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ریاضیات تجربی
دو مجهولی ۀاز دو معادلx x y  72 4 1 وlog y log log x 2 )96کنکور سراسري127سؤال (؟  کدام استy، مقدار 3

1(12(23(34(4

1اگر-1 13 3 90x x   2و
16 4 1yxlog log مقدار ،y 96تیر9آزمون 128سؤال (است؟6چند برابر(

1 (222 (233 (124 (2

3درجه و ضلع مقابل به این زاویه 60ها مثلثی یکی از زاویهدر ضلع سوم ةواحد باشد، انداز9اگر ضلع دیگر این مثلث . واحد است7
)96-سراسري تجربی ()96کنکور سراسري 128سؤال (کدام است؟  

1(6 ،32(7 ،43(4 3 ،2 34(5 2 ،3 2

3ترتیب برابر بهABCترین ضلع مثلث ترین و بزرگاندازة کوچک-2 1 3و 13اگر مساحت مثلث . است
باشد، طول ضلع 2

)96خرداد19آزمون 128سؤال (متوسط مثلث کدام است؟

1 (62 (3 2
23 (24 (3

8bاضالع همساحت مثلثی ب-3  5وc  ترین مقدار براي مربع طول ضلع سوم مثلث کدام است؟بیش. است12، برابر
)96خرداد12آزمون 128سؤال (

1 (1272 (1393 (254 (153

 اگرA
 

  
 

3 2
5 Bو 4

 
   

4 6
3 Aباشند، ماتریس 5 .( B)1 )96کنکور سراسري 129سؤال (، کدام است؟  2

1( 
  

5 7
11 152( 

  

8 15
7 113( 

  

10 7
9 134( 

  

10 14
11 15

2XAاگر -4 A I  و
2 0
1 1A

 
   

)96خرداد12آزمون 127سؤال (کدام است؟Xهاي ماتریس گاه مجموع درایهآن،

1 (42 (53 (64 (7
مربوط به گروه ۀاي، زاویدر نمایش آن با نمودار دایره. متمایز استگروه 5رو، تعداد کارکنان با مهارت فنی، در اي روبهنمودار میلهB چند ،

)96کنکور سراسري130سؤال (؟  درجه است
1(75
2(80
3(84
4(92
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ۀ اي نمایش دهیم، مساحت مربوط به دستها را در نمودار دایرهاگر این داده. استaمتوالی ۀاي زیر، اختالف ارتفاع هر دو میلدر نمودار میله-5
1اول،
8

)95مهر23آزمون 130سؤال (است؟کدام سوم ۀ شود، درصد فراوانی نسبی دستمساحت کل دایره می
1 (35
2 (5/30
3 (40
4 (5/37

96کنکور سراسري131سؤال (هاي آماري زیر، با فراوانی تجمعی داده شده، کدام است؟  ضریب تغییرات، در داده(
مرکز دسته14121086
فراوانی تجمعی504433167

1(16/02(18/03(24/04(28/0
)96خرداد 19آزمون 131سؤال (قدر است؟ها چهتغییرات این داده، صفر باشد، ضریب 5هاي جدول داده شده از عدد اگر مجموع انحرافات داده-6

1 (0 6/2 (3

3 (34 (35
با کدام احتمال رنگ . کنیمسه مهره به تصادف از کیسه خارج می. آبی وجود داردةمهر3سیاه و ة مهر4سفید و ةمهر5اي در کیسه

)96کنکور سراسري132سؤال (هاي خارج شده، متفاوت است؟  مهره

1(5222(3113(7224(411
ةبا کدام احتمال سه مهر. کنیمخارج میتصادف از ظرفسه مهره به. سیاه وجود داردةمهر5زرد و ةمهر4سفید، ة مهر6اي در داخل کیسه-7

)95مهر23آزمون 108سؤال (رنگ مختلف هستند؟2شده فقط از خارج

1 (22
652 (24

913 (43
654 (67

91
ۀمجموعه جواب نامعادلx

x


  

3 11 )96کنکور سراسري133سؤال (، به کدام صورت است؟  33

1(x 
1
22(x  33(x  

1 324(x 
1 32

1ۀمجموعه جواب نامعادل-8 21
x x

x x


 


)95بهمن8آزمون 26سؤال (هاي زیر است؟کدام یک از بازه

1(1 0( , )2(0 1( , )3(0 1( , ) ( , ) 4(1 0( , ) ( , )  

اگرtan x 
4
xباشد، مقدار 3 x

tan cot2 )96کنکور سراسري134سؤال (، کدام است؟  2

1(
3
42(

3
23(434(32

42اگر-9 5sin x 2گاه حاصل ، آن 2
x x

cot tan96فروردین7آزمون 40سؤال (تواند باشد؟کدام می(

1(22 (123(44 (14
 اگرx

f (x)
x





2 1
xو 1

g(x)
x





2 2
g(fباشند، ضابطه تابع 2 (x))  96کنکور سراسري135سؤال (کدام است؟(

1(x 12(x 13(x4(x2

7 9,  5 7,3 5,1 3,حدود دسته
8a 7a 74فراوانی تجمعی
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fاگر-10 (x) x [x]  وg(x) x [x] ي تابع گاه ضابطه، آنy fog(x) برابر کدام است؟)[ .)عالمت جزء صحیح است[
)95دي24آزمون 126سؤال (

1(f (x)2(g(x)3((f g)(x)4((f g)(x)

 حاصل
x

x
lim ( )

xx x




22
6 1

22
)96کنکور سراسري136سؤال (، کدام است؟  

1(
5
22(

3
23(124(32

2حاصل-11 22
3 4

2 5 2 4x
lim

x x x

 
 

   
)95بهمن15آزمون 127سؤال (؟کدام است

1(7122 (5123(5124 (712

ۀتابع با ضابط
x

; x
f (x) x

a ; x

   
 

0
1 1

0
xۀ، در نقطa، به ازاي کدام مقدار  096کنکور سراسري137سؤال (؟  پیوسته است(

1(22(13(14(2

تابع با ضابطۀ -12

2 3
3

3 1 3 1
1
3 13

x x x
; x

(x )f (x)

a ; x

    
  





1xدر aازاي کدام مقدار به پیوسته است؟

)95بهمن15آزمون 116سؤال (

a2 (123 (124 (16هیچ مقدار ) 1

2اگر تابع -13
3 1
2

1

ax x
, x

f (x) x x
b , x

  
   

 

1xدر  گاه پیوسته باشد، آنb96خرداد19آزمون 136سؤال (کدام است؟(

1(22 (7123 (14(512
 مشتق تابعx

y cos ( )


 22 6 xۀدر نقط4


 )96کنکور سراسري138سؤال (، کدام است؟  6

1(
3
22(

2
23(244(22

اگر -14
3
1

f (x)
cos

x




dfمقدار ،
dx

)96خرداد12آزمون 137سؤال (قدر است؟چه36اي با طول در نقطه

1 (72
2 (72

3 (162
4 (162



 درصد زنان تحصیالت دانشگاهی داشته 12درصد مردان و 18اگر . درصد آن زن هستند40درصد جمعیت مرد و 60در یک شهر صنعتی
)96کنکور سراسري139سؤال (باشند، چند درصد این جمعیت تحصیالت دانشگاهی دارند؟  

1(/15 22(/15 63(/15 84(/16 2
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Aکه روزنامۀ احتمال این. کندمطالعه و هیچ فردي هر دو روزنامه را مطالعه نمیBدرصد روزنامۀ 40و Aدرصد مردم روزنامۀ 15-30

2رویدادي را پوشش دهد 
3پوشش دهد Bکه روزنامۀ و احتمال این3

که فردي از این رویداد اطالع نیابد، کدام است؟احتمال این. است4
)95مهر23آزمون 109سؤال (

1(152(3103(124(45
که در این خانواده، فرزندي باهوش احتمال این. آینددرصد فرزندان پسر، باهوش به دنیا می24دختر و فرزنداندرصد 60اي در خانواده-16

)95آبان7آزمون 101سؤال (قدر است؟متولد شود چه
1 (32%2 (42%3(50%4(84%
پرسش را پاسخ درست داده است؟  3با کدام احتمال . دهداي به تصادف پاسخ میگزینه4پرسش 6به آموزيدانش

)96کنکور سراسري140سؤال (

1(135
10242(135

5123(45
5124(27

512
)95آبان 7آزمون 102سؤال (اند؟آموزان با چه احتمالی دقیقاً دو نفر در فصل پاییز به دنیا آمدهنفر از دانش4از میان -17

1(9
2562(9

1283(27
2564(27

128
نفر انتخابی از این جامعه، دو  نفر ریزش مو دارند؟3با چه احتمالی از بین . نفر ریزش مو دارند3طور متوسط نفر، به5اي از هر در جامعه-18

)95آبان 21آزمون 102سؤال (
1(54

125
2(24

125
3(108

625
4(36

625
بار به هدف بزند، کدام است؟بار تیراندازي فقط یک3که او در احتمال آن.خورددرصد تیرهایش به هدف می60تیراندازي -19

)95دي 24آزمون 121سؤال (
1(264/02(288/03(312/04(342/0

وارون تابع ۀضابطx ; x
f (x)

x ; x

  
  

0
0

)96کنکور سراسري141سؤال (، کدام است؟  

1(x 22(x23(x | x |4(x | x |

2fاگر-20 (x) x x 1باشد، معادلۀ 3f (x) x   95آذر 5آزمون 110سؤال (چند جواب دارد؟(
شماربی)4دو)3یک)2صفر)1
مثلثاتی ۀجواب کلّی معادلcos x cos x 22 2 )96کنکور سراسري144سؤال (، کدام است؟  0

1(k


 2 32(k


 
22 33(k


  34(k


  6

2ۀی معادلجواب کلّ-21 2 1cot x cot x 95دي 24آزمون 130سؤال (کدام است؟(

1(4k


 2(4k


 3(4k


 4(4
k

ۀخط مماس بر منحنی به معادلۀمعادلy x x 3 )ۀدر نقط9 , )4 )96کنکور سراسري145سؤال (، کدام است؟  1
1(y x 9 372(y x 6 253(y x 2 3 144(y x 3 13

2عرض از مبدأ خط قائم بر منحنی -22 2 6 0y x yx  1طول اي بهدر نقطهx قدر است؟واقع بر منحنی در ربع چهارم چه
)95بهمن 15آزمون 109سؤال (

1 (532 (733 (834 (11
3
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 شکل زیر، منحنی نمایش تغییرات تابعax
y

x b





2 a. است1 b  96کنکور سراسري147سؤال (کدام است؟(
صفر  )1

2(14
3(12
4(2

ۀنمودار تابع با ضابط-23
2

2
ax b

f (x)
x c





)95اسفند 20آزمون 119سؤال (. صورت مقابل استبه

0fۀیک جواب معادل (x) کدام است؟

1 (2

2 (3

3 (1 5/

4 (2

 محور تقارن یک سهمی با رأس( , )1 )اگر این سهمی از نقطه . ها استxموازي محور 3 , )5 بگذرد، فاصله کانون تا خط هادي آن، کدام 9
)96کنکور سراسري148سؤال (؟  است

1(5/22(33(5/34(4

7نقطۀ -24 13( , )2رأس و نقطۀ 13( , چند برابر ABطول . کندقطع میBو Aها را در نقاط این سهمی محور عرض. کانون یک سهمی است(
)96اردیبهشت 1ون آزم116سؤال (شود؟سهمی است که از کانون بر محور تقارن آن عمود میطول وتري از این

1(742(733(724 (7

 در بیضی به معادلهy x x  2 216 5 10 MNاندازة . کندقطع میNو Mخط گذرا بر کانون و عمود بر محور کانونی، بیضی را در 75
)96کنکور سراسري149سؤال (؟  کدام است

1(22(/2 53(34(/3 5
2مساحت مستطیل محاط در بیضی به معادلۀ -25 24 2 16 13x y x y    طول آن فاصلۀ کانونی بیضی باشد کدام است؟که

)96تیر 9آزمون 148سؤال (
1 (42 (2 23 (34 (2 3
 اگرf (x) x | x |   fباشد، حاصل 2 (x)dx

