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  . ............  جز بهشوند،  شناسی بررسی می ی زمين های زير در يک شاخه  ی گزينه همه -101

  ها در زمين  چگونگی تشكيل تغيير شكل اليه) ۲    ها  ی تشكيل اقيانوس نحوه) ۱
  ی دگرگونی در اطراف كوه الوند  ی تشكيل هاله نحوه) ۴  ی ايجاد ساختارها در درون زمين  نحوه) ۳

  تری دارد؟  های جغرافيايی متفاوت با كدام منحنی شباهت بيش منحنی تغييرات ميزان شوری آب اقيانوس اطلس در عرض -102
  ميزان چگالی آب دريا ) ۲    ی آب  ميزان تبخير ساالنه) ۱
  ميزان درصد گازهای محلول در آب دريا ) ۴    بارندگی ساالنه ميزان ) ۳

  اند؟  های بستر اقيانوس به ترتيب چگونه قرار گرفته غربی اقيانوس آرام از خط ساحلی به سمت اقيانوس، بخش  در بخش - 103
كی  خيز قاره  شيب قاره  فالت قاره ) ۱ كی  دراز گودال  ی قاره  حاشيه) ۲  دشت مغا   دشت مغا
كی  خيز قاره  شيب قاره ) ۴  خيز قاره  دراز گودال  فالت قاره ) ۳   ی اقيانوسی  پشته دشت مغا

  . قرار دارد............ و ............ های زيرزمينی بين  ی اشباع آب منطقه -104
  ی تخليه  ی تغذيه ـ منطقه منطقه) ۲    سطح ايستابی ـ سطح زمين ) ۱
  ی نفوذپذير ـ سطح زمين  اليه) ۴  ستابی ی نفوذناپذير ـ سطح اي اليه) ۳

  ؟ باشد نمیكدام گزينه صحيح  - 105
كثر سرعت آب در ديواره) ۱   . ی مقعر است در مسير رود دارای انحناء، حدا
  . های زيرزمينی به علت اختالف فشار ممكن است به سمت باال نيز حركت كند آب) ۲
  . يابد ش میبا افزايش پوشش گياهی، عمق سطح ايستابی نيز افزاي) ۳
  . شود ی تغذيه از ميزان شوری آب زيرزمينی كاسته می ی تخليه به سمت منطقه از منطقه) ۴

  باشد؟  كانی بريل، دارای كدام ساختمان سيليكاتی می -106
  حلقوی ) ۴  ی مضاعف  زنجيره) ۳  ای  ورقه) ۲  ی ساده  زنجيره) ۱

  ؟ در تركيب شيميايی كدام كانی زير عنصر آلومينيم وجود دارد - 107
  ژيپس ) ۴  زبرجد ) ۳  آمتيست ) ۲  ياقوت ) ۱

  است؟  غيرممكنديگر،  های زير با يک در يک سنگ آذرين احتمال تشكيل كدام كانی - 108
  دار  اليوين، پيروكسن، پالژيوكالز كلسيم) ۲    كوارتز، مسكوويت، پيروكسن ) ۱
  دار، آمفيبول، بيوتيت  فلدسپات پتاسيم) ۴    بيوتيت، مسكوويت، كوارتز ) ۳

  است؟  غيرممكنامكان يافتن كدام سنگ در اطراف يک كوه آتشفشانی  -109
  ريوليت ) ۴  ابسيدين ) ۳  ديوريت ) ۲  ی معدنی  پوكه) ۱

  . شود رنگ می............ سبب تشكيل شيل ............ های دارای  در آب............ وجود  -110
كسيژن زياد ـ سبز ) ۱ كسيد آهن ـ ا كسيژن اندک ـ سياه ) ۲  ا كسيد آهن ـ ا   ا
كسيژن اندک ـ سياه ) ۳ كسيژن زياد ـ سبز ) ۴    كربن ـ ا   كربن ـ ا

  توانند نقش مهمی داشته باشند؟   در تشكيل كدام دو سنگ رسوبی، جانداران نيز می -111
  سنگ آهک ـ چرت ) ۴  های نفتی  چرت ـ شيل) ۳  سنگ آهک ـ تراورتن ) ۲  سنگ ـ دولوميت  زغال) ۱

  . يافتگی مشخص است فاقد جهت............ سنگ مرمر به علت  - 112
  دار  تأثير فشار جهت) ۴  بلورهای بسيار درشت ) ۳  ها  وجود ناخالصی) ۲  وجود يک نوع كانی ) ۱

  باشد؟  ی كدام كانی در سنگ دگرگونی گنيس، بسيار كم می امكان مشاهده -113
  سيليمانيت ) ۴  كلريت ) ۳  استاروليت ) ۲  گارنت ) ۱

  ) ترتيب از راست به چپ  به(های خاک است؟  محدود به كدام افق» ی گياهان ريشه«و » آب و هوا«نفوذ  - 114
۱ (A  وB   ۲ (C  وA   ۳ (A  وC   ۴ (B  وA   

  ............ با تخريب يک سد از روی رودخانه  -115
  . رود تر می سطح اساس رود پايين) ۲  . يابد گذاری مواد آبرفتی افزايش می ميزان رسوب) ۱
  . گردد سطح مبنای نهايی رود دچار تغيير می) ۴  . يابد سرعت فرسايش قهقرايی افزايش می) ۳
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

  
گر - 116 )cosا x)sin( x)  3 9

2 )sinحاصل, حاده باشد xو 25 x) cos( x)  3 كدام است؟  

۱(1
5   ۲(8

5   ۳( 1
5   ۴( 8

5   

bبا فرض ABCمساحت مثلث  - 117  4,c  4برابر  Aی  و منفرجه بودن زاويه 5   ی ضلع سوم مثلث كدام است؟ اندازه. است 6
۱(5 2   ۲ (۶  ۳(6 2   ۴ (۷  

fقسمتی از نمودار تابع -118 (x) asinbx 2 به صورت مقابل است.a b كدام است؟  

۱(16
3   

۲(8
3   

۳( 3
4   

۴( 3
8   

گر - 119 Aا     
2 1
1 Aهای ماتريس مجموع درايه, باشد 3 A3   كدام است؟ 4

  ۹) ۴  ۷) ۳  ۴) ۲  صفر) ۱

گر ماتريس -120 ا 
   

1 10
دترمينان ماتريس, نباشدپذير  وارون 2 

  
2 5
6   كدام است؟ ترين مقدار ازای بزرگ به 3

  1)۴  صفر) ۳  ۴) ۲  ۶) ۱

گر - 121 Xا
7 0 3 1
5 6 2 4

          
  كدام است؟ Xوارون ماتريس , باشد 

۱(/ /

/ /

 
  
0 4 0 2
0 6 0 8   ۲(/ /

/ /

 
  

0 4 0 2
0 6 0 8   ۳(/ /

/ /

 
  

0 8 0 2
0 6 0 4   ۴(/ /

/ /

 
  
0 8 0 2
0 6 0 4   

  توان نوشت؟ می ۴۰۰۰تر از  چند عدد چهار رقمی با ارقام زوج متمايز و بزرگ -122
۱ (۶۰    ۲ (۳۶  
۳ (۴۸    ۴ (۷۲  

a}ی ی سه عضوی مجموعه زيرمجموعهدر چند  -123 , b , c , d , e , f , g} , حرفa  وجود دارد ولی حرفb  ؟نداردوجود  
۱ (۲۱  ۲ (۲۰  ۳ (۱۵  ۴ (۱۰  

  كدام است؟, باشد Aها  كه دو حرف آن» DELAVARAN«ی  های چهارحرفی با حروف كلمه تعداد جايگشت -124
۱ (۳۶۰  ۲ (۱۸۰  ۳ (۲۴۰  ۴ (۱۲۰  

[x]در تابع - 125
f (x)

| x | [ x]



  
2

x، مقدار حد چپ در3 ](كدام است؟  0   .)نماد جزء صحيح است [

۱ (۱  ۲(1   ۳(2
3   ۴(1

2   
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حاصل -126
x

x xlim
x x

 
 

2
22

2 12
3 5 2

   كدام است؟ 

۱(5
7   ۲(3

7   ۳(5
14   ۴(3

14   

حاصل -127
x

cosxlim
sin x


20

1
2

  كدام است؟ 

۱( 1
16     ۲( 1

8   

۳(1
16     ۴(1

8   

حاصل - 128
x
lim (x )tan( x)



2

2   كدام است؟ 4

۱(

4   ۲(


8   ۳(


4   ۴(


8   

گر -129 ا
x

ax xlim
x x

 
 

2
2

4 2
3 1

باشد، حاصل 
x
lim (x x ax )


  2   كدام است؟ 1

۱ (۲  ۲ (۱  ۳(1   ۴(2   

axتابع - 130 bx x
f (x)

x ax b x

   
  

2
3

1
2 1

fبا شرط  ( ) 71 xدر 2  f.پيوسته است 1 ( )1 كدام است؟  

۱ (۵    ۲(9
2   

۳(7
2     ۴(3

2   

  باشد؟ اعداد روی محور افقی كدام می, در نمودار چندبر فراوانی -131
  مركز دسته) ۴  حدود دسته) ۳  كران باال) ۲  كران پايين) ۱

های جديد  ی چهارم داده فراوانی نسبی در دسته. حذف شده است ۲۶و  ۲۴, ۲۳, ۲۱, ۲۱های  داده, زير های آماری با نمودار مستطيلی از داده -132
  كدام است؟

۱(/0 12   
۲(/0 15   
۳(/0 18   
۴(/0 2   

گر جدول فراوانی تجمعـی . باشد می ۱۱برابر  ۱۷ی  ی متناظر با داده بلندی ميله, ی آماری داده ۹۰اوانی ای متناظر با جدول فر در نمودار ميله - 133 ا
  ی پنجم كدام است؟ ی مركزی متناسب با دسته زاويه, ای در نمودار دايره, ها به صورت زير باشد اين داده

۱(68   

۲(72   

۳(76   

۴(80   

  حدود دسته  ۱۰ـ  ۱۲  ۱۲ـ  ۱۴  ۱۴ـ  ۱۶  ۱۶ـ  ۱۸ ۱۸ـ۲۰ ۲۰ـ۲۴
۹۰ ۶۷ x  ۳۹  ۲۵  ۸  فراوانی تجمعی  
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

  كدام است؟های جديد  ميانگين داده. كنيم برابر می ۳ها را  واحد اضافه كرده و سپس آن ۲ابتدا , های جدول فراوانی زير به داده -134
۱ (۶۳  
۲ (۶۶  
۳ (۶۹  
۴ (۷۲  

  تر از ميانه كدام است؟ تر از مد و بزرگ های كوچک ميانگين داده, های آماری با نمودار ساقه و برگ زير در داده - 135
۱(/55 8     
۲(56   
۳(/56 2     
۴(/56 5   

  كدام است؟ a. باشد می ۱۹های جدول فراوانی تجمعی زير برابر  ميانگين داده -136
۱ (۳۱  
۲ (۳۰  
۳ (۲۸  
۴ (۲۷  

Âدارای زوايای ABCDچهارضلعی محدب  - 137 80 وB̂40 ی ديگر چند درجه است؟ ی بين نيمسازهای دو زاويه زاويه. است  
۱(60  ۲(30   ۳(80   ۴(40   

گـر طـول سـاق. كنيم ها رسـم مـی دو خط به موازات سـاق, الساقين ی مثلث متساوی روی قاعده Mی  از نقطه - 138 محـيط , باشـد aها برابـر  ا
  االضالع حاصل كدام است؟ متوازی

۱(a4   ۲(a2   ۳(a2   ۴(a   

گر نسـبت دو قاعـده برابـر. كند تقسيم می ۴به  ۱آن را به نسبت  CDی  روی قاعده Mی  نقطه ABCDالساقين  ی متساوی در ذوزنقه -139 1ا
3 

  چند درصد مساحت ذوزنقه است؟ AMDمساحت مثلث , باشد
۱ (۲۵  
۲ (۳۰  
۳ (۳۵  
۴ (۱۵  

گر مساحت مثلث متساوی. االضالع است مثلث متساوی AMNمربع و  ABCD, در شكل زير -140 2االضالع ا   كدام است؟ MCطول , باشد 3
۱ (۴  
۲ (۱  
۳ (۲  
۴ (۸  
  

  حدود دسته  ۱۲ـ  ۱۶  ۱۶ـ  ۲۰ ۲۰ـ  ۲۴  ۲۴ـ  ۲۸ ۲۸ـ۳۲
  فراوانی   ۶  ۳  ۷  ۷ ۱

  ساقه  برگ
۸  ۸  ۷ ۵  ۴  ۳  ۱  ۱  ۰  ۴  

    ۹  ۸  ۷  ۶  ۳  ۳  ۰  ۵  
           ۰  ۰  ۰  ۶  

  مركز دسته  ۱۲  ۱۶  ۲۰  ۲۴ ۲۸
۴۰ ۳۵  a  ۲۰  ۸  تجمعی فراوانی  
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  ............  بزرگ رگ خونی............  برخالف............  به طور معمول در دستگاه گردش خون - 141

  .دارای خون تيره، فقط در بخش شكمی واقع است ـماهی  ـخرچنگ دراز ) ۱
كسيژن پايين، در بخش پشتی هرگز يافت نمی ـخرچنگ دراز  ـماهی ) ۲ كم ا   .شود با ترا
كسيژن، فقط در  ـ ماهی ـخرچنگ دراز ) ۳   .شود دارد، يافت میوجود كه قلب  سطحی از بدنغنی از ا
كم ـ خرچنگ دراز ـماهی ) ۴   .شود مشاهده می باال، فقط قبل از سطح تنفسی CO2سرخرگی با ترا

 ؟ نيستنادرست ی انسان، كدام گزينه  در مورد تشكيل ادرار در كليه -142

  . گيرد انجام می ATPی نزديک همواره با مصرف  ی خميده ترشح داروها در لوله) ۱
  . گيرد بازجذب اوره فقط به صورت غيرفعال از نفرون صورت می) ۲
  . گيرد كربنات به صورت فعال و غيرفعال فقط از بخش قشری كليه انجام می بازجذب يون بی) ۳
  . همراه است ATPبا مصرف   ی دور ی خميده ها در لوله ی ترشح ها و همه بسياری از بازجذب) ۴

 كدام گزينه به درستی بيان شده است؟  -143

  . گريز دارند دوست و يک سر آب ی هستند كه يک سر آبهاي ها دارای مولكول ای، ساركولم در هر تار ماهيچه) ۱
  . شود گيرد و كوتاه می های كلسيم قرار می هنگام كوتاه شدن ميوفيبريل، نوار تيره در تماس با يون) ۲
  . تواند بر روی زمين قرار بگيرد ی پا می ی توأم، پنجه هنگام انقباض ماهيچه) ۳
  . كند شود، استخوان جناغ به سمت داخل حركت می نی منقبض میترقوی پستا ی جناغی  هنگامی كه عضله) ۴

 است؟  نادرستكدام گزينه،  -144

  . ی چوب دارد ممكن است زنده باشد ای كه در استحكام نقش داشته و ماده سلول گياهی) ۱
  . ی گياهان وجود دارد های مرده است در همه ای كه دارای سلول هر بافت آوندی) ۲
  . مری از اسيدهای چرب طويل بر سطح روپوست خود هستند اند؛ فاقد پلی ير خاک قرار گرفتههايی كه در ز ريشه) ۳
  . ی غيريكنواخت است، ممكن است در تعرق گياه نقش داشته باشد ای كه دارای ديواره سلول گياهی) ۴

 كند؟ ی زير را به درستی كامل می گزينه، جمله  كدام - 145

 ».......... ..دارای ............ گفت  توان نمی«

  .آپانديس ـ بافت پوششی در ساختمان خود نيست )۲  .نوع بافت اصلی بدن است ۴استخوان ـ هر  )۱
  .ای نيستند ی مويرگی ـ بافت ماهيچه های قلبی برخالف دريچه دريچه )۴  .ای خود است های ماهيچه معده ـ بافت پوششی در اليه )۳

 ............  در عمل تنفس انسان، -146

  .پذير نيست هنگام دم، امكان  ها به ديگر پيش از باز شدن شش های جنب از يک شدن پردهدور  )۱
گم ممكن نيست ی بين دنده سينه پس از انقباض ماهيچه ی   شدن قفسه حجيم  )۲   .ای دمی و مسطح شدن ديافرا
  .افتد ها به هنگام دم اتفاق نمی كاهش فشار مايع جنب، پيش از باز شدن شش )۳
  .پذير نيست ی سينه امكان ش فشار مايع جنب به هنگام بازدم، پيش از كاهش حجم قفسهافزاي )۴

  ............ هر سلول ............ های  به طور معمول در بافت -147
كسون عصبی كه در بافت عصبی حضور دارد، فعاليت ميلينـ غير انسانی) ۱   .ها را دارد ها و دندريت سازی در اطراف آ
كوئل مركزی است، كه دـ  گياهی) ۲   .تواند سه نوع بافت متمايز را در گياه ايجاد كند به طور مستقيم میارای قدرت تقسيم و فاقد وا
  .ثير اعصاب سمپاتيک است، برای انقباض نياز به نشت يون كلسيم به داخل سلول داردأكه تحت تـ  انسانی) ۳
  .های گلوكز را دارد ايی شكستن پيوندهای موجود در مولكوليافته موجود در بافت اپيدرمی ريشه، توانـ تمايز گياهی) ۴

 كند؟ كامل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  -148

 »............  گفت هر سلولی كه توان نمی«

  .تواند دارای سانتريول باشد ی سلولی داشته باشد، نمی ديواره )۱
  .تواند دارای هسته باشد كند، نمی توليد میی خود را درون سيتوپالسم DNAآنزيم همانندسازی  )۲
  .كند، قطعاً بايد دارای تاژک يا مژک باشد خود حركت می )۳
كوئل )۴   .برد سر می های شيرين به كند، در آب دار تنظيم می های ضربان  فشار اسمزی درون خود را با وا
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  ............  نداردهای ولوكس، امكان  در كلنی -149
  .صال زيستی و ارتباط سيتوپالسمی ديده شودها ات در بين سلول) ۱
  .  هر سلول به تنهايی تمامی اعمال حياتی خود را انجام دهد) ۲
  .های جديد شوند سبب ايجاد كره درشت بدون تاژکهای  سلول) ۳
  .ی نوزاد توليد شود در محل حضور سلول زايشی، كره) ۴

 است؟  نشدهبيان  نادرستیچند مورد به  - 150

  . مصرف شده است ATPجايی در سلول شود، قطعاً طی اين فرايند،  هرگاه انتقال فعال سبب جابه) الف
  . شود تركد، قطعاً نوعی سلول گياهی محسوب می هر سلولی كه در اثر ورود آب به درون آن نمی) ب
  . است ATPی  هی نوكلئوئيدی وجود دارد، حتماً فاقد اندامک توليدكنند هر سلولی كه در آن ناحيه) ج
كوئل مركزی وجود دارد، قطعاً كلروپالست نيز دارد) د   .سلولی كه در آن وا
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱   

  .يابد ادامه می............ برخالف ............ ی نفرون، بازجذب  های ديواره در سلول ATP ی در صورت اختالل در تجزيه -151
۱ (NaCl ـاوره ) ۲  زديک ی ن خورده  ی پيچ گلوكز در لوله ـ  NaClی ادرار كننده جمع ی در لوله  
   ی دور خورده ی پيچ كربنات در لوله بی ـ NaCl) ۴  ی نزديک  خورده ی پيچ سيستئين در لوله ـكربنات  بی) ۳

 كدام گزينه به درستی بيان شده است؟ - 152

  .اند سلولزیی  ها، دارای ديواره ، سلول های دارای كلروپالست ی يوكاريوت در همه )۱
  .تواند متعلق به جانوران باشد ی سلولی كيتينی باشد، نمی هر سلول يوكاريوتی كه دارای ديواره )۲
  .های بدن انسان برخالف تريكودينا دهان سلولی ندارند توان گفت سلول نمی )۳
  .د اضافه شودهای قن های يوكاريوتی، به هر پروتئين پس از توليد در ريبوزوم، بايد مولكول در سلول )۴

  ده است؟به درستی بيان ش گزينهكدام  رو، روبهبا توجه به شكل  - 153
  .  شوند های دارای قدرت تقسيم ايجاد می ، از سلول)۴(های بخش  برخالف سلول )۲(های بخش  سلول) ۱
  .نقش دارندخام ی  ، در پيوستگی شيره)۲(های بخش  برخالف سلول )۳(های بخش  سلول) ۲
كسيژن توانايی توليد )۱(های بخش  ی سلول همانند همه )۳(های بخش  ی سلول همه) ۳  .را دارند ATP، در غياب ا

   . هستندساز  پوستکهای  مولد آنزيمهای  ، دارای ژن)۴(های بخش  همانند سلول )۱(های بخش  ی سلول همه) ۴
 ............  و............  ، معده............  ی گوارش در لوله - 154

كی ـ دارای چين) ۱   . خوردگی زيادی است ـ روده نقش جذب مواد غذايی را بر عهده دارد كرم خا
  .گنجشک ـ فقط گوارش شيميايی ـ سنگدان، فقط گوارش مكانيكی دارد) ۲
  . كند حشرات ـ نقش هضم شيميايی را بر عهده دارد ـ روده مواد غذايی را جذب می) ۳
  . ـ نقش جذب مواد غذايی را بر عهده داردملخ ـ زير قلب قرار گرفته است ) ۴

 .شود می............  شود، در اين حالت، يون در اثر استفراغ، تركيب خون قليايی می - 155

۱(H با انتقال فعال به درون نفرون ترشح  
۲(H با انتقال فعال توسط نفرون بازجذب  

۳(HCO
  با انتقال فعال توسط نفرون بازجذب 3

۴(HCO
  توسط نفرون ترشح با انتقال فعال 3

 چند مورد از جمالت زير در انسان به درستی بيان شده است؟ - 156

  .نی، مستقيماً در تشكيل مفصل زانو دخالت ندارد نازک) الف
  .كند ا راست میپا ر  ی خياطه، ساق ماهيچه) ب
  .ی جناغی ترقوی پستانی روی شانه قرار دارد ماهيچه) ج
  .های استخوانی نامنظم دربر گرفته است مغز قرمز را تيغه) د
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
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 ؟دننداردر كدام گزينه همگی، در يک تارچه وجود  - 157

كتين، ميوزين، صفحه )۱   ساركولم، ميتوكندری، ريبوزوم )۲    ی هنسن ا
   FADH2و ATP،NADHهای مولكول )۴  ی ساركوپالسمی ميتوكندری، ساركوپالسم، شبكه )۳

  ............ در  تواند می ،............  در صنعت، آنزيمی كه در - 158
  .مؤثر باشد نرم كردن مواد ـ  نقش داردها  مولكول ی درشت تجزيه) ۱
  .آلی نقش داشته باشدمواد ی  تجزيه ـ  رود می اسفنج به كاری  تهيه) ۲
  .باشددانه مؤثر ی  خروج پوسته ـ  دماهای پايين، كارايی بااليی دارد) ۳
 .داشته باشدمواد پروتئينی يا سلولزی كاربرد ی  تجزيه ـ  تشكيل قند از نشاسته نقش دارد) ۴

  ............ رو،  سی روبهتنف جانوران دارای سيستم - 159
  . قرار دارند همولنفدر تماس با  مستقيماً  يشانها برخالف جانوران دارای آبشش، سلول) ۱
  .دارندی گوارشی  لوله ,به منظور تغذيه شكار جاندارانی هستند كه قطعاً ) ۲
  .كنند دار آلی از خود دفع می د نيتروژنيزا ی برخالف جانوران دارای خط جانبی، ماده) ۳
 .توانند بدون لقاح توليدمثل جنسی انجام دهند همانند برخی جانوران دارای اسكلت درونی، می) ۴

 كند؟ كامل می نادرستیی زير را به  كدام گزينه، جمله -160

 »............  خون............  در هر جانوری كه«

  .كند ـ مسئول انتقال گازهای تنفسی است با آبشش تنفس می )۱
  .سطح تنفسی آن درونی شده است ـ قطعاً در انتقال غذا و مواد زايد نقش دارد )۲
  .دهد ای دارد ـ جانور پيش از عبور از قلب با دستگاه تنفس تبادل گازی انجام می گردش خون بسته و قلب لوله )۳
  .اع اختصاصی داردقرمز بوده و دف  شود ـ دارای گلبول ای مخلوط نمی خون تيره و روشن در قلب چهارحفره )۴

 كند؟ كامل می درستیی زير را به  گزينه، جمله  كدام - 161

كنش زيستی انرژی توان نمی«   »............  زا گفت در يک وا
  .، در غشای داخلی ميتوكندری، پروتئينی دخالت نداردATPبه هنگام توليد  )۱
  .شوند با پيوند كوواالنسی به هم متصل می Pو  ADPهای  مولكول )۲
  .شوند تر تجزيه می های كوچک تر به مولكول های بزرگ مولكول )۳
كنش ها می آنزيم )۴   .اندازی نمايند ها را راه توانند در خارج سلول وا

 كند؟ ی زير را به درستی كامل می گزينه، جمله  كدام -162

 »............  آن............  كه خون را............ در انسان هر «

كسيژن و هم دی سرخرگی ـ از قلب )۱ كسيد كربن است خارج می كند، خون ـ هم دارای ا   .ا
كسيد كربن دارد درصد دی ۷۸گرداند ، خون ـ حدود  سياهرگی ـ به دهليز راست برمی )۲   .ا
  .ها دارد ی اندام دهد، جدار ـ نفوذپذيری يكسانی در همه ای عبور می رگی ـ از يک اسفنكتر ماهيچه )۳
  .شود ها انتقال دهد، در سمت ديگر ـ خون وارد يک سياهرگ می يرگسرخرگی ـ به درون مو )۴

 ............  سفيد خون،  ترين گلبول كوچک -163

  .كند بافتی تبديل به نوعی سلول شود كه پروتئين دفاع غيراختصاصی ترشح می تواند پس از دياپدز، در مايع ميان می )۱
  .ثی سيستم ايمنی بدن دخالت داردتواند ميزبان نوعی ويروس باشد كه در نقص ار می )۲
  .های خودايمنی، يكی از عوامل مؤثر در ايجاد بيماری باشد تواند در بيماری نمی )۳
  .شوند ها توليد شده و وارد جريان خون می های لنفی، طحال و لوزه تر در گره بيش )۴

 است؟ نادرستی انعقاد خون، به هنگام خونريزی،  كدام گزينه درباره -164

  .شود ديده ترشح می وپالستين در خون وجود ندارد و به هنگام خونريزی در محل آسيبترومب )۱
  .عواملی مانند ترومبين و فيبرينوژن همواره در خون به صورت غيرفعال وجود دارند )۲
  .شده و برخورد پالكت به بافت پيوندی اين رگ، در انعقاد خون مؤثر هستند رگ بريده  ی صاف انقباض ماهيچه )۳
  .تر كند تواند زمان لخته شدن خون را طوالنی در رژيم غذايی می K  كمبود ويتامين )۴
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 اند؟ چند مورد از جمالت زير به درستی بيان شده - 165

  .های آب، در عرض ريشه فضای كافی وجود ندارد در مسير غيرپروتوپالستی، برای حركت مولكول) الف
  .های معدنی در مسير پروتوپالستی است ای كنترل ورود آب و يونی موجود در نوار كاسپاری، راهی بر پنبه چوب) ب
  .شود در هر دو مسير پروتوپالستی و غيرپروتوپالستی حركت آب در عرض ريشه به روش اُسمز انجام می) ج
  .های آوند چوبی وجود دارد های عرض ريشه در سلول ترين پتانسيل آب در سلول كم) د
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

 ............  كنند، هايی كه در برگ خروج آب را به صورت بخار كنترل می سلول -166

  . گيرد ها صورت می هايی در تماس هستند كه عمل تعريق توسط آن به طور مستقيم با سلول) ۱
  . ی پرورده، نقش مهمی بر عهده دارند در انتقال شيره) ۲
  . وی دارندی حلقDNAدر سيتوپالسم خود فقط يک نوع اندامک دارای ) ۳
  . ها، نقش مهمی در عملكردشان دارد ی آن غيريكنواخت بودن ديواره) ۴

  ............ گفت در ساختار بدن انسان،  توان نمی -167
  .م، در سطح پشتی بدن قرار داردأتو ی سر بازو همانند ماهيچه  ی سه ماهيچه) ۱
  .نی، در مفصل زانو شركت دارد نی برخالف نازک استخوان درشت) ۲
  .ای قرار گرفته است ی ذوزنقه ی پشتی بزرگ در مجاورت ماهيچه ماهيچه) ۳
  . هستندبا استخوان جناغ  در ارتباط ها در مفصل تمامی دنده) ۴

  ............ ی گاسترين،  های سازنده ی ليپيدهای غشايی موجود در غشای سلول همه - 168
  .گريز هستند هايی آب مولكول درشت) ۱
  .شوند روتئينی سنتز میهای پ توسط آنزيم) ۲
  .               دارای گليسرول متصل به فسفات و دو اسيد چرب هستند) ۳
  .شوند میتوسط اندامكی با پيوستگی مستقيم به پوشش خارجی هسته ساخته ) ۴

كنش های ديواره در سلول -169   ............ توانند  می، ............  كه های زيستی دهنده ی معده، برخی وا
  .مايی سلول قرار داشته باشنددر غشای پالس ـ سازند میرا فسفات  آدنوزين تری) ۱
  .در سيتوپالسم ساخته شوند ـ كنند درون هسته فعاليت می) ۲
   .شوند ساختهدرون هسته  ـ درون سيتوپالسم فعاليت دارند) ۳
   .با صرف انرژی از سلول ترشح شوند ـ شوند ل ساخته میسُ های سيتو توسط ريبوزوم) ۴

كنش درون بدن كه - 170   ............  ، همواره............  هر وا
  .گيرد می عال انجامفدر پی عمل نوعی آنزيم  ـ  استساز   با هدف سوخت و) ۱
  .شود می پيچيده انجامهای  ساده از مولكولهای  در جهت ساختن مولكول ـ  است ATPوابسته به ) ۲
  .با توليد انرژی همراه است ـ  انجامد می متصل به هر اتم كربن پنتوزهای  اهش فسفاتبه ك) ۳
 .شود ـ با مصرف آب و آزاد شدن انرژی همراه است مر می منجر به آزاد شدن مونومر از پلی) ۴

  ............  اين گياهان،ی  در همه. شوند می از پوست گياهان چوبی دفعهايی  و بخشها  در گياهان، برخی از مواد دفعی از طريق افتادن برگ - 171
كوئلهای  ديواره) ۱   .ها، محل انباشت مواد دفعی هستند سلولزی و وا
  .شده، عمل دفاعی دارند برخی از مواد دفع) ۲
كسيژن، به طور كامل از روزنهی  ماده) ۳   .شود می دفعها  توليدشده در تنفس سلولی، برخالف ا
كنشی  هاغلب مواد دفعی، در نتيج) ۴  .گيرد می سلولی خارج هسته صورت درونهای  وا

  است؟  نشدهكدام گزينه، به درستی بيان  -172
  .     ثير هورمون گاسترين قرار گيرندأتوانند تحت ت های دور از پيلور می همانند غده ،های مجاور پيلور  غده) ۱
كتور داخلی ،اختالل در غدد موكوزی معده) ۲   .ثيرگذار استأهای مغز استخوان ت عاليت سلولبر ف ،همانند عدم توليد فا
  .       مستقيمی با شدت حركات دودی اين قسمت دارد ی رابطه ،مجاور پيلور ی معده در ناحيه ی كشيدگی ديواره) ۳
  .شوندتوانند سبب تسهيل حركت مواد  می ،روده با ترشح مايع نمكی ی موسين در ديواره ی كننده های ترشح سلول) ۴
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............  زمـان، يابـد و هـم مـی افزايش............  گوارشی همراه است، ابتدای  بخشی از لولههای  انعكاس دفاعی كه با تحريک گيرنده در نوعی - 173
  .يابد می كاهش

  مخططی  پروتئينی در عضلههای  طول انواع رشته ـهمانند هوای مرده ها  ظرفيت شش) ۱
  معدهی  اتساع ديواره ـ  مانده ای باقیبرخالف هوها  مقدار هوای مرده در شش) ۲
  مخططی  بخش روشن ساركومر در عضلهپهنای  ـ  برخالف فشار منفی جنبها  اتساع شش) ۳
  پيلورانقباض  ـ  همانند فشار وارد بر احشای شكمیها  جناغ و مهرهی  فاصله) ۴

 است؟  نشدهی گوارش انسان، كدام گزينه به درستی بيان  در مورد لوله -174

  . آورند شوند، آمينواسيد به وجود نمی ها می ی پروتئين هايی كه باعث تجزيه در معده، آنزيم) ۱
  . آورد شود، گلوكز به وجود نمی ی نشاسته می در دهان، آنزيمی كه باعث تجزيه) ۲
  . اند دهند از پانكراس ترشح شده هايی كه هيدروليز انجام می ی آنزيم ی باريک، همه در روده) ۳
  . تواند قبالً تحت تأثير آلدوسترون قرار گرفته باشد شود می ها ترشح می ی بزرگ، يونی كه از سلول در روده) ۴

  است؟ نادرست زيردر ارتباط با منحنی الكتروكارديوگرام  گزينهكدام  - 175
  .ها وجود ندارد ، مانعی برای ورود خون به بطنBی  تا نقطه Aی  از نقطه) ۱
  .شود ، صداهای اصلی قلب شنيده نمیBی  طهتا نق Cی  از نقطه) ۲
  .شود ها هدايت می ، امواج الكتريكی در بافت گرهی ميوكارد بطنCی  برخالف نقطه Bی  در نقطه) ۳
  .كنند ها می های قلبی باز هستند و خون را وارد بطن ، دريچهCی  همانند نقطه Aی  در نقطه) ۴

 است؟  نادرستكدام گزينه،  -176

كز استخوان بافت استخوانی اسفنجی فقط در دو سر استخوان) ۱   . های پهن و كوتاه وجود دارد های دراز و مرا
  . اند ها به صورت متحدالمركز قرار گرفته ای كه دارای مجاری متعدد موازی است، سلول در بافت استخوانی) ۲
كم توانايی بيان ژن انيدر ۵بعد از ) ۳   . ازكربنيک را نداردسالگی بافت استخوانی مترا
  . تر است نی كم تر است و طول استخوان جناغ از نازک قطر استخوان بازو در انسان، نسبت به قطر استخوان زند زبرين بيش) ۴

 »............ ی گوسفند،  در كليه«است؟  شدهی مقابل به درستی بيان  كدام گزينه با توجه به جمله - 177

  .يه قرار داردبخش ابتدايی لگنچه خارج از كل )۱
  .ی ادرار وجود دارد كننده ی جمع ها لوله در هر هرم كليه، به تعداد نفرون )۲
  .در بخش مركزی كليه، هيچ رگ خونی وجود ندارد )۳
  .كننده در بخش قشری كليه قرار دارند های جمع قسمتی از لوله )۴

  .است............ واران، نوعی حركت  ی پروانه ی تيره حركت نوک ساقه برخالف ،گيرد صورت می............ در گياهان هر حركتی كه  - 178
  فعال ـ با محرک نور) ۲  لقايی اغير ـ ثير محرک خارجیأفقط تحت ت) ۱
   تنجشی ـ با سرعت باال) ۴    القايی  ـ با محرک داخلی) ۳

  » ............  ،در دستگاه تنفس انسان«؟ كند نمیی مقابل را به درستی كامل  كدام گزينه، جمله -179
گم، فشار بين دو جدارهدر هنگام غير) ۱    . شود تر می ی جنب منفی مسطح بودن ديافرا
گم، دنده) ۲   .كنند میها به سمت باال و بيرون حركت  در هنگام مسطح بودن ديافرا
كسيژن در كيسه) ۳    .شوند میهای اطراف آن تنگ  های هوايی، رگ در صورت كمبود ا
   .شود می آسم، بافت پيوندی موجود در نای سبب هميشه باز بودن آن به در فرد مبتال ) ۴

  ............  هوای............ ی  طول تارهای ماهيچه............ در طی  - 180
  .شود شده از مجاری تنفسی خارج می تهويهـ  ای دمی بين دندهـ  كاهش) ۱
  .گيرد ی مخاطی قرار می مرده در تماس با اليهـ  ای بازدمی بين دندهـ  افزايش) ۲
گمـ  كاهش) ۳   .شود های هوايی خارج می بازدمی از كيسه ی ذخيرهـ  ديافرا
   .گردد  نشده وارد سطح تنفسی می تهويهـ  ای دمی بين دندهـ  افزايش) ۴
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  های زير صحيح است؟  يک از گزينه كدام -181
  . های تجديدپذير است های فسيلی جزو سوخت سوخت) ۱
  . كنند های خورشيدی نور خورشيد را مستقيماً به الكتريسيته تبديل می صفحه) ۲
  . كنند های خورشيدی نور خورشيد را به انرژی گرمايی تبديل می سلول) ۳
  . توانند جايگزين بنزين شوند های گياهی مايع تا حدی می سوخت) ۴

 برای تأمين انرژی الزم جهت اين مدت خواب حداقل چند كيلوگرم كرفس بايد خورده باشد؟ . ساعت خوابيده است ۶شخصی مدت  - 182

  )kJ
min

5آهنگ مصرف انرژی در خواب و/
kJ
g

 0   ) انرژی شيميايی موجود در كرفس6

۱ (۶   ۲ (۶۰۰   ۳ (۳   ۴ (۳۰۰۰     
گر جسمی را از بی - 183 كثر جابه ای كروی جابه نهايت تا رأس آينه ا گر . شود می cm20جايی تصوير جا كنيم، حدا از اين  cm40ی جسم در فاصلها

  نمايی تصوير در آينه كدام است؟  آينه قرار گيرد، بزرگ

۱ (۱   ۲(1
2   ۳(1

3   ۴ (۲   

fی در فاصلهكه جسمی از  -184
گـر ايـن جسـم در . برابر آن تشكيل شده اسـت mتصويری . قرار داردعمود بر محور اصلی، ی مقعری  از آينه 3 ا

گرا قرار گيرد، تصويری m.دهد برابر جسم تشكيل می mهمين فاصله از عدسی وا
m  كدام است؟  

