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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي
و ................ مؤثرند.-101  در شرجي بودن هوا دو عامل ...............

 بخار آب هوا-) مواد معلق2 جايي هوا ميزان جابه-) دماي هوا1
 ميزان ابرها-) دماي محيط4 دماي محيط-) ميزان بخار آب هوا3

مي هاي ............... آب درياها توسط يون يوني تقريباً همه-102  شوند. هاي ............... جذب

1(Cl−-Na+2(Na+-Cl−3(Ca++-3CO−−4(Mg++-4SO−−

آب در منطقه-103  تر است؟ هاي زيرزميني به كدام شكل نزديك اي مرطوب كه پوشيده از رسوباتي با نفوذپذيري يكنواخت است، مسير حركت

1(2(3(4(

هم-104 و كوارتز در كدام ويژگي به  شباهت دارند؟ اليوين
 ) رنگ در حالت خالص بودن2 ) مقاومت در برابر هوازدگي1

ي پيوندهاي اتمي در جهات مختلف ) نحوه4 هاي آبدار گرم ) واكنش در برابر محلول3
هم يك از سنگ رنگ اين سنگ، گارنت هستند. سنگ منشاء آن با كدام بلورهاي سياه-105  گروه است؟ هاي زير

 ) ميكاشيست1
 ) ديوريت2
 ) آركوز3
 ) بازالت4

مي هايي كه براساس نظريه كدام عنصر نسبت به بقيه، در واكنش-106  شود؟ گيرد، ديرتر وارد واكنشميي بوون در ماگماي بازالتي صورت
 ) منيزيم4 ) كلسيم3 ) سديم2 ) پتاسيم1

 ري دارند؟تي كدام سنگ، با بقيه تفاوت اساسي دهنده هاي اصلي تشكيل كاني-107
 ) پريدوتيت4 ) كيمبرليت3 ) پگماتيت2 ) بازالت1

108-aوbمي هاي آن را در شكل روبه هاي سنگ آذريني هستند كه درصد كاني ترتيب كدام كانيبه  كنيد؟ رو مشاهده

 پيروكسن-) آمفيبول1

 ارتوز-) پيروكسن2

 آمفيبول-) پيروكسن3

 بيوتيت-) پيروكسن4

 ها براي انسان اهميت داشته باشند؟ سنگ گي سبب شده تا ماسهكدام ويژ-109
آن1 و نفوذپذيري خوب2ها ) تمركز فلزات قيمتي در و زيبايي پس از برش3 ) تخلخل  سازيي سيماني اوليه ) ماده4 ) مقاومت

مي-110 آب كدام شرايط سبب مي شود، وقتي ، در محل خروج، رسوب فراواني تشـكيل رسند هاي زيرزميني حاوي كربنات كلسيم به سطح زمين
 دهند؟

آب-افزايش دما-) كاهش فشار1 آب-كاهش دما-) كاهش فشار2 افزايش آشفتگي  افزايش آشفتگي
آب-افزايش دما-) كاهش فشار3 آب-افزايش دما-) افزايش فشار4 كاهش آشفتگي  افزايش آشفتگي

مي-111 اس كدام مورد  شناس كمك كند؟ ليت به يك زمينتواند در تشخيص فيليت از
و آساني تورق1  ها به علت ريزي ) قابل تشخيص نبودن كاني2 ) لمس صاف

اي هاي غير ورقه يافتگي كاني ) جهت4 ) جالي براق در سطح شيستوزيته3
 كنند؟ ها كمكمي گياهان، بيشتر با كدام عمل خود به هوازدگي شيميايي سنگ-112

 هاي ميكروسكوپي ) ايجاد حفره4 ) آزاد كردن اكسيژن3 ايجاد محيط اسيدي)2 ) رشد قطري ريشه1
 دارد؟ Contactيك با پريدوتيتي افيوليتي كدام در يك مجموعه-113

 ) گابرو4 ) رسوبات منفصل3 هاي بالشي ) بازالت2اي هاي صفحه ) دايك1

20 40 60 80 100

a

b



2

 شكل مقابل نشانگر كدام است؟-114
 ) فسيل آمونيت1
 االكتيت) مقطع است2
 ) جريان دريايي سطحي3
 ) كهكشان راه شيري4

و درست14و5حاصل از يك زلزله را در ساعتSنگاري، امواج دستگاه لرزه-115 ميPدقيقه پس از امواج2دقيقه كند. كانون اين زلزلـه ثبت

 حدود چند كيلومتري اين دستگاه قرار دارد؟

 499تا 200)1

 999تا 500)2

 1500تا 1000)3

 10800تا 10000)4

 هاي كدام منطقه غالباً تركيبي آندزيتي دارند؟ فشان مواد مذاب خارج شده از آتش-116
 اي اقيانوس اطلس ) پشته4 شكل هاوايي ) سپري3 ) خطي درياي سرخ2اي ) كمربند مديترانه1

مي شكل روبه-117 مي رو، يك گسل رانده را نشان  تواند براي آن درست باشد؟ دهد. كدام عبارت

1(AوCاند. در يك زمان به وجود آمده 

2(Bاز  تشكيل شده است.Aجديدتر

3(EوDهاي مانند هم دارند. فسيل 

4(DوFاند.ي كرتاسه متعلق به دوره 

ك سنگي رويي ماسه روي كند، پس از دياژنز، اليه اي پيش اگر دريا در ساحلي ماسه-118 ميها را  دهد؟ دام سنگ تشكيل
 ) كنگلومرا4 ) كوارتزيت3 ) آهك2 ) شيل1

و مجدد، كدام رويدادها در اين منطقه اتفاق افتاده است؟ي ميان رسوب در فاصله-119  گذاري اوليه

و تخريب ) چين1  خوردگي

و فرسايش ) خشكي2  زايي

و هوازدگي3  ) دگرشيبي

پس ) پيش4 و  روي دريا روي

و-120 مي سيلهبه كمي كدام مورد  عمقي پوشانيده شده بود؟ توان ثابت كرد، كه بيشتر نقاط در دوران پركامبرين توسط درياهاي

كم ) رسوبات نمكي حاصل از تبخير آبِ كوالب1  عمق هاي

 زادان آوندي نهان هاي زغالي به جاي مانده از فعاليت ) نهشته2

و جلبك از فعاليت باكتري هاي مجزاي كربنات كلسيم، حاصل ) توده3 ها ها

و مرجان مانند حاصل از فعاليت اسفنج ) تشكيالت مرجاني ريف4 ها ها

 ها متعلق به كدام شاخه از جانوران است؟ي ساكن خشكي شده ترين فسيل شناخته قديمي-121

 ) دوزيستان4ها ) مرجان3 ) بندپايان2 ) خارتنان1

ميي ايسلند در شمال اروپا را نتيجه فشاني جزيره هاي آتش شناسان فعاليت زمين-122  دانند؟ي كدام فرآيندها

مي ) نفوذ آب در محل جدايش دو قسمت جزيره كه سبب ذوب سريع سنگ1  شود. هاي بازالتي زير پوسته در اين محل

و ذوب قسمتي از ورقه ) برخورد دو ورقه2  رانش داشته است.ي ديگر فرو اي كه به زير ورقهي اقيانوسي به هم

و خروج مواد مذاب ناشي از ذوب گوشته اروپا از ورقه-ي آسيا ) دور شدن ورقه3 ي آمريكاي جنوبي

و كاهش فشار بر روي قسمتي از گوشته كه در حال باال آمدن است.4  ) دور شدن دو ورقه از يكديگر
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ا با كدامABهاي درون زمين در امتداد شكل اليه-123 هميك از  خواني دارد؟ شكال زير

1(2(

3(4(

و مربع شكل در روي نقشه-124  متر مربع رسم شده است. مقياس نقشه كدام است؟ سانتي25اي، زميني يك هكتاري

1(1
2000

2(1
2500

3(1
40000

4(1
4000000

مي مهاجرت ثانويه-125  گيرد؟ي نفت خام در كدام محل انجام
 ) داخل سنگ مخزن2 ) داخل سنگ مادر1