4
)96کنکور سراسري150سؤال (، کدام است؟  0

1(22(33(44(5

اگر -26
0 2

1 2

sin x x
f (x)

cos x x

        


0باشد، حاصل  f (x)dx96اردیبهشت22آزمون 108سؤال (کدام است؟(

1 (2 (2
3 (4

4 (صفر
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اگر( x ) dx f (x) C
x x

   21 fگاه باشد، آن13 (x)  96کنکور سراسري151سؤال (کدام است؟(

1(x x 3 23 6 12(x x 33 3 1
3(x x 4 23 3 14(x x 4 23 6 1

اگر -27
21( x )
dx xf (x) C

x



 گاه ،آنf (x)96خرداد 19آزمون 150سؤال (کدام است؟(

1 (21 Lnx
x x

 2 (4 1xLnx x 

3(41 Lnx
x x

 4(4 1xLnx x 

 فاصلۀ . هاي متساوي االضالع ساخته شده استواحد، مثلث2برروي دو ضلع مجاور مربعی به ضلعAB؟ چند واحد است
)96کنکور سراسري153سؤال (

1(1 2 3
2(3 3
3(3 2
4(6 2

مساحت مثلث هاشورخورده چند برابر مساحت . االضالع بنا شده استمثلث متساوي2اي، الزاویهمطابق شکل زیر روي دو ضلع مثلث قائم-28
)95دي 3آزمون 153سؤال (الزاویه است؟مثلث قائم

1 (2 3
3

2 (12

3 (32
4 (2

 در شکل زیر، نقطۀMاگر . وسط ضلع متوازي االضالع استPC PB
2
باشد، مساحت مثلث سایه زده، چند برابر مساحت بزرگترین 3

)96کنکور سراسري154سؤال (؟  ها استمثلث

1(112
2(19
3(18
4(316

است؟ABCچه کسري از مساحت مثلث CNPمساحت مثلث . استAMوسط میانۀ Pو ACوسط ضلع Nدر شکل زیر -29
)95بهمن 8آزمون 36سؤال (

1(142 (316
3 (184 (116
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شناسیزیست
شود؟ ي برگ گیاه گوجه فرنگی دفع میهاي موجود در حاشیهصورت مایع از طریق روزنههاي آب بهطور معمول، در کدام شرایط مولکولبه

)96کنکور سراسري156سؤال (
هاي نگهبان روزنه از یکدیگر افزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول) 1
ها به یکدیگر هاي نگهبان روزنهاي و نزدیک شدن سلولکاهش فشار ریشه) 2
هاي تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوازیاد شدن فشار اسمزي در سلول) 3
باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي وبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب ) 4

)95آبان21آزمون 139سؤال (. . . .در گیاه عشقه-30
.تعریق باشديتواند افزایندهباربرداري آبکشی برخالف بارگیري آبکشی می) 1
. کنندمختلفی حرکت میهاي هاي همراه، مواد آلی در جهتبه دنبال غیرفعال شدن سلول) 2
. شودعناصر آوندي مانع از صعود شیره خام میيهاي آب به دیوارهچسبیدن مولکول) 3
.شودهاي غربالی خارج میالیه لولهمیشه باز در منتهیهاي آبی هاي، آب از روزنهفشار ریشهافزایش به دنبال ) 4
 96کنکور سراسري157سؤال (است؟ نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر(

.. . .شودمی. . . .کند، همانند هورمونی که باعثها عمل میها مخالف ژیبرلینزنی دانههورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه
. یابدهوازي کاهش میدر شرایط غرقابی و بی–ها ریزش برگ) 1
. یابدهاي محیطی افزایش میدر هنگام تنش–ها تسریع و افزایش رسیدگی میوه) 2
. دهدهاي جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار میرشد جوانه–هاي سلولی پذیري دیوارهانعطاف) 3
.ها را کنترل نمایدتواند در شرایطی سرعت رشد سنتز پروتئین و انتقال یونمی–ها سست شدن میوه) 4

)95اسفند20آزمون 142سؤال (».. . .برخالف هورمون،.. . .هورمون « کند؟ مقابل را به درستی تکمیل میيچند مورد جمله-31
.آبسیزیک اسید، در رسیدن میوه نقش دارد–اتیلن -الف

.شودژیبرلین، درون دانه تولید می–سیتوکینین -ب
.          اکسین، روي پروتئین سازي مؤثر است-آبسیزیک اسید -ج
.دهدها را کاهش میداري میوهسیتوکینین، مدت نگه–اتیلن -د
1 (12 (23 (34 (4
96کنکور سراسري158سؤال (ي هر رفتار جانوري درست بیان شده است؟ کدام عبارت، درباره(

. ي انتخاب فرد قابل تفسیر استبراساس فرضیه) 1
. کندهاي مداوم تغییر میدر پاسخ به محرك) 2
. در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است) 3
. شودبا استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته انجام می) 4

)95اسفند6آزمون 124سؤال (نماید؟طور صحیحی کامل میي زیر را بهچند مورد جمله-32
». . . .انتخاب طبیعی «

.کندشود، انتخاب نمیاي را که باعث کاهش بقاي فرد میرفتار فداکارانه-الف
.کندشود، انتخاب نمیرفتاري را که منجر به افزایش هزینه می-ب
.کنداي را که توان تولیدمثلی فرد را افزایش ندهد، انتخاب نمیرفتار فداکارانه-ج
3) 24) 13) 2صفر ) 1
توانند مقدار بسیار اندك اکسیژن هوا را جذب کنند؟ هاي خود، میکدام، ویژگیِ جاندارانی است که با کارایی باالي شش

)96کنکور سراسري159سؤال (
.گرددمکانیکی مواد غذایی درون معده آغاز میشگوار) 1
. شوددار سمی به همراه آب زیادي دفع میي نتیروژنماده) 2
. شودهر ماهیچه، به یک استخوان منتقل مینیروي حاصل از انقباض) 3
. کندها و استخوان جناغ سینه به عمل دیافراگم کمک میباال و پایین رفتن دنده) 4
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)95مرداد15آزمون 152سؤال (ي زیر مناسب است؟ کدام مورد براي تکمیل جمله-33
».شودمحسوب می. . . . است، در . . . . جایگاه شروع گوارش . . . . اندامی که در «
ي موقت غذاگنجشک ـ مکانیکی ـ ملخ، دومین محل ذخیره) 1
ي گوارش شیمیاییکرم خاکی ـ مکانیکی ـ گنجشک ، محل ادامه) 2
مکانیکیملخ ـ شیمیایی ـ گنجشک، محل شروع گوارش ) 3
ي موقت غذا کرم خاکی ـ شیمیایی ـ ملخ، آخرین محل ذخیره) 4
96کنکور سراسري160سؤال (.. . .در این است که. . . . يداران جانور مانند با افراد شاخهي اعضاي تاژكوجه مشترك همه(

. دار از جنس سیلیس دارنداي محکم و سوراخپوسته–داران روزن) 1
. نمایندبه دو روش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل می–هاي سبز جلبک) 2
. توانند ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی را پدید آورندمی–اي هاي قهوهجلبک) 3
. دهندهاي گوارشی، ترکیبات آلی پیرامون خود را تغییر میبا کمک آنزیم–داران هاگ) 4

)96تیر9آزمون 204سؤال (. . . .در شاخۀ -34
.آغازیان، هر آغازي که درون یک سلول جاندار دیگر زندگی کند، انگل است) 1
.تاژکداران، هر تاژکداري که تتراد تشکیل دهد با اوگلناها خویشاوندي زیادي دارد) 2
.هاي مخاطی، هر سلول آمیبی شکل توانایی تشکیل دوك تقسیم را داردکپک) 3
.ها داراي وسیله حرکتی باشنداند، ممکن نیست گامتافراد آن انگلآغازیانی که همۀ ) 4
ي زمانی وقوع سومین تا شروع پنجمین انقراض گروهی، کدام اتفاق رخ داد؟ اي، در فاصلهبراساس شواهد سنگواره

)96کنکور سراسري162سؤال (
.ي خشکی وسیع حاکم گردیدیک دوره) 1
.آرواره پدیدار شدندهاي کوچک و فاقد ماهی) 2
.ترین فراوانی را از آن خود کردندبه تدریج خزندگان، بیش) 3
. دار شدندستان اولیه به منظور جذب اکسیژن هوا، ششیدوز) 4

)95آذر25آزمون 124سؤال (. . . . انقراض گروهی در -35
.هاي موجود منقرض شدنددرصد کل گونه96چهارم، ) 1
.ها از بین رفتندگونهدرصد 83دوم، ) 2
.ي خزندگان از جمله دایناسورها منقرض شدندپنجم، همه) 3
.درصد از جانوران روي زمین از بین رفتند85اول، ) 4
96کنکور سراسري166سؤال (است؟ نادرستي اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان طور معمول، کدام عبارت دربارهبه(

. گیردي جنینی، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت میکنندههاي محافظ و تغذیهدر زمان به وجود آمدن الیه) 1
. ي فولیکولی تخمدان متوقف گردیده استدر زمان شروع تقسیمات میتوزي سلول تخم، مرحله) 2
. ي سلولی به شکل یک توپ تو خالی درآمده استدر زمان رسیدن سلول تخم به رحم، توده) 3
. کنندهاي اطراف آن به سرعت رشد میدر زمان شروه عمل جایگزینی، رویان و پرده) 4

)95دي24آزمون 173سؤال (. . .رویان -36
.تر از سلول تخم دارداي بزرگدر انتهاي لوله فالوپ اندازه)1
.آیدوجود میهاي درونی بالستوسیست بههاي اطراف آن از تمایز سلولو پرده)2
.شودي خارج آمنیون، محافظت فیزیکی و تغذیه میتوسط پرده)3
.دهدکند و در رحم ادامه میي فالوپ آغاز میرشد و نمو خود را از لوله)4
 96کنکور سراسري167سؤال (کدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟(

. شودایجاد می. . . . ي زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی،چرخه. . . . ي زندگی کاهوي دریاییدر چرخه
هاي هاپلوئیدي دار، سلولهاي تاژكاز ادغام گامت–همانند ) 1
هاي متحرك هاپلوئیدي با میوز هر سلول دیپلوئیدي، سلول–همانند ) 2
به دنبال میتوز هر سلول هاپلوئیدي متحرك، ساختاري پرسلولی –برخالف ) 3
هاي متحرك هاپلوئیدي از روییدن هاگ در شراي مساعد، سلول–برخالف ) 4
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)96اردیبهشت15آزمون 123سؤال (کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به-37
». . . . ي زندگی کاهوي دریایی، هر سلول در چرخه«
.را دارد2COتاژکدار با قدرت تقسیم میتوز توانایی تولید ساختار پرسلولی با توانایی تثبیت ) 1
.ر قرار گیرداوتأثیر کراسینگتواند تحتکه جزئی از ساختار پرسلولی است، می) 2
.هاي هاپلوئیدي دوتاژکی بسازدتواند سلولمثلی، میدیپلوئیدي تولید) 3
.سازدهایی با توانایی انجام میوز میدیپلوئیدي، سلول) 4

)96اردیبهشت15آزمون 138سؤال (. ... ي زندگی خود قادر است هر کپک مخاطی که در بخشی از چرخه-38
. ایستدجزیی از یک کلنی را تشکیل دهد، براي تشکیل هاگ از حرکت باز می) 1
.هاي متعدد هاپلوئید داردهاي سیتوپالسمی خود هستههاي متعددي تقسیم شود، در تودهبه توده) 2
.هاي آمیبی شکل نیز تولید کنددان خود سلولتواند در هاگهاي تاژکدار بسازد، میسلول) 3
.شودهاي متعددي تقسیم میمستقیماً از رویش هاگ حاصل شود، اگر تحت خشکی یا گرسنگی قرار گیرد به توده) 4
بندي رایج امروزي، با توجه به نظام ردهCanis lupus 96کنکور سراسري168سؤال (به ترتیب به کدام راسته و کدام شاخه تعلق دارد؟(

خواران گوشت–سانان سگ) 2پستانداران –خواران گوشت) 1
طنابداران –سانان سگ) 4طنابداران –خواران گوشت) 3

