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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي
 از كتاب حذف شده است.-101
به-102  هاي آب دريا را به درستي نشان دهد؟ تا اين نمودار يكي از ويژگي كدام گزينه قرار گيرد،Mجاي در نمودار زير

 ) آشفتگي1

 ) شوري2

 ) چگالي3

 ) دما4

رس-103  ها بيان شده است؟ كدام عبارت براي معرفي
 توانند سيالي را از خود عبور دهند. ) مقدار قابل توجهي فضاهاي خالي دارند ولي نمي1
و دانه2 آن ) به علت نداشتن فضاهاي خالي  شود. ها تشكيل نمي ريز بودن، هيچ آبخواني در
و هسته3 و نفوذناپذير بودن، در ساختن سراميك به ) به علت كمي تخلخل ميي سدها  روند. كار
مي4 و به هنگام لزوم عبور دهند. ) فضاهاي خالي بسيار زيادي دارند كه  توانند آب را در خود ذخيره كنند

ي زمين دانست؟ هاي كمياب پوستهي زمين، كدام كاني را بايد از كاني با توجه به فراواني عنصرها در پوسته-104
 ) گالن4 ) آزبست3 ) بوكسيت2 ) اليوين1

 اند؟ صمغي است. اصطالح صمغي را با توجه به كدام ويژگي، براي جالي اين كاني انتخاب كرده (ZnS)جالي كاني اسفالريت-105
 ) شدت انعكاس نور4 ) ميزان عبور نور3 ) منظره ظاهري2 ) ميزان نرمي1

 تر است؟ شناسي كدام سنگ، ميزان آمفيبول از بقيه بيش در تركيب كاني-106
 ) ريوليت4 ) ديوريت3 ) بازالت2 ) افيوليت1

به هنگامي كه تعداد اندك مراكز تبلور در يك ماده-107 ميي مذاب  گردد. طور ناگهاني زياد شود، سنگي با بافت ............... حاصل
 دار ) حفره4اي ) شيشه3 ) پورفيري2 ) اسفنجي1

يك-108 و دايك در كدام مورد با  يگر تفاوت دارند؟د سيل
 ) محل استقرار4ي بلور ) اندازه3 ) ساخت اوليه2 ) تركيب شيميايي1

مي هاي كوارتز از سنگ بر اثر كدام فرآيند يا فرآيندها، دانه-109  شوند؟ هاي آذرين آزاد
 ) هوازدگي شيميايي2 هوازدگي فيزيكي)1

 هاي محلولن يا كاني) حل شدن سيما4 ) هوازدگي فيزيكي يا شيميايي3
 هاي رسوبي شيميايي ممكن است از طريق غير آلي يا آلي تشكيل شوند؟ كدام سنگ-110

و چرت)1 و دولوميت2 آهك و گل سفيد3 ) آهك و زغال سنگ4 ) تراورتن  ) چرت
ميتركمهاي خيلي شديد، نسبت به بقيه كدام سنگ در برابر دگرگوني-111  كند؟ تغيير

 ) هورنفلس4 ) فيليت3 ) شيست2 اسليت)1
مي هاي زميني كدام پديده دهنده هاي شكل عامل-112  كنند؟ شناسي مانند هم عمل

و بادكند1 و سيل2 ) دره و تيل3 ) توف و استاالكميت4 ) تورب  ) ياردانگ
 يك برآورده شده است؟ گيري كدام عمق قسمت دروني هسته، با اندازه-113

 در هر زلزلهSي امواجي سايه ) وسعت منطقه2 در طي عبور از قطر زمينPمان عبور امواجز)1
ي داخلي منعكس شده از هستهP) زمان سير امواجS4وPي امواجي سايه ) اختالف وسعت منطقه3

ميشنا كدام عارضه يا عوارض زمين′bbبرش فرضي در امتداد-114  كند؟ سي اقيانوس اطلس را قطع

و درازگودال ) كوه1  هاي دريايي

 هاي ميان اقيانوسي ) رشته كوه2

و پشته3  هاي اقيانوسي ) درازگودال

و جزاير قوسي4  ) درازگودال، پشته

قا گونه جابه در كدام امواج زلزله، ارتعاش ذرات، عمود بر جهت انتشار موج است ولي هيچ-115 ؟ گيرد نميئمي صورت جايي
1(L2(P3(R4(S
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آن فشان معموالً، مخروط آتش-116 و ممكن است، اين فعاليت هايي كه فعاليت و مداوم بوده ده ها از نظر حرارتي شديد ها سـال ادامـه داشـته ها
 ها هستند؟ باشد. داراي كدام ويژگي

و ارتفاع زياد ) قاعده1 د2ي پهن و منظم با و منظم با ارتفاع زياد4ي پهن ) كم ارتفاع با قاعده3 هانه بزرگ ) مدور  ) مدور
 رو كدام است؟ حاصل تنش فشاري در شكل روبه-117

 خوردگي ) چين1

 ) روراندگي2

 ) شكستگي3

 ) ناپيوستگي4

و توليـد مـواد كه سبب كاهش يعني خارج شدن مرتب ............... از هسته 238تخريب اورانيوم-118 و در نتيجه طي يك سلسـله واكـنش جرم
 را توليد كند. 206اي، سرانجام سرب واسطه

و1)3 پروتون2)2 نوترون2)1 و2)4 نوترون1پروتون  نوترون2پروتون
 رو به ترتيب از قديم به جديد كدام است؟ هاي شكل روبه سن نسبي سنگ-119

گ ) سنگ آهك، ماسه1  رانيت، شيل سنگ،

 سنگ سنگ آهك، شيل، گرانيت، ماسه)2

 ) گرانيت، شيل، سنگ آهك، ماسه سنگ3

 ) شيل، گرانيت، سنگ آهك، ماسه سنگ4

 خوردگي اواسط پالئوزوييك، كدام جانداران فراوان شدند؟ زمان با چينهم-120

1(2(3(4(

 پذير كرد؟ را در دوران مزوزوييك امكاني فراوان خزندگان كدام مورد، توسعه-121
و نبود دشمن1 و هوايي خاص2 ) بزرگي جثه  ) شرايط آب

و كاسته شدن از وسعت مرداب4 ) پوشش صفحات استخواني روي بدن3 ها ) باال آمدن زمين
ست-122  اره تا زمين. نسبت نور ظاهري به نور واقعي يك ستاره همواره برابر است با ............... آن

1)2ي ) فاصله1
4

ي ) عكس مجذور فاصله4ي ) مجذور فاصله3ي فاصله

( درصد است. فاصـلهB،10وAي شيب متوسط دو نقطه-123 1ي تـراز در ايـن نقشـه چنـد متـري انتخـاب شـده اسـت؟
100000

مقيـاس،=

3AB cm=(
1(50

2(60

3(75

4(100 

مي اي با مقياس ............... حدود ............... ميلي متري يك اتوبان در روي نقشه75عرض-124  شود. متر نشان داده
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ي معدني است؟ هاي اطراف اتاقك ماگمايي شكل مقابل مناسب تشكيل كدام ماده هايي مانند رگه رگه-125

 ) جيوه1

 ) اورانيوم2

 ) تورمالين3

 ) آلومينيم4
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 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
بهبهgوfاگر توابع-126 2xصورت عنوان ماشين f g x→ → و → 3باشند 4g(x) x= 5f، مقدار+ (  كدام است؟(

1(12(23(34(4

2نمودارهاي دو تابع-127
1f (x) log
x

1و=
2

g(x) log x=اند؟ نسبت به هم چگونه 

1(f (x)2 باالتر(g(x)فقط در يك نقطه متقاطع4 اند ) منطبق3 باالتر ( 

3نمودار تابع-128 2
4

y S in ( x)π
= 3ي، روي بازه−

2
[ , ]π−π در چند نقطه محورxمي  كند؟ ها را قطع

1(22(33(44(5

اگر-129
2 4
1 1

A
 

=  
 

2ABي از معادلهBماتريس، I=كدام است؟ 

1(
1 4

1 2
− 
 − 

2(
1 4
1 2

− 
 − 

3(
2 1

4 1
− 
 − 

4(
2 1
4 1

− 
 − 

 نوع آاليندگي هوا چگونه متغيري است؟-130
كي3 كمي پيوسته)2 ) كمي گسسته1  ) كيفي ترتيبي4 في اسمي)

