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2: صفحهعلوم تجربیشناسیزمین

در » .یک رخ داده استیتکامل و ازدیاد اصلی پستانداران در سنوزو«اطالعات مربوط به این موضوع که -1
شود؟شناسی بررسی میاز علم زمینبخشکدام 

شناسیدیرینه) 4تکتونیک) 3تاریخیشناسی زمین) 2محیطیزیست) 1
تر است؟کمبقیۀ ذخایر آببه چه علت آب موجود در اتمسفر نسبت به -2

هاي مختلف در سطح زمیناختالف دماي فصل) 1
پایین بودن ظرفیت هوا در نگهداري بخار آب) 2
هاي عمومی کرة زمینهوا بر اثر جریانطاختال) 3
اختالف دماي نقاط قطبی و استوایی کرة زمین) 4
ند، داراي کدام ترکیب است؟مامییباقداري که منیزیممادةترین طور کامل تبخیر کنیم، بیشبهاگر مقداري از آب دریا را-3

سولفید) 4کربنات) 3کلرید) 2سولفات) 1
؟شودموجب کاهش رواناب مییک از عوامل زیر کدام-4

خاك نامتراکم) 4گیاخاك فقدان ) 3افزایش تراکم خاك) 2افزایش شیب زمین) 1
؟ندارندها جالي فلزي یک از کانیدر کدام گزینه هیچ-5

پیریت –هالیت ) 2ت پیری–الیوین ) 1
کوارتز –پیریت ) 4کوارتز –هالیت ) 3
هاي آهکی چیست؟ریک روي کانی اصلی سنگاثر اسید کلرید-6

.جوشدنمیدهد اما به سهولت واکنش می) 1
.دهدریک سرد و رقیق واکنش میکلریدتنها پودر آن با اسید) 2
.شوداکسید تشکیل میيدهایی از گاز کربنجوشد و حباببه سرعت می) 3
.ریک را نداردتوانایی ترکیب شدن با اسید کلرید) 4
درصـد  48هـا در آزمایشـگاه   سـیلیس تجزیـه شـده از آن   میزان، ايآذرین منطقههاي هاي ژئوشیمیایی از سنگدر بررسی-7

توان کرد؟ها چه قضاوتی میاین سنگدر مورد. استشدهگیرياندازه
.هاي آذرین بازي قرار دارندوه سنگها در گراین سنگ) 1
C600ها بین دماي ذوب آن) 2 1000 باشدمی.
.شودفراوانی نیز دیده میKو Alبه همراه این مقدار سیلیس، عناصر ) 3
.ستدرجه غلظت نسبی ماگماي آن بسیار باال بوده ا) 4
. آذرین، مشخص شده استیک سنگدهندة هاي اصلی تشکیل، درصد کانیمقابلدر شکل -8

هاي موجود در این سنگ، از کدام نوع هستند؟فلدسپات
دارکلسیمفقط ) 1
دارو کلسیمدارسدیم) 2
دارفقط پتاسیم) 3
داردار و پتاسیمسدیم) 4
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A

رتز آرنیت دارد؟هاي کواکدام مورد اشاره به برخی از ویژگی-9
.گرد شده و جور شده استهاهاي آنیمان زیادي دارد، دانهس) 2.اندباشد، مخصوص مناطق خشکدرصد آن کوارتز می90تر از بیش) 1
.اندمسافت زیادي را طی کردهي آنها، دانهداردرنگ روشن) 4.درصد فلدسپات دارد25ها خوب نیست، جور شدگی دانه) 3
هاي دگرگون شده کدام است؟کننده در سنگورصدار و فشار محك فشار جهتویژگی مشتر-10

.شوندخوردگی و شکستگی در سنگ میسبب پیدایش چین) 2.باشندعامل اصلی در ایجاد دگرگونی در درجات شدید می) 1
.شوندموجب تغییر شکل و حجم در سنگ می) 4.شوندبا افزایش عمق زمین زیاد می) 3
؟شودنمیدیده ،آیدها والستونیت به وجود میهایی که از ترکیب آنیک ازکانیدر هیچکدام مورد-11

وجود سه جهت رخ) 2ايفاقد رخ و داراي جالي شیشه) 1
خاصیت مغناطیسی) 4ساختمان سیلیکاتی داربستی) 3
صدر همدان چگونه است؟مکانیزم تشکیل دریاچۀ زیرزمینی غار علی-12

پذیر سطح زمینخروج آب از الیۀ نفوذ) 2فتن سطح ایستایی از کف غارباالتر قرار گر) 1
وجود فشار بیش از فشار اتمسفر در منطقۀ اشباع) 4تراز شدن سطح پیزومتریک با منطقۀ تغذیههم) 3
علت متغیر بودن فاصلۀ ماه از زمین چیست؟-13

ر زمینشکل مدار گردش ماه به دو) 2هاي موجود در سطح ماهفرورفتگی) 1
23/انحراف ) 4حرکت انتقالی زمین به دور خورشید) 3 اي محور زمیندرجه5
تر شباهت دارد؟بیشAهاي محدودة کدام گزینه به ویژگی. دهددرصد شعاع کرة زمین را نشان می6شکل زیر حدود -14

.یابداز قاعده تا عمق به تدریج افزایش میPو Sسرعت امواج ) 1
.درصد مواد مایع و بقیه جامد هستند10تا 1حدود ) 2
.باشدها میتغییر شیمیایی سنگدهندةدر این قسمت شواهدي وجود دارد که نشان) 3
.که لزوماً تغییر در ترکیب ایجاد شوددون آنشناسی یا ساختمان بلورین بتغییرات درکانی) 4
دارد؟Cاز نقطۀ ادرستیبا توجه به شکل زیر کدام گزینه توصیف ن-15

.شودجریان گدازه در این محل دیده می) 1
.شودهاي آتشفشانی در این محل دیده میفعالیت) 2
.استیاقیانوسکوه میاناین محل مربوط به رشته) 3
.تر از نقاط دیگر استها زیادلرزهدر این محل فراوانی زمین) 4
گیرد؟لرزه به کمک کدام عامل زیر صورت مییافتن مرکز سطحی زمین-16

هاي وارد شده به محیطت و خرابیمیزان خسارا) 2نگاربه دستگاه لرزهSو Pاختالف زمانی رسیدن امواج ) 1
لرزهانرژي آزاد شده از مرکز سطحی زمین) 4لرزهدامنۀ نوسانات امواج آزاد شده از کانون زمین) 3
است؟تربیشهاي زیر یک از سنگوجود کدام، احتمالزیرشکل مانندمحل یک آتشفشاندر-17

