريد سديم درون حفره) 3
 .كند به بخشي از نفرون متصل است كه اوره را بازجذب مي) 4

   . . .ي هنله  لوله -158
 .كزي كليه قرار داردطور كامل در بخش مر به) 1
 .هاي كليه است ي ظاهر مخطط هرم تنها عامل ايجاد كننده) 2
 .هاي پوششي جدار خود، كانال و پمپ يوني دارد در غشاي سلول) 3
 .دهد غلظت ادرار را كاهش مي ،خود ي رو در بخش پايين) 4

   . . .وابران  سرخرگ تنگ شدن. . . تنگ شدن سرخرگ آوران  -159
 .دهد ميزان توليد ادرار در آن نفرون را افزايش مي -همانند) 1
 .دهد ميزان توليد ادرار در آن نفرون را كاهش مي -همانند) 2
 .دهد ميزان توليد ادرار در آن نفرون را افزايش مي -برخالف) 3
 .دهد ميزان توليد ادرار در آن نفرون را كاهش مي -برخالف) 4

   .دنگرد به خون باز مي. . . د و در بازجذب، مواد نشو خارج مي از خون. . . در تراوش، مواد  -160
 غيرزايد فقط -زايد و غيرزايد) 2 زايد و غيرزايد -زايد و غيرزايد) 1
 غيرزايد فقط -زايد فقط) 4 زايد و غيرزايد -زايد فقط) 3
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 .باشد. . .  نيستممكن  . . .سلول داراي   -161
  داراي كپسول ديواره ـ) 2  تاژك ـ فاقد سانتريول) 1
 ليزوزوم ـ فاقد تاژك) 4 دار پيلي ـ داراي واكوئل ضربان) 3

 . . . هاي آنزيم -162
 .هاي غشا نقش داشته باشند تعدادترين مولكول توانند در توليد پر آندوپالسمي صاف، مي ي هتوليد شده در شبك) 1
 .شوند سيتوپالسم توليد مي موجود در اندامك دوغشايي توسط ساختارهاي دئوكسي ريبونوكلئوپروتئيني) 2
 .هاي غربالي نقش داشته باشند مورد نياز لولهي ATPتوانند در توليد  هاي همراه، مي موجود در سلول) 3
 .سلولي نقش دارند هاي برون سلولي فقط در تنظيم كار آنزيم درون) 4

 ». . .  اي كه  ماهيچه«اي كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟  هاي ماهيچه در انسان، نوع رشته -163
 .در حركت اسپرم در ميزراه نقش دارد) 1
 .بردبه صورت انعكاسي ساق پا را باال مي) 2
 .ترين سرعت جريان خون است ي قرار دارد كه داراي بيشدر اطراف رگ) 3
 .در تنظيم نور ورودي به چشم نقش دارد) 4

 . . . در جانوري كه  -164
 .ند، طناب عصبي در مجاورت سياهرگ شكمي قرار دارداآن متصل ي ههاي متعددي به معدكيسه) 1
 .تواند محل انجام گوارش نباشدموقت غذا مي ي ذخيرهدهد، محل جويدن غذا را در دو مرحله انجام مي) 2
 .تواند در تبادل گازهاي تنفسي نقش داشته باشدديافراگم مي ي هشود، پردبه قلب آن خون روشن وارد مي) 3
 .شودفقط يك رگ شكمي ديده ميهمواره آيد، ندين قلب به گردش در ميخون با كمك چ) 4

  . . . ،با توجه به نمودار مقابل در انسان سالم و در حال استراحت -165
  .شود ها سرازير مي ، خون به داخل بطنAبرخالفCي در نقطه) 1
 .يابد ها افزايش نمي ، فشار بطنAهمانندCي در نقطه) 2
 .اند ي حفرات قلب در حال استراحت همهعضالت ، AبرخالفDي در نقطه) 3
 .فشار آئورت در حال افزايش است ،AبرخالفBي در نقطه) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -166
 .گرددهاي اصلي به خون باز ميشود، از طريق سياهرگبافتي كه وارد دستگاه لنفي مي بخشي از مايع ميان) 1
 .مانندهاي لنفي بر جاي ميهاي موجود در لنف، در ميان حفرات موجود در مسير رگميكروب) 2
 .كنندچنين به گردش خون كمك مي ران به ايمني بدن و هم ي ههاي لنفي موجود در كشالگره) 3
 .هاي لنفي زيادي نداردهاي لنفي است و گرهتر شامل رگبيشنسبت به گردن دستگاه لنفي در سر ) 4

 كدام عبارت درست است؟ -167
 .يزان تعرق باشدتواند دليلي بر افزايش مهاي الدن، ميبرگ ي هخروج آب از حاشي) 1
 .تواند به باال كشيدن كل ستون آب موجود در آوند چوبي كمك كندتعرق همواره مي) 2
 .كنندهاي محلول را دريافت ميآوندهاي چوبي مجاور پريسيكل، به صورت فعال و با صرف انرژي يون) 3
 .يابد، ممكن است خروج بخار آب از گياه كاهش هاي نگهباندر پي تغيير طول سلول) 4

 است؟ نادرستكدام  -168
 .شودي پنير استفاده نمي عنوان مايه ي كازئين، بهكنندهآنزيم هيدروليز )1
  .تواند ذخيره شودي صفرا مي صفراي خارج شده از كبد غليظ است و در كيسه )2
 .شودهر ويتامين محلول در چربي پس از جذب توسط ريزپرزها از راه لنف وارد گردش خون مي )3
 .شوند ، پس از ورود به دوازدهه فعال ميوتئازهاي پانكراس همانند پروتئازهاي معدهپر )4

 است؟ نادرستچند مورد در ارتباط با دستگاه گوارش گاو  -169
 .يابدي باريك گوارش نميبرخالف اسب، سلولز پس از عبور از روده -الف
 .تري براي گوارش كامل غذا پيدا كرده استهمانند فيل كارايي بيش -ب
 .شودبرخالف ملخ، بخش زيادي از آب موجود در غذا قبل از گوارش شيميايي آن جذب مي -ج
 .گيردهاي گوارشي گاو قرار نميثير آنزيمأبار اول بلعيده شده برخالف غذايي كه بار دوم بلعيده شده، تحت تكه غذاي اصلي  -د
1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 

 كدام عبارت صحيح است؟ -170
 .ها استي جنب و ششها به دليل وجود كمي مايع لغزنده بين پردهت ششآسان شدن حرك) 1
 .ها قرار دارد، فاقد غضروف استهر بخش از مجاري تنفسي كه در شش) 2
 .شودي هموگلوبين حمل ميوسيلهبه2Oمتر جيوه باشد، تمامي ميلي 104هاي هوايي بيش از در كيسه2Oكه فشار در صورتي) 3
 . است2COحدوداً بيش از سه برابر ميزان اشباع هموگلوبين از 2Oگردند، ميزان اشباع هموگلوبين از هايي كه از بافت باز ميدر خون سياهرگ) 4

A
B

C
D
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 دانشگاهي  پيش فيزيك  

 
اي ثابت  اي افقي كه با سرعت زاويه كيلوگرم بر روي صفحه 5، مكعب كوچكي به جرم زير مطابق شكل -171