در داده-131 آن4هاي آماري  ها كدام است؟ ها بيان شده است. ميانگين اين داده دسته با درصد فراواني نسبي
1(5/162(8/16

3(174(1/17

س-132 و يك تاس با هم، احتمال ايندر پرتاب دو و عدد تاس مضرب كه  باشد، كدام است؟3كه حداقل يك سكه رو

1(1
12

2(1
6

3(1
4

4(1
3

2اگر-133 2f (x) x x= + 1و−
3

2
g(x) (x )=  ها قرار گيرند، برابر كدام بازه است؟xكه در زير محورfogي طول نقاطي از منحني تابع، مجموعه−

1(5 1( , )−2(1 5( , )−3(2 1( , )−4(1 5( , )

 حاصل-134

4

1
2x

tan xlim
Cos xπ

→

−
 كدام است؟

1(1−2(1
2

−3(1
2

4(1

2ي در تابع با ضابطه-135
3 1

3

nax xf (x)
x x
− +

=
+

2، اگر
3x

lim f (x)
→∞

1fباشد،= (  است؟ كدام−(

1(2-2(3
2

3(24(3

2ي اگر تابع با ضابطه-136
2

1 2

ax b ; x
f (x)

x bx ; x

+ >= 
+ − <

2با شرط 5f ( )  كدام است؟aي اعداد حقيقي پيوسته باشد، بر روي مجموعه=

1(1-2(13(24(3

2مقدار مشتق عبارت-137 11 tan
x

، به ازاي+
3x =
π

 كدام است؟

1(
22 3
9

− π 2(
22

9
− π3(

22
9
π4(

22 3
9

π

و5در آزمايشگاهي-138 آن3موش سياه موجود است. به تصادف6موش سفيد مي موش از بين از ها خارج كنيم. با كدام احتمـال الاقـل يكـي
 ها سفيد است؟ موش

1(8
11

2(9
11

3(28
33

4(29
33

آن4نفر مستعد با اين بيمار مالقات كنند، با كدام احتمال6است. اگر2/0احتمال انتقال نوعي بيماري از فرد بيمار به افراد مستعد-139 به نفر ها
 شوند؟ اين بيماري مبتال مي

1(0 01428/2(0 01536/3(0 01548/4(0 01596/

 مركز دسته181512 21

α25 3015درصد فراواني نسبي 
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ي وارون تابع ضابطه-140
0

0

x ; x
y

x ; x

 ≥= 
− − <

، كدام است؟

1(y x x ;x= ∈�2(2 0y x ;x= − <3(2y x ;x= ± ∈�4(y x x ;x= ± ∈�

2yنمودار تابع-141 x =  2ي، روي بازه 2x ( , )∈ ( از چند پاره− نماد خط تشكيل شده است؟  (به مفهوم جزء صحيح است 

1(42(53(64(7

1ي اول آن، جمله5ي حسابي، مجموع در يك دنباله-142
3

ي اول است؟ي دوم چند برابر جملهي بعدي است. جمله مجموع پنج جمله

1(3
2

2(5
2

3(34(4

fدقيقه برابرtها پس از گذشت در يك نوع كشت، تعداد باكتري-143 (t)0است كه 0122000 / tf (t) e=10000هـا، پس از چه مدت تعداد باكتري 
5شود؟ مي 1 68(ln / )=

و2)1 و2)2 دقيقه10ساعت و2)3 دقيقه20ساعت و2)4 دقيقه25ساعت  دقيقه35ساعت

2ي مثلثاتي جواب كلي معادله-144
2

3
1

tan x
tan x

=
−

) )�∋k، به كدام صورت است؟

1(
2 6

kπ π
−2(

2 6
kπ π

+3(
6

k π
π +4(

6
k π
π −

3منحني نمايش تابع-145 21
3

3
y x x x= − و تقعر آن رو به باال است؟−  در كدام بازه نزولي

1(1 1( , )−2(1 3( , )−3(1 3( , )4(1( , )+∞

مودار تابعن-146
8 3
5 54y x x=  در حوالي مبدأ مختصات چگونه است؟−

1(2(3(4(

ها تنها مجانب قائم نمودار تابعyاگر محور-147
3

2
2x axy

x x
+ −

=
−

ي مجانب مايل آن كدام است؟ گاه معادله باشد، آن

1(2y x= −2(1y x= −3(1y x= +4(2y x= +

2yي خط به معادلهmازاي كدام مقاديربه-148 mx= 2ي، بر دايره به معادله+ 2 2 3x y x+ −  مماس است؟=

1(4
3

4)2 صفر−,
3

2)3 صفر,
1

3
,−4(2

1
3

,−

2ي خروج از مركز هذلولي به معادله-149 21
2 1

2
x ax y− − ، كدام است؟=

1(32(23(54(21 a+

1fاگر-150 (x) x x= + ، حاصل+
2

1
f (x)dx

 كدام است؟∫−

1(52(63(5/64(7

اگر-151
1 2x f (x)dx C
x x x
−

= fگاه، آن∫+ (x)كدام است؟ 

1(1x− −2(2x −3(1x +4(2 1x−
چه از نزديكABي وسط كمان واحد است. فاصله2در شكل مقابل، ضلع مربع برابر-152  قدر است؟ ترين رأس مربع

1(2 2−2(4 2 2−

3(24(1 2+
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y

x

y
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4ABداريم ABCالساقين در مثلث متساوي-153 AC= 2و= 7BC دهـيم امتـداد مـيDيي خود تـا نقطـه را به اندازهAC. ضلع=
(AD AC)=ي . اندازهBDكدام است؟ 

1(2 102(4 23(64(7
ميي هر رأس از صفحه در يك مكعب، فاصله-154  گذرند، چند برابر يال اين مكعب است؟ي گذرا بر انتهاي سه يال كه از همين رأس

1(2
3

2(2
2

3(3
4

4(3
3

آن الزاويه هستند. اگر طول كوتاه هاي قائم واحد است. وجوه جانبي آن مثلث6ي يك هرم مربعي به ضلع قاعده-155 واحد باشـد.2ترين يال
ي بلندترين يال آن چند واحد است؟ اندازه

1(42(3 23(2 54(5

 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي
 در الگوي عمل ثابت ...............-156

 ) وجود محرك نشانه در طول زمانِ انجام رفتار، ضروري است.1
مي2  گيرد كه در صورت وجود يك محرك نشانه، رفتار مشخصي را انجام دهد. ) جانور ياد
يك3 به ) رفتار جانور با و مي محرك نشانه شروع شده  رود. طور كامل تا پايان پيش
مي4 و به پايان رساند. تواند حتي بدون وجود يك محرك نشانه، رفتار ويژه ) جانور  اي را شروع كرده

 در فرد مبتال به ديابت نوع يك، ...............-157
مي هاي انسوليني در كبد كاهش چشم ) تعداد گيرنده1  يابد. گيري
مي ) دفع اوره از طريق كليه2  يابد. ها افزايش
ميي گلوكز سلول ) بر ذخيره3  شود. هاي عضالني، افزوده
مي گليسيريدهاي ذخيره شده در سلول ) هيدروليز تري4  يابد. ها كاهش

 است؟ نادرستكدام-158
 طور معمول، گلومرول ............... در انسان به

در1 مي اي از مويرگ ) توده2 يك انتهاي نفرون وجود دارد. ) تنها  باشد. هاي حاوي مواد دفعي
مي ) همواره خون تيره را به شبكه3 و لوله4 رساند.ي دوم مويرگي ي قشري كليه قرار دارند. خورده دور در منطقهي پيچ)

مي كالميدوموناس در محيط-159  سازد. هاي نامساعد، ...............
 ) هاگ مقاوم2 ) زيگوسپور1