گرانیت) 1
گابرو) 2
دیوریت) 3
ریولیت) 4
هاي عادي مـوازي هـم   قرار دارند، ممکن است تعدادي گسل................. هاي که پوستۀ زمین که تحت تأثیر تنشهاییدر بخش-18

هـایی بـاال رود و   را بسـازد و بخـش  ................. هایی از پوسته پایین بیفتد و ساختی به نام ایجاد شوند و به این ترتیب، بخش
.را بسازد................. ساختی به نام  

گرابن –هورست –برشی ) 2هورست –گرابن –برشی ) 1
هورست–گرابن –کششی ) 4گرابن–هورست –کششی ) 3

مق
ع

)
متر

یلو
ک

(
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)از راست به چپ(صحیح آمده است؟) از قدیم به جدید(شناسی هاي زمینها و پدیدهدر کدام گزینه ترتیب سن نسبی الیه-19

1 (P F M K A   

2 (D N M A K   

3 (F N A M B   

4 (F A N M B   

از دوران هـر دو  ............. ...و .............. دهنـدة دورة  نشـان bو a، بـه ترتیـب   aدر شکل زیر با فرض عـادي بـودن گسـل    -20
.یک هستندیوزوئپال
سین یاردوو–کربونیفر ) 1
پرمین –سیلورین ) 2
پرمین –کرتاسه ) 3
دونین –کامبرین ) 4
و مورد هاترتیب مربوط به کدام دورهبهCتا Aشناسی، موارد هاي گذشته زمینبا توجه به رویدادهاي زیستی مهم در زمان-21

D هستند؟مربوط به کدام دوران
A :ظهور نخستین خزندگانB :دارانظهور نخستین مهره
C :بارآغاز زندگی در خشکی براي نخستینD :وجود آدمی
مزوزوئیک –سیلورین –دونین –کرتاسه ) 2سنوزوییک-سیلورین –اردوویسین –کرتاسه ) 1
سنوزوییک–سیلورین –اردوویسین –کربونیفر ) 4مزوزوییک –سیلورین –اردوویسین –کربونیفر ) 3
نوع گیاه وجود داشته است؟3000هایی با بیش از سنگباشد که در آن زغالشناسی میاي از زمینکدام ویژگی مربوط به دوره-22

.انددار معروفهاي زرهظهور جانورانی که به علت دارا بودن صفحات سخت استخوانی در سطح بدن به ماهی) 1
.خزیدندفی بر روي زمین میظهور جانوران کوچک شبیه به دوزیستان که با باله حرکتی ضعی) 2
.هاي این دوران ذخیره شده استهاي پرارزش جهان در میان سنگکانیر از نصفتبیش) 3
.هاي مرتفعی پدید آمدهاي مهمی در زمین روي داد و کوهخوردگیچین) 4
جهت یا خالف جهت بودن شیب دره شیب دره باشد، با توجه به هم، شیب الیه و که شناسی زیر در صورتیزمینۀدر نقش-23

و شیب الیه کدام گزینه صحیح است؟
خالف جهت، ) 1  
خالف جهت، ) 2  
جهت، هم) 3  
جهت، هم) 4  

3BC(را تعیـین کنیـد؟   Cو Bبا توجه به شکل زیر، شیب متوسط و جهت شـیب بـین دو نقطـۀ    -24 km   و ارتفـاع نقطـۀ
550B mاست(.

، جنوب غربدرصد5) 1
، شمال شرقدرصد50) 2
، شمال غربدرصد4) 3
، جنوب شرقدرصد3) 4
هاي دگرگونی و هوازدگی هستند؟هاي آذرین، فعالیتترتیب حاصل فعالیتبههاتشکیل کانیزیر مواردیک از در کدام-25

الکوپیریت، بوکسیتکسرب، ) 2طال، بوکسیت، اسفالریت) 1
بوکسیت، پالتین، مانیتیت) 4بوکسیت، گالن، مس) 3
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محل انجام محاسبات

1جمالت دنبالۀ -26 59 1 599 1 5999/ , / , / , . . . ریشـۀ  . شـوند بسیار نزدیک میAبه عدد ثابت و گویاي .

1سوم عدد  1
2( )

A
کدام است؟

1 (/0 52 (/0 53(/1 54 (/1 5

2logاگر -27 x log y log  42و 4 1x y  گاه ، آنx yکدام است؟
1 (22 (33(44 (5

2اگر -28 0
1 1A

 
   

2و  5
1 3B

 
   

1Aحاصل  Bکدام است؟

1 (5 5
0 1
 

  
2 (1 5

2 1
 
   

3(1 5
2 3
 
  

4 (1 2
0 1
 
  

توان کشید که به رئوس این هفت نقطه میچهارضلعیچند . همانند شکل مقابل، روي محیط یک دایره قرار دارندهفت نقطه -29
؟باشدنaشامل رأس 

1 (152 (35
3(104 (20
؟نیستهاي زیر از مشکالت سرشماري یک از گزینهکدام-30

از بین رفتن جامعه در برخی از مطالعات) 1
شدهوريآحجم زیاد اطالعات جمع) 2
شدن بررسی تمام اعضاي جامعه در برخی از مطالعاتگران تمام)3
در دسترس نبودن تمام اعضاي جامعه در برخی از مطالعات) 4
ین و میانـۀ  ها، میـانگ اي داده، در نمودار جعبهxازاي کدام مقدار به. اندصورت ساقه و برگ نشان داده شدههاي آماري بهداده-31

هم برابرند؟هاي داخل جعبه باداده
1 (5
2 (6
3(7
4 (8
بـا  . کنـیم بدون جایگذاري انتخاب مـی طور متوالی وتصادف، بهکارت قرمز، دو کارت به2کارت آبی و 3کارت سفید، 4از بین -32

؟نیستکدام احتمال کارت اول سفید است و کارت دوم قرمز 

1 (492 (193(134 (827

مقادیر تابع -33
2
2
3 1

2 3
x x

f (x)
x

 



1تر از کم(a,b)بازة در 

bترین مقدار بیش. است3 aکدام است؟

1 (72 (63(54 (9

ساقهبرگ
853302
88x5213
8755424
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محل انجام محاسبات