و سنگ مخزن3  سنگ ) از سنگ مادر تا زير پوش4 ) بين سنگ مادر

 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:رياضياترياضيات

و جمله جملهي دوم، دو برابري هندسي، جمله در يك دنباله-126 ميي پنجم ي حسابي باشـند،ي متوالي از يك دنباله توانند سه جملهي هشتم
آن ترين اين سه عدد چند برابر كوچك بزرگ  ها است؟ ترين

1(2 3+2(5 2 3+3(5 4 3+4(7 4 3+

2fاگر-127 (x) x x= + fي تابع، دامنه+ ( x)−كدام است؟ 
1(1x ≤ −2(1x ≥ −3(1x ≤4(1x ≥

8bد مربع است. اگر واح16برابر ABCمساحت مثلث-128 5cو=  كدام است؟aي ضلع متوسط باشد، اندازه=

1(392(413(3 54(5 2
كه» SYSTEM«ي هاي حروف كلمهتتعداد جايگش-129 همSبه طوري ، كدام است؟نباشندها كنار

1(120 2(180 3(240 4(360 
 ها كدام است؟ در جدول فراواني مطلق، ميانگين داده-130

1(4/21
2(6/21
3(7/21
4(8/21

 ها، كدام است؟ باشند. ضريب تغييرات در طول ضلع اين مربعمي 490هاو ميانگين مساحت اين مربع84هايي برابر ميانگين محيط مربع-131
1(25/02(27/03(28/04(33/0
 آموز يك كالس كه بر يك نيمكت نشسته باشند، با كدام احتمال ماه تولد حداقل دو نفر آنان يكسان است؟ چهار دانش-132

1(19
48

2(41
96

3(23
48

4(55
96

و مهره4ي اول در جعبه-133 و مهره3ي دومي سياه، در جعبه مهره3ي سفيد هاي سياه موجود است. به تصادف يكي از جعبه مهره6ي سفيد
و دو مهره با هم از آن بيرون مي ب را انتخاب كرده ا كدام احتمال هر دو مهره سفيد است؟آوريم.

1(31
168

2(11
56

3(17
84

4(13
56

2ي مجموعه جواب نامعادله-134 2 2x x x− < ، به صورت كدام بازه است؟−
1(1 1( , )−2(1 2( , )−3(0 2( , )4(1 2( , )

fاگر-135 (x) x x= 4g(x)و− Sin x=ي تابع باشند، ضابطهfog كدام است؟ 

1(21 2
4

Sin x−2(21 2
2

Sin x−3(21 2
4

Cos x4(21 2
2

Cos x

A B

A B A B

A B

A
B

 حدود دســته
ــراواني  ف

13 17 17 21 21 25 25 29 29 33
3 4 5 2 1
− − − − −
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حد عبارت-136
[ ]

2
2 2

22
x x

xx x
+

+
−−

2x، وقتي −→) ]كدام است؟  نماد جزء صحيح است.)[

1(−∞2(1
2

−3(14(+∞

ي تابع با ضابطهaبه ازاي كدام مقدار-137

2
2 2

2

Sin x , x
xf (x)

a , x

π ≠ − π=  π =


]ي، در بازه ]0 2, πپيوسته است؟ 

1)3 ) صفر1-2)1
2

4(1

و مهره4 در ظرفي-138 مي3ي سياه موجود است. به تصادف مهره5ي سفيد هاي خـارج شـده كنيم. با كدام احتمال مهره مهره از ظرف خارج
 اند؟ رنگ هم

1(1
6

2(3
14

3(2
9

4(5
14

به دانش-139 مي گزينه5پرسش5آموزي  دهد. با كدام احتمال فقط به يك پرسش پاسخ صحيح داده است؟ اي به تصادف پاسخ
1(2048/02(4096/03(512/04(7144/0

0ي معكوس تابع ضابطه-140

0 0

x x , xy x
, x


≠= 

 =

، به كدام صورت است؟

1(y x x ; x= ∈�2({ }0y x x ; x= ∈ −�3({ }0y x x ; x= ∈ −�4(y x x ; x= ∈�

4ي از دو معادله-141 2 72x x+ 21و= 2 2log (x ) log( y x )+ + +  كدام است؟y، مقدار=
1(62(73(84(9

5ي مثلثاتي هاي معادله مجموع تمام جواب-142 4 1Sin x Sin x Cos+ = + πي در بازه[ ]0 2, πكدام است؟ 
1(8π2(9π3(10π4(11π

Sinي مشتق تابع اندازه-143 xy Lne=اي به طولهدر نقط
6

x π
 واقع بر آن، كدام است؟=

1(3
8

2(6
8

3(3
4

4(6
4

4كمترين مقدار تابع-144 3 21 2
4

y x x x= −  كدام است؟ −

1(36-2(32-3(24-4(18-

رو، نمودار تابع روبه شكل-145
3 1
2 2y ax bx=  كدام است؟bاست. مقدار +

1(1
2

2(1

3(3
2

4(2

3yتقعر نمودار تابع-146 (x ) x= a)ي در بازه + , b)رو به پايين است. بيشترين مقدارb a−كدام است؟ 
1(12(23(34(+∞

2مساحت مثلثي با سه رأس به مختصات-147 5A( , )،3 0B( , 0و( 2C( ,  كدام است؟(
1(62(5/63(74(5/7
آن عمق يك آينه-148 و قطر قاعده9ي سهموي در مركز آن واحد ي كانون تا رأس آن كدام است؟ واحد است. فاصله60ي

1(152(203(5/224(25

3مختصات دو سر قطر بزرگ يك بيضي-149 6( , 3و( 2( , 1و خروج از مركز آن−(
2

ميxاست. اين بيضي محور  كند؟ ها را با كدام طول قطع

1(1 5,−2(1 7,−3(0 6,4(1 5,

2

1

y

x
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رو-150 رو، حاصلبهبا توجه به شكل
2 2
2

4 x dx
−

 كدام است؟∫−

1(2 2π −

2(2π +

3(2π
4(4π

3با شرط-151
2 2

xπ π
< 21حاصل > 2tan x Sin xdx+∫كدام است؟ 

1(2Cosx C− +2(2Sinx C− +3(2Cosx C+4(2Sinx C+

و الساقين در شكل مقابل، دو مثلث كناري متساوي-152 43M̂اند =  چند درجه است؟BACˆيي زاويه است. اندازه°
1(93
2(94
3(96
4(97

مي مساحت يك مثلث قائم-153 ي وارد بـر ضـلعي ميانـه شود. انـدازه الزاويه برابر با مساحت مربعي است كه بر روي ضلع كوچكتر آن ساخته
 متوسط، چند برابر ضلع متوسط اين مثلث است؟

1(2
2

2(3
2

3(24(3

زده، چند درصـد االضالع سايه تقسيم شده است. مساحت متوازي2و1،2هاي االضالع به نسبت رو، يك ضلع مثلث متساوي در شكل روبه-154

 مساحت مثلث اصلي است؟

1(16

2(18

3(20

4(24

2و5،6در يك مكعب مستطيل به ابعاد-155 ي دو رأس غير واقع در يك وجه، كدام است؟، فاصله5

1(72(83(5 34(9

 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي
 تاالموس، ...............در انسان، تاالموس، ............... هيپو-156

ي مغز است. جزئي از ساقه-) برخالف1

 هاي عصبي نقش دارد. در انتقال پيام-) همانند2

 ها در ارتباط است. اي از نوروني گسترده با شبكه-) برخالف3

مي همه-) همانند4  كند.ي اطالعات حسي مربوط به نقاط مختلف بدن را تقويت

 زنبورها، ...............به طور معمول،-157

گل ) ابتدا جذب رايحه1 ميي گل ) گرده2 شوند. ها مي افشاني  دهند. هاي سفيد را انجام

مي ) نوزادان خود را فقط با شيره3 مي4 كنند.ي گل تغذيه  هاي الكترومغناطيسي را درك كنند. توانند طيف تابش)

تك چند مورد، جمله-158 ميي زير را به طور صحيحي  نمايد؟ ميل

و آنابنا هر دو،«  ...............»باكتري گوگردي سبز

مي باشند. الف) هوازي مي  توانند نيتروژن را تثبيت نمايند.ب)

مي اي را دارند.ج) توانايي ايجاد ساختار رشته  كنند.د) كربن كاني را به كربن آلي تبديل