 ) از طريق ميتوز، زئوسپور4 ) از طريق ميوز، سلول جنسي3
ي زندگي پالسموديوم مولد ماالريا،............... در چرخه-160

مي ها فقط در سلولي مروزوئيت ) همه1 ميي اسپوروزوئيت ) همه2 شوند. هاي جگر تكثير  شوند. ها در غدد بزاقي پشه تشكيل
مي ) بعضي از اسپوروزوئيت3 مي ) بعضي از مروزوئيت4 شوند. ها، مستقيماً به گامت تبديل  يابند. هاي خون به گامتوسيت نمو

ي گياه يكساله به درستي بيان شده است؟ طور معمول كدام در مورد ريشهبه-161
مي ) تارهاي كشنده در منطقه1 ي كوتيني وجود دارد. هاي پوست، ماده در سطح خارجي سلول)2 شوند.ي كالهك ريشه تشكيل

مي هاي درون ) سلول3 به)4 باشند. پوست فاقد نوار كاسپاري و آبكش نخستين  طور متناوب در كنار يكديگر قرار دارند. دستجات چوب
. ندارددر بسياري از ماهيان استخواني، ............... وجود-162

 ) همولنف4 ) بادكنك شنا3 ) لقاح خارجي2 تريكيي الك ) گيرنده1
 اند؟ ها، كدام ويژگي دياتوم-163

و انعطاف الف) ديواره مي پذير دارند.ي سخت  كنند.ب) معموالً به روش غير جنسي توليدمثل
د.د) قادر به ساختن مواد آلي مورد نياز خود هستن توانند با تقسيم ميتوز، گامت بسازند.ج) مي

ب3ج-) الف2ب-) الف1 ج4د-) د-)
 است؟ نادرستكدام-164

شب در گياهان تيره  بو، ...............ي
مي ) بخشي از اكسيژن مورد نياز به واسطه1  شود.ي فتوسنتز تأمين
مي ) تركيبات ثانويه2 مي اي ايجاد  باشند. شوند كه براي بعضي از حشرات، سمي
مي) توليد اكس3  تواند بخشي از محصوالت حاصل از سوختن گلوكز باشد. يژن
مي ) روزنه4  توانند بخشي از مواد حاصل از متابوليسم گياه را به محيط خارج وارد كنند. ها
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شش-165 يك جريان هوا در  طرفه است، در اين جاندار ............... هاي جانداري
ميي شكم را از قفسهي ديافراگم محوطه ) پرده2 است. ) روده تنها محل گوارش شيميايي غذا1  كند.ي سينه جدا

و گردش خون از نوع مضاعف است. ) قلب، چهار حفره3  دار با خروج آب زيادي همراه است. ) دفع مواد زايد نيتروژن4 اي
 هاي موجود در طبيعت ............... تمام كلون-166

مي ) در نتيجه2 باشند.مي ) حاصل نوعي توليدمثل جنسي1  آيند.ي توليدمثل غيرجنسي پديد
مي ) از ميتوز سلول يا سلول4 باشند. ) از نظر عدد كروموزومي با والد خود يكسان مي3  شوند. هاي والد حاصل

 ها ممكن است ............... بعضي ويروس-167
به1 بي)  اسيد را جاي دهند. ) درون كپسيد خود دو نوع نوكلئيك2ز بپردارند.ي گلوك هوازي به تجزيه طور مستقل در شرايط

 هاي مخصوصي به همراه داشته باشند. ) هنگام ورود به ميزبان، آنزيم4 ) بتوانند پايداري محيط داخلي خود را حفظ كنند.3
 هاي لنفي روده ............... در يك فرد سالم، مويرگ-168

را1 مي) محتويات خود  اند. ساكاريدها پوشيده شده اي از پلي ) با اليه2 كنند. مستقيماً به كبد وارد
 ) در بازگرداندن لنف به دو سياهرگ بزرگ بدن نقش دارند.4 زا نقش دارند. ) در مبارزه با بعضي از عوامل بيماري3

 است؟ نادرستكدام-169
 در اين صورت ............... اگر به دستگاه ليمبيك انسان آسيب جدي وارد شود،

مي1  ) واكنش فرد نسبت به بوها تغيير خواهد كرد.2 گردد. ) بخشي از رفتارهاي احساسي فرد عوض
مي3 ميي انعكاس ) همه4 گردد. ) فرد از نظر يادگيري مطالب جديد ناتوان  شوند. هاي بدن دستخوش تغيير

 تب يونجه به درستي بيان شده است؟ كدام عبارت در رابطه با مراحل بروز-170
 ها در ترشح هيستامين نقش دارند.ي آگرانولوسيت ها همچون همه ) ماستوسيت1
مي ) ماستوسيت2  كنند. ها با ترشح هيستامين، نوعي اختالل در دستگاه ايمني فرد ايجاد
مت ژن به بدن، پادتن اختصاصي به سطح ماستوسيت ) با ورود آنتي3 ميهاي خون  شود. صل
هم4 مي هاي اختصاصي به سطح ماستوسيت زمان با اتصال پادتن)  يابد. ها، هيستامين خون افزايش

ي افراد مبتال به ............... در همه-171
مي ) آنمي، مقدار هموگلوبين گلبول1 ميمتوسط آنزي12B) آنمي، ويتامين2 يابد. هاي قرمز كاهش  شود. هاي معده تخريب

مي سيتمي، غشاي گلبول ) پلي3 مي ) پلي4 گردد. هاي قرمز شكننده  يابد. سيتمي، مقدار هماتوكريت خون افزايش
به در جمعيت خرچنگ-172  اي است كه ............... گونه هاي نعل اسبي، تأثير انتخاب طبيعي

ي زيستن در محيط دارند.ي طيف سازگاري زيادي برا ) افراد ميانه1
آن ) شايستگي فنوتيپ2 ي عكس دارد. ها رابطه هاي حد واسط با فراواني
مي اي جايگزين افراد ميانه هاي آستانه ) به تدريج يكي از فنوتيپ3  شود.ي طيف
ي ژني نسل بعد، سهم زيادي دارند. اي در ساختن خزانه هاي آستانه ) فنوتيپ4

ك-173 مينوروسپورا  تواند ............... بسازد. راسا
 هاي هاپلوييدي، زيگوت ) با ادغام هسته2 ) مواد آلي مورد نياز خود را از تركيبات غيرآلي1

و4 هاي ديپلوييدي ) با تقسيم زيگوت، سلول3  را در يك مكان RNA) پروتئين
ت-174 و ماهي و اكسيژن را براي مغز كبوتر ميرگي كه مواد غذايي (راست به چپ) از كدام منشأ گرفته است؟ أمين  كند، به ترتيب

 دستگاه تنفس-) دستگاه تنفس4 قلب-) قلب3 قلب-) دستگاه تنفس2 دستگاه تنفس-) قلب1
مي-175 ي زير را تكميل نمايند؟ توانند جمله كدام موارد

 ..... هاي دو سر بازوي انسان، .......... براي ساخته شدن ماهيچه
مي اي از ميونب) مجموعه باشد. الف) به حضور بيش از يك نوع بافت اصلي نياز مي  گيرند. ها در يك ساركولم قرار

مي 100تا10هايي با قطرج) تارچه ميد) شبكه گيرند. ميكرون در كنار هم قرار  كند.ي ساركوپالسمي اطراف هر ميوفيبريل را احاطه
ج3د-) الف2ب-) الف1 ج4ب-) د-)
مي طور معمول در چرخهبه-176  شود. تشكيل ............... غير ممكن است.ي زندگي گياهاني كه دو نوع سلول تخم با عدد كروموزومي متفاوت ايجاد

 ) گامتوفيت بر روي اسپوروفيت2 ) آركگن بر روي گامتوفيت ماده1
 جنسي فاقد تاژك با تقسيم ميتوز ) سلول4 ) دو نوع هاگ از طريق ميوز3