3اگر -34
4tan  و انتهاي کمان 4در ناحیۀ سوم باشد، حاصلsin( )


  است؟2چند برابر

1 (/0 72 (/0 13(/0 74 (/0 1
43برابـر بـا   ABچه ایم؛ چناناالضالع رسم کردهدو مثلث متساوي،3مطابق شکل زیر روي اضالع مستطیلی به عرض -35

است؟قدر ضلع بزرگتر مستطیل چهةباشد، انداز
1 (5
2 (4 2
3(3 3
4 (4

2اگر -36 3
5

x
fog(x)


 3و 1g(x) x  باشد، نمودار تابعgof (x)کند؟وم و چهارم را با کدام طول قطع مینیمساز ناحیۀ د

1 (12
72 (12

53(44 (47

اگر -37
2

2
2 3
1 2

x(ax ) bx x
f (x)

x x

  


 
3باشد و داشته باشیم 

x
limf (x)


 چپ تابع گاه حد، آنf (x) 1درx کدام است؟

1 (342 (343 (124 (12

تابع aازاي کدام مقدار به-38
1

02

aLnx , x e
f (x) e

, x e
x

   
 



xدر  eپیوسته است؟

1 (122 (123(14 (1

2fآهنگ متوسط تغییر تابع -39 (x) x x  0در فاصلۀ 3[ , 2xاي آن در چند برابر آهنگ لحظه[ است؟
1 (12 (/0 43 (/0 64 (/0 8

1زدن تیر احتمال به هدف-40
زند؟هدف میبهتیرها را درمیان پرتاب خود یک4باشد؛ با چه احتمالی تیرانداز از می4

1 (9
2562 (9

1283(9644 (27
256

2هر دو ریشۀ معادلۀ -41 2 2 14x (a )x a   ترین بازة مقادیر طول بزرگ. اعداد حقیقی مثبت هستندaکدام است؟
1 (72 (63(124 (9
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محل انجام محاسبات

2تابع معکوس تابع -42 2 1f (x) x x x   کدام است؟،پذیر استاي که معکوسترین بازهدر بزرگ

1 (f (x) x ,x1 1 1    2 (x
f (x) ,x1 1 12
 

 

3(f (x) x ,x1 1 1    4 (x
f (x) ,x1 1 12
 

 

جملۀ هشـتم ایـن   . جملۀ بعدي استع پنجسوم مجموو مجموع پنج جملۀ اول یک5سوم برابر حسابی جملۀدر یک دنبالۀ-43
دنباله کدام است؟

1 (152 (183(214 (24
22جواب کلی معادلۀ -44 2 1cos x sin x کدام است؟

1 (k

2 8
 
2 (k

2 8
 
3(k 8


 4 (k 8


 

5fمقدار مشتق راست تابع -45 (x) (| x | [x]) x   4در نقطۀx   کدام است؟)[ )جزء صحیح: [

1 (432 (233(13
34 (53

3عرض از مبدأ خط قائم بر نمودار -46 3 3 1x y (x )   2در نقطۀ با مختصات 1( , کدام است؟(

1 (132(243(434 (53
fها تابع ازاي آنبهکهxمقادیري از اگر مجموعه-47 (x) x ax4 3  ،(a )0 ،0ازة داراي تقعر رو به سمت پایین است، ب 1( , )

صعودي است؟xازاي کدام مجموعه مقادیر بهfباشد، تابع 

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

4اگر نمودار -48 3y x ax b  صورت مقابل باشد، مقـدار مثبـت طـول    به
نقطۀ عطف تابع کدام است؟

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

2از دایرة ترین فاصلۀ یک نقطهبیش-49 23 1 1(x ) (y )    3تا خط 8x y قدر است؟چه

1 (101 52 (102 53 (102 54 (101 5
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محل انجام محاسبات

)1ها را با عرض yو محور -2و 2هاي طولها را باxیک سهمی محور -50 )اگر محور کانونی این سهمی موازي یکـی از  .کندقطع می
فاصلۀ بین کانون و خط هادي این سهمی کدام است؟محورهاي مختصات باشد،

1 (182 (143 (24 (4

1اگر -51 2 2

4

sin x
dx f (x) C

sin(x )


   


fگاهباشد، آن (x)کدام است؟

1 (sin x cos x2 (cos x sin x3 (sin x cos x4 (sin x cos x 

مساحت ناحیۀ هاشورزده در شکل مقابل کدام است؟-52

1 (13
2 (1

3 (23
4 (16
B̂ˆ70که ABCدر مثلث -53 C   عمودمنصف ،AB و نیمساز زاویۀ داخلیBهمدیگر را در نقطۀ ،Dزاویـۀ  .کنندقطع میA

؟استهاي این دو زاویه کدام ازهشود، نسبت اندبه دو زاویه تقسیم میADتوسط 
1 (42 (53 (64 (7
طیل است؟چند برابر عرض مستHKخط طول پاره. طول مستطیل دو برابر عرض آن است،در شکل زیر-54

1 (/1 6
2 (/1 5
3 (/1 4
4 (/1 3
اخـتالف  . دهـیم را قرار مـی ترین کرة ممکن ترین مکعب ممکن را قرار داده و در داخل این مکعب، بزرگبزرگRاي به شعاع در کره-55

است؟2Rهاي این دو کره، چند برابر مساحت

1 (23
2 (43
3 (2

4 (83
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 ................. . ممكن نيستكه در دومين خط دفاع غيراختصاصي فعاليت دارد، ................ در بدن انسان سالم،  -56

 .دتكثير باكتريوفاژها توليد شوبه دنبال  –پروتئيني ) 1
 .هاي صفرا نقش داشته باشد پس از خروج از خون در توليد رنگ –سلولي ) 2
 .منافذي در غشاي ميكروب شودباعث ايجاد  –پروتئيني ) 3
 .فيبرينوژن به فيبرين شودمولكول مانع از تبديل  –سلولي ) 4

 ي است كه داراي پردة ديافراگم كامل بوده و قدرت پرواز دارد؟ويژگي جاندار عبارت،كدام  -57

 .دار خود به آب بسيار زيادي نياز دارد براي دفع مواد زايد نيتروژن) 1
 .توليد مثل جنسي استترين نوع  داراي كامل) 2
 .دده نسبت به صدا تغيير مي هاي گوش دروني خود حساسيت گوش خود را به كمك ماهيچه) 3
 .اي سه اليه است پرده  حفاظتي از دستگاه عصبي مركزي آناولين عامل ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستي بهكدام مورد عبارت زير را  -58