۱(1
2   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴(1

3   

  . ............  ايم جهت حركت تصوير نسبت به جسم جا كرده ی مقعر جابه جسمی را از مركز تا رأس آينه - 185
  شود  همواره نزديک می) ۴  شود  سپس دور میو ابتدا نزديک ) ۳  شود  همواره دور می) ۲  شود  سپس نزديک می و ابتدا دور) ۱

  وی شكست چند درجه است؟ ی بين پرتوی بازتاب و پرت در شكل مقابل زاويه - 186
۱ (۳۰   
۲ (۶۰   
۳ (۴۵  
۴ (۱۰۵  
  

اگر بخـواهيم . شود آن از باال ديده می mm۴ ی ناخالص در عمق يک ذره. شود ديده می mm۵ يک الماس مكعب شكل داريم كه از باال عمق آن - 187
/ضريب شكست الماس(  ناخالص برسد؟ ی باشد تا به ذرهمتر  ميلیالماس را با يک مته از انتها سوراخ كنيم، حداقل طول مته چند  2 4(  

۱(/9 6   ۲ (۱۲   ۳(/2 4   ۴ (۱   

٣، فيزيـک ١فيزيـک ( ٢زوج درسو) ٢٠٥تـا  ١٨١ی  ، شـماره٢، فيزيک١فيزيک(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيد یسر کفقط ي ،)٢٣٠تا  ٢٠٦ ی شماره

)205تا  181سؤاالت ( 2، فيزيك 1فيزيك 
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همـين حـال مـاهی، مـرغ بيند در  عمودی میتقريباً از خود به طور  m30ی  خوار، يک ماهی كه داخل آب است را در فاصله يک مرغ ماهی - 188

(بيند؟  ی چند متری از خود می خوار را در فاصله ماهی 4
  ) nآب3

۱(160
  . معلومات كافی نيست) ۴   ۴۰) ۳   ۳۰) ۲   3

گر از باال به طور . متری سطح آب است سانتی ۶۰ای در عمق  سكه - 189 (بينيم؟  آن را چگونه می, عمودی به آن نگاه كنيمتقريباً ا 4
  )nآب 3

۱(cm15 ۲  باالتر(cm20 ۳  باالتر(cm15 ۴  تر پايين(cm20 تر  پايين  
. شود تشكيل می ،ای كه موازی جسم است بر روی پرده m1نمايی محور اصلی يک عدسی قرار گرفته است با بزرگ تصوير جسمی كه عمود بر -190

گر عدسی را گر. شود تشكيل می m2نمايی جا كنيم، تصوير جسم بر روی همان پرده با بزرگ جابه cm20ا mا

m
1

2
9
ی كـانونی  باشد، فاصله 4

  متر است؟  عدسی چند سانتی
۱ (۶۰   ۲ (۳۰   ۳ (۲۴   ۴ (۲۰   

گرايی با توان - 191 /عدسی وا D2 گر عدسی همگرايی با توان . گذاريم   نهايت دور می ، را مقابل جسم بی5 قـرار  زير را پشت آن مطابق شكل Dا
  توان عدسی همگرا چند ديوپتر است؟ . شود تشكيل می Mی  دهيم، تصوير نهايی جسم روی پرده

۱ (۵   
۲(/0 5   
۳ (۱۰   
۴(/0 1   

  های زير درست است؟  چند مورد از گزاره -192
 گرا نزديک كنيم، فاصله گر جسم حقيقی را به عدسی وا   . يابد ی بين جسم و تصوير در عدسی كاهش می ا
 گر جسم را به آينه نزديک كنيم تصوير بزرگ. ی بين آينه و كانون قرار دارد ی مقعر، در فاصله جسمی حقيقی مقابل آينه   .شود تر می ا
  شود يرش به آينه نزديک میكنيم، تصو میجسمی حقيقی را به آينه نزديک.  
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر ) ۱

برخورد نموده و پس از خروج از عدسی دوم به صورت يک دسته ) ۱(ی  به عدسی شماره cm3در شكل زير يک دسته پرتوی موازی به قطر -193
/به قطرپرتوی موازی  cm3 گر فاصله .درآمده است عدسیمشترک دو محور اصلی  6 ی دو عدسی  فاصله ،باشد cm4ی كانونی عدسی اول ا
  متر است؟ چند سانتی

۱(/8 8   
۲ (۷  
۳(/17 6   
۴ (۱۴  

   است؟  نادرستيک از موارد زير  در مورد چشم انسان كدام -194
  . شود ی حساس به نام شبكيه تشكيل می را شبيه يک عدسی همگرا دانست كه تصوير حقيقی بر روی صفحه توان چشم انسان می) ۱
  . شود اولين شكست نور در چشم در قسمت قرنيه انجام می) ۲
  . ترين توان خود را دارد گ ی مژگانی در حال استراحت است، عدسی چشم بزر هنگامی كه ماهيچه) ۳
  . دهد در مرز مشترک قرنيه و زالليه شكست چندانی برای نور رخ نمی) ۴

گر فشار هوا. قرار دارد زير ای مطابق شكل مقداری آب و جيوه درون لوله - 195  است؟  cmHgباشد، فشار وارد بر ته لوله چند cmHg76ا

/
g

)
cm

 313 جيوه6
g

,
cm

 31آب(  

۱ (۱۷   
۲ (۴۴   
۳ (۹۱   
۴ (۹۳  
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/برابر A ی شاخه در شكل زير سطح مقطع -196 cm21 /برابر Bی  و سطح مقطع شاخه 5 cm22 ها مقداری جيوه در حـال  درون شاخه. است 25
ــت ــادل اس ــر. تع گ /ا g30 ــاخه 6 ــزيم Aی  آب در ش ــاخه ،بري ــوه در ش ــد  جي ــونی چن ــل كن ــل از مح ــی cmی مقاب ــاال م رود؟ ب

/Hg H O
g g

( , )
cm cm

   
23 313 6 1  

۱ (۱   
۲(/0 6  
۳(/0 4    
۴(/1 2    

گر مايعی روی جامدی مطابق شكل -197    قرار گيرد، چند مورد از جمالت زير درست است؟ مقابل ا
 تر از سطح مايع در بيرون لوله است ی مويينی از جنس جامد، پايين سطح مايع در لوله .  
 ی مويينی از جنس جامد، باالتر از سطح مايع در بيرون لوله است سطح مايع در لوله .  
 های مايع است تر از چسبندگی مولكول های جامد و مايع، بيش چسبندگی سطحی بين مولكول .  
 پخش شدن مايع روی جامد به علت كشش سطحی است.  
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر ) ۱

  كدام است؟  SIدر » ازای واحد اختالف دما آهنگ عبور گرما از واحد سطح به«واحد كميت  - 198

۱(W
m.K

   ۲(W

m .K2   ۳(J

m. C
   ۴(J

m. C.s   

گر دمای جسمی برحسب سلسيوس چهار برابر شود، دمای آن برحسب كلوين دو برابر می -199 ی سلسيوس  ی جسم چند درجه دمای اوليه. شود ا
  است؟ 

۱(/409 5   ۲(/236 5   ۳ (۲۷۳  ۴(/136 5   
گر تبادل گرمايی مخلوط با محيط ناچيز باشد، كـدام گزينـه . كنيم ی سلسيوس مخلوط می يخ صفر درجه kg2را باC20يک كيلوگرم آب -200 ا

Hصحيح است؟ Oc )
2

1
Fيخ2 H O(L c , c

2
80  

۱(/1 /و C0كيلوگرم يخ 5 kg1   .  خواهيم داشت C0آب 5
۲(/1 1/و C0كيلوگرم يخ 75   .  خواهيم داشت C0كيلوگرم آب 25
  . خواهيم داشت C20تا C0كيلوگرم آب بين ۳) ۳
  . خواهيم داشت C0كيلوگرم يخ ۳) ۴

  ............  ،گرما به آن داده شود J2880كه بعد از آن. شده به آن است دادهشكل زير نمودار تغييرات دمای يک جسم جامد برحسب گرمای  -201
۱(/0   .شود جرم جسم ذوب می 8
۲(/0   .جرم جسم هنوز مايع است 6
۳(/0   . شود جرم جسم ذوب می 4
۴(/0  .  جرم جسم هنوز جامد است 4

  
گر فشار گاز داخل مخزن . درصد افزايش يابد ۲۰دهيم تا اين كه دمای مطلق آن  به يک مخزن گاز گرما می - 202  ،كيلوپاسـكال افـزايش يابـد ۲۰۰ا

  ی گاز چند كيلوپاسكال بوده است؟  فشار اوليه
۱ (۱۰۰۰   ۲ (۸۰۰  ۳ (۵۰۰  ۴ (۴۰۰   
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گر رسانندگی مس و برنج به ترتيب ،زيردر شكل  -203 Wا
m.K

Wو 400
m.K

  ی سلسيوس است؟  باشد، دمای سطح تماس دو فلز چند درجه 120

۱ (۷۰   
۲ (۵۰   
۳ (۳۰   
۴ (۲۰   

gاست؟ cmHgفشار گاز محبوس چند ،در شكل مقابل - 204
, P cmHg)

cm
 031 /آب76

g
,

cm
 313   )جيوه6

۱ (۱۴   
۲ (۸۹   
۳ (۹۰   
۴ (۹۱   
  

37/ی آزمايشی به طول لوله -205 گر دمای گاز ثابت باشد، فشار هوا . كنيم به صورت عمودی وارد جيوه می زير را مطابق شكل  متر   سانتی 5 ) جو(ا
  است؟  cmHgچند

۱ (۷۵   
۲ (۷۰   
۳ (۶۵   
۴ (۵۰   

  
  

گر يكی از آن ای با مقدار بار الكتريكی مساوی روی دايره سه بار نقطه - 206 ها ناهمنام با بقيه باشد، ميـدان  ای به فواصل مساوی از هم قرار دارند، ا
گر بار ناهمنام با بقيه را دو برابر كنيم، ميدان برايند چند  Eالكتريكی برايند در مركز دايره    خواهد شد؟  Eاست، در اين حالت ا

۱(/0 5   ۲(/1 5   ۳ (۲   ۴(/2 5   
گر ميدان الكتريكی ناشی از دو بار واقع بر دو رأس يک مثلث متساوی - 207 يک درسـت  االضالع مطابق شكل باشد، در مورد بارهـا كـدام ا

  است؟ 
۱(|q | |q |1 qو 2 1 qو 0 2 0   
۲(|q | |q |1 qو 2 1 qو 0 2 0  
۳(|q | |q |1 qو 2 1 qو 0 2 0  
۴(|q | |q |1 qو 2 1 qو 0 2 0  

كدام گزينه در مورد جهت ميـدان . شود وارد می زير مطابق شكل Fقرار دارد، نيروی  Bو  Aی هادی باردار  كه بين دو كره qای نقطه به بار -208
  درست باشد؟ تواند   ی باردار و نوع بارها می الكتريكی بين دو كره

  . بار مثبت دارد Aی  و كره Bبه  Aاز ) ۱
  . بار مثبت دارد Aی  و كره Aبه  Bاز ) ۲
  . بار منفی دارد Aی  و كره Bبه  Aاز ) ۳
  ۳و  ۱های  گزينه) ۴

qهای ای به اندازه دو بار الكتريكی نقطه - 209 C 1 وq4 های به جرم/m g 0  بيشينه. كنيم را در ميدان الكتريكی يكنواختی رها می m2و 2

0/انرژی جنبشی توليدشده پس از Vميدان الكتريكـی(جايی برای بار الكتريكی اول چند برابر بار الكتريكی دوم است؟  متر جابه 5
m

و 310

Ng
kg

   ).شود نظر می از نيروهای اتالفی صرفو  10

۱ (۴   ۲(1
4   ۳(8

3   ۴(3
8   

)230تا  206سؤاالت ( 3، فيزيك 1فيزيك 
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qنسبت. به شكل زير است Aی  در نقطه q2و q1در شكل زير ميدان حاصل از دو بار -210

q
1
2

  كدام است؟  

۱(3
4   

۲( 3
4   

۳(3 3
8   

۴(3
2   

گر فاصله. ی فلزی مقابل هم قرار دارند در شكل مقابل دو صفحه - 211 dنقاط يكسان باشد،ی  ا bV V  چند ولت است؟  
۱(5   
۲(5   
۳(/2 5   
  . معلومات كافی نيست) ۴

 ۵الكتريـک  ها را با ضريب دی يكی از آن هرگاه فضای بين. اند ديگر متوالی شده ها خأل است با يک دو خازن مشابه تخت كه بين صفحات آن -212
   شود؟ پر كنيم ظرفيت معادل مجموعه چند برابر حالت قبل می

۱(5
6   ۲ (۶   ۳ (۳   ۴(5

3   

Cدر شكل مقابل -213 C C 2 3   شود؟  تر می معادل بيش Bو  Aدر كدام حالت ظرفيت خازن بين . است 1
۱(K1 ,K2 وK3 باز  
۲(K1 بسته,K2 باز وK3  بسته  
۳(K1 ,K2 بسته وK3 باز  
۴(K1 ,K2 باز وK3 بسته  

  كند؟  پس از بستن كليد نسبت به بار نهايی آن قبل از بستن كليد، چند ميكروكولن و چگونه تغيير می C1در شكل مقابل بار نهايی خازن -214
  . يابد ، افزايش می24)۱
  . يابد ، كاهش می24)۲
  . يابد ، كاهش می۸۸) ۳
  . كند تغيير نمی) ۴
  

  
ی ديگری كه قطر مقطع آن نصـف قطـر  اين جيوه را در لوله. است Rای قرار دارد  ی شيشه وه كه در يک لولهمقاومت الكتريكی ستونی از جي - 215

  است؟  Rمقاومت ستون جيوه در اين حالت چند . ريزيم ی اول است می مقطع لوله
۱ (۲   ۲ (۴   ۳ (۸   ۴ (۱۶   

/، با مقاومت درونیAh60و V12با يک باتری -216 0   ، استارت زد؟ W1800،V12توان با يک موتور الكتريكی ، چند ساعت می02
۱(/0 5   ۲ (۵   ۳ (۱   ۴ (۱۰   
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  كند؟ های بيرونی چگونه تغيير می ی مقاومت ، توان مصرفی كل در مجموعهR2با افزايش مقاومت ،مقابل مدار در شكل -217
  . يابد همواره كاهش می) ۱
  . يابد همواره افزايش می) ۲
  . يابد ابتدا افزايش و سپس كاهش می) ۳
  . يابد ابتدا كاهش و سپس افزايش می) ۴
  

  اهمی است؟  ۳اهمی چند برابر توان مصرفی در مقاومت  ۱۵در شكل مقابل توان مصرفی در مقاومت  - 218

۱(1
5   

۲(1
25   

۳ (۵   
۴ (۲۵   

  چند آمپر است؟  CDشدت جريان عبوری از سيم  ،مقابل مدار در شكل -219
۱(/0 4   
۲(/1 2   
۳(/1 6   
۴ (۲  

  
گر ،در شكل مقابل - 220 Aا BV V V 6 مولدجريان عبوری از  ،باشد2  چند آمپر است؟  

۱ (۲   
۲ (۱   
۳(/1 5   
۴(/2 5  

 
كثر تا چند درصد میKدر مدار شكل مقابل با وصل كليد  -221   تواند كاهش يابد؟  ، جريان آمپرسنج، حدا

۱(I %10   
۲(I %20   
۳(I %25   
۴(I %10  

  كند؟  چند ولت تغيير می Bو  Aی  مقدار اختالف پتانسيل دو نقطه, Kدر شكل مقابل با وصل كليد  - 222
  صفر) ۱
۲(/3 2   
۳ (۴  
۴(/4 8   
  

Eدر مدار شكل مقابل - 223 DV V  چند ولت است؟  
۱(3   
۲(6   
۳( ۳  
۴ (۶   
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المپ اول بـه  مصرفی توان نسبت. بنديم منبع ولتاژی میبه  متوالی به صورت ولتی را ۵۵وات  ۵۰ولتی و  ۱۱۰وات  ۱۰۰ولتی،  ۲۲۰وات  ۲۰۰سه المپ  - 224
  المپ سوم كدام است؟ مصرفی توان 

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۴   ۴ (۱۶   
 I3جهـت جريـان. صفر است Oی  های راست موازی حامل جريان، در نقطه ناشی از سيم مغناطيسی های ميدان يندابر در شكل زير بزرگی - 225

   متر است؟ چند سانتی xكدام سمت است و 
  1سو ـ  درون) ۱
  3سو ـ درون) ۲
  1سو ـ برون) ۳
  3سو ـ برون) ۴

حول يكی  90ی به اندازه tحلقه را در مدت. ی فلزی در ميدان مغناطيسی قرار دارد و خطوط ميدان عمود بر سطح حلقه است يک حلقه - 226
  بستگی ندارد؟  tكدام كميت به كوچک يا بزرگ بودن. چرخانيم از قطرهايش می

  ی القايی و تغيير شار مغناطيسی  نيروی محركه) ۱
  شده در مدار  تغيير شار مغناطيسی و بار شارش) ۲
  شده  ی القايی و بار الكتريكی شارش نيروی محركه) ۳
  شده و جريان القايی  تغيير شار مغناطيسی، بار شارش) ۴

گر مقاومت الكتريكی حلقـه. است زير گذرنده از يک حلقه به صورت يک سهمی مطابق شكلنمودار شار مغناطيسی  - 227 باشـد، شـدت  2ا

tی جريان عبوری از آن در لحظه s sin)/چند آمپر است؟ 1 )37 0 6   
۱ (۲   

۲(1
2   

۳(/0 625   
۴(/0 875   

گر معادله. ايم ساخته cm5ی مسطحی به شعاع پيچه cm314از سيمی به طول - 228 برابـر SIی شـار مغناطيسـی عبـوری از ايـن پيچـه در   ا

t t  3 22 tباشد، جريان عبوری از پيچه در 4 s )/) است 2مقاومت الكتريكی سيم(چند آمپر است؟  2 ) 3 14  
۱ (۱۰  ۲ (۲۰  ۳ (۱  ۴ (۲  

mبا سرعت ثابت cm50مطابق شكل سيمی به طول - 229
s

/به بزرگیسو  درونيكنواخت  مغناطيسی در يک ميدان 20 T0 و عمود بر آن حركت  2

C.كند می DV V  چند ولت است؟  
۱ (۴   
۲(4   
۳ (۲   
۴(2  

q/به صورت SIی بار الكتريكی عبوری از يک سيملوله در  معادله -230 sin t 0 2 گر بيشينه انرژی ذخيره. است 20 0/شده در سـيملوله ا ژول  8
  كدام است؟  SIی خودالقايی در  باشد، نيروی محركه

۱(sin t  8 20   ۲(sin( t )  8 20   ۳(sin t 16 20   ۴(sin( t )  16 20   
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  های الكترون نقش داشتند؟ دانشمندان زير در مسير كشف و شناخت ويژگیچه تعداد از  -231
  هانری بكرل) ت  جوزف تامسون) پ  جيمز چادويک) ب  رابرت ميليكان) آ
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

عنصر به كـدام  اين. ی پنجم وجود دارد های گاز نجيب دوره تر از الكترون الكترون بيش ۲۶, ی ششم در آرايش الكترونی اتم عنصری از دوره - 232
  دسته از عنصرهای جدول تناوبی تعلق دارد؟

۱ (s  ۲ (p  ۳ (d  ۴ (f  
جـدول  dی  چنـد درصـد از عنصـرها جـزو دسـته, شود ختم می ۹۰شروع شده و به عدد اتمی  ۵۱در مجموعه عنصرهايی كه با عدد اتمی  -233

  هستند؟
۱(25   ۲(30   ۳(65   ۴(35   

ی مريی طيف نشری خطـی اتـم  كدام طيف زير در ناحيه, دهد با توجه به شكل زير كه تعدادی انتقال الكترونی را در اتم هيدروژن نشان می - 234
  آيد؟ هيدروژن به وجود می

۱ (    
  

۲ (  
  

۳ (  
  

۴ (  
 Xهای زير در مورد عنصـر  چه تعداد از عبارت. است ۴های آن برابر با  ها و نوترون و تفاوت شمار پروتون ۵۲برابر با  Xعدد جرمی اتم عنصر  -235

  درست است؟
  .پر وجود دارد  ی نيمه ی ظرفيت اتم آن دو زيراليه در آرايش الكترونی اليه) آ
  .گروه است هم A42با عنصر) ب
lهای با الكتروننسبت شمار ) پ 1 های با آن به الكترونl 2 2/آن برابر با   .است 4
  .است Xی اتم عنصر  ها دقيقاً مانند آخرين زيراليه ی آن شود كه آخرين زيراليه عنصر ديگر در جدول تناوبی يافت می ۲) ت
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 236
  .يابد ها از باال به پايين كاهش می ی ذوب و جوش فلزهای قليايی برخالف هالوژن نقطه) ۱
  .آيد آب كلر به دست می, ی تجاری به محلول غليظ هيدروكلريک اسيد بر اثر اضافه كردن مايع سفيدكننده) ۲
كنش) ۳   .تر است و از پتاسيم كمتر  پذيری سديم از منيزيم بيش وا
  .شوند درصد عنصرهای جدول تناوبی در طبيعت يافت می ۹۱در حدود ) ۴

گر تفاوت شمار الكترون - 237 A75ها در يون پايدار ها با شمار نوترون ا 3  عنصـر , باشد ۶برابر باA جـدول ............  و تنـاوب............  در گـروه
  .ای جای دارد دوره

  پانزدهم ـ چهارم) ۴  پنجم ـ چهارم) ۳  پنجم ـ پنجم) ۲  پانزدهم ـ پنجم) ۱

،و آزمايشگاه ٣ شيمی( ٢زوج درسو) ٢٥٥تا  ٢٣١ی  ، شمارهو آزمايشگاه٢شيمی(١درسزوج، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيد یسر کفقط ي، )٢٨٠تا  ٢٥٦ ی شماره

)255تا  231سؤاالت ( 2شيمي 
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  تری دارد؟ ها شعاع اتمی كوچک يک از آن كدام. مجموعه اعداد كوانتومی آخرين الكترون اتم چهار عنصر به صورت زير است -238

۱(s lm , m , l , n    1 0 0 22   ۲(s lm , m , l , n     1 1 1 22   

۳(s lm , m , l , n    1 0 0 32   ۴(s lm , m , l , n     1 1 1 32   

ی سوم الكترونگاتيوی را در تنـاوب دوم جـدول  رتبه Yی دوم انرژی نخستين يونش را در تناوب سوم جدول تناوبی و عنصر  رتبه Xعنصر  - 239
  ی هشتايی رعايت شده است؟ فرمول كدام تركيب شيميايی درست بوده و در آن قاعده. تناوبی داراست

۱(H X2   ۲(YX3   ۳(YO   ۴(YO2   
  چند پيكومتر است؟ Aبا توجه به آن شعاع كوواالنسی اتم . دهد را نشان می A2شكل زير دو مولكول فرضی - 240

۱ (۱۳۵  
۲ (۴۵  
۳ (۵۵  
۴ (۱۰۵  

گر شمار الكترون. ی دو مول الكترون تشكيل شده است با مبادله Dو نافلز  Aهر مول تركيب يونی حاصل از فلز  -241 با  Dو آنيون  Aهای كاتيون  ا
  .)كنند ی هشتايی را رعايت می قاعده Dو  Aهای  يون(كدام است؟  Dو  Aحداقل اختالف عدد اتمی دو عنصر , هم برابر نباشد

۱ (۶  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۵  
  تری است؟ عدد بزرگ, ها به شمار عنصرها در كدام تركيب يونی زير نسبت شمار اتم - 242

  آمونيوم كربنات) ۲    روی فسفات) ۱
  سديم هيدروژن سولفات) ۴    كوپريک نيترات) ۳

)يک از مطالب زير درست است؟ كدام - 243 Ni , Zn)28 30  
  .آرايش الكترونی يون روی و اتم نيكل يكسان است) ۱
  .دارای آرايش گاز نجيب هستند, برخالف اغلب فلزهای واسطه, كاتيون هر كدام از فلزهای اصلی جدول تناوبی) ۲
كسيژن است كه الكترونگاتيوتر هستند بار يون متعلق به اتم, ای چند اتمی مانند كربنات و سولفاته در آنيون) ۳   .های ا
1/حدود, NaClی موجود در بلور  نيروی جاذبه) ۴ Naی موجود ميان يک جفت برابر نيروی جاذبه 76 Cl  تنها است.  

  های زير پيوند دوگانه وجود دارد؟ تعداد از تركيب در ساختار لوويس چه -244

• NOCl  • COCl2  • SOCl2  • POCl3  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  تری است؟ های زير نسبت شمار پيوندهای دوگانه به شمار پيوندهای يگانه عدد بزرگ يک از گونه در كدام - 245

۱(CH O2     ۲(CO 2
3   

كسيد گوگرد دی) ۳ كسيد) ۴    ا   دی نيتروژن تتراا
  كنند؟ گيری می های زير در ميدان الكتريكی جهت چه تعداد از مولكول - 246

  اكسيد كربن دی •  متان •  هيدروژن سولفيد •

  هيدروژن كلريد •  كربن مونوكسيد •  آمونياک •

۱ (۲  ۲( ۳  ۳ (۴  ۴ (۵  
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  اند؟ رسم شده نادرستچه تعداد از نمودارهای زير  - 247

  ) پ      ) ب      ) آ

  صفر) ۴  ۱) ۳  ۲) ۲  ۳) ۱
  تركيب دوتايی حاصل از كدام دو عنصر مقابل دارای چهار اتم است؟مولكول  - 248

۱ (A  وD  
۲ (A  وE  
۳ (D  وE  
۴ (D  وG  

  يک از مطالب زير در مورد گلوكز درست است؟ كدام - 249
Oپيوند ۶ساختار آن حلقوی بوده و دارای ) ۱ H پيوند ۶نوعی قند ساده است و در ساختار آن ) ۲  .استC C وجود دارد.  
  .فرمول تجربی آن با فرمول تجربی سيتريک اسيد يكسان است) ۴  .در ساختار آن تمامی پيوندها از نوع يگانه است) ۳

.............  جز بـه, های ظرفيتی اتـم آن عنصـر اسـت برابر با شمار الكترون, شده عدد اكسايش عنصر مشخص, های زير در هر كدام از گزينه -250
( P , Cl , Mn , Se)15 17 25 34  

۱(K PF6   ۲(SeO3   ۳(BaMnO4   ۴(NaClO4   
  تری دارد؟ اختالف بيش, ی بلور كدام تركيب يونی زير ی بلور سديم فلوئوريد با انرژی شبكه انرژی شبكه - 251

كسيد) ۲  ليتيم فلوئوريد) ۱ كسيد) ۴  منيزيم فلوئوريد) ۳  سديم ا   منيزيم ا
CH(CH  كدام است؟, نام تركيبی با ساختار مقابل, براساس قواعد آيوپاک - 252 ) CH CH(CH )CH(C H )3 2 2 3 2 5 2  

  تترا متيل هپتانـ  ۵ و ۵و  ۴و  ۲) ۲    متيل هپتانـ تترا ۶ و ۴و  ۳و  ۳) ۱
  متيل هپتان ـ دی ۴و  ۲ـ اتيل ـ  ۵) ۴  هپتانمتيل  دیـ  ۶ و ۴ـ اتيل ـ  ۵) ۳

  يک از مطالب زير درست است؟ كدام -253
  .شوند ديگر محسوب می اتم كربن هستند و در نتيجه ايزومر يک ۷ـ هپتانون دارای ۲های بنزآلدهيد و  هركدام از مولكول) ۱
  .ل شده استهر اتم كربن با سه پيوند به سه اتم كربن ديگر متص, در هر اليه از گرافيت) ۲
  .آميدی و استری است, آمينی, های عاملی اسيدی آسپارتام دارای گروه) ۳
  .ی بنزنی متصل است در آسپرين مانند ايبوبروفن گروه عاملی اسيدی به حلقه) ۴

  .............  جز به, متيل آمين در تمام موارد زير مشابه هستند سيانواتن و تری - 254
  های پيوندی ر جفت الكترونشما) ۲    شمار عنصرهای سازنده) ۱
  های كربن شمار اتم) ۴    های ناپيوندی شمار جفت الكترون) ۳

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -255
Cاز ايزومر راست زنجير) ۱ H4   .شود برای پر كردن فندک استفاده می 10
Cدار از ايزومر شاخه) ۲ H4   .شود ها استفاده می ن افشانهبرای پر كرد 10
  .ی آناناس ناشی از اتيل بوتانوات موجود در آن است مزه) ۳
  .شود متيل آمين استفاده می برای جلوگيری از فاسد شدن ماهی از تری) ۴

  

  
  

 .............  جز بهآيد  اكسيد فلزی به دست می, ی گرمايی هر كدام از جامدهای يونی زير بر اثر تجزيه - 256

۱(Al (SO )2 4 3  ۲(KMnO4  ۳(CdCO3  ۴(KClO3  

  عنصر  آرايش الكترونی
[He] s p2 42 2  A 

[Ne] s p2 33 3  D 

[Ne] s p2 23 3  E 

[He] s p2 52 2  G 

)280تا  256سؤاالت ( 3شيمي 
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  ها درست است؟ ی سوختن كامل هيدروكربن شده موازنهی  های زير در مورد معادله چه تعداد از عبارت -257
گر مولكول هيدروكربنی دارای ) آ كنش, اتم هيدروژن باشد ۴ا   .ها برابر خواهد بود ها با مجموع ضرايب فراورده دهنده مجموع ضرايب وا
  .ی آن باشد شده مصرف O2های تر از شمار مول حاصل از سوختن آن بيش CO2های توان يافت كه شمار مول هيدروكربنی نمی) ب
nبرای هيدروكربنی با فرمول) پ nC H2 ,اكسيد و بخار آب توليدشده با هم برابر خواهد بود های كربن دی شمار مول.  
Hیها تنها يک هيدروكربن وجود دارد كه شمار مول) ت O2 های حاصل از سوختن آن با شمار مولO2 ی آن برابر است شده مصرف.  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

8/حجم, در دما و فشار ثابت -258  گرم گاز كربن مونوكسيد با حجم چه تعداد از موارد زير برابر است؟ 4

  (S , N , O , C :g.mol )    132 14 16 12  
8/)آ 0/)ب    گرم گاز نيتروژن 4   مول گاز اوزون 3

13/)پ 7/)ت    اكسيد گرم گاز كربن دی 2 /اكسيد با چگالی ليتر گاز گوگرد تری 5 g.L13 2  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

كنش مقداری فلز پتاسيم با آب - 259 گر در وا 5/,ا به دسـت آيـد و حجـم محلـول پتاسـيم هيدروكسـيد  STPليتر گاز هيدروژن در شرايط  6
0/توليدشده   غلظت محلول پتاسيم هيدروكسيد چند موالر است؟, ليتر باشد 5

۱(/0 25     ۲(/0 5   
۳ (۱    ۴ (۲  

260 - /2 xگرم از تركيب 3 yN O شامل/  229 03   توان به اين تركيب نسبت داد؟ زير را می) های( كدام نام. اتم است 10

  (O , N :g.mol )  116 14  
    نيتروژن تترااكسيد دی) پ  اكسيد نيتروژن دی) ب  مونوكسيدنيتروژن  دی) آ
  »پ«فقط ) ۴  »پ«و » ب«) ۳  »ب«فقط ) ۲  »ب«و » آ«) ۱

گر بدانيم در دما و فشار ثابت -261 كسيژن برابر بـا  Dچگالی گاز , ا 1/نسبت به گاز ا كـنش در معادلـه Aضـريب مـولی گـاز , اسـت 4375 :ی وا

aA(g) D(g) O (g)24  كدام است؟(O , A :g.mol )116 108    
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

كنش به صورتی كه معادله - 262   شود؟ انجام می, ی آن نوشته شده است كدام وا
۱(C(s) H O(g) C H (g) CO (g)  2 2 4 23 2   ۲(NaNO (s) Na O(s) N (g) O (g)  3 2 2 24 2 2 5  
۳(SiCl (l) Mg(s) MgCl (s) Si(s)  4 22 2   ۴(Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(s)  2 3 2 32 2   

73/,ی بسته سامانهدر يک  - 263 14/و NO2گرم گاز 6 كنش دهند و گـاز 4 كسيژن را وارد كرده تا به طور كامل با هم وا Nگرم گاز ا O2 توليـد  5

كنش. شود كنش برابر با(حجم گازهای درون ظرف چند ليتر است؟ , پس از پايان وا كسيژن در شرايط وا /چگالی گاز ا g.L 11 28  است(. 

  (N , O :g.mol )114 16    
۱ (۲۰  ۲(/21 25   ۳(/31 25   ۴(/26 5   

گر در اين شرايط . شود كيلوژول گرما آزاد می ۱۸۴۰, ی يک مول نيتروگليسرين در شرايط استاندارد ترموديناميكی بر اثر تجزيه - 264 ليتر گاز  ۳۸۰ا

L.molحجم مولی گازها در شرايط استاندارد ترموديناميكی برابر با(شود؟  چند كيلوژول گرما آزاد می, توليد شود 125  است(.  
۱ (۵۸۸۸  ۲ (۱۴۷۲  ۳ (۳۸۵۷  ۴ (۹۶۴  



 
  23  |  شيمي  تجربيسؤال چهارم   

 

 

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 265
  .تر است آنتالپی استاندارد تبخير اتانول از آنتالپی استاندارد ذوب آن بيش) ۱
  .تر باشد كم Bاز  Aتر ولی آنتالپی استاندارد تبخير  بيش Bاز  Aی  ممكن است آنتالپی استاندارد ذوب ماده) ۲
  .شود مرز حقيقی سامانه ناميده می, كند ای كه سامانه را از محيط پيرامون آن جدا می ديواره) ۳
  .آيد بلكه از شكلی به شكل ديگری درمی, رود آيد و نه از بين می انرژی نه به وجود می, مطابق قانون اول ترموديناميک) ۴

كنش - 266   شود؟ تری آزاد می گرمای كم, در كدام وا
۱() H (g) C H (g) 2 2 ()C(s2   ۲, گرافيت63 H (g) C H (g) 2 2    C(s2, الماس63
۳() H(g) C H (g)  2 ()C(s2    ۴, گرافيت66 H(g) C H (g)  2      C(s2, الماس66

گر يک سامانه - 267 ی  ها در اين دو بخش بـا همـان خاصـيت در سـامانه جمع كدام خاصيت, را به دو بخش تقسيم كنيم) ی اوليه سامانه(گازی ی  ا
  ی برابر است؟ اوليه

  ها شمار ذره, فشار گاز, حجم) ۲    چگالی, ظرفيت گرمايی ويژه, دما) ۱
  غلظت, ظرفيت گرمايی مولی, انرژی درونی) ۴  جرم, ظرفيت گرمايی, انرژی گرمايی) ۳

كنش در كدام - 268 كنش می Hتنها از روی, های زير يک از وا Cتوان ميانگين آنتالپی پيوند وا H را به دست آورد؟  
۱(CH (g) C(s) H(g) 4 4   ۲(CH (g) C(s) H (g) 4 22  
۳(C(g) H (g) CH (g) 2 42   ۴(C(g) H(g) CH (g)  44   

كنش - 269 كنش در كدام. شوند های زير در شرايط فشار ثابت انجام می هر كدام از وا كـنش  بيش Hو Eاختالف بين, ها يک از وا تر از سـه وا
  ديگر است؟

كسيد ) ۲  ی هوای خودرو حذف سديم در كيسه) ۱   ی هوای خودرو در كيسهحذف سديم ا
  سوختن كامل گرافيت) ۴    سوختن كامل پروپين) ۳

  درست است؟ bو  aهای منزوی  ی آنتروپی سامانه كدام اظهارنظر درباره -270
   C50و يک مول فلز ليتيم در دمای C70شامل يک مول فلز ليتيم در دمای: aی  سامانه
  C60شامل دو مول فلز ليتيم در دمای: bی  سامانه

۱(b aS S   ۲(b aS S   ۳(b aS S   ۴ (اطالعات كافی نيست.  
  تابع حالت هستند؟, چه تعداد از موارد زير -271

  آنتالپی استاندارد سوختن •  آنتالپی استاندارد تشكيل •  انرژی آزاد گيبس •  آنتروپی •

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
كنش تشكيل سديم نيترات چند Sمقدار - 272 J.molدر وا .K1 1  است؟  

۱(/222 5  
۲(/338 5  
۳(236  
۴(332   

شونده را يک گـرم و  جرم حل[های موردنظر يک مخلوط همگن و سيرشده تهيه كرد؟  توان با مخلوط كردن ماده در چه تعداد از موارد زير می - 273
  .]در نظر بگيريد گرم ۱۰۰جرم حالل را 

  يد و آب) ت  آب و استون) پ  آب و هگزان) ب  يد و هگزان) آ
  الكل معمولی و آب) ج  نقره كلريد و آب) ث
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

)پذيری زير برحسب دما های انحالل يک از معادله كدام - 274 ) توان به ليتيم سولفات نسبت داد؟  را می) تا  ۰ی سلسيوس و بين  با يكای درجه
  .)در نظر گرفته شده است ۱۰۰
۱(/S 0 15 10   ۲(/S 0 15 10   ۳(/S 0 15 25   ۴(/S 0 15 25   

كسيژن  نيتروژن  سديم  ماده   سديم نيترات  ا

S (J.mol .K )1 1    ۵۱  ۱۹۲  ۲۰۵  ۱۱۶  
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C)های زير مربوط به استون است؟ چه تعداد از ويژگی -275 , H , O :g.mol )   112 1 16 

  .هاست ها و انواع الک رنگ, ها حالل مناسب برای چربی) آ
  .شود مانند اتانول به هر نسبتی در آب حل می) ب
  .جفت الكترون پيوندی وجود دارد ۹در هر مولكول آن ) پ
  .تر است بيش g۱۲, جرم مولی آن در مقايسه با اتانول) ت
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  تری است؟ يک رسانای الكتريكی قوی كدام. كسانی از چهار محلول آبی زير در اختيار استهای ي حجم - 276
0/محلول) ۱ 0/محلول) ۲     موالر اتانول 4  موالر سديم نيترات 3

0/محلول) ۳ 0/محلول) ۴    موالر باريم كلريد 25   موالر هيدروفلوئوريک اسيد 375
  است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير  - 277