مي-177 و در ............... گوارش مكانيكي غذا در معده آغاز  شود. در ............... گوارش شيميايي غذا در روده
 گنجشك-) كرم خاكي4 كرم خاكي-) گنجشك3 گنجشك-) ملخ2 ملخ-) گنجشك1
 است؟ نادرستكدام-178

 ............... آبسيزيك اسيد برخالف
بي1 مي ) ژيبرلين، مانع تشكيل ريشه2 تأثير است. ) اكسين، همواره بر سنتز پروتئين  شود. چه در دانه

و نمو ميوه فاقد نقش است.3 مي ) اكسين، از طويل شدن ساقه4 ) ژيبرلين، در تمايز  آورد. ها ممانعت به عمل
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 كدام عبارت صحيح است؟-179
ي ژنتيكي بين دو باكتري ممكن است پيلي فاقد نقش باشد.ل ماده) در انتقا1
 هاي هتروتروف موجود در خاك دخالت دارند. ) در تبديل آمونياك به نيترات دو گروه از باكتري2
از هاي فتوسنتز كنندهي باكتري ) همه3 2Hي ارغواني، Sمبه  كنند.يعنوان منبع الكترون استفاده

پلي يوباكتري ) در ساختار ديواره4 و كوتاهي از جنس كربوهيدرات ها پروتئين به همراه مي هاي عرضي  شود. يافت
مي-180 و همكاران او چنين برداشت و كـاهش شود كه تنوع بيشتر در گونه از تحقيقات ديويد تيلمن هاي گياهي يك منطقه، با افزايش ...............

مي......  باشد. ......... همراه
 رقابت-) توليدكنندگي2 توليدكنندگي-) رقابت1

كم-) نيتروژن جذب شده از زمين4 پايداري زيستگاهي-) نيتروژن جذب شده از زمين3  آبي مقاومت در برابر
. شود نمييك بيماري وابسته به جنس مغلوب هيچگاه از ............... منتقل-181

و پدر بيمار به فرزند دختر ) ماد1 و پدر سالم به فرزند پسر2ر سالم  ) مادر بيمار
و مادر بيمار به فرزند دختر3 و مادر سالم به فرزند پسر4 ) پدر سالم  ) پدر بيمار

مي كدام موارد جمله-182  كنند؟ي زير را تكميل
 ژنوتيپ يكساني دارند.ي ...............،، همهAaBbدر گياه نخودفرنگي با ژنوتيپ

ي نارس هاي مولّد دانه الف) سلول  هاي نارسِ حاصل از تقسيم يك سلولب) گرده هاي گرده
 هاي مستقر در دو قطبِ كيسه روياني يك تخمكد) سلولها هاي پارانشيمي موجود در تخمكج) سلول

 هاي توليد شده در يك مادگيو) زيگوت هاي رويانيِ يك مادگي هاي موجود در كيسه هـ) سلول
ب3هـ-د-) الف2د-ج-) الف1 ب4و-ج-) و-هـ-)
 طور معمول در انسان، واكنش تشكيل ...............، درون سلولي است.به-183

 حلقوي AMP)4 ) ترومبين3 ) پپسين2 ) فيبرين1
. شود نميي زندگي ............... تشكيل در چرخه-184

 هاي مخاطي سلولي، پالسموديوم ) كپك2 سيليوم، ميسليوم ) كپك پني1
 ) كپك سياه نان، ريزوئيد4 ) قارچ الي انگشتان پا، هاگ3

 ها ............... ويروئيدها ............... پريون-185
ميبا تخريب پيوند پپتيدي-) برخالف2 اند. مر ساخته شده از دو نوع پلي-همانند)1  شوند. غيرفعال

مي از عوامل مهم بيماري-) برخالف3 دي-) همانند4 باشند. زايي در گياهان  استر تجزيه مي شوند. با تخريب پيوند فسفو
ميي جلبك همه-186  كنند. هاي سبز، ...............

و غيرجنسي توليدمثل1 از2 ) به دو روش جنسي (2H Oعنوان منبع الكترون استفاده به 

 دار ايجادي زندگي خود هاگ تاژك ) در بخشي از چرخه4 دار توليد ) به هنگام توليدمثل جنسي، گامت تاژك3
 است؟ نادرستكدام-187

 كمبود آمينواسيد تيروزين در افراد ...............، ممكن است به ............... منجر شود.
 كاهش رشد-) خردسال2 ماندگي ذهني عقب-) خردسال1

 كاهش هوشياري-سال ) بزرگ4 كاهش وزن-) بزرگ سال3
مي شكل مقابل بخشي از چرخه-188 بهي تخمدان را در يك فرد سالم نشان  طور معمول در اين مرحله ............... دهد

مي1  باشد. ) غلظت خوني استروژن همواره بيش از پروژسترون
بي2  تأثير است. ) هورمون لوتئيني كننده بر ترشح استروژن
 هاي رحمي رو به افزايش است. هاي هيپوفيزي در مويرگ ) غلظت هورمون3
مي ) هورمون4  شوند. هاي تخمداني سبب برقراري مكانيسم خودتنظيمي

؟ نيستاميي كدام، حضور ريبوزوم الز در زمان برقراري اتصال بين مونومرهاي سازنده-189
 ) پرفورين4 ) كيتين3 ) اينترفرون2 ) آلبومين1

 در روش سونوگرافي ...............-190
مي1  گيرد. ) امواج صوتي با فركانس پايين مورد استفاده قرار
ميي ناهنجاري ) همه2  باشند. هاي جنين قابل تشخيص
مي3  ود.ش ) پژواك امواج صوتي به تصوير ويديويي تبديل
ي هفتم بارداري غير ممكن است. ) تشخيص ضربان قلب جنين معموالً در هفته4
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 در يك فرد سالم ...............-191
 هاي منقبض شونده است. ) بخش رنگين جلوي چشم فاقد سلول1
مي ) ماهيچه2  باشند. هاي موجود در مردمك، مسئول تغيير قطر مردمك
 اي شبكيه نسبت به نور، بسيار زياد است. وانههاي است ) حساسيت سلول3
و تحريك گيرنده4 ي عكس وجود دارد. هاي مخروطي، رابطه ) بين شدت نور

 است؟ نادرستكدام-192
ي يـك سـلولِ پيكـري DNAهـاي لكـول ............... برابر تعداد مو2Gي پيكري ............... در مرحلهي يك سلولDNAِهاي تعداد مولكول

 باشد.مي1Gي ............... در مرحله
از-) خروس1 نر-4-) انسان2 زميني سيب-3بيش  ملخ

از-) مرغ خانگي4 ملخ ماده-4-) شامپانزه3  مگس سركه-20بيش
مي ماهيچه هاي ها ............... سلولي باكتري در همه-193  شود. اي انسان ............... ساخته

 گلوكز-) برخالف4 اتانول-) برخالفNADH 3-) همانند2CO2-) همانند1
مي-194 ي زير را تكميل نمايند؟ توانند جمله كدام موارد

 داران ...............ي تاژك همه
 توليد مثل غيرجنسي دارند.ب) اند. الف) تك سلولي

د) ميكروتوبول دارند. دار هستند.ج) داراي واكوئل ضربان
ب2ج-) الف1 ب3د-) د-) الف4ج-)
 است؟ نادرستكدام عبارت-195

 در سلول تخم دوزيست، ...............
ژن1  شوند. ها، هرگز ترجمه نمي ) بعضي محصوالت حاصل از رونويسي
نو2 ميmRNAكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي)  گيرند.، مورد ترجمه قرار
از هاي ويژه ) آنزيم رونويسي كننده به كمك پروتئين3 مي DNAاي به سمت توالي خاصي  شود. هدايت
و مولكول ) امكان توليد مولكول4  هاي حاصل از ترجمه در يك محل وجود ندارد. هاي حاصل از رونويسي

(طبق قانون احتماالت) در نسل اول:Aaاز خودلقاحي فردي با ژنوتيپ-196

1(1
4

1)2 هاي با فنوتيپ غالب، هموزيگوس هستند. از زاده
4

 افراد هموزيگوس، فنوتيپ مغلوب دارند.