)95مهر23آزمون 165سؤال (.است. . . .  ي آن و نام سرده. . . .ي گرگ نام گونه-39
1(Canis lupus2(canis Lupus

3(lupus Canis4(Lupus canis

)95مرداد1آزمون 146سؤال (.مشابهی نیز دارند. . . . ي مشابهی داشته باشند، قطعاً اگر دو جاندار رده-40
يتیره) 4يشاخه) 3يسرده) 2يراسته) 1

96کنکور سراسري169سؤال (کند؟ طور مناسب کامل میبرگ لوبیا، کدام گزینه، عبارت زیر را بهبا توجه به یک سلول میان(
. شوددار یک فسفانه تولید میي اول تنفس، ترکیب کربنمرحله. . . .ي کالوین همانند گامچرخه. . . . در گام

1 (1–32 (2–23 (3–34 (4-
هوازي تنفس،هاي مرحلۀ بیاز واکنش. . . . اکسیدکربن همانند گام ديهاي تثبیت از واکنش. . . . ، در گام 3Cهاي میان برگ گیاهدر سلول-41

ADP . . . .96خرداد19آزمون 198سؤال (.شودمی(
تولید-سوم-چهارم) 2تولید-اول-چهارم) 1
مصرف-اول-چهارم) 4مصرف-سوم-دوم) 3
96کنکور سراسري170سؤال (بیان شده است؟ نادرسترو، کدام عبارت با توجه به شکل روبه(

. هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد، سلول4همانند بخش 1بخش ) 1
. شودزنی از زیر خاك خارج می، پس از جوانه1همانند بخش 3بخش ) 2
. شود، جزئی از اسپوروفیت جدید محسوب می4برخالف بخش 2بخش ) 3
. دهدزنی دانه را نشان می، نخستین عالمت جوانه2برخالف بخش 3بخش ) 4

کند؟ تکمیل مینادرستیهاي مختلف دانۀگیاهان است، کدام گزینه عبارت را به هاي مقابل که مربوط به بخشبا توجه به شکل-42
)96فروردین7آزمون 104سؤال (».. . . همانند بخش . . . .بخش « 
1 (3-Bاندههاي رویان ایجاد شد، از تمایز سلول.
2 (2-Cگیردهاي سلولی بخش خارجی تخمک منشأ می، از الیه.
3 (4-Aاندتقسیم سلول تخم به وجود آمدهتر حاصل نخستین ، از سلول کوچک.
4 (1-Aاند، در انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارند و قبل از لقاح تشکیل شده.

1

2
4

3

A

B
C
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است؟ نادرستهاي بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد، ي ناسازگاري گیاهان ساکن اکوسیستمکدام عبارت، درباره
)96کنکور سراسري174سؤال (

. شودها وارد گیاه میاکسید کربن از طریق روزنهدر هنگام شب، دي) 1
. شودي کالوین میهاي چرخهدر هنگام روز، فرایندي مانع انجام واکنش) 2
. یابدها انتشار میاکسید کربن آزاد شده به درون کلروپالستدر هنگام روز، دي) 3
. شودها ذخیره میاکسیدکربن، در واکوئلدر هنگام شب، اسیدهاي آلی ناشی از تثبیت دي) 4

)95اسفند20آزمون 122سؤال (. . . . تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، . . . . اکسید کربن جو را فقط هرگیاهی که قادر است دي-43
.یابندها انتشار میهاي آلی در آن به درون کلروپالستاسیدي هاي حاصل از تجزیهدي اکسیدکربن–هنگام شب ) 1

.را بازسازي کندNADها شدن روزنهتواند پس از بستهنمی–کربنی در ترکیب چهار) 2
.سازدمی2FADHبدون حضور اکسیژن،-ي کالوین توسط چرخه) 3
.دهداکسیژنازي آنزیم روبیسکو را افزایش میفعالیت -هنگام روز) 4

)95اسفند20آزمون 137سؤال (. . . . گیاه نیشکر. . . . در گیاه گل ناز-44
.گیردآزاد شده از یک اسید چهار کربنه صورت میي2COکربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با -برخالف) 1
.گیردي درون کلروپالست صورت میآزاد شده از یک اسید چهار کربنهي2COکربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با -همانند) 2
.دهدهاي هوایی نیز رخ میاکسیدکربن جو حتی با بسته بودن روزنهتثبیت دي-برخالف) 3
.گیردي تاریکی فتوسنتز صورت مییم روبیسکو در مرحلهاکسیدکربن توسط آنزتثبیت دي-همانند ) 4
96کنکور سراسري176سؤال (صحیح است؟ هاي مغز گوسفندت، در مورد تاالموسکدام عبار(

. توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند) 2. آیندجزئی از مغز میانی به حساب می) 1
. اندي سپتوم از یکدیگر جدا شدهتوسط پرده) 4.اندطن چهارم مستقر شدهي بدر دیواره) 3

)96خرداد19آزمون 167سؤال (است؟نادرستدر تشریح مغز گوسفند کدام عبارت -45
.کندرا به هم مرتبط می4و3هاي مجراي سیلویوس بطن) 1
.قرار دارند2و1هاي اجسام مخطط در کف بطن) 2
.، هیپوفیز قرار دارد3در لبۀ پایینی بطن ) 3
.فیز چهار برجستگی قرار دارنددر عقب اپی) 4

)95آذر19آزمون 154سؤال (است؟نادرست با توجه به شکل مقابل کدام مورد -46
.است2و1هاي ي شفاف بین بطنالف، پرده) 1
.هاي سیتوپالسمی بلند استاي از رشتهب، دسته) 2
.شودهاي حسی اغلب نقاط بدن میج، موجب تقویت پیام) 3
.ارتباط دارد3د، از طریق مجراي سیلویوس با بطن ) 4

96کنکور سراسري177سؤال (ي آلوالکتوز درست است؟ پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتري اشریشیاکُالي، کدام عبارت، درباره(
. شودپس از تولید به درون باکتري منتقل می) 1
. تواند به اپراتور متصل گرددهمانند مهارکننده می) 2
. ي اپران روشن شودکنندهي پروتئین تنظیمشود تا ژن سازندهسبب می) 3
. کندي اپران ایجاد میکنندهتغییري در شکل سه بعدي پروتئین تنظیم) 4

47-95آبان21آزمون 121سؤال (کالي درست است؟  .کدام عبارت در ارتباط با ا(
.شودساخته mRNAشوند و چندین مولکول توانند رونویسی هاي ساختاري اپران لک میدر حضور الکتوز ژن) 1
.شودانداز مختل میبه راهIIمراز پلیRNAي اپران لک بر روي اپراتور قرار داشته باشد، اتصال کنندهمهاراگر ) 2
.شود که الکتوز در محیط باکتري وجود نداشته باشدکننده، فقط در صورتی رونویسی میتنظیمژن ) 3
.شودفقدان الکتوز در محیط باکتري، تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد میصورتدر ) 4
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.گیردي تاریکی فتوسنتز صورت مییم روبیسکو در مرحلهاکسیدکربن توسط آنزتثبیت دي-همانند ) 4
96کنکور سراسري176سؤال (صحیح است؟ هاي مغز گوسفندت، در مورد تاالموسکدام عبار(

. توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند) 2. آیندجزئی از مغز میانی به حساب می) 1
. اندي سپتوم از یکدیگر جدا شدهتوسط پرده) 4.اندطن چهارم مستقر شدهي بدر دیواره) 3

)96خرداد19آزمون 167سؤال (است؟نادرستدر تشریح مغز گوسفند کدام عبارت -45
.کندرا به هم مرتبط می4و3هاي مجراي سیلویوس بطن) 1
.قرار دارند2و1هاي اجسام مخطط در کف بطن) 2
.، هیپوفیز قرار دارد3در لبۀ پایینی بطن ) 3
.فیز چهار برجستگی قرار دارنددر عقب اپی) 4

)95آذر19آزمون 154سؤال (است؟نادرست با توجه به شکل مقابل کدام مورد -46
.است2و1هاي ي شفاف بین بطنالف، پرده) 1
.هاي سیتوپالسمی بلند استاي از رشتهب، دسته) 2
.شودهاي حسی اغلب نقاط بدن میج، موجب تقویت پیام) 3
.ارتباط دارد3د، از طریق مجراي سیلویوس با بطن ) 4

96کنکور سراسري177سؤال (ي آلوالکتوز درست است؟ پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتري اشریشیاکُالي، کدام عبارت، درباره(
. شودپس از تولید به درون باکتري منتقل می) 1
. تواند به اپراتور متصل گرددهمانند مهارکننده می) 2
. ي اپران روشن شودکنندهي پروتئین تنظیمشود تا ژن سازندهسبب می) 3
. کندي اپران ایجاد میکنندهتغییري در شکل سه بعدي پروتئین تنظیم) 4

47-95آبان21آزمون 121سؤال (کالي درست است؟  .کدام عبارت در ارتباط با ا(
.شودساخته mRNAشوند و چندین مولکول توانند رونویسی هاي ساختاري اپران لک میدر حضور الکتوز ژن) 1
.شودانداز مختل میبه راهIIمراز پلیRNAي اپران لک بر روي اپراتور قرار داشته باشد، اتصال کنندهمهاراگر ) 2
.شود که الکتوز در محیط باکتري وجود نداشته باشدکننده، فقط در صورتی رونویسی میتنظیمژن ) 3
.شودفقدان الکتوز در محیط باکتري، تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد میصورتدر ) 4
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است؟ نادرستهاي بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد، ي ناسازگاري گیاهان ساکن اکوسیستمکدام عبارت، درباره
)96کنکور سراسري174سؤال (

. شودها وارد گیاه میاکسید کربن از طریق روزنهدر هنگام شب، دي) 1
. شودي کالوین میهاي چرخهدر هنگام روز، فرایندي مانع انجام واکنش) 2
. یابدها انتشار میاکسید کربن آزاد شده به درون کلروپالستدر هنگام روز، دي) 3
. شودها ذخیره میاکسیدکربن، در واکوئلدر هنگام شب، اسیدهاي آلی ناشی از تثبیت دي) 4

)95اسفند20آزمون 122سؤال (. . . . تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، . . . . اکسید کربن جو را فقط هرگیاهی که قادر است دي-43
.یابندها انتشار میهاي آلی در آن به درون کلروپالستاسیدي هاي حاصل از تجزیهدي اکسیدکربن–هنگام شب ) 1

.را بازسازي کندNADها شدن روزنهتواند پس از بستهنمی–کربنی در ترکیب چهار) 2
.سازدمی2FADHبدون حضور اکسیژن،-ي کالوین توسط چرخه) 3
.دهداکسیژنازي آنزیم روبیسکو را افزایش میفعالیت -هنگام روز) 4

)95اسفند20آزمون 137سؤال (. . . . گیاه نیشکر. . . . در گیاه گل ناز-44
.گیردآزاد شده از یک اسید چهار کربنه صورت میي2COکربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با -برخالف) 1
.گیردي درون کلروپالست صورت میآزاد شده از یک اسید چهار کربنهي2COکربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با -همانند) 2
.دهدهاي هوایی نیز رخ میاکسیدکربن جو حتی با بسته بودن روزنهتثبیت دي-برخالف) 3
.گیردي تاریکی فتوسنتز صورت مییم روبیسکو در مرحلهاکسیدکربن توسط آنزتثبیت دي-همانند ) 4
96کنکور سراسري176سؤال (صحیح است؟ هاي مغز گوسفندت، در مورد تاالموسکدام عبار(

. توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند) 2. آیندجزئی از مغز میانی به حساب می) 1
. اندي سپتوم از یکدیگر جدا شدهتوسط پرده) 4.اندطن چهارم مستقر شدهي بدر دیواره) 3

)96خرداد19آزمون 167سؤال (است؟نادرستدر تشریح مغز گوسفند کدام عبارت -45
.کندرا به هم مرتبط می4و3هاي مجراي سیلویوس بطن) 1
.قرار دارند2و1هاي اجسام مخطط در کف بطن) 2
.، هیپوفیز قرار دارد3در لبۀ پایینی بطن ) 3
.فیز چهار برجستگی قرار دارنددر عقب اپی) 4