1rad
s

ي افقي ثابت باشد،  اگر مكعب نسبت به صفحه. قرار دارد  چرخش است،حال حول محور خود در  

و ضريب  4/0ضريب اصطكاك ايستايي (مكعب چند نيوتون است؟ نيروي اصطكاك وارد بر ي  اندازه

10).است 3/0جنبشي اصطكاك  N(g )
kg

 

1 (15  
2 (20  
3 (10  
4 (8 

 است؟ نادرست ،به دور زمين اي در مورد حركت دوراني ماهواره  كدام گزينه -172

  .ماهواره استهمان شتاب مركزگراي حركت در محل ماهواره شتاب گرانش زمين ) 1
 .سرعت خطي حركت ماهواره با جذر شعاع دوران آن نسبت وارون دارد) 2
 .كند همين علت سقوط نمي وزن است و به خود بي حركتماهواره در مدار ) 3
 .شود تر مي آن نيز بيش ي حركت تر شود، دوره ماهواره بيشقدر شعاع دوران  هر چه) 4

اگر . آوريم ي افقي به حركت درميا  اي در صفحه ك مسير دايرهقطعه سنگي را به يك نخ بسته و در ي -173
 كدام مسير حركت خواهد كرد؟ در ادامه درمطابق شكل در يك لحظه نخ پاره شود، سنگ 

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

 
اي ثابت حول  شكل با سرعت زاويه جسم مخروطي مقابلدر شكل  -174

15CDو20cmبا رتفاع مخروط، برابراگر ا. چرخد مي yمحور cm 
 Bي  چند برابر سرعت خطي نقطه Aي  باشد، سرعت خطي نقطه

 است؟
1 (4 

2 (1
4 

3 (4
3  

4 (3
4 

 SIدر برحسب زمان جسم  اي زاويه مكاني  معادلهكند و  اي حركت مي جسمي در يك مسير دايره -175
2صورت به 5(t t)    3ي  اي جسم در لحظه بزرگي سرعت زاويه. باشد ميt s  چند راديان بر

 ثانيه است؟

1 (11  2 (6  
3 (10  4 (11 

 آذر 6آزمون  -» 3«ي  پروژه

 

 ديناميك
 

 
 

 :دانشگاهي  فيزيك پيش
 55تا  38ي  ها صفحه

73تا  52ي  ها صفحه : 2فيزيك  
 
 
 دقيقه 15: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات
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تغيير ي  اندازه. زند دور مي 30در هر دقيقه  1mاي به قطر  روي محيط دايره 20gاي به جرم  گلوله -176
)3كدام است؟  SIدر  ،پيمايد ي گلوله، وقتي نصف محيط دايره را مي تكانه )  

1 (26 10 

2 (23 10 
3 (3  
4 (6 

23صورت  به SIسمي در ي ج بردار تكانه -177 2 6P ( t ) i ( b )tj  
 

1tي  اگر در لحظه. است  s 
تواند  هاي زير مي يك از گزينه كدام SIدر  bباشد،  10N برابر با جسم ي برايند نيروهاي وارد بر اندازه
 ؟باشد

1 (1-  
2 (7  
3 (8  
 2و  1هاي  گزينه) 4

ديوار مايل . است شده ايل تكيه دادهي و مبه دو ديوار افق 1kgبه جرم  ABي  ميله ،مطابق شكل زير -178
ي  چه ميله در آستانه چنان. است 1/0 با افقي برابر سطحبا   كامالً صيقلي و ضريب اصطكاك ايستايي ميله

g)10چند نيوتون است؟  ،كند نيرويي كه ديوار مايل به ميله وارد مي ي ، اندازهحركت باشد )
kg


 

1 (10 3
20
  

2 (100 3  

3 (20
10 3

  

4 (20
10 3

 

اي  حركت دايره ساعت، هاي عقربهحركت ، در جهت xoyي مختصات  اي در صفحه ذره ،مطابق شكل زير -179

0tي  در لحظه SIاگر بردار سرعت جسم در . دهد يكنواخت انجام مي  3صورت  به
2 2v i j

   
  

1tي  بردار شتاب جسم در لحظه. باشد s  درSI كدام است؟ 

1 (24
3 i


  

2 (24
3 j 


  

3 (3
2 2i j

 
 

  

4 (2 i


 

ي  تر از جرم ماهواره بيش A ،%40ي  اگر جرم ماهواره. برابر است Bو  Aي  ي دو ماهواره بزرگي تكانه -180
B ي  ، شعاع مدار ماهوارهباشدB ي  برابر شعاع مدار ماهواره چندA خواهد بود؟ 

1 (25
49 2 (49

25 3 (5
7 4 (7

5 

 محل انجام محاسبات
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 2و  1  فيزيك      
 

 
ي  وسيلهي كانوني  ي فاصله اندازه جايي تصوير هم ي جابه هاي نوري زير، بيشينه يك از دستگاه كدامدر  -181

 است؟نوري 

 ي كوژ و عدسي واگرا آينه )2 و عدسي واگرا كاوي  آينه )1

 گراكاو و عدسي همي  آينه )4 راي كوژ و عدسي همگ آينه )3

 يابد؟ بازتاب مي ي تخت بار از سطح دو آينه تابيده شده چند شكل زير، پرتودر  -182

1( 2  

2( 3 

3( 4 

4( 5 

حاصل اگر تصوير . ي نوري قرار دارند ي يكساني از محور اصلي يك وسيله در فاصله Bو  Aنقاط نوراني  -183
 تواند باشد؟ ي نوري كدام مي اين وسيله ،باشد Bو  Aترتيب نقاط  هب ي نوري وسيله ايندر  اين نقاطاز 

 ي مقعر يا عدسي همگرا آينه )4 عدسي واگرا) 3 ي مقعر آينه )2 عدسي همگرا )1
 
 
 

 ست؟كدام ا، ضريب شكست محيط دوم زير در شكل -184

1( 2 

2( 3 

3( 2 

4( 3
2 

 عدسي چند ديوپتر است؟اين توان . است زير عدسي همگرا، مطابق شكليك مقابل در وضعيت يك جسم و تصوير آن  -185

1( 5 

2( 10 

3( 20 

4( 25 

ي جسم از عدسي را دو  اگر فاصله. از يك عدسي واگرا قرار دارد 3fي  در فاصله 28cmجسمي به طول  -186
 كند؟ برابر كنيم، طول تصوير چگونه تغيير مي

1( 6cm 6 )2  .يابد كاهش ميcm يابد افزايش مي. 

3 (3cm 3 )4  .يابد افزايش ميcm يابد كاهش مي.  