3(3
4

ژ زاده و فنوتيپ به والد خود شباهت دارند. ها از نظر 2)4 نوتيپ
3

مي از زاده  باشند. هايي كه فنوتيپ غالب دارند، هتروزيگوس

مي-197 و شكستن پيوندهاي موجود در يك مولكول گلوكز به ترتيب در ............... يك فرد سالم انجام  گيرد. شكستن پيوند ميان دو مولكول
و تمام سلول1 و منحصراً در كبد2 هاي ) روده و منحصراً در روده3 ) روده و منحصراً در روده ) تمام سلول4ي ) كبد ي ها
 كدام عبارت صحيح است؟-198

 ) براي تكثير رويشي گياهان وجود محيط كشت سترون الزامي است.1
ميتر از تولي گياهان توليد مثل رويشي سريع ) در همه2  گيرد. يدمثل جنسي انجام
و قطعات ساقه از روش3  هاي معمول تكثير غيرجنسي در گياهان است. ) استفاده از برگ
 اند. هايي است كه براي اين منظور تخصص يافته ) شرط انجام تكثير غيرجنسي در گياهان، وجود بخش4

بهي زير، اگر تعيين ژنوتيپ همه در دودمانه-199 ( طوري افراد �و�قطع ممكن باشد، بيماري مورد نظر مربوط بـه كـدام نـوع صـفت اسـت؟

و به و زن سالم و زن بيمار)�و� ترتيب مرد  مرد
 ) وابسته به جنس مغلوب1
 ) اتوزومي مغلوب2
 ) وابسته به جنس غالب3
 ) اتوزومي غالب4

 است؟ نادرستكدام-200
 ............... در انسان، بخشي از مواد رنگي صفرا،

مي بر اثر آنزيم)1 به2 كند. هاي گوارشي تغيير ميي ماكروفاژ وسيله)  شود. ها تجزيه
مي3 مي ) پس از جذب در روده، از طريق كليه4 شود. ) بر اثر بعضي بيماري هاي كبدي وارد خون  شود. ها دفع

و طي واكنش+NADPهاي كلرانشيم برگ جعفري، در سلول-201 مي در ...............  شود. هاي ............... حاصل
ي كالوين گام دوم چرخه-) درون تيالكوئيد2 تبديل انرژي نوراني به شيميايي-) درون تيالكوئيد1

ي كالوين گام دوم چرخه-) استروما4 تبديل انرژي نوراني به شيميايي-) استروما3
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ي راديواكتيو به كار رفته است. اگر اين مولكول بـراي سـه نسـلي آن ماده يي را در نظر بگيريد كه در ساختار هر دو زنجيرهDNAول مولك-202
مي متوالي در محيطي كشت داده شود كه فاقد ماده  هاي حاصل ............... باشد، در اين صورت ............... از مولكولي راديواكتيو

مي-) نيمي1 ي راديواكتيو دارند. يك زنجيره-) نيمي2 باشند. غير راديواكتيو
مي-) يك چهارم3 ي راديواكتيو دارند. يك زنجيره-) يك چهارم4 باشند. غير راديواكتيو

مي-203 ي زير را تكميل نمايد؟ تواند جمله چند مورد
مي  باشد. در دستگاه عصبي انسان، ...............

ي بلند يك سلول عصبيب) عصب، زائده هاي چند سلول عصبي اي از زائده تار عصبي، مجموعه الف)
و نيمكرهي مخچه اي از تارهاي عصبي بين دو نيمكره اي، دستهج) جسم پينه مخد) نخاع، رابط بين دستگاه عصبي مركزي  هاي

 ) ميلين، مانعي در مقابل تغيير پتانسيل غشاي سلول عصبيه
1(12(23(34(4
 باكتريوفاژها ............... پالزميدها ...............-204

 توانند مستقل از كروموزوم اصلي ميزبان همانندسازي نمايند.مي- همانند)2 ها هستند. بيوتيك فاقد مقاومت نسبت به آنتي-) همانند1
مي در باكتري DNAبراي كلون كردن- برخالف)3 مي توسط آنزيم-) برخالف4 شوند. ها استفاده  شوند. هاي محدودكننده برش داده

 است؟ نادرستكدام عبارت-205
 در وال ...............

مي1  شود. ) دستگاه عصبي مركزي توسط سه اليه مننژ محافظت
و عقبي تشكيل2  شده است. ) مغز در دوران جنيني، از سه بخش مياني، جلويي
 ) بخش وسيعي از قشر مخ به پردازش اطالعات مربوط به صداها اختصاص دارد.3
 داران است.ي بدن، بيش از ساير مهرهي مخ نسبت به اندازه خورده ) سطح قشر چين4

 دقيقهدقيقه 3737وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فيزيكفيزيك

در معادله-206 2صورتبهSIي مكان متحركي 33 2 6r ( t )i (t ) j= + + +
� 6اي كه شتاب متحرك باشد. در لحظه مي�� متر بر مربـع ثانبـه5

 است، متحرك در چند متري مبدأ مكان قرار دارد؟ 

1(142(14 23(284(28 2
را زمان گلوله-رو، نمودار سرعت شكل روبه-207 و در لحظه ستاياي است كه در 5tي قائم پرتاب شده است s=رسـد. ايـن، به سطح زمين مي

) 210گلوله:
mg (
s

=(

215) با سرعت1
m
s

 از سطح زمين پرتاب شده است.

225) با سرعت2
m
s

 از سطح زمين پرتاب شده است.

از3  متري سطح زمين به سمت باال پرتاب شده است.50)
از4  متري سطح زمين به سمت باال پرتاب شده است. 125)

دري تكانه معادله-208 بهSIي جسمي 2صورت، 3 24
2 8 4 5

3
p ( t t)i ( t t ) j= − + − +

� (بر حسب ثانيه)، شـتاب حركـت�� است. در كدام لحظه

 متحرك برابر صفر است؟ 
4)34)23)2 ) صفر1

1برابر شعاع زمين است، شتاب گرانشnاش تا سطح زمين اي كه فاصله در نقطه-209
4

 كدام است؟nشتاب گرانش در روي زمين است.

1(12(23(34(4
ا 100ي كيلوگرمي با انرژي جنبشي يك گلوله40ي انرژي جنبشي يك دونده-210 ي دونده چند برابـر ست. در اين حالت، بزرگي تكانهگرمي برابر

ي گلوله است؟ بزرگي تكانه
1(12(23(54(20

با گرم يخ صفر درجه 211-800 آب 800ي سلسيوس را مي درجه60گرم و آب تبادل گرما صورت گيردي سلسيوس مخلوط كنيم. اگر فقط بين يخ

4200 آبو  Jc
kg.K

336000fو=
JL

kg
مي باشد، تا برقراري تعادل چند كيلوگرم آب صفر درجه=  شود؟ي سلسيوس ايجاد

1(0 2/2(0 6/3(1 2/4(1 4/

mV( )s

1 5/� t(s)5
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(ميyي تخت با محور اي كه آينه باشد، زاويهxبر محور منطبقOAرو اگر تصوير جسم در شكل روبه-212 )، چند درجه است؟αسازد

1(25

2(30

3(35

4(40

و از ديد قائم، كف ظرف سانتي30درون ظرفي، مايع شفافي به عمق-213 7متر وجود دارد 5/ cmمتر از عمق رسد. چند سانتي باالتر به نظر مي
به5مايع كم كنيم تا كف ظرف   نظر برسد؟ سانتي متر باالتر

1(62(103(124(15

از كنيم، بزرگ از عدسي همگرايي دور مي20cmجسمي را روي محور اصلي،-214 1نمايي
2

1به
4

ي كانوني ايـن عدسـي شود. فاصله تبديل مي

 متر است؟ چند سانتي
1(102(203(404(60
هم-215 مي25فشار، دماي مطلق گاز در يك فرآيند مي درصد افزايش  يابد؟ يابد. چگالي اين گاز چند درصد كاهش

1(202(253(754(80
2و1qاي دو بار الكتريكي نقطه-216 15q q=و نيروي دافعه3ي، در فاصله 0ي متري هم قرار دارند 02/ N1كننـد. ديگـر وارد مـي به يكq