)95آذر19آزمون 154سؤال (است؟نادرست با توجه به شکل مقابل کدام مورد -46
.است2و1هاي ي شفاف بین بطنالف، پرده) 1
.هاي سیتوپالسمی بلند استاي از رشتهب، دسته) 2
.شودهاي حسی اغلب نقاط بدن میج، موجب تقویت پیام) 3
.ارتباط دارد3د، از طریق مجراي سیلویوس با بطن ) 4

96کنکور سراسري177سؤال (ي آلوالکتوز درست است؟ پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتري اشریشیاکُالي، کدام عبارت، درباره(
. شودپس از تولید به درون باکتري منتقل می) 1
. تواند به اپراتور متصل گرددهمانند مهارکننده می) 2
. ي اپران روشن شودکنندهي پروتئین تنظیمشود تا ژن سازندهسبب می) 3
. کندي اپران ایجاد میکنندهتغییري در شکل سه بعدي پروتئین تنظیم) 4

47-95آبان21آزمون 121سؤال (کالي درست است؟  .کدام عبارت در ارتباط با ا(
.شودساخته mRNAشوند و چندین مولکول توانند رونویسی هاي ساختاري اپران لک میدر حضور الکتوز ژن) 1
.شودانداز مختل میبه راهIIمراز پلیRNAي اپران لک بر روي اپراتور قرار داشته باشد، اتصال کنندهمهاراگر ) 2
.شود که الکتوز در محیط باکتري وجود نداشته باشدکننده، فقط در صورتی رونویسی میتنظیمژن ) 3
.شودفقدان الکتوز در محیط باکتري، تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد میصورتدر ) 4
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96کنکور سراسري177سؤال (کدام گزینه، درست بیان شده است؟(
. شودي باریک اسب، گوارش سلولز انجام میدر سیرابی گاو برخالف روده) 1
. گرددهاي گوارشی جانور ترشح میي اسب، آنزیمدر هزارالي گاو برخالف معده) 2
. ي سلولز وجود دارندکنندههاي تجزیهي بزرگ اسب، میکروبدر نگاري گاو برخالف روده) 3
. شودي کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب میف رودهي باریک گاو برخالدر روده) 4

)95مرداد15آزمون 155سؤال (.. . . در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان -48
. پذیرداي در معده صورت نمیبرخالف ملخ، جذب هیچ نوع ماده) 1
.یابدي باریک گوارش نمیهمانند فیل، سلولز پس از عبور از روده) 2
.شوددر معده آغاز میسلولز، گوارش شیمیایی ملخهمانند ) 3
.شودترین ترکیب آلی در طبیعت تجزیه میبرخالف انسان، بیش) 4

.گیردصورت می. . . . ي جذب گلوکزهاي حاصل از گوارش سلولز، پس از عبور از اسب، قسمت عمده. . . . در گوزن -49
)95مرداد15آزمون 160سؤال (

ي باریکروده-برخالف ) 2ي باریکروده-همانند ) 1
شیردان -برخالف ) 4شیردان-همانند ) 3
96کنکور سراسري183سؤال (کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به(

.. . . که دارد،. . . . طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتیبه
. کنددو سلول نابرابر ایجاد می–ي فالوپ وجود در لوله) 1
. وجود آمده استدر درون تخمدان به–دو جفت سانتریول ) 2
. سازدیک سلول جنسی را می–شده هاي مضاعفکروموزوم) 3
. دهددوك تقسیم را تشکیل می–هاي پیکري در اطراف خود سلول) 4

)95دي24آزمون 182سؤال (. . . .نداردطور معمول امکان به-50
.گردد، چند فولیکول، در مراحل مختلف رشد باشنددرون تخمدانی که جسم زرد مشاهده می)1
.شود، اووسیت اولیه یافت شوددرون تخمدانی که اووسیت ثانویه دیده می)2
.هاي حاصل و مادر تعداد کروموزوم برابر داشته باشندساز تقسیمی صورت گیرد که سلولي اسپرمدر جدار لوله)3
.بیضه تحت تأثیر هورمون ساخته شده توسط بیضه قرار گیرد)4

)96خرداد12آزمون 188سؤال (هاي یک فرد بالغ درست است؟چند مورد، دربارة هر اووسیت موجود در درون فولیکول-51
هاي دو کروماتیدي داردکروموزوم.
هاي هیپوفیزي قرار گیردتواند تحت تأثیر برخی هورمونمی.
سازدهاي هاپلوئیدي میدر صورت تقسیم، سلول.
دهدساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می.
1 (12 (23 (34 (4
هاي در جمعیتی از گیاهان شبدر، نوعی ژن خود ناسازگار توسط اللa1 ،a2 ،a3 ،a4 وa5تولید چند نوع آلبومن فاقد . شودکنترل می

)96کنکور سراسري186سؤال (، در این جمعیت متحمل است؟ a3الل 
1 (122 (153 (184 (20

)96فروردین18آزمون 151سؤال (.. . .اللی کنترل شود، 5دانه، آمیزش توسط ژن خودناسازگار اگر در گیاهی نهان-52
.هاي تخم ممکن استنوع ژنوتیپ براي سلول10) 1
.هاي گرده ممکن استنوع آمیزش براي دانه20در جمعیت این گیاه، حداکثر ) 2
.نوع مادگی با ژنوتیپ متفاوت رشد کند6تواند بر روي هر دانۀ گردة رسیده می) 3
.توانند رشد کنندهاي متفاوت مینوع دانۀ گردة رسیده با ژنوتیپ4بر روي یک مادگی، ) 4
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B
C

D

نی از ازدواج مردي با گروه خوA و زنی با گروه خونیB)پسري مبتال به تحلیل عضالنی دوشن با گروه خونی )هر دو به ظاهر سالم ،
Oدر این خانواده، احتمال تولد دختري با گروه خونی . و دختیري مبتال به تاالسمی مینور متولد گردیدB ،و مبتال به تاالسمی ماژور

)96کنکور سراسري188سؤال (تواند باشد؟کدام می

1 (1
642 (1

1283 (3
644 (3

128
، دختري زال و پسري هموفیل Oبا زنی سالم و داراي گروه خونی ABاز ازدواج مردي مبتال به بیماري هانتینگتون و داراي گروه خونی -53

دختري فقط مبتال به بیماري هانتینگتون و گروه خونی متفاوت و Bدر این خانواده، احتمال تولد پسري فقط زال با گروه خونی . متولد گردید
)96خرداد19آزمون 178سؤال (با مادر به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

1 (1
128 ،9642 (164 ،3163 (132 ،3644 (132 ،14

گیرد و انتخابی که در توان بیان داشت که وجه مشترك انتخابی که در محیط متغیر صورت میبا توجه به تأثیر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته می
)96کنکور سراسري189سؤال (.نمایدمی. . . . يهاي اولیهي کوتاه، فراوانی فنوتیپدهد، در این است که پس از طی یک دورهرخ می. . . .محیط 

هر دو آستانه، تغییر–پایدار ) 2حد واسط، افزایش –ناهمگن ) 1
حد واسط، افزایش –پایدار ) 4هر دو آستانه، کاهش–ناهمگن ) 3

دهد، قطعاً پس از گذشت مدت زمان کوتاه، کدام اتفاق روي الگوي انتخاب طبیعی که نوعی صفت پیوسته را مورد بررسی قرار میدر هر -54
)96خرداد19آزمون 171سؤال (دهد؟می

.تعداد افراد داراي فنوتیپ حد واسط دچار تغییر خواهد شد) 1
.شودداده میاي بر سایرین ترجیح هاي آستانهیکی از فنوتیپ) 2
.اي کم خواهد شدهاي آستانهفراوانی هر یک از فنوتیپ) 3
.شوندتري برخوردار میدو نوع فنوتیپ کامالً متفاوت از فراوانی بیش) 4

ي در هنگام ثبت نقطه. . . . توان بیان داشت کهبا توجه به منحنی زیر میC96کنکور سراسري192سؤال (. است. . . . يتر از نقطه، کم(
D–ها حجم خون بطن) 1

D–هاي باز قلب تعداد دریچه) 2

B–اي دهلیزها طول تارهاي ماهیچه) 3

B–فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت ) 4

)95آبان21آزمون 147سؤال (کند؟طور صحیح تکمیل میبا توجه به الکتروکاردیوگرام مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به-55
». . . .Cي نقطه. . .  ، . . . .ي در نقطه«
1 (F کمک گوشی طبی صداي قلب را شنیدتوان بهمی–، برخالف.
2 (A ترین مقدار خون هستندها داراي بیشبطن–، برخالف.
3 (E شوندهاي دهلیزي بطنی بسته میدریچه–، همانند.
4 (D شودخون وارد دهلیزها می–، همانند.
ها باشد، هاي مغلوب دو برابر هتروزیگوتدر جمعیت متعادلی، نوعی صفت اتوزومی مورد بررسی قرار گرفته است، اگر فراوانی هموزیگوت

)96کنکور سراسري193سؤال (هاي مغلوب و غالب به ترتیب، کدام است؟ فراوانی الل
1 (6/0–4/02 (7/0–3/03 (8/0–2/04 (9/0–1/0

صورت اند هشت برابر فراوانی افراد فاقد این الل باشد، در ایني گوش چسبیدهاگر در یک جمعیت متعادل، فراوانی افرادي که داراي الل نرمه-56
)95آذر19آزمون 150سؤال (ي گوش آزاد در این جمعیت چند خواهدبود؟ي گوش چسبیده به افراد داراي نرمهنسبت زنان داراي نرمه

1 (252 (493 (134 (78
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96کنکور سراسري194سؤال (است؟ نادرستي یک جمعیت طبیعی کدام عبارت، درباره(
. شودهاي آن میتواند سبب افزایش تنوع اللبیش از یک عامل می) 1
. هاي آن عمل نمایدتواند در جهت افزایش نوعی از اللانتخاب طبیعی می) 2
. هاي آن باشدتواند ناشی از افزایش تنوع اللکاهش توان زیستی افراد می) 3
. هاي نامطلوب آن مؤثر استلها، بر کاهش الي فراوانی اللهر عامل تغییر دهنده) 4

)96خرداد19آزمون 205سؤال (. . . .جمعیت مؤثر است، قطعاً . . . . هر عاملی که بر -57
.هاي جدید شودتواند باعث پیدایش اللمی-هاي ناسازگارفراوانی الل) 1
.باشدها موثر میدر تعیین جهت تغییر گونه-تغییر ساختار ژنی) 2
.ها، در تغییر خزانۀ ژنی جمعیت، نقش اساسی داردبا تغییر فراوانی الل-تنوع افراد) 3
.شودهاي نامطلوب میمانع از حذف کامل الل–حفظ تنوع در ) 4
96کنکور سراسري195سؤال (کند؟ طور مناسب کامل میچند مورد، عبارت زیر را به(
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)96خرداد19آزمون 192سؤال (. . . .الکترون استفاده نماید، به عنوان منبع. . . . اي که بتواند براي ساختن ترکیبات آلی خود، از باکتريهر -65
.آورددست میانرژي زیستی قابل استفاده خود را تنها با برداشت الکترون از مواد معدنی به-ترکیبات غیرگوگردي) 1

.دهدرا با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژن انجام میNADبازسازي-يترکیبات گوگرد) 2
.هاي فتوسنتزي سبز یا ارغوانی دارددر غشاء خود رنگیزه-ترکیبات گوگردي) 3

.سازدمیATPطور مداوم، بهNADدر پی تولید -ترکیبات غیرگوگردي ) 4
96کنکور سراسري204سؤال (کند؟  طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به(

با فردي . . . . ياگر فرد شماره. است. . . . ي زیر مربوط به نوعی صفتدودمانه
درصد فرزندان این . . . . که پدر و مادر سالم دارد ازدواج کند، احتمال دارد که

خانواده سالم باشند؟ 
75–14–اتوزومی غالب ) 1
2–18–اتوزومی مغلوب ) 2
50–11–غالب xوابسته به ) 3
100–17–مغلوب xوابسته به ) 4