 آذر6آزمون  -» 3«ي  پروژه

 +  شكست نور بازتاب و
 كار و انرژي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1فيزيك 
168تا  87و  30تا  2 هاي  صفحه

 92تا  74هاي  صفحه: 2فيزيك 

  از دو دسته به يكيتوجه كنيد كه فيزيك پايه زوج كتاب است و شما بايد آموزان گرامي، دانش
  .پاسخ دهيد» 3فيزيك «يا » 2و  1فيزيك «هاي  سؤال

 

 .است دقيقه25)هاي كنكورالؤهاي طراحي و سؤالس(گوييزمان پاسخ

 محل انجام محاسبات
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ي يكسان در  ، با سرعت اوليهنقطهاز سطح زمين و از يك  hيكسان را از ارتفاع  هاي با جرم Bو  Aي  دو گلوله -187
انرژي جنبشي  BKو  AKاگر. كنيم را رو به پايين پرتاب مي Bي گلولهرا رو به باال و  Aي  گلولهاي قائم سترا

مقاومت هوا ناچيز (درست است؟  هاي زير زينهگ يك از زمين باشد، كدامسطح ي برخورد با  ها در لحظه گلوله
 .)است

1( A BK K   

2( 1A

B

K
K

  

3 (1A

B

K
K

  

 .تواند صحيح باشد ها مي هر يك از گزينه ،hبسته به ارتفاع  )4

9رها شده و با سرعت  Aي  از حال سكون از نقطه 10kgجسمي به جرم مطابق شكل زير،  -188 m
s

ي  از نقطه 

B در مسير در اثر اصطكاك جسم با سطح در اين مدت چند ژول گرما . گذرد ميAB، ؟ توليد شده است 

10 N(g )
kg

 

1( 790  

2( 405  

3( 595  

4( 1405 

كار اگر نمودار . كند از حال سكون شروع به حركت مي و بر روي خط راست 200gبه جرم  متحركي -189

0tي  لحظه بينبرايند نيروهاي وارد بر متحرك   10ي  لحظه و( t s)t   ،مطابق شكل زير باشد

4tي  بزرگي شتاب متحرك در لحظه s  10چند متر بر مجذور ثانيه است؟ N(g )
kg

 

1( 5/3 

2( 4 

3( 2 

4( 5/2 

از حال سكون شروع به  دار بدون اصطكاك روي سطح شيب 1kgبه جرم  جسميمطابق شكل زير  -190

237 كار نيروي وزن جسم چند ژول است؟ ،ثانيه 2پس از . كند حركت مي 0 6 10 m(sin / ,g )
s

  

1( 72 

2( 144 

3( 12 

4( 120 

 محل انجام محاسبات



 18:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 
 2و  1فيزيك  -) گواه  (شاهد  آزمون     

 

3ي نور به قطر ي گسترده ، بين يك پرده و يك چشمهDقطرقرص كدري به  -191
2 D قدر  پرده را آن. قرار دارد

كدر، چند برابر قطر قرص  ي قرص سايه برسد، در اين حالت، قطر نيم قطر سايه به صفركنيم تا  جا مي جابه

  كدر است؟

1 (6  2 (4  

3 (9  4 (2 

تصوير يكي . دهيم اي قرار مي از آينه cm5ي  و بار ديگر در فاصله cm20ي  جسمي را يك بار در فاصله -192

ي كانوني آينه چند  فاصله. شود از آينه تشكيل مي يكساني  ، ولي در فاصلهمجازيو ديگري  حقيقي

  متر است؟ سانتي

1 ( 8  2  (12  

3  (6  4  (4 

ي  كه نور المپ پس از گذشتن از هوا و آب و بازتابش از روي آينه در شكل زير حداقل زمان الزم براي آن -193

ضريب شكست آب (تخت افقي كه در كف مخزن نصب شده، دوباره به المپ برگردد، چند ثانيه است؟ 

3نسبت به هوا 
ور در هوا و سرعت انتشار ن 4

s
m8103 است(.  

1 (89 10 

2( 85 10  

3( 82 10 

4( 710  

با هم برابر باشند،  هاي  ي زاويه اگر همه. ، پرتو نوري توسط منشور انحراف پيدا كرده استزيرر شكل د -194

 قدر است؟ ضريب شكست منشور چه

1(3
2   

2(3 

3 (2 

4(3
2 

 محل انجام محاسبات



 19:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

بين شئ fي كانوني صلهعدسي همگرايي به فا. متري از يك پرده قرار دارد سانتي 30ي  يك شئ در فاصله -195

در دو وضعيت، تصوير واضحي از ) با ثابت ماندن شئ و پرده(با حركت دادن عدسي . دهيم و پرده قرار مي

چند fباشد،cm6ي اين دو وضعيت عدسي از يكديگر اگر فاصله. شود شئ روي پرده تشكيل مي

  متر است؟ سانتي

1 (4/6 2 (2/7 3 (3/12 4 (6/13 

1نمايي از  بزرگ. كنيم ز عدسي همگرايي دور ميا cm20جسمي را روي محور اصلي،  -196
1به2

4 تبديل   

 متر است؟  ي كانوني عدسي چند سانتي فاصله. شود مي

1( 10 2(20  3(40  4(60 

بسازيم  دوربينيديوپتر است،  2ديوپتر و  10ترتيب  ها به كه توان آن L2و  L1اگر بخواهيم با دو عدسي  -197

 ي دو عدسي فاصلهكار رود و  به چشميكه بتوان با آن ماه را به راحتي ديد، بايد كدام عدسي به عنوان 

  متر است؟ يچند سانت

1  (1L ،40 2  (1L ،60 3  (2L ،40 4  (2L ،60 

   انرژي فسيلي است؟ منابعكدام مورد، از  -198

 ي موارد همه) 4  اورانيوم) 3 سنگ زغال) 2 بيومس) 1

2 متري سطح زمين با سرعت 10گرم از ارتفاع  100جرم اي به  گلوله -199 m
s

. شود به پايين پرتاب مي به طور قائم رو 

2 اگر كار نيروي مقاومت هوا در طول مسير، J ي برخورد به زمين چند ژول  باشد، انرژي جنبشي گلوله در لحظه

g)210 است؟ m / s )  

1 (8 2 (2/8 3 (2/10 4 (2/12 

شود و پس از برخورد به فنري در سطح افقي آن را متراكم  رها ميAي گرم از نقطه 200به جرم  اي گلوله -200

 ،باشد و سطح افقي بدون اصطكاك باشد2JبرابرABاگر كار نيروي اصطكاك در مسير. كند مي

g)210حداكثر انرژي پتانسيل كشساني فنر چند ژول خواهد شد؟ m / s ) 

1( 1 

2( 8  

3( 10 

4 (12 

 

 محل انجام محاسبات



 20:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

  3 فيزيك      
 

 

10بارالكتريكي پتانسيل انرژي اگر ، زيرر مدار شكل د -201 C  05/0ي  اندازه به) 1( مولدحين عبور از 

 چند ولت است؟ 2،يابد ژول كاهش  ميلي

1 (8   

2 (11 

3 (59  

4 (17 

قدر بكشيم تا طولش دو برابر  را در دماي ثابت آن Aو سطح مقطع  Lطول  اي شكلي به  اگر رساناي ميله -202

 شود؟ ميي اوليه  ميلهمقاومت هر قسمت آن چند برابر  ،را نصف كنيم گاه آن شود، آن

1 (1
4 2 (1

2 3 (1 4 (2 

سنج  آل و ولت آمپرسنج ايدهدي كه اعدا، bتا  aي  ي رئوستا از نقطه در مدار شكل زير، با حركت لغزنده -203

 كند؟ تغيير مي گونهترتيب از راست به چپ چ به دهند، نشان مي آل ايده

  .يابد مي  افزايش -يابد ميكاهش ) 1

 .يابد مي كاهش -يابد ميكاهش ) 2

 .يابد كاهش مي –يابد  مي افزايش) 3

 .يابد مي افزايش -يابد ميافزايش ) 4

 با برابر Aي  در نقطه 2qو  1qاي  الكتريكي نقطهحاصل از بارهاي برايند الكتريكي ميدان  ،در شكل زير -204