ميهـ) از آب به عنوان منبع الكترون براي فتوس  كنند. نتز استفاده

1(12(23(34(4

را-159 از ............... قرار دارد، توانايي گوارش شيميايي مواد غذايي .ندارددر دستگاه گوارش ...............، بخشي كه بالفاصله پس

 دان چينه-) گنجشك4 مري-) كرم خاكي3 هزارال-) گاو2 سنگدان-) ملخ1

22−

y

x

2

=

= −
−

M

N

A

B C

k

2k

2k
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 طبيعي از نوع ..............در انتخاب-160
 شود. كننده، از تنوع موجود در جمعيت كاسته نمي ) متوازن1
 شود. دار، فراواني افراد دو آستانه دستخوش تغيير نمي ) جهت2
ميي كوتاه، اعضاي جمعيت، متحمل گونه ) گسلنده، همواره پس از يك دوره3  شوند. زايي
ز4 مي اده) پايداركننده، شايستگي تكاملي  شود. هاي موجود در هر آستانه، به تدريج بيشتر

 رو، كدام مورد صحيح است؟ با توجه به شكل روبه-161
، بخشي از اسپوروفيت گياه والد است.Aالف)
باCب)  تفاوت دارد.D، از نظر عدد كروموزومي
، قبل از لقاح تشكيل شده است.Bج)
باCد)  تفاوت دارد.B، از نظر عدد كروموزومي
ج3ب-) الف2د-) الف1 ج4ب-) د-)
ي استخوان زند زبرين، از بافتي تشكيل شده است كه، ............... در يك فرد ميانسال، بخش اعظم تنه-162

و رشته2 ) حفرات متعدد آن، مملو از مغز قرمز است.1  هاي كالژن فراوان دارد. ) فضاهاي بين سلولي اندك
م3 و نامنظم در كنار يكديگر قرار دارند. ) سلول4 اي خود داراي مجاري متعددي است.ي زمينه اده) در  هاي آن به صورت پراكنده

مي در مارماهي، مانند انسان، خون خارج-163 به ............... وارد  شود. شده از ...............، ابتدا
 دستگاه تنفس-) قلب4بقل-) روده3 مغز-) دستگاه تنفس2 كليه-) قلب1
 اي، ............... آسكوميست پرسلولي، ...............ي زندگي قارچ ژله در چرخه-164

مي هسته-) همانند1 و سپس ميوز انجام  دهد.ي ديپلوييدي، ابتدا ميتوز
مي هاي غير جنسي، بيش از هاگ هاگ-) برخالف2  شود. هاي جنسي تشكيل
مي ها، هستهه پس از ادغام نخينهبالفاصل-) برخالف3  گيرد.ي ديپلوييدي شكل
مي سلول-) همانند4  شوند. هاي هاپلوييدي جنسي در درون ساختار توليدمثلي تشكيل

 هر رفتاري كه ...............-165
 كننده دارد، الگوي عمل ثابت نام دارد. ) در آن وراثت نقش تعيين1
و بقاي جاندار ارزش2 ژن ) در حفظ  ها است. زيادي دارد، متأثر از
مي ) در دوره3  پذيري نام دارد. دهد، نقشي مشخصي از زندگي يك جانور رخ
مي4 و خطا انجام گيرد، نوعي يادگيري محسوب  شود. ) بدون استفاده از آزمون

(؟) مشخص گرديده، ............... اي از منحني روبه در نقطه-166  رو كه با عالمت

مي بطن)1  شوند. ها جهت انقباض آماده

مي ) همه2  باشند.ي حفرات قلب در حال استراحت

 ) مانعي براي ورود خون به بطن چپ وجود دارد.3

و دريچه-هاي دهليزي ) دريچه4  هاي سرخرگي، بسته هستند. بطني، باز

 كدام عبارت صحيح است؟-167
، واجد آمينواسيد است.شدن دارد ) هر كواسرواتي كه توانايي تقسيم1
مي ) هر ميكروسفري كه مولكول2  شود. هايي با پيوند پپتيدي دارد، زنده محسوب
 ) هر ميكروسفري كه حاوي مولكول خودهمانندساز است، غشايي دو اليه دارد.3
 زدن تكثير يابد، حامل اطالعات ژنتيكي است. ) هر كواسرواتي كه بتواند به روش جوانه4

ان-168 ي چشم، ...............ي خارجي كره سان، بخش شفاف اليهدر
مي1 و ژله ) در تماس مستقيم با ماده2 تواند مواد دفعي خود را به طور مستقيم به خون وارد نمايد.)  اي است. اي شفاف

بي3 مي واسطه ) نور را و ذخيره4 كند. بر روي عدسي متمركز ي انرژي را دارد. ) توانايي توليد
 در هر گياهي كه اسپوروفيت به گامتوفيت وابستگي دارد، ...............-169

مي1  ) گامتوفيت، از ابتدا مستقل از اسپوروفيت است.2 شوند. ) آنتروزوئيدها، درون آنتريدي تشكيل
مي ) لقاح سلول3  شود. كروموزومي آغاز مي2n ) تشكيل رويان، با تقسيم نابرابر سلول4 شود. هاي هاپلوييدي در درون آركگن انجام

ي گياهان، ............... در همه-170
مي ATPها برخالف شيب غلظت از غشاي هر اندامك، تنها با مصرف ) عبور يون1  گردد. ممكن
مي ) از محصول گام يك چرخه2 .شودي كالوين، براي ساخت مولكول سه كربني پر انرژي استفاده
مي هادي به بخش ) تركيبات آلي، همواره به روش انتشار از بافت3  شوند. هاي در حال رشد وارد
 هاي گياهي است. ها، تنها عامل استوار نگهداشتن ساقه ) تورژسانس سلول4

P
؟

R

SQ

T

B

C
D

A
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AA)جمعيت متعادلي با سه نوع ژنوتيپ-171 , Aa ,aa)ع به خودلقاحي نمايند، پس از چهـار نسـل، مفروض است. اگر افراد اين جمعيت شرو
 ها به فراواني افراد مغلوب افزوده خواهد گرديد.ي هتروزيگوس ............... از فراواني اوليه

1(15
128

2(15
64

3(30
32

4(15
32

ي دوسر ران، به دنبال كاهش ............... در درون سلول، ميزان ............... افزايش خواهد يافت. عضله در يك فرد سالم، هنگام فعاليت-172
 كربنات خونبي-) توليد الكتيك اسيدATP 2توليد-) مصرف اكسيژن1

دي3 ا4 توليد سيتريك اسيد-اكسيد كربن ) توليد  توليد اسيد كربنيك خون-Aستيل كوآنزيم ) توليد
ژن (M)در ملخ با فرض اين كه ژن وابسته به جنس-173 و به شاخك كوتاه تعلق داشته باشد، از آميزش ملخ نـر شـاخك (D)به شاخك بلند

و ماده ني شاخك ...............، طبق قانون احتماالت، نيمي از زاده ............... ر خواهند بود.هاي شاخك كوتاه،
 بلند-) كوتاه4 متوسط-) كوتاه3 متوسط-) بلند2 كوتاه-) بلند1
 كدام عبارت در مورد گوش انسان، درست است؟-174

مي ) با تحريك هر سلول مژك1  شود. دار، پيام شنوايي به مغز ارسال
 ارد.دايره نقشد هاي مجاري نيم ) استخوان ركابي، به طور مستقيم در تحريك سلول2
مي3  شود. ) با ارتعاش استخوان ركابي، پيام عصبي به گوش داخلي منتقل
مژ4  گردد. دار با ارتعاش مايع مجراي مختص به خود، مرتعشميك ) هر سلول

مي-175 ي زير را تكميل نمايد؟ تواند به طور صحيحي جمله چند مورد
از«  ...............»بسياري

 هاي مخاطي، انگل هستند.ب) كپك اند. كنندگانيهالف) آغازيان، جزو تجز
 ها، پرسلولي هستند.د) جلبكي سلولي هستند. ها، فاقد ديوارهج) آميب
تك هـ) هاگ  داران، دو هسته دارند.و) تاژك سلولي هستند. داران،

1(12(23(34(4
 ....... بدن قرار گرفته است.در دستگاه گوارش انسان، ...............، در سمت ........-176