) چند ميكروكولن است؟
2

9
29 10

mk N.
C

= ×(

1(102(53(44(2
1خازن-217 3C F= µ2را به خازنCچند ميكروفاراد است؟ 

1(22(33(64(12
( روي يك المپ رشته-218 مي آموزي مقاومت اين المپ را با اهم ). دانشW100و V220اي معمولي نوشته شده است، و با توجـه سنج اندازه گيرد

ي به رابطه
2VP

R
مي= از ولت، بايد خيلي بيش 220رسد كه توان اين مقاومت با برق به اين نتيجه وات باشد كـه روي المـپ نوشـته 100تر

مي شده است، پس اين نوشته اشكال دارد. كدام توضيح اين نتيجه  كند؟ گيري را تصحيح
 سنج خطا داشته است. ) به احتمال زياد، اهم1
و قانون اهم در آن صادق نيست.)2  برق خانه متناوب است
هم3 و  چنين توان مصرفي آن كاهش خواهد يافت. ) با افزايش دماي رشته، مقاومت الكتريكي آن
مي ) مقاومت الكتريكي رشته4  آموز اندازه گرفته است. تر از آن خواهد بود كه دانش شود، بيشي المپ، وقتي كه گذاخته

(نبت توان مفيد به توان كل)، در مدار شكل روبهبا-219  رو چند درصد است؟ زده مولد
 هاي خارج از باتري است) كننده(توان مفيد، توان مصرف

1(25
2(50
3(75
4(80

راA،2آل چند اهم باشد تا آمپرسنج ايده1Rرو، مقاومت در مدار روبه-220  نشان دهد؟ آمپر

1(3

2(4

3(9

4(10

و طويل موازي، در فاصله-221 آن سانتي40ي دو سيم راست و در ديگري جريان5ها جريان متري از هم قرار دارند. در يكي از آمپر كـه25آمپر

مي هم مي جهت ( گذرد. ميدان مغناطيسي در وسط فاصله باشند، 74ي بين دو سيم چند تسال است؟ 10 T.m A−µ = π×�(

1(72 10−×2(72 10−π×3(52 10−×4(52 10−π×

2Ω

4Ω

1r = Ω
ε

4Ω

1R

3 2R = Ω

4 24R = Ω

5 40R = Ω 6 60R = Ω2 8R = Ω
20Vε =

1r = Ω A○

O

A
My

x50°
α
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مي حلقه 200ي شار مغناطيسي كه از يك پيچه-222 در اي عبور 0صورتبهSIكند، 008 100
3

/ Sin( t )πΦ = π ومـت الكتريكـي است. اگر مقا −

ي جريان القايي عبوري از آن چند آمپر است؟ باشد، بيشينه40Ωآن 
1(42(4π3(0 02/4(0 02/ π

مي4اي جريان وقتي از سيملوله-223 مي ميلي 200در آن به گذرد، انرژي ذخيره شده آمپر  رسد. ضريب خودالقايي سيملوله چند هانري است؟ ژول

1(32 5 10/ −×2(22 5 10/ −×3(25 10−×4(35 10−×

نو گر ساده مطابق شكل است، دامنه زمان يك نوسان-نمودار سرعت-224  متر است؟ سان چند سانتيي

1(5

2(8

3(10

4(16

ميBوAي دو آونگ ساده-225 هر در كنار هم نوسان و به ازاي ميB،5، آونگAنوسان آونگ4كنند چنـدAدهد. طول آونـگ نوسان انجام
 است؟Bبرابر طول آونگ 

1(5
4

2(4
5

3(25
16

4(16
25

آن وقتي در يكي از سيم-226 آن ميلي 800هاي ويولون كه جرم و طول هرتـز 900متر است، دو گره ايجاد شود، صوتي بـا بسـامد سانتي20گرم
 كند. نيروي كشش سيم چند نيوتن است؟ توليد مي

1(365 2/2(129 6/3(437 8/4(518 4/
مي شكل روبه-227 ميxدهد كه در جهت محور رو، موج عرضي را در يك لحظه نشان شود اگر منتشر

 هرتز باشد، سرعت انتشار آن چند متر بر ثانيه است؟5بسامد اين موج 

1(7

2(12

3(24

4(28

ي دو انتها بـاز، اي برابر است. بسامد هماهنگ دوم لولهي صوتي يك انتها بستهي صوتي دو انتها بازي، با طول لوله در يك محيط، طول لوله-228
ي يك انتها بسته است؟ چند برابر بسامد هماهنگ سوم لوله

1(3
2

2(2
3

3(4
3

4(3
4

( دسي76اگر تراز شدت صوتي-229 6بل باشد، شدت آن چند وات بر متر مربع است؟
210 WI

m
−= µ2و� 0 3log /=(

1(54 10−×2(74 10−×3(56 10−×4(76 10−×

و بلندترين طول موج مربوط به ............... است. هاي الكترومغناطيسي، بيش در طيف موج-230  ترين بسامد مربوط به ...............
ي ايكس اشعه-هاي راديويي ) موج2 نور قرمز-) نور بنفش1

و مخابراتي موج-ي گاما ) اشعه4 هاي فروسرخ موج-ي گاما ) اشعه3  هاي راديويي
و فاصلهي بين دو شكاف نور، يك ميلي در آزمايش يانگ، فاصله-231 ي ها يك متر است. اگـر اخـتالف فاصـلهي پرده نوارها از صفحه شكاف متر

 متر است؟ي بين دو نوار روشن متوالي چند ميليهنانومتر باشد، فاصل 300اولين نوار تاريك تا دو شكاف نور
1(1 5/2(0 3/3(2 5/4(0 6/
دمـا چنـد نـانومتر اسـت؟ي سلسيوس است. طول موج بيشـينه تابنـدگي خورشـيد در ايـن درجه 5727دماي سطح خارجي خورشيد-232

)33 10C m.K−= × (
1(378 2(500 3(687 4(700 
1nدر اتم هيدروژن چند ريدبرگ انرژي الزم است، تا الكترون از تراز-233 5nبه تراز=  انتقال يابد؟=
1(0 6/2(0 96/3(1 31/4(1 775/
از سال است. تقريباً چند درصد از يك نمونه 6000ي راديواكتيو عمر يك ماده نيمه-234 مي نيمه5ي اين ماده پس  شود؟ عمر واپاشيده

1(32(63(944(97

�

yU (cm)

x(m)
1 4/

6−

6

3

�

mV( )s

t(s)

2 2/− π

2 2/ π

1 1 3/ π

1
12
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ي هسته: دهنده هاي تشكيل دار، جرم نوكلئوني پاي در يك هسته-235
 ) مساوي جرم تبديل شده به انرژي بستگي هسته است.2 ) مساوي جرم هسته است.1

 تر از جرم تبديل شده به انرژي بستگي هسته است. ) كوچك4 تر از جرم هسته است. ) بزرگ3

 دقيقهدقيقه 3535وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: شيميشيمي
ي كاتدي، پرتـوي اتم استفاده شد، تابش پرتو ............... بر آند فلزي در لوله رو، از پرتو ............... در تعيين قطر هسته با توجه به شكل روبه-236

Xمي مي توليد و پرتو ............... در ميدان الكتريكي به سمت قطب مثبت منحرف  شود. كند

3و1،2)1

2و1،2)2

2و2،3)3

3و2،1)4

مي-237 و هم به يك آنيون پايدار نسبت داد؟ كدام آرايش الكتروني را  توان هم به يك اتم خنثي، هم به يك كاتيون

1(2 2 61 2 2s s p2(2 2 31 2 2s s p3(2 2 6 21 2 2 3s s p s4(2 2 6 2 6 101 2 2 3 3 3s s p s p d
و سـومين ترين شمار الكترون ترين مقدار انرژي نخستين يونش، دومين عنصر، بيش ه، نخستين عنصر، بيشدر كدام گزين-238 هاي جفت نشده

(گزينه عنصر بيش  ها را از راست به چپ بخوانيد) ترين الكترونگاتيوي را بين عنصرهاي داده شده دارد؟
1(9 24 2F Cr , He،2(8 29 2O Cu , He،3(17 25 8Cl Mn , O،4(17 24 8Cl Cr , O،
 در كدام گزينه، ترتيب افزايش انرژي نخستين يونش عنصرها درست است؟-239

1(7 6 8 5N C O B> > > 2(18 17 16 15Ar Cl S P> > > 

3(3 4 5 6Li Bc B C> > > 4(7 8 6 5N O C B> > > 

1lالكترون با عدد كوانتومي17اگر اتم عنصري داراي-240 و ايـن باشد، آخرين زيراليه اشغال شده= ي اتم آن داراي ............... الكترون اسـت
(گزينه عنصر در دوره و گروه ............... جدول تناوبي جاي دارد. ت به چپ بخوانيد)ها را از راسي ...............