E


1 حاصل .است 
2

q
q

37كدام است؟  0 6(sin / ) 

1 (3
5 2 (5

3 

3 (27
125 4 (125

27 

بوده . . . اين ميدان الكتريكي . قرار دارندي مساوي از هم  فاصله درخطوط ميدان الكتريكي  زير، شكل در -205

 .است Bي  نقطهالكتريكي پتانسيل . . .  Aي  نقطهالكتريكي و پتانسيل 

  تر از بيش –ريكنواخت غي) 1

 تر از كم –غيريكنواخت ) 2

   تر از بيش –يكنواخت ) 3

 تر از كم –يكنواخت ) 4

 ذرآ 6آزمون  -» 3«ي  پروژه

 ي ساكن ريسيتهالكت
 جريان ا لكتريكي+ 

 
 
 
 

 64تا  1هاي  صفحه:3فيزيك 
 86تا  55هاي  صفحه :1فيزيك 

 محل انجام محاسبات

از دو  به يكيتوجه كنيد كه فيزيك پايه زوج كتاب است و شما بايد آموزان گرامي، دانش
 .پاسخ دهيد» 3فيزيك «يا » 2و  1فيزيك «ي ها سؤال  دسته

 
 .است دقيقه25)هاي كنكورالؤهاي طراحي و سؤالس(گوييزمان پاسخ



 21:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

باز را  1k ابتدا كليداگر . بدون بار است 1Cخازن باز است و  2kكليد بسته و  1kابتدا كليد  ،در شكل زير  -206

 د؟شو چند ميكروژول مي 1Cذخيره شده در خازن الكتريكي انرژي   ،را ببنديم 2kسپس كليد و كنيم 

   صفر) 1

2 (405  

3 (900   

4 (2025 

1Cذخيره شده در خازن اگر انرژي . باشند بار مي ها در ابتدا بدون خازن ،در مدار شكل زير -207  ،1
انرژي  4

1صورت حاصل  در اين ،باشدشده توسط باتري  مصرف
2

C
C

 كدام است؟ 

1 (2   

2 (1
2  

3 (4   

4 (1 

در اين حالت مقاومت سيم چند . پيچانيم سيم را چهارال كرده و به هم مي .است 1600مقاومت سيمي  -208

 شود؟ اهم مي

1 (100  2 (1600  

3 (400  4 (160 

 چند ولت است؟ 1دو سر مولد الكتريكي ل اختالف پتانسي ي ، اندازهدر مدار شكل زير -209

1 (75/6   

2 (25/11  

3 (18   

4 (25/5 

دقيقه از مقطع اين  1در مدت . است 12Aبا متوسط گذرنده از يك رسانا برابر الكتريكي شدت جريان  -210

191كند؟  رسانا چند الكترون عبور مي 6 10(e / C)  

1 (204 5 10/    

2 (214 5 10/   

3 (201 5 10/    

4 (211 5 10/  



 22:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 
 3فيزيك  -) گواه  (شاهد  آزمون     

 
 

1 اي دو بار الكتريكي نقطه -211 2q C   2و 2q C   ي به فاصله r اگر نصف . ديگر قرار دارند از يك

2 ي لهيكي از بارها را برداريم و به ديگري اضافه كنيم و دو بار را به فاص
r  ي  اندازه ،دهيم از هم قرار

 شود؟ كنند، در مقايسه با حالت قبل چند برابر مي ديگر وارد مي نيرويي كه دو بار به يك

1 (1  2 (3 

3 (1
4  4 (1

16 

. شود منتقل مي Bي  ولت به نقطه 2الكتريكي  پتانسيلبه  Aي  كولني، از نقطه ميلي -5بار الكتريكي  -212

  چند ولت است؟ Bي  ژول باشد، پتانسيل نقطه ميلي 5جايي كار نيروي ميدان الكتريكي  اگر در اين جابه

1 (1  2 (3  

3 (10  4 (30 

اگر بردار ميدان . مطابق شكل در دو رأس مثلث متساوي االضالعي قرار دارند qو  qاي  دو بار نقطه -213

كدام گزينه درست  ،شدهحاصل از اين دو بار در رأس سوم مثلث به صورتي باشد كه در شكل نشان داده 

  است؟

1(q  منفي وq  مثبت وq q  

2 (q  منفي وq  مثبت وq q 

3(q  مثبت وq  منفي وq q 

4 (q  مثبت وq  منفي وq q 

اگر يك . كنيم از باتري جدا ميپيدا كند و سپس آن را  Q1 تا بار يك خازن تخت را به مولد وصل كرده -214

اختالف  بار الكتريكي، ي ، كدام گزينه دربارهكنيم واردهاي خازن  الكتريك ميان صفحه دي ي قطعه

  پتانسيل و انرژي خازن نسبت به حالت قبل درست است؟

1 (2 1 2 1 2 1Q Q ، V V ، U U    

2 (2 1 2 1 2 1Q Q ، V V ، U U   

3 (2 1 2 1 2 1Q Q ، V V ، U U    

4 (2 1 2 1 2 1Q Q ، V V ، U U   

 محل انجام محاسبات



 23:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

1،زيردر شكل  -215 4C F ،2 6C F  3و 12C F   12تواند ولتاژ  مي حداكثراست و هر خازن 
اعمال كرد  Bو  Aي  توان بين دو نقطه اختالف پتانسيلي كه مي ترين بيش. ولت را تحمل كند

  چند ولت است؟ نشوند فروشكستها دچار  تا خازن
1 (12  2 (24 
3 (22  4 (36 

1C، 80، بار ذخيره شده در خازن زيردر مدار  -216 C 3ي ذخيره شده در خازن و انرژC  برابر
1 2/ mJ ها چند ميكروفاراد است؟است، ظرفيت معادل خازن  

1 (4 
2 (5 
3 (6 
4 (10 

ساعت در شب خاموش شود، در طول  5واتي به مدت  100اگر در شهر تهران در هر خانه يك المپ اضافي  -217
بهاي برق مصرفي براي هر كيلووات (شود؟  جويي مي يك ماه چند ميليارد ريال در مصرف برق صرفه

  .)روزه فرض كنيد 30ا ماه ر( .)هاي شهر دو ميليون فرض شود ريال و تعداد خانه 100ساعت 
1 (1 2 (3 3 (10  4 (30 

دهد چگونه تغيير  كه آمپرسنج نشان مي شدت جريانيحركت كند، B، لغزنده به سمت زيردر مدار  اگر -218
          كند؟ مي

 .  ماند ثابت مي) 1
  .شود كم مي) 2
 .شود زياد مي) 3
 .كم يا زياد شود، ممكن است Rبسته به مقدار ) 4

گذرد، مطابق شكل  ها مي بر حسب شدت جرياني كه از آن Bو  Aهاي ولتاژ دو سر مولدنمودار تغيير  -219
  است؟ Aدروني مولد  چند برابر مقاومت Bمقاومت دروني مولد . استزير 

1 (1 
2 (2 

3(1
2 

4 (10 

20يك سيم مسي در دماي  مقاومت -220 C  40برابر كند و در اثر از سيم جريان الكتريكي عبور مي. است
46افزايش دما، مقاومت الكتريكي آن به  8/  ي دماي سيم در اين حالت، چند درجه. رسدمي

10سلسيوس شده است؟ 0068( / )
K

   

1 (5/22  2 (25   
3 (5/37  4 (45 

 مس

 محل انجام محاسبات



 24:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش مييش
 

 دانشگاهي شيمي پيش    

 ي فرايند تعادلي فيزيكي تبخير آب درست است؟ گزينه درباره كدام -221

   .دهد ي بسته رخ مي اين تعادل فقط در سامانه) 1

 .يابد رفته كاهش مي سرعت تبخير در آن رفته) 2

2صورت  فرايند رفت آن به )3 2H O(g) H O(l) است.   