 راست-ي صفرا برخالف كولون باالرو ) كيسه2چپ-روي كور همانند كولون پايين ) روده1
چپ-رو ) كارديا برخالف كولون پايين4 راست-ي پيلور همانند كولون باالرو ) دريچه3

مي-177 ل ................توان گفت كه پس از اتصا با توجه به اپران لك در اشريشياكُالي
ميتك mRNA) مهاركننده به اپراتور، توليد1  شود. ژني متوقف
ژن ) عامل تنظيم2 مي كننده به اپراتور، فرآيند رونويسي از  شود. ها متوقف
مي كننده مراز در بخش تنظيم پلي RNAكننده به مهاركننده، ) پروتئين تنظيم3  گيرد.ي ژن قرار
مي انداز توسط آنزيم رونويسي كننده، راه ننده به عامل تنظيمك ) پروتئين تنظيم4  شود. كننده شناسايي

 هاي صاف ................ دارند. رو، ماهيچهي شكل روبه شده در بخش مشخص-178

 ) طولي، بالفاصله پس از بافت پوششي قرار1

 ) حلقوي، بالفاصه پس از بافت پيوندي خارجي قرار2

ت به عضالت طولي نواحي باالتر، قطر كمتري) طولي، نسب3

 ) حلقوي، نسبت به عضالت حلقوي نواحي باالتر، توانايي انقباض بيشتري4

هم-179  هاي ريز پروتئيني، ............... شدن لوله زمان با كوتاه در زيگوت گياه بنت قنسول،

مي ) كروموزوم1 ميها ) كروموزوم2 شوند. هاي همتا از يكديگر جدا  كنند. حداكثر فشردگي را پيدا

مي هاي انتقالي در ميانه ) وزيكول3 مي ) جفت سانتريول4 گيرند.ي سلول قرار  شوند. ها در قطبين سلول مستقر

 ها، ...............ي سلول در همه-180

مي DNAيي اول رونويسي، دو رشته ) در مرحله1  شوند. از يكديگر جدا

تو2 مي كننده هاي رونويسي سط پروتئين) عمل رونويسي  شود.ي متنوعي انجام

و3 مي NADH) پيرووات  شوند. در دو گام متفاوت گليكوليز توليد

 غير ممكن است. RNAي مكملي بين نوكلئوتيدهاي هر مولكول ) ايجاد رابطه4

را در كورينه-181 مي باكتريوم ديفتريا، ............... پارامسي، هر ژن پيام خود  دهد كه داراي .............. است. به طور ............... به مولكولي انتقال

 توالي ضد رمز-غير مستقيم-) همانند2ها توالي كدون-مستقيم-) برخالف1

 استري پيوندهاي فسفودي-مستقيم-) همانند4 هاي پپتيدي پيوند-غير مستقيم-) برخالف3
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 ......در انسان، ..........-182
و عمر كوتاهي دارد. شده از پايانه ) هر تركيب خارج1 ي اكسون، عمل سريع
 يابد.ي تيروئيد افزايشمي ) با كاهش مقدار كلسيم خون، ميزان ترشح غده2
مي هاي سازنده ) هر تركيبي كه از سلول3  شود، هورمون نام دارد.ي خود به درون خون وارد
عض ) ماهيچه4 و  شوند. هاي داخلي، توسط اعصاب حركتي متفاوتي تحريكمي الت اندامهاي اسكلتي
مي در بنفشه-183  شود.ي آفريقايي، با تشكيل ...............

سه1  توليد ATPكربني،سه كربني از مولكول ) قند

 مصرف+NADاسيد، كربني از سيتريك ) تركيب پنج2
 توليد ADPدار، كربني فسفاتبشش) پيرووات از تركي3

سه ) تركيب آغازگر چرخه4  توليد+NADPكربني،ي كالوين از قندهاي
 به طور معمول، كبد انسان در ................ ناتوان است.-184

 ) افزايش هماتوكريت خون2 ) توليد استروئيدها1
با3  هاي مسن ) استفاده از بقاياي اريتروسيت4ها كتري) خنثي نمودن اثرات سوء بعضي

 از آميزش ...............، همواره ...............-185
بز1 و مي دورگه-) گوسفند و ناتوان متولد و االغ2 شود. اي ضعيف ميي ژني دو گونه جدايي خزانه-) اسب  شود.ي والد حفظ

از دانه-ي مختلف پنبه ) دو گونه3 مي جوانه ها پيش و نمو سلول-ي مختلف چكاوك ) دو گونه4 ميرند. زدن مي رشد  شود. تخم متوقف
 هايي تشكيل شده است كه ...............ي انسان، بخش اعظم غشاء از مولكول در يك سلول روده-186

مي هاي دريچه ) فاقد كانال1  هاي آب بسيار نفوذپذيرند. ) نسبت به مولكول2 باشند. دار
 ها هستند. اي براي عبور درشت مولكول ) داراي منافذ ويژه4 ساكاريدي اتصال دارند.ي پلي ) حداقل به يك زنجيره3

ي ............... غير ممكن است. رو مربوط به نوعي صفت ............... فرض شود، تعيين ژنوتيپ فرد شمارهي روبه اگر دودمانه-187

16-) اتوزومي مغلوب1

13-) اتوزومي غالب2

15-) وابسته به جنس غالب3

11-) وابسته به جنس مغلوب4

مي-188 و طوالني مدت كورتيزول در يك فرد، و افزايش ............... منجر شود. مصرف مقادير زياد  تواند به كاهش ...............

ها دياپدز نوتروفيل-سيدهاي خون) مقدار آمينوا2 فاگوسيتوز ماكروفاژها-) عالئم ديابت شيرين1

 استحكام زردپي آشيل-Tهاي ) سركوب لنفوسيت4 ميزان گلوكز خون-) قدرت انقباض عضالت اسكلتي3

مي-189  شود. در هر ويروسِ دارايِ ............... يافت

 ) كپسيد چندوجهي، پوشش ليپيددار2 ) دم مارپيچي، ريبونوكلئيك اسيد1

 كپسيد-) دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد4 هاي متابوليسمي، آنزيم) پوشش پروتئيني3

 هر سلول گياهي كه، ...............-190

ي خام نقش دارد.ي دومين است، در انتقال شيره ) داراي ديواره1

و غشاي پالسمايي است.2  ) در استحكام ساقه نقش دارد، فاقد هسته

دي3 مي) در اكسيد كربن را تثبيت ديكند،  نوكلئوتيد نقش دارد. توليد فالوين آدنين

 يافته است. هاي تغيير شكلي خود منافذ بزرگي دارد، حاوي اندامك ) در پايانه4

، ...............5............... گـام2ي مخروطي چشم انسان، الزم است تا در گـام توسط گيرندهAبه منظور مصرف يك مولكول استيل كوآنزيم-191

د.شو

 مصرف+2NAD-) همانند4 ساخته ATP-) برخالف3 توليد NADH-) همانند2 آزاد22CO-) برخالف1

كه ............... دارد، ...............-192  هر گلبول سفيدي

مي-) حركات آميبي شكل1  ها است. جزو گرانولوسيت-نيهاي فراوا ) ليزوزوم2 كند. پادتن ترشح

 تواند بيش از يك سال زنده بماند.مي-ها ) نقشي در نابودي انگل4ي پرفورين است. واجد ژن سازنده-) توانايي دياپدز3

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18 19
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و پسري مبتالB، پسري هموفيل با گروه خونيAو زني سالم با گروه خونيABاز ازدواج مردي مبتال به بيماري هانتينگتون با گروه خوني-193
(ژن مغلوب) متولد گرديد. مطابق قانون احتماالت، احتمال تولد پسري با گروه خـوني كـه فقـط بـه همـوفيليAبه تحليل عضالني دوشن

ي فرزندان سالم اين خانواده، كدام است؟ مبتالست به همه

1(1
4

2(1
8

3(1
2

4(1
16

 كند، اين گياه قطعاً ............... كروموزومي توليد مي2nهاي گياهي به طور معمول گامت-194
 كروموزومي ايجاد شده است.2nتخم ) از سلول2 كروموزومي ايجاد نمايد.4nهاي تواند گامت ) نمي1

 كروموزومي به وجود آمده است.4n) از يك زيگوت4 كروموزومي داشته باشد.2nتواند والدين ) نمي3
 در انسان، هورمون سكرتين، ...............-195