  .آيد بنزين خودرو يک مخلوط همگن و آب و يخ يک مخلوط ناهمگن به شمار می) آ
Cاتم كربن است كه به طور عمده شامل ۱۲تا  ۵بنزين مخلوطی از چند هيدروكربن متفاوت با ) ب H8   .است 18
  .آيند ها به سطح آب می ماهی, در هوای سرد) پ
كنده پوشيده با جنبش های آب يون, در محلول آبی يک نمک) ت   .اند های آزادانه و منظم در سرتاسر آن پرا
  صفر) ۴  ۱) ۳  ۲) ۲  ۳) ۱

كسيژن در فشار انحالل -278 /پذيری گاز ا atm4 /برابر با, C20و دمای 5 g0 /كه در همين دما بتوانيم برای اين. است 02 g0 كسيژن را در  05 گاز ا
  فشار گاز بايد چند اتمسفر باشد؟, يک كيلوگرم آب حل كنيم

۱(/11 25   ۲(/1 11/تر از بيش) ۳   125 1/تر از كم) ۴  25 125  
 ppmغلظت يون سديم چنـد , سديم سولفات حل شده است mg142سديم فلوئوريد و mg126ای كه ليتر از يک نمونه آب درياچه ۲در  - 279

Na)است؟ , F , S , O :g.mol )123 19 32 16      
۱(/57 5   ۲(46   ۳(/80 5   ۴(92   

گر چگالی اين محلول برابـر بـا. مول بر ليتر است ۵ی پتاسيم نيترات در دمای معين برابر با  غلظت محلول سيرشده -280 /ا g.mL 11 25  باشـد ,

K)پذيری اين تركيب در همان دما به تقريب برابر با چند گرم است؟ اللانح , N , O :g.mol )139 14 16     
۱(/52 8   ۲(/76 1   ۳(/40 4   ۴(/67 7  

  



 

  9955  ماهماه  فروردينفروردين  77آزمون آزمون 
 تجربيتجربي  دانشگاهيدانشگاهي  پيشپيشاختصاصي اختصاصي 

  
 

  سؤال سؤال   114400  ::هاي آزمونهاي آزمون  سؤالسؤالتعداد كل تعداد كل 
  دقيقهدقيقه  161655  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 سوال  ي صفحه شماره گويي پاسخ زمان ي سؤالشمارهتعداد سؤالنام درس

 3 دقيقه 15 1-20 20شناسيزمين
 5 دقيقه20 21-30 10رياضي پايه

 6 دقيقه20 31-40 10رياضي پايه-)گواه(ون شاهدآزم

 140مايشگاهشناسي و آززيست شناسي پايه زيست
80-41 

 دقيقه 40
7 

 11 81-2120مايشگاهآزشناسي وزيست

 230و1فيزيك زوج كتاب
150-121 

 دقيقه 40
15 

 19 151-3180فيزيك

 230شيمي زوج كتاب
210-181 

 دقيقه 30
23 

 27 211-3240ميشي
 31 ـــــ 293-298 ـــــنظرخواهي حوزه

 ـــــ دقيقه 165 ـــــ 140جمع كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبا حروف ترتيب به طراحان 
 

  شناسيزمين

 ليلي نظيف -پور سميرا نجف -اسدي آرين فالح -اميرشهباززاده -بهار خيرخواه -مهرنوش خالقي -محمدچالجور -روزبه اسحاقيان
  رياضي

 ناهوك حسن نصرتي -ميالد منصوري -مهرداد ملوندي -بهرام طالبي -آرش رحيمي -لويي ميثم حمزه -عباس اميدوار -محمدمصطفي ابراهيمي

رضـا روزدار   -حميـد راهـواره   -هريار دانشيش -مسعود حدادي -شايقپناهيعلي-حسين پارسايي-فرداميرحسين بهروزي-محسن اميرسبتكي-مند كرماني مهدي اخالص شناسي زيست
 سينا نادري -بهرام ميرحبيبي -سروش مرادي -محمدرسول گالبچي-هادي كمشي-علي كرامت-محمد عمارلوعلي-محمديشهرام شاه-محمد شاكري

مصـطفي كيـاني    -احسان كرمـي  -بهادر كامران -محمدعلي عباسي -ملكيكاظم شاه-اميرحسين برادران-اسماعيل امارم-محمد اكبري-محمد اسدي-فرد خسرو ارغواني فيزيك
 عليرضا ياور -احسان هادوي -نيما نوروزي -زاده مهدي ميراب-فاروق مرداني-انزابيامير محمودي-اصغر محمديعلي-غالمرضا محبي-سيدهمحمدصادق مام

 شيمي
عليمحمـدي   موسي خيـاط  -كيش مرتضي خوش -محسن خوشدل -مسعود جعفري-زادهبهزاد تقي-نظرحامد پويان-محمدرضا پورجاويد-فريدون بديعي-نتاج اكبر ابراهيم

علـي فرزادتبـار    -مهدي فائق -زاده حسن عيسي -اهللا عليزاده روح -زواره محمد عظيميان -فرشيد عطايي -توحيد شكري -مصطفي ساالري -حامد رواز -آبادي مصطفي رستم
 عبدالرشيد يلمه -سيدرحيم هاشمي -زاده علي نوري -فرشاد ميرزايي -امير ميرزانژاد-علي مؤيدي-سيدطاها مصطفوي-شهرام محمدزاده-امير قاسمي-محمدجواد فوالدي

 
 
 

  يراستارانو و گزينشگران
 

 

مسئول درس  يراستاريگروه و بازبين نهايي مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

 اكبري ليدا علي الهام شفيعي  –آرين فالح اسدي روزبه اسحاقيانپورسميرا نجف پور سميرا نجف شناسيزمين
 فرزانه دانايي اميرحسين برادران – هادي پالور – محمد خندانمهرداد ملونديلوييميثم حمزه بهرام طالبيرياضي

 سينا صيفوري  -مازيار اعتمادزاده  –حميد راهواره  منصور كهندل  فرد اميرحسين بهروزي د عمارلومحم علي شناسي زيست
 اكبري ليدا علي زاده آبادي الهام ملك –محمدمهدي روزبهاني -مهرداد محبي

 ليال خداورديان محمد طاهري  -يان شاهكار پرن –عرفان مختارپور –فروشانايمان چينيبابك اسالمياميرحسين برادران اميرحسين برادرانفيزيك
 الهه شهبازي مجيد بيانلو –الهام شفيعي  –صفت  حسني  علي -سعيد هداوند   آبادي  مصطفي رستم پور سهند راحمي مسعود جعفري شيمي
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 3:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 شناسي زمين
 

شناسي  ي زمين دركدام شاخهمكان ساخت يك سازه در محلي خاص لرزه و ا كمك امواج زمين ي ساختمان دروني زمين به ترتيب مطالعه به -1
 شود؟ بررسي مي

 شناسي مهندسي زمين –ژئوفيزيك ) 2 شناسي اقتصادي  زمين –تكتونيك ) 1
 شناسي اقتصادي  زمين –ژئوفيزيك ) 4 شناسي مهندسي زمين – تكتونيك) 3 

ي شبنم دماي هوا بايد به چند  براي رسيدن به نقطهبا توجه به جدول زير،  .كعب استمر متردگرم  7رطوبت مطلق موجود درهواي شهري  -2
 ؟گراد برسد ي سانتي درجه

1 (5  
2 (9  
3 (15  
4( 7  

 تر بوده است؟ احتمال تشكيل كدام ابر در اين محل بيش. شوند شكن مي از مه هايي مجبور به استفاده  ي كندوان راننده در جاده -3
  كومولوس )2  استراتوس )1
 آلتواستراتوس )4  سيروس )3

 مرز دشت مغاكي را تشكيل دهد؟ تواند نمييك  كدام -4
  شيب قاره) 2  خيز قاره) 1
 ي اقيانوسي پشته) 4  درازگودال) 3

 )از راست به چپ(شود؟  كدام عرض جغرافيايي آغاز ميحدود يب از ترت استريم به گلفو هاي دريايي البرادور  حركت جريان -5
1 (0 90   2 ( 30 60  
3 ( 90 0  4 ( 60 30 

 شود؟ يك آبخوان تحت فشار با كدام عبارت بهتر معرفي مي -6
  .طور طبيعي به سطح زمين مرتبط نباشد ولي به باشد اتمسفر ي برابر با فشاري اشباع آن تحت فشار ه سطح فوقاني منطقهي آبداري ك اليه) 1
 .ي اشباع را تشكيل دهد و آب خارج شده تا سطح پيزومتريك باال رود سطح ايستابي، سطح فوقاني منطقه) 2
 .گذاري يا بخارآب مواد مذاب تغذيه كند همراه با رسوبهاي  طور طبيعي با سطح زمين مرتبط نباشد و از آب به) 3
 .نفوذناپذير محصور شده باشد نسبتًا هاي زدگي دارد و بين اليه پذيري كه در سطح زمين بيرون ي نفوذ اليه) 4

 است؟  نادرستدر مورد تركيب شيميايي آب زيرزميني كدام گزينه  -7
 .شده بستگي دارد ، سرعت نفوذ آب و مسافت طيها و سنگ ها س كانيهاي زيرزميني به جن هاي محلول در آب غلظت نمك) 1
 .تر از آب رودها است هاي زيرزميني بيش در آب هاي محلول نمكميزان ) 2
 .استبااليي  Mgو  Caهاي  داراي يونمعموالً  يهاي كربنات آب موجود در سنگ) 3
 .يابد ي آبدار با دورشدن از محل تغذيه، شوري آب كاهش مي ك اليهدر ي) 4

 .است. . . و ارتوكالز سيليكات . . . مسكوويت سيليكات  -8
1(Al  وK  آبدار– Al  وK 2(Mg.Fe  وK  آبدار– Al ،Na  وCa 
3(Ca ،Fe.Mg  آبدار– Mg.Fe  4(Mg.Fe.Ca – Mg.Fe.Ca آبدار 

bعناصر  درصد فراواني عنصر آهن باشد، cدرصد فراواني عنصر سيليسيم و ستون  aستون  گرا زيردر شكل  -9 d و   اند؟ كدام 
 كلسيم  –سديم ) 1
 سديم  –آلومينيم ) 2
 پتاسيم  –يم سد) 3
 كلسيم –آلومينيم ) 4

 شود؟ بررسي مي ها كوه ي تشكيل رشتهگچگونشناسي،  هاي علم زمين يك از شاخه در كدام -10
 شناسي مهندسي زمين )2  شناسي رسوب )1
 پترولوژي )4  تكتونيك )3 

 دقيقه 15: قت پيشنهاديو

 

3رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا  دما
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 4:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 . . .ه شوند ك هاي پرباران در مناطقي تشكيل مي جبهه -11
 .توانند رطوبت زيادي را جذب كنند بادهاي خشك دارند و مي )1
 .اند جنوبي واقع 30شمالي و  25در عرض جغرافيايي  )2
 .كنند وزند، برخورد مي ي معتدله مي مخالفي كه از جانب قطب و منطقهبادهاي  )3
 .اند واقع 50ي شمالي و در عرض جغرافيايي باالتر از فقط در نيمكره )4

 تري را نسبت به بقيه دارد؟ از ميان امالح آب دريا كدام گزينه درصدكم -12
 كلريد سديم) 2  سولفات منيزيم      ) 1
 سولفات كلسيم) 4  كربنات كلسيم ) 3

 .شود ميجذب ن. . . در آب دريا توسط . . . يون  -13
1(Cl Na   2(2 2

4SO Mg  

3(2
4SO K   4(2Cl Ca  

  .كند آب هم افزايش پيدا مي. . . ، هاي جاري و زيرزميني طول مسير طي شده توسط آب افزايشبا  -14

 سختي )2  عمق )1
 حجم )4  سرعت )3

 . . . جز  به ،هستنداصل واكنش زير حي موارد  همه -15

 
 سيليس) 2  كربنات) 1
 فلدسپات) 4  كائولن) 3

 دهد؟ اي رخ مي تر چه پديده سرعت آب چگونه است و بيش Aي  در نقطه. دهد شكل زير مقطعي از يك رودخانه را نشان مي -16
 رسوبگذاري -زياد) 1
  رسوبگذاري -كم) 2
 فرسايش -كم) 3
 فرسايش -زياد) 4

 كاني قادر به خط انداختن بر روي گرونا است؟ كدام -17
  ياقوت )2  آمتيست )1
 آپاتيت )4  ارتوز )3

  اند؟ هاي سيليكاتي در كدام ويژگي با هم مشابه ي بنيان پيونددهنده هاي يون -18
  ي بار اندازه) 2  جرم) 1
 شعاع يوني) 4  نوع بار) 3

  .است. . . زبرجد نوعي سيليكات  -19
 كلسيم، آهن و منيزيم )2  آهن و منيزيم) 1
  آبدار  آهن، منيزيم و پتاسيم) 4 كلسيم، منيزيم و آهن آبدار) 3

  . . .  2FeSكاني با فرمول شيميايي  -20
 .رخ دوجهتي دارد) 2  .پيريت نام دارد) 1
 .اي دارد جالي شيشه) 4 .است 5/7چگالي نسبي آن برابر ) 3
 

3 8 2 22 2KAlSi O H O CO ...  
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 محل انجام محاسبات

 5:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

 

  پايه رياضي      
 

a ،0xازاي كدام مقدار  به -21  2ي  يك جواب معادله
1 2

3 6 2 4
x a x a
x x x
  

 
  

 است؟ 

 2) 4 -1 )3 1) 2 صفر )1

xاگر  -22 (a,b)3گاه  ، آنباشد 102 5
x x
x x
 

 
 

bر ترين مقدا بيش.  a كدام است؟ 
1( 3 2 (1 3( 2 4 (4 

. يابد  افزايش مي 4،70ي به مركز ا  ي متناظر دسته  هاي جديد، زاويه اي داده داده بيافزاييم، در نمودار دايره 12هاي جدول زير  اگر به داده -23
 ؟ي چهارم افزوده شده است به دسته  چند داده

1 (8  2 (12  
3 (9  4 (10 

 كدام است؟ ،اي مقابل هاي آماري با نمودار ميله واريانس داده -24

1 (25/1  

2 (75/1  

3 (25/2   

4 (5/2 

1هاي جديد  ها اضافه شود، ضريب تغييرات داده به آن 2ي  اگر داده. مفروض است 6ي آماري با ميانگين  سه داده -25 يب تغييرات برابر ضر/2
 قدر است؟ ي اوليه چه داده 3مجموع مربعات . شود هاي قبلي مي داده

1 (168  2( 144 3( 120 4( 108 

1ي اول بوده و  در ناحيه xاگر انتهاي كمان  -26
4 3sin( x)
  2حاصل  ،باشدcos x كدام است؟ 

1( 5
3 2( 2 2

3 3 (7
9 4 (4 2

9 

4اگر  -27 41
4sin x cos x  4، حاصلsin x كدام است؟ 

1( 9
16 2 (1

16 3( 9
64 4 (25

64 

55KPL، اگر مقابلدر شكل  -28    باشد، امتداد دوضلعKL  وNM كنند؟ اي همديگر را قطع مي با چه زاويه 
1( 25  
2 (30 
3 (35 
4 (70 

5 اگر. ايم ارتفاع وارد بر وتر را رسم كرده ،ABCي  الزاويه در مثلث قائم -29
3

AC
AB

  باشد، مساحت مثلثABC برابر مساحت  دچنA H C


 
 است؟

1 (25
9  2 (16

9  

3 (34
9  4 (34

25 
 ست؟حجم مخروط كدام ا. محاط شده است 20اي به قطر  در كره 6ي  شعاع قاعده يك مخروط قائم به -30

1( 144 2( 196 3( 216 4( 225 

 دقيقه 20: قت پيشنهاديو
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 محل انجام محاسبات

 6:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

 

  پايهرياضي  –) گواه  (شاهد  آزمون
 

 
  نوع آاليندگي هوا چگونه متغيري است؟ -31

 كيفي ترتيبي ) 4 كيفي اسمي ) 3 كمي پيوسته ) 2 كمي گسسته ) 1

21، هر نقطه از نمودار تابعaبه ازاي كدام مجموعه مقادير -32 2 2f (x) (a )x x a    باالي محورxهاست؟  

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

yرو قسمتي از نمودار تابع شكل روبه -33 a sin(b x)   مقدار. استy 25ي طهدر نق
3x كدام است؟ ،  

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

   است؟ 2مساحت متوازي االضالع چند برابر. درجه است 135ي بين دو قطر  واحد و زاويه 8و  12ي دو قطر  االضالعي اندازه در متوازي -34

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

2tanاگر  -35  1و
3tan 2، آنگاه مقدارtan( )  ؟كدام است  

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

ي زاويه ABCمثلث در -36 108A   ضلع. استBC هاي هر دو طرف به اندازه را ازBD BA وCE CA ترين  كوچك. دهيم امتداد مي
  چند درجه است؟ ADEي خارجي مثلث زاويه

1( 24 2 (32 3( 36 4 (54 
قدر  تر، چه ي بزرگ از قاعده Mي فاصله. اند متقاطع Mي واحد، امتداد دو ساق در نقطه 2و ارتفاع  9و  6هاي  اي به طول قاعده در ذوزنقه -37

  است؟

1( 5 2( 6 3 (7 4 (8  

ترين محيط از مثلث اول كدام  بيش .دو مثلث قابل انطباق نيستند. متشابه است 5و  4، 3با مثلثي به طول اضالع  bو a،3مثلثي به اضالع  -38
  است؟

1 (2/7  2 (9  3 (10 4 (5/13 
ي سايه زده،  مجموع مساحت دو ناحيه .اند ها به قطر اضالع مثلث رسم شده دايره نيم. واحد است 4و  3الزاويه، طول اضالع قائم  در مثلث قائم -39

 كدام است؟

1( 2  2 (6  

3( 7  4 (3 

4در يك مكعب به طول يال -40   ي وسط هر يك از دو وجه غيرموازي از يكديگر چقدر است؟  ، فاصله2
1 (3 2 (2 3 3 (4 4 (3 2 

 دقيقه 20: قت پيشنهاديو
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 7: ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي  زيست
 

 1شناسي و آزمايشگاه  زيست       
 
 

 .شود مي  . ..دار كليه منحصراً  در بخش دانه . . . -41
  با صرف انرژي بازجذب -NaClگلوكز همانند )1
 از طريق ترشح وارد نفرون -ها سيلين و توكسين پني) 2
  از طريق ترشح وارد نفرون -اوره) 3
 بدون صرف انرژي بازجذب -دراز كربنيكانييكي از محصوالت  )4

 ».است  . ..صورت  ، به . ..همانند بازجذب   . ..ي  در لوله  . ..بازجذب  «؟ كند تكميل مي  نادرست ي مقابل را گزينه جمله كدام -42
 فعال -در بخش قشري كليه NaCl -ي نزديك خورده پيچ -لوسين) 1
 غيرفعال -ي هنله سديم در بخش نازك باالروي لوله -ادرار ي كننده جمع -اوره) 2
 غيرفعال -ي نفرون اوره در لوله -ي نزديك خورده پيچ -كربنات بي) 3
 فعال -ي نزديك خورده پيچي  لولهگلوكز در و NaCl -ي دور خورده پيچ -كربنات بي) 4

   . ..دستگاه عصبي پيكري   . ..درون مثانه با افزايش فشار در يك انسان سالم و بالغ  -43
  .شود مي به نخاع ارسال -هاي پيام عصبي توسط نورون) 1
 .دهد فعاليت خود را تغييرمي -تأثير اسفنگتر داخلي مثانه تحت) 2
  .شود باعث انقباض مثانه مي -شده و هاي مكانيكي تحريك گيرنده) 3
 .ادرار را مهاركند ي  واند انعكاس تخليهت مي -و شده هاي مكانيكي تحريك گيرنده) 4

 .گرفته باشند أمنش  . ..از توانندنميهاي درون سلول  وزيكول -44
  غشاي پالسمايي )2  كريستاي ميتوكندري) 1
 جسم گلژي )4 ي آندوپالسمي زبرشبكه )3

 .است ناتوان  . ..ي انسان در معمول كليه طور به -45
 ي انرژي خيرهتوليد و ذ) 2 افزايش هماتوكريت خون) 1
 تنظيم فشار خون )4 ها نمودن اثرات سوء برخي باكتري خنثي) 3

 .  . ..در غازهاي وحشي  -46
 .هوا هستند ي هاي هوادار پيشين درحال تهويهشوند، كيسه مي ي هوادار عقبي پرها موقعي كه كيسه) 1
 .شود از خون خارج ميدار عقبي ي هوا كيسهدر شود،  مي  حملدر خون كربنات  صورت بي اكسيدكربني كه به دي) 2
 .به مقدار زيادي ميوگلوبين دارند يهاي پرواز هاي ماهيچه مويرگ) 3
 .شودها ميهاي هودار عقبي، هوا وارد ششدر هنگام بازدم با افزايش فشار هواي كيسه) 4

 ي آلي با بقيه متفاوت است؟جنس كدام ماده -47
 پادتن )4 كاتاالز )3 آلبومين )2 سوبرين )1

 » . .. ،شود كه ديافراگم مسطح مي در انسان زماني«د؟ كن مي  تكميل نادرستيطور  رو را به ي روبه مورد ، جمله دامك -48
 .يابد مي  ، افزايشي آنكاهش و اطراف تارها هاي آن سلول ي آندوپالسمي كلسيم درون شبكه) 1
 .شود وارد دهليز راست مي  تري از بزرگ سياهرگ ا فشار بيشجريان خون ب) 2
 .شود اكتين و ميوزين كوتاه مي هاي پروتئينطول نوار روشن بر خالف طول ) 3
 .ماند مي  مقداري از هواي جاري در مجاري تنفسي باقي) 4

 » . ..سورفاكتانت  «كنند؟  مي  تكميل نادرستطور  رو را به ي روبه چند مورد از موارد زير، جمله -49
 .شود مي  ي هوايي ترشح هاي كيسه مويرگ ي هاي ديواره از برخي سلول) الف
 .دهد مي  را كاهش ي آن پوشاند و كشش سطحي مايع پوشاننده هاي ششي را مي سطح داخلي خانه) ب
 .شود مي  فرشي يك اليه ترشح متر طول دارد، از بافت سنگ ميلي 22زماني كه جنين ) ج
 .شودهاي هوايي ميوجب تسهيل بازشدن كيسهم) د
1 (1 2 (3 3 (4 4( 2 

 »  . .. ،باشد  . ..كه  ي دو سر بازو زماني در ماهيچه «د؟ كن مي درستي تكميل رو را به روبهي  چند مورد از موارد زير، جمله -50
 .تواند افزايش يابدميانيدرازكربنيك آنزيم فعاليت  -تر مصرف اكسيژن بيش) الف
 .ديابن تري مي كوچك آن انبساط بيش هاي  گرسرخ -تر بيشAكوآنزيم  توليد استيل) ب
 .شود مي تر بيش 2COهاي آن مقدار   در خونِ سياهرگ -تر توليد اسيد الكتيك بيش) ج
 .يابده گليكوژن افزايش ميتبديل گلوكز ب –هاي خود در سطح ساركولم متصل انسولين به گيرنده) د
 .نيز ادامه دارد ATPتوليد  -آن زياد اكسيدكربن در توليد دي )ه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرستمورد  كدام -51
 .گويند جاري و هواي مكمل را ظرفيت حياتي مي، هواي ي بازدمي مجموع هواي ذخيره) 1
 .ي بازدمي است شود، ذخيره ها خارج نمي مقدار هوايي كه حتي با بازدم عميق از شش) 2
 .باشدهواي مكمل تواند  ميشود،  ها وارد مي ي دمي به ششها عاليت ماهيچهمقدار هوايي كه با ف) 3
 .است در دقيقه شود، اگر در تعداد حركات تنفس در يك دقيقه ضرب شود، حجم تنفسي جا مي جابهمعمولي مقدار هوايي كه طي يك دم و بازدم ) 4

 از دو به يكيو شما بايد  هستند كتابزوج2و1شناسيدر اين آزمون، دروس زيستآموزان گرامي،دانش
 .پاسخ دهيد »2و آزمايشگاه  شناسي زيست «يا و » 1شناسي و آزمايشگاه  زيست «هاي  سؤال  دسته

 دقيقه 40: قت پيشنهاديو
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 است؟ غيرممكنوقوع كدام اتفاق  بالفاصله پس از اين فرآيندها شود، شدن حنجره آغازمي هاي دفاعي كه با يك دم عميق و بسته انعكاس در -52
 .ي معده توقف انقباض عضالت حلقوي بخش انتهايي مري و كاهش كشيدگي ديواره) 1
 ه به درون معدههورود بخشي از محتويات دوازدي پيلور و  توقف انقباض عضالت دريچه) 2
 آمدن زبان كوچك آمدن حنجره و پايين گلوت و پايين اپيشدن هوا از طريق بيني با باالرفتن   خارج) 3
 گلوت پس از پايين آمدن اپي شدن هوا با فشار از راه دهان  شدن ديافراگم و بيرون رانده  مسطح) 4

   . ..ند توا مي  . ..يستي ي ز ههندد كنشانسان، هر وا ي موسينِ هاي توليدكننده سلولدر  -53
 .دباش ي پالسمايي ساختار غشادر  - ATP يسازنده )1
 . نددرون هسته فعاليت ك -روتئينيغير پ) 2
 .شته باشدساختار غيرپروتئيني دا -شودي آندوپالسمي زبر فعال ميكه در شبكه) 3
 .بارها براي يك واكنش خاص استفاده شود –پروتئيني ) 4

   . ..هر يك از اجزاي اسكلت سلولي  -54
    .شودريول سازماندهي ميتوسط سانت) 1
 .اند بعدي خاص با كار ويژه تشكيل شده هايي با ساختار سه از بسپاره) 2
  .ي شركت دارندا  هاي نر گياهان دولپهار تاژك گامتدر ساخت) 3
  .شونداحاطه مي فسفوليپيديتوسط غشاي  )4

   . ..دهد كه  مي سطح تنفسي جانداري را نشان ،مقابل شكل -55
 .شود مي  طور مستقيم انجام ها به خون با سلولهموگلوبين توسط گازهاي تنفسي  تبادل) 1
 .شوند هاي خون مي مونومرها پس از جذب از معده وارد مويرگ) 2
  .در ساختار چشم خود فاقد زالليه و عنبيه است) 3
 .ها غيرتصادفي و وابسته به تراكم است مير آن و  مرگ) 4

   . ..از  نيستت به روش آنزيمي، ممكن ي پروتوپالس منظور تهيه به -56
  .هايي كه در صنعت كاربرد دارند، استفاده شود ترين آنزيم مهم) 1
 .يدي سود بردتي نوكلئو هاي ناحيه ي بسپاره ندهكن هاي تجزيه آنزيم) 2
Hي  ها به وسيله آنزيمي استفاده شود كه از تخريب استروئيد) 3 O2  .كند ي ميجلوگير 2
 .ها را دارند، استفاده كرد موي محصوالت ريبوز هايي كه توانايي تجزيه آنزيم) 4

 باشد؟  كدام گزينه صحيح ميجا شود،  در خالف جهت شيب غلظت جابه Aاگر  ،در يك سلول يوكاريوتي با توجه به شكل مقابل -57

 .شوند لول مياز خارج وارد س فقط هاي آب تا برطرف شدن اختالف غلظت، مولكول) 1

2 (B هاي مجاور موثر باشد تواند در اتصال فيزيكيِ سلول با سلول عمل تخصصي داشته و مي . 

 . گذارندتأثيربه داخل سلول  A، در انتقال ميتوكندري هاي درون ماتريكس آنزيم) 3

 . طرف ديگر شود تواند موجب انتقال آن به مي Bبه هر سمت از  Aاتصال ) 4
   . ..سست، در بافت پيوندي  -58

 .شودها توليد و به كمك جسم گلژي به بيرون ترشح مي ي آندوپالسمي صاف سلولكالژن در شبكه) 1
 .هاي مخاط مري دارند ترين سلول تري نسبت به سطحياي، عمر بيشي زمينهي مادهكنندههاي ترشحسلول) 2
 .باشدمي هاي غشاي موكوزيي بين سلولتر از فاصلهي هر سلول با سلول مجاور كمفاصله) 3
 . تري داردي كلسيم بيشاي ذخيرهي آندوپالسمي صاف سلول ماهيچهاي، نسبت به شبكهي زمينهماده) 4

 ».شود مي  محسوب  . ..هاي اقاقيا نوعي جنبش  تاخوردن برگ  . ..هاي  تا خوردن برگ «است؟  نادرست كدام -59
  تنجشي -گياه حساس همانند) 1
 خودي غيرخودبه -خوار همانند وشتگياهان گ) 2
  القايي -گل ابريشم همانند) 3
 غيرالقايي -گياه ديونه برخالف) 4

 » . ..ماهي،   . ..درانسان « نمايد؟ مي طور صحيح تكميل رو را به مورد عبارت روبه چند -60
 .شوند مي هاي قلب توسط خون روشن تغذيه سلول -ماننده) الف
 .شود مي كند، از قلب خارج ي از اكسيژن را وارد مغز ميسرخرگي كه خون غن -برخالف) ب
 .شود كند، ابتدا وارد قلب مي مي تمام خوني كه دستگاه تنفس را ترك -برخالف) ج
 .شود وارد قلب ميقبل از عبور از سطح تنفس  كند، مي  كه كبد را تركخوني  -همانند) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 » . ..تواند  مي  . ..ي دارا جاندار «است؟  نادرست كدام -61
 .باشد ي پرفورين  كننده هاي ترشح لسلوداراي  -گردش خون باز) 1
 .فاقد ايمني هومورال باشد -گردش خون بسته) 2
 .خون روشن باشد حاوي يقلب داراي -ها هاي مشابه فاگوسيت سلول) 3
 .باشد  لقاح داخلي داشته -گردش خون باز) 4
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 . . .هاي علفي هاي آوندي، در بسياري از ساقههاي بينابين دستهسلول -62
 .ي آب و مواد غذايي دخالت دارنددر ذخيره معموالً) 1
 .ي غير يكنواخت دارندديواره) 2
 .هايي دراز و كشيده هستندهمگي سلول) 3
 .قدرت تقسيم شدن ندارند) 4

 ».باشد  . ..تواند ناشي از  مي  . ..هنگامي كه «كند؟  مي تكميل نادرستطور  رو را به عبارت روبه يك كدام -63
 غيرمسطح شدن ديافراگم -شود تري وارد دهليز راست مي خون بيش) 1
 ي توأم انقباض ماهيچه -شود مي  ي النه كبوتري باز يا بسته دريچه) 2
 كاهش اكسيژن در آن -هاي هوايي كاهش يابد هاي كيسه قطر رگ) 3
 ي سرخرگي تنگي دريچه -يابد مي  افزايش QRSارتفاع موج ) 4

 ». . . ي  همه« -64
 .انعقاد خون ترشح كنندي ضد نوعي مادهتوانند  نميها رخالف بازوفيلب ،هم شباهت دارندهايي كه از نظر ظاهري به گرانولوسيت) 1
 .ي رگي بسازند گشادكنندهي  نوعي ماده هاوفيلائوزينتوانند همانند  مي هايي كه تحرك زيادي دارند گرانولوسيت) 2
 .دياپدز كنند هانوتروفيل برخالفتوانند  ميشوند ميكرون تبديل مي 80هايي با قطر سلول هايي كه در بافت به آگرانولوسيت) 3
 .تا بيش از يك سال زنده بمانند هاتوانند همانند نوتروفيل مي هايي كه ليزوزوم فراوان دارند آگرانولوسيت) 4

 است؟ نادرستمقابل الكتروكارديوگرام منحني رد كدام در مو -65
 .شود مي  و خون روشن از بطن چپ خارج است ي سيني آئورتي باز دريچه Bي  در نقطه) 1
 .شود و خون تيره وارد بطن راست مي است ي سه لختي باز دريچه Dي  در نقطه) 2
 .ها در حال سيستول هستند ي ميترال بسته است و بطن دريچه Cي  در نقطه) 3
 .شود ها مي شود و خون از دهليزها وارد بطن مي لختي باز سهي ميترال و  دريچه Aي  در نقطه) 4

 » . ..تواند  مي  . ..اندامي كه «نمايد؟  مي  طور صحيح تكميل رو را به ي روبه چند مورد جمله -66
 .باشد  تونين گيرنده داشته براي كلسي -كند مي  در دوران جنيني و پس از بلوغ گلبول قرمز توليد) الف
 .باشد  نقش داشته خون pHدر تغيير -سازد گلبول قرمز را مي ي توليد كننده عامل تنظيم) ب
 .باشد  هاي قرمز نقش داشته در از بين بردن گلبول -سازدصفرا مي) ج
  .دخالت داشته باشد مواد غذايي pHدر تغيير  -دكن مي  ر داخلي ترشحفاكتو) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

   . ..يابد،  افزايش Qتا  Pي موج  كه در الكتروكارديوگرام فاصله به فرض اين -67
  .است  ديده بافت پيوندي عايق بين دهليز و بطن آسيب) 1
 .رسد تر از حالت عادي به بطن مي ي سينوسي سريع تحريك ايجادشده در گره) 2
  .بافت گرهي بين دهليز و بطن آسيب ديده است) 3
 .شود مي  ها هدايت بطني كندتر به بطن -ي دهليزي تحريك ايجادشده در گره) 4

 كند؟ درستي تكميل ميرا به زير ييك جملهكدام  -68
 » . ..، دهندنميدر معده گوارش  ،جانوراني كه غذاي خود را پيش از تخليه به سنگدان، گنجشك و ملخ، از ميان كرم خاكي«
 . ترين تركيب آلي طبيعت در رژيم غذايي خود هستند فاقد بيش) 1
 . كنندگوارشي خود را در يك محل آزاد ميي  لولههاي آنزيم يهمه) 2
  . هاي حركتي غير هم اندازه دارنداندام) 3
 . ممكن نيست غذا را پيش از آغاز گوارش ببلعند) 4

   . ..ي گاو  بخشي از معده -69
 .شود تر است، با ترشح آنزيم باعث هضم سلولز مي كه به دم نزديك) 1
 .كند مي  كه مسئول جذب آب است، محتويات خود را مستقيم از نگاري دريافت) 2
 .دهد مي  اند، گوارش هايي كه وارد آن شده باكتري به همراه هاي گوارشي است، غذا را آنزيم كه مسئول ترشح) 3
 .ي آنزيم سلوالز است كننده شود، داراي بافت پوششي ترشح محتويات آن وارد مري ميكه ) 4

 » . ..اي معده  اي پپتيك و حاشيهه سلول «كند؟  مي تكميل نادرستي طور رو را به ي روبه  مورد جمله كدام -70
   .اي معده، وجود دارندهدر هريك از غده) 1
 .توانند سلول هدف هورمون گاسترين باشندمي) 2
   .اندهاي بدنترين بافتهاي يكي از سادههر دو جزو سلول) 3
 .اندداراي دستگاه گلژي فعال و گسترده) 4

   . ..كنند،  اسيد دفع مي جانوراني كه اوريك -71
 .كنند با صرف انرژي اوره را به اوريك اسيد تبديل مي) 1
 .آلي ديگري را ندارند  دار ي زائد نيتروژن توانايي دفع ماده) 2
 .دار را داشته باشند ي زائد نيتروژن ترين ماده توانند در بدن خود سمي نمي) 3
 .نياز به آب چنداني براي دفع آن ندارند) 4
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 » . ..همانند   . ..«است؟  نادرستكدام  -72
 .داندازي حركات دودي روده نقش دار راهمايع نمكي، در  -تحريك اعصاب پيكري) 1
 .دهد مي  ريز لوزالمعده را افزايش تحريك پاراسمپاتيك، ترشحات برونر ثا -ريز پيك شيميايي دستگاه درون) 2
 .در ترشح پروتئين دفاع غيراختصاصي نقش دارند ،هاي پوششي روده سلول -روبين ي بيلي هاي توليدكننده سلول) 3
 .دنده مي  تحريك پاراسمپاتيك حركات دودي روده را شدت رثا -امالح صفرا) 4

 » . ..ي بزرگ انسان  روده «است؟  نادرستكدام  -73
  .نقشي شبيه هزارال در نشخواركنندگان دارداز لحاظ جذب آب ) 1
 .سازد مي Kو  Bمقدار كمي ويتامين  خوداي  هاي بافت پوششي استوانه سلولتوسط ) 2
 .دكن مي  ترشح ي خود هاي ديواره تاسيم و موسين از غدهمقدار كمي پ) 3
 .است كه در سمت راست بدن قرارداردي كور  ابتداي آن روده ،تحرك زيادي ندارد) 4

   » . .. در بدن انسان هر حركت دودي«كدام عبارت صحيح است؟  -74
 .شودميمنجر به حركت رو به جلوي غذا ) 1
 .شودمنجر به گوارش مواد غذايي مي) 2
 .گيردهاي با وضع متجانس صورت ميتوسط ماهيچه) 3
 . شوداندازي ميي گوارش و تحريك اعصاب آن راهي لولهپس از اتساع ديواره) 4

   . .. نداردبراساس مدل مونش امكان  -75
 .ي وارد آوند چوبي شودپس از باربرداري آبكشي، آب طي فرآيند اسمز از آوند آبكش) 1
 .هاي تراكئيد بافت آوندي ديده شود اي در سلول ي سوم، جريان توده در مرحله) 2
 .هاي غربالي افزايش يابد هاي غربالي، فشار اسمزي سلول هاي برگ به سلول پس از انتقال قند از سلول) 3
 .باشندهاي همراه در انتقال قند از منبع به آوند آبكشي نقش داشته  سلول) 4

   . ..ي بدن كرم خاكي قطعاً  هاي حلقوي يك حلقه در زمان انقباض ماهيچه -76
  .هاي بدن در حال استراحت باشند هاي حلقوي ديگر حلقه امكان ندارد ماهيچه) 1
 .اند هاي بدن در حال استراحت هاي طولي ديگر حلقه ماهيچه) 2
 .اند هاي طولي همان حلقه از بدن در حال استراحت ماهيچه) 3
 .هاي بدن در حال انقباض باشند هاي حلقوي ديگر حلقه امكان ندارد ماهيچه) 4

   . ..هاي سيناپسي نقش دارد، در انسان،  گذاري وزيكول گفت اندامكي كه در نشانه توان نمي -77
  .ي مياني در هنگام سيتوكينز نقش دارد در ايجاد تيغه) 1
 .نقش داردسر اسپرم  دار ي آنزيم چه در توليد كيسه) 2
  .شود مي  داده آميزي و ميكروسكوپ نوري تشخيص با روش رنگ) 3
 .در توليد وزيكول انتقالي و ليزوزوم نقش دارد) 4