 .از هر دو نوع فيزيكي و شيميايي است ،مربوط به آن ي تغييرات سامانه )4

 ؟است ناهمگنهاي تعادلي  اي از واكنش كدام گزينه نمونه  -222

1 (2 2 33 2Fe(s)N (g) H (g) NH (g)    

2 (CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)  3 2 3 3 

3 (4 2 4 25 5CuSO . H O(s) CuSO (s) H O(g)
   

4 (PCl (g) PCl (g) Cl (g)5 3 2 

3CaCOي  تجزيه واكنش ثابت تعادل دربا يكاي  يكاي ثابت تعادل كدام گزينه، -223 (s) ها را همگن گازي فرض  واكنش گزينه(است؟  يكسان

 .)كنيد

   سنتز آمونياك با گازهاي مربوطه) 1

 اكسيد و گاز هيدروژن از واكنش كربن مونواكسيد و بخار آب توليد كربن دي) 2

  اكسيد تروژن دينيتروژن تتراكسيد به ني شكستن دي) 3

 و هيدروژن COاز  ولتشكيل متان) 4

K)1200در واكنش تعادلي  معيندر دماي  -224 mol .L) SO (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 مول  25/0 ،ليتر يكاي به حجم  در محفظه

2SO (g)  مول 5/2وSO (g)3 2چند گرم  .وجود داردO (g) 116در اين سامانه وجود دارد؟(O g.mol ) 

1 (32 2 (16 3 (64 4 (8 

خالص آغاز شده  فلز ها در يك ظرف يك ليتري دربسته و با يك مول كربنات در شرايطي كه هريك از آن ،هاي تعادلي زير با توجه به واكنش -225

1موجود باشد و  بدر ظرف تعادل  MgOگرم  8اگر به هنگام تعادل  باشند، 5
K

/
K

 نسبت جرمي ،MgCO3  بهCaCO3  در

1اين دو تعادل كدام است؟ 
3 340 84 100(MgO ,MgCO ,CaCO : g.mol )   

CaCO )الف (s) CaO(s) CO (g)3 2 

MgCO) ب (s) MgO(s) CO (g)3 2 

1 (56/0 2 (96/0 3 (84/0 4 (04/1 

 آذر 6آزمون  -»3«ي  پروژه

 شيميايي تعادل
 

 

 دانشگاهي شيمي پيش
 41تا  29ي  ها صفحه

 
 دقيقه 10: وقت پيشنهادي

 الف
 ب



 25:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش مييش
 

دمايي كه در (ست؟ برقرار شده است، چندليتر ا Cو  A ،Bحجم ظرف واكنشي كه در آن تعادل ميان گازهاي   با توجه به نمودارهاي زير، -226

 .)باشد اند، باهم برابر مي رسم شده) 2(و ) 1(آن نمودارهاي 

1 (2/0  

2 (5  

3 (4  

4 (25/0 
 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -227

3تعادل) الف 2 3 3CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)  يك تعادل فيزيكي است. 

 .يابد هاي رفت و برگشت كاهش مي تدريج سرعت واكنش پذير، به در يك واكنش برگشت) ب

2در واكنش  ) پ 3A(g) B(g) C(g) D(g)   3 ي  هر لحظهدرC DR Rاست. 

Hدر تعادل ) ت O(l) H O(g)2 2،  هاي برابر شدن غلظت H O(l)2  وH O(g)2 ي برقراري تعادل است ي لحظه دهنده نشان. 

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4 

NOدهيم تا  در آن تعادل گازي  ليتري حرارت مي 2ي  را در يك ظرف سربسته NO2مقداري گاز  -228 (g) NO(g) O (g)2 2  برقرار

باشد، ثابت تعادل  3برابر هاي گازي در ظرف واكنش  تجزيه شده باشد و كل مول NO2درصد گاز  40ادل اگر تا رسيدن به حالت تع. شود

 .)واكنش موازنه نشده است(چند است؟ 

1 (1
9  2 (1

18  

3 (10
45  4 (9 

0دهيم تا تعادل گازي  ليتري قرار مي 5ي  را در ظرف سربسته Bمول  13و  A مقداري -229 5 L(K / )
mol

 A(g) bB(g) C(g)1 2 

 چند مول بوده است؟ Aي  مقدار اوليه واكنش موجود باشد، در ظرف Cمول  3ي تعادل  در صورتي كه در لحظه. برقرار شود

1 (9/0  2 (1/2  

3 (8/1  4 (4/2 

2در دماي معين ثابت تعادل واكنش  -230 2 2H (g) Br (g) HBr(g)   است،  196برابر باm  گرمHBr كنيم اگر در  ليتري وارد مي 2ي ا هظفرا در مح

11است؟  mol.L1در هنگام تعادل چند  HBrغلظت  ،باشد  در محفظه Br2مول  04/0هنگام تعادل  80(H ,Br : g.mol )  

1 (04/0  2 (28/0  

3 (32/0  4 (84/51 

 
 

C

A
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  2 شيمي      
 
 هستند؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -231

گيري نسبت بار به جرم  سرانجام موفق به اندازه ،بسياري روي برقكافت هاي آزمايشام جناتامسون با  ●
 .الكترون شد

بي از تابشي كه توسط بكرل پرتوزايي ناميده شده بود خود تركي  هاي بسيار فهميد، رادرفورد بعد از تالش ●
 .استمختلف تابش نوع سه 
 .اتمي شدي زير دومين ذرهعنوان  بهساز كشف نوترون  زمينه ي مختلفتوليد شده از عنصرها Xي موزلي روي پرتوهاي  ي گسترده مطالعه ●
 .صحيحي رسيد و آن را عدد اتمي ناميددهاي دها به ع ي برخي اتم كردن بارالكتريكي پروتون بر بار مثبت هسته رادرفورد با تقسيم ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

17داراي دو ايزوتوپ عنصري  -232
A X  2و

17
A X هاي  اگر تعداد نوترون. استA X هاي آن برابر باشد و جرم اتمي ميانگين  با تعداد الكترون

35برابر  Xعنصر   تر كدام است؟ سبك  درصد فراواني ايزوتوپ ،باشد /75

1 (25 2 (5/37 3 (5/62 4 (75 
 باشد؟ مي نادرستكدام گزينه  -233

2l اوربيتالي تعداد الكترون با عدد كوانتومي) 1   33در As 2 با عدد كوانتومي اوربيتالي دو برابر تعداد الكترونl   25درMn است. 
 .طبق مدل اتمي بور، شمار محدودي از ترازهاي انرژي در اتم وجود دارد) 2

1د كوانتومي اعداها با  اختالف تعداد الكترون 24Crدر اتم ) 3
2sm    1و

2sm    است 6برابر. 