ب1 مي2 دهد. كربنات را به خون افزايشميي) ترشح  شود. ) پس از ورود كيموس معدي به دوازدهه، ترشح
 ) محرك توليد اسيدكلريدريك از سلول جدار دوازدهه است.4ي پانكراس است. ) محرك ترشح پروتئازهاي فعال شيره3

مي-196  ..........شود، همانند آبسيزيك اسيد ..... هورموني كه سبب ...............
 دهد. هاي گياهي را كاهشمي سرعت پيرشدن اندام-) تحريك تقسيم سلولي1
بي-) مقاومت گياه در شرايط غرقابي2  تأثير است. بر مدت نگهداري ميوه
 ها اثر بازدارنده دارد. برخفتگي دانه-ها دار كردن قلمه ) ريشه3
مي سنتز پروتئين-) چيرگي رأسي4  كند. ها را كنترل

و منقار كوچكو پرنده از آميزش پرنده-197 و منقار بزرگ، همهي شهدخوار ماده با پر سياه و منقاري زادهي نر با پر سفيد هاي نسل اول پر سياه
و در نسل دوم، منقار كوچك فقط در زاده بزرگ شده زا اند هاي نسـل دومدههاي ماده مشاهده گرديد. مطابق با قانون احتماالت، ............... از

 ............... خواهند شد.

1(3
8

و منقار كوچك ماده- 1)2 هاي پر سياه
8

و منقار كوچك ماده-  هاي پر سفيد

3(3
16

و منقار بزرگ- 1)4 نرهاي پر سياه
8

و منقار بزرگ-  نرهاي پر سفيد

ي پارانشيمي افرا، قطعاً ............... در هر سلول زنده-198
مي ) اليه1 و ضخيم مي2 گردد.ي كوتيني تشكيل  شود. ) تركيب اگزالواستات يافت

مي ) ديواره3 تجIIهاي فتوسيستم ) كمبود الكترون4 شود.ي دومين با ضخامت غير يكنواخت پيدا مي زيهبا  شود.ي آب جبران
 ها همواره، ............... شته-199

همي دراز ها رابطه ) با مورچه1  سفرگي دارند. مدتي از نوع
مي ) از مورچه2  نمايند. ها در مقابل حشرات شكارچي محافظت
مي3 ي پرورده كمك نمايند. توانند به شناسايي تركيب شيره)
پ ها را از شيره ) مورچه4 ميي خارج روردهي  كنند. شده از خرطوم خود، تغذيه

مي در چرخه-200  شود.ي زندگي كالميدوموناس، ............... كاهوي دريايي، ...............، مستقيماً از تقسيم ............... حاصل
 ميوز-سلول جنسي-) برخالف2 ميتوز-زئوسپور-) همانند1

 زيگوت-دار سلول تاژك-) برخالف4 ميوز تخم-سلول هاپلوييدي-) همانند3
 چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟-201

 شود. الف) خون غني از گازهاي تنفسي، توسط چند منفذ به قلب وارد مي
مي دار قلب، در اختيار سلولب) خون از طريق منافذ دريچه  گيرد. ها قرار

مي شده هاي حجيمج) بخش  راند. اي از رگ پشتي، خون را به نواحي جلويي بدن
 كند.د) يك رگ شكمي، خون را به نواحيِ عقبيِ بدن هدايت مي

1(12(23(34(4
 جهش ...............-202

مي1 و مقدار تغيير گونه)  شود.ميي خام انتخاب طبيعي شناخته ) به عنوان تنها ماده2 ها را تعيين نمايد. تواند جهت
مي3  شود. واينبرگمي-) همواره سبب برهم زدن تعادل هاردي4 پذيري فرد با محيط شود. تواند سبب سازش ) در شرايطي

هم به طور معمول در چرخه-203 و ميـزان ............... در خـون، رو بـهي جنسي يك فرد سالم، زمان با ...............، مقدار استروژن خـون، كـاهش
 گذارد. افزايش مي

 پروژسترون-) خروج تخمك از تخمدان2 كننده هورمون لوتئيني-ها ) شروع رشد فوليكول1
 هورمون آزادكننده-ي رحم شدن ديواره ) شروع ضخيم4 هورمون محرك فوليكولي-ي جسم زرد ) افزايش اندازه3
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مي-204  شود. در گياهان، حركت ..............، همواره نوعي حركت ............... محسوب
 فعال-خودي ) خودبه4 خودي خودبه-) گرايشي3 غير فعال-) غير القايي2 القايي-) پيچشي1
 مرغ جوالي ماده، ..............به طور معمول-205

مي ) در هنگام زادآوري، خصوصيات چشم2 ) محدوديت زيادي در امر توليدمثل دارد.1  كند. گيري پيدا
مي ) تمامي هزينه4 شده شانس بقاي كمتري دارد. هاي مصرف ) به علت هزينه3  گيرد. هاي الزم براي پرورش فرزندان را برعهده

 دقيقهدقيقه 3737 وقت پيشنهادي:وقت پيشنهادي:فيزيكفيزيك

Rاگر دو بردار-206
��

Qو
��

مي مطابق شكل روبه Rي بردار دهنده تواند نشان رو باشند، كدام بردار Q−
�� ��

 باشد؟

1(2(

3(4(

زم-نمودار شتاب-207 مي4ان با سرعت زمان متحركي كه در مبدأ در متر بر ثانيه از مبدأ مكان گذرد، مطابق شكل است. مسـافت طـي شـده
تا بازه  ثانيه، چند متر است؟12ي زماني صفر

1(48
2(96
3(128 
4(160 

در معادله-208 2به صورتSIي مكان متحركي 2r (Cos t)i (Sin t)j= +
� � �

يهباشد، بزرگي سرعت اين متحرك در لحظ مي
4

t sπ
چند متـر=

 بر ثانيه است؟

2)2 ) صفر1
2

3(14(2

مي70اي از ارتفاع گلوله-209 از متري سطح زمين در راستاي قائم رو به باال پرتاب و پس گردد. اين گلوله بـاي پرتاب برمي ثانيه به نقطه5شود

ميسرعت چند متر بر  و كند؟ ( از مقاومت هوا صرف ثانيه به زمين برخورد 210نظر شود mg
s

=(

1(252(403(454(50
و ضريب اصطكاك جنشي بين وزنه-210 و فنر ناچيز است 4mي در شكل مقابل، جرم نخ، قرقره kg=باشـد. اگـر مـي25/0دار با سطح شيب

22با شتاب ثابتmينهوز m
s

210به سمت باال كشيده شود، نيروي كشساني فنر چند نيوتون است؟ 37 0 6m(g ,Sin / )
s

= ° = 

1(80

2(72

3(40

4(32

مي90ي يك هليكوپتر با سرعت پره-211 مي اي كه لبه چرخد. اگر قطر دايره دور بر دقيقه ي پره چند متر متر باشد، سرعت لبه4د،كني پره طي

 بر ثانيه است؟

1(82(93(6π4(12π

مي4ي متري سطح زمين، با سرعت اوليه20اي از ارتفاع گلوله-212 گلوله شود. انرژي جنبشي اين متر بر ثانيه در راستاي قائم رو به پايين پرتاب

مي4بعد از  ( متر پايين آمدن، چند برابر 210شود؟ mg
s

و از مقاومت هوا صرف نظر شود.)=

1(32(43(54(6

40پس از اينكه-213 2/ kJ180گرما ازgميآب صفر درجه گرفته شود، چند گرم آب يخ نزده باق 335Fماند؟ي
kJ(L )
kg

=

1(120 2(603(404(35

R
� Q

�

x

y

4
4� t (s)12

5−

2
ma( )
s

F

37°
m
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به متر است. اگر دماي آن از صفر درجه12طول تيرآهني-214 يابد؟ متر افزايشميي سلسيوس برسد، طول آن چند ميلي درجه50ي سلسيوس

5
 آهن

11 2 10( / )
C

−α = ×
°

1(2/72(723(17 2 10/ −×4(27 2 10/ −×
و دماي5/1گاز كاملي به حجم-215 27ليتر در فشار يك اتمسفر C°و دماي گاز نيز5/1قرار دارد. اگر فشار گاز را به كلوين50اتمسفر برسانيم