   . .. تواند نمينقش دارد،   . ..اندامكي كه در  C3هاي پارانشيمي گياهان  در سلول -78
  .باشد  ي منشاء گرفتهاز جسم گلژ -ي تركيبات ثانويه ذخيره) 1
 .توليد كند پيرووات -مصرف اكسيژن) 2
   .اكسيژن مصرف كند -اكسيدكربن تثبيت دي) 3
 .ي كالوين باشدفاقد چرخه -ربناكسيدك شب در تثبيت دي) 4

   . ..در شكل مقابل  -79
 .ي خام نقش دارند هاي آندودرم با داشتن نوار كاسپاري در كنترل شيره سلول) 1
 .، فاقد پروتوپالسم استATPل فاقد توانايي توليد هر سلو) 2
 .در استحكام آن نقش دارند ي خام،هدايت شيره عالوه بر عناصر آوندي) 3
 . كنندهاي خود را مضاعف ميهاي جوان قبل از تقسيم شدن، سانتريولپارانشيم) 4

 كدام عبارت صحيح است؟ -80
 .ديواره است، قطعاً فاقد دار لول داراي واكوئل ضربانهر س) 1
 .ندستهBهاي ريبوزومي در لنفوسيت مسئول سنتز پروتئينها  هستك) 2
 .است  شده دوپالسمي همان سلول ساختهي آن هاي شبكه ، توسط ريبوزومقرار گرفته بر سطح غشاي سلول انسان  هر پروتئين) 3
 .سلولي است براي تغذيه داراي دهان ،ي با ماهيي همزيستسلولي داراي رابطهنوعي تك) 4
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 2شناسي و آزمايشگاه  زيست       
 

   . ..هاي  ي زندگي خزه در سلول در چرخه -81
  .شود هاي دو تاژكه توليد مي هاي همتا، گامت ضمن جداشدن كروموزومآنتريدي، ) 1
 .شود توليد مي NADPتار، ضمن توليد قند سه كربنه،) 2
  .شود توليد مي ADP، يس فسفاتبحاصل از هاگ، ضمن توليد ريبولوز) 3
 .دهد نز رخ مييهاي انقباضي سيتوك با تشكيل حلقهحاصل از ميوز، ) 4

   . ..ي در پروتال سرخس در مرحله -82
 .شوند هاي همتا از هم جدا مي هاي دوك كروموزوم شدن رشته ، ضمن كوتاهIآنافاز ) 1
 .كند ا براي جايگاه آغاز انتخاب مي، نوكلئوتيد مناسب ركننده اول رونويسي، آنزيم رونويسي) 2
 .شود شدن ساختار ريبوزوم اولين پيوند پپتيدي تشكيل مي ، بعد از كاملآغاز ترجمه) 3
 .شود مصرف نمي ATPكربنه فسفات دار به پيرووات،  6 تركيب ، با تبديلهوازي تنفس بي) 4

 .داشته باشد  . .. تواند نمي ،كندگياهي كه هاگ خارج از بخش اسپوروفيتي رشد خود را آغاز مي در -83
  گرده ي سانتريول و كيسه) 2  تراكئيد و سانتريول) 1
 رشد پسين و عناصر آوندي) 4 تخمك و گامتوفيت سبز) 3

 » . . .ي آن بيش از دو لپه دارد ي زندگي گياهي كه دانه طور معمول در چرخه به«است؟  نادرستكدام  -84
   . شود يل ميركگن تشكآتخمزا درون  ،خالف آگاوبر) 1
 .اسپوروفيت جوان وابسته به گامتوفيت است ،همانند سرخس) 2
  .شود گامت نر داخل آنتريدي تشكيل نمي ،برخالف خزه) 3
 .دنگيردر بسياري از موارد پولك نر و ماده روي يك مخروط قرار مي) 4

 تكميل مي كند؟ نادرستعبارت زير را به طور كدام  -85
 گياهان  . ..كند  آيد و اسپوروفيت جديد از گامتوفيت نسل قبل تغذيه مي وجود مي روي اسپوروفيت به در گياهي كه گامتوفيت بر«
 » . ..بدون رويان  
         .دندن مواد غذايي به رويان نقش داريافته در رسان دو يا چند برگ تغيير شكل -خالف بر )1
 .كند غذيه مياسپوروفيت جوان در ابتداي رويش از گامتوفيت ت -همانند) 2
 .    زا، الزامي است وجود آركگن براي آميزش آنتروزوئيد با تخم -همانند) 3
 .هاي هاپلوئيد فعاليت دارد آنزيم روبيسكو در سلول -خالفبر) 4

 » . .. تواند نمي ،پروتال  . ..آندوسپرم «است؟  نادرستكدام  -86
 .كند ش اسپوروفيتي رشد خود را آغاز خارج از بخ –خالف رب) 1
 .هاي كالوين را انجام دهد اي از واكنش با كمك روبيسكو مرحله –برخالف ) 2
    .  يد ايجاد كندبا تقسيم ميتوز آنتروزوئ –همانند ) 3
 .هنگام توليد گامت كروموزوم همتا را از هم جدا كند –همانند ) 4

 با توجه به شكل مقابل چند مورد صحيح است؟ -87
    .ه والد استبخشي از اسپوروفيت گيا d) الف
 .ژنوتيپ يكسان دارند bو  c) ب
    .تفاوت دارد  aاز نظر عدد كروموزومي با b) ج
 .وجود آمده است قبل از لقاح در سال اول به dهمانند  a) د
 . را تغذيه كند cتواند  با فعاليت آنزيم روبيسكو مي a) هـ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 نقش  . ..تواند  مي،كند را توليد مي زيرشكل در ساختار موجود گياهي كه «كند؟ حيح تكميل ميطور ص را به مقابلي  مورد جمله كدام -88
 ».داشته باشد 
 ي كالوين  هاي حاصل از رشد هاگ، نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد فسفات در چرخه در سلول) 1
 اد معدني و استحكام گياه در انتقال موباشد كه هايي كوتاه با منافذ بزرگ  سلولداراي آوندي با ) 2
  در دو مرحله تثبيت كند و در كاهش تنفس نوري را كربن  اكسيد هاي غالف آوندي دي در سلول) 3
 ي آن  زني دانه ي جوان حاصل از جوانه تشكيل قالب، در حفاظت از مريستم ساقه) 4

 . . . برخورد كند،  آن نوع آلرژن ا، فرد دوباره باگر مدتي پس از برخورد بدن با يك آلرژن خاص -89
 .شوند مي ادغام تيماستوس سلولي غشا با مختلف موادي حاوي ها كوليوز) 1
 .سازد مي پادتن اديز مقدار به ها تيماستوس زبري آندوپالسم ي هشبك) 2
 .شوند مي يآلرژ عالئم بروز سبب نيستاميه ترشح با ،ها ليبازوف  همشابي خون ييها سلول) 3
 .رنددا قرار ها تيپالسموس سطحي رو ها پادتن ،آلرژن همان با لاو برخورد همانند) 4

 دقيقه40: قت پيشنهاديو
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  .نداردوجود   . ..كه  يي گياهان ي زندگي همه در چرخه -90
  آركگن ،يابد گامتوفيت در بخشي از اسپوروفيت تمايز مي) 1
 سانتريول ،اسپوروفيت بالغ مستقل از گامتوفيت است) 2
  رويان ،كند اده توليد ميهر گامتوفيت ساختارهاي چندسلولي نر و م) 3
 آندوسپرم ،يافته در رساندن مواد غذايي به رويان نقش دارد دو برگ تغييرشكل) 4

 .شود مي  . ..ي ساليانه آن  حلقه  . ..درخت نارون ي  ساقهپوست  ي ترين اليه درونيدر  -91
   دار يافت سانتريولهاي پارانشيمي  سلول –برخالف ) 1
 كئيد و عناصر آوندي يافتتراهاي  سلول –برخالف ) 2
  هاي همراه با ميتوكندري فراوان يافت سلول –همانند ) 3
 توسط يك نوع مريستم پسين ساخته ي گياهي  ي شيره دهنده هاي انتقال سلول –همانند ) 4

   . ..است؟ هورموني كه  نادرستكدام عبارت  -92
 .شود ها استفاده مي گلهاي  شاخهورت افشانه براي شادابي شود به ص زايي مي نسبت باالي اكسين به آن باعث تحريك ريشه) 1
 .شود ها مي شود باعث تسهيل برداشت مكانيكي ميوه هاي گياهي توليد مي در اغلب بافت) 2
 .ايجاد تنفس نوري مؤثر باشد تواند در ميها دارد،  ها و جوانه خفتگي دانهايجاد كننده در  اثر فعال) 3
 .شود هاي بدون دانه مي شود باعث درشت كردن ميوه ل كالوس به ساقه ميدر كشت بافت باعث تبدي) 4

 » . ..در انسان هنگامي كه «كند؟  تكميل مي نادرستيطور  كدام گزينه عبارت مقابل را به -93
 .اند ميليمتر است، سه هفته از جايگزيني گذشته است و بازوها و پاها هنوز شكل نگرفته 5رويان ) 1
 .شود هاي داخلي مانند كبد و پانكراس مشخص مي دهد ، اندام قلب رويان را تشخيص مي سونوگرافي حركات) 2
 .كنند، درازا دارد هاي خوني شروع به نمو مي برابر زماني كه رگ 11رويان يك گرم وزن دارد، حدود ) 3
 .حد خود قرار دارد ترين كمخون در  FSHو LH اختالف ميان ي قطبي است، اووسيت اوليه در حال تبديل به اووسيت ثانويه و نخستين گويچه) 4

 .نقش داشته باشد  . .. تواند نميكبدي نوكلئوتيد در سلول  -94
  استرپيوند فسفودي ي كننده به عنوان مونومر در ساختار آنزيم ايجاد) 1
  نوگلوكاگ ينبه عنوان پيك دوم) 2
 پتاسيم -در فعاليت پمپ سديم) 3
  ي پيوندپپتيديكنندهآنزيم سنتزدر ساختار  به عنوان مونومر) 4

   . ..در هر باكتري  -95
 .                 شود تشكيل مي يي سلول ، ديوارهزمان با فرورفتگي غشاء هم) 1
 .گيرد مراز تقسيم دوتايي صورت مي پلي DNAبه دنبال هر بار فعاليت ) 2
 .   ي آغاز همانندسازي وجود دارد فقط يك نقطه DNAبه ازاي هر مولكول ) 3
 .، دو عدد دو راهي همانندسازي وجود داردDNAبه ازاي هر مولكول ) 4

 كند؟ تكميل مي ينادرستطور  ي زير را به چند مورد از موارد زير جمله -96
 » . ..پس از آن كه   . ..ي سلولي  در چرخه«

 .شوند ها مضاعف مي شوند، سانتريول كروموزوم ها مضاعف مي –گياهي كه فاقدآوند است ) الف
 .شوند ها به قطبين هسته كشيده مي شوند، كروموزوم هاي ريز پروتئيني كوتاه مي رشته -ها  پريمات) ب
 .شود هاي دوك تشكيل مي ها از هم دور شدند، رشته سانتريول –گياهي كه عنصر آوندي دارد )  ج
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

 .برابر است  . .. هاي اتوزومبا تعداد كروموزوم  . ..هاي تعداد كروموزوم -97
 سلول سوماتيك ملخ نر -اتوزوم تخمك شامپانزه )2 سلول سوماتيك ملخ نر -اسپرم انسان )1
  اسپرم شامپانزه -ملخ نر )4 سلول سوماتيك شامپانزه -سيب زميني )3

   . ..ها  ي گامت در حالت طبيعي  همه -98
  . كروموزوم جنسي دارند) 2 .    حاصل تقسيم ميوزاند) 1
 .هاي والد خود را دارند نصف كروموزوم) 4 .كروماتيدي هستند تك) 3

   . .. ،ندارند موسيتي مادرزاد طور به كهي افراد در -99
 .    دارد وجودي سلولي منيانقص ) 1
 .يابنديم تكامل استخوان مغز در Tي هاتيلنفوس) 2
 .دارند عهده بر راي اصل نقش هاپادتن ،يسرطاني هاسلول با مبارزه در) 3
 .كننديم حمله روسيو به آلودهي هاسلول به مكملي هانيپروتئ) 4

   . ..كه  شود هنگامي مي  . ..در تقسيمي كه منجر به توليد  -100
 .شوند هاي دو كروماتيدي به قطبين هسته كشيده مي شود، كروموزوم دوك تقسيم كوتاه مي –گامت در هيدر ) 1
 .شوند ها از هم دور مي انتريولشود، س تتراد تشكيل مي –هاگ در يوالف ) 2
 .شود كروماتيدي تشكيل مي 4رود، ساختار  غشاي هسته از بين مي  –گامت در خزه ) 3
 .شود ، تتراد تشكيل نميروند ميها به قطبين سلول  سانتريول –اسپرم در زنبور ) 4
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   . ..گفت كه گياه غيرطبيعي دووري  توان نمي -101
 .شود زا درون آركگن با تقسيم ميتوز توليد مي تخم) 2 .دهد م ميبدون سانتريول تشكيل دوك تقسي) 1
 .دارد كروموزوم 28ي آن  ي رسيده ي گرده دانه) 4 .مجموعه كروموزوم دارد 6آلبومن دانه آن ) 3

   . ..ميكروب مربوطه   . ..اينترفرون،  ي هاي توليدكننده سلول -102
  .اند ناتوان گرديده –هاي متابوليسمي  در مقابله با عملكرد آنزيم) 1
 .اند مقاوم گشته –به سبب توليد اينترفرون نسبت به ) 2
   .اند ناتوان گرديده  –در مقابله با عملكرد توكسين ) 3
 .سنتز كنندرا  –هاي  ها و پروتئين توانند ژن مي) 4

   . ..قطعاً   . .. ي همه -103
  .باشند ميگرانولوسيت  –هستند روبين يبيل ي هاي توليدكننده كه منشأ سلول يهاي فاگوسيت كننده) 1
 .دفاع اختصاصي دارند –شوند  هايي كه خارج از مغز استخوان ساخته مي گرانولوسيت) 2
  .ي چند قسمتي دارند هسته –هايي كه در دفاع غيراختصاصي نقش دارند  سلول) 3
 .ين سلولي اندك دارندفضاي ب –موسين  ي كننده هاي ترشح سلول) 4

 » . ..هاي  ماستوسيت، بعضي پروتئين در يك سلول«است؟  نادرستت كدام عبار -104
  .اند هاي ديگري ساخته شده غشاي آن  توسط ريبوزوم سلولمتصل به ) 1
 .آنزيمي، در ايجاد پيوند بين ريبونوكلئوتيدها نقش دارند) 2
  .اتصال دارندالسمايي هاي غشاي پ اسكلت سلولي، به پروتئين) 3
 .شوند حلي غير از محل فعاليت خود توليد ميهيستوني، در م) 4

 ؟ستنيدرست ، كدام مطلب شودي چهار سر مي ماهيچهورون حركتي كه باعث تحريك ن يي نوروندر فرايند انعكاس زردپي زير زانو، درباره -105
  .دباشطويل ميكند ها نزديك ميآنبخشي از نورون كه پيام عصبي را به جسم سلولي  )1
 .آن درون بخش سفيد و خاكستري نخاع قرار ندارد جسم سلولي )2
    .ر سديمي نورون رابط نقش داردداهاي دريچهدر باز كردن كانال )3
 .دشودار ميهاي عصبي پوششسط سلولتو )4

 ؟كدام عبارت درست استدر مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاء يك نورون حسي،  -106
    .شوند دار پتاسيمي بسته ميي دريچههادر ابتداي پتانسيل عمل، كانال) 1
 .بعد از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل سلول شديداً كاهش خواهد يافت) 2
 . دار سديمي باز مي شوندهاي دريچهكانال+ 40با نزديك شدن پتانسيل عمل، به ) 3
 .كاهش خواهد يافت دار پتاسيمي، غلظت سديم درون سلول هاي دريچه در پي بسته شدن كانال) 4

 .باشدمي  . .. تشريح مغز گوسفنددر  -107
 چهارگانه  هاي ي برجستگيجلوفيز در  اپي) 2 درخت زندگي باالي اجسام مخطط) 1
 و پل مغزيهاي مغزي  پايك بينكياسماي بينايي ) 4 چهارگانه هاي مجراي سيلويوس پشت برجستگي) 3

 است؟ نادرست كدام -108
 »  . .. كه شود مي سبب  . .. به بيآس«
 .گردد ناتوان مخچه در يينايب اطالعاتي برخ پردازش از فرد -مخچه) 1
 .ردينگ انجامي درست بهي حس اطالعات تر شيبپردازش  -مخ) 2
 .شود مختلي طيمحي عصب دستگاه در اطالعات انتقالهر نوع  -مغز ي ساقه) 3
 .شود  مختل بدن نقاط اغلبي حس اطالعات پردازش -تاالموس) 4

   . .. هاي سلول ،انسان در -109
  .دنشو بخش رنگين چشم، با تحريك اعصاب پيكري باعث تنظيم قطر مردمك مي) 1
 .دنشو ي ساركوپالسمي احاطه مي ي مژكي، توسط شبكه ماهيچه) 2
  .كنند ، احيا ميNADH، پيرووات را به كمك ي چشم هيشبك) 3
 .دنكن سلولي مياي با صرف انرژي، سديم را وارد فضاي بين  استوانه) 4

 صحيح است؟ كدام مطلب -110
  .دنهاي چشايي قرار دار هايي هستند كه در سيتوپالسم سلول پروتئين ،هاي شيميايي گيرنده) 1
 .ي چشايي است روي زبان هر سلول چشايي داراي چندين جوانه) 2
  .رار دارندي بيني ق كه در سقف حفره گيرد صورت ميهاي شيميايي  توسط گيرنده ،ي غذا درك مزه )3
 .  هاي بو در مخاط بيني قرار دارند هاي گيرنده مژك )4

 كدام عبارت زيرصحيح است؟ -111
 .دهند مي  ، كاهشپژواكيهايي دارند كه حساسيت گوش را نسبت به اصوات  خود ماهيچه ميانيها درگوش  خفاش) 1
 . تشخيص دهد را كند دمي خود ايجاد مي ي اج الكتريكي كه توسط بالهد كه قادر است اموهاي الكتريكي دار گربه ماهي در خط جانبي خود گيرنده )2
 .دهد تا فشار آن در دو طرف يكسان شود شيپوراستاش هوا را بين گوش داخلي و حلق انتقال مي )3
 .برند ي مكانيكي بهره مي از نوعي گيرنده تر ي خود بيش گونه براي برقراري ارتباط با افراد هم ها پريمات )4
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 مورد از موارد زير صحيح مي باشند؟چند  -112
  .يابد هاي مختلف هيپوفيز ادامه مي هاي عصبي هيپوتاالموس در بخش آكسون سلول) الف
 .شوند هاي هيپوتاالموس در محلي غير از محل ساخت خود به خون وارد مي تعدادي از هورمون) ب
 .شوند شوند و موجب آغاز توليد هورمون خاص آن غده مي ه ميريز ديگر برد هاي درون هاي هيپوفيز به سمت غده ي هورمون همه) ج
 .هاي خود را كاهش دهد شوند هيپوفيز پيشين ترشح هورمون هاي هيپوتاالموس سبب مي تعدادي از هورمون) د
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

 .است شده فراهم  . .. امكان ملخ، در  . .. وجود با -113
 يختصاصا دفاع -ها تيفاگوس مشابههايي  سلول) 1
 يقارچ ضد تيفعال -گوگرد ازي غن كوچكي دهايپپت )2
 قطعه هر درها  چهيماه تيفعال مستقل كنترل -يپشتي عصب طناب دري عصبهاي  گره )3
 يحركت وي حس اطالعات پردازش -ها نوروني سلول جسم از متشكلهايي  گره )4

 » . .. تواند موني كه در استخوان جناغ گيرنده دارد ميهور« كند؟  تكميل مي نادرستيطور  عبارت مقابل را بهكدام مورد  -114
  ها شود فعال كردن برخي ويتامين سبب) 1
  .اكسيژن از كليه ترشح شود افزايشبه دنبال ) 2
     .ر غشاي گلبول قرمز افزايش دهدفعاليت نوعي آنزيم را د) 3
 .بازجذب كليوي را افزايش دهد) 4

و پسري مبتال به تحليل B، پسري هموفيل با گروه خونيAو زني سالم با گروه خونيABون با گروه خونياز ازدواج مردي مبتال به هانتينگت -115
 ي كه فقط به هموفيلي مبتالست به همهAمطابق با قانون احتماالت، احتمال تولد پسري با گروه خوني. است عضالني دوشن متولد گرديده

 فرزندان سالم اين خانواده كدام است؟

1 (1
4 2 (1

8 3 (1
2 4 (1

16 

 » . ..ي مقابل  در دودمانه« د؟كن تكميل مي تيدرسناطور  ا بهر مقابلي  عبارت جمله كدام -116
 .تشخيص است ي افراد قابل اگر اتوزوم مغلوب يا اتوزوم غالب فرض شود ژنوتيپ همه) 1
 .باشدمغلوب  Xوابسته به تواند  ميغيرممكن باشد بيماري  9ي  اگر تولد فرد شماره) 2
 .غيرممكن است 10و  5ي  غالب باشد تولد فرد شماره Xاگر بيماري وابسته به ) 3
 .يگوس هستندهتروز 3و  2ي  ي اتوزوم غالب باشد فرد شماره اگر دودمانه) 4

ير را ي ز چند مورد از موارد زير جمله. شود و بلندي بر كوتاهي غالب است الل كنترل مي 2صفت طول بال در زنبور اتوزومي است و توسط  -117
 » . ..ي زنبورها  در همه« .كنند نميدرستي تكميل  به
   .نوع ژنوتيپ وجوددارد 3) الف
 .تنهايي در بروز صفت مغلوب ناتوان است الل مغلوب به) ب
  .   شوند ها تشكيل مي ها در پي تفكيك الل گامت) ج
 .شود هنگام تشكيل گامت ساختار چهار كروماتيدي تشكيل مي) د
 .دارد دو الل وجودبراي هر صفت ) هـ
1 (4 2 (3 3 (2 4 (5 

 .اند رحم  . .. بوده و  . ..دار،  پستانداران كيسه -118
 داراي -زا بچه) 4 داراي -زا زنده) 3 فاقد -زا زنده) 2 فاقد -زا بچه) 1

    . ..طور معمول در اين مرحله  به .دهد ي تخمدان را در يك فرد سالم نشان مي شكل زير بخشي از چرخه -119
 .غلظت خوني استروژن همواره بيش از پروژسترون است) 1
 .تگذار اسيني كننده بر ترشح استروژن تأثيرهورمون لوتئ) 2
 .هاي رحمي رو به افزايش است هاي هيپوفيزي در مويرگ غلظت هورمون) 3
 .هاي جنسي روبه كاهش است طي خودتنظيمي منفي مقدار هورمون) 4

 » . ..به طور معمول، در مردان بالغ «كند؟ را به درستي تكميل مي مقابلچند مورد عبارت  -120
 .كندمي ديديم تحريك تستوسترون توليد اسپرم را در اپي) الف
 .كندها كمك ميترشحات پروستات به خنثي كردن محيط قليايي مسير حركت اسپرم) ب
 .شود ها متوقف مي ي مياني اسپرم، در عدم حضور اكسيژن توليد انرژي زيستي توسط ميتوكندري قطعهدر ) ج
 .هاي حركتي متفاوت استهايي با قابليتديديم داراي اسپرم اپي) د
1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 
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 15:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

 2و  1  فيزيك      

ترتيب از راست به چـپ چـه چيـزي تشـكيل      به گيرند، كه مراكز ماه، خورشيد و زمين در يك امتداد قرار مي دركسوف و درخسوف هنگامي -121
 شود؟ مي

 سايه سايه و نيم –سايه  سايه و نيم) 2 سايه  سايه و نيم –فقط سايه ) 1
 فقط سايه  – سايه سايه و نيم) 4 فقط سايه  –فقط سايه ) 3

10ي تختي و با سرعت  موازات آينه به  ABمطابق شكل زير جسم  -122 m
s

اگر جسم و تصـوير آن در هـر ثانيـه    . دكن ميسمت چپ حركت به  
 متر به يكديگر نزديك شوند، سرعت حركت آينه چند متر بر ثانيه است؟4ي  اندازه به
1( 8  
2 (6  
3( 3  
4( 12  

 ،درجه باشـد  D̂اين پرتو  انحرافي  زاويه اگر. كند و امتداد آن از كانون آينه عبور مي بر سطح آينه تابيده است SI، پرتو زيرمطابق شكل  -123
 است؟ چند درجه̂ي  زاويه

1(2
D̂  

2(90 2
D̂

   

3(180 2
D̂

  
4(180 D̂  

 است؟ نادرستي كاو  كدام گزينه در مورد تصوير تشكيل شده در آينه -124

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
باشـد، تصـوير    30cmي كانوني آينه  اگر فاصله. متري از آن قرار دارد سانتي10ي  ي كاو و در فاصله جسمي عمود بر محور اصلي يك آينه -125

 شود؟ متري از كانون آينه تشكيل مي ي چند سانتي جسم در فاصله

1 (45 2 (30 3 (15 4 (35 
 چند درجه است؟ îي  زاويه. داده شده است  نشاندر منشور SI، مسير پرتو نور رو روبهدر شكل  -126

1 (30  
2 (45  
3 (60  
4 (90 

از  يكي بهاست و شما بايد كتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوجدانش دقيقه 40: قت پيشنهاديو
 .پاسخ دهيد» 3فيزيك « يا » 2و  1 فيزيك«هاي  سؤال  دو دسته
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 16:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

شخص . كند از آب پر شده است، نگاه مي 120cmي يك متري سطح آب به كف استخري كه تا ارتفاع  طور تقريباً عمود از فاصله شخصي به  -127
آببيند؟  متري از چشم خود مي ي چند سانتي اصلهكف استخر را در ف

4
3(n ) 

1 (280 2 (190 3 (200 4 (90 
 افزايش يابد؟ 15ي حد محيط  ضريب شكست اين محيط چند برابر شود تا زاويه. است 2ضريب شكست محيطي برابر با  -128

1 (2 2(2
2 3(1

2 4(2 
جـاي   اگـر بـه  . متري از آن قـرار دارد  سانتي 15ي  و در فاصلهمتر  سانتي 10ي كانوني  با فاصلهي همگرايي سعدجسمي عمود بر محور اصلي  -129

 شود؟ و تصوير نسبت به حالت اول چند برابر مي ي جسم ي كانوني استفاده كنيم، فاصله عدسي همگرا از عدسي واگرا با همان فاصله

1(1
5 2(3

5 3(5
3 4(5 

دست آمده  اگر طول تصوير به. دهيم قرار ميها  يك عدسي همگرا را بين شيء و پرده به موازات آن. متر است سانتي 80اي  ي يك شيء از پرده فاصله -130
 متر است؟ هاي عدسي از يكديگر چند سانتي ي كانون باشد، فاصله برابر با طول شيء  روي پرده

1 (20 2 (80 3 (40 4 (24 
sinˆاگر منحني تغييرات . تابد پرتوي نوري از هوا، به محيط شفافي مي -131 i  برحسبˆsinr   رو روبـه مطابق شـكل 

mدر اين محيط شفاف چند  رباشد، سرعت حركت نو
s

5است؟  
1 1 3 10 kmˆr̂ , i ,n ,c )

s
  ي  ترتيب زاويه به

 .)تابش و شكست هستند

1(52 10  2(82 10 
3(84 5 10/   4(54 5 10/  

ي بسيار دور از عدسي  اگر جسم را از كانون عدسي تا فاصله. جسمي بر روي كانون عدسي همگرايي و عمود بر محور اصلي آن قرار دارد -132
 كند؟ صورت طول تصوير چگونه تغيير مي جا كنيم در اين جابه

 .يابد پس كاهش ميابتدا افزايش س) 2  .يابد پيوسته افزايش مي) 1
 .يابد پيوسته كاهش مي) 4 .يابد ابتدا كاهش سپس افزايش مي) 3

از جسم مطابق شكل زير شده  اگر تصاوير تشكيل. دهيم قرار مي )2(و ) 1(ي نوري در دو مكان  جسمي را عمود بر محور اصلي يك وسيله -133
 ؟تواند باشد هاي زير مي يك از گزينه ي نوري كدام باشند، اين وسيله

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

 است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام -134
 .ي زمين برابر صفر است جا كنيم كار نيروي جاذبه مي را در راستاي افق جابهسجاگر ) 1
 .اگر انرژي جنبشي جسمي ثابت باشد، شتاب آن صفر است) 2
 .برايند نيروهاي وارد بر جسم صفر باشد تواند مير روي جسمي صفر باشد، اگر كل كار انجام شده ب) 3
 .كار نيروي كشش ريسمان صفر است ،در حركت آونگ) 4

10ي  روي سطح ناهمواري با سرعت اوليه 1kgمطابق شكل مقابل، جسمي به جرم  -135 m
s

اگر . آيد مي به حركت در Aي نقطه از 

12برابر با  Bي  سرعت جسم هنگام عبور از نقطه m
s

10شده در اين مسير چند ژول است؟  انرژي تلف باشد،  N(g )
kg

 

1 (7-   
2 (14-  
3 (21-   
4 (28- 
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 17:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

22ي دو جسم با شتاب ثابت  در شكل زير، مجموعه -136 m
s

كار نيرويي كه از طرف . دنكن دار بدون اصطكاكي حركت مي سمت باالي سطح شيب به 

10چند ژول است؟ دار  شيببر روي سطح  متر2ي  جايي دستگاه به اندازه شود در جابه وارد مي Bبه جسم  Aجسم  N(g )
kg

 

1 (28 
2 (24- 
3 (24 
4 (28- 

1كه جسم  پس از آن .كند از حال سكون شروع به حركت مير شكل مقابل، دستگاه د -137 5m kg ي  اندازه به
20cm ها اصطكاكي  جرم نخ و قرقره و كليه(ي كل دستگاه چند ژول خواهد بود؟ پايين آمد، انرژي جنبش 

53ناچيز است و  0 8 10 N(sin / ,g
kg

   

1 (2/3 
2 (6 
3 (8/6 
4 (10 

20سطح مقطع  ي مويين با  لوله يك -138 5/ mm هاي آب و  اگر نيروي چسبندگي سطحي بين مولكول. دهيم را در ظرفي محتوي آب قرار مي

31شيشه در راستاي قائم برابر  2 10/ N آبرود؟  متر در لوله باال مي باشد، آب تا چه ارتفاعي برحسب سانتي 31 10g N( ,g )
kgcm

   

1 (24 2 (4/2 3 (12 4 (2/1 
 شود؟ ها مي ناپذيري مايع زير باعث تراكمكدام عامل  -139

 ها بر روي يكديگر لغزيدن مولكول) 2 ها نيروي رانشي بين مولكول) 1
 هاي مايع ي مولكول اندازه) 4 هاي مايع اي مولكول حركت كاتوره) 3

 850گرم باشد، جرم  1400برابر با  Aمترمكعب از مايع  سانتي 1750جرم اگر . است B، نصف چگالي مايع Aچگالي مايع  -140
 چند گرم است؟ Bمترمكعب از مايع  سانتي

1 (340 2 (680 3 (1360 4 (2125 
38متر از فلزي به چگالي  سانتي 10ضلع  ي بههمگن عبمك -141 g

cm
7ي  ساخته شده و به اندازه  5/ kg ي داخل آن چند گرم  در حفره. جرم دارد

30روغن به چگالي  8 g/
cm

 توان جا داد؟ مي 

1 (5/37 2 (50 3 (25 4 (75 
 ؟نيستي زير صحيح  كدام گزينه. ي زير، آب به يك ارتفاع ريخته شده استها ظرف در -142

 .باشد مي 2تر از مايع ظرف  بيش 1ظرفيت گرمايي مايع ظرف ) 1
 .برابر است 2و  1هاي  ظرفهاي  مولكول متوسط انرژي جنبشي) 2
 .دهد رخ مي 2تر از مايع ظرف  بيش 1تبخير سطحي در مايع ظرف ) 3
 .دو ظرف با يكديگر برابر هستندب درون آانرژي دروني ) 4

يك  كدام و   ،صورت بين  ضريب انبساط حجمي يك ماده باشد، در اين ضريب انبساط سطحي و  ضريب انبساط طولي،  اگر  -143
 .)اند تعريف شده SIدر  و   ،(باشد؟  از روابط زير برقرار مي

1 (2 3
 

   2 (     3 (2 3     4 (3 2
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 18:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

ي فلزي بـا   چه دماي يك ميله چنان. دهد درجه نشان مي 200درجه و ) -40(ترتيب  تمسفر بهآدماسنجي دماي ذوب و جوش آب را در فشار يك  -144

4ضريب انبساط طولي  110
K

 كند؟ درجه افزايش يابد، طول ميله نسبت به حالت اول چند درصد تغيير مي 60بندي اين دماسنج  طبق درجه 
1( 2 5/ 2 (0 25/ 3( 0 6/ 4( 6 

10گرم يخ  200 -145 C   2گرم آب  100را درون C شده با محيط ناچيز باشد، در نهايت چه خواهيم داشت؟ اگر گرماي مبادله. اندازيم مي 

336F
kJL )
kg

ــخو 2100 ي Jc
kg C




4200 آبو J(c
kg C




   

  ي سلسيوس گرم يخ صفر درجه 210و ي سلسيوس مخلوط آب صفر درجه) 1
 ي سلسيوس گرم يخ صفر درجه 5/197و  ي سلسيوس وط آب صفر درجهمخل) 2
   ي سلسيوس گرم آب صفر درجه 300) 3
 ي سلسيوس گرم يخ صفر درجه 300) 4

20با دماهاي   را بين دو نقطه 225cmو سطح مقطع  80cmطول  ي فلزي به مطابق شكل يك ميله -146 C   80و C بعد از . دهيم قرار مي
 ي سلسيوس است؟  ، چند درجهPي  متري نقطه سانتي 20واقع در  Mي  ايجاد تعادل، دماي نقطه

1 (5-   
2 (5 
3 (10   
4 (10- 

كيلوگرمي 200ي  داشتن دماي گاز كامل درون سيلندر، يك وزنه اگر با ثابت نگه. پيستون بدون جرم و در حال تعادل است زيردر شكل  -147

10(آيد؟  متر پايين مي روي پيستون قرار دهيم، پيستون چند سانتي Ng
kg

  5و
0 10P Pa ( 

1 (10   
2 (20  
3 (5   
4 (15   

 شود؟ درصد افزايش يابد، فشار گاز چند برابر مي 25درصد كاهش يابد و دماي مطلق آن  25اگر حجم مقدار معيني گاز كامل  -148

1 (3
4 2 (3

5 3 (5
3 4 (4

3 

اگر دما را ثابت فرض كنيم . كند طرف سطح آب حركت مي متري آب ايجاد شده است به 70هوايي كه در يك عمليات غواصي در عمق   حباب -149

5شود؟ شعاع اين حباب در سطح آب چند برابر مي
0 310 10 1N gP Pa ,g , )

kg cm
   و هوا را گاز كامل در نظر بگيريد.( 

1 (8 2 (4 3 (2 4 (3 

47، دماي گاز كامل درون پيستون در ابتدا برابر با زيردر شكل  -150 C 23اگر دماي اين گاز را به  .است C  متر  برسانيم، پيستون چند سانتي
 .)نظر كنيد از اصطكاك پيستون و استوانه صرف(رود؟  پايين مي

1 (31 
2 (28 
3 (50 
4 (14 

 آب
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 19:  ي صفحه تجربيگاهي دانش اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

 3  فيزيك      

ميـدان   كدام گزينه در مورد پتانسـيل الكتريكـي نقـاط،    . شود جا مي جابه Bي  تا نقطه Aي  در شكل زير يك بار الكتريكي مثبت از نقطه -151
 صحيح است؟ Bو  Aالكتريكي و انرژي پتانسيل الكتريكي بار در نقاط 

1 (A B A B A BV V ,E E ,U U   
2( A B A B A BV V ,E E ,U U   
3 (A B A B A BV V ,E E ,U U   
4 (A B A B A BV V ,E E ,U U   

1هاي الكتريكي حاصل از بارهاي  در شكل زير برايند ميدان -152 5q C   2وq  ي نقطه(در مبدأ مختصاتO (  5000برابـر بـاE i


. اسـت  
 چند ميكروكولن است؟ 2qي بار الكتريكي  اندازه

1( 10  
2( 15 2 
3( 15  
4( 10 2 

3Bو  Arهاي  شعاع به ترتيب به  Bو  Aي رساناي  دو كره -153 Ar r  و چگالي سطحيA  3وB A   اند داراي بارهاي الكتريكي مثبت .
 ها شود؟ ها برابر با نسبت شعاع آن تر منتقل شود تا نسبت بار كره ي كوچك تر به كره ي بزرگ تقريباً چند درصد از بار كره

1( 22 2( 35 3( 76 4( 83 
34ترتيب برابر با به Bو  Aدر يك ميدان الكتريكي، پتانسيل الكتريكي نقاط  -154 5 10/ V  32و 7 10/ V بـراي انتقـال بـار    . باشـند  مي

2 5q / C  ي از نقطهB ي به نقطهAگيرد؟ دان انجام ميژول كار توسط مي ، چند ميلي 

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

2000ميدان الكتريكي يكنواختي به بزرگي  ،در شكل زير -155 N
C

5qگر بار ا. سازد درجه مي 30ي  با راستاي افق زاويه  C     را در راسـتاي
AB)40كند؟  ژول تغيير مي جا كنيم، انرژي پتانسيل الكتريكي بار چند ميلي با سرعت ثابت جابه Bي  تا نقطه Aي  قائم از نقطه cm) 

1( 2 

2( 2 3 
3( 2 

4( 2 3 
هاي خازن را از هم دور كنيم، اختالف پتانسيل الكتريكـي دو سـر    را باز كرده و سپس صفحه kاگر پس از پر شدن خازن، كليد  در مدار شكل زير،  -156

  .يابد مي… ريكي ذخيره شده در خازن و انرژي الكت… خازن 
   افزايش -افزايش) 2  كاهش -كاهش) 1
 كاهش -افزايش) 4  افزايش -كاهش) 3

 باشد؟ ها چند ميكروژول مي ي خازن شده در مجموعه  شكل زير، مقدار انرژي الكتريكي ذخيره در مدار -157