 VIIA-چهارم-IVA 4(7-پنجم-IVA 3(7-پنجم-VIIA 2(5-چهارم-5)1
 است؟ نادرستكدام مطلب-241

ي بلور تركيب يوني بيشتر است. تر باشد، انرژي شبكه ها بزرگ ) هر چه شعاع يون1
به2 م طور كلي رابطه ) دماي ذوب جامد يوني با انرژي شبكه بلور آن  ستقيم دارد.ي
ي بلور تركيب يوني بيشتر است. ها بيشتر باشد، انرژي شبكه ) هر چه بار الكتريكي يون3
 هاي ناهمنام مجاور وجود دارد. ها بين يون ها در جامد يوني، در تمام جهتي بين يون ) نيروي جاذبه4

8اي به جرم نمونه-242 2ي شيدهگرم از نمك آب پو/58 3 210Na CO . H O3، پس از گرم كردن به جرم 72/ gرسيده است. چند درصد از

) 123جرم آب نمونه، جدا شده است؟ 16 12 1Na ,O ,C , H g.mol−= = = =(
1(802(853(904(95
و-243 ميفرمول تجربي كدام تركيب زير با فرمول تجربي گلوكوز متفاوت است  دهد؟ پيوند هيدروژني تشكيل

دي4 ) گليسرين3 اسيد ) استيك2 ) فرمالدهيد1  اتر اتيل)
 است؟ نادرسترو، كدام عبارت با توجه به شكل روبه-244

سـبب كـاهش انـرژي75pmبـه كمتـر از2H) كاهش طول پيوند1

 شود. پيوندي مي
بـين75pmي تعـادلي، فاصـله2Hهاي ) در حالت پايه در مولكول2

 ها وجود دارد.ي اتم هسته
از از يكديگر، همـواره بـيشH) انرژي الزم براي جدا كردن دو اتم3 تـر

 ها است. انرژي الزم براي فشرده كردن آن
 را آزاد كرد.Hتوان دو مول اتم انرژي مي436kJ) با صرف4

75 (pm)

75pm

436−

1
(k

J
m

ol
)

−
⋅
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 است؟ نادرستي تركيبي كه ساختار مولكول آن نشان داده شده، كدام مطلب درباره-245
 ) داراي دو گروه عاملي اتري است.1

آن2 19) فرمول مولكولي 17 3C H O N.است 

 هاست.ي ظرفيت اتم يوندي در اليهالكترون ناپ ) داراي هفت جفت3

دار شدن كاتاليز شده به يك تركيب سـير مولكول هيدروژن در فرآيند هيدروژن4) با جذب4

 شود. شده مبدل مي

به-246 ؟ گيرد نميي آن نوشته شده است، انجام صورتي كه معادله كدام واكنش

1(3 2 2 22 2(s) (s) (g) (g)NaHCO Na O CO H O∆→ + + 

2(3 2 2 32 2(aq) (aq) (s) (aq)Pb(NO ) KI PbI KNO+ → +

3(2 3 3 26 2 3(s) (aq) (aq) (l)Al O HCl AlCl H O+ → +

4(2 3 4 3 4 2 23 2 6(s) (aq) (s) (l)Zn(OH) H PO Zn (PO ) H O+ → +

53تركيبي داراي-247 و40درصد اكسيژن،/33 6درصد كربن  درصد هيدروژن است. فرمول تجربي آن كدام است؟/67
11 12 16(H ,C ,O g.mol )−= = = 

1(3CH O2(CHO3(2CHO4(2CH O

دي-248 با از واكنش منگنز شود، در صـورتي كـه هيدروكلريك اسيد، چند ليتر گاز كلر آزاد مي−13mol.Lليتر محلول ميلي 100اكسيد كافي

و چگالي گاز كلر در شرايط واكنش برابر80درصدي واكنشدهباز 135باشد؟−13g.Lدرصد 5(Cl / g.mol )−=

1(1 12/2(1 42/3(2 13/4(2 24/
11تن كامل براي سوخ-249  الزم است؟ STPاكسيژن در شرايط٪20گرم اوكتان خالص، چند ليتر هوا، شامل/4

11 12 16(H ,C ,O g.mol )−= = = 
1(280 2(420 3(140 4(560 
 است؟ نادرستكدام مطلب-250

آن ) ظرفيت گرمايي ويژه1 و جامد  با هم تفاوت دارد.ي هر ماده، در سه حالت گازي، مايع
 ) ظرفيت گرمايي يك جسم، معياري از ميزان وابستگي تغيير دماي آن به مقدار گرماي مبادله شده است.2
 گيري گرماي واكنش سوختن مواد در فشار ثابت است. اي براي اندازه ) گرماسنج بمبي وسيله3
ا4 هم) در واكنش سوختن يك نمونه ماده در گرماسنج بمبي، تغيير  واكنش نيست.∆Hارز نرژي دروني سامانه، همواره

2واكنش:∆Hهاي زير، با توجه به واكنش-251 3 4 23 4 4(s) (g) (s) (g)Fe H O Fe O H+ → ، برابر چند كيلوژول است؟+

2 2

2 3 4

2 2 2

24 5

13 317 5
2

1
242

2

(s) (g) (s) (g)

(s) (g) (s)

(g) (g) (g)

FeO H Fe H O , H / kJ

FeO O Fe O , H / kJ

H O H O , H kJ

+ → + ∆ = +

+ → ∆ = −

+ → ∆ = −

1(254−2(100−3(149−4(633−

Hاگر انرژي پيوندهاي-252 H−،Cl Cl−،H Cl−و 431، 242، 436بر حسب كيلوژول بـر مـول بـه ترتيـب برابـر بـاG∆ واكـنش:°

2 2 2(g) (g) (g)H Cl HCl+ 27در دماي→ C°196برابرkJ−،باشدS∆  است؟−1J.Kاين واكنش برابر چند°

1(20+2(40+3(60+4(80+

2Nو3NHليتـر از گازهـاي2اگر مخلوطي به حجم-253 O:در شـرايط معـين در يـك سـيلندر بـا پيسـتون متحـرك، مطـابق واكـنش

3 2 2 22 3 4 3(g) (g) (g) (g)NH N O N H O+ → كامل با هم واكنش دهند، حجم گاز درون ظـرف در پايـان واكـنش در همـان طور، به+

و عالمت   چگونه است؟wشرايط آغاز واكنش، برابر چند ليتر
1(2 2)2، مثبت/4 2)3، منفي/4 2)4، مثبت/8 ، منفي/8

24ي محلول موالريته-254 (چگالي محلـول را برابـر/5 11درصد جرمي سولفوريك اسيد، برابر چند مول بر ليتر است؟ 25/ g.mL−در نظـر

) 11بگيريد.) 16 32H ,O ,S g.mol−= = = (
1(3 125/2(3 215/3(6 225/4(6 250/

O

3H CO

HO

3N CH−
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11با چگالي HClليتر از محلول ميلي 100اگر-255 1/ g.mL−گرم كلسيم كربنات واكنش دهد، غلظت محلول اسيد بر حسـب ميلي10باppm 