 يابد؟ افزايش يابد، حجم گاز چند ليتر كاهش مي

1(1
2

2(1
3

3(1
4

4(1
6

و فاصله-216 دري جسم تا عدسي كمتر از نصف فاصله جسم كوچكي مقابل عدسي همگرا قرار دارد ي كانون عدسي است. در اين حالت، تصوير
 شود؟ كجا تشكيل مي

از2F2وF) بين1 ي كانوني ) داخل فاصله4 ) روي كانون2F3) دورتر

بهي محدب قرار دارد. اگر فاصلهي كانوني از يك آينه سه برابر فاصله جسمي در فاصله-217 و 1ي جسم تا آينه كاهش يافته
3

مقدار اوليه برسد،

مي فاصله  شود؟ي تصوير تا آينه چند برابر

1(1
3

2(2
3

3(3
8

4(3
4

آن پرتو نوري مطابق شكل روبه-218 مي است، مي2رو به منشوري كه ضريب شكست  شود؟ تابد. پرتو نور چگونه از منشور خارج
AC) عمود بر وجه1
BC) عمود بر وجه2
AC) مماس بر وجه3
BC) مماس بر وجه4

ا2100cmي باريكي به يك مخزن متصل شده است. مساحت كف مخزن در شكل مقابل، لوله-219 و مخزن مايعي به چگـالي است. گر داخل لوله

3800 kg
m

210شود، چند نيوتون است؟ باشد، نيرويي كه از طرف مايع به كف مخزن وارد مي m(g )
s

=

1(240 
2(160 
3(24
4(16

در سه بار الكتريكي نقطه-220 متر قرار دارند. برآيند نيروهاي الكتريكي وارد سانتي30عي به ضلع االضال رأس مثلث متساوي3اي مطابق شكل

چند نيوتون است؟3qبر بار 
2

9
29 10 Nm(k )

C
= × 

1(3 3
2(3

3(10 3
4(10

ش در مدار روبه-221 1C،80ده در خازن رو، بار ذخيره Cµ3و انرژي ذخيره شده در خازنC،1 2/ mJهـا چنـد است. ظرفيت معادل خازن
 ميكروفاراد است؟

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

يك در شكل روبه-222 Bمدار الكتريكي است، رو كه قسمتي از AV V−چند ولت است؟ 

1(1

2(5

3(8

4(9

B

A C
60°60°

20cm
30cm

3 10q C= µ

1 3q C= µ 2 3q C= µ

3C

1 5C F= µ

2 20C F= µ

3C

V
+

−

1 3I A=

A

1r = Ω

10Vε = 2Ω

6Ω

2Ω

B

2 5I A=
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1Cهاي سه خازن به ظرفيت-223 C=،2 2C C=3و 3C C=آن طوري به يك باتري متصل 3ها اند كه ظرفيت معادل
2

Cاست. بار خازن

2C1چند برابر بار خازنCاست؟ 

1(12(23(1
2

4(3
2

مي20رو، جرياني كه از مقاومت در مدار روبه-224 ا اهمي  ست؟گذرد، چند آمپر

1(1
3

2(5
3

3(1
15

4(4
15

تن حركت دايرهrاي به شعاع در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت روي دايرهmو جرمqاي با بارالكتريكي ذره-225 و ها نيروي اي يكنواخت دارد
 است. انرژي جنبشي ذره كدام است؟Fي مؤثر وارد بر جسم نيروي الكترومغناطيسي با اندازه

1(2Fr2(
2

Fr3(
2mV

r
4(

2

2
mV

r

ع در شكل روبه-226 2ي بوري از حلقه طبق رابطهرو، شار مغناطيسي 24 8 10( t t) −φ = + كنـد. بزرگـي نيـروي با زمـان تغييـر مـيSIدر ×

1tيي القا شده در حلقه در لحظه محركه s=و جهت جريان القايي حلقه در اين لحظه كدام است؟  چند ولت است

 ساعتگرد-16)1

 پادساعتگرد-16)2

 ساعتگرد-16/0)3

 پادساعتگرد-16/0)4

مي طول نخ آونگ ساده-227 مي كنيم. دوره اي را نصف  شود؟ي آن چند برابر

1(2
2

2(1
2

3(24(2

در زمان حركت هماهنگ ساده-ي مكان معادله-228 0ه صورتبSIاي 04 20x / Sin t= π0ي زماني بين است. در بازهt 1تا=
24

t s=چند ،

و شتاب متحرك هم  اند؟ جهت ثانيه سرعت

1(1
30

2(1
40

3(1
60

4(1
120

7ي موج اگر اختالف فاز يك نقطه از محيط انتشار موج با چشمه-229
12
πي آن نقطه تا چشمه، چند برابر طول موج راديان باشد، حداقل فاصله

 است؟

1(7
24

2(7
12

3(9
14

4(3
14

در-230 310به صورتSIتابع موجي 200 10yu Sin( t x)−= − πاست. سرعت انتشار اين موج چند متر بر ثانيه است؟ 

1(202(503(50
π

4(20
π

( دسي66صوتي تراز شدت-231 2بل است. شدت اين صوت چند وات بر متر مربع است؟ 0 3log 12و=/
210 WI

m
 است.)�=−

1(64 10−×2(104 10−×3(66 10−×4(106 10−×
مي-232 (از نوار روشن مركزي) نانومتر است. بسامد 1500رسند، در آزمايش يانگ، اختالف راه پرتوهايي كه از دو شكاف به وسط نوار روشن سوم

83نور مورد آزمايش چند هرتز است؟  10 m(c )
s

= × 

1(143 10×2(146 10×3(153 10×4(156 10×

6Ω

20Ω

5Ω

2

2

6
0

V
r
ε =

=
1

1

18
0

V
r
ε =

=

3Ω

G

B
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 هاي الكترومغناطيسي است؟ اي از طيف موجي پفوند، در چه محدوده در تابش اتم هيدروژن، پرتوهاي وابسته به رشته-233
و مرئي3 ) فرابنفش2 ) فروسرخ1 و مرئي4 ) فروسرخ  ) فرابنفش
در است. تعداد فوتون2eVانرژي هر فوتون نور زرد-234 شـوند، چنـد عـدد اسـت؟ واتي گسـيل مـي 100ثانيه از يك المپ زرد16هايي كه

191 6 10(e / C)−= × 

1(202 10×2(212 10×3(215 10×4(205 10×

231ي هسته-235
91 Paمي، با گسيل ذره و چند نوترون دارد؟ پاشد. هستهي آلفا وا ي حاصل چند پروتون

1(92-227 2(89-227 3(92-138 4(89-138 

 دقيقهدقيقه 3535وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: شيميشيمي

د كشف پديده-236  التون را زير سؤال برد؟ي ايزوتوپي، كدام بخش از نظريه اتمي
 هاي يك عنصر مانند يكديگرند.ي اتم ) همه1
مي ) اتم2 مي هاي عنصرها، نه به وجود و نه از بين  روند. آيند
 اند. نشدني به نام اتم ساخته شده هاي تجزيه ) مواد از ذره3
مي ) اتم4 و مولكول هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل مي شوند  رند.آو ها را به وجود
 كدام گزينه درست است؟-237
آن ها پيش از تهيه ) وجود برخي عنصرها مدت1  بيني كشف شده بود. ها، به روش طيفي آزمايشگاهي
و براي ارائه2 ي مدل اتمي به كار رفت. ) طيف نشري خطي اتم هيدروژن نخستين بار توسط بور كشف

1هاي با عدد كوانتومي اسپيننهاي خنثي، شمار الكترو ) در آرايش الكتروني اتم3
2

1و+
2

، با يكديگر برابر است.−

3lm) الكتروني با عدد كوانتومي4 = −،3l 4nو=  شود. فقط در النتانيدها يافت مي=
؟نيستكدام گزينه درست-238
6معموالً به صورت4fو5d،6sهاي ) تقدم پر شدن اليه1 4 5s f d→  است.→
 ال اتمي جاي گيرند.توانند در يك اوربيت ) براساس اصل طرد پائولي، بيش از دو الكترون، نمي2
 ) رادرفورد توانسته بود تابش نشريافته از مواد پرتوزا را براساس مدل اتمي تامسون توجيه كند.3
ميl) چند اوربيتال اتمي كه عدد كوانتومي اوربيتالي4  آورند. برابر دارند، يك زيراليه را به وجود
 كدام گزينه درست است؟-239
و اكتينيم جزو1  عنصر است.28اند كه شاملي داخلي دسته عنصرهاي واسطه) النتان
و شعاع اتمي فلزهاي قليايي از باال به پايين مانند هم است.2  ) روند كلي تغيير دماي ذوب