1( 100 
2( 400 
3( 225 
4( 625 

 دقيقه 40: قت پيشنهاديو

V

C

k
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 20:  ي صفحه تجربيگاهي دانش اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

را با   ي بين دو صفحه فاصلهرا نصف و   ي بين دو صفحه سپس فاصلهو  كنيم جدا مي مولدپس از پرشدن از را الكتريك هوا  خازن تختي با دي -158
 ؟كند فحات چه تغييري ميبين صالكتريكي ميدان  ي اندازه .كنيم طور كامل پرمي به 2ثابت  الكتريكي به دي

1 )2 .شود برابر مي 4 )1
1 )3 .شود برابر مي 4

 .كند تغييري نمي )4 .شود برابر مي 2

5يك برابر با  ها مشابه و ظرفيت هر تمامي خازن ،در مدار شكل زير -159 F 1انرژي ذخيره شده در خازن . استC چند ميكروژول است؟ 

1( 640 

2( 320
3 

3( 1440 
4( 160 

 شود؟ چند ميكروكولن مي 1Cشده در خازن  را باز كنيم بار الكتريكي ذخيره Kبسته است، اگر كليد  Kابتدا كليد  در شكل زير -160
1( 27  

2( 75 

3( 45  

4( 120 

در چند متـر از  . گرما ايجاد شده است Qي اندازه ثانيه به 20زمان  است، در مدتVمتر كه اختالف پتانسيل دو سر آن 8طول  در سيمي به -161
 شود؟ گرما ايجاد مي 2Qي  اندازه دقيقه به 2همان سيم با همان اختالف پتانسيل در مدت زمان 

1 (12 2 (4 3( 24 4 (16 
 مقاومت دروني مولد چند اُهم است؟. كند افزايش دهيم، توان خروجي مولد تغيير نمي6را  Rمت متغيري مقاو در مدار شكل زير، اگر اندازه -162

1( 4 

2( 2 3 
3( 2 
4( 12 

3B ،شكل زيرمدار در  -163 AV V V   3جريان . استI  چند آمپر است؟برابر با 
1( 1   
2( 75/9 
3( 3   
4( 25/6 

 C، بار الكتريكي ذخيره شده در خازن1Rبا افزايش مقاومت متغير. دهد نشان مي Bو Aي شكل زير، بخشي از يك مدار را بين دو نقطه -164
 .)ثابت است Bو Aاختالف پتانسيل بين(چگونه تغيير خواهد كرد؟ 

 .شود زياد مي )1
 .شود كم مي )2
 .ماند ثابت مي )3
 .توان نظر داد نمي )4

 چند ولت است؟ ABVوات باشد،  108 برابر اُهمي 3در مدار زير، اگر توان مصرفي در مقاومت  -165
1 (108 2 (180 3( 36  4 (72 
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 21:  ي صفحه تجربيگاهي دانش اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

 شود؟ اهمي تلف مي4اومت چند ژول انرژي الكتريكي در مق 2sرو، در مدت  در مدار شكل روبه -166
1( 18 
2( 30 
3( 32  
4( 24 

 به كدام مقاومت است؟  تعلقترين توان مصرفي م بيش ها به اختالف پتانسيل ثابتي متصل شود، ي مقاومت سر مجموعه ، اگر دوشكل زيرمدار در  -167
1 (1R 
2 (2R 
3 (3R 
4 (4R 

توانـد   جهت پرتاب الكترون كدام سمت مـي . كنيم صورت افقي پرتاب مي در ميدان مغناطيسي زمين به vرا با سرعت mالكتروني به جرم  -168
 رون بدون انحراف بر مسيري مستقيم و افقي به حركت خود ادامه دهد؟باشد، تا اين الكت

 مغرب) 4 مشرق )3 جنوب) 2 شمال) 1

Bوارد ميدان مغناطيسي يكنواخت  0vي بارداري با سرعت  در شكل مقابل، ذره -169


 0Tشود و در مدت زمان مي 
ي زيـر در مـورد ايـن ذره     كدام گزينه. شود كند و سپس از ميدان خارج مي اي را طي مي دايره يك مسير نيم

 است؟ نادرست
 .ر الكتريكي ذره، منفي استبا) 1
 .بزرگي سرعت ذره در هنگام ورود و خروج از ميدان يكسان است) 2
 .يابد دايره افزايش مي منيمسير افزايش يابد شعاع   ي سرعت اوليه اگر اندازه) 3
 .شود تر مي بيش 0T، زمان طي شده در ميدان از كاهش دهيمي سرعت اوليه را  اگر اندازه) 4

هاي جديـد   بزرگي ميدان مغناطيسي در محور اصلي هركدام از سيملوله. كنيم يك سيملوله با طول و تعداد دور مشخص را از وسط نصف مي -170
 .)يكسان است سيملوله در هر دو حالت جريان عبوري از(ي اوليه است؟  رابر بزرگي ميدان مغناطيسي روي محور اصلي سيملولهچند ب

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

هـا   ي كوچك در مركـز مشـترك حلقـه    ي ميدان مغناطيسي ناشي از جريان حلقه زه، اگر اندارو روبهدر شكل  -171
 ها كدام است؟ ي ميدان مغناطيسي كل در مركز حلقه باشد، اندازه Bبرابر

1( 2
3 B  2( 3

2 B  

3( 3
5 B  4( 5

3 B  
بزرگـي  . دهـيم  را از آن عبور مي 5Aآوريم و جريان الكتريكي  درمي4cmو شعاع  5cmاي به طول  صورت سيملوله را به 48mسيمي به طول  -172

(3ناطيسي روي محور سيملوله چند گاؤس است؟ ميدان مغ  7و
0 12 10 T.m(

A
   

1( 24 2( 4/2 3( 240 4( 024/0 
در چه . اند متري از هم ثابت شده سانتي20ي  ، دو سيم راست، طويل و موازي در فاصلهرو روبهمطابق شكل  -173

 شود؟ متر، ميدان مغناطيسي برايند حاصل از دو سيم صفر مي برحسب سانتي Aسيم  اي از فاصله
1 (10   
2 (20 
3( 5   
4 (15 
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 22:  ي صفحه تجربيگاهي دانش اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

 شود؟ ها استفاده مي ي سيملوله معموالً از چه موادي به عنوان هسته -174
  فرومغناطيس سخت )2  فرومغناطيس نرم )1
 ارا مغناطيسپ )4 فرومغناطيس نرم يا سخت )3

0صورت  برحسب زمان به SIي شار عبوري از يك پيچه در معادله -175 4 50/ sin( t)   آن  حلقه بـوده و مقاومـت   100پيچه داراي . است
 آن چند آمپر است؟در ي جريان القائي  بيشينه. باشد اهم مي100برابر 

1(20  2(10  
3(2  4(1 

3برابر ) 2(شكل  ي مدار سيملوله به  )1(شكل ي مدار  سيملولهاگر نسبت انرژي مغناطيسي ذخيره شده در  -176
لوله  باشد، نسبت ضريب خودالقايي سيم 2

 كدام است؟) 2(به شكل ) 1(در شكل 

1(32
3  2(3

32 

3(384  4(1
384 

24پيچه اُهم است و سطح مقطع اين 3دور حلقه و مقاومت  500اي داراي  پيچه -177 10 يـك  هاي  خطاگر سطح اين پيچه عمود بر . مترمربع است
 وجود آيد؟ آمپر در پيچه به ميلي 4اين ميدان با چه آهنگي برحسب تسال بر ثانيه تغيير كند تا جرياني به شدت بزرگي ميدان مغناطيسي باشد، 

1 (41 2 10/   2 (36 10  
3 (46 10  4 (31 2 10/  

0tي  در لحظه ABي  در شكل زير، ميله -178  ، 22در جهت نشان داده شده با شتاب ثابت m
s

ع به حركـت  شروسمت راست  بهاز حال سكون  

10tي  شده در حلقه در لحظه ي القا ي نيروي محركه تيب اندازهتر به. كند مي s  چند ولت و جهت جريان در مقاومتR كـدام سـمت     به
 .) باشد مي 5Gي كاغذ برابر با  ي ميدان مغناطيسي يكنواخت عمود بر صفحه و اندازه20cmبرابر با  ABي  طول ميله(است؟ 

1 (34 10و 
2 (32 10و 
3 (32 10و 
4 (34 10و 

بـار شـار    اي كه بـراي اولـين   در لحظه. حلقه دارد برحسب زمان، مطابق شكل زير است 100كه   نمودار شار مغناطيسي عبوري از يك پيچه -179
23 عبوري از پيچه مغناطيسي 10 ي القايي در پيچه چند ولت خواهد بود؟ شود، نيروي محركه وبر مي 

1( 200 
2( 400 
3( 200 3 
4( 400 3 

 كند؟  ي اوليه باشد، اين مبدل چگونه عمل مي هاي پيچه تر از تعداد حلقه يه بيشي ثانو هاي پيچه در يك مبدل آرماني، اگر تعداد حلقه -180
 .كند جريان را كم مي )2  .كند ولتاژ را كم مي )1
 .كند توان را زياد مي )4  .كند توان را كم مي )3
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 23:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 2شيمي       
 
 
 

 . . . ي  گزينه به جزي اتمي دالتون هستند  هاي زير از بندهاي نظريه ي گزينه همه -181
 .كنند ها را ايجاد مي هاي عناصر مختلف با اتصال به يكديگر، مولكول اتم )1
 .روند و نه از بين مي آيند وجود مي بهها نه  اتم )2
 .ندديگر هاي يك عنصر، مشابه يك اتمي  همه )3
 .هاست ي اتصال آن ها يا تغيير در شيوه جايي مولكول هاي شيميايي شامل جابه واكنش )4

 است؟ نادرست  گزينهكدام  -182
 .بستگي دارد ي آن هاي درون هسته ها و نوترون جرم اتم به تعداد پروتون )1
 .دارد ها با هم تفاوت ها خواص فيزيكي يكساني دارند ولي برخي خواص شيميايي آن ايزوتوپ )2
 .ي آن بستگي دارد هاي درون هسته ها و نوترون پايداري يك ايزوتوپ به تعداد پروتون) 3
 .شوند هاي پايدار تبديل مي اي به هسته تالشي هسته هاي ي ناپايدار بر اثر واكنش ها هسته) 4

 . . .اتمي ارائه شده توسط بور  طبق مدل -183
  .قابل انجام استدر اتم هيدروژن فقط چهار انتقال الكتروني  )1
 .هسته قرار داشته باشد در حالت برانگيخته است به  ترين فاصله اگر الكترون در نزديك )2
 .ي ثابت از هسته است الكترون در يك مدار همواره انرژي ثابتي دارد، يعني داراي فاصله )3
 .يكسان هستندي ترازهاي انرژي در اتم  فاصله )4

84در يون ها و پروتون ها اگر اختالف تعداد نوترون -184 2X  چنـد الكتـرون بـا عـدد      در حالت پايهيون ن ابر دو باشد، در آرايش الكتروني ايبر
 صفر وجود دارد؟مغناطيسي كوانتومي 

1( 15 2( 17 3( 18 4( 19 
 است؟درست كدام گزينه  -185

 .ترتيب دمبلي و كروي است به pو  sهاي  هاي موجود در زيراليه شكل اوربيتال) 1
 .شود تبديل به يك آهنرباي ريز مي ،ي اتم الكترون با انجام حركت اسپيني يعني حركت به دور هسته) 2
را  پر شدن آن ه، تا نيم ها در يك زيراليه تروني هوند همسو بودن اسپين الك بودن اسپين دو الكترون در يك اوربيتال و قاعده اصل طرد پائولي ناهمسو) 3

 .كند مطرح مي
 .شد عدد كوانتومي اوربيتاليپذير است كه اين موضوع منجر به كشف  الكترون در اوربيتال امكان 2با حضور  ها ي اتمفيزيكتوجيه برخي خواص  )4

 است؟ نادرسترو كدام عبارت  با توجه به نمودار روبه -186
   .تر است تناوب خودش بيش قبل و بعد هم هاي گروه هايعنصر نش اين عنصر ازانرژي نخستين يو) 1
2تناوب با اين عنصر به گاز نجيب همآرايش الكتروني  )2 63 3s p شود ختم مي. 
 .است آن ترين اليه هاي دروني برابر الكترون2در اين اتم،   ترين زيراليه هاي بيروني تعداد الكترون) 3
 .صورت يك گاز دو اتمي است در گروه آن فقط يك عنصر به) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -187
 .شود پذيري زياد به حالت آزاد در طبيعت يافت نمي دليل واكنش هيدروژن به) 1
 .تاكنون هيچ تركيب شيميايي از گازهاي نجيب شناخته نشده است) 2
 .باشند ايي قابل توجه ميپذيري شيمي فلزهايي براق با واكنش النتانيدها) 3
 .باشد ترين فلز قليايي خاكي كلسيم مي فراوان )4

3Dو يون  Cو  A ،Bهاي  اگر آرايش الكتروني اتم -188  32ترتيب به  بهp ،43p ،23s  33وd     نادرسـت ختم شود، عبـارت كـدام گزينـه 
 است؟

 .تر است و عنصر بعد از خودش كم Aنسبت به عنصر  Bانرژي نخستين يونش عنصر ) 1
0lالكترون با  8داراي  Dداراي شكل هندسي خطي بوده و اتم  2AOيون ) 2  است. 
 .افتد اتفاق مي 11IEو  10IEانرژي بين   دومين جهش بزرگ Cدر اتم ) 3
 .تر است ذوبتر و دير تر، چگال ، سختCنسبت به اتم Dاتم  )4

از  به يكياست و شما بايد كتابپايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كه دانش دقيقه 30: قت پيشنهاديو
 .پاسخ دهيد» 3شيمي « يا » 2شيمي «هاي  سؤال  دو دسته
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 24:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 هاي زير درست انجام شده است؟ يك از مقايسه كدام -189
19 :انرژي دومين يونش) 1 20K Ca 
 d ي عناصر دستهتمام sي  عناصر دستهتمام  :سختي) 2
 16عناصر گروه 17عناصر گروه : دوره شعاع يون پايدار عناصر هم) 3
19: هاي دروني اثر پوششي الكترون )4 11K Na 

 است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  عنصر متوالي را نشان مي تين يونش چندهاي نخس با توجه به جدول زير كه انرژي -190

GFEDC B A عنصر 
49071545019961602 1295 1380 1kJ.mol 

 .باشد مي 2 ها در فرمول آن يوندهد كه مجموع تعداد  تركيب يوني تشكيل مي Cبا عنصر  Eعنصر  )1
 .فلز در آن قرار دارد است كه دو شبه در گروهي Bعنصر ) 2
 .باشد مي 1ي ظرفيت برابر  هاي اليه الكترون مغناطيسيكوانتومي  اعداد، مجموع Aدر عنصر ) 3
 .ده استش اختهتركيب شيميايي س ،عناصر اين گروهاز در گروهي قرار دارد كه از تعدادي  Dعنصر  )4

 كدام گزينه درست است؟ -191
 .ي خود است سمت هسته هاي يك هسته به الكترونگاتيوي ميزان تمايل نسبي يك اتم دركشيدن الكترون) 1
 .را تعيين كرد ي بين اتمي در بلور يك عنصر شعاع اتمي آن گيري فاصله توان با اندازه مي) 2
 .شش الكترون دارندي ظرفيت خود  يهال شكل دمبلي  هاي ي گازهاي نجيب در اوربيتال همه) 3
 .باشد فلزي درخشان، شكننده و نارسانا مي سيليسيم شبه )4

 ؟موارد زير درست هستندچند مورد از  -192
16ترتيب ) الف 15 13 12S P Al Mg   ها نسبت داد توان به انرژي دومين يونش آن را مي. 
37ترتيب ) ب 20 33 50Rb Ca As Sn   اهاي خارج شده قبل از  تعداد الكترون  بهتوان  را مييونش  هاي در انرژي ين جهش بزرگلو

 .ها نسبت داد آنمتوالي 
31ترتيب ) ج 13 38 55Ga Al Sr Cs   ها نسبت داد توان به روند الكترونگاتيوي آن را مي. 
55ترتيب  )د 37 12 20Cs Rb Mg Ca   دها نسبت دا ي ذوب آن توان به نقطه را مي. 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 ؟نيستصحيح ) اوكتت( هشتايي ي كدام عبارت در مورد قاعده -193
 .هاست اتمپذيري  ميزان واكنشسنجش ها مبنايي براي  اتم هاي اليه ظرفيت تعداد الكترون شدن هشتايي) 1
 .شود پذيري آن افزوده مي واكنش هبا رسيدن اتم به آرايش هشتايي ب) 2
 .رسند ها به آرايش هشتايي پايدار مي ها اتم هايي هستند كه طي آن ها آن اكنشترين و انجام شدني) 3
 .نافلزات سمت راست جدول تناوبي، با گرفتن الكترون به آرايش هشتايي پايدار مي رسند )4

 درست آمده است؟تركيب در كدام گزينه نام و فرمول شيميايي  -194
4 - سولفاتآمونيوم ) 1 2 3(NH ) SO 2 ( 2 -كربنات  سديم هيدروژن 3Na HCO 
2 -پتاسيم كرومات  )4AlPO 4 -آلومينيم فسفات ) 3 2 7K Cr O  

 . . . توان بيان كرد كه  يوني مي هاي در مورد تركيب -195
 .ها برابر است ها در بلور آن كاتيون ها و الكتريكي خنثي هستند تعداد آنيون چون از نظر بار) 1
 .شكنند مي ،نام مقابل يكديگر قرار گيرند هاي هم چه در اثر ضربه و فشار يون ي بلور زياد، سخت هستند اما چنان با دارا بودن انرژي شبكه) 2
 .برابري دارددافعه و جاذبه نيروهاي نام اطراف خود  نام و ناهم هاي هم پس از ايجاد بلور، هر يون با يون) 3
 .است  پايينها  آنتر  ي ذوب و جوش بيش نقطه )4

 تري دارد؟ ي بلور آلومينيم اكسيد، اختالف كم ي بلور كدام تركيب يوني زير با انرژي شبكه انرژي شبكه -196
 آلومينيم فلوئوريد )4 منيزيم فلوئوريد) 3 منيزيم اكسيد) 2 سديم فلوئوريد) 1

2يده اگر بر اثر گرم كردن، نمك آبپوش -197 4 2Na SO .nH O درصـد   2/61مانـده   تمام آب تبلور خود را از دست بدهد و جرم نمك خشك باقي
123 برابر كدام عدد است؟تقريباً  nدر فرمول اين نمك آبپوشيده نمك اوليه باشد،  32 16 1(Na ,S ,O ,H : g.mol )    

1 (5 2 (6 3 (7 4( 8 
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 ي تعادلي يا طول پيوند درست است؟ ي فاصله ت دربارهكدام عبار -198
 .اي مستقيم دارد ي تعادلي يا طول پيوند اغلب با انرژي پيوند رابطه فاصله) 1
 .ترين سطح انرژي يا پايدارترين حالت است ها در پايين ي جايگاه اتم دهنده نشان) 2
 .علت نيروهاي جاذبه تمايل دارند به يكديگر نزديك شوند ي تعادلي به تر از فاصله اي دورتر و كم ها در فاصله اتم) 3
 .اتمي، انرژي پيوند همواره عددي منفي است 2در يك مولكول  )4

 مورد از موارد زير صحيح است؟ چند -199

در ساختار  ●
..

..
..H Cl  نمادCl دهد ي اتم كلر و ده الكترون دروني را نشان مي هسته. 

 .كند، اما به هر دو اتم تعلق دارد جفت الكترون ناپيوندي، جفت الكتروني است كه در تشكيل پيوند كوواالنسي شركت نمي● 
 .باشد 3/3صفر تا  تواند از دهند مي اختالف الكترونگاتيوي بين دو اتمي كه پيوند كوواالنسي تشكيل مي ●
 .طور يكسان بين دو اتم توزيع شده است هاي ناپيوندي به پيوند كوواالنسي ناقطبي نوعي پيوند كوواالنسي است كه در آن الكترون ●
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

 ي چه مواردي هستند؟ دهنده نشانبه چپ هاي زير از راست  هر يك از شكل -200

 
  .فرمول ساختاري اوزون –مدل فضاپركن گلوكوز  –ول ساختاري متان فرم –ك اسيد يتساختار لوويس اس) 1
 .ساختار هيبريد رزونانس اوزون –ميله گلوكوز و مدل گلوله  –چين و گوه متان  مدل خط –فرمول ساختاري استيك اسيد ) 2
 .هيبريد رزونانس اوزون تارساخ –ي گلوكوز  فرمول ساختاري گسترده –فرمول ساختاري متان  –فرمول ساختاري استيك اسيد ) 3
 .ساختار لوويس اوزون –ميله گلوكوز و مدل گلوله  –چين و گوه متان  مدل خط –ساختار لوويس استيك اسيد  )4

2Nي گونه 4ي  كدام گزينه درباره -201 O، 2NO Cl ،2NO 3وClO باشد؟ صحيح مي 
2Nهاي  مولكول) 1 O  2وNO Cl ترتيب  بهها  آنترتيب ناقطبي و قطبي بوده و اتم مركزي  بهO  وN باشد مي. 
2 (2NO  3وClO باشند از لحاظ قطبيت يكسان نمي. 
2NOگونههاي ناپيوندي دو تعداد الكترون) 3 Cl  .يكسان است3ClO و 

2Nشكل فضايي  )4 O  2وNO باشد مي ترتيب خطي و مسطح مثلثي به. 
1lا عدد كوانتومي بالكترون  10در حالت پايه داراي  Xاگر اتم  -202  گاه كدام گزينه درست است؟ باشد، آن 

ها در ساختار  اگر اتم) 1

q

|

|

X

O

O X O
 
 

  
 
 

 .است 2+ گاه بار يون به آرايش هشتايي پايدار رسيده باشند، آن 

در ساختار  Xهاي  اتم) 2

q

|

|

X

O

O X O
 
 

  
 
 

 .داراي عدد اكسايش برابري هستند

2و  3XOتعداد ساختارهاي رزونانسي ) 3
3CO  با يكديگر برابر است. 

 .مشابه يكديگر است 2NOو  2XOهندسي شكل  )4
2داراي فرمول مولكولي  Bو  Aتركيب  ود -203 6C H O  هستند كه چگاليA  ازB است؟ نادرستدر اين صورت كدام گزينه  .تر است بيش 

1(A باشد و دماي جوش باالتري دارد قادر به تشكيل پيوند هيدروژني مي. 
 .جفت الكترون پيوندي و دو جفت الكترون ناپيوندي است 8هر دو تركيب داراي ) 2
Cتعداد پيوندهاي ) 3 O  درA  دو برابرB است. 
4(A عنوان حالل و  بهB عنوان گاز يخچال كاربرد دارد به. 
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ترتيـب   بـا اكسـيژن بـه    Bو  Aي حاصل از دو عنصـر   جدول تناوبي باشد، فرمول گونه 33ي  هعنصر خان Bو  16ي  عنصر خانه Aاگر  -204
 . . . ي دومي  و گونه. . . ي اولي  است كه گونه. . . و . . . صورت  به

1(3AO ،3
4BO  4، ناقطبي، ساختار و تعداد پيوند داتيو يكساني با يونClO دارد. 

2 (2AO ،3
4BO ساختار چهاروجهي داشته و يك پيوند داتيو دارد، ، قطبي. 

3 (3AO ،3
3BO 109تر از  ي پيوندي كوچك ، قطبي، زاويه 5/  دارد. 

4(2AO ،3
3BO  ،كنند ي هشتايي پيروي مي هاي آن از قاعده ي اتم دارد و همهمثلثي مسطح  شكل هندسي، قطبي. 

 چه تعداد از جمالت زير درست است؟ -205
ضلعي مسطح  جامد كوواالنسي است در هر اليه هر اتم كربن با چهار پيوند به سه اتم كربن ديگر با آرايش سهيك مانند الماس كه  گرافيت در ●

 .متصل شده است

وينيل كلريد در ساختار  پليپتوي آكريليك و ي  پليمر سازندهپروپن،  پلي● 
| |

| |
n

H H

H

C C (s)
 
 
   
 
 

 .مشترك هستند 

 .يوندهاي دوگانه فرميك اسيد و بنز آلدهيد برابر تعداد پيوندهاي دوگانه آسپرين استمجموع تعداد پ ●
 .كوالر نام پليمري است كه داراي گروه عاملي آميني است كه مقاومت آن پنج برابر فوالد هم وزن خود است ●
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

گذاري شده است، نام آيوپاك صحيح اين تركيـب كـدام    هپتن نام 5-ل متي دي -4، 4 –اتيل  دي -3، 2صورت  يك تركيب آلي به اشتباه به -206
 ؟استگزينه 

 كتنوا -2-متيل  تري -6، 4، 4-اتيل  -5) 2 هپتن 2-متيل  دي -4، 4-اتيل  دي -6، 5) 1
 هپتن 2-متيل  دي -5، 4-اتيل  دي -5، 6 )4 تنكوا - 6 -متيل تري -5 ،5، 3 –اتيل  -4) 3

 كدام مورد زير درست است؟ -207
 .برد را باال مي فزودن مواد آروماتيك به بنزين، عدد اوكتان آنا) 1
 .ها است دليل خروج گازهاي تركيبات آميدي در آن بوي بد ماهي فاسدشده به) 2

ساختار ) 3
||
O

C H ها و  ملي كتونا، گروه ع
||
O

C O   گروه عاملي استرها است. 
6متيل بوتان،  دي -2، 2مولكولي تركيب فرمول  )4 12C H است. 

Cاست و تعداد پيوندهاي . . . و داراي گروه عاملي . . . بوتانوآت  فرمول مولكولي اتيل -208 C  باشد مي. . . در آن برابر. 
1(6 12 2C H O –  3)2  4 –اسيدي 6C H O –  5 –استري  
3(3 6C H O –  6)4  5 –اسيدي 12 2C H O –  4 –استري 

 ) . . . 3(و ساختار ) . . . 2(ساختار   ،) . . . 1(توان دريافت كه ساختار  با توجه به ساختارهاي زير، مي -209

 
9داراي فرمول آروماتيك بوده و  –ناقطبي  –قطبي ) 1 10 3C H NO است. 
 .داراي سه گروه هيدروكسيل بوده و يك گروه عاملي آمين دارد –قطبي  –ناقطبي ) 2
 .اتم با آرايش چهاروجهي دارد 7جفت الكترون ناپيوندي بوده و  7داراي  –قطبي نا –قطبي ) 3
 .وده و يك گروه عاملي آميني دارداتم كربن با آرايش مسطح ب 6داراي  –قطبي  –ناقطبي  )4

 عبارت كدام گزينه درست است؟  -210
6هاي ظرفيتي اتم  الكترون lو  nمجموع ) 1 C است 12، برابر. 
 .است 4sي  هاي زيراليه ، پنج برابر شمار الكترون3dي  هاي زيراليه ت عنصر از عنصرهاي تناوب چهارم جدول تناوبي، شمار الكتروندر هش) 2
 .برابر جرم فرمول تجربي فرمالدهيد است گلوكوز نوعي قند پيچيده است كه جرم فرمول مولكولي آن، شش) 3
 .زآلدهيد يكسان استشمار پيوندهاي دوگانه در دو تركيب نفتالن و بن )4
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 3شيمي        
 
 .شود حاصل مي. . . و گاز . . . ضمن انجام اين واكنش، محلول . شود محسوب مي. . . واكنش فلز پتاسيم با آب، يك واكنش  -211

 هيدروژن  –پتاسيم هيدروكسيد  –جايي يگانه  جابه) 2 اكسيژن  –پتاسيم اكسيد  –جايي دوگانه  جابه )1
 هيدروژن  –پتاسيم اكسيد  –جايي دوگانه  جابه) 4 اكسيژن  –سيد پتاسيم هيدروك –جايي يگانه  جابه )3

 است؟  نادرست مطلبكدام  -212
 .الكل ميوه نام دارد ،كه اتانول درحالي  متانول به الكل چوب معروف است، )1
 .گروه عاملي هيدروكسيل دارند  ترتيب، دو و سه اتيلن گليكول و گليسرين، به )2
 .مول اتم اكسيژن دارد 3مول اتم هيدروژن،  7ازاي  آيد كه به دست مي تركيبي بهبر آب،  عالوهو متانول،  ساليسيليك اسيد  از واكنش )3
 .هاي يوني، فرمول تجربي با فرمول شيميايي تركيب، يكسان است در تركيب )4

 است؟ نادرستهاي زير كدام گزينه  با توجه به واكنش -213
3) آ 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) H O(g) CO (g)   
2) ب 5 2 5 2C H OH(l) Na(s) C H ONa(s) H (g)   
CH) پ O(g) X(g) H (g)  1000

2 C(sچوب زغال(2 , 
3) ت 2 2 22HCl(aq) CaCO (s) CaCl (aq) H O(l) CO (g)    
2COبايد  X(g)جاي ، بهپدر واكنش ) 1 (g) قرار گيرد. 
 .است 5برابر  موازنهپس از مجموع ضرايب مولي مواد   ،آدر واكنش ) 2
 .گيرند ي واكنش ت در دو فاز قرار مي ها فراورده) 3
E) در فشار ثابت(در واكنش ب، ) 4 H   است. 

 اند؟ چند مورد از مطالب زير، درست -214
 .ول آلومينيم سولفات استي يك م هاي حاصل از تجزيه نصف شمار مول كربنات كلسيمي يك مول  هاي حاصل از تجزيه شمار مول) الف
 .كربنات است هيدروژني سديم  هاي حاصل از تجزيه تر از فراورده كرومات بيش ي آمونيوم دي هاي حاصل از تجزيه تنوع فراورده) ب
 .توان از محلول پتاسيم كرومات استفاده كرد براي شناسايي يون نقره مي )ج
 .مول سديم نيترات است1ي  سه برابر مقدار گاز آزادشده از تجزيه مول سديم آزيد1ي  مقدار گاز آزادشده از تجزيه) د
1( 1  2 (2 3 (3  4 (4  

0هاي  تعداد اتم -215  مول آمونياك است؟يك هاي  مول اوره چند برابر تعداد مولكول /5

1(4 2(1
4 3(1 4(5

2 

2  اگر محلول حاصل از واكنش -216 5با آب، بتواند با مقدار كافي هيدروبرميك اسيد واكنش دهـد و   Mگرم فلز قليايي خاكي  /74 گـرم  /94
Br)180است؟ 1g.molچند  Mجرم اتمي عنصر  ،توليد كند Mبرميد فلز  g.mol ) 

1(24 2(40 3(87 6/ 4(137 
ــهمقــد -217 ــازده  490ي  ار گــاز اكســيژن حاصــل از تجزي ــا ب ــرات ب ــا STPدر شــرايط  90%درصــدي   گــرم پتاســيم كل ــر اســت ب : براب

116 35 5 39(O ,Cl / ,K : g.mol )   
1(80 99)2 ليتر/64 120)3 ليتر/55 149)4 ليتر/96  ليتر/33

 .درجه تجزيه مي شود 110بر اساس واكنش زير در دماي ) سديم هيدروژن كربنات(جوش شيرين  -218

3 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)   
يدشده در واكنش با جرم مجموع جرم گازهاي تولاوت فت  تجزيه شود، درصد 50ميزان  ، بهدرصد 40گرم جوش شيرين با خلوص  21اگر 

123)شوند ها تجزيه نمي ناخالصي(؟ي جامد توليدشده در واكنش، چند گرم است فراورده 12 16 1(Na ,C ,O ,H : g.mol )    
1( 65/4 2( 15/2 3( 65/2 4( 1/1 

 دقيقه30: قت پيشنهاديو
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ندر موتـور خـودروي   حجمي نيتروژن وارد سـيل % 80حجمي اكسيژن و % 20 مول گاز شامل 10گرم بخار اتانول با  230 ،در دما و فشار ثابت -219
مانده  باقي(گازهاي خارج شده حجمي ها گاز باشند، چند درصد  ي فراورده اگر در اين شرايط همه. سوزد طور كامل مي اسباب بازي شده و به

C)دهد؟  تقريب بخار آب تشكيل مي از اگزوز را به) و فراورده ,O , H : g.mol )   112 16 1 
1( 54/5 2( 77/12 3( 68/10 4( 69/7 

 است؟نادرست  مطلبكدام  -220
2  :رو برقرار است ي روبه هاي مختلف، رابطه ي آب در حالت هاي گرمايي ويژه بين ظرفيت) 1 2 2c(H O(l)) c(H O(g)) c(H O(s))  
 .پس غلظت كميتي شدتي است كند نميتغييري  كنيم غلظت محلول را به سه قسمت نامساوي تقسيم مي نمك محلول آبكه  هنگامي )2
 .ها است دهنده تر از واكنش ها كم سطح انرژي فراوردهن، تغيير انرژي دروني منفي بوده و ن گاز اتش سوختدر واكن )3
)0ي  در واكنش دو محلول پتاسيم هيدروكسيد و سولفوريك اسيد، رابطه )4 E H)  برقرار است.  

 است؟ نادرستها، كدام عبارت  سامانه ي درباره -221
 .ي بسته است اي از يك سامانه نمونه  دماسنج، )2  .كند تغيير نمي بسته  ن جرم سامانهدر طول زما) 1
 يابد رفته كاهش مي ي ايزوله، انرژي دروني رفته در يك سامانه )4 .شود ي بسته با حجم ثابت، كار مبادله نمي در سامانه )3

 است؟ نادرستكدام مطلب  -222
 .يكسان نيست  ههاي يك ماد توزيع انرژي جنبشي بين ذره) 1
 .هستندي جزء خواص شدتي لوچگالي و غلظت م )2
 .استنيترات در آب گرماده  پتاسيمانحالل  )3
 .استمول بر ليتر آن  يكها غلظت  حالت استاندارد ترموديناميكي براي محلول )4

223- 175mL  25آب C  100را باmL  74آب 5/ C قدر است؟  دماي نهايي مخلوط چه. كنيم بندي شده مخلوط مي در يك ظرف عايق
 )در نظر بگيريد 11g.mLچگالي آب را (
1 (49 C 2( 38 5/ C 3( 55 5/ C 4( 43 C 

 تعداد از عبارات زير درست است؟  چه -224
Eي نيتروگليسرين برخالف واكنش سوختن متان  در واكنش تجزيه )الف H   است. 
 .شود مي ي محلولافزايش دما و كاهش دماترتيب باعث  كلريد و آمونيوم نيترات در آب به انحالل كلسيم )ب
80گرم آب با دماي  100ميانگين انرژي جنبشي در  )ج C 80گرم آب با دماي  200تر از  كم C است. 
 .كند ي در خالف جهت هم عمل ميهيدروژن دو عامل آنتالپي و آنتروپخودي گاز  در واكنش سوختن خودبه) د
1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 

 ؟باشند تقريباً با يكديگر برابر ميها  در آنآنتالپي تغيير انرژي دروني و تغيير كه هايي است  ي واكنش دهنده نشان نهكدام گزي -225
 كربنات ي كلسيم تجزيه/ سوختن اتان )2  ي آلومينيم سولفات تجزيه/ سوختن اتانول) 1
 سوختن پروپان/ ي هيدروژن پراكسيد تجزيه )4 واكنش ترميت/ سوختن متان )3

2COكه آنتالپي استاندارد تشكيل  ا توجه به اينب -226 (g)، 2H O(l) ،4CH (g)  2و 6C H (g) ترتيب برابر با  بهa ،b ،c  وd  است، تفاوت
 برابر با كدام است؟متان  وآنتالپي استاندارد سوختن اتان 

1((a d) (b c)    2((d a) (b c)   
3((b c)   4((a b c) d   

 :يرهاي ز با استفاده از آنتالپي واكنش -227

2)الف 2 2 1
1 285 82H (g) O (g) H O(l) H / kJ     

3)ب 2 2 4 2 132 5SO (g) H O(l) H SO (l) H / kJ     
2)ج 4 4 2 3 602H SO (l) Ca(s) CaSO (s) H (g) H kJ      

2)د 4
1 634 92Ca(s) O (g) CaO(s) H / kJ     

3 .شود مي. . . كيلوژول گرما . . .  رو روبهمول كلسيم سولفات طبق واكنش  1/0ضمن تشكيل  4CaO(s) SO (g) CaSO (s)  
 جذب  – 50/27 )4 جذب  – 62/38 )3 آزاد  – 54/38 )2 آزاد  – 50/27 )1
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 محل انجام محاسبات

 29:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 

 :هاي زير با توجه به واكنش -228

2 4 22I)N O (g) NO (g) 
6 6 2 2 2 6 4 2 22 0II)C H O (aq) H O (aq) C H O (aq) H O(l) ( S )     

 كدام مطلب درست است؟
   .ها است خودي واكنش مساعد و آنتالپي عامل نامساعد در پيشرفت خودبه در هر دو واكنش آنتروپي عامل )1
 .شود خودي انجام مي به صورت خود در دماهاي باال و با غلبه عامل آنتروپي بر آنتالپي به Iواكنش  )2
 .كنند خودي است زيرا دو عامل آنتالپي و آنتروپي خالف جهت هم عمل مي درهر دمايي خودبه IIواكنش  )3
4( G خودي پيشرفت خواهند كرد صورت خودبه هر دو واكنش همواره عددي منفي است بنابراين اين دو واكنش همواره به. 

70H، )1(براي واكنش  -229 kJ   100و JS
K

   150) 2(و براي واكنشH kJ    120و JS
K

  است؟نادرست كدام عبارت . است 

   .شود خودي انجام مي در  دماي معمولي خودبه) 2(واكنش  )1
 .خودي است خودبهپيشرفت مساعد و در جهت  عامل Sدر هر دو واكنش  )2
Tو عبارت  H، )2(در واكنش  )3 S  مت هستندعال هم. 
420، بعد از دماي )1(واكنش  )4 C گيرد خودي انجام مي طور خودبه به. 