) 11كدام است؟ 12 16 35 5 40H ,C ,O ,Cl / ,Ca g.mol−= = = = = ( 
1(56 26/2(66 36/3(72 42/4(78 14/
پذيري چند گاز را در دماهاي مختلف بر حسب گـرم در صـد گـرم آب در فشـار يكسـان، نشـان هاي جدول زير كه انحالل با توجه به داده-256

د مي  رست است؟ دهد، كدام بيان

)دما C)°

 گاز
20 30405060

2CO0 169/0 126/0 097/0 076/0 058/

2H S0 38/0 30/0 24/0 19/0 15/

2Cl0 73/0 57/0 46/0 39/0 33/

 تر است. بيش2Clپذيري گاز از انحالل2COپذيري گاز ) انحالل1
50) در دماي2 C°0محلولي شامل آب 100در2COگرم گاز/072  سير شده است. گرم

40) در دماي3 C°0محلولي شامل 2Hگرم گاز/26 Sفراسير شده است. 100در ،  گرم آب
م 100كه در2Clترين مقدار گاز ) بيش4 0توان حل كرد، برابريگرم آب در هر دمايي 73/ g.است 

( شكل روبه-257 (آب مقطر) در ظرف (1رو حجم يكساني از حالل خالص و محلول غليظ قند در ظرف مي2) دهد، كـدام ) را در زير سرپوش نشان
 است؟ نادرستمطلب 

كم2) تبخير سطحي در ظرف1  تر است.،

 تر است.، بيش1) فشار بخار در ظرف2

مي2) با گذشت زمان غلظت محلول در ظرف3  يابد. كاهش

مي2) با گذشت زمان ارتفاع مايع در ظرف4  يابد.، كاهش

2هاي جدول زير كه به واكنش گازي: با توجه به داده-258 2 22 2 2(g) (g) (g) (g)NO H N H O+ → ي مربوط به قانون مربوط است، رابطه+

 است؟ سرعت آن، به كدام صورت

ي آزمايش شماره
mol.L)1ها در آغاز واكنش دهنده غلظت واكنش سرعت واكنش پس از گذشت مدت كوتاهي−(

1از آغاز واكنش  1(mol.L .s )− −
2(g)H 

 (g)NO 
 

10 1/0 1/31 23 10/ −×
20 2/0 1/32 46 10/ −×
30 1/0 2/34 92 10/ −×

1(22
2k NO . H =     2)2 سرعتk NO . H =     سرعت 

3(2
2k NO . H =     2)4 سرعت

2k NO . H =     سرعت 

2ي واكنش تجزيه-259 3(aq) (s) (g)A B C→ 0، در دماي+ C°1و فشارatm0دقيقه10مورد بررسي قرار گرفته است. اگر در مدت 4/

 كدام است؟ STPليتر بر ثانيه در شرايط بر حسب ميليCتجزيه شود، سرعت متوسط توليد گازAي مول از ماده
1(14 9/2(22 4/3(149 4(224 

و2/3اگــر-260 و گرمــا دهــيم تــا تعــادل گــازي: مــول گــاز نيتــرو1گــرم گــاز هيــدروژن ژن را در يــك ظــرف دو ليتــري مخلــوط كــرده

2 2 33 2(g) (g) (g)N H NH+ و در حالت تعادل���↽�⇀�� گرم گاز آمونياك در مخلوط تعادلي وجود داشته باشد، ثابت اين8/6برقرار شود

2تعادل برابر چند  2mol .L−11است؟ 14(H , N g.mol )−= = 
1(0 60/2(0 65/3(0 80/4(0 85/

مخلوطي شامل يك مول از هر يك از گازهاي شركت كننده در واكنش زير، در يك ظرف دو ليتري تهيه شده است. در اين شرايط ...............-261
و  مي Cl(g)2با رسيدن به حالت تعادل، غلظت است  يابد. ...............

1
2 2 22 2 4 1(g) (g) (g) (g)H O Cl HCl O , K mol.L−+ + =��⇀�↽���

1(Q K<2، كاهش(Q K<3، افزايش(Q K>4، كاهش(Q K>ايش، افز 

21
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و بر اثر افزايش فشار، در جهت برگشت جابه-262 و بر اثر افزايش دما در جهت رفت مي كدام واكنش تعادلي، از نوع همگن است  شود؟ جا

1(2 2 42 0(g) (g)NO N O , H∆ <��⇀�↽���

2(3 2 0(s) (s) (g)CaCO CaO CO , H+ ∆ >��⇀�↽���

3(2 2 2 0(g) (g) (g)H Cl HCl , H+ ∆ <��⇀�↽���

4(22 2 0(g) (g) (g)NOCl NO Cl , H+ ∆ >��⇀�↽���
 كدام عبارت درست است؟-263

 است.−OHي يون ) باز آرنيوس، پذيرنده1
2سين، يك آلفا آمينواسيد با فرمول مولكولي ) گلي2 5 2C H O N.است 

3(4NH Clو فنول فتاليين در محلول آن به رنگ ارغواني  آيد. درمييك نمك اسيدي است

3) در واكنش4 2 4(g) (l) (aq)NH H O NH OH→+ ←.آب نقش باز برونستد را دارد ،

 كدام بيان درست است؟-264
ي اكسيدهاي فلزي، خاصيت قليايي دارند. ) همه1

 است.−2NHاسيد مزدوج يون+4NH) يون2

3(bpKآمونياك ازbpKتر است. متيل آمين بزرگ 
 تر است. تر باشد، آن اسيد قوي دار بيش هاي هيدروژن در مولكول اسيد اكسيژن ) هر چه شمار اتم4
 از كتاب حذف شده است.-265
با pHاگر-266 4يك محلول بافر، برابر آن اسيد تشكيل دهندهapKو/47 4برابر(HA)ي باشد، غلظت مولي نمك در اين بافر چند/17

2برابر غلظت مولي اسيد است؟  0 3(log / )=

1(22(33(44(5
 از كتاب حذف شده است.-267
 است؟ نادرستمطلب كدام-268

مس ) با وارد كردن فلز نيكل درون محلول يون1 )هاي )Πآيد.، محلول به رنگ سبز در مي 
مي است، يونKCl) در يك پل نمكي كه شامل2 مي هاي كلريد، به سويي كه در آن واكنش اكسايش انجام  شوند. شود، كشيده

مي3 به ) واكنش انجام شده در كاتد يك سلول سوختي كه با هيدروژن كار 2صورت كند، 22 4 4(g) (l) (aq)O H O e OH− −+ +  است.→

 كند. است كه در نقش رساناي الكتروني عمل ميKClيي كاغذ صافي آغشته به محلول سير شده ) يك پل نمكي ساده، شامل يك قطعه4
 كدام عبارت درست است؟-269

مي1  كنند. ) آلومينيم را از برقكافت كريوليت مذاب، تهيه
2) فرمول كريوليت،2 3 2Al O .xH O،3و فرمول بوكسيت 6Na AlF.است 

مي3  شود. ) از كريوليت مذاب به عنوان حالل آلومينا در فرآيند هال استفاده
و آند از جنس پالتين است. ) در سلو4 ل الكتروليتي فرآيند هال، كاتد از جنس گرافيت

 است؟ نادرستكدام بيان-270

از كاهندهZn(s)) با توجه به جدول پتانسيل كاهشي استاندارد،1 2وCu(s)تر
(aq)Cu از اكسنده+ 2تر

(aq)Zn  است.+

مي2 و در آند، گاز اكسيژن آزاد و محلول سديم هيدروكسيد  شود. ) در برقكافت محلول غليظ سديم كلريد، در كاتد، گاز هيدروژن
بهي فلز مس با يك قطعه ) هر گاه يك قطعه3 ميي فلز روي در هواي مرطوب با يكديگر تماس داشته باشند، يك سلول گالواني كه وجود آيد

 مس قطب مثبت آن است. 

مي ) محلول نمك4 3توان در ظرف مسي نگه داشت، زيرا واكنش: هاي آلومينيم را
(s) (aq)Cu Al ++ →خودي نيست. خودبه 