3در يون3dي ) آرايش الكتروني زيراليه3
27Co د+ 2ر يون، مشابه آرايش اين زيراليه،

25Mn  است.+
آن ) برخي از عنصرها حتي اگر در زمان پيدايش زمين وجود داشتند، امروزه به دليل فروپاشي هسته4  شوند. ها، يافت نميي

و گروه عنصري كه در دوره-240 به VIIAي چهارم عد جدول تناوبي جاي دارد، 1lد كوانتومي ترتيب از راست به چپ، چند الكترون با و= دارد
ي آن جاي دارد؟ شدهي اشغال چند الكترون در آخرين زيراليه

5و17)34و17)53و15)32و15)1
جـدولI.......... از سـتون با نسبت شمار آنيون به كاتيون در رديـف .....IIنسبت شمار كاتيون به شمار آنيون در رديف ............... از ستون-241

(گزينه روبه  ها را از راست به چپ بخوانيد). رو، برابر است
1(1،3

2(2،2

3(2،3

4(1،2

؟نيستكدام گزينه درست-242
 دوقطبي است.-ي دوقطبي پيوند هيدروژني، نوعي نيروي جاذبه)1
آن دروالسي بين مولكول ) مقدار نيروهاي وان2  ها، بستگي دارد. ها به جرم مولكولي
سه ) اگر در مولكولي اتم مركزي سه قلمرو الكتروني كه همگي پيوندي3  ضلعي است. اند، داشته باشد، ساختار آن مسطح
2Hهاي در مقايسه با مولكولHFهاي تر بودن پيوند هيدروژني بين مولكول ) به دليل قوي4 Oي جوش، نقطهHF.باالتر است 

ستون
 رديف

II I

منيزيم نيتريدروي سولفيد1
2) سديم فسفات) اكسيدIIIآهن
آلومينيم فسفيدكلسيم پرمنگنات3
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به هاي ناپيوندي اتم الكترون شمار جفت-243 و بنزوييك اسيد  ترتيب از راست به چپ، كدام است؟ ها در مولكول اگزاليك اسيد

8و16)64و8)43و8)42و4)1

15ي مولكول كدام گزينه درباره-244 3PBrدرست است؟ ،

و ناقطبي است.3BF) مانند مولكول1  ساختار مسطح دارد

و مولكول قطبي است. ) اتم مركزي آن در اليه2 ي ظرفيت خود، يك جفت الكترون ناپيوندي دارد

ما3 سه شكل هرم با قاعده3NHنند مولكول) و اتم مركزي در آن، داراي سه قلمرو الكتروني است.ي  ضلعي دارد

و همه9هاي آن،ي ظرفيت اتم ) در اليه4 مي ها در آن، از قاعدهي اتم جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد  كنند.ي هشتايي پيروي

 رو، درست است؟ي تركيبي با فرمول روبه دربارهكدام گزينه-245

آن1 13) فرمول مولكولي 21 4C H NO.است 

و دو گروه عاملي اتري دارد.2  ) يك گروه عاملي آمين

و يك گروه عاملي آلدهيدي دارد.3  ) يك گروه عاملي كتوني

د.ان قلمرو الكتروني4هاي كربن در آن دارايي اتم ) همه4

؟نيستكدام گزينه درست-246

 اتيل هگزان با فرمول مولكولي اوكتان راست زنجير يكسان است.-3) فرمول مولكولي1

هم ) نيروي جاذبه ميان مولكول2  تر است. كربن خود، قوي هاي فنول در مقايسه با هيدروكربن

و نفتالن، جزء تركيب3 و فرمول تجربي يكس هاي آروماتيك ) بنزن  اني دارند.اند

مي-3) آلكاني با نام4  تواند وجود داشته باشد. اتيل پنتان،

11؟ نيستكدام گزينه درست-247 16 39 64(H ,O , K ,Cu g mol )−= = = = ⋅

1)  % جرمي مس است.80) اكسيد، دارايII) مس

مي2 مي ) هر مول اتن با سه مول اكسيژن و دو مول آب تشكيل  شود. سوزد

 گرم از آن است.24/1موالر پتاسيم هيدروكسيد، به تقريب داراي4گرم محلول24/12)3

و فشار، گازها به نسبت4  دهند. هاي حجمي معيني با يكديگر واكنشمي ) در شرايط يكسان از نظر دما

در شمار اتم-248 Ne)120ها در چند گرم نئون است؟، برابر شمار اتمSTPليتر گاز كلر در شرايط56/0هاي كلر g mol )−= ⋅

1(12(23(5/04(5/1

(80مخلوط-249 مي40) اكسيد با IIIگرم گرد آهن كننـده كـدامي محدود دهنده كنيم تا با هم واكنش دهند. واكنش گرم گرد آلومينيم را گرم

و چند گرم فلز آهن به دست مي 116آيد؟ است 27 56(O , Al , Fe g mol )−= = = ⋅

(5/412-م) آلوميني1 (834-) آلومينيم563-) اكسيدIII) آهن 28-) اكسيدIII) آهن

از5مخلوطي به جرم-250 ليتـر05/1برابـر بـا STPآوري شده در شرايط در آب انداخته شده است. اگر حجم گاز جمع2CaCوCaOگرم

112؟ باشد، درصد جرمي كلسيم اكسيد در اين مخلوط كدام است 16 40(C , O ,Ca g mol )−= = = ⋅

1(402(503(554(60

 كدام گزينه درست است؟-251

ميي منزوي در فرآيندهاي خودبه ) آنتروپي يك سامانه1  ماند. خودي، ثابت

 آن برابر يكديگرند.S∆وH∆براي واكنشي برابر صفر باشد، مقدار عدديG∆) اگر2

 هاي شيميايي ارائه شد.د گيبس براي توجيه جهت پيشرفت واكنش) مفهوم آنتروپي توسط ويالر3

 خودي انجام شود. مثبت باشند، در دماهاي باال ممكن است اين واكنش خودبهS∆وH∆) اگر براي واكنشي،4

 ... آن كم كرد.ي مقدار ............... واكنش، بايد مقدار ............... آن را از مقدار ............ براي محاسبه-252

1(∆E-در گرماي مبادله در-شده  كار انجام شده

2(∆E-در در-كار انجام شده  گرماي مبادله شده

3(∆H-مجموع∆Hمجموع-هاي دهنده هاي تشكيل واكنش∆Hهاي هاي تشكيل فرآورده 

4(∆H-هاههاي پيوندي فرآورد مجموع انرژي-ها دهنده هاي پيوندي واكنش مجموع انرژي

NH

O

3OCH

O

3CH

O

3CH

3CH
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1890kJاگر آنتالپي استاندارد سوختن متان برابر-253 mol−− مول متان، يك كيلوگرم از كدام مـاده5/0باشد، بر اثر جذب گرماي سوختن ⋅
و دماي آن به تقريب چند درجه مي كمترين تغيير دما را خواهد داشت  رود؟ي سلسيوس باالتر

آب1 (-106 
6/85-) هليم2
40-) آهن3
6/55-) آمونياك4
4واكنش:H∆هاي زير، با توجه به واكنش-254 2 22 4(l) (g) (s) (g)TiCl H O TiO HCl+ → ، برابر چند كيلوژول است؟+

2 4

2 2 2

2 2

2 2

2

2 2

2

(s) (g) (l)

(g) (g) (g)

(s) (s) (g)

(g) (g) (g)

Ti Cl TiCl , H a

H O H O , H b

TiO Ti O , H c

HCl Cl H , H d

+ → ∆ =

→ + ∆ =

→ + ∆ =

→ + ∆ =

1(d c a b− − +2(d c a b+ − −3(2d c a b− − − +4(2d c a b− + + +

 هاي جدول زير، كدام مطلب درست است؟ با توجه به داده-255

ي ديگر گرماده است. ) انحالل پتاسيم كلريد در آب، برخالف سه ماده1

م ) شيب نمودار انحالل2 ي ديگر بيشتر است. ادهپذيري پتاسيم نيترات در برابر دما، از سه