 است؟ نادرستكدام عبارت  -230
 .محيطي دارد  بار زيست شود كه آثار زيان فازي تشكيل مي در اثر نشت نفت خام به آب دريا، يك مخلوط دو )1
 .شود حالل گفته مي ،دهد ز محلول را تشكيل ميتري ا جزئي كه معموالً درصد بيش به )2
 .ه كرددها و توليد مواد دارويي و آرايشي استفا توان براي ضدعفوني كردن زخم از اتانول مي )3
 .شوند كه به هر ميزان در آب حل ميهاي آلي هستند  ي مهم از حالل هگزان، اتانول و استون سه نمونه )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -231
 .كند غلبه مي اتانول -و پيوند هيدروژني اتانول آب-آيد كه بر پيوند هيدروژني آب وجود مي اي به م انحالل اتانول در آب پيوند هيدروژني تازههنگا )1
 .نظمي همراه است فرايند انحالل ساكارز در آب همانند انحالل پتاسيم نيترات در آب با افزايش سطح انرژي و افزايش بي )2
 .كند خود انجام شده و طي فرايند انحالل دماي محلول تغيير محسوسي نمي در تولوئن، خودبه انحالل يد )3
 .تر از بخش غيرقطبي بوده و اين دو تركيب در آب محلول هستند پنتانول جرم بخش قطبي بيش -1و  Cدر ويتامين  )4

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت -232
 .لوئن برخالف نفتالن در آب نامحلول استتو )الف
 .شود ها در تولوئن كاسته مي آن پذيري ها، از انحالل ي هيدروكربني در الكل با افزايش طول زنجيره )ب
 .تر است پذيري اتانول بيش بوتانول در آب، از انحالل -1پذيري  نحاللا )ج
 .تر است هاي آب و يك يون، ضعيف ميان مولكول ي از نيروي جاذبههاي آب  بين مولكولپيوند هيدروژني  )د
 .مخلوط تولوئن و آب، داراي دو فاز، دو حالت و يك فصل مشترك است )هـ
1( 1 2( 2  3( 3  4( 4  

 مورد نياز است؟% 50م سديم فلوئوريد با خلوص تقريب چند گر كنيم، به  از يون فلوئوريد تهيه 50ppmمحلول با غلظت  50mLاگر بخواهيم  -233

123 19Na ,F : g.mol )  ، 1چگالي محلول g(
mL

 

1 (0105/0 2 (0223/0 3 (0072/0 4 (011/0 
 كدام گزينه درست است؟ -234

 .تر است ي بلور يوني بيش پاشي شبكهآنتالپي فروقدرمطلق ها از  پوشي يون آنتالپي آبقدرمطلق كلريد در آب،  در انحالل سديم )1
 .خودي انحالل است نظمي، عامل نامساعدي در پيشرفت خودبه در انحالل شكر، آمونياك و هيدروژن كلريد در آب عامل بي )2
 .استسولفات و آمونيوم نيترات در آب متفاوت  در فرايند انحالل ليتيم) تغيير آنتالپي( Hعالمت  )3
 .تر است پوشي كم هاي آب مجموع انرژيقدرمطلق ي بلور از  شبكهفروپاشي انرژي  قدرمطلق شدن مقداري از يك نمك در آب، دماي آب كاهش يابد، اگر بر اثر حل) 4
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 محل انجام محاسبات

 30:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 

1با چگالي  KOHجرمي  درصد 2/11گرم محلول  60ليتر آب مقطر به  با افزودن چندميلي -235 2 g/
mL

  تهيه KOHموالر  3/0توان محلول  ، مي

139كرد؟  16 1(K ,O , H : g.mol )   
1( 400 2( 350 3( 300 4( 250 

10 هيدروكلريك اسيداز محلول  34mLكردن  براي خنثي -236 5/ mol.Lنياز است؟ % 85هيدروكسيد با خلوص  گرم منيزيم ، چند ميلي
124 .)دهند ها با اسيد واكنش نمي ناخالصي( 16 1(Mg ,O , H : g.mol )    
1( 330 2( 490 3( 580 4( 630 

 :جز بهها درست هستند،  ي گزينه همه -237
100برابر KClموالل  2/0اگر دماي جوش محلول  )1 208/ C2موالل  1/0د، دماي جوش محلول باشCaCl  100بايد 156/ C باشد. 
 .موالليته به دما بستگي ندارند و ppm،  درصد جرمي )2
 .تر است در آب بيش Arدر آب نسبت به  2Hتأثير فشار در انحالل گاز  )3
|هايي كه  در انحالل )4 H | H   ،پذيري مسير صعودي دارد نمودار انحالل  است. 

گرم محلول  5/857رو، ابتدا  با توجه به نمودار روبه -238

83ي پتاسيم كلرات را از دماي  سيرشده C  تا دماي

55 C ي جامد را جدا كرده  كنيم، سپس ماده سرد مي

ليتر گاز  2/19اگر . نماييم و در شرايط مناسب تجزيه مي

 درصدي واكنش كدام است؟   اكسيژن توليد شود بازده

1چگالي گاز اكسيژن ( 25 g/
L

 )است 

116 35 5 39(O ,Cl / ,K : g.mol )    

1( 40%   

2( 50%  

3( 60%   

4( 70% 

 ح است؟يكدام عبارت زير صح -239
 .كننده هستند هاي چربي عامل امولسيون شير امولسيوني طبيعي و پايدار است كه قطره )1
 .هستندماده هاي مولكولي بزرگ يا ذرات بسيار كوچك  ي كره، توده ذرات سازنده )2
 .كننده مايع است در ژله فاز پخش )3
 .ر الكتريكي يكسان هستندبانوع يدي از لحاظ ذارت كلوي )4

 :جز بهاند،  ي مطالب زير درست همه -240
 .است 8، برابر پس از موازنه ها دهنده هاي استوكيومتري واكنش در واكنش فلز آلومينيم با محلول هيدروكلريك اسيد، مجموع ضريب )1
2MnOبا  HCl(aq)نيترات، با نوع واكنش  محلول سديم سيانيد و محلول نقره  نوع واكنش )2 (s) يكسان است. 
 .شود مرز سامانه ناميده مي  كند، اي كه سامانه را از محيط پيرامون آن جدا مي ديواره )3
 .مختلفي چون رنگ و رزين كاربرد دارد عنوان حالل در صنايع ير است و بهگ رنگ و آتش تولوئن، مايعي بي )4

شبكه پوشي آب
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2ی شمارهمجموعه  

 آمادگی برای آزمون17 فروردین  

 
 

 

 1پیش-مدارس برتر :3آزمون شماره ی 

 1پیش -2گزینه : 4یآزمون شماره



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخگويي اختصاصيعنوان مواد امتحاني آزمون 
  

  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف
  دقيقه 10  110  101  10  شناسي زمين  1
  دقيقه 40  135  111  25  رياضي  2
  دقيقه 35  175  136  40  شناسي زيست  3
  دقيقه 30  195  176  20  فيزيك  4
  دقيقه 30  225  196  30  شيمي  5

  

  درس دوره دبيرستان  دانشگاهي درس دوره پيش  مواد امتحاني
  -  1 دانشگاهي پيش  شناسي زمين

  -  1 دانشگاهي پيش  رياضي 

  -  1 دانشگاهي پيش  شناسي زيست

  -  1 دانشگاهي پيش  فيزيك

  -   1 دانشگاهي پيش  شيمي

  
تمامي حقوق مادي و معنوي آزمون، متعلق به مركز سنجش آموزش مدارس برتر بوده و هرگونه استفاده از 

  باشد. ميكتبي از اين مركز، خالف قانون و عرف و قابل پيگيري نامة  اجازهآن بدون داشتن 
  



 2صفحه   شناسي زمين

 

-101  در چه زماني، زمين در دورترين فاصله خود با خورشيد قرار دارد؟ 
  ماه) آخر شهريور 4  ) اول فرودين ماه3  ) اول تيرماه2  ) آخر دي ماه1

5/فاصله سياره مشتري از خورشيد   شناسي است. شدت نور خورشيد بر روي زمين تقريباً چند برابر شدت نور خورشيد  واحد ستاره 2 102-
    بر روي مشتري است؟

1 (45/10  2 (6/15  3 (27  4 (125  
-103   دهد؟ كيلومتري بهتر نشان مي 500 ، شيب زمين گرمايي زمين را تا عمقكدام منحني 

1 (E  
2 (F  
3 (M  
4 (N  
  

-104    يك ممكن شده است؟ گيري كدام خارجي زمين با اندازههستة وسعت  
  زلزلهامواج ساية منطقة ) 4  هاي زلزله ) محل كانونS  3) توقف امواج P  2) سرعت امواج 1

-105  ؟باشد نميوگنر نظرية وارد زير از داليل درست بودن يك از م كدام 
  هاي كنوكسيون ) جريان4  ) آب و هوا3  هاي ساختاري ) شباهت2  ها ) سنگواره1

-106  نامند. ترين ورقه را .......... مي باشد، كه بزرگ بزرگ ميورقة  7كره شامل  اي سنگ زمين ساخت ورقهنظرية طبق  
  قطب جنوبورقة ) 4  اقيانوس آرامورقة ) 3  فريقاآورقة ) 2  جنوبيامريكاي ورقة ) 1

-107  تر است؟ يك از امواج زلزله كوتاه كدامدامنة  
  ) اوليه4  ) الو3  ) ثانويه2  ) ريلي1

-108  ؟اسم محل الزامي است لرزه قيد براي بيان كدام ويژگي يك زمين 
  ) دامنه4  ) شدت3  ) انرژي2  ) بزرگي1

-109    تري دارند؟ عمق بيش ها در كدام منطقه كانون زلزله 
  اي با هم قارهورقة برخورد دو محدودة ) 2  مجاورورقة ) در كنار هم لغزيدن دو 1
  اي قارهورقة اقيانوسي به زير ورقة فرورانش منطقة ) 4  دور شوندهورقة دو حاشية ) در امتداد 3

-110  ها افزايش يابد: در گدازه SiO2هر چه ميزان  
  تر تر و گرانروي كم ) گدازه اسيدي2  تر تر و گرانروي بيش اسيدي) گدازه 1
 تر تر و گرانروي كم ) گدازه بازي4  تر تر و گرانروي بيش ) گدازه بازي3
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 3صفحه   رياضي

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

1دانيم احتمال مغلوب بودن رنگ چشم  مي 
-111 3فرزندي، با كدام احتمال رنگ چشـم حـداقل    4خانوادة براي هر فرزند، ثابت است. در  4

  فرزند آنها غالب است؟

1 (27
64   2 (81

256   3 (189
256   4 (3

64   
-112  رنگ متفاوت است؟ 2مهره از  3كنيم با كدام احتمال اين  مهره انتخاب مي 3سياه،   مهرة 4سفيد و   مهرة 5اي شامل  از كيسه 

1 (5
6   2 (33

42   3 (11
19   4 (14

17   
-113  چقدر است؟  نفره، همه در يك ماه متولد شده باشند، 6خانوادة احتمال آنكه در يك  

1 (( )41
12   2 (( )51

12   3 (( )61
12   4 (( )616 12   

-114  باشد، با كدام احتمال هر دو عدد زوج است؟ مي 8تاس، مجموع دو عدد رو شده در پرتاب دو  

1 (1
5   2 (2

5   3 (3
5   4 (1

12   
آموزان اين كـالس عينكـي    درصد دانش 35اند، همچنين  كردهقبولي كسب نمرة آموزان در يك آزمون  درصد دانش 70در يك كالس،   115-

  هستند. اگر از اين كالس شخصي به تصادف انتخاب شود، احتمال آنكه در آزمون قبول شده باشد يا عينكي باشد، چقدر است؟
1 (/095   2 (/0 805   3 (/08   4( /0 85   

xمعادلة  mبه ازاي چه مقاديري از   (m )x m    4 22 2 14 -116  حقيقي است؟ريشة  4داراي  0
1 (m 5 14    2( m 5 mيا  14  2  
3 (m 2 14    4 (m  2  

nعددي دنبالة در يك   na a  1 1 aو  4 6 -117  اول اين دنباله كدام است؟  جملة 6باشد. مجموع  مي 8
1 (78  2 (56  3 (64  4 (82  

y  معادلةخط به   k  معادلة با منحني بهy | x x |  2 4 -118  كدام است؟ kمشترك دارد. مقدار نقطة  3فقط  5
1 (5  2 (5   3 (9  4 (9   

]اگر   x ]  3 2 Aحاصل   باشد، 4 x x  29 6 -119  كدام است؟ 1
1 (x 3 1   2 (x 3 1   3 (x 3 1   4 (x 3 1   

xاگر   y
x y


 12

4
log(xو   ) log( y x)   2 3 حاصل   باشند، 1

xy
-120  كدام است؟ 1

1 (3
2   2 ( 1

3   3 ( 2
3   4 ( 3

4   

sinمعادلة هاي  مجموع جواب  x cos x 22 ]بازة در  2 , ]0 121  كدام است؟-

1 (
4   2 (

2   3 (5
4   4 (3

4   

f(x)اگر   x x  2 g(x)تابع دامنة باشد،  2 f (| x |) 122  كدام است؟-
1 ([ , ] 1 1   2 ([ , ]1 1   3 (( , )1 1   4 (( , ) 1 1   



 4صفحه   رياضي

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

xf(x)اگر  
x



2 4
g(x)و  3 x x 2 fمقدار   باشند، 3 (g( ))1 -123  كدام است؟ 1

1 (8   2 (4   3 (2  4 (4  

دنبالة  
n

n
( ) n

a
n n


2

-124  چگونه است؟ 1

  ) كراندار ـ غيريكنوا4  ) كراندار ـ صعودي  3  ) همگرا ـ نزولي 2  ) واگرا ـ صعودي 1
knدنبالة اگر  

na ( )
n

  nدنبالة باشد،  e6همگرا به  31
n

k nb ( )
n



2
-125  به چه عددي همگرا است؟ 4

1 (
e2
1   2 (

e4
1   3 (e2   4 (e3   

xمعادلة هاي  ريشه و  اگر   x  2 3 باشند، حاصل  0   2 24 -126  چقدر است؟ 3
1 (21  2 (18  3 (24  4 (10  

/دقيقه به صورت  tها در يك كشت پس از  تعداد باكتري  tf(t) e 0 باكتري موجـود اسـت؟    27200است. پس از چند دقيقه  8323400 127-
/(ln )8 2 08   

1 (2  2 (/2 5   3 (3  4 (/3 6   

n دنبالةترين كران پايين  بزرگ 
na

n



2
2

2 1
3

-128  كدام است؟ 

1 (2  2 (1
4   3 (1

2   4 (3
4   

yنمودار تابع   f(x)  .تابع دامنة به صورت زير استf (x)
g(x)

x x






1
3 25

-129  كدام است؟ 

1 ([ , )3 5   
2 (( , ) [ , ) 0 2 5   
3 ([ , )2 5   
4 ([ , )0 3   

اگر تابع   f ( ,| a |),( , ),( , ) 2 1 1 3 -130  كدام است؟ aمحدودة صعودي باشد،  4
1 ([ , ]1 4   2 ([ , ] [ , ] 4 1 1 4   3 ([ , ]1 4   4 ([ , ] 4 1   

1هندسي نزولي مجموع تمام جمالت، دنبالة در يك  
aمجموع مربعات آن است و  8 2 -131  چهارم آن كدام است؟ جملة   باشد، مي 6

1 (3
2   2 (3  3 (1

2   4 (1
4   

xمعادلة هاي  ريشه kبه ازاي كدام مقدار   x k  22 3 xمعادلة هاي  از دو برابر ريشه 0 x  22 5 1 -132  واحد بيشتر است؟  1، 0
1 (4  2 (8  3 (16  4 (2  

-133  پذير است؟ يك از توابع زير وارون كدام 

1 (y x | x |    2 (y x | x |    3 (y x | x |   4 (| x |y
x

   

y f (x)

2

3
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   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

xf(x)اگر  
x
 

2
x(fog)(x)و  3

x



2
2

2
3

)gباشند، مقدار   -134  كدام است؟ 2(

1 (4   2 (4  3 (34   4 (32   
cosمثلثاتي معادلة جواب كلي   x cosx  22 3 -135  كدام است؟ 0

1 (k   2 (k2   3 (k 2 2   4 (k  2   
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-136  ؟نداردكدام با آزمايش بيدل و تيتوم مطابقت  
   .اور داشته باشد زندگي خود كراسينگ چرخةدر بخشي از  توانست جاندار مورد مطالعه، مي )1
   .گرفتها مورد بررسي قرار  هاي مهم متابوليك در جهش يافته واكنشكنندة هاي كنترل  ) ژن2
   .) براي اطمينان از جهش از محيطي شامل انواع نمك، كمي شكر و ويتامين بيوتين استفاده شد3
  هاي زيست شناسي شكل گرفت. ترين نظريه هاي اوليه يكي از مهم با كارهاي آنها انديشه )4
-137  ......... در ژنوم هر باكتري همواره  

  انداز وجود دارد. كنار هر ژن يك راه) در 2   شروع همانندسازي وجود دارد.نقطة يك  )1
  ها قرار دارند. ها در بين اگزون اينترون )4   چندين محل براي اتصال ريبونوكلئوتيدها وجود دارد. )3
-138  آميزي در گياهان چند مورد صحيح است؟ در ارتباط با شديدترين نوع درون 

  شود. افراد غالب كاسته ميها، از فراواني  % فراواني هتروزيگوس25اندازة *در هر نسل به 
  شود. *در هر نسل از فراواني افراد داراي الل غالب كاسته مي

  شود. *در هر نسل از فراواني افراد داراي الل مغلوب كاسته مي
  شود. *فراواني افراد هتروزيگوس همانند افراد غالب كاسته مي

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4  
-139  ها باشد كه همواره فعال است؟  تنوع در جمعيتپديدآورندة جزء نيروهاي  تواند نميكدام  

  انتخاب طبيعي )4  شارش ژني )3  رانش )2  ) جهش 1
LLهاي سركه با تركيب ژنوتيپي  در جمعيت مگس  Ll ll 100 200 0/كوتـاه    هـاي بـال   ، اگر شايستگي تكاملي مگس100 باشـد،   5 140-

 اي بال كوتاه و بال بلند حدودا چقدر خواهد بود؟ه اختالف فراواني الل

1( 4
7  2 (3

7  3( 2
7   4 (1

7  
-141  است.  .........از نوع جدايي  .........ژني بين  خزانةجدايي  

 رفتاريه ـ راسو از يك سرد گونةدو  )2   زماني ـتاب  هاي شب هاي كرم هگون )1

 مكانيكي بلوط ـ) وزغ بزرگ با وزغ كوچك درخت 4   گامتي هاي بز و گوسفند ـ هگون )3
-142  كدام عبارت صحيح است؟ 

  تواند به دنبال انقراض رخ دهد.  نمي) رانش ژن 1
  كند. هاي واقعي تغيير مي ها در بسياري از جمعيت ) فراواني الل2
  تر است.كمهاي كوچك  هاي بزرگ نسبت به جمعيت ها در جمعيت شدت تغيير فراواني الل )3
  است. بيشترپسندانه احتمال آميزش بين افرادي كه ژنوتيپ يكسان دارند،  ) در آميزش همسان4
گيرد بـرخالف   ن صورت ميانتخابي كه در محيط ناهمگويژگي توان بيان داشت كه  با توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته مي  143-

 يابد. مي.........  اوليةهاي  طوالني، فراواني فنوتيپدورة دهد، در اين است كه پس از طي يك  روي مي .........انتخابي كه در محيط 

  افزايش حد واسط،ر ـ پايدا )2    حد واسط، كاهش ) جديد ـ1
  يشهردو آستانه، افزا ر ـپايدا )4  كاهش هردو آستانه،د ـ جدي )3
عاملي كه توسـط ژن  دربارة كدام گزينه انسان كه از قند شير به عنوان منبع انرژي استفاده مي كند،  رودةدر ارتباط با نوعي جاندار در   144-

  شود، درست است؟  كننده ساخته مي تنظيم
   .شود پس از روشن شدن اپران لك، از اپراتور جدا مي )1
  شود. است كه مانع از اتصال عامل تنظيمي به اپراتور مي ) پروتئين بزرگي2
   .چسبد پس از توليد و ورود به هسته به بخش تنظيمي مي )3
  كند.  پروتئين تنظيمي است كه نفوذپذيري غشاي باكتري را به الكتوز كم مي )4
تـوان و   هاي سبز و زرد هـم  هاي غالب ولي الل الل همة هاي سبز، آبي، زرد و قرمز وجود دارد. اگر الل قرمز بر براي ژن خودناسازگار الل   145-

 دور از انتظار است. شند در جمعيت گياه شبدر در مجموع ......... فنوتيپ وجود دارد و بروز فنوتيپ ......... هر دو بر الل آبي غالب با

  آبي ـ 5) 4  سبز ـ 4) 3  سبز ـ 5) 2  آبي ـ 4) 1
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-146  ؟شود كدام موجب انتخاب متوازن كننده مي 
 ) نوتركيبي كروموزومي4  ) انتخاب وابسته به فراواني3   ) انتخاب پايداركننده 2  اور كراسينگ) 1

% از فراواني افراد غالب كاسته شده 12بار خودلقاحي،  مفروض است. اگر با انجام يك aaو  AA ،Aaجمعيت متعادلي با سه نوع ژنوتيپ    147-
 تواند باشد؟ اد هموزيگوس در جمعيت اوليه كدام ميباشد، فراواني افراد هتروزيگوس به فراواني افر

1 (3
13  2 (6

13  3 (6
19  4 (12

13  

Aفردي با ژنوتيپ   a C c
B b D d

 )n 2 ها حداكثر چنـد نـوع گامـت جديـد      اور و تبادل قطعات بين ژن كروموزوم)، بعد از كراسينگ 4 148-

  تواند توليد كند؟ اوري مي كراسينگ
1 (12  2 (6  3 (8  4 (16  

ها  ه ي اين گرو.........، اعضامنقار وجود دارد كه به دليل انتخاب  اندازةكامالً متمايز از نظر  سهرةنوع ......... هاي كامرون  در جمعيت سهره  149-
.........  

  اند. به دليل رقابت در حال حذف ) سه ـ گسلنده ـ2  در حال تعادل و توازن قرار دارند. ) دو ـ گسلنده ـ 1
  اند. به دليل رقابت در حال حذف ر ـجهت دا و ـد )4  ر حال تعادل و توازن قرار دارند.د ه ـ جهت دار ـس )3
-150  .........گل مغربي تتراپلوئيد  .........گل مغربي تريپلوئيد  

  زيستا و زايا است. د ـهمانن )2  هاي همتا است.  داراي كروموزوم د ـ) همانن1
  ناپايداري دودمان دورگه است. دهندةنشان  ) برخالف ـ4  .هاي والدي خود است فاقد توانايي تكثير ژن ) برخالف ـ3
-151  .........زايي گياهان مورد مطالعه هوگودوري  گونه .........هاي شاخدار در كاليفرنيا  زايي مارمولك در گونه 

  تغييرات به صورت ناگهاني بوده است.د ـ همانن )2  تواند رانش ژن رخ داده باشد. ميد ـ همانن )1
  .نداشتمانع جغرافيايي نقشي ف ـ برخال )4  جدايي توليدمثلي در يك نسل رخ داده است. ف ـ برخال )3
در هنگام شـيوع ماالريـا   افراد هتروزيگوس  فراواني افراد مغلوب ......... هاي قرمز داسي شكل شايع است، گلبول ةعارضدرمناطقي كه   152-

  .........  نسبت به قبل ازآن
  شود.     بيشتر مي د ـهمانن )2     شود. كمتر مي ف ـبرخال )1
  كند. تغيير نميف ـ برخال )4     كند. تغيير نميد ـ همانن )3

اند، در صورت خودلقاحي افراد  هاي نسل اول گل ارغواني دانه زرد شده زاده همةارغواني دانه سبز با گل سفيد دانه زرد، از آميزش گل   153-
  هاي نسل دوم نسبت به نسل اول و والدين، فنوتيپ جديد دارند؟ نسل اول، چه نسبتي از زاده

1 (7
16  2 (9

16  3 (4
16  4 (1

16  
-154  ......... حاصل از برش يك جايگاه تشخيص آنزيم محدود كننده قطعاً   چسبندةدو انتهاي  

  ) پيوند هيدروژني دارند.2  نوكلئوتيدهاي يكساني دارند. )1
  چسبند. به كمك ليگاز به هم مي )4    اند. ) فاقد بازهاي مكمل3
-155  ش ......... انتخاب طبيعي، .........جه 

  كند. دار ايجاد مي ) همانند ـ همواره تغيير جهت1
  شود. ها مي ) برخالف ـ سبب تغيير فراواني الل2
  ها شود. تواند موجب تغيير فراواني هوموزيگوس ) همانند ـ مي3
 تواند فرايندي تصادفي باشد. ) برخالف ـ نمي4
-156  همراه بوده است. .........اولين ژن درماني با   

  ها هاي بعدي سلول لول تراژني به نسلانتقال ژن بيگانه از س )1
  هاي استخواني يك نوع پروتئين دفاعي به نوعي از سلول سازندةورود ژن  )2
  هاي استخواني از بدن و ترميم ژن معيوب آن  خروج نوعي از سلول )3
  در بدن فرد بيمارترين ابزارهاي سلولي  توليد يكي از مهم )4
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-157  ......... ها بيش از يك متر بود، پوشش جنگلي توسط گياهاني غلبه داشت كه  هاي سنجاقك ها سال پيش، زماني كه طول بال در ميليون 
  كردند. هاي كوتاه و پهن با منافذي بزرگ در دو انتها استفاده مي ، از سلولخام شيرةبراي هدايت  )1
  كردند. دار رشد مي به شكل درختان بلند بدون دانه و يا به شكل درختي كوتاه دانهآنها  كنندةبخش فتوسنتز  )2
  تايي ميكروتوبول استفاده كنند. دسته سه 9هاي توخالي با  توانستند از استوانه هاي خود مي ) براي تكثير ياخته3
  كردند. ده ميه و فاقد پروتوپالسم استفاكشيدهاي دراز و  پرورده، از سلول شيرةبراي هدايت  )4
a)الل  4صفتي تحت كنترل   ,a ,a ,a )1 2 3 a)است كه  4 هاسـت   ها غالب و فراواني آن دو برابر فراواني هر كدام ساير الل الل همةبر  1( 158-

 را دارند؟  a1مطلوب است، فراواني افرادي كه فنوتيپ 

1 (4
25  2 (8

25  3 (12
25  4 (16

25  
-159  ها در شكل مقابل، نام كدام سهره درست است؟ با توجه به نوع تغذيه سهره 

A گياهخوار درختي سهرة )1    
Bبزرگ حشره خوار درختي  سهرة )2    
Cكاكتوس خوار درختي  سهرة )3    
D كوچك دانه خوار زميني سهرة )4    

-160  شود. ، ساير موارد منجر به گوناگوني ژني مي.........تركيبي، به جز  نظريةطبق  
  وزومي بين كروماتيدهاي غيرخواهريقطعات كروم مبادلة )1
  هاي والدين هنگام تقسيم ميوز عدم تفكيك كروموزوم )2
  ) آميزش تصادفي بين اعضاي يك جمعيت3
  جانشيني يك نوكلئوتيد به جاي نوكلئوتيد ديگر در يك ژن )4
-161 1000كوتاه غالب اسـت، اگـر از   ها صفت طول شاخك، يك صفت وابسته به جنس و شاخك بلند بر شاخك  در يك جمعيت متعادل ملخ 

  هاي ماده شاخك بلند، يك الل غالب خواهند داشت؟ ملخ شاخك بلند باشد، چه نسبتي از ملخ 840ملخ ماده، 

1 (4
7  2 (4

8  3 (3
8  4 (3

7  
aاز آميـزش گيـاه    مفروض است، a1و  a5 ،a4 ،a3 ،a2هاي  گياهان شبدر براي ژن خودناسازگار، اللدر جمعيتي از   a2 بـا گيـاه    5 162-

a a2 a پوستةبا  دانهچقدر احتمال دارد  4 a2 a اندوختة 5 a a2 4   داشته باشيم؟ 4
  ) صفر4  100% )3  % 50 )2  % 25) 1

-163 چند مورد در ارتباط با انتخاب طبيعي درست است؟ 
  صورت ژنوتيپ خالص درآيد. د كه بهتواند بر يك الل مؤثر باش * انتخاب طبيعي زماني مي

  هاي دم بلند است. از چلچله كمترهاي دم كوتاه  * شايستگي تكاملي هر يك از چلچله
  گيري وابسته به ژنوتيپ است. ها انتخاب جفت همانند دفعات جفت * در چلچله

  كند. * نظام طبيعت همواره انواع سازگارتر نسبت به محيط را انتخاب مي
  2) 4  1) 3  ) صفر2  3) 1

-164  ؟نيستبا توجه به تكوين جانداران، از نظر زماني كدام صحيح  
  پيدايش موجود زنده قبل از پيدايش اليه اوزون  )1
  هاي تنفسي قبل از تشكيل ميتوكندري شروع واكنش )2
  ها انتقال پيام قبل از پيدايش كلونيتكامل سيستم  )3
 هاي بزرگ  هاي كوچك قبل از ريبوزوم پيدايش ريبوزوم )4
-165  صورت گرفته است. .........از طريق  .........پيدايش  

  انتخاب مصنوعيل ـ هاي بروكلي و بروكس گونه )2  تغيير تدريجي ن ـ پرندگان و پستاندارا )1
  انتخاب طبيعيف ـ هاي مختل هاي الله عباسي با رنگ گل )4  تغيير تدريجي ي ـهاي امروز اسب )3
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-166  هاي يك جمعيت درست است؟ ملخ دربارةكدام عبارت،  
  شود. ها منتقل مي زاده همةاي، از والدين به  يافته ) هر صفت جهش1
  تواند منجر به عدم توليد گامت نوتركيب شود. اور مي ) فرايند كراسينگ2
  دهد. ) به دنبال هر جهش، تغييري در تعداد نوكلئوتيدهاي يك ژن رخ مي3
  تواند گامت نوتركيب ايجاد كند. كروموزوم، مي) هر سلول با داشتن دو مجموعه 4
-167  .........موارد زير انجام شد به غير از  همةدر مهندسي ژنتيك  

  هاي تخصص يافته  سلول وسيلة)كلون كردن به 1
  هاي تراژني گاوي از طريق توليد دام ساخت هورمون رشد )2
  جايگاه هر ژن روي هركروموزوم انسان   نقشةتعيين  )3
  اكسن هرپس تناسلي به كمك ويروس غيربيماريزاساخت و )4
مگس نر رنـگ سـياه دارنـد، تعـداد      20هاي نر و ماده برابر است،  هاي سركه كه تعداد مگس تايي از مگس1000متعادل  جمعيتدر يك   168-

  باشد؟ هاي داراي الل خاكستري مي هاي نر هتروزيگوس چند برابر مگس مگس

1 (1
4  2 (1

6  3 (1
5  4 (1

3  
-169  ......... شود كه اين بخش قطعاً متصل مي DNAدر اسپيروژير، فعال كننده به بخشي از  

  انداز هزاران نوكلئوتيد فاصله دارد.  ) از راه2  .مرازها غيرقابل شناسايي است پلي RNAبراي  )1
  شود. مرازها رونويسي مي پلي RNAتوسط  )4    درون ژن قرار دارد. )3

-170  .........  نيستپپتيدي ممكن  پلي زنجيرةيك  براي ساخت mRNA ترجمةدر فرآيند  
1( tRNA ي كه از جايگاه اA  بهP شود، داراي آنتي كدون  وارد ميUAC باشد .  
  يگاه آمينواسيد شود.اي وارد جا tRNAريبوزوم،  جايي جابهدر حين آخرين  )2
  آب توليد شود.  ،آب مصرف و در جايگاه آمينواسيد ،در جايگاه پپتيدي ريبوزوم )3
  شود.   ميوصل  mRNAدر شروع ترجمه، بخش بزرگ ريبوزوم بعد از بخش كوچك ريبوزوم به  )4
-171 .........  نيستطرح مقابل ممكن  

  د. آور ها فراهم  اهدي براي تغيير گونهشو) 1
  دهند.  چگونگي ارتباط تحولي جانداران را نشان مي) 2
  شوند. نوكلئيك اسيدها رسم براساس اطالعات حاصل از  )3
  داران را نشان دهد. ) مراحل تكوين رويان مهره4
  
  

-172  كند؟ خرچنگ نعل اسبي از كدام الگوي انتخاب طبيعي، تبعيت مي 
  

1(
    

2( 

   

3( 
   

4( 
   

داد 
تع

 

پس از يك دورة طوالني

داد
تع

 

پس از يك دورة طوالني

پس از يك دورة طوالني

داد 
تع

 

پس از يك دورة طوالني

داد
تع
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-173  هاي والدي است؟ آميزش كنند، كدام ژنوتيپ در نسل دوم فقط محصول لقاح گامت aaBBو  AAbbهاي  اگر دو فرد با ژنوتيپ 
1(AaBb   2( AaBB  3( aabb  4(aaBB   

-174  .است......... ة دهند نشاندارد و  آنها تكاملي شايستگي با ة .........رابطهاي مقلد،  جمعيت پروانه ةندازا 
  انتخاب متوازن كننده ستقيم ـ) م2    انتخاب گسلنده ) مستقيم ـ1
  انتخاب متوازن كننده س ـ) عك4    انتخاب گسلنده) عكس ـ 3
-175  واينبرگ چيست؟ -چهارمين شرط برقراري تعادل هاردي 

  افراد برابر باشد. همة) احتمال بقا و توليدمثل براي 1
  ها متوقف شود. ) اثر بنيانگذار در جمعيت2
  ا هر يك از افراد جنس ديگر جمعيت برابر باشد.ب) احتمال آميزش هر فرد 3
  ) شارش ژن نتواند موجب افزايش تنوع درون جمعيت پذيرنده شود.4
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هاي زيـر در رابطـه بـا ايـن      يك از عبارت كند مطابق شكل زير است. كدام نمودار سرعت ـ زمان جسمي كه روي محور افق حركت مي   176-
  است؟ نادرستجسم 

   ) شتاب حركت جسم متغير است.1
  ) سرعت جسم، دوبار صفر شده است.2
  داده است.) جسم دو بار تغيير جهت 3
  دهد.  ) شتاب حركت جسم سه بار تغيير جهت مي4
vبا سرعت  xoyصفحة جسمي در مبدأ زمان از مبدأ مكان در   i j 4 6

  كند و با شتاب ثابت  عبور ميa i j 2 2
   به حركت خود 177-

tلحظة دهد. در  ادامه مي s   كدام است؟ SI، بردار مكان جسم در 4

1 (i j40 16
 

   2 (i j8 32
 

   3 (i j32 8
 

   4 (i j16 40
 

   
mها از حال سكون با شتاب xاتومبيلي در مبدأ زمان از مبدأ مكان روي محور  

s24 لحظـة  كند. اتومبيل ديگري در  شروع به حركت مي 178-

t s mبا سرعت  4
s

mاز همان نقطه (مبدأ مكان) و با شتاب  20
s24   لحظـة  از دهـد.   به صورت تندشونده به حركت خود ادامـه مـي

  دو متحرك با گذشت زمان ......... .   فاصلةشروع حركت اتومبيل دوم، 
  شود. ) ابتدا كم شده و سپس ثابت مي2  شود. ) ابتدا زياد شده و سپس ثابت مي1
  شود. ) ابتدا زياد شده و سپس كم مي4  شود. ) ابتدا كم شده و سپس زياد مي3
yمسير حركت به صورت معادلة  xoyصفحة در يك حركت دو بعدي در   x x 2 با سرعت ثابـت   xاست. اگر حركت در راستاي محور  2 179-

  گيرد؟ با چه شتابي بر حسب متر بر مجذور ثانيه صورت مي yصفر صورت گيرد، حركت در راستاي محور اولية متر بر ثانيه و مكان  2
1 (4  2 (2  3 (8  4 (/0 5   

10كنيم. اين سنگ با سرعت  وليه رها ميسنگي را از ارتفاعي باالي سطح زمين بدون سرعت ا  رسـد.اگر   متر بر ثانيه به زمين مـي  3 180-
رسـد؟   متر بر ثانيه پرتاب كنيم با چه اندازه سرعتي (بر حسب متر بر ثانيه) به زمين مي 30اولية اين سنگ را از همان ارتفاع با سرعت 

m(g )
s

 210  

1 (20 3   2 (20  3 (15  4 (30  
|كيلوگرم تحت تأثير سه نيروي  10جسمي به جرم   F | N


1 8 ،| F | N2 10


|و   F | N3 15


mبا سرعت ثابـت   

s
جهـت بـا    و هـم  5 181-

F2نيروي 


F2كند. اگر نيروي  حركت مي 


  ثانيه پس از اين لحظه چند متر است؟ 4جايي جسم  حذف شود، جابه 
1 (28  2 (12  3 (14  4 (18  

Fا روي زمين قرار دارند. اگـر بـا نيـروي    ه در شكل مقابل، جرم و اصطكاك طناب و قرقره ناچيز است و وزنه  N قرقـره را بـاال    80 182-
0/بكشيم، پس از  N(gمتر خواهد شد؟  بين دو وزنه چند سانتيفاصلة ثانيه  3 )

kg
 10   

1 (5  
2 (10  
3 (15  
4 (20  

t

v

m1m2 kg3kg5

F
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ايـن   اندازةكنيم. وقتي  متغير وارد مياندازة كيلوگرم بر سطح افقي ميزي ساكن است. به اين جسم يك نيروي افقي با  1جسمي به جرم   183-
بـين  ايسـتايي  آيد. ضريب اصـطكاك   كند و براي مقادير ديگر نيرو به حركت در مي نيوتون است، جسم حركت نمي 5نيرو بين صفر تا 

  جسم و سطح ......... 
0/) برابر 1 0/) حداقل برابر 2  است. 5 0/) حداكثر برابر 3  است.  5 0/) بين 4  است.  5   است.  1و  5

N20و  N50به ترتيب  Bو  Aهاي  رو وزن وزنه در شكل روبه  حركت روي سطح افقـي باشـد، ضـريب    آستانة در  Aاست. اگر وزنه  3 184-
m(gاصطكاك ايستايي آن چقدر است؟  )

s
 210   

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

-185  شود؟ حركت ماهواره به دور زمين چند برابر ميدورة چرخد نصف شود،  اي كه به دور زمين مي اگر سرعت حركت ماهواره 

1 (8  2 (2 2  3 (1
8  4 (2

4 

kmمتر را با سرعت ثابت  10اتومبيلي به جرم يك تن، يك پيچ افقي به شعاع  
h

سطح تماس نيرويي كه از طرف اندازة كند.  طي مي 36 186-

m(gشود، چند نيوتون است؟  به اتومبيل وارد مي ها با زمين چرخ )
s

 210  

1 (10000  2 (10000 10  3 (10000 2  4 (10000 5 
-187  متر است؟ نوسان چند سانتيدامنة   با توجه به نمودار سرعت ـ زمان مقابل، 