. . . .با یکدیگر، احتمال تولد » ب«و » الف«باشد، از ازدواج فرد . . . ي مقابل مربوط به نوعی صفت با فرض این که دودمانه-66
)95شهریور12آزمون 143سؤال (

. پسر بیمار نصف احتمال تولد دختر سالم است-اتوزومی مغلوب) 1
.دختر بیمار برابر احتمال تولد پسر سالم است-اتوزومی غالب) 2
.دو برابر احتمال تولد دختر بیمار استپسر بیمار-وابسته به جنس غالب) 3

1پسر بیمار-وابسته به جنس مغلوب) 4
.احتمال تولد پسر سالم است4

)96خرداد12آزمون 162سؤال (. . . . باشد، . . . . اگر دودمانۀ زیر، مربوط به یک صفت -67

.نامشخص است13فرد شماره همانند 8ژنوتیپ فرد شمارة -اتوزومی مغلوب) 1

.مشخص است18همانند فرد شماره 15ژنوتیپ فرد شمارة -اتوزومی غالب) 2

توانند پسر یا هاي سالم میبا فردي سالم، زاده7از ازدواج فرد شمارة -وابسته به جنس مغلوب) 3

.دختر باشند

.هاي دختر بیمار خواهند بودتمام زادهبا فردي بیمار، 10از ازدواج فرد شمارة -وابسته به جنس غالب) 4

)96تیر9آزمون 179سؤال (. . . .فرض شود، . . . . اگر دودمانۀ مقابل مربوط به نوعی صفت -68

.است% 75با یک فرد سالم، احتمال تولد فرزندان سالم 18از ازدواج فرد -وابسته به جنس مغلوب) 1

.مشخص است11همانند 15ژنوتیپ فرد -وابسته به جنس غالب) 2

.نفر قطعاً ژنوتیپ هتروزیگوس دارند7-اتوزومی غالب) 3

.، همۀ فرزندانشان ناقل خواهند شد19و 18با ازدواج افراد -اتوزومی مغلوب) 4
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.است% 75با یک فرد سالم، احتمال تولد فرزندان سالم 18از ازدواج فرد -وابسته به جنس مغلوب) 1

.مشخص است11همانند 15ژنوتیپ فرد -وابسته به جنس غالب) 2

.نفر قطعاً ژنوتیپ هتروزیگوس دارند7-اتوزومی غالب) 3

.، همۀ فرزندانشان ناقل خواهند شد19و 18با ازدواج افراد -اتوزومی مغلوب) 4
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 96کنکور سراسري205سؤال (کدام گزینه، در مورد چارلز داروین درست بیان شده است؟(
. دست آوردها بهاي مبنی بر تغییر گونهکنندهنتوانست شواهد قانع) 1
. هاي خود استفاده نمایدي المارك در جهت پژوهشنتوانست از نظریه) 2
. ها تعمیم دهدي گونهي جمعیت انسانی به همهي مالتوس را دربارهتوانست اندیشه) 3
. هاي یک جمعیت به اثبات برساندبی اللتوانست اثر انتخاب طبیعی را بر فراوانی نس) 4

)96فروردین18آزمون 146سؤال (.. . . نظر . . . . کند؟طبق نظر داروین تکمیل مینادرستیکدام عبارت جملۀ روبرو را به -69
.تر از منابع گرددتواند بیشهمانند ـ مالتوس، اندازة جمعیت می) 1
.شودطول زندگی هر فرد، از یک نسل به نسل بعد منتقل میهمانند ـ المارك، صفات اکتسابی در ) 2
.باشندهایی حدواسط در طول زنجیرة تحول تدریجی میاي داراي شواهدي حاکی از وجود حلقهبرخالف ـ چارلز لیل، آثار سنگواره) 3
.ها رخ داده استبا تغییرات ناگهانی گونهبرخالف ـ زیست شناسان امروزي، تغییر و گسترش پستانداران در پی یک دورة طوالنی ثبات و ) 4

فیزیک
 بردار مکان متحرکی درSI2صورت به 24 2 8r (t )i ( t t)j   

  
2tبزرگی شتاب متوسط این متحرك در بازة زمانی . است s و

4t s 96کنکور سراسري206سؤال (است؟، چند متر بر مجذور ثانیه(

1(4 22(5 23(2 54(4 5

2به صورتSIکند، درحرکت میxoyيي بردار مکان متحرکی که در صفحهمعادله-70 2r t i tj 
 بردار شتاب متوسط متحـرك در  . است

)95آبان 21آزمون 169سؤال (کدام است؟SIي اول حرکت درثانیه2

1(2 i j
 

2(2 i


3(4 i


4(2 2i j
 

ي حرکت جسمی در معادلهSI3صورت به 22 12 10 5x t t / t  1در بازة زمانی . است 2t s 2تا 4t s چند ثانیه متحرك خالف
)96کنکور سراسري208سؤال (حرکت کرده است؟ xجهت محور 

1(5/02(13(5/14(2
2صورتبهSIزمان متحرکی در-ي مکانمعادله-71 8 2x t t  شـونده اسـت   ي ابتداي حرکت،  مدت زمانی که حرکت متحـرك تنـد  ثانیه8در . است

)95آبان 21آزمون 164سؤال (شونده است؟حرکت متحرك کندچند برابر مدت زمانی است که 
.توان تعیین کردنمی) 84)23)12)1
1هاي در شکل زیر، دو جسم به وزنW 2وWنیروي افقی . روي سطح افقی قرار دارندF 1به جسمmاگر ضریب . شودوارد می

1اصطکاك ایستایی در کلیۀ سطوح برابر 
210شود؟ باشد، کدام نتیجه حاصل می2

m
(g )

s
) 96کنکور سراسري210سؤال(

. مانندهر دو جسم ساکن می)1
. آیندهر دو جسم با یک شتاب به حرکت درمی)2
. آیندهاي مختلف به حرکت درمیدو جسم با شتاب)3
. لغزدمی2mروي 1mماند ولی ساکن می2mجسم )4

Bبر روي جسم Aاست و جسم 2/0برابر با Bو Aمقابل، سطح افقی بدون اصطکاك و ضریب اصطکاك جنبشی بین دو جسم شکلدر -72

210m(ترتیب از راست به چپ، چند متربرمجذور ثانیه است؟ بهBو Aهايشتاب حرکت جسم. لغزدمی
g

s
(

)95آذر 5غیرحضوريآزمون66سؤال (

1 (10
3

10و 
4

2 (4
3

3و 
2

3 (10
3

4) 14و 
3

و صفر
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70جرم شخص . رودشود و به طبقۀ دهم میشخصی در طبقۀ سوم ساختمان، سوار آسانسور میkg 5است و یک کوله پشتی به جرمkg
ثانیه کار نیرویی 2کند، در این ثانیه با سرعت ثابت طی می2را در مدت 6mآسانسور بین طبقات پنجم تا هفتم مسافت . بر دوش دارد

210کند، چند ژول است؟ که آسانسور به شخص وارد می
m

(g )
s

) 96کنکور سراسري211سؤال(

4500)42004)39003)2صفر)1
و جـرم  80kgاگر جرم متوسـط هـر مسـافر    . بردمتري باال می120دقیقه تا ارتفاع 2نفر مسافر را در مدت 5آسانسوري با سرعت ثابت، -73

10باشد، توان متوسط مفید موتور آن چند کیلووات است؟600kgآسانسور  N
(g )

kg
) 95اسفند20آزمون 196سؤال(

1 (102 (203 (304 (40
ي تابش مطابق شکل زیر، پرتو نوري تحت زاویهi ،(i )  1به آینۀ تختM2ي تابد و پس از بازتاب از آینهمیM با پرتو اولیۀ

)96کنکور سراسري214سؤال (کند؟ چگونه تغییر میي نصف شود، زاویه(i)ي تابش اگر زاویه.سازدرا میي زاویه
. ماندثابت می)1
. شودنصف می)2
. شوددو برابر می)3
. شودچهار برابر می)4

و Mي ي دو آینهنور خروجی از مجموعه. شودبازتاب میMي تابد و پس از برخورد با آینهمیMي تخت به آینهIدر شکل زیر، پرتو -74
M چند درجه نسبت به جهت پرتوI95بهمن 8آزمون غیرحضوري 95سؤال (شود؟منحرف می(

صفر)1
2(106
3(180
4(254
27متر و سطح مقطع سانتی25ي فلزي به طول گیري رسانندگی گرمایی یک میلهبراي اندازهcm یک طرف آن را در ظرف محتوي یخ و ،

گرم یخ ذوب 200دقیقه 10اگر در مدت . دهیمي سلسیوس قرار میدرجه100ي سلسیوس و طرف دیگر آن را در بخار آب آب صفر درجه

Jشود، رسانندگی گرمایی میله چند 
s.m.K

336000fاست؟ 
J

(L )
kg

) 96کنکور سراسري216سؤال(

1(2382(4003(4184(600
متر مربع را از یک طرف درون آب در حال جوش و از طرف دیگـر  سانتی8و سطح مقطع 2mاي شکل به طول یک میلۀ فلزي استوانه-75

. شـود پس از دو ساعت تمام یخ ذوب شده و به آب صفر درجۀ سلسیوس تبـدیل مـی  . دهیمیخ صفر درجۀ سلسیوس قرار می60gدر 

336000Fکدام است؟ SIرسانندگی این فلز در 
J

L )
kg

96اردیبهشت 15آزمون 198سؤال ().و فشار هوا یک اتمسفر است(

1(502(703(1404(100
100ظرفی محتوي آب جوش -76 C 102است و روي یک صفحۀ داغ به دماي C2220اگر مساحت کف ظرف . قرار داردcm و ضخامت

2200Vقدر است؟ چهSIشود، رسانندگی گرمایی این ظرف در گرم آب جوش بخار 120باشد و در هر دقیقه 2mmآن 
J

(L )
g



)96اردیبهشت 15آزمون 200سؤال (
1 (2002 (3003 (4004 (500
 گاز کامل در طرف در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداري

طوري که اختالف ارتفاع ي سمت چپ افزوده شود بهاگر جیوه به شاخه. راست لوله محبوس است
فشار هوا (شود؟ متر میمتر برسد، ارتفاع ستون گاز چند سانتیسانتی38جیوه در دو طرف لوله به 

)96کنکور سراسري218سؤال (.)متر جیوه است و دما ثابت فرض شودسانتی76
1(52(103(154(20

)96کنکور سراسري216سؤال (
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. رودپایین مـی 2cmبرسانیم، سطح جیوه در شاخۀ سمت چپ 444Kاگر دماي گاز را به . است350Kدر شکل زیر، دماي گاز کامل برابر با -77
)96اردیبهشت 15آزمون 204سؤال (.)لوله در دو طرف یکسان استسطح مقطع(متر جیوه است؟ فشار هوا چند سانتی

1(75
2(72
3(70
4(68 5/

3اگر . اندالزاویه ثابت شدهاي در سه رأس مثلث قائمدر شکل زیر، سه بار نقطهF 3برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بارq موازي خط واصل

1q 2وq ،3باشدF چند نیوتون است؟
29
29 10 N.m

(k )
C

 ) 96کنکور سراسري204سؤال(

1(8 5
2(12 5
3(16 5
4(20 5

Qبرایند وارد بـر بـار  الکتریکی نیروي . قرار دارندdاالضالع به ضلع رئوس یک مثلث متساوياي مطابق شکل در سه بار الکتریکی نقطه-78

)95مهر 23آزمون 204سؤال (برابر با کدام گزینه است؟

1(
2

2
4kQ

d
2(

2

2
2kQ

d

3(
2

2
2 3kQ

d
4(

2

2
kQ

d
رو، ابتدا کلید در مدار روبهk2اگر کلید را وصل کنیم، بار خازن . قطع استCیابد؟ چند میکروکولن افزایش می

)96کنکور سراسري220سؤال (
صفر)1
2(72
3(108
4(144

شود؟چند میکروکولن می1Cشده در خازن را باز کنیم بار الکتریکی ذخیرهKبسته است، اگر کلید Kابتدا کلید زیردر شکل -79
)95اسفند20غیرحضوريآزمون100سؤال (