( 150) محلول3 درIIگرم سرب 20گرم آب در دماي 250) نيترات C°.سير نشده است ،

در4 20ي پتاسيم كلرات در دماي گرم محلول سيرشده 500) C°،70.گرم از آن وجود دارد 

256-100mL35موالر اسيد5/0محلول 10a(K )HA−= و براي خنثي كردن كاملpHتهيه شده است. × اين محلول به تقريب كدام است

NaOH)140آن، چند گرم سديم هيدروكسيد الزم است؟  g mol )−= ⋅

1(6/2،12(6/2،23(3/1،14(3/1،2
2ل محلول ............... موال-257 4 3Al (SO و نقطه3در مقايسه با محلول( ي انجماد ............... دارد. موالل ............... فشار بخار ...............
1(2-2MgCl-3-3)2تر پايين-تر پايين 4Na PO-تر پايين-باالتر

3(2-2MgCl-3-3)4 باالتر-تر پايين 4Na PO-باالتر-باالتر 
 كدام گزينه درست است؟-258
 ) ژل، كلوييد مايع در جامد، سول كلوييد جامد در مايع است.1
مي2 و آب به نسبت مولي برابر، دو فاز تشكيل  دهد. ) مخلوط اتانول، استون
مي انحالل مواد يوني در آب را، مرحله2و1هاي مرحله) مجموع3  گويند.ي آبپوشي
با1/0در محلولHA) درصد تفكيك اسيد ضعيف4 3pHموالر  است.3، برابر=
 اند، درست است؟ رسم شده هاي زير، كه در مقياس يكسان كدام گزينه با توجه به نمودارهاي تغيير انرژي نسبت به پيشرفت واكنش-259

1(∆Hاز»پ«و»ب«هاي واكنش و  تر است.، بزرگ»الف«واكنشH∆برابر
و كوچك»ب«) واكنش2  را دارد.H∆ترين، از نوع جانشيني دوگانه است
آن ) هر سه واكنش يك مرحله3 و افزايش دما تأثير يكساني بر  ها دارد. اي بوده
22) واكنش4 2(g) (g) (g)NO Cl NOCl+  در صورت انجام، گرماده است.→

3در واكنش-260 2 22 3(g) (g) (g)NH N H→ مول آمونياك تجزيه شود، سرعت تشكيل گاز3دقيقه،35، اگر در شرايط معين، در مدت+

 است؟ STPليتر بر ثانيه در شرايط نيتروژن برابر چند ميلي
1(2/112(4/223(6/334(8/44

آهنآمونياكهليمآبماده

1فيت گرمايي ويژه ظر 1(J g C )− −⋅ ⋅ °2/42/50/245/0

 فرمول ماده
پذيريانحالل
20در C°

پذيريانحالل
50در C°

3 2Pb(NO )55 85

3KNO28 82

3KClO616

KCl 3243

2 2(g)Cl O+

2 (g)ClO

2 2(g) (g)NO O+
3(g) (g)NO O+

22 (g) (g)NO Cl+

2 (g)NOCl
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مي را يك ظرف سربسته2NOوCOمقداري از گازهاي-261  كنيم تا تعادل گازي:ي سه ليتري گرم

2 2(g) (g) (g) (g)CO NO CO NO+ +�

در مخلوط گازي به حال تعادل2NOمول گاز15/0وCOمول گاز2CO،9/0مول گاز45/0برقرار شود. اگر در شرايط آزمايش مقدار

 وجود داشته باشد، ثابت اين تعادل، كدام است؟
1(5/22(153(5/14(25
3نسبت به دما، در واكنش تعادلي (K)اگر روند تغيير ثابت تعادل-262 2 22 3(g) (g) (g)AB A B+به صورت نمودار زير باشد، كدام�

 واكنش، درست است؟ي اين گزينه درباره
و كاهش آنتالپي همراه است.1  ) با افزايش آنتروپي

 سازي آن در جهت برگشت، بيشتر است. ) انرژي فعال2

 يابد. كاهش مي2A) با افزايش دما، مقدار3

 ) در جهت برگشت گرماده بوده، با كاهش آنتروپي همراه است.4

م-263  رنگ است؟ اده در آب در شناساگر بيان شده، سرخمحلول كدام

 فنول فتاليين-) گوگرد دي اكسيد2 ليتموس-) صابون1

دي4 فنول فتاليين-) سديم استات3  متيل نارنجي-نيتروژن پنتا اكسيد)

 كدام گزينه درست است؟-264

 تر از يون آمونيوم است. ) يون متيل آمونيوم، اسيدي قوي1

 تر از يون اتانوات است. اتانوات، بازي قوي) يون كلرو2

هم ) اگر در محلول بافر، موالريته3 و نمك در محلول، ميpHزمان دو برابر شود،ي اسيد  ماند. آن ثابت

آن1محلولpH) هرچه درصد تفكيك يوني اسيدهاي ضعيف بيشتر باشند،4  تر است. ها بزرگ موالر

3با فرمولي تركيبي كدام گزينه درباره-265 2 2 5CH CO C H؟نيستدرست

 است.-4هاي كربن در آن برابر ) مجموع عددهاي اكسايش اتم1

مي اي برگشت ) آبكافت آن در محيط قليايي به گونه2  گيرد. پذير انجام

 ) فرمول تجربي آن با فرمول تجربي بوتانوييك اسيد، يكسان است.3

م4  واد سازنده در محيط اسيدي، تعادلي است.) واكنش تشكيل آن از

266-pH1است. غلظت سديم استات در آن چند4موالر استيك اسيد كه داراي مقداري سديم استات است، برابر1محلولmol L−⋅است؟ 
51 75 10a(K / )−= × 

1(175/02(75/13(0875/04(875/0

د-267 و تركيب، عدد اكسايش اتم مركزي نابرابر است؟در كدام

1(2 2 7 3Na S O SO−2(2 2 7 3K Cr O CrO−3(4 2 7NaClO Cl O−4(3 4 4 6H PO P O−

؟نيستهاي الكتروشيميايي زير، درست كدام گزينه با توجه به سلول-268

2به صورتIIش دو سلول، متفاوت بوده، در سلول ) واكن1 2
(s) (aq) (aq) (s)Zn Cu Zn Cu+ ++ →  است.+

و در سلول غير خودبهI) واكنش الكتروشيميايي در سلول2  خودي است.، خودبهIIخودي

ي مس ناخالص مربوط است.ي مس خالص از نمونه، به تهيهII) سلول3

سل، تيغهII) در سلول4 و در ي مس، قطب منفي است. تيغهIولي روي آند

(I)(II)

K
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 كدام عبارت با توجه به واكنش زير، درست است؟-269

2 22 2 2 2(s) (l) (aq) (g)NaH H O NaOH H+ → +

و كاهنده در آن، يكي است.1  ) عنصر اكسنده
و اتم هيدروژن، كاهنده است.2  ) اتم اكسيژن، اكسنده

22O) نيم واكنش كاهش در آن،3 e O− −+ .است→
ميي عنصرهاي شركت ) عدد اكسايش همه4  يابد. كننده در اين واكنش تغيير

به-270  الكترودها:°Eبا توجه
2 2

2 2

0 34 0 40

0 26 0 85

(aq) (s) (aq) (s)

(aq) (s) (aq) (l)

E Cu / Cu / V E Cd / Cd / V

E Co / Co / V E Hg / Hg / V

+ +

+ +

   ° = + ° = −      
   ° = − ° = +      

 

ميي زير، به صورت خودبه شده كاهش داده-چند واكنش اكسايش  شود؟ خودي انجام

2الف) 2
(aq) (l) (aq) (s)Cu Hg Hg Cu+ ++ → 2ب)+ 2

(aq) (s) (l) (aq)Hg Cd Hg Cd+ ++ → +

2ج) 2
(aq) (s) (l) (aq)Hg Co Hg Co+ ++ → 2د)+ 2

(aq) (s) (s) (aq)Cu Co Cu Co+ ++ → +

1(12(23(34(4