 .كند ها را در فضا مشخص مي گيري الكترون اوربيتالي، جهت عدد كوانتومي) 4

4صورت  داراي آرايش الكتروني غيرعادي به) نيوبيم( Nbعنصر  ،در جدول تناوبي -234 14 5[Kr] d s اگر آرايش الكتروني اين عنصر را . باشد مي
2Nbها در  الكترون smمطابق اصل آفبا بنويسيم، نسبت مجموع   به مجموع ،sm ها در آرايش الكتروني غيرعادي  الكترونNb ، كدام

 است؟

1 (1 2 (6/0 3 (3/0 4 (2/0 
 است؟ نادرستكدام مطلب  ،با توجه به آن .دهد را نشان مي X اصلي نمودار زير چندانرژي يونش متوالي عنصر -235

 .جدول تناوبي است 15از گروه  يعنصر) 1
 .پر است تال نيمهه اوربيي ظرفيت خود داراي يك اوربيتال پر و س در اليه) 2
3صورت  فرمول تركيب آن با كلسيم به) 3 2Ca X است. 

1الكترون با  15داراي   ي گاز كريپتون باشد، دوره اگر هم) 4
2sm   است. 

 اند؟ درست ها كدام هاي زير از عبارت -236

 .به عنصر اسكانديم تعلق گرفت مندليف جدولدر جاي خالي ميان كلسيم و تيتانيم ) آ
 .گويي كرد كه در هشت مورد درست بود عنصر را پيش 10مندليف خواص ) ب
2در جدول مندليف خالي بود كه او اكسيد اين عنصر را  72ي با جرم اتمي  خانه) پ 3Ea O در نظر گرفت. 
 .بيني شده آن مطابق واقعيت نيست پس دماي ذوب پيششود،  عنصر اكاآلومينيم در كف دست ذوب مي) ت
 .هاي سي و سومين عنصر جدول تناوبي برابر صفر نيست الكترون smمجموع ) ث
 ت –پ  –ب ) 4 ث -پ  –آ ) 3 ث -ب  –آ ) 2 ت -ب  –آ ) 1

 آذر 6آزمون  -» 3«ي  پروژه

خواص تناوبي+ ساختار اتم 
هاي يوني  تركيب+ عنصرها 

 هاي كوواالنسي تركيب+ 
 

 2شيمي 
 82تا  1ي  ها صفحه

 
 
 دقيقه 25: وقت پيشنهادي

از  به يكياست و شما بايد كتابپايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كه دانش
.پاسخ دهيد»3شيمي«يا»2شيمي«هايسؤالدو دسته
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 گزينه درست است؟كدام  -237

 .و سه نافلز وجود داردي چهارم جدول تناوبي، دوازده فلز  در دوره) 1
تر  واحد بزرگ 16 ،و تناوب پنجم جدول تناوبي قرار دارد، از عدد اتمي نافلزي كه در دماي اتاق به حالت مايع است 16كه در گروه  يعدد اتمي عنصر) 2

 .است
كاآلومينيم را ا كه مندليف آن يظرفيت عنصري  هاي اليه ل تناوبي، به شمار الكترونوهاي چهارم تا ششم جد فلزي دوره نسبت شمار عنصرهاي شبه) 3

 .است 2ناميده بود، برابر 
 .ها فلز هستند درصد از آن 91شوند كه بيش از  عنصر از جدول تناوبي در طبيعت يافت مي 80در حدود ) 4

 ؟كند درستي تكميل مي را به» . . . با افزايش عدد اتمي عناصر اصلي در «عبارت  گزينه كدام -238

 .يابد طور پيوسته افزايش مي نخستين يونش مانند بار مؤثر هسته بهانرژي   يك تناوب،) 1
 .يابد افزايش مي ، برخالف شعاع اتميپذيري يك گروه، واكنش) 2
 .يابد برخالف الكترونگاتيوي، افزايش مي  به دريافت الكترون، تمايليك تناوب، ) 3
 .يابد ، افزايش مي1IEيك گروه، خصلت فلزي برخالف ) 4

12كدام نمودار تغييرات انرژي نخستين يونش عنصرهاي  -239 A ،13 B ،14C ،15 D  16و E دهد؟ درستي نشان مي را به 

1( 2( 3( 4(  

 .)ده و ربطي به نماد عناصر ندارندبو يحروف فرض(است؟  نادرستعبارت كدام گزينه ) بخشي از جدول تناوبي(با توجه به جدول زير  -240

 گروه    1 2 3 13 14 15 16 17
 تناوب    

 CBA   2 

G FE D 3 

K JI  H 4 
 .ترين انرژي نخستين يونش را در بين عناصر موجود دارد ، بيشBترين الكترونگاتيوي و عنصر  ، بيشCعنصر) 1
2 (A ،G  وJ فلز بوده و نافلز  شبهK صورت مايع است در دماي اتاق به. 

3 (D تري نسبت به  بيش پذيري شعاع اتمي و واكنشE  تري نسبت به  بيشو دماي جوشI دارد. 

 .ز نجيب رسيده و فرمول اكسيد هر دو عنصر يكسان استبه آرايش گا Iو  Fيون پايدار ) 4
و فرمول   . . . ها باشد، نماد يون پايدار آن ي الكترون برابر شمار بقيه 6/0تعداد الكترون هاي ظرفيت  Xاگر در آرايش الكتروني عنصر اصلي  -241

 .مي باشد . . . تركيب كلسيم دار آن 

1 ( XCaX2  2 ( XCaX  

3(  22 XCaX  4 ( 2XCaX  

 است؟ 5/0هاي آنيون برابر  در كدام گزينه، نسبت شمار كاتيون به شمار اتم -242

  استانيك كلريد) 2  كوپروفسفات) 1

 كروموبرميد) 4  فرو سولفات) 3
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 شده صحيح است؟ ي داده ي انرژي شبكه در كدام گزينه مقايسه -243

1 (2 3 3Al O MgO AlF  2 (2MgO CaO Na O  
3 (2 2 2CaBr CaCl CaF  4 (KCl NaBr LiBr  

3Mهاي  داراي كاتيون Mفلز  -244  2 وM   است و نافلزX 3هاي  نيز داراي آنيونX  2و
2X  عنصرهاي  يها با كدام بار يون. استM  و

Xتر است؟ ها در فرمول شيميايي تركيب حاصل كم ، شمار تعداد اتم 

 -1و + 2) 4  -2و + 3) 3  -2و + 2 )2 -1و + 3) 1

2nMClدار  نمك آب -245 .nH O  ًدر فرمول  .شود آب تبديل مي دهد و به نمك بي درصد از جرم خود را از دست مي 5/24در اثر حرارت تقريبا
140ها كدام است؟  مجموع شمار اتم Mفسفات فلز  35 5(M ,Cl / : g.mol )  

1 (13 2 (6 3 (8 4 (12 

22Cl(g)يكي از نمودارهاي زير، مربوط به فرايند  -246 Cl (g)  22و ديگري مربوط به فرايندBr(g) Br (g) با توجه به . باشد مي
Cl پيوند مربوط به كلر است و اختالف انرژي. . . نمودار   اطالعات داده شده در شكل، Cl  وBr Br  كيلوژول و طول پيوند . . . برابر

Cl Br  ًپيكومتر است. . . تقريبا. 