 .داردمانند  اجزاي رشتهطرف خود در دو ......................... هر گيرندة 
  حلزون گوش انسان) 1

 دايرة گوش انسان نيممجاري ) 2
  چشايي زبان انسان) 3

 خط جانبي مارماهي) 4
سلولي دارد، در تخمك رسيدة خـود  4ة رسيدگردة دانة سلولي است در مقايسه با گياهي كه  2گردة رسيدة آن دانة گياهي كه  -59

 ................فقط 

 .آركگن دارد دو) 1
 .هاپلوئيد دارد هستة 8سلول با  7) 2
 .يا دو لپه توليد كندو تواند رويان تك  مي) 3
 .يك پوسته و يك سفت دارد) 4

 .شود ، ديده مي..................سلول هاپلوئيدي كه ................ در يك انسان سالم و بالغ قطعاً در  -60

 شوند يز هم تفكيك مهاي خواهري آن ا كروماتيد –تخمدان ) 1
 شوند ي خواهري آن از هم تفكيك ميها كروماتيد –ديديم  اپي) 2
 ددارتاژك را براي ساخت الزم هاي  ژن يا ژن بيانتوانايي  –ساز  لولة اسپرم) 3
 در داراو توانايي كراسينگ –تخمدان ) 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به -61

 ...................كنندة  سلولي فتوسنتز ن تكاجاندارطور معمول، در همة  به
 .وجود داردفاقد توليد مثل جنسي، زنجيره انتقال الكترون در غشاي پالسمايي ) 1
 .دهد انجام ميميوز تقسيم  ،داراي توليد مثل جنسي، سلول ديپلوئيد بالفاصله پس از تشكيل) 2
 .شود ، اكسيژن آزاد ميفاقد هسته، پس از به دام افتادن نور خورشيد) 3
 .شوند ها با حداكثر فشردگي فقط در سيتوپالسم ديده مي داراي توانايي تقسيم ميوز، كروموزوم) 4



 10:  صفحه علوم تجربي شناسي زيست
 .است غيرممكن................. بدون تقسيم ......................... توليد هر نوع هاگ ..................... در  -62

 ميتوز  –ي جنس –نوعي قارچ با ساختار فنجاني ) 1
 ميوز –جنسي  –آسپرژيلوس ) 2
 ميوز  –غير جنسي بر روي بازيديوم  –آمانيتا موسكاريا ) 3
 ميتوز  –غيرجنسي درون زيگوسپورانژ  –ريزوپوس استولونيفر ) 4

 .دهد رخ مي.................... در كروموزوم، جهش .................. هر جهش  طيدر پروتال سرخس  -63

   شدن عفمضا –حذف ) 1

 حذف –جايي  جابه) 2
   جايي جابه –شدن  مضاعف) 3

 جايي جابه –واژگوني ) 4
 كند؟ تكميل مي نادرستي بهچند مورد جملة زير را  -64

 .نياز دارند.................... براي توليد .................... هاي  باكتري

 2به كربني قطعاً  قندهاي سه –ارغواني  ةداراي رنگيزH S 

 گذار  شوره- ATP، به اكسيد كردن نيترات 

  ترشح توكسين همگي به متابوليزه كردن چربيو  –عامل جوش صورت 

  ترشح توكسين به مواد آلي بدن ميزبانو  –مايكوباكتريوم توبركلوسيز 

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

 هاي زندة بين اپيدرم بااليي و پاييني برگ لوبيا درست است؟ ع سلولكدام عبارت در ارتباط با همة انوا -65

 .ندردرون هستة خود براي بعضي از صفات بيش از يك ژن دا) 1
 .سازند هاي ريبوزوم را مي ساز به كمك يك يا چند توده متراكم پيش) 2
 .دارند ها راساكاريد در ساختار ديوارة سلولي خود انواعي از پلي) 3
 .كنند مصرف مي ATPكربن، سه  اكسيد ثبيت هر مولكول ديبراي ت) 4

، طبـق قـانون   ..............و مـادة شـاخك   ............ شود، از آميزش ملخ نر شاخ  ها ديده مي در ملخ، شاخك متوسط فقط در ماده -66
 هاي شاخك كوتاه، نر خواهند بود؟ رد همة زادهااحتماالت، در كدام مو

  بلند –كوتاه ) الف

  متوسط –كوتاه ) ب

  متوسط –بلند ) ج

 كوتاه  –بلند ) د
 ب و د) 4 ج و د) 3 الف و ج) 2 الف و ب) 1

 ................... . ممكن نيستاست، ................... بخشي از چشم انسان سالم كه در تماس مستقيم با  -67

 .تقيماً به خون بريزدبدون زالليه مواد دفعي خود را مس –زالليه ) 1
 .اي باشد هسته شكل و تك هاي دوكي داراي سلول –زالليه ) 2
 .داراي نورون و گيرنده باشد –زجاجيه ) 3
 .گرايي نور باشد در جلوي چشم اولين محل هم –زجاجيه ) 4
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1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18

 كدام گزينه، براي عبارت زير مناسب است؟ -68

با فردي كه پدر و مادر بيمار دارد ازدواج كند، احتمال .............. اگر فرد شماره . دتعلق دار................ دودمانة زير به نوعي صفت 
 .درصد باشد................... تواند  تولد فرزند سالم در اين خانواده مي

 
  100 – 12 –اتوزومي غالب ) 1
  25 – 8 –اتوزومي مغلوب ) 2
 50 – 7 – غالب Xوابسته به ) 3
 25 – 13 –مغلوب  Xوابسته به ) 4

 شود در پتانسيل آرامش درون نورون نسبت به بيرون آن داراي بار الكتريكي منفي باشد، كدام است؟ علت اولي كه سبب مي -69

 پتاسيمهاي  يونهاي سديم نسبت به  تر غشا به يون پذيري بيش نفوذ) 1
 سديمهاي  يونهاي پتاسيم نسبت به  تر غشا به يون پذيري بيش نفوذ) 2
 پتاسيم –پتاسيم در اثر فعاليت پمپ سديم هاي  يونهاي سديم نسبت به ورود  تر يون خروج بيش) 3
 پتاسيم –سديم در اثر فعاليت پمپ سديم هاي  يونهاي پتاسيم نسبت به ورود  تر يون خروج بيش) 4