1 (50
7   

2 (25
7  

3 (10  

4 (100
7  

  
F/تحت تأثير نيروي  xنوسانگري روي محور   x 0 -cm 2 188گرم است اگر دامنـه نوسـان    20آن   گلولةكند و جرم  نوسان مي SIدر  32

  باشد، بيشينه سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟
1 (/004   2 (/008   3 (/016   4 (/0 32   

vدر يك لحظه   در يك حركت نوساني هماهنگ ساده،  ,x 0 -189  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه است. در اين صورت كدام 0
  ) انرژي پتانسيل نوسانگر در حال افزايش است.2  ) حركت جسم تندشونده است.1
  گر در حال افزايش است.   نوسانتكانة ) 4  ) نيروي وارد بر نوسانگر در حال كاهش است. 3
  

B

A
60

mv( )
s

t(s)

 3
2

s1
12


 2
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)متر است؟  حركت چند سانتيدامنة كند.  گرم مطابق شكل تغيير مي 100گري ساده به جرم  انرژي جنبشي نوسان  )2 10   190-
1 (50  
2 (/12 5   
3 (25  
4 (100  

كننـد. اگـر بسـامد     دريافت مي t1از محيط، موج را با اختالف زماني  bو  aنقطة در محيطي كشسان دو سينوسي در انتشار يك موج   191-

tكنند.  دريافت مي t2موج را با اختالف زماني  bو  aنقطة موج را دوبرابر كنيم، دو چشمة 
t
2
1

  چند است؟ 

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

4  
گرم است. اگر بخواهيم در طنـاب افقـي مـوج ايسـتاده      500متر است و جرم آن  سانتي 50برابر  ABدر شكل مقابل، طول طناب افقي   192-

توان تشكيل داد، چند هرتز خواهد بود؟ (از جـرم قرقـره و سـاير     اي كه در طناب مي اصلي موج ايستادههماهنگ ايجاد كنيم، بسامد 
mgشود و  نظر مي هاي طناب صرف قسمت

s
 210(  

1 (4  
2 (2  
3 (8  
4 (1  
xبه صورت  SIتابع موجي در   /U sin( t y)   0 1 10 /فاصلة كه به  Bو  Aاست. بين دو نقطه  2 m1 در يك جهت انتشار اين موج  7 193-

  وجود دارد؟ Aنقطة اند، چند نقطه در فاز مخالف با  واقع
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

Uبه صورت  SIتابع موج منتشر شده در طنابي در   sin( t x)   2 برابـر   9نيروي كشش طناب بدون تغيير منبع موج است. اگر  6 194-
  چگونه خواهد بود؟ SIشود، تابع موج منتشر شده در طناب در 

1 (U sin( t x)  2 2     2 (U sin( t x)  2 18   

3 (U sin( t x)   2 6 3   4 (U sin( t x)  2 6 3   
هرتز باشد، تابع موج كدام گزينـه   2موج چشمة دهد. اگر بسامد  شكل مقابل، نقش يك موج عرضي منتشر شده در طنابي را نشان مي  195-

  تواند باشد؟ مي

1 (/U sin( t x)  1001 4 3   

2 (/U sin( t x)   501 4 3   

3 (/U sin( t x)   501 2 3   

4 (/U sin( t x)  1001 2 3   
  

A B

m / kg12 8

u (cm)

x

10
B

5
10 A

cm20

t(s)
1
8

k(J)
1
2

1
6
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-196  است؟ نادرستكدام گزينه  
منفجر شونده به حالت جامد يا مـايع،  مادة ) انفجار، يك واكنش شيميايي بسيار سريع است كه در آن از مقدار كمي از يك 1

   .شود حجم بسيار زيادي از گازهاي داغ توليد مي
  مساعد باشد.  داراي ترموديناميكتواند  ، ميتحت كنترل سينتيكي قرار داشته باشد) اگر واكنشي 2
كنـد   را بررسي مي واكنشتوان مكمل يكديگر دانست، زيرا سينتيك امكان وقوع  ترموديناميك شيميايي را مي) سينتيك و 3

  پردازد. در حالي كه ترموديناميك به بررسي چگونگي و سرعت انجام واكنش مي
  ست. ) سرعت توليد گازها در انفجار، بيشتر از سرعت توليد رسوب در واكنش سديم كلريد با نقره نيترات ا4

aAاگر در واكنش نمادي   bB dD   1/زماني معين، بازة در يك 0/مصرف،  Bمادة مول  2 0/مصرف و  Aمادة مول  4 -197 ةمادمول  6
D هاي زير درست خواهد بود؟ يك از گزينه توليد شود، كدام  
1 (b a d  1     2 (b a d 2 2   

3(A (D)R R  2
3     4 (B AR R 6    R(واكنش)3

57/ليتري  4سربستة در يك ظرف   NOمطابق واكنش  NO2گرم گاز  5 (g) NO(g) O (g) 2 22 -198 75شـده و پـس از    تجزيـه  2

mol.Lچند زماني بازة در اين ماند. سرعت واكنش  درصد آن باقي مي 80 ،ثانيه .min 1 N)است؟  1 ,O : g.mol )  114 16   
1 (/015   2 (/01   3 (/005   4 (/0025   

A(g)واكنش در اگر   B(g) C(g) 3 توانـد تغييـرات غلظـت     در نظر بگيريم، كدام نمودار زير مي Aرا سه برابر  Bغلظت اوليه  ،2 199-
(mol .L )1 شود.) ميدهنده را بر حسب زمان به درستي بيان كند؟ (واكنش داده شده، كامل انجام  مواد واكنش  

1( 
1
2

3

t

mol.L1

  2( 
1
2
3

t

mol.L1

  

3( 
1
2
3
4

t

mol.L1

  4 (
1
2
3
4

mol.L1

t  
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-200  .........  به جزهستند، درست هاي زير  تمام عبارت 
  يابد.  كاهش مي توليد گاز) در واكنش محلول هيدروكلريك اسيد با كلسيم كربنات، با گذشت زمان سرعت 1
  ها يكسان است.  ) در واكنش محلول هيدروكلريك اسيد با كلسيم كربنات، نمودار مول ـ زمان فراورده2
گيـري ماننـد جـرم،     هاي قابـل انـدازه   كننده در يك واكنش به ويژگي سرعت متوسط مصرف يا توليد مواد شركتمحاسبة ) 3

  حجم، فشار و ... بستگي دارد.
  يابد.   ) افزايش ميIIهاي مس ( و مقدار يون Zn(s)) سولفات، با گذشت زمان جرم IIروي با محلول مس (  تيغةاكنش ) در و4
-201  هاي زير به درستي بيان شده است؟  چه تعداد از عبارت 

  كند.  آنها بيشتر مي Hها را بدون در نظر گرفتن عالمت  افزايش دما، سرعت واكنشبه طور كلي، الف) 
  شود. آتش باعث سوختن گرد آهن موجود در كپسول چيني ميشعلة ب) 

  شود. انجام ميسرعت منگنات با يك اسيد آلي همانند واكنش زنگ زدن آهن به پرپ) در دماي اتاق واكنش محلول پتاسيم 
  گردد. ول توليدشده نميت) استفاده از كاتاليزگر برخالف افزايش دما باعث تغيير در مقدار نهايي محص

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-202  است؟ نادرستهاي سينتيك شيميايي  نظريهدربارة كدام گزينه  

  شوند.  هاي سخت در نظر گرفته مي دهنده به صورت گوي هاي واكنش برخورد، ذرهنظرية ) در 1
  پردازد. ماكروسكوپي آنها ميجنبة ها را به صورت تجربي بررسي كرده و بيشتر به  گذار واكنش تحالنظرية ) 2
  هاي مهمي وجود دارد. ولي ميان آنها تفاوت ،دهنده است برخورد ميان ذرات واكنش ،) اساس هر دو نظريه3
  هاي بنيادي را در فاز گاز بررسي كند. تواند واكنش فقط مي ،برخوردنظرية ) 4

-203  است؟ نادرستكدام گزينه  
برابـر   4هـا، سـرعت واكـنش     دهنـده  برابر كردن غلظت هر يك از واكنش با دو ) در واكنش هموگلوبين با كربن مونوكسيد،1

  شود. مي
توان مشـخص كـرد    شود كه به صورت تجربي مي ها اغلب منجر به افزايش سرعت واكنش مي دهنده ) افزايش غلظت واكنش2

  يابد. به چه نسبتي افزايش مي
Aبنيادي و گازي ) در واكنش 3 B C 2 برابـر   8ها، سرعت واكـنش    دهنده با دو برابر كردن غلظت هر يك از واكنش 2

  شود. مي
Nتجرية ) در واكنش 4 O (g)2   شود. برابر مي 8اكنش وبرابر كردن غلظت واكنش دهنده، سرعت  4، با 5

A(g)در واكنش  Bو  Aزمان غلظت  هاي جدول زير، در صورت تغيير هم با توجه به داده  B(g) C(g) D(g)  2  برابر مقدار  4به 204-
   شود؟ اوليه سرعت واكنش چندبرابر مي

1 (192  
2 (128   
3 (96  
4 (64  

/ / /

/ / /

/ / /

[A] [B] (mol.L .s ) 1 1

1 01 01 0 2
2 01 0 4 0 4
3 0 2 0 9 4 8



 16صفحه   شيمي 

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

از مطالب زير موارد گيرد. كدام  انجام مي KI: بدون محلول bو  KI: در حضور محلول aهيدروژن پراكسيد در دو حالت تجزية واكنش   205-
  ؟است نادرست

  باشد. مي bحالت در رفت سازي واكنش  انرژي فعالكمتر از  aحالت در سازي واكنش رفت  الف) انرژي فعال
  باشد. مي bپايدارتر از حالت  aها در حالت  ب) فراورده

  باشد. مي aفعال در حالت  ةپيچيدپايدارتر از  bفعال در حالت پيچيدة پ) 
  باشد.  ها يكسان مي ها و فراورده دهنده ت) اختالف سطح انرژي واكنش

  )پ(، )ب(، )الف() 4  )پ(، )ب() 3  )ت(، )الف() 2  )بفقط () 1
-206  ؟ استهاي زير درست  يك از گزينه واكنش سوختن گاز هيدروژن در دماي اتاق، كدامدربارة  

V)) در حضور كاتاليزگر 1 O )2   شود. به سرعت انجام شده و آب تشكيل مي 5
CO(g)سوختن ) همانند واكنش 2 O (g) CO (g) 2 22   ثابت تعادل بسيار بزرگي دارد. 2
  شود. هابر به صورت انفجاري انجام مي  همانند واكنش ،) با زدن جرقه3
  سنگ آهك، شرايط نامساعدي دارد. ةتجزي) از نظر سينتيكي و ترموديناميكي همانند واكنش 4

باشد. با توجـه بـه ايـن     ميزير كسيد در دماي اتاق به صورت امونو براي واكنش توليد گاز نيتروژن »انرژي ـ پيشرفت واكنش «نمودار   207-
  به درستي بيان شده است؟  گزينهنمودار كدام 

1 (a a ( ) ( )E E R R  تفر    تشگرب
  شوند. هر دو واكنش رفت و برگشت انجام مي) 2
مـــواد هـــا بيشـــتر از  ) فعاليـــت شـــيميايي فـــراورده3

  باشد. ميفعال  ةپيچيددهنده و كمتر از  واكنش
  كند.  هاي رفت و برگشت به يك نسبت تغيير مي سازي و سرعت واكنش ) با استفاده از كاتاليزگر مناسب انرژي فعال4

، كدام نمودار به داده شدهبا توجه به نمودار دهيم.  در دماهاي مختلف انجام ميرا واكنش كلسيم كربنات با محلول هيدروكلريك اسيد   208-
  باشد؟  مي C35و  C25 ،C30مربوط به دماهاي از راست به چپ ترتيب 

1 (B - C - A  
2 (B - A - C  
3 (A - B - C  
4 (A - C – B  
-209  عبارت كدام گزينه درست است؟ 

  شود. اكسيد توليد مي سنگ، نفت خام، گازوييل و بنزين با كيفيت پايين، گاز گوگرد دي  در اثر سوختن زغال) 1
  پذيرند.   در ساختار خود، بسيار واكنش  هاي هوا هستند كه به دليل داشتن الكترون تك ) كربن مونوكسيد و نيتروژن مونوكسيد، آالينده2
  كند. اكسيد توليد مي مونونيتروژن دي دهد و گاز  تور خودرو در دماي باال واكنش مي) گاز نيتروژن با اكسيژن هوا در مو3
  شود.  ها، باعث افزايش سرعت واكنش مي  دهنده ) كاتاليزگر با كاهش سطح انرژي واكنش4

kJ181

kJ381NO(g)2
N (g) O (g)2 2

B
A

C





 18صفحه   شيمي 

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

NH/تعادل   (g) H (g) N (g) , K    2
3 2 22 3 1 92 10  در دمايC30   بـا قـرار دادن مقـداري از    ليتـر   2در ظرف به حجـم 214-

0/برقرار است. اگر در ظرف دهنده  واكنش تعادل چند مول بـر ليتـر   لحظة هيدروژن موجود باشد، غلظت گاز آمونياك در گاز گرم  48

H)است؟  :g.mol ) 11   
1 (/006   2 (/004   3 (/005   4 (/003   

-215  يك از نمودارهاي داده شده مربوط به واكنشي است كه شرايط ترموديناميكي آن براي واكنش برگشت مساعدتر است؟  كدام 

1 (t

A
B

تظلغ

  2 (t
A
B

تظلغ

  3 (t

A

B
تظلغ

  4 (t
A

B

تظلغ

  
  

-216  تعادل بسيار ناچيز است؟ لحظة ها در  دهنده هاي زير مربوط به تعادلي است كه مقدار واكنش تعادل  يك از ثابت كدام 

1 (mol.L  4 12 10   2 (mol .L 13 2 22 10   3 (/ L.mol12 5   4 (L.mol  10 14 10   
-217  كند؟ كدام گزينه عبارت زير را كامل مي 

رود تا  مي تر از ثابت تعادل باشد، واكنش در جهت ......... پيش بزرگواكنش اي از ......... است و زماني كه خارج قسمت  حالت ويژه«......... 
  » تعادل برقرار گردد.

  ـ ثابت تعادل ـ برگشت واكنش ) خارج قسمت 2  ـ ثابت تعادل ـ رفت واكنش ) خارج قسمت 1
  ـ رفت واكنش ) ثابت تعادل ـ خارج قسمت 4  ـ برگشت واكنش ) ثابت تعادل ـ خارج قسمت 3
SOبه تعادل گازي   (g) O (g) SO (g) ,K 2 2 32 2 810 يك از تغييرات زيـر   كه در ظرفي با پيستون متحرك برقرار است، كدام 218-

  است) 810برابر ، Q(در تعادل اوليه، مقدار شكل مقابل به وجود آيد؟  ،ايجاد تغييرلحظة را اعمال كنيم تا در 
   ) افزايش فشار1
  ) افزايش حجم2
  ) افزايش دما3
  ) كاهش دما 4
  

Nدر تعادل   O (g) NO (g)2 4 22بيان كـرد  توان  . ميكنند ميتغيير زير ها به صورت  سنج شود و وضعيت سرعت ، تغييري ايجاد مي 219-
  شود.  بوده و تا رسيدن به تعادل، رنگ مخلوط ......... مي K......... از  Qكه در اين لحظه مقدار 

  تر  رنگ تر ـ كم ) كوچك1
  تر  تر ـ پررنگ ) بزرگ2
  تر  تر ـ پررنگ ) كوچك3
  تر  رنگ تر ـ كم ) بزرگ4
  

Q K
810

0

S
M

F

0

S
M

F

_______ _________



 19صفحه   شيمي 

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

Nبا انتقال تعادل   (g) O (g) NO(g)2 2 2 220 ماند. ......... بدون تغيير باقي ميو تر، ......... افزايش  به ظرف كوچك-
  ) سرعت واكنش رفت ـ غلظت گاز نيتروژن 1
 ها ـ سرعت واكنش برگشت  دهنده ) مقدار واكنش2

 ) تعداد برخورد ميان مواد موجود در واكنش ـ نسبت سرعت واكنش رفت به سرعت واكنش برگشت3

  تعادل ـ ثابت تعادل) زمان رسيدن به 4
-221  آيد؟ يك از شرايط زير پيش مي با استفاده از كاتاليزگر مناسب در يك واكنش تعادلي كدام 

  ماند. ) شيب نمودار (غلظت ـ زمان) ثابت مي1
  يابد.  هاي رفت و برگشت به يك نسبت كاهش مي سازي واكنش ) انرژي فعال2
  كند.  هاي رفت و برگشت به يك نسبت تغيير مي ) ثابت سرعت واكنش3
  شود.  ميكمتر هاي رفت و برگشت، به يك اندازه  ) سرعت واكنش4

-222  است؟درست هاي زير، چند مورد از مطالب زير  با توجه به تعادل 

1 (Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)  22 2   
2 (Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 33   

  شود. مي Agم رسبب كاهش ج ،)1مقداري محلول نمك خوراكي به تعادل (الف) افزودن 
  :رو خواهد بود ها به صورت روبه جسن ) وضعيت سرعت2اكسيد در تعادل ( گاز گوگرد تريغلظت با افزايش در دماي ثابت، ب) 

0

S
M

F

هيلوا لداعت___________________

تفر
0

S
M

F

تشگرب
0

S
M

F

زاگ تظلغ شيازفا ةظحل___________________

تفر
0

S
M

F

تشگرب

SO3

  
  شود. جرم نقره مي، باعث كاهش Cu) خارج كردن مقداري از فلز 1پ) در تعادل (

كمتر از تعادل اوليـه خواهـد    SO3گاز غلظت كاهش دهيم، در تعادل جديد در دماي ثابت  را SO3گاز  غلظت) 2ت) اگر در تعادل (
  بود. 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-223  .........  به جزاست، درست فرايند هابر دربارة هاي زير  تمام عبارت 

  شود. كنترل مي ي) در دماي اتاق از لحاظ سينتيك1
  اتمسفر است. 200افزايش فشار تا  ،مقدار فراورده) يكي از راهكارهاي هابر براي افزايش 2
  كاتاليزگر آهن، تعادل پيشرفت زيادي خواهد داشت.به دليل استفاده از  ،C550) در دماي 3
تر از ثابت تعادل خواهد شد و در نتيجـه پيشـرفت واكـنش     كردن آمونياك از ظرف واكنش، خارج قسمت كوچك) با خارج 4

  بيشتر خواهد شد. 



 20صفحه   شيمي 

  
   ____________________________ ________________________________ ________________________________   محل انجام محاسبه 

A(g)در تعادل  Bمول  2و  Aمول  6ليتر،  3در ظرفي به حجم   B(g)2  ،مادة مول  1قرار دارند، در دماي ثابتA  مـول   2به همراه 224-
  باشد؟ مي نادرستهاي زير  يك از عبارت افزاييم. كدام مي به سامانه Bمادة 

4كمتر از  Bمادة ) غلظت 1
  شود. مي 3

  .شود ميسرعت واكنش رفت بيشتر از واكنش برگشت در نخستين لحظه، ) 2
  جا شده تا دوباره به تعادل برسد. ) واكنش در جهت برگشت جابه3

7بيشتر از  Aمادة ) غلظت 4
  گردد.  مي 3

رابطة  براي يك واكنش 
[B][A] [C]

t t t

    
  

1
3

Rواكنش2

 
ثانيـة   10اگـر سـرعت واكـنش در     ،برقرار است. با توجه به نمودار 225-

mol.Lچهارم برابر  .s   2 1 12 اول ثانية  10در  Bمادة مصرف متوسط چند مول بر ليتر و سرعت  30ثانية در  Cباشد، غلظت ماده  10
  چند مول بر ليتر بر دقيقه است؟

7/ـ  1) 1 2  
4/ـ  1) 2 8   
7/ـ  2) 3 2   
4/ـ  2) 4 8   
  
  
  
  

/0 61
/1 5
/2 2
3

10 20 30 40

(mol.L )1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 16  120  101  20  شناسي زمين

  دقيقه 40  145  121  25  رياضيات

  دقيقه 22  175  146  30  شناسي زيست

  دقيقه 32  200  176  25  فيزيك

  دقيقه 30  230  201  30  شيمي

  دقيقه 140گويي:  مدت پاسخ  130ها:  تعداد كل پرسش

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
 دي

96 

  

  5 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 اختصاصيمون زآ



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

5 
صاصي 

اخت
 )

گروه علوم تجربي
 (

  

11  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  

  
  ؟نداردكدام گزينه ارتباطي با نظريۀ كپلر  -101

  چرخند. ) سيارات به دور زمين مي1  
  شكل است. ) مدار سيارات بيضي2  
  تري دارند. حركت انتقالي طوالني ) سيارات دورتر از خورشيد،3  
  كند. هاي مساوي در فضا طي مي افتهاي مساوي، مس ر زمان) هر سياره د4  
  گيرد؟ حدود مدار زحل را دربرمي كدام ستاره اگر در مركز منظومۀ شمسي قرار بگيرد، تا -102

  ) قنطوروس4  ) قلب العقرب3  ) گيرندٔه عنان2  ) كوتولۀ سفيد1  
  د؟نشو  ل ميترتيب در كدام حالت از اهلۀ قمر تشكي رخدادهاي زير به -103
  »هالل -گرفتگي ماه -شب طلوع ماه در نيمه«  
  بدر -محاق -) تربيع اول4  تربيع دوم -بدر -) تربيع دوم3  اقمح -تربيع دوم -) بدر2  تربيع اول -بدر -) محاق1  
  كدام مورد ويژگي زحل است؟ -104

  ) فاقد يخ4  ) جاذبۀ ضعيف3  ) تبخير كم2  ) حجم كوچك1  
  ساعت روز دارند؟ 12تمام سال،  كدام شهرها در -105
  ) مدار استوا4  ) مدار بياباني3  يشرق 180) طول جغرافيايي 2  جنوبي 90) عرض جغرافيايي 1  
  منشأ انرژي خورشيدي كدام است؟ -106

  دهاي مغناطيسي) با4  ) افزايش چگالي3  ) كاهش جرم2  ) متراكم شدن گازها1  
  ها درست است؟ ه در مورد كيمبرليتكدام گزين -107
  ) همواره الماس دارند. 2    حداكثر است. 2SiO) مقدار 1  
  ها هستند. ) حاصل برخورد ورقه4  ترين منشأ ماگماها هستند. ) عميق3  
  كنند؟ بندي مي زمين را بر چه اساسي به ليتوسفر و استنوسفر تقسيم -108
  ) حالت فيزيكي4  ) تغيير ضخامت3  ) تركيب شيميايي2  بلوري ) خواص1  
  ترين اليۀ دروني زمين كدام است؟ االستيك -109

  ) هستۀ خارجي4  ) استنوسفر3  وقاني) گوشتۀ ف2  ) گوشتۀ زيرين1  
  كند؟ يان ميكيلومتري زمين مفروض باشد، كدام گزينه ويژگي درستي را ب 3500گاه عمق  هر -110

  از نظر فيزيكي، حالت مايع دارد. )2  يايي، تركيب بازالتي دارد.ظر شيم) از ن1  
  كند. لرزه از آن عبور مي زمين S) فقط موج 4  شود. اي ثبت مي سرعت امواج لرزه ترين ) سريع3  
  ست؟اند. علت آن كدام ا جا شده بههاي مغناطيسي شمال و جنوب زمين در طول تاريخ خود صدها و بلكه هزاران بار جا قطب -111

  سرعت يير جريان همرفت در اليۀ كم) تغ2    هاي تكتونيكي جايي ورقه ) جابه1  
  ) چرخش زمين به دور خورشيد4  ارجي) تغيير جريان كنوكسيون در هستۀ خ3  
  گذارد؟ ي ميشناسي اثر منف وجود گنبد نمكي با وسعت صد كيلومتر مربع، بر روي كدام ويژگي زمين -112

  ) ناهنجاري گرانشي4  اي ) سرعت موج لرزه3  يل مغناطيسيۀ م) زاوي2  ) انحراف محور1  
  دانست؟ براي كدام مناطق مشابه ميهاي ساختاري را  ها و شباهت ها، اقسام سنگ وگنر در ارتباط با حركت ورقه -113
  رزيلغربي آفريقا با شرق ب ) شمال2    ) غرب برزيل با شمال آفريقا1  
  رق آفريقا و غرب آمريكاي جنوبيش )4  ) جنوب آسيا و شمال هندوستان3  
  اقيانوسي اطلس، ............... كوه ميان در محل رشته -114

  اي در حداقل مقدار است. ليت لرزه) فعا2  يابي شده است. ين پوستۀ زمين، سنتر  ) جوان1  
  است. ات اقيانوسي در حالت حداكثر) ضخامت رسوب4  باشد. سن مي شكل نقاط غيرهم ) خروج مواد مذاب به3  
  شكل، نام كوه آتشفشان كدام است؟ با توجه به -115
  ) كيلوا1  
  ) كنيا2  
  ) آلپ3  
  ) دماوند4  
حل شكسـتگي چنـد نگار شهري برسند، فاصلۀ اين شهر تا م دقيقه به دستگاه لرزه 4اي توأم با شكستگي زمين، بعد از  لرزه هرگاه امواج زمين -116

  كيلومتر بوده است؟
  1 (60  2 (320  3( 100  4 (960  

  ۵تا  ۱ های فصل : زمین علوم
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  دهد؟ را نمايش مي Lكدام مورد، امواج  -117

  1(

 

  2(

 

  

  3(

 

  4(

 

  

  رسيده است. يعني ...............نگار به بيشترين حد  به دستگاه لرزه Sو  Pاختالف زمان رسيدن امواج  -118
  فاصلۀ مركز سطحي بسيار دور است. )2  ها شده بسيار كم بوده است.) انرژي ر 1  
  اي زياد است. ) دامنۀ امواج لرزه4    كانون در عمق كم است.) 3  
  ؟نيستها  كدام مورد از اهميت آتشفشان -119

  ) گسترش بستر اقيانوسي2  ) ايجاد ساختار شيميايي پايدار هواكره1  
  هاي آلپ كوه ) تشكيل رشته4  ) يافتن اطالعاتي از پوسته و گوشتۀ فوقاني3  
  باشد. ازٔه آن ............... مير شكل مقابل، ............... است و اندنام مادٔه خروجي آتشفشان د -120

  متر ميلي 32تر از  بزرگ -) بمب1  
  ريز -) گدازه2  
  متر ميلي 64 -) دوك3  
  متر ميلي 32تر از  بزرگ -الپيلي )4  

  
  طور تصادفي پاسـخ دهـد، احتمـال آنكـه حـداقل بـه ها به اگر او به همۀ اين پرسش ايم. اي داده پرسش تستي چهارگزينه 8آموزي  به دانش -121

 پرسش پاسخ درست دهد چقدر است؟ 7

  1 (16
25
2

  2 (16
35
2

  3 (14
25
2

  4 (16
75
2

  

ktfاز رابطۀ  سال tاگر تابع سرمايه پس از  -122 (t) ae درصـد  15انـداز بـا نـرخ  ميليون تومان پس 50كشد تا  تبعيت كند، چند سال طول مي
2ميليون تومان شود؟ ( 100مركب پيوسته،  0 675ln /( 

  1 (5/3  2 (5/4  3 (5/5  4 (5/6  
]2يك از توابع زير در بازٔه  كدام -123 , ]  1اكيداً صعودي و در بازٔه[ , ] اكيداً نزولي است؟ 

  1 (1y Sinx  2 ( 2 3y x  3 (  23 4y x x  4 (  24 2 8 3y x x  

  
  
  
  
  

  

 محل انجام محاسبات

  ۳تا  ۱های  فصل : ریاضی عمومی

´ 40 
 پيشنهادي زمان



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

5 
صاصي 

اخت
 )

گروه علوم تجربي
 (

  

33  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  

  كنـيم و تصادف انتخاب مي ها را به مهرٔه سبز است. يكي از جعبه 4مهرٔه قرمز و  1شامل  Bمهرٔه زرد و جعبۀ  2 مهرٔه قرمز و 3شامل  Aجعبۀ  -124
 داريم. احتمال آنكه دقيقاً يك مهرٔه قرمز خارج شده باشد، چقدر است؟ مهره از آن برمي 3

  1 (9
40  2 (29

80  3 (19
40  4 (9

20  

تصـادف  هـا را بـه نويسيم. اگر يكـي از آن شوند را مي شروع مي» c«كه با حرف » compute« حرفي از حروف كلمۀ هاي هفت تمام جايگشت -125
 باشد، چقدر است؟» t«انتخاب كنيم، احتمال آنكه چهارمين حرف آن 

  1 (2
7  2 (1

30  3 (1
3  4 (1

6  

12P(Xضرب اعداد ظاهرشده باشد،  ، حاصلXكنيم. اگر متغير تصادفي  سه تاس را با هم پرتاب مي -126 ) كدام است؟ 

  1 (17
216  2 (1

24  3 (5
72  4 (17

108  

22fرو نمودار تابع  شكل روبه -127 (x) x bx c    1است. اگر 2 1 23 4 0(x x ) x x   مقدار مينيمم تابع ،f كدام است؟ 

  1 (6-  

  2 (2-  

  3 (3- 

  4 (4-  

3دلۀ مجموعه جواب نامعا -128 28 3 6 12x x x    شامل چند عدد صحيح است؟ 

  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
2fسطح محدود به نمودار تابع  -129 (x) x x     و محورx 1ها در بازٔه 2[ , ) ) كدام است؟[  نماد جزء صحيح است.) [

  1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  
اگر  -130 2 1f (x) log (x 3g(x)و  ( x  دامنۀ تابع ،f (x)  كدام بازه باشد تا تركيبgof (x) تعريف شود؟ 

  1 (1( , )   2 (1 9( , ]  3 (3( , ]  4 (9[ , )  

2اگر  -131 1
4

x
f (x)

x





1fو  f، نمودار تابع   در چند نقطه متقاطع هستند؟ 

  4) 4  ) صفر3  2) 2  1) 1  
مبتال شـود و سـپس بهبـود پيـدا كنـد،  است. احتمال آنكه فردي سالم به اين بيماري 025/0احتمال ابتال به بيماري هپاتيت در يك جامعه  -132

 است. اگر فردي به اين بيماري مبتال شود، احتمال آنكه بهبود پيدا كند چقدر است؟ 00875/0

  1 (17
40  2 (3

10  3 (7
20  4 (2

5  

23از رابطۀ  naاول دنبالۀ حسابي جملۀ  nمجموع  -133 2nS n n  2شود. حاصل  محاسبه مي 4 6 20a a a a    كدام است؟ 

  1 (600  2 (610  3 (620  4 (630  
 دار و غيريكنوا است؟ هاي زير، همگرا، كران يك از دنباله كدام -134

  1 (
3
3

5
1n

n
a

n





  2 (

2 1
7

n

n
n ( )

a
n





  3 (11 n

na ( )
n

   4 (


2 1n
Cosn

a
n

  

2حاصل عبارت  -135 4 62 2 5 2 5 2 5A log (log )(log ) (log )(log ) (log )(log )     كدام است؟ 

  1 (5 2log  2 (5 10log  3 (50 10log  4 (2 50log  
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دستگاه معادالت حل از  -136
6 12 4 2

6 2 2 2

x x y

ln y ln(x ) ln

    


  
 كدام است؟ y، مقدار 

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

2اگر  -137 4 2 5xf (x) ( e x x )    2و 4 2 5xg(x) ( e x x )   0، حاصل عبارت 0 0 0
0 0

f ( )g( ) g ( )f ( )
A

f ( ) g( )

 



 كدام است؟ 

  ) صفر4  10) 3  5) 2  1) 1  

اگر تابع  -138
2 0

1 0
xxe x

f (x)
a ln(x ) b x

  
  

0xدر    0پذير باشد، حاصل  مشتق 0f ( ) f ( )   كدام است؟ 

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

بيشترين سرعت نزول تابع  -139   3 2 5f(x) x x x دهد؟ با كدام طول رخ مياي  در نقطه 

  1 (1  2 (2
3  3 (1

3  4 (1
3  

2اگر  -140
1 2 3

3 5
(x ) x

g(x) ln
( x )

 



، حاصل 

0
2 2

h

g( h) g( )
lim

h

  كدام است؟ 

  ) صفر4  -8) 3  -6) 2  -4) 1  
3اگر  -141 2f (x) (x ) x يك از موارد زير درست است؟ ، كدام 

  1 (0 2f ( )    2 (0 2f ( )    3 (0 2f ( )    4 (1 1f ( )    
3معادلۀ خط مماس بر منحني به معادلۀ  -142 2 3x xy y    1در نقطۀ 1( ,  كدام است؟ (

  1 (5 7 12y x   2 (7 5 12y x   3 (y x  4( 2y x    
5اگر  -143 3 22 1 4 1 3 4x yCosx y x ln(x ) ln( y ) e        اي تغيير  ، آهنگ لحظهy  نسبت بهx در مبدأ مختصات چقدر است؟ 

  1 (20-  2 (10-  3 (7-  4 (5-  
7هاي معادلۀ  مجموع ريشه -144 8 3 1 5 2 0( Sinx )( Sinx )( Cosx )     در بازٔه0 2[ ,  است؟ چند برابر  [

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

2دو پيشامد مستقل از هم باشند و  Bو  Aاگر  -145
5P(A) P(B)  حداكثر مقدار ،P(A B) كدام است؟  

  1 (4
25  2 (1

25  3 (2
5  4 (4

5  

  
  است؟ ادرستن E.coliكدام جمله در مورد باكتري  -146
  يابد. حتي در حضور الكتوز نيز ادامه مي كننده، ) توليد پروتئين مهاركننده توسط بخش ساختاري ژن تنظيم1  
  گيرد. ساكاريد صورت مي ) با حضور آلوالكتوز در سيتوپالسم باكتري، توليد گاالكتوز از نوعي دي2  
  مراز رونويسي شود. تواند توسط نوعي پلي حتي در حضور الكتوز نيز مي EcoRI) اپران آنزيم 3  
  دهد. بعدي خود را جهت رونويسي تغيير مي لك با اتصال به الكتوز، شكل سه اپران ) پروتئين مهاركنندٔه4  
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در نظر گرفته  5bتا  1bپنج نوع الل  ،كند. اگر در اين گياه براي صفت خودناسازگاري دار ايجاد مي گياه شبدر نوعي گياه است كه دانۀ آلبومن -147
  در اين جمعيت وجود خواهد داشت؟ 5bبا توجه به ژنوتيپ تخم ديپلوئيد و تخم تريپلوئيد در دانه، چند نوع دانه بدون الل  ،شود

  1 (6  2 (12  3 (10  4 (18  
  بيان شده است؟ نادرستكدام عبارت  -148
  ها را ارائه كردند. تغيير گونه ) فيلسوفان رومي براي اولين بار انديشۀ1  
  ها تعميم داد. ) داروين براي اولين بار انديشۀ دانشمند ديگري را در مورد جمعيت انساني به همۀ گونه2  
  ها دارد. فراواني نسبي بيشتري در جمعيت ،) مندل براي اولين بار عنوان كرد الل غالب از مغلوب3  
  شدن صفات اكتسابي را ارائه كرد. ) المارك براي اولين بار انديشۀ ارثي4  
  كند؟ درستي كامل مي عبارت زير را به ،كدام گزينه -149
  ...............»يك سلول كلرانشيمي در برگ گياه سرخس براي «  
  ني را در نظر گرفته است.اسيد معيّ دارد، آمينو AUUكدوني  كه توالي آنتي tRNA) هر نوع 1  
  را خواهد داشت. CCAشود، توالي ثابت  سنتز مي IIIمراز  پلي RNAاي كه توسط  RNA) هر نوع 2  
  اي خود دارد. هايي در ژنوم هسته مراز فعال در هسته، ژن يا ژن پلي RNA) هر نوع 3  
  دارد. tRNAنوع  20حداقل  ،كنند پپتيدها شركت مي اسيدي كه در سنتز پلي ) هر نوع آمينو4  
  بيان شده است؟ نادرستي بهران ابتدايي كدام عبارت در مورد پيدايش جاندا  -150
  داران ساكن خشكي ايجاد شدند. ) قبل از انقراض گروهي دوم و بعد از انقراض گروهي اول، اولين مهره1  
  ) خزندگان از تحول دوزيستان بين انقراض گروهي دوم و سوم ايجاد شدند.2  
  بل از انقراض گروهي اول صورت گرفت.ق ،دار كنندٔه كلروپالست هاي فتوسنتز ) پيدايش نخستين سلول3  
  زمان با دورٔه خشكي وسيع در زمين، خزندگان از دوزيستان ايجاد شدند. ) هم4  
برابر فراوانـي  3 ،واينبرگ، فراواني نسبي زنان مبتال به تاالسمي ماژور كه نوعي بيماري اتوزومي مغلوب است -در يك جمعيت در تعادل هاردي -151