1(27
2(75
3(45
4(120
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 1خازن 2C F 2طور موازي به خازن بهC ر شده را از اگر خازن. ولتی متصل است50وصل شده است و مجموعه به یک باتريهاي پ
2C ،160ها را به هم متصل کنیم، بار خازن هاي ناهمنام آنباتري جدا کنیم و صفحه C2. یابدکاهش میCراد است؟ چند میکروفا

)96کنکور سراسري220سؤال (
1(82(63(54(4

6خازنی به ظرفیت -80 F 10را با ولتاژV 4و خازن دیگري با ظرفیت F 5را با ولتاژVهـا را از منبـع جـدا کـرده و     سـپس آن . کنـیم شارژ می
)95بهمن 15آزمون 196سؤال (حالت اختالف پتانسیل جدید دو سر هر خازن چند ولت است؟در این. کنیمها را به هم وصل مینام آنصفحات ناهم

1(42(7 5/3(84(5
رو، مقاومت در مدار روبهR96کنکور سراسري222سؤال (سنج، عدد صفر را نشان دهد؟ چند اهم شود تا ولت(

1(25/1
2(5/1
3(5/2
4(3

دهد نسبت به حالت اول چنـد  آل نشان میسنج ایدهبسته شود، عددي که ولتKاگر کلید . باز استKدر مدار شکل مقابل در ابتدا کلید -81
)95اسفند 6غیرحضوريآزمون69سؤال (شود؟برابر می

1(1
4

2(4

3(24(1
2

Bدر مدار شکل مقابل-82 A(V V ) 3و96اردیبهشت 1آزمون190سؤال (ترتیب از راست به چپ برابر با چند ولت هستند؟به(
3و3) 1
2(33و
3(36و
6و3)4

 درصد 19اگر به علت افت ولتاژ، توان مصرفی المپ . ولت نوشته شده است و با همان ولتاژ روشن است200وات و 100روي یک المپ اعداد
)96کنکور سراسري224سؤال (کاهش پیدا کند، افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟ 

1(122(193(204(88

100روي دو المپ اعداد -83 220( W, V) 60و 220( W, V)220صورت مـوازي بـه ولتـاژ    اگر این دو المپ را به. حک شده استV  وصـل
)95اسفند 20آزمون178سؤال ()ها ثابت فرض شودمقاومت المپ(شود؟ کنیم، توان مصرفی مجموعه چند وات می

1(83002(803(300
84(160

چند آمپر اسـت؟  ،وات باشد81که توان مصرفی آن جریان عبوري از این المپ درحالتی. استمفروض100Wو 220Vالمپی با مشخصات -84
)95آذر 20آزمون 201سؤال (.)المپ ثابت فرض شوددماي(

1 (9222 (5113 (81
2204 (59
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 سه سیم بلند و موازي، هر یک حامل جریانIاالضالع را تشکیل ها با صفحه یک مثلث متساويعمود بر صفحه قرار دارند، نقطۀ تالقی سیم
اگر نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل . هاي دیگر عبور کرده استاز وسط قاعدة مثلث و موازي با سیمIسیمی حامل جریان . دهدمی

)96کنکور سراسري225سؤال (کدام است؟ Iبرابر صفر باشد، اندازه و جهت جریان 1Iجریان 

1(3
2 I و

2(3
2 I و

3(I و
4(I و

جریـان  . راسـت اسـت  سمتآن بهو جهت نیوتون میلی6برابر سیم دیگر از طرف دو) 2(سیم از نیروي وارد بر یک متر در شکل زیر، برایند -85

7است؟و به کدام جهت چند آمپر ) 3(عبوري از سیم 
0 4 10 T.m

( )
A

   ) 95دي3آزمون 194سؤال(
سمت پایین، به40) 1
سمت پایینبه، 80) 2
سمت باال، به40) 3
سمت باال، به80)4

 در شکل زیر، رسانايU 0شکل به مقاومت 2R /  در میدان مغناطیسی یکنواخت
0 1B / Tي رسانا روي آن با سرعت میله. قرار داردVاگر جریان القایی . در حرکت است
0 5I / A باشد، سرعت میله چند متر بر ثانیه است؟

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

در میـدان مغناطیسـی   20cmطـول  بـه abي رسـاناي  در شکل مقابـل میلـه  -86
Bیکنواخت


0به بزرگی  6/ Tي کاغذ است با سـرعت ثابـت   که عمود بر صفحه
باشـد و از  5تریکـی میلـه   اگـر مقاومـت الک  . شودسمت راست کشیده میبه

نظر شود، شدت جریان مدار چند آمپر خواهد بود؟هاي رابط صرفسیممقاومت
1(0 2/2 (0 4/
3 (0 02/4 (0 04/

10mبا سرعت ثابت80cmبه طول ABمطابق شکل، میلۀ -87
s

0سویی به بزرگی در میدان مغناطیسی یکنواخت درون 1/ T  به سـمت

دهد؟ آل چه عددي را برحسب آمپر نشان میباشد، آمپرسنج ایده6اگر مقاومت این میله . چپ در حال حرکت است
)96اردیبهشت 15آزمون190سؤال (

1(0 92/

2(1 08/

3(1
4(2 5/

)96کنکور سراسري226سؤال (

)95بهمن 8آزمون138سؤال (
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مکان نوسانگري در -ي سرعتمعادلهSI2صورت به 2
2
25 2500 1V x 


زمان آن کدام است؟ -نمودار مکان. است

)96کنکور سراسري228سؤال (

1(2(

3(4(

2صورتبهSIاي در مکان نوسانگر هماهنگ ساده–ي سرعت معادله-88 2 2 20 04 100v / x   ي شـتاب ایـن   ي بیشـینه اندازه. است
)95دي 3آزمون165سؤال (نوسانگر چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1 (22 (43 (224 (24
کشد از این لحظه به بعد حداقل چند ثانیه طول می. نقش موجی که در یک طناب در حال انتشار است، در یک لحظه مطابق شکل زیر است

8به Mي تا سرعت ذره m
s

  96کنکور سراسري229سؤال (برسد؟(

1(3
1600

2(1
1600

3(3
800

4(1
800

Aبار در مکـان  براي دومینBي پس از چند ثانیه ذره. دهدي مشخص نشان میشکل مقابل، نقش موجی را در یک طناب در یک لحظه-89

50mسرعت انتشار موج را (گیرد؟ قرار می
s

)95بهمن 15آزمون179سؤال (.)درنظر بگیرید

1(340
2(140
3(180
4(380
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10mاگر سرعت انتشار موج برابر با . رو استنقش موجی در یک لحظۀ مشخص مطابق شکل روبه-90
s

بار شـتاب  باشد، پس از چند ثانیه براي اولین

)96خرداد 12آزمون230سؤال (شود؟برابر مقدار بیشینه میM،32ذرة 

1 (110
2(120
3 (310
4(25
هرتز 1000تا 500کننده با بسامد متغیر که بسامد آن بین گرم در نزدیکی یک نوسان5/0متر و جرم 25/0هاي ویولن به طول یکی از سیم

آید، نیروي کشش سیم چند نیوتون است؟ هرتز به تشدید درمی900و 600کند، قرار دارد و این سیم فقط براي دو بسامد تغییر می
)96کنکور سراسري230سؤال (

1(452(503(8/554(14/66
0متر از طول آن برابر بایک تار مرتعش که جرم هر سانتی-91 ترین فاصلۀ بـین دو نقطـۀ  اگر کم. شودکشیده می20Nگرم است، با نیروي /5

)96فروردین 18آزمون186سؤال (شده چند هرتز است؟هاي منتشرباشد، فرکانس موج40cmفاز از این تار هم
1 (52 (103 (254 (50

اي ایجـاد کنـیم   اگر در آن موج ایستاده. شودکشیده مینیوتون450متر بین دو نقطۀ ثابت با نیروي سانتی75گرم و طول 60طنابی به جرم -92
)96خرداد 19آزمون229سؤال (هاي طناب چند هرتز است؟بسامد نوسان. شودگره ایجاد می4در طول طناب 

1 (752 (1503 (2254 (300
ترین گره از یک انتهاي لوله، ي نزدیککند، فاصلهمتر که هر دو طرف آن باز است، هماهنگ سوم خود را تولید میسانتی120اي به طول لوله

)96کنکور سراسري231سؤال (متر است؟ چند سانتی
1(202(303(404(80

ي صوت تشدیدشده در این لوله ي اولین گره تا آخرین گرهاگر فاصله. است800Hzي صوتی دو انتها باز برابر بابسامد صوت اصلی یک لوله-93

15cm320سرعت انتشار صوت در هواي لوله را (ي صوتی، هماهنگ چندم خود را تشدید کرده است؟ باشد، این لولهm
s

.)در نظر بگیرید
)96اردیبهشت 15غیرحضوري آزمون66سؤال (

ششم) 4پنجم) 3چهارم) 2سوم) 1
ي اگر نقطه. ي دو شکاف قرار داردمتر از صفحه2/1ي نوارها به فاصلۀ متر و پردهي دو شکاف در آزمایش یانگ، یک میلیفاصلهA در وسط

3در وسط نوار تاریک سوم طرف دیگر نوار مرکزي قرار داشته باشد و Bي نوار روشن سوم و نقطه 3AB / mm باشد، بسامد نور

83چند هرتز است؟  10 m
(C )

s
 ) 96کنکور سراسري232سؤال(

1(144 102(145 103(146 104(147 5 10/ 

0در آزمایش یانگ فاصلۀ دو نوار تاریک متوالی -94 اگر فاصلۀ دو شکاف از هم را نصف کنیم، فاصلۀ نوار تاریک چهارم در یک طرف . متر استمیلی/3
)96اردیبهشت22آزمون184سؤال (متر خواهد شد؟دیگر نوار روشن مرکزي چند میلینوار روشن مرکزي تا نوار روشن پنجم در طرف 

1(7 2/2(10 2/3(5 1/4(0 9/
 2تابع کار فلزي 5/ eV154بسامد قطع فلز چند تراهرتز است؟ . است 10(h eV.s) ) 96کنکور سراسري234سؤال(

1(16002(6253(625/04(100
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باشد، بسامد پرتوهاي فرودي به 12eVشده از سطح این فلز برابر هاي گسیلاگر بیشینۀ انرژي جنبشی فوتوالکترون. است6eVتابع کار فلزي -95
)96اردیبهشت 22آزمون187سؤال (این فلز چند برابر بسامد قطع فلز است؟

1(22(33(44(2 5/
1اي در فعل و انفعال هسته 235 141 1

0 92 56 03A
Zn u Ba X ( n)    براي عنصر ،Xها کدام است؟ ها و پروتون، تعداد نوترون

)96کنکور سراسري235سؤال (
54و 92)544و 94)363و 56)362و 58)1

)96اردیبهشت 22آزمون199سؤال (ترتیب از راست به چپ چه اعدادي هستند؟بهAو Zدر فرایند شکافت زیر -96
235 1 91 1
92 0 36 03A

ZU n Kr X ( n) E    
145و 56) 1394و 53) 1423و 56) 1422و 53) 1

شیمی
هاي پایدار ي پیوندي در گونهبا توجه به این که زاویهAH2 ،DH

و A ،D. (باشدمی105و 180 ،105، به ترتیب برابر ZH2و 2
Z96کنکور سراسري242سؤال (: ممکن است که.) ي دوم جدول تناوبی هستندعنصرهاي دوره(

. هر سه گونه با آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند) 1
. قطبی و دو مولکول دیگر ناقطبی باشند2ZHمولکول ) 2
. ي دیگر داشته باشندتري نسبت به دو گونه، قطبیت کم2ZHپیوندها در مولکول ) 3
. باشد2و 2، 0هاي داده شده به ترتیب برابر در گونهZو A ،Dهاي شمار الکترون ناپیوندي روي اتم) 4

هاي پیوندي برابر تعداد الکترونتعداد جفت4AYدر. دو برابر تعداد قلمروهاي اتم مرکزي استهاي پیونديالکترونتعداد جفت2MXدر-97