 :سرخ با توجه به آميزش در سينه -70

P ♂اي روشن و پاي كوتاه  قهوه چشم  ♀اي تيره و پاي بلند  قهوه چشم : 
1
 1 ♀اي روشن و پاي بلند  قهوه چشم2

1F ♂اي تيره و پاي بلند  قهوه چشم 2 : 

 .خواهند داشت................. در نسل دوم، با شرط برقرار بودن قوانين احتماالت، 

1 (1
   ي كوتاهها، پا ماده 8

2 (1
 ، پاي بلندها روشناي  قهوه  چشم 2

3 (1
   ها، جنسيت نر تيرهاي  قهوه  چشم 2

4 (1
 تيره نرها، چشم 4

 ...................كه  گفتتوان  سازي گوسفند دالي مي با توجه به مراحل شبيه -71

 .شود گيرد، چرخه سلولي آن متوقف مي هر سلولي كه در محيط كشت قرار مي) 1
 .يافته استدر آزمايشگاه رشد و نمو ابتدا جنين ) 2
 .هاي غده پستاني و تخمك نياز است هاي سلول شوك الكتريكي براي ادغام هسته) 3
 .دالي از نظر ژني شبيه مادر جانشيني خود است) 4

 كند؟ طور مناسب تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -72

 .است غيرممكن.................. حركت ................. بدون 
 واران پروانهتيرة پيچشي نوك برگ گياه  –گاه  تكيه) 1
 غيرالقايي –انرژي زيستي ) 2
 گرايشي نوك ساقه يوالف –رشد ) 3
 هاي سرو تاكتيكي گامت –محرك بيروني ) 4
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 كنندگان يك اجتماع زيستي درست است؟ كدام موارد، دربارة رقابت -73

 .پوشاني دارد ها هم قطعاً كل يا بخشي از كنام بنيادي آن) الف
 .كنندگان با يكديگر هماهنگ است واره ساختار و رفتار رقابتهم) ب
 .كنندگان با يكديگر درگيري فيزيكي دارند همواره رقابت) ج
 .شود حذف مي هكنند رقابتهاي  گونهدر مواردي، يكي از ) د
 ب و ج) 4 ب و د) 3 الف و د) 2 الف و ج) 1

 ت؟اس نادرست شاخة عمدة تاژكداران در مورد سه كدام عبارت -74

 .اند تاژكداراني كه توانايي تشكيل ساختار چهار كروماتيدي را دارند، قطعاً هتروتروف) 1
 .اند از تاژكداران كه هم زندگي اتوتروفي و هم هتروتروفي دارند، قطعاً ساكن آب شيرين اي شاخه) 2
 .تركيب آلي طبيعت را دارندترين  قطعاً توانايي توليد بيش ،اند هر يك از تاژكداراني كه داراي پوشش سيليسي) 3
 .اندازه دارند كنند براي شنا در آب شور دو تاژك غيرهم هر يك از تاژكداراني كه اكسيژن آزاد توليد مي) 4

 در ارتباط با استخوان ران انسان كدام ويژگي درست است؟ -75

 .، مغز استخوان وجود داردآن هاي هاورس در اطراف اجتماع سيستم) 1
 .هاي سيتوپالسمي وجود دارند هاي با رشته ، سلولآن يستم هاورسهاي س بين تيغه) 2
 .اند ، داراي مجاري موازي همآن هاي هاورس بافت استخواني اسفنجي سيستم) 3
 .هاي آن فاصله كمي وجود دارد استخوان از بافتي تشكيل شده است كه بين سلولاين الية روي ) 4

 است؟ ادرستن سالم هاي انسان كدام عبارت، دربارة كليه -76

 .گيرد ها انجام مي شوند، فقط در بخش قشري كليه مي نبه نفرو هايي كه باعث ورود مواد پديده) 1
 .پذيري دارد نفوذ گروهي از تركيباتة نزديك نسبت به خورد كننده همانند لولة پيچ لولة جمع) 2
 .شود ب بازجذب ميآاري دار در خارج از نفرون، همواره مقد لي نيتروژنآهمراه با بازجذب مواد ) 3
 .ها منتقل شود نفرون درون تواند با دو روش متفاوت به فضاي خورده، نوعي تركيب مي هاي پيچ در لوله) 4

 ................. ..........زاي گياهي  عامل بيماريهر  -77

 .هاي گياهي دارد براي رشد خود نياز به تغذيه از فرآورده) 1
 .باشد، فاقد توليد مثل جنسي استاي  اگر داراي ميتوز هسته) 2
 .حداقل داراي يك نوع اسيد نوكلئيك است) 3
 .داراي اپران است ،اگر فاقد پوشش هسته باشد) 4

 كند؟ درستي تكميل مي چند مورد جمله زير را به -78

 ........................شود، مستقيماً  مي....................... ي كه سبب در انسان هورمون
  تحت تأثير هورمون آزاد كننده قرار دارد –زايمان تسهيل. 

  شود به سلول هدف وارد مي –افزايش هوشياري فرد. 

  شود سبب فعال شدن يك نوع ويتامين محلول در چربي مي –كاهش كلسيم خون. 

 شود از غده آويزان از هيپوتاالموس ترشح مي –روزي  هاي شبانه ايجاد ريتم. 

 2) 4 صفر) 3 1) 2 3) 1
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 . ..................تواند سازد، مي را ممكن مي.............. هورمون گياهي كه ر ه -79

 .هاي بافتي افزايش يابد در واكنش به زخم –نگهداري سبزيجات ) 1
 .زا افزايش يابد در پاسخ به عوامل بيماري –ها  برداشت مكانيكي ميوه) 2
 .هاي نگهبان روزنه شود سبب پالسموليز سلول –ها  جذب آب و امالح براي قلمه) 3
 .تر نمايد هاي سلولي را بيش پذيري ديواره انعطاف –رگي ونورد) 4

 .................. Pتا  Tفاصله بين ....................  Tتا  Sدر فاصلة  ،الكتروكارديوگرام انسان سالمدر  -80

 .ها وجود دارد از بطنخون مانعي براي خروج  –همانند ) 1
 .هاي ششي رو به كاهش است فشار خون سرخرگ –برخالف ) 2
 .شود هاي زيرين و زبرين وارد قلب مي خون از بزرگ سياهرگ –همانند ) 3
 .ها وجود ندارد مانعي براي ورود خون به بطن –برخالف ) 4