A) - 20 –الف ) 1 B)  
A) - 40 –الف ) 2 B) 

2 - 20 –ب ) 3
A B( )  

2 - 40 –ب ) 4
A B( ) 

 باشند؟ هاي زير عالوه بر داشتن پيوند داتيو داراي ساختارهاي رزونانسي مي كدام دسته از گونه -247

1 (3
4 3 4BF ,SO ,PO  2 (3 4 3NO ,BF ,SO  

3 (3 2 3SO , NO ,NO 4 (3
3 4 4NO , PO ,BF   

 ترتيب كدام است؟ اكسيد، به (III)اكسيد، تترا فسفر هگزا اكسيد و نيتروژن  (VII)كلريد، كلر  گوگرد دي نام ديگر دي -248

 اكسيد نيتروژن تري دي – اكسيد (III)فسفر  –كلر هپتا اكسيد  دي –كلريد  (I)گوگرد ) 1
 اكسيد نيتروژن تري  –اكسيد  (V)فسفر  –كلر هپتا اكسيد   –كلريد  (II)گوگرد ) 2
   اكسيد روژن ترينيت دي –اكسيد  (V)فسفر  –كلر هپتا اكسيد  –كلريد  (I)گوگرد ) 3
 اكسيد نيتروژن تري  –اكسيد  (III)فسفر  –كلر هپتا اكسيد  دي –كلريد  (II)گوگرد ) 4

 ؟است اتم مركزي فزايش عدد اكسايشهمراه با ا B ي به گونه Aي  زير تبديل گونه موارديك از  در كدام -249

1 (2   

2 (3  

3 (4   

4 (1 

 Yدرپي اتم عنصر  هاي يونش پي جدول تناوبي باشد و در انرژيدوم ي  از نظر بزرگي شعاع اتمي، پنجمين عنصر دوره Xاگر عنصر  -250
ي  در دوره Y(يك از ساختارهاي لوويس زير درست است؟  ن هشتمين الكترون رخ دهد، كدامدر هنگام جداكرد  نخستين جهش بزرگ،

 .) سوم جدول تناوبي قرار دارد

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

 Bي  گونه Aي  گونه 
1 3VO 2VO 
2 2CrO 2

4CrO  
3 3SO 2

4SO  
4 3NO 2NO 
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 3 شيمي      

 
پس از موازنه تعداد موادي كه داراي ضريب استوكيومتري يكسان  ،هاي داده شده در كدام يك از واكنش -251

  ؟تر است هستند، بيش

1(HCl Na CO NaCl H O CO   2 3 2 2 
2(FeCl KI FeCl I KCl   3 2 2  
3(2 2 2 2 3 2Li O CO Li CO O    
4(3 2 2KBr KBrO HCl Br KCl H O      

  ؟شود واكنش به شكلي كه نوشته شده است انجام ميكدام  -252

1(NaCN(aq) AgNO (aq) NaNO (s) AgCN(aq)  3 3  
2(Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 2 
3(3 4 3 2 3 4 2 32 3 6K PO (aq) Ca(NO ) (aq) Ca (PO ) (aq) KNO (s)    
4(3 2KClO (s) KClO(s) O (g)   

114؟كدام عبارت درست است -253 1 12 16(N ,H ,C ,O : g.mol )     

  .لول سديم كلريد استفاده كردتوان از مح براي شناسايي يون فريك مي )1
  .استفاده كرد نقره نيتراتتوان از محلول  مي (II)سرببراي شناسايي يون  )2
  .تر است در اوره بيشHهاي تر از آمونياك است ولي تعداد اتم درصد جرمي هيدروژن، در اوره كم )3
 .شود معدن فلزي است كه در سكه زني استفاده مي هاليت سنگ كانه )4

  ؟هاي زير درست است چند مورد از عبارت -254

  .شود از واكنش هر مول فلز قليايي با آب، يك مول گاز هيدروژن آزاد مي )آ
  .شود كلريد، رسوب سفيد رنگي توليد مي(II)هاي نقره نيترات و آهن از واكنش محلول )ب
  .ي زرد رنگ نامحلول در آب است يك ماده4PbCrOمانند2PbI)پ
 .كنند دهند و گاز هيدروژن توليد مي عنصرهاي قليايي خاكي با آب واكنش مي )ت
1( 4 2( 3 3( 2 4( 1 

2136هاي هيدروژن در يك نمونه آمونياك برابر اگر تعداد اتم -255 132 10/ هاي  اتم باشد و تعداد يونCl موجود در يك نمونه از كلسيم كلريد
140؟نيز همين تعداد باشد، جرم نمونه كلسيم كلريد تقريباً چند برابر جرم نمونه آمونياك است 35 5 14 1(Ca ,Cl / ,N ,H : g.mol )    

1( 8/9 2( 35/4 3( 53/6 4( 1/0  
11  ؟شود گرم ماده جامد نامحلول در آب مي 608باعث توليد ،كرومات ونيوم ديتجزيه چند گرم آم -256 14 16 52(H ,N ,O ,Cr : g.mol )     

1( 7/366 2( 502 3( 1008 4( 2016  
    ؟اكسيد توليد كند) III(واكنش دهد و آهن% 80اكسيد  با خلوص ) II(گرم مس 16تواند با  ميدرصد  60آهن با خلوص چند گرم  -257

156 64 16(Fe ,Cu ,O : g.mol )        
1(/17 56 2(/13 35 3(/11 11 4( 96/9  

Cمقداري  -258 H3  9كسيد و  گرم كربن دي 6/17ها  د در اثر انجام اين واكنشوش شركت داده ميIIدر واكنش3CaCOو مقداري Iدر واكنش8
Cهاي مجموع جرم. شود گرم آب حاصل مي H3 140؟چند گرم است3CaCOو8 16 12 1(Ca ,O ,C ,H :g.mol )     

 I) C H (g) O (g) CO (g) H O(l)  3 8 2 2 25 3 4 

3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)    II) 
1( 10 2( 4/4 3( 4/14 4( 6/15  

 ذرآ 6آزمون  -» 3«ي  پروژه

 

هاي شيميايي و  واكنش
 +توكيومتري اس
 ترموديناميك  

 
 
 

 3شيمي 
 57تا  1هاي  صفحه

 
 

 دقيقه 25: وقت پيشنهادي
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 6/4شود كه در واكنش كامل  با محلول هيدرويديك اسيد، همان اندازه گاز آزاد%x گرم آهن ناخالص با خلوص 4/1اگر در واكنش كامل  -259
y  ، نسبتشود آزاد مي  با آب%yگرم سديم ناخالص با خلوص 

x
.) كنند ها در واكنش شركت نمي ناخالصي( ؟كدام است

156 23(Fe ,Na : g.mol )   
1( 2 2(5/0 3( 25/0 4( 4 

توليد . . . درصد كاهش جرم يافته و گاز . . .  تقريباًي جامد  ماده در اثر گرما به طور كامل تجزيه شود، اگر مقداري آلومينيم سولفات -260
127.گردد مي 32 16(Al , S ,O : g.mol )    