  االسمي مينور است. فراواني نسبي الل مغلوب بيماري چند برابر الل غالب بيماري است؟نسبي كل افراد با ت
  1 (6  2 (9  3 (12  4 (3  
  در باكتري استرپتوكوكوس نومونيا الزم است براي ساخت ............... -152
  ت گيرد.يند رونويسي از ژن صور آ مراز يوكاريوتي، فر  پلي RNA، ابتدا به كمك آنزيم EcoRI) آنزيم 1  
  هاي چندژني مورد ترجمۀ چندين ريبوزوم قرار گيرند. mRNA) عوامل رونويسي، 2  
  3 (tRNA ها توسط چندين پروتئين مورد رونويسي قرار گيرد. هاي آغازگر، اپران اين مولكول  
  4 (mRNA  يند رونويسي انجام شود.آ فر هاي چندژني، از روي چندين كدون آغاز  
  ياهي است كه ...............براسيكا اولراسه گ -153
  هاي متوالي به چهار گونه، تغيير و تحول پيدا كرده است. ) با استفاده از جهش1  
  شوند. كروماتيني آن متصل مي DNAهاي هيستوني به  هاي پارانشيمي آن عوامل رونويسي متعددي همراه با پروتئين ) در سلول2  
  يابد. هاي هوموزيگوس در آن كاهش مي نسبي زاده درپي، فراواني هاي پي شرط خودلقاحي ) به3  
  هاي مهندسي ژنتيك، به گياهان متعدد از قبيل كلم بروكلي تغيير و تحول يافت. ) توسط محققان به روش4  
  باشند؟ چند جمله از جمالت زير درست مي -154
  شود. شروع و با كدون پايان ختم مي AUGدرون سلول يوكاريوتي، با كدون  mRNAالف) هر   
  است. AUGدرون سلول پروكاريوتي، داراي چندين كدون  mRNAب) هر   
  باشد. مي Lشكل  هاي پروكاريوتي به است، درون سلول آمينو اسيدكه حامل  tRNAج) هر   
  طور حتم در نهايت در ساختار ريبوزوم شركت دارد. درون سلول يوكاريوتي، به rRNAد) هر   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  نزيم محدودكننده ...............هر آ  -155
  ها است. مسئول تنفس سلولي يوكاريوت ،هاي اندامك د كه مشابه ريبوزومشو  هايي ساخته مي ) توسط ريبوزوم1  
  تواند به مونومرهاي خود تبديل شود. قرار گيرد، مي EcoRI) در صورتي كه تحت تأثير آنزيم 2  
  شكند. استر را مي دي پيوند فسفو 2ژني و پيوند هيدرو  8) در هر جايگاه تشخيص خود 3  
  شوند. هاي سلولي نيز در آن محل ساخته مي شود كه ميكروتوبول ) در محلي ساخته مي4  
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  باشد؟ ها درست مي زايي در جمعيت كدام جمله در مورد گونه و گونه -156
  باشد. زايي مي وتي در پديدٔه گونهزيگ هاي صفت خودناسازگاري از سدهاي پيش ) جدايي زماني مانند ژن1  
  جايگاهي ندارد. ها ) در تعريف ارنست ماير از گونه، جانداري از فرمانروي پروكاريوت2  
  شود. هاي جديد مي انتخاب طبيعي سبب پيدايش گونه ،ميهني زايي هم زايي دگرميهني مانند گونه ) در گونه3  
  فرنياي آمريكا، انجام شارش ژن نقش مهمي داشته است.دار در كالي ) در پيدايش دو گونه مارمولك شاخ4  
  در پيدايش گونۀ تتراپلوئيدي گل مغربي از گل مغربي ديپلوئيدي در خودباروري، ............... -157
  اند با هم لقاح دادند. ) گامت نر و گامت ماده كه در دو نوع اندام جنسي در يك گياه حاصل شده1  
  كه ژنوتيپي متفاوت از يكديگر دارند لقاح صورت گرفت.) بين دو گامت يك گياه 2  
  ) بين دو گامتي كه هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند لقاح صورت گرفت.3  
  هاي خود ساختند. يك نسخه از روي تمام ژن ،مراز پلي DNAهاي گامت ماده توسط  ) كروموزوم4  
  د؟نباش پسندانه مشترك مي آميزي و آميزش ناهمسان انه و درونپسند همسان  در آميزش ،شده برده چند مورد از موارد نام -158
  هاي يكسان ب) افزايش فراواني نسبي افراد داراي الل  ها الف) ثابت ماندن فراواني نسبي الل  
  د) افزايش فراواني نسبي افراد داراي فنوتيپ غالب  ج) كاهش فراواني نسبي افراد داراي الل مغلوب  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستها  كدام عبارت در مورد عوامل مؤثر بر استمرار گوناگوني در جمعيت -159
  شوند. همانند هم باعث تنوع ژن و پيدايش الل جديد مي ،) جهش و شارش ژن در جمعيت مقصد1  
  كنند. ي ايجاد ميزايي در ميوز، بدون پيدايش الل جديد تنوع گامت ها در هنگام گامت شدن ژن اور و نحؤه جور ) كراسينگ2  
  شوند. هاي يك صفت در جمعيت مي ) انتخاب وابسته به فراواني و برتري افراد ناخالص فقط باعث حفظ تنوع الل3  
  شود. ها مي دار، باعث ايجاد تنوع ژني در جمعيت ) انتخاب طبيعي گسلنده همانند انتخاب جهت4  
درصد  15 ،واني نسبي الل مغلوب چهار برابر الل غالب است. پس از ............... خودلقاحيفرا ،واينبرگ -در يك جمعيت گياهي در تعادل هاردي -160

  شود و فراواني نسبي افراد داراي الل مغلوب ............... خواهد شد. از فنوتيپ غالب كاسته مي
  درصد 66 -) سه بار4  درصد 96 -) چهار بار3  درصد 82 -) سه بار2  درصد 81 -) چهار بار1  
هاي ...............  انساني را از سلول DNAتوانيم  سنتز كنيم؛ براي اين منظور مي E.coliخواهيم پروتئين اينترفرون را در باكتري  فرض كنيد مي -161

  كنيم. E.coliآن را وارد باكتري  ،نوتركيب DNAاستخراج كنيم و تحت اثر آنزيم ............... قرار دهيم و پس از تهيۀ 
  EcoRI -) پالسموسيتEcoRI    2 -قرمز خون )1  
  EcoRIجز  اي به كننده محدود -) اريتروسيتEcoRI  4جز  اي به كننده محدود -) مخاط دهان3  
باشد، چه  Iنحؤه آرايش كروموزومي در متافاز  ،(ماده) AaBBDd(نر) و ژنوتيپ  Aa BbDdاگر تنها عامل تنوع گامتي در دو گياه با ژنوتيپ  -162

  دهند ژنوتيپ جديد خواهند داشت؟ فنوتيپ غالب را نشان مي ،صفت 3ها كه براي هر  از زاده نسبتي

  1( 5
9  2 (7

8  3 (1
9  4 (1

8  

  متصل شود؟ DNAطور تصادفي به هر نقطه از  كند و ممكن است به اختصاصي عمل نميصورت  به DNAكدام پروتئين در هنگام اتصال به  -163
  ها هاي محدودكننده در باكتري ) آنزيم2  ) پروتئين مهاركننده در باكتري اشريشياكالي1  
  هاي هيستوني در ژنوم ميون ) پروتئين4  كننده در سلول توليدكنندٔه پرفورين فعال) 3  
  است؟ نادرستهاي پروكاريوت و يوكاريوت  در مورد سلولكدام عبارت  -164
  شود. نيز يافت مي RNAوجود دارد، سه نوع  DNA) در هر اندامك سلول يوكاريوت كه 1  
  شود. ) در هر باكتري كه داراي ژن مقاومت به تتراسايكلين است پالزميد يافت مي2  
  كدون وجود دارد. از است براي هر كدون يك آنتيمر  پلي RNA) در هر سلول گياهي كه حداقل داراي سه نوع 3  
  شود. درون هسته بالغ مي mRNA شود، ) در هر سلول يوكاريوتي كه آرژينين از سيترولين سنتز مي4  
  درستي بيان شده است؟ چند عبارت به -165
  شود. داران يافت مي طناب ٔهالف) پروتئين هموگلوبين در پنج رد  
  بوده است. RNA ،مشخص شد كه احتماالً اولين مولكول خودهمانندسازب) در تحقيقات سچ و آلتمن   
  گريز دارند. هاي آب ها در ساختار خود مولكول ج) تمام ميكروسفرها و كواسروات  
  هاي اتوتروف نيازمند اكسيژن بودند. د) احتماالً نخستين سلول  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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دهندٔه وقوع تغيير و تحول  است، غير از اين شواهد، ............... نشان  داده ها نشان از تغيير و تحول گونه هاي جانوران شواهدي را بررسي فسيل -166
  باشد. هاي جانداران مي در گونه

  داران هاي وستيجيال در تمام مهره ) وجود اندام2  داران هاي جلويي مهره ) وجود استخوان ران در اندام1  
  ) وجود استخوان لگن در تمام جانوران4  زي و آبزي داران خشكي يان مهره) وجود حفرٔه گلويي در رو 3  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت را به -167
  »ها را در شرايط نسبتاً پايداري قرار داد. وجود آمد كه سلول ها در ابتداي حيات، در ............... يك محيط دروني به در پيدايش پرسلولي «  
  سلولي هوازي هاي تك ) يوكاريوت2    هاي هوازي ريوت) پروكا1  
  ) جانوران پرسلولي هوازي4    ) جانداران پرسلولي هوازي3  
  كند؟ درستي كامل مي چند مورد جملۀ زير را به -168
  »اند. تاكنون دانشمندان موفق به ............... شده ،هاي مهندسي ژنتيك با استفاده از روش«  
  نظير بيماري ناشي از ويروس هرپس ويروسي هاي ي برخي از بيماريالف) ساخت واكسن برا  
  ها ب) سنتز هپارين كه فاكتور ضد انعقاد خون در انسان است توسط باكتري  
  ها ج) سنتز هورمون رشد گاوي درون پروكاريوت  
  د) ساختن واكسن عليه عامل بيماري ماالريا  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در اين روش دانشمندان ............... .شوند درماني، براي هميشه درمان مي كي توسط روش ژنهاي ژنتي برخي از بيماري -169
  توانند براي وارد كردن ژن خارجي استفاده كنند. دار در بدن يك فرد مي هاي هسته ) از تمام سلول1  
  د.كنن ) در واقع با وارد كردن ژن خارجي به بدن يك فرد، يك جاندار تراژني توليد مي2  
  كنند. ها با توانايي خاص وارد مي ها را ندارد، به بعضي از سلول ) ژن خارجي را كه فرد نسخۀ سالم آن3  
  كنند. هاي بنيادي فرد، آن را درمان مي ) با وارد كردن محصول يك ژن به سلول4  

«صورت  ها به پرواز فلفلي، فراواني نسبي ژنوتيپ هاي شب در خزانۀ ژني جمعيت پروانه -170 
16 32 16
64 64 64BB Bb bb « است. با در نظـر گـرفتن

باشـد؟ (الـل  روند، نسبت فراواني نسبي الل بلندي بال بر كوتاهي بال بعد از اثر انتخاب طبيعي چقدر مي ها از بين مي كوتاه درصد بال 50اينكه 
  بلندي بر كوتاهي غالب است.)

  1 (4
3  2 (4

7  3 (3
7  4 (3

4  

گيرد و انتخابي كه  مشترك انتخابي كه در محيط ناهمگن صورت مي توان بيان داشت وجه با توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته، مي -171
  نمايد. ............... مي ۀهاي اولي فراواني فنوتيپ ،ه پس از طي يك دورٔه كوتاهدهد در اين است ك در محيط ............... رخ مي

  واسط، افزايش حد -) متغير4  واسط، افزايش حد -) پايدار3  هر دو آستانه، كاهش -) متغير2  هر دو آستانه، تغيير -) پايدار1  
  ............... ،هاي يوكاريوتي برخالف پروكاريوتي در سلول -172
  شوند. صورت غيرتصادفي رونويسي مي ساز همواره به mRNAهاي  ژن )1  
  شوند. ها پس از كوتاه شدن به سيتوپالسم وارد مي RNA) تمام 2  
  شوند. مراز رونويسي مي پلي RNAهاي كوچك توسط يك نوع  RNA) تمام 3  
  از دارد.اي ني هاي ويژه به پروتئين ،مراز پلي RNAها عالوه بر  ) رونويسي از تمام ژن4  
  اساس نظريۀ تركيبي انتخاب طبيعي، جهش ............... بر -173
  واينبرگ رخ دهد.  -تواند در تعادل هاردي ) نمي2  ها را تعيين كند. تواند جهت تغيير گونه ) مي1  
  شود. پذيري فرد با محيط مي ) سبب سازش4  شود. ها مي ) فقط باعث تنوع در جمعيت3  
اسـت. از  6/0و غالب بر الل كوتـاهي)  Xواينبرگ، فراواني الل بلندي شاخك (صفت وابسته به  -ها و در تعادل هاردي ملخدر يك جمعيت از  -174

  اي با شاخك كوتاه چقدر است؟ احتمال تولد زاده ،بلند آميزش دو ملخ شاخك

  1 (1
4  2 (1

8  3 (12
100  4 (1

7  

هـر  ،صورت زير است. با توجه به اين موضوع چه نسبتي از افراد جمعيت ها به در خزانۀ ژني جمعيتي از انسان Xهاي  فراواني نسبي كروموزوم -175
بـر روي  Dو  Hهاي سالم  : الل ديستروفي) (اللdو : الل هموفيلي hهموفيلي و ديستروفي عضالني را خواهند داشت؟ ( Xدو بيماري وابسته به 

1       ها مشخص نشده است.) كروموزوم :1 : 1 : 1h h d
dx x x x  

  1 (5
16  2 (5

32  3 (1
16  4 (1

8  
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210در تمامي موارد الزم در تمامي موارد الزم [[ m
g

s
  گرفته شودگرفته شود  نظرنظر  دردر[.[.  

3صورت  به SIدر  ،كند حركت مي xزمان جسمي كه روي محور  -معادلۀ مكان -176 21 4 23x t t t     است. كدام گزينه در مورد حركت اين

  ؟ستا درستنامتحرك 
  حركت جسم ابتدا كندشونده و سپس تندشونده است.) 2  دهد. شتاب آن يك بار تغيير جهت مي) 1  
  در مدتي كه شتاب حركت منفي است، حركت كندشونده است.) 4  كند. جهت حركت جسم دو بار تغيير مي) 3  
سم در كند، نشان داده شده است. سرعت اين ج حركت مي xزمان براي متحركي كه با شتاب ثابت روي محور  -در شكل مقابل، نمودار مكان -177

3tلحظۀ  s چند متر بر ثانيه است؟  

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  

20با سـرعت ثابـت  Aروي دو ريل موازي و مجاور هم قرار دارند و قطار  m120و  m180هاي  طول ترتيب به به Bو  Aدو قطار  -178 m

s
در حركـت  

شـود.  از حال سكون و با شتاب ثابـت آغـاز مـي Bرسد، حركت قطار  مي Bدرست به مقابل ابتداي قطار  Aاي قطار اي كه انته است. در لحظه
  عبور كند؟ Aمتر، كامالً از كنار قطار  900چند متر بر مجذور ثانيه باشد تا بعد از طي  Bشتاب حركت قطار 

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

20از سطح زمين با سرعت اوليۀ  h سنگي را در شرايط خأل، از ارتفاع -179 m

s
كنيم. اگر زماني كه جسم دوباره  طرف باال پرتاب مي در راستاي قائم به 

1گذرد تا لحظۀ رسيدن به زمين،  از محل پرتاب مي
  چند متر است؟ hزمان كل حركت باشد، ارتفاع  3

  1 (120  2( 100  3 (80  4 (60  

40زمان سنگي را از پايين برج با سرعت  كنيم. هم متر رها مي 150سنگي را از باالي برجي به ارتفاع  -180 m

s
سـمت بـاال پرتـاب  در راستاي قائم به 

  )پوشي شود. از مقاومت هوا چشم(ها از هم چند متر است؟  شود، فاصلۀ آن اي كه اندازٔه سرعت دو سنگ با هم برابر مي كنيم. در لحظه مي
  1 (80  2 (70  3 (60  4 (50  

3صورت  به SI، در xoyمعادلۀ حركت متحركي در صفحۀ  -181 2 21 3 123r ( t t t)i ( t t) j    
  اي كه مؤلفۀ قـائم سـرعت  است. در لحظه

  دهد، اندازٔه شتاب اين جسم چند متر بر مجذور ثانيه است؟ تغيير جهت مي
  1 (4  2 (4 2  3 (6  4 (6 2  

4صورت  به SIمعادلۀ مسير حركت متحركي در  -182 9y x   217است. اگر در يك نقطه از مسير حركت، شتاب اين جسم m

s
باشـد، در ايـن  

  انيه است؟لحظه بزرگي مؤلفۀ افقي شتاب چند متر بر مجذور ث
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  
  
  

 محل انجام محاسبات

  عدعد و سه بُ در دو بُ  ابتدای انتشار موج تا ۴تا  ۱های  فصل:  چهارم فیزیک

´ 32 
 پيشنهادي زمان

4
2

26
x(m)

t(s)
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كيلـوگرم باشـد، نيـروي  10و نخ كامالً افقي و جرم گلولـه دار، بدون اصطكاك  طح شيبسدر شكل مقابل، دستگاه در حال تعادل است. اگر  -183
37 ؟است نيوتنكشش نخ چند  0 6(Sin / )   

  1 (100  
  2 (125  
  3 (75  
  4 (50  

22كيلوگرمي با شتاب  8است. اگر بخواهيم جسم  1/0در شكل مقابل، ضريب اصطكاك تمامي سطوح  -184 m

s
سمت راست حركت كند، نيـروي  به 

F  باشد؟ نيوتنبايد چند  
  1 (12  2 (24  
  3 (14  4 (28  
  شود. شتاب حركت جسم چند متر بر مجذور ثانيه است؟ نظر مي صرفها  از جرم نخ و قرقره و كليۀ اصطكاك ،در شكل مقابل -185

  1 (4  

  2 (6  

  3 (8  

  4 (10  

20mدر شكل مقابل،  -186 kg  0است. اگر ضريب اصطكاك جنبشي بين جسم و سطح 2k /   باشد، نيروي عموديF  باشد تا  نيوتنچند
37دار حركت كند؟  سمت باالي سطح شيب هجسم با سرعت ثابت ب 0 6(Sin / )   

  1 (200  
  2( 240  

  3 (3800
11  

  4 (4200
11  

  كيلوگرمي كه آويزان است به زمين برسد؟ 4كشد تا جسم  دار بدون اصطكاك است. چند ثانيه طول مي در شكل مقابل، سطح شيب -187
  1 (2/0  
  2 (4/0  
  3( 8/0  
  4 (1  
1باشد، در بازٔه  kg2دهد. اگر جرم اين جسم  شكل مقابل، نمودار تغييرات نيرو برحسب زمان را براي يك جسم نشان مي -188 1t s  2تا 5t s 

  تغييرات سرعت اين جسم چند متر بر ثانيه خواهد بود؟

  1 (12  

  2 (16  

  3 (6  

  4 (8  

  
  
  
  
  

 
 

 محل انجام محاسبات

2kg

80F N
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37
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قرار دارد و در اثر چرخش استوانه و اصطكاك جسم با سطح داخلـي آن، در آسـتانۀ  25cmاي دوّار به شعاع  مطابق شكل، جسمي درون استوانه -189

2هرتز باشد، ضريب اصطكاك جسم با سطح داخلي استوانه كدام است؟  10. اگر فركانس چرخش استوانه باشد يمسر خوردن به پايين  10( )   

  1 (1
100  

  2 (1
80  

  3 (1
75  

  4 (1
50  

  ، اندازٔه سرعت اين نوسانگر چه كسري از سرعت بيشينۀ آن است؟tابق شكل زير است. در لحظۀ زمان يك نوسانگر ساده مط -نمودار مكان -190
  1 (1  

  2 (2
2  

  3 (1
2  

  4 (3
2  

24صورت  به SIمعادلۀ شتاب حركت نوسانگري برحسب زمان در  -191 10a Sin( t)     0است. اين متحرك در بازٔه زمـانيt   3تـا
40t s 

  حركت كرده است؟ xچند ثانيه در جهت مثبت محور 

  1 (1
20  2( 1

10  3 (3
20  4 (3

10  

3، در يك لحظه اندازٔه مكان متحرك Tدر يك حركت نوساني ساده با دورٔه  -192
2برابر دامنۀ حركت است.  2

T  پس از اين لحظه، اندازٔه سرعت

  اين نوسانگر چند برابر سرعت بيشينه خواهد بود؟

  1 (1
2  2 (3

2  3 (2
2  4 (1  

صورت  به SIفنر افقي در  -معادلۀ حركت يك سيستم جرم -193  
2

2
1 14 0100

d x
x

dt
 نيوتنگرم باشد، ثابت فنر چند  500است. اگر جرم جسم  

  متر است؟ بر سانتي
  1 (7  2 (14  3 (70  4 (140  
، در يك لحظه انرژي جنبشي نوسانگر سه برابر انرژي پتانسيل آن است. چه مدت پس از ايـن لحظـه، Tدر يك حركت نوساني ساده با دورٔه  -194

  انرژي جنبشي اين نوسانگر بيشينه خواهد شد؟

  1 (12
T  2 (5

12
T  3 (7

12
T  4 ( 2يا  1گزينۀ  
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100دهد. اگر ثابت فنر اين نوسانگر  شكل مقابل، نمودار انرژي جنبشي برحسب مكان را براي يك نوسانگر ساده نشان مي -195 N

m
باشد، دامنۀ اين  

  متر است؟ نوسانگر چند سانتي
  1 (16  
  2 (8  
  3 (4  
  4 (32  

20سرعت انتشار يك موج عرضي در يك طناب برابر  -196 m

s
درصد افزايش يابد، سرعت انتشار موج در همـان  69است. اگر نيروي كشش طناب  

  شود؟ طناب چند متر بر ثانيه زياد مي
  1 (4  2 (6  3 (3  4 (8  

22صورت  به SIتابع يك موج عرضي در  -197 10 4yu Sin( t x)      4است. اگر سرعت انتشار موج در اين محيط m

s
باشد، هر كدام از  

  چند نوسان خواهند داشت؟ s10ذرات اين محيط در مدت 
  1 (80  2 (90  3 (60  4 (50  

0tشكل مقابل، نقش يك موج عرضي را در لحظۀ  -198  20دهد كه با سرعت  نشان مي m

s
پس از  Pدر حال انتشار است. ميزان تغيير فاز نقطۀ  

1گذشت 
  ثانيه چند راديان است؟ 40

  1 (3
4
  2 (5

6
  

  3 (5
4
  4 (6

  

10دهد كه در يك محيط همگن با سرعت  شكل مقابل، نقش موجي را نشان مي -199 m

s
نوسان  8يابد و ذرات اين محيط در هر دو ثانيه  انتشار مي 

  چند متر است؟ xدهند. فاصلۀ  كامل انجام مي

  1 (10  

  2 (15  

  3 (5/7  

  4 (75/3  

0صورت  به SIموجي در  تابع -200 06 10 2xu / Sin( t x)     است. اين موج از چه نوعي است و در مدتs5 كند؟ چه مسافتي را طي مي  
  m25 -عرضي) m25  4 -طولي) m5  3 -عرضي) m5  2 -طولي) 1  
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0 32/

x(m)

k (J)

u(cm)

x(m)1

P2 3

4

u(cm)

x(m)
q

p

x

3
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3
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  ؟ستندهكدام دو عبارت درست  -201

2Cuهاي  دهندٔه مصرف كامل يون رنگ شدن محلول، نشان ) سولفات، بيII) در واكنش تيغۀ روي با محلول مس (الف    .است  
  زنند. سرعت زنگ مي ب) اشياي آهني در هواي مرطوب به  
  سوزد. تر مي تر و آسان ج) حبۀ قند آغشته به خاك باغچه، سريع  
  كند. بيني امكان وقوع واكنش، شرايط و چگونگي انجام آن را نيز بررسي مي وه بر پيشد) سينتيك شيميايي عال   
  ) ب و د4  ) الف و د3  ) ب و ج2  ) الف و ج1  
2مطابق واكنش  NOتشكيل كدام مطلب دربارٔه  -202 2 2(g) (g) (g)N O NO  است؟ نادرست  
  شود. ) معكوس اين واكنش در دماي اتاق انجام مي2  خودي است. خودبه ) اين واكنش در دماي اتاق غير1  
  3 (S .سرعت واكنش برگشت آن بيشتر از رفت است.4  اين واكنش عددي مثبت است (  
  چه تعداد از موارد زير درست است؟ -203
CO ،xا، گازهاي الف) با وجود مبدل كاتاليستي، فقط در روزهاي سرد زمستان در خروجي اگزوز خودروه   yC H  وNO د.نشو  مشاهده مي  
  مدت طوالني نگه داشت، بدون آنكه واكنشي ميان اين دو گاز رخ دهد. توان به ب) مخلوط هيدروژن و اكسيژن را در حضور پالتين مي  
  ها جداسازي و شناسايي كرد. كنشتوان آن را حين وا طوري كه نمي اي بسيار ناپايدار است، به ج) پيچيدٔه فعال گونه  
  شود. مي C(s)و  CO(g)ها منجر به توليد  هاي موجود در سوخت د) سوختن ناقص هيدروكربن  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
3در واكنش تجزيۀ پتاسيم كلرات مطابق واكنش  -204 22 2 3(s) (s) (g)KClO KCl O  مول بر ليتـر 08/0ليتري، در ده ثانيۀ اول  2 در ظرف 

  شود. سرعت متوسط واكنش در اين بازٔه زماني چند مول بر دقيقه است؟ فرآورده توليد مي
  1 (32/0  2 (24/0  3 (053/0  4 (0026/0  
جـرم مخلـوط واكـنش از  ،هثانيـ 40شـود، پـس از گذشـت  در واكنش كلسيم كربنات با هيدروكلريك اسيد كه در يك سامانۀ باز انجام مي -205

65 86/ g  64به 54/ g 112رسد. سرعت متوسط واكنش چند مول بر ثانيه است؟  مي 16 )(C , O g mol     
  1 (41 5 10/    2 (40 75 10/    3 (47 5 10/    4 (40 15 10/    

2اگر در واكنشي رابطۀ  -206
n(A) n(B)

t t

 


 
  است؟ نادرستبرقرار باشد، كدام رابطه در مورد آن  

  1 (2B A   2 (2A B   3 (2A B   4 (( )R B (واكنش)R 

3در واكنش گازي  -207 2(g) (g) (g)A B C ، صورت  رابطۀ قانون سرعت به
1
2R k A B         مول از هر يـك از  4است و اين واكنش با

ند برابر سرعت برابر شود، سرعت واكنش چ Bبا نصف غلظت  Aاي كه غلظت  ليتري آغاز شده است. در لحظه 4ها در يك سامانۀ  دهنده واكنش
  آغازين است؟

  1 (1
4   2 (1

2   3 (1  4 (1
3   

  است؟  هاي زير درست چند مورد از عبارت -208
  عت، يكسان است.ها در رابطۀ قانون سر  دهنده الف) در واكنش ميان هموگلوبين و كربن مونواكسيد، مرتبۀ واكنش  
3ب) واكنش    22(g) (g) (g)O O O ، .گرماده و بنيادي است  

  باشد. 1sتواند  هاي مرتبۀ صفر مي ج) يكاي ثابت سرعت در واكنش  
  د) داشتن پايداري شيميايي و گرمايي باال، يكي از موارد مهم در انتخاب كاتاليزگر مناسب است.  
  دهد كه واكنش اكسايش سلولز بسيار كند است. هاي قديمي در گذر زمان، نشان مي شدن و پوسيده شدن كتاب ) زرده  
  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  

  

  

 محل انجام محاسبات

  ۲و  ۱های  بخش:  چهارم شیمی
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(g)نمودار زير مربوط به واكنش  -209 (g) (g)A B C  باشد؟ 2و  1هاي  تواند دليل اختالف منحني است. كدام گزينه مي  

  )، واكنش در حضور كاتاليزگر انجام شده است.1) در منحني (1  

  )، واكنش در دماي باالتري انجام شده است.2) در منحني (2  

  ) بيشتر است.2ها در منحني ( دهنده ) غلظت واكنش3  

  ) بيشتر است.1در منحني ( ) غلظت فرآورده4  

(g)2اگر سرعت متوسط واكنش  -210 (g) (g)B C A ،  2دو برابر سرعت متوسط واكنش (g) (g) (g)X Y Z   باشد، پس از گذشـتن
  چند است؟ Zبه مول  Aزمان يكسان و مشخص از شروع هر دو واكنش، نسبت مول  مدت

  1 (2  2 (4  3 (25/0  4 (5/2  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -211

  ارد.) پايداري حالت گذار با سرعت واكنش رابطۀ معكوس د1  
  شود. استفاده مي Ptو  Rh ،Pdهاي كاتاليستي از فلزهاي  ) در مبدل2  
  ) ثابت سرعت همانند سرعت واكنش، كمّيتي تجربي و وابسته به دما است.3  
  معني سريع بودن واكنش نيست. الزاماً به ،خودي بودن يك واكنش از ديدگاه ترموديناميك ) خودبه4  
  شود، زيرا ............... ي معمولي انجام نميواكنش تجزيۀ سنگ آهك در دما -212
    دهندٔه آن جامد است. ) واكنش1  
25) ثابت تعادل آن در دماي 2   C .بسيار كوچك است  
  شود. ) از نظر ترموديناميكي مساعد است، ولي از نظر سينتيكي كنترل مي3  
  ) ثابت تعادل آن بسيار بزرگ است.4  
2عادل در ت -213 4 22(g) (g)N O NO، ............... ،اگر حجم مخلوط واكنش كاهش يابد  
  شود. رنگ و سپس پررنگ مي ) مخلوط واكنش ابتدا كم2  شود. تر مي ) مخلوط واكنش پررنگ1  
2هاي  ) تعداد مول3   4N O 2) غلظت 4  يابد. كاهش ميNO يابد. كاهش مي  
  هستند؟  درست واردمكدام  -214
  كند. هاي تعادلي گرماگير، با افزايش دما مقدار ثابت تعادل تغيير نمي الف) در واكنش  
  هاي گازي تأثير دارد. ب) افزايش فشار بر همۀ تعادل  
  شود. باشد، در زمان شروع، واكنش فقط در يك جهت انجام مي 3SOو  2SOاي شامل  ج) اگر سامانۀ بسته  
  اي صفر نيست. هاي در حال تعادل، غلظت هيچ گونه د) در واكنش  
  ) ج و د4  ) ب و ج3  ) الف و د2  ) الف و ب1  
2با توجه به واكنش  -215 0(s) (g) (s) (g)NiO CO Ni CO ( H )     موارد زيـر كه در دماي معيّن به حالت تعادل است، چه تعداد از

  درست است؟
  شود. جا مي تعادل در جهت رفت جابه ،NiO(s)الف) با افزايش مقدار   
  شود. جا مي ب) با كاهش حجم سامانه، تعادل در جهت برگشت جابه  

2Niصورت  ج) عبارت ثابت تعادل آن به   CO
K

NiO CO

      
      

  باشد. مي 

  فازي است. ناهمگن سه اي از يك تعادل د) نمونه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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2را در تعادل  2NOو  NOنمودار زير تغييرات غلظت  -216 22 2 0(g) (g) (g)NO O NO ( H )   دهد. چه تعداد از موارد زير  نشان مي

  توانند چنين تغييري ايجاد كنند؟ مي
   2Oردن مقداري الف) اضافه ك  

   2NOب) خارج كردن مقداري   

  ج) كاهش دما  
  د) افزايش حجم سامانه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
Qاگر در يك واكنش تعادلي گازي، در آغاز  -217 K است؟ نادرستيك از موارد زير  باشد، كدام  
  ) سرعت واكنش هنگام تعادل، بيشتر از سرعت واكنش رفت در لحظۀ آغاز است.1  
  يابد. مرور كاهش مي به Q) از ابتدا تا لحظۀ برقراري تعادل، مقدار 2  
  ) غلظت هر يك از اجزاي واكنش در لحظۀ تعادل، كمتر از لحظۀ آغاز است.3  
  بيشتر از واكنش رفت است.) از ابتدا تا لحظۀ برقراري تعادل، سرعت واكنش برگشت 4  
فازي (ناهمگن) است. در صورتي كه ثابت تعادل آن فاقد يكا باشد، كدام مطلب در مورد  يك تعادل شيميايي شامل مواد جامد و گاز بوده و سه -218

  آن درست است؟
  ) در معادلۀ واكنش آن دو مادٔه جامد و يك گاز وجود دارد.1  
  ، ضرايب يكساني دارند.كننده در واكنش ) همۀ مواد شركت2  
  شود. جا مي ) با كاهش حجم سامانه، تعادل جابه3  
  شكل در سمت چپ و راست واكنش يكسان است. ) مجموع ضرايب مواد گازي4  
2در يك سامانۀ دو ليتري، تعادل گازي  -219 2 22 2 2NO H N H O  و كننده با هـم برابـر  برقرار است و غلظت تعادلي همۀ مواد شركت

مول بر ليتر شـود، اخـتالف  12/0مول گاز هيدروژن به تعادل اضافه كنيم و پس از برقراري تعادل جديد، غلظت نيتروژن  2/0موالر است. اگر  1/0
  در تعادل جديد با تعادل اول كدام است؟ يهاي گاز  مجموع مول

  1 (08/0  2 (04/0  3 (32/0  4 (16/0  
3ايم تا تعادل گازي  را وارد كرده Cمول  3/0و  Bمول  A ،1/0مول  2/0در يك سامانۀ بستۀ يك ليتري،  -220 2A B C   برقرار شود. چنانچه

  است؟ نادرستهاي زير  موالر برسد، چه تعداد از عبارت 4/0به  Cو غلظت بوده موالر  05/0برابر  Bو  A هاي پس از برقراري تعادل، غلظت
  ليه است.الف) فشار تعادلي بيشتر از فشار او  
  ها قرار دارد. دهنده ب) اين تعادل در سمت چپ يا سمت واكنش  
2ج) يكاي ثابت تعادل آن    2mol L  .است  
  د) واكنش در جهت رفت گرماگير است.  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
3ايم و تعادل  هرا در يك سامانۀ بستۀ دو ليتري حرارت داد 3CaCOگرم  50 -221 2(s) (s) (g)CaCO CaO CO  0با 01K /  برقـرار

140شده است. بازده درصدي واكنش چقدر است؟  12 16(Ca , C , O g mol )      
  1 (4%  2 (2%  3 (40%  4 (20%  
  هاي زير، چند عبارت درست است؟ در ميان عبارت -222
  هاي بيولوژيكي است. واد منفجره و منجمد كردن نمونهالف) از كاربردهاي آمونياك، توليد م  
  شود. عنوان كاتاليزگر استفاده مي ب) در فرآيند هابر براي توليد آمونياك، از آهن به  
  شود. ج) ايجاد جرقه در مخلوطي از گازهاي نيتروژن و هيدروژن منجر به واكنش نمي  
  دهد. تشكيل مي 3CaCOد) قسمت عمدٔه سنگ آهك را   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد نقش كاتاليزگر در يك واكنش تعادلي  -223
  دهد. افزايش مي سبتنهاي رفت و برگشت را به يك  ) ثابت سرعت واكنش1  
  دهد. ) نسبت ثابت سرعت رفت و برگشت را تغيير نمي2  
  شود تا فرآوردٔه بيشتري توليد شود. موجب مي )3  
  كند. تر مي ) زمان رسيدن به تعادل را كوتاه4  
100Hاگر در يك واكنش گرماده با  -224 kJ  سازي واكنش رفت در دو حالت با اسـتفاده از كاتـاليزگر و بـدون اسـتفاده از آن،  ، انرژي فعال

  بر مول باشد، چه تعداد از موارد زير درست خواهد بود؟كيلوژول  200و  120ترتيب  به
  كيلوژول بر مول است. 300سازي برگشت  الف) در نبود كاتاليزگر، انرژي فعال  
  كيلوژول است. 80ب) تفاوت سطح انرژي پيچيدٔه فعال در دو حالت، برابر با   
  بيشتر از واكنش برگشت است. ،ج) سرعت واكنش رفت در هر دو حالت  
  شود. چيدٔه فعال در اثر استفاده از كاتاليزگر پايدار ميد) پي  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
2در يك سامانۀ بسته، تعادل گازي  -225 2 32 2(g) (g) (g)SO O SO  يـك از  برقرار شده است. اگر دماي سامانه را افزايش دهـيم، كـدام

  ؟دهد نميموارد زير رخ 
  يابد. ) سرعت واكنش رفت و برگشت افزايش مي2  د.شو  شده جذب مي ) مقداري از گرماي داده1  
  يابد. ) ثابت تعادل واكنش كاهش مي4  كند. پيشرفت مي 3SO) تعادل در جهت توليد 3  
  دهد؟ ييك از تغييرات زير در فرآيند هابر براي توليد آمونياك، درصد مولي آمونياك را در مخلوط گازي حاصل افزايش م كدام -226

  ) استفاده از كاتاليزگر4  ) افزايش حجم سامانه3  ) افزايش فشار2  ) افزايش دما1  
  كدام عبارت درست است؟ -227
  توانند نيتروژن را مستقيم از هوا جذب كنند. ) گياهان مي1  
  ) سولفوريك اسيد جزء آن دسته از مواد شيميايي است كه باالترين توليد ساالنه را در جهان دارد.2  
  شود. طور كامل خنثي مي زنندٔه تعادل به ) طبق اصل لوشاتليه، اثر عامل برهم3  
  اي از ثابت تعادل است. ) خارج قسمت واكنش، حالت ويژه4  
  كدام دو عبارت درست هستند؟ -228
  توان مكمل يكديگر دانست. الف) سينتيك و ترموديناميك را مي  
1توان برحسب  سرعت متوسط واكنش را مي ،KClO(s)3ب) در واكنش تجزيۀ    1mol L s   .بيان نمود  
  انجامند. گيري مناسب داشته باشند، به واكنش مي ج) برخوردهايي كه جهت  
  ها است. ها و توليد فرآورده دهنده معناي مصرف واكنش د) پيشرفت يك واكنش به  
  و د) ج 4  ) ب و ج3  ) الف و د2  ) الف و ب1  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -229
  شود. ) استفاده از دماي باال و كاتاليزگر در صنايع گوناگون، سبب كاهش آلودگي محيط زيست مي1  
  كنند. ها از روي كلسيم اكسيد، آن را حذف مي اكسيد خروجي از نيروگاه ) با عبور گاز گوگرد دي2  
  ها است. كننده در يك واكنش، متناسب با ضرايب استوكيومتري آن ركتزمان براي هر يك از مواد ش -) شيب نمودار مول3  
  شود. تجزيه مي 2Oو  2Nتوليدي از اگزوز خودروها، توسط مبدل كاتاليستي به  NO) گاز 4  
بســـتۀ دو ليتـــري، تـــا رســـيدن بـــه تعـــادل مـــول گـــاز اكســـيژن در ظـــرف سر  1/1را بـــا  HClمـــول گـــاز  5مخلـــوطي از  -230

2 2 24 2 2(g) (g) (g) (g)HCl O Cl H O  درصد گاز  80كنيم. اگر در حالت تعادل،  گرم ميHCl  مصرف شـده باشـد، ثابـت تعـادل
  واكنش برحسب مول بر ليتر به تقريب كدام است؟

  1 (003/0  2 (004/0  3 (032/0  4 (042/0  

 
 

 محل انجام محاسبات
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