 است؟ نادرستدر مورد دستگاه گوارش انسان كدام عبارت  -81

 .تر است تر و بيش هاي بزاقي رقيق هاي بزاقي انسان كه حاوي پتيالين است نسبت به ساير غده غدهترشحات ) 1
 .رين عامل موثر بر تخليه معده استت مهم ،ريزد تركيبات شيميايي و حجم كيموس محلي كه صفرا به آن مي) 2
 .تواند ترشح اريتروپويتين به خون را از كبد و طحال افزايش دهد آسيب ديواره معده مي) 3
 .شيب غلظت استهمانند اغلب قندهاي ساده برخالف جذب آمينواسيدها ) 4

 ...................... ،دار بالغي با چنين سطح تنفسي مهره -82

 .با خون تيره است داراي سرخرگ ششي) 1
  .فاقد سرخرگ پشتي با خون روشن است) 2
 .قلب را مستقيماً به مغز بفرستد خارج شده از تواند خون نمي) 3
 .تواند از طريق سياهرگ شكمي خون تيره را مستقيماً به سطح تنفس بفرستد مي) 4

 .................... .ظرفيت حياتي .......... ه در حالت معمولي با تغيير تعداد تنفس فرد در يك دقيقه حجم هواي باقيماند -83

 .كند ير نميتغي –همانند ) 1
 .كند تغيير مي –برخالف ) 2
 .كند ميتغيير  –همانند ) 3
 .كند تغيير نمي –برخالف ) 4

 ها درست است؟ چند مورد در ارتباط با آگرانولوسيت -84

  سازند متر مكعب خون سيستم دفاعي بدن را مي در هر ميلي 7000به تعداد تقريبي. 

 اند هاي مكمل كنندة پروتئين هاي رمز همگي داراي ژن. 

 بافتي را دارند همگي توانايي خروج از خون و ورود به مايع ميان. 

 كنند اگر تقسيم شوند قطعاً سلول خاطره توليد مي. 

 صفر) 4 3) 3 2) 2 1) 1
 .يابد مي................... ، پتانسيل آبي درون آوند آبكشي 1مرحلة .... ..............مدل مونش  4در مرحلة  -85

 كاهش  –برخالف ) 4 افزايش  –همانند ) 3 افزايش  –برخالف ) 2 كاهش  –همانند ) 1
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باشند، كه اولي مبتال به بيماري زالي  مي Oگروه خوني  ، صاحب دو فرزند پسر باBو  Aپدر و مادري سالم با گروه خوني  -86
در اين خانواده احتمال تولد فرزنـدي زال و داراي گـروه خـوني    . ناشنوايي است –و هموفيلي و ديگري مبتال به نشانگان زالي 

 خانواده، كدام است؟ يمتفاوت با ساير اعضا

1 (3
128 2 (7

64 3 (9
64 4 (9

128 

 است؟ نادرستكدام عبارت  -87

 .كند هاي واقعي تغيير مي ها در همة جمعيت فراواني الل) 1
 .يپ خالص درآيدصورت ژنوت الل مغلوب نامطلوب مؤثر باشد كه به تواند بر يك انتخاب طبيعي زماني مي) 2
 .دهد لل را نيز تغيير مياها را تغيير دهد، فراواني  هر عاملي كه ساختار ژني جمعيت) 3
 .واينبرگ است –خصوصيات چشمگير يكي از عوامل موثر در برهم زدن تعادل هاردي ) 4

ستگي افراد ميانه طيـف كـه در پـراكنش    انتخاب گسلنده، پس از يك دورة طوالني تغيير، شاي................... دار  در انتخاب جهت -88
 .يافته است..................  ،اند اوليه حضور داشته

 ايشافز –برخالف ) 4  افزايش –همانند ) 3  كاهش –برخالف ) 2 كاهش –همانند ) 1
 كند؟ طور مناسب تكميل مي كدام گزينه جمله زير را به -89

 ....................فسفاته  بنه تككر هاي سه بار چرخة كالوين در گامي كه قند سهدر 
 .شود مصرف مي NADPHمولكول  2شود،  توليد مي) 1
 .شود توليد مي ADPمولكول  3شود،  در چرخه مصرف مي) 2
 .كند شود، آنزيم روبيسكو فعاليت مي خارج مي) 3
 .شود مصرف مي ATPمولكول  3شود،  توليد مي) 4

 ؟داده استگذاري رخ  كدام اتفاق قبل از تخمك ،ملطي چرخة جنسي يك زن سا -90

 شروع تقسيم ميوز و انجام كراسينگ اوور) 1
 افزايش ترشحات هيپوفيزي) 2
 خون برابر شدن غلظت استروژن با پروژسترون در) 3
 رحم ةافزايش حداكثري ضخامت ديوار) 4

 ....................هر تغيير رفتار غريزي در اثر تجربه به دنبال  -91

 .شود اين تغيير به نسل بعد منتقل مي) 1
 .شود يك محرك غيرطبيعي جايگزين يك محرك طبيعي مي) 2
 .كند ريزي ژني مربوط به آن رفتار تغيير مي برنامه) 3
 .انجام آن رفتار نياز به استدالل دارد) 4

 ........................دگي خود زئوسپور دارند، قطعاً آغازياني كه در چرخة زن -92

 .سازند به دنبال تقسيم ميوز گامت مي) 1
 .روياني مستقل از گامتوفيت دارند) 2
 .سازند ها زيگوت نمي هاي حاصل از ميوز آن سلول) 3
 .دهند در شرايط مساعد توليد مثل جنسي را بر غيرجنسي ترجيح مي) 4
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 225، واينبـرگ  –اگر در جمعيت در حال تعادل هاردي . است ند وابسته به جنس و بر الل شاخك كوتاه غالبدر ملخ، الل شاخك بل -93

 باشند؟ هاي نر شاخك بلند مي مشاهده شود، چند درصد اين جمعيت، ملخ شاخك بلند ةملخ ماد 9775شاخك كوتاه و  ةملخ ماد

1 (25/37 2 (5/42 3 (5/74 4 (85 
 است؟ نادرستطور معمول كدام عبارت، دربارة چرخة زندگي پالسموديوم مولد ماالريا  به -94

 .شوند ها در غدد بزاقي پشه يافت مي ها همانند گامت اسپوروزوئيت) 1
 .شوند ها فقط در بدن يك ميزبان يافت مي ها برخالف گامتوسيت گامت) 2
 .شوند ها فقط در بدن يك ميزبان توليد مي روزوئيتها همانند م گامتوسيت) 3
 .يابند هاي بدون هسته تغيير مي ها در داخل سلول ها برخالف اسپوروزوئيت مروزوئيت) 4

 اند؟ هاي اولين جانوراني باشدكه قابليت پرواز را كسب نموده از ويژگي تواند نمي از موارد زير چند مورد -95

 د پروتئين دارنداي اسكلت خارجي خو در مادة زمينه. 