این در . ناپیوندي اتم مرکزي استهايالکترونبرابر تعداد جفت3تعداد قلمروهاي اتم مرکزي 2ZGچنین درهم. قلمروهاي اتم مرکزي است
)96خرداد 12آزمون 244سؤال (.)کنندها از قاعدة اوکتت پیروي میهمۀ اتم(صورت کدام گزینه درست است؟ 

.تر استاز دو ترکیب دیگر داده شده، کوچک2MXزاویۀ پیوندي در ) 1

.تر استبزرگ120زاویۀ بین پیوندها از 4AYدر ساختار ) 2

.است2ZGتر از بزرگ3NOزاویۀ پیوندي ) 3

.یکسان است2MXبا 2ZGبینی شده براي شکل هندسی پیش) 4

96کنکور سراسري245سؤال (رو، درست است؟ ي ترکیبی با ساختار روبهکدام موارد از مطالب زیر، درباره(

15فرمول مولکولی آن، ) آ 24 3C H O Nاست .
. انداتم در آن، هریک داراي سه قلمرو الکترونی5) ب
هاي عاملی آمینی، استري و الکلیداراي گروه) پ
. الکترون ناپیوندي وجود دارد14هاي آن، ي ظرفیت اتمدر الیه) ت
پ، ت) 2آ، پ) 1
ب، پ، ت ) 4آ، پ، ت) 3

OH

NH

O

O
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)96خرداد 19آزمون 245سؤال (؟نیستکدام عبارت دربارة ترکیبی خنثی با ساختار مولکولی زیر درست -98

14داراي فرمول مولکولی) 1 15 4C H NOاست.
.آمیدي و اتري استهاي عاملی اسیدي، داراي گروه)2
.هاي خود استي ظرفیت اتمجفت الکترون ناپیوندي در الیه8داراي ) 3
.است5/2هاي داراي سه قلمرو الکترونی به چهار قلمرو الکترونی، برابر نسبت شمار کربن) 4

)95شهریور26آزمون 230سؤال (ت در مورد آن درست است؟کدام عبار. ي دارویی ناپروکسن استساختار زیر مربوط به ماده-99
هاي اکسیژن هاي کربن داراي چهار قلمرو الکترونی در آن با شمار اتمشمار اتم) 1

.داراي چهار قلمرو الکترونی برابر است
.باشدهاي عاملی اسیدي و کتونی مییک ترکیب آروماتیک بوده و داراي گروه)2
14فرمول مولکولی آن)3 14 3C H Oباشدمی.
.شوندکربن در آن به پیوند یگانه تبدیل می–ي کربن ي پیوندهاي دوگانهمول هیدروژن، همه6در واکنش با ) 4
 موازنه نشده(با توجه به واکنش :(H S(g) SO (g) S(s) H O(g)  2 2 دهنده وارد ظرف واکنش شوند، مول از هر دو واکنش10، اگر 2

)96کنکور سراسري248سؤال (شود؟ ي جامد تولید میي محدودکننده است و چند فراوردهدهندهکدام ترکیب، واکنش
15اکسید، گوگرد دي) 302هیدروژن سولفید، ) 1
30اکسید، گوگرد دي) 154هیدروژن سولفید، ) 3

گرم لیتیم پراکسید خالص را در ظرفی سربسته وارد واکنش نماییم، واکنش 23و STPاکسید خالص در شرایط ديلیتر گاز کربن14هرگاه مقدار -100
116کدام است؟STPکننده کدام است و در پایان حجم گاز موجود در ظرف در شرایطي محدوددهنده 7(O ,Li : g.mol ) 

)95آذر5آزمون 259سؤال (
8-اکسیدکربن دي) 1 5-لیتیم پراکسید) 2لیتر/4 لیتر/6
8-لیتیم پراکسید) 3 5-اکسیدکربن دي) 4لیتر/4 لیتر/6

ها دهندهبه مجموع ضرایب استوکیومتري واکنشIها در واکنش ي دو واکنش زیر، نسبت مجموع ضرایب استوکیومتري فراوردهپس از موازنه-101
)95بهمن15آزمون 232سؤال (کدام است؟IIدر واکنش 

3 5 3 3 2 2 2 2C H (NO ) CO H O O N (I   4 2 4 3 4 2 2P H SO H PO SO H O (II   

1 (18
112 (29

113 (11
44 (29

2
ي براي تهیهmL500 موالر فسفرو اسید، چند گرم از 1/0محلولPl (s)3 96کنکور سراسري249سؤال (): موازنه نشده(طبق واکنش(

Pl (s) H O(l) H PO (aq) HI(aq)  3 2 3 P)، الزم است؟ 3 ,I :g.mol )  131 127
1 (86/62 (6/203 (28/354 (2/41

)95مهر23آزمون 259سؤال (:دهدي زیر واکنش میي موازنه نشدهگرم منیزیم نیترید در واکنش با مقدار اضافی آب طبق معادله102-2
3 2 2 2 3Mg N H O Mg(OH) NH  

شوند؟طور کامل خنثی میهاي حاصل با چند گرم هیدروژن کلرید بهفراورده
11 24 14 16 35 5(H , Mg , N ,O ,Cl / : g.mol )    

1 (92/22 (84/53 (36/94 (1/13
 اگر آنتالپی واکنش سوختن منیزیم و واکنش سوختن هیدروژن، به ترتیب برابرkJ1204 وkJ572باشد، با توجه به واکنش :

Mg(OH) (s) MgO(s) H O(l), H kJ    2 2 ، آنتالپی استاندارد تشکیل منیزیم هیدروکسید جامد، چند کیلوژول بر مول 37
)96کنکور سراسري254سؤال (.)در نظر بگیریدSTPشرایط را (است؟ 

1 (595-2 (851-3 (925-4 (1527-
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3CaCOگرم20ي کامل براي تجزیه-103 (s)بهCaO(s) 2وCO (g) به مقدارkJ46/35چنانچه آنتالپی استاندارد تشکیل. انرژي گرمایی الزم است
CaO(s)2وCO (g) 3کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی استاندارد تشکیل-394و -7/635به ترتیب برابر باCaCO (s) برحسب کیلوژول برمول

1کدام است؟ 
3 100(CaCO g.mol )) 95مرداد19آزمون 208سؤال(

1 (2000+2 (2000-3 (7/120-4 (1207-
موالر 9/0لیتر محلول میلی100ي براي تهیهH SO2 درصد جرمی سولفوریک اسید تجارتی با چگالی 98لیتر محلول ، چند میلی4

/ g.mL11 S)، الزم است؟ 8 ,O ,H : g.mol )   132 16 )96کنکور سراسري256سؤال (1
1 (5/22 (5/73(54 (10

31سدیم هیدروکسید موجود در یک لیتر از محلولی از این ماده با چگالیمقدار مول-104 1/ g.cm کدام است؟% 20و درصد جرمی
123 16 1(Na ,O , H : g.mol )  ) 95دي3آزمون 239سؤال(
1(42(403(5/54(50
است............اي میان مولکول پروپان و بوتان کنش بین ذرهبوده و با برهم............اي میان مولکول استون و کلروفرم از نوع کنش بین ذرهبرهم .

)96کنکور سراسري259سؤال (
دو قطبی، یکسان –دو قطبی ) 2دو قطبی القایی، متفاوت –دو قطبی القایی ) 1
دو قطبی، متفاوت –دو قطبی ) 4دو قطبی القایی، یکسان–القایی دو قطبی ) 3

اي آن و که نیروي بین ذرهArاین افزایش نسبت به گاز . شودمی. . . پذیري آن دو برابر شود، انحالل2Oمطابق قانون هنري اگر فشار گاز -105
)95شهریور12آزمون 206سؤال (.باشدمی. . . است، . . .  آب از نوع 

ترکم-دوقطبی، دوقطبی-چهاربرابر) 2ترکم-دوقطبی، دوقطبی القایی-دوبرابر) 1
تربیش-دوقطبی، دوقطبی القایی-چهاربرابر) 4تر بیش-دوقطبی، دوقطبی-دوبرابر) 3
رو که با بررسی سینتیکی واکنش فرضیهاي جدول روبهبا توجه به داده :A (g) B(g) C(g) 4 3 دست آمده است، چند مورد از ، به2

)96کنکور سراسري260سؤال (مطالب زیر، درست است؟

آزمایش
Aي غلظت اولیه

(mol.L )1
Bي غلظت اولیه

(mol .L )1
سرعتاولیه 

(mol.L .min ) 1 1

11/01/05
23/01/045
31/02/010
43/02/090

 واکنش نسبت بهAاست2ي ، از مرتبه .
صورتي قانون سرعت بهرابطه :   2R k A Bاست ، .
 ثابت سرعت(k) 3برابر 2 2 15 10 L .mol .min است .
1مول بر لیتر باشد، 3/0دهنده برابر ي هر دو واکنشاگر غلظت اولیه 1120R mol.L .min خواهد بود .
1 (12 (23 (34 (4

2A(g)واکنش-106 B(g) C(g) D(g) E(l)    با توجه به جدول . ي دو لیتري در دماي ثابت در حال انجام استسربستهدر یک ظرف
ترتیب برابربهBوAيغلظت اولیه(در دو زمان متفاوت است، یکاي ثابت سرعت این واکنش کدام است؟ زیر که مربوط به این واکنش 

18mol.L112وmol.L95آبان7آزمون 220سؤال (.)است(
1(1 1mol.L .s 

2 (2 2 1mol .L .s 

3 (1 1mol .L.s 

4 (1s

)ثانیه(زمان 
هاي گازيغلظت فراوردهمجموع 

1(mol.L )

سرعت واکنش
1 1(mol.L .s ) 

-
10427 68 10/ 
30821 28 10/ 
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96کنکور سراسري261سؤال (اند؟ کدام موارد از مطالب زیر، درست(
. تواند، یک واکنش معین را سرعت ببخشدهر کاتالیزگر می) آ

. هاي شیمیایی پایدار بمانندکاتالیزگرها، باید در برابر شرایط انجام واکنش) ب
. هایی از جنس فلزهاي پالتین، پاالدیم و رودیم هستندمبدل کاتالیستی خودروها، توري) پ
Nگاز ) ت O2گزوز خودروها در مجاورت مبدل کاتالیستی، به سرعت به گاز خروجی اNO2شودمبدل می .
ب، پ، ت ) 4پ، ت) 3آ، ب، پ) 2آ، ب) 1

xو CO ،NOهاي هاي کاتالیستی براي حذف آالیندههایی که در مبدلبا توجه به واکنش-107 yC Hدهد، چند مورد از موارد زیر رخ می
)96اردیبهشت8آزمون 151سؤال (صحیح است؟

.ها هستندکاتالیزگرهاي مناسبی براي این واکنش(Rd)و رودیم (Pd)، پاالدیم (Pt)فلزهاي پالتین -الف
.کننداش، آن آالینده را حذف میبه عناصر سازندهي هر آالیندهدر هر سه مورد، با تجزیه-ب
.هر سه واکنش گرماده هستند-پ
.شوندنصب میها نزدیک اگزوز خودرومنظور حذف آالیندههاي کاتالیستی قطعاتی از جنس سرامیک هستند که بهمبدل-ت
1 (12 (23 (34 (4
32: با توجه به واکنش تعادلی 2 2 22 2 3 6 10CO (g) H S(g) CS (g) H O (g),K /     مول از هریک از گازهاي 2، اگرCO2 و

H S2 مول از هریک از گازهاي 4وCS2 وH O2لیتري در دماي آزمایش وارد شوند، واکنش در کدام جهت 5/0ي در یک ظرف در بسته
Hرود و اگر غلظت پیش می O(g)2 مول بر لیتر برسد، غلظت 76/1بهCO2 ،H S2 وCS2ها گزینه(خواهد رسید؟ به چند مول بر لیتر

)96کنکور سراسري263سؤال (.)را از راست به چپ بخوانید
88/4و 24/10، 12/7برگشت، ) 76/92و 52/7، 76/5رفت، ) 1
24/10و 24/10، 56/5برگشت، ) 76/94و 56/5، 12/7رفت، ) 3