 گوگرد دي اكسيد -1/56 )2 گوگرد تري اكسيد -1/56 )1
 گوگرد دي اكسيد -2/70 )4 گوگرد تري اكسيد -2/70 )3

گرم متانول توليد شده است، مجموع حجم  56در يك واكنش . دست آورد واكنش كربن مونوكسيد و هيدروژن بهتوان از  متانول را مي -261
2 .)واكنش را كامل فرض كنيد(دهنده در شرايط استاندارد، حداقل چند ليتر است؟  گازهاي واكنش 32CO(g) H (g) CH OH(g)   

112 1 16(C ,H ,O : g.mol )   
1(4/78 2( 6/117 3( 2/39 4( 8/58 

به عنوان ناخالصي نيز هست، با محلول سولفوريك  (Zn) رويحاوي مقداري فقط كه  (ZnO)گرم از يك سنگ معدن روي اكسيد  250 -262
  در شرايط آزمايش،(كدام است؟  ZnOدرصد خلوص . ليتر است 24حجم گاز هيدروژن آزادشده . شود واكنش داده ميمطابق زير اسيد 

10چگالي گاز هيدروژن را  12/ g.L 165.)درنظر بگيريد 16 1(Zn ,O ,H : g.mol )   
 2 4 4 2Zn(s) H SO (aq) ZnSO (aq) H (g)    

2 4 4 2ZnO(s) H SO (aq) ZnSO (aq) H O(l)   
1( 44/37 2( 63/40 3( 56/62 4( 37/59 

5شده  در واكنش فرضي و موازنه Bي  گرم ماده 32را با  Aگر  ليتر واكنش 2/11استاندارد   شرايط در -263 4 6aA(g) B(g) C(g) D(l)    كه جرم
حجم گاز توليد شده در شرايط استاندارد چند ليتر  .دهيم ميواكنش  ،باشد گرم بر مول مي 18و  30، 32، 17ترتيب  به Dو  A ،B ،Cمولي 
 است؟

1( 4/13 2( 4/22 3( 2/11 4( 6/5 
 .)د دارددر هر دو ظرف يك ماده وجو(كدام گزينه صحيح است؟  با توجه به شكل زير اگر دماي دو ظرف يكسان باشد، -264

 .استظرفيت گرمايي دو ظرف يكسان  )1
 .است 1تر از ظرف  بيش 2ها در ظرف  ولميانگين سرعت حركت مولك )2
 .تري نياز دارد انرژي بيشبه  2ي  ، ظرف شماره براي افزايش دماي دو ظرف به يك اندازه )3
 .استي انرژي دروني دو ظرف يكسان  اندازه )4

 سلسيوسي  گرمايي مولي آب چند كالري بر مول بر درجه تظرفي. ي سلسيوس است ژول بر گرم بر درجه 184/4ي آب  ظرفيت گرمايي ويژه -265
11است؟  4 184 1 16( cal / J ,H ,O : g.mol )   

1( 1 2( 184/4 3( 18 4( 38/75 

5دماي  آب مايع را ازكيلوگرم  281تواند دماي  گرافيت مي 900gگرماي حاصل از سوزاندن كامل   -266 C  30به C استاندارد آنتالپي. برساند 
kJبرحسب  2COتشكيل 

mol
 در شرايط داده شده با تقريب كدام است؟ 

 )4 2 J/
g. C

 112ي آب،  ظرفيت گرمايي ويژهC : g.mol، 16(O  

1( 120- 2( 294- 3( 550- 4( 393- 
 كدام است؟ Eكار بر روي سيستم انجام دهد، مقدار  20Jكالري گرما از دست بدهد و محيط نيز  20اگر يك سيستم در طي يك تغيير   -267

63 )2 صفر )1 68/ J 3( 63 68/ J 4( 103 68/ J 
 .دهند نشان مي. . . را با نماد  نامند و آن مي. . . د  نشو ثابت انجام مي. . . كه در را هايي  شده در واكنش گرماي مبادله -268

  H -آنتالپي واكنش  -فشار  )E  2 -تغيير انرژي دروني  -فشار  )1
 E -آنتالپي واكنش  -حجم  )H 4 -تغيير انرژي دروني  -حجم  )3



 31:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

15ي مقداري پتاسيم پرمنگنات ناخالص   مانده در اثر تجزيه جرم جامد باقي -269
ي پتاسيم پرمنگنات است درصد خلوص پتاسيم  برابر جرم اوليه 16

139پرمنگنات تقريباً كدام است؟  55 16(K ,Mn ,O : g.mol )   
1 (84 2 (62 3 (31 4 (42 

112هاي زير كدام مطلب صحيح است؟  با توجه به واكنش -270 1(C , H : g.mol )  
4 )الف 2 2 22 2 810CH (g) O (g) CO (g) H O(g) kJ    
4 )ب 2 2 22 2 890CH (g) O (g) CO (g) H O(l) kJ    
4) پ 40 9CH (s) / kJ CH (l)  
4) ت 4 8 2CH (g) CH (l) / kJ  
44) ث 1648C(g) H(g) CH (g) kJ   
  .كيلوژول بر مول است -810آنتالپي استاندارد سوختن متان، ) 1
Cمتوسط آنتالپي پيوند ) 2 H ،415- تكيلوژول بر مول اس. 
4CHآنتالپي استاندارد تصعيد ) 3 (s) ، ًكيلوژول بر مول است 3/7تقريبا. 
 .شود كيلوژول گرما آزاد مي 62/55حدود ها در حالت استاندارد ترموديناميكي  و توليد فرآوردهضمن سوختن يك گرم گاز متان ) 4
 
 
 
 
 

 

 .ا دقت پاسخ دهيدهاي زير ب لطفاً بعد از پايان آزمون به سؤال
 شروع به موقع

 .)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ زمان(شود؟  ي شما به موقع شروع مي در حوزه آزمونآيا  -293
 .شود اعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأس س پاسخ) 2 .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سر وقت آغاز مي) 1

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

 شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي دانش آيا  -294
 .ال رفت و آمد در سالن آزمون هستندداوطلبان متأخر در ح) 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 بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
 .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي آنان محل جداگانه شوند ضمناً براي بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

 مراقبان
 كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -295

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2  خيلي خوب) 1
 ي پاسخ تشريحي توزيع دفترچه –پايان آزمون 

 ي پاسخ تشريحي چگونه است؟ ي شما توزيع دفترچه در حوزه. تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود  ي پاسخ ايد دفترچههاي كانون، ب طبق مقررات آزمون -296
 .شود ها گذاشته مي ي پاسخ تشريحي در كنار صندلي در اواخر آزمون، دفترچه) 1
 .شود مي ي پاسخ تشريحي داده  كنند، دفترچه به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2
 .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ در هنگام جمع) 3
 .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ پس از اتمام جمع) 4

 ترك حوزه –پايان آزمون 
 شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه -297

  گاهي اوقات) 2 .شود ي ترك حوزه داده مي بل از پايان آزمون اجازهبله، ق) 1
 گاه خير، هيچ) 4      به ندرت) 3

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

 شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا مي:نظرخواهي
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