 طناب عصبي شكمي دارند. 

 ترين حركات را در محيط تشخيص دهند توانند جزيي مي. 

 طلب تعلق دارند هاي فرصت به جمعيت. 

 صفر) 4 3) 3 2) 2 1) 1
 اشريشياكالي كدام عبارت درست است؟در با توجه به متابوليسم الكتوز  -96

 .هاي ژن تنظيمي مشابه است احدبخش تنظيمي اپران لك با وتشكيل دهندة هاي  واحد) 1
 .براي ساخت عامل تنظيمي بيان ژن تنظيمي ضروري است) 2
 .شود پذيري غشا به الكتوز كم مي به دنبال تغيير شكل مهاركننده نفوذ) 3
 .كننده غيرممكن است هاي اپران لك در غياب پروتئين تنظيم بيان هر يك از ژن) 4

 .يابد مي.................. گيرد، قطعاً  صورت مي.................. زو كه در طي هر نوع انقباض ماهيچه جلوي با -97

 هاي هر واحد انقباضي، افزايش طول نوار تيره در بخش –بدون تغيير طول عضله ) 1
 در شبكة ساركوپالسمي، كاهش كلسيممقدار يون  –با ايجاد سختي در عضله ) 2
 ساركومر به نوبت، كاهش هاي هر طول رشته –به شكل خفيف و مداوم ) 3
 زند زبرين و مفصل شانه، افزايش استخوانتحتاني بخش فاصلة  –با كشش ثابت ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -98

 .....................باشد،  حركتي مي تارهاي عصبيهر بخشي از دستگاه عصبي مركزي انسان كه محل خروج 
 .باشد هاي حسي نيز مي محل ورود پيام) 1
 .باشد ر ميهاي بدن مؤث كنترل انعكاسدر ) 2
 .شامه متصل به مادة خاكستري است داراي نرم) 3
 .شود از مراكز نظارت بر اعمال بدن محسوب مي) 4

 كند؟ درستي تكميل مي چند مورد جملة زير را به -99

 .است.................. اشد، قطعاً وجود داشته ب................ اگر  ،كاج............... در هر 
  افشاني رخ داده گرده –سلول هاپلوئيد در سال اول،  –تخمك 

  آنتروزوئيد توليد شده –سلول رويشي  –كيسة گردة 

 هاي حاصل از تقسيم هاگ موجود سلول –ها  لپه – دانة 

  آندوسپرم تشكيل شده –آركگن  –تخمك 

 3) 4 صفر) 3 1) 2 2) 1
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 .است.............. شوند كه  ، وارد بخش ديگري مي.................كه  گوارش بالفاصله پس از آن ةمحتويات لول........... ............در  -100

 جايگاه ذخيره موقتي غذا –گوارش مكانيكي را آغاز كردند  –ملخ برخالف گنجشك ) 1
 خرد و آسياب كردن غذا جايگاه –گوارش مكانيكي را آغاز نمودند  –برخالف كرم خاكي  گنجشك) 2
 جايگاه جذب آب  –هاي گوارشي خارج شدند  از نخستين محل ترشح آنزيم –ملخ همانند كرم خاكي ) 3
 محل اصلي جذب آب و غذا –ها خارج شدند  ريزه از جايگاه آسياب كردن غذا با سنگ –ملخ همانند گنجشك ) 4

 .صورت گيرد................. قبل از  نيستممكن .. ..................طي فرآيند رونويسي از ژن كراتين،  -101

 كننده بر روي رشته الگو حركت آنزيم رونويسي - DNAآغاز توليد رونوشت ) 1
 انداز شدن عوامل رونويسي متصل به راه فعال –انداز  كننده به راه اتصال آنزيم رونويسي) 2
 انداز مراز به راه پلي RNAاتصال  –انداز  رونويسي متصل به راهكننده به عوامل  اتصال فعال) 3
 مراز متصل به آن پلي RNAاتمام رونويسي ژن توسط  –انداز  در محل راه DNAهاي هيدروژني  شكستن پيوند) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -102

 »...................نشان داد كه ............... هاي  پژوهش«
 .دهند افراد در پاسخ به تغير شرايط محيط سازگاري خود را افزايش مي –المارك ) 1
 .دهند گير، همواره احتمال توليد مثل و بقاي جانور را افزايش مي خصوصيات چشم –داروين ) 2
 .باشد در مناطق جزر و مدي دريا مي صياداي  كاهش تنوع، ناشي از حذف گونه – رابرت پاين) 3
 .عرضه محرك شرطي زماني به تنهايي موثر خواهد بود كه مدتي با محرك غيرشرطي ارائه شده باشد –ايوان پاولوف ) 4

 از تجزيه يك مولكول گلوكز در مسير گليكوليز چند مورد درست است؟ -103

  شود دو فسفاته توليد ميمولكول  ، سه1درگام. 

  شود دار مصرف مي سه مولكول دوفسفاتة غير نوكلئوتيد ،4تا پايان گام. 

 دار دوفسفاته، دو  كربن  به ازاي مصرف هر تركيبATP شود توليد مي. 

 شود به ازاي توليد هر تركيب سه كربنه دوفسفاته، دو يون هيدروژن آزاد مي. 