تعادل گازي ،2Hگرم گاز 8پس از تشکیل . شودگرما داده میHIلیتري داراي پیستون متحرك در دماي معین مقداري 4در یک ظرف -108
4K  ،2 22HI(g) H (g) I (g)لیتر کاهش یابد، غلظت 1هرگاه در این شرایط در دماي ثابت حجم ظرف به . شودبرقرار میHI

H)11برابر چند مول بر لیتر بوده است؟ HIکند و مقدار اولیۀ غلظتپس از برقراري دوبارة تعادل چه تغییري می g.mol )
)96خرداد12آزمون 262سؤال (

2-یابدافزایش می)1 10-ماندثابت می) 5/2
2-ماندثابت می) 3 10-یابدافزایش می) 5/4
96خارج از کشور کنکور سراسري239سؤال (اند؟با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عنصرها است، چند مورد از مطالب زیر درست(

●Eفلزي دارد، خاصیت شبه.
.شوددوتایی قطبی تشکیل میهاي، همواره ترکیبXبا عنصر Aعنصر ●
2Aهاي صورت مولکول، بهDو Aعنصرهاي ● (g) 2وD (g)وجود دارند.
الکترونی گاز نجیب دورة قبل الکترون به آرایش 4دادن ، با از دستZاتم ●

.رسداز خود، می
1 (12 (23 (34 (4

دهد، کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عنصرها را با نمادهاي فرضی نشان می-109
)95اسفند6آزمون 261سؤال (

.تر استاز عنصر قبل و بعد از خود کمAانرژي نخستین یونش -آ
.استCو Dتر از شعاع اتمی و بزرگEتر از شعاع اتمی کوچکBشعاع اتمی -ب
.و همگی نافلزندpي این عناصر متعلق به دسته-پ
تر است اما انرژي دومین یونش آن از بیشDاز عنصر Cانرژي نخستین یونش عنصر -ت
Dتر استکم.

آ و ب و ت) 4ب و ت) 3ب و پ) 2آ و پ) 1

گروه
دوره 14 15 16 17

2 A D
3 E X
4 Z

گروه161514
دوره

A2
DCB3

E4
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96خارج از کشور کنکور سراسري246سؤال (اند؟رو، کدام موارد از مطالب زیر درستدربارة ترکیبی با فرمول ساختاري روبه(
.داراي یک گروه عاملی آمینی است-آ

.داراي دو گروه عاملی استري است–ب 
.سوزدمول اکسیژن می25هر مول آن با –پ 
.قلمرو الکترونی دارند3اتم در مولکول آن، هریک 10-ت 
.هاي کربن در مولکول آن وجود داردجفت الکترون پیوندي بین اتم17–ث 
ب، پ، ت و ث) 4آ، ب، پ و ت) 3ب، پ و ت) 2آ، ب و ت) 1

)96فروردین 7آزمون 230سؤال (هستند؟نادرستبا توجه به ساختار ترکیب مقابل چند مورد از مطالب زیر -110
16فرمول مولکولی آن، -الف 18 3C H NOاست.
.شود، به یک ترکیب سیر شده تبدیل می2Hمول 3در واکنش با -ب
.گروه عاملی موجود در کوالر، در این ترکیب نیز وجود دارد-پ
تر از تعداد قلمرو الکترونی، یکی بیش3هایی با تعداد کربن-ت

.رونی استقلمرو الکت4هایی با کربن
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
4: در واکنش 3 2 2CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)    پس از موازنه، ضریب استوکیومتري چند گونه با یکدیگر برابر ،

)96خارج از کشور کنکور سراسري247سؤال (است؟ 
1 (52 (23 (34 (4

)95مرداد 1آزمون 184سؤال (یکسان هستند؟ي واکنش زیر، چند ماده داراي ضریب استوکیومتري پس از موازنه-111
)g(CO)s(OFe)s(CrONa)g(O)s(CONa)s(OFeCr 2324223242 

1 (22 (33 (44 (5
گرم 49هاي استوکیومتري مواد پس از موازنۀ معادلۀ آن، کدام است و اگر واکنش روي هیدروکسید با فسفوریک اسید از کدام نوع و مجموع ضریب

11شود؟ فسفریک اسید در این واکنش مصرف شود، چند مول روي فسفات تشکیل می 16 31(H ,O ,P : g.mol )  
)96خارج از کشور کنکور سراسري249سؤال (

0، 11جایی یگانه، جابه) 1 0، 12جایی دوگانه، جابه) 20/2 20/
0، 11جایی یگانه، جابه) 3 0، 12جایی دوگانه، جابه) 25/4 25/

است و . . . . آن برابر و مجموع ضرایب استوکیومتري مواد در معادلۀ موازنه شدة. . . . واکنش فلز آلومینیم با محلول کوپریک نیترات از نوع -112
Al)127. شودم فلز آلومینیم مصرف میگر. . . . مول فلز مس مقدار 1/0ازاي تولید به g.mol )) 96فروردین 7آزمون 234سؤال(
9/0–10–جایی یگانه جابه) 8/12–10–جایی یگانه جابه) 1
9/0–8–جایی دوگانه جابه) 8/14–8–جایی دوگانه جابه) 3

هاي زیر، با توجه به واکنشH2: واکنش 4 2 4C H (g) F (g) CF (g) HF(g)  پس از موازنه، چند کیلوژول است؟ ،
)96خارج از کشور کنکور سراسري252سؤال (

2 2 42 52) H (g) C H (g) , H kJ    2گرافیتC(s )آ
2 22 537HF(g) F (g) H (g) , H kJ    )ب

22 680) F (g) , H kJ   4گرافیتCF (g) C(s )ج
1(35602(34563 (23824 (736
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2واکنش Hهاي زیر،با توجه به واکنش-113 3 4 23 4 4Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)   برابرچند کیلوژول است؟
)95تیر 18آزمون 252سؤال (

2 2 24 5FeO(s) H (g) Fe(s) H O(g) , H / kJ     

2 3 4
13 317 52FeO(s) O (g) Fe O (s) , H / kJ    

2 2 2
1 2422H (g) O (g) H O(g) , H kJ    

1 (254-2 (100-3 (149-4 (633-
5 1لیتر محلول هیدروکلریک اسید باpH  با افزودن ،NaClO(aq)و %80اگر بازده درصدي واکنش . طور کامل واکنش داده استبه

)96خارج از کشور کنکور سراسري257سؤال (دست آمده چند لیتر است؟لیتر باشد، حجم گاز کلر به25حجم مولی گازها 
1 (2542 (1003 (1494 (633

ppmبر حسب HClغلظت محلول. شودبه طور کامل وارد واکنش میHClگرم محلول 365جامد با NaClOگرم میلی114-25/37

11شود؟میتولید STPلیتر گاز کلر در شرایط کدام است و چند میلی 23 35 5 16(H , Na ,Cl / ,O : g.mol )   )ها گزینه
)96اردیبهشت 1آزمون 250سؤال (.)را از راست به چپ بخوانید

1(100،22 4/2(200،11 2/3(200 ،22 4/4(100 ،11 2/
4: هاي جدول زیر، که به واکنشبا توجه به داده 9 4 9C H Br(aq) OH (aq) C H OH(aq) Br (aq)    مربوط است، چند ،

)96خارج از کشور کنکور سراسري259سؤال (اند؟مورد از مطالب زیر، درست

1یکاي ثابت سرعت، ● 1mol.L .s است.
31مقدار عددي ثابت سرعت واکنش، برابر ● 10است.
.یون هیدروکسید در این واکنش، نقش کاتالیزگر را دارد●
4صورت رابطۀ قانون سرعت، به● 9R K[C H Br][OH ]است ،.
.است2ها، از مرتبۀ دهندهسرعت واکنش نسبت به هر یک از واکنش●
1 (12 (23 (34 (4

2Aهاي جدول زیر که در بررسی واکنش فرضی به دادهتوجهبا -115 B C دست آمده است کدام گزینه درست است؟به
)95شهریور26آزمون 215سؤال (

3صورت ي سرعت این واکنش به رابطه) 1 4R k[A] [B]است.
5ثابت سرعت این واکنش ) 2 5 12000L .mol .s است.
.تري در سرعت واکنش داردتأثیر بیشBبا در مقایسهAغلظتتغییر ) 3
.شودبرابر می108، سرعت واکنش 3در آزمایش Bو سه برابر کردن غلظت Aبرابر کردن غلظت با دو) 4

800لیتر محلول میلی 4لیتر محلول میلی20موالر باریم هیدروکسید به /5 پس از کامل . موالر هیدروکلریک اسید اضافه شده است/1
.)از راست به چپ بخوانیدها راگزینه(محلول باقی مانده، کدام است؟ pHشود و شدن واکنش، چند مول باریم کلرید تشکیل می

)96خارج از کشور کنکور سراسري267سؤال (
1(0 02/ ،1 7/2 (0 02/ ،2 7/3 (0 04/ ،1 7/4 (0 04/ ،2 7/

1pHلیتر محلول هیدروکلریک اسید با میلی400به -116  ،10010لیتر محلول سدیم هیدروکسید میلی 2/ mol.Lافزاییممی .pH محلول
)96اردیبهشت 22آزمون 213سؤال (شود و با افزودن متیل سرخ به محلول نهایی، محلول به چه رنگی قابل مشاهده است؟قدر میحاصل تقریباً چه

1(1 1)2سرخ–/4 1) 3سرخ–/7 1) 4زرد–/4 زرد–/7

1سرعت اولیۀ واکنش  1(mol.L .s )  OH1(mol.Lغلظت  ) 4غلظت  9C H Br1(mol.L ) آزمایش
51 10 0 1/ 0 1/ 1
54 10 0 2/ 0 2/ 2
51 10 0 2/ 0 05/ 3

1 0 1 0 1 0 02
2 0 2 0 1 0 08
3 0 1 0 2 0 16

mol
[A] [B] R( )

L s
/ / /

/ / /

/ / /


ي آزمایششماره
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96خارج از کشور کنکور سراسري268سؤال (با توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟(

.ترین روش براي تهیۀ گاز کلر استهزینهگیري از سلول دانز، کمبهره●
0ازاي تولید هر مول فلز سدیم، به● .شودمول گاز کلر در آن تولید می/5
.شودسلول برقکافت خارج میBو سدیم مایع از دهانۀ Aگاز کلر از دهانۀ ●
.شودسبب کاهش دماي ذوب و درنتیجه، افزایش صرفۀ اقتصادي می، 3CaCOافزایش مقداري ●
.است2ها، از مرتبۀ دهندهسرعت واکنش نسبت به هر یک از واکنش●
1 (12 (23 (34 (4

135. . . . برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول دانز، در-117 5(Cl / g.mol )) 96اردیبهشت 22آزمون 227سؤال(
.شودبراي باالبردن دماي ذوب استفاده می2CaClاز ) 1
.شودآوري میسدیم مذاب تهیه شده از پایین سلول جمع) 2
0ازاء تولید به)3 17مول سدیم، /5 .شودگرم گاز کلر تهیه می/75
.کنندآوري میدست آمده را در آب سرد جمعسدیم به)4
 0لیتر محلول میلی50در واکنش مول نقره تولید شده و چند مول الکترون بین آلدهید با مقدار کافی نقره اکسید، چندموالر فرم/01

)96خارج از کشور کنکور سراسري270سؤال (شود؟میهاي اکسنده و کاهنده، مبادله عامل
1(310 ،3102 (45 10 ،310

3 (310 ،32 104 (45 10 ،32 10

0لیتر محلول میلی200فنري از جنس مس را داخل -118 216بعد از مبادلۀ تعداد . دهیمنیترات قرار میموالر نقره/1 022 10/  ،الکترون
یون نقره فقط روي فنر (در محلول چند مول بر لیتر است؟ (II)کند و غلظت نهایی یون مس جرم فنر تقریباً چند گرم تغییر می

163.) (نشیندمی 5 108Cu / ,Ag : g.mol () 96خرداد12آزمون 269سؤال(
1 (0 025 1 08/ /2 (0 05 1 08/ /
3 (0 025 0 762/ /4 (0 05 0 762/ /


	J-q
	MOSHABEHAT-96-taj