 3) 4 صفر) 3 1) 2 2) 1
 .اند همگي فاقد پروتوپالسم..................... و ...................... هاي بالغ  سلول ،گياهان داراي ريزوم ةهم در -104

   اسكلرئيد –تراكئيد ) 1

 عناصر آوندي –فيبر ) 2
   كالنشيم  –كالهك ) 3

 كامبيوم  –پنبه  چوب) 4
 .شود مي...................... گردد،  استفاده مي...................... اي كه از  ها، در هر مرحله اكترينمودن ژن انسولين در ب در رابطه با كلون -105

 به قطعاتي با دو انتهاي چسبنده، تجزيه DNAهر قطعه  –آنزيم محدودكننده ) 1
 بار الكتريكي، از هم جدابرحسب  DNAقطعات  –ژل الكتروفورز ) 2
 انتهاي چسبنده، برقراردو كوواالنسي بين  ابتدا پيوند –آنزيم ليگاز ) 3
 ها، متوقف فعاليت زيستي بيشتر باكتري –بيوتيك خاصي  آنتي) 4
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 محل انجام محاسبات

25 ثابت هاي شتاب با دو متحرك روي خط راست -106 m

s
26و   5 m

/
s

شـروع بـه    و از حال سكون از يك نقطه 

mترتيب  ها به ثانيه سرعت آن t بعد ازكنند و  حركت مي

s
 بر ثانيه است؟  چند متر v .شود مي vو  10

1( 12  2( 13  3( 14  4 (15  

0tلحظةرعت آن در كند و س حركت مي xمتحركي روي محور   -107   با برابرm

s
6 آن مطـابق  زمـان   –شتاب نمودار اگر . است

 كند؟  تغيير ميمتحرك جهت حركت  اي برحسب ثانيه لحظهدر چه شكل زير باشد، 
1( 4  
2( 6  
3( 12  
4 (16  

t هاي هلحظ دراين گلوله . كنيم به باال پرتاب ميرو  v0سرعت  و در راستاي قائم با اي را در شرايط خأل گلوله -108 s1 3  وt2  ـ  ةاز نقط

A  به ارتفاعh دروله سرعت متوسط گل .كند محل پرتاب عبور مي باالي t2 اول چند متر بر ثانيه است؟  ةثانيm
(g )

s
 210  

1( 10  2( 15  3( 20  4 (25  
 جهت هستند؟  كند، كدام دو بردار الزاماً هم حركت ميبراي جسمي كه در مسير غير مستقيم  -109

 اي  اي و شتاب لحظه سرعت لحظه )1
 ط و تغيير سرعت سشتاب متو )2
 سرعت متوسط و شتاب متوسط )3
 جايي و جابهشتاب متوسط ) 4

اگر شتاب حركت وزنه  .بر روي يك ترازو در سطح افقي ايستاده است 80kgبه جرم  شخصي زيردر شكل  -110

22 m

s
ـ   جـرم نـخ،  (دهد؟  ترازو چه عددي را برحسب نيوتون نشان ميسمت باال باشد،   و به   ةقرقـره و كلي

10 و ها ناچيز اصطكاك N
g

kg
 است.(  

1( 776  
2( 800  
3( 752  
4 (824  
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 محل انجام محاسبات

ـ اندازة  .چرخد مي s4 ةدوربا طور يكنواخت و  ، بهm4به شعاع افقي اي  روي محيط دايره kg2 جرمجسمي به  -111 جسـم   ةتغيير تكان

2در مدت 
 است؟  SIچند واحد ثانيه  3

1( 4  2( 2  3( 2  4 (4  
از صـفر بـه   در مسـيري افقـي   ثانيه سـرعت خـود را    10ه در مدت ن كخودرويي به جرم يك تُبرآيند نيروهاي وارد بر توان متوسط  -112

100km

h
1/خودرويي به جرم  برآيند نيروهاي وارد برتوان متوسط چند برابر  ،رساند مي  ثانيـه سـرعت    5ن است كه در مدت تُ 5

50kmاز صفر به  در مسيري افقيخود را 

h
 .)نظر كنيد ها صرف از كلية اصطكاك(رساند؟  مي 

1( 3
2  2( 2

3  3( 4
3  4 (3

4  

تشكيل  هنيدر آاز آن و مستقيم از جسم تر  كچقرار دارد و تصويري كوي آن اصلمحور روي كروي  ةمحور اصلي يك آين بر عمود سميج -113
جسم تا رأس آينه باشد، در اين صورت فاصلة جسم تـا تصـوير آن چنـد برابـر      ةبرابر فاصل 4جسم تا مركز آينه  ةاگر فاصل. شده است

 كانوني آينه است؟  ةفاصل

1( 2
3  2( 2

5  3( 16
15  4 (4

15  

52با سرعت نور در يك محيط شفاف برابر  -114 10 km

s
 نسبت به هواحد اين محيط  ةاست و زاويcî ـ   اگ. است ك ر يك پرتـو نـور ت

ـ  r̂(كدام اسـت؟   sinrˆحاصل  ،اين محيط و هوا بتابد به سطح جدايي cîتابش  ةنگ از هوا تحت زاوير شكسـت اسـت و   ة زاوي
m

c
s

  83 10( 

1( 2
3  2( 49  3( 1

2  4 (1  

بـين   ةترين فاصل اگر كم .كنيم جا مي عدسي جابه كانونتا  دور ةاز فاصلو روي آن  ا عمود بر محور اصلي يك عدسي همگرار جسمي -115
 است؟  ديوپترن عدسي چند متر باشد، توا سانتي 32جايي برابر با  جسم و تصوير طي اين جابه

1( /6 25  2( /12 5  3( /2 5  4 (/2 5  
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 محل انجام محاسبات

. شـود  ن وارد ميونيوت 105 به بزرگي ينيروي Aطحبر ستوسط آب بعد از ايجاد تعادل ، آب ريخته شده است و زيردر ظرف شكل   -116
ـ  B سطحنيروي وارد بر اندازة  ،باشد cm25و  cm210به ترتيب  Bو  A سطوحاگر مساحت  چگـالي آب  (ن اسـت؟  وچند نيوت

kg / m31000  10و N

kg
g  است(. 

1( /52 5    
2( 210  
3( /50 5    
4 (/54 5  

بـا   Aمايع از  kg3اگر  .مطابق شكل زير است B عماياز  kg5و  A عماياز  2kgدماي ر تغيينمودار گرماي داده شده برحسب  -117
25دماي  C  را باkg2  عماياز B  با دمايC70 اتـالف انـرژي   ( شـود؟   سلسـيوس مـي   ةمخلوط كنيم، دماي تعادل چند درج

 .)و تغيير حالت نداريم گرمايي ناچيز است
1( 45  
2( 50  
3( 40  
4 (35    

0طـول آن   ،دهيم سلسيوس افزايش  ةدرج 5را  cm120فلزي به طول  ةدماي يك ميلاگر  -118 3/ mm   ضـريب   .يابـد  افـزايش مـي
 كدام است؟  SIن فلز در ياي بساط حجمان

1( /  41 5 10  2(  53 10  3( 55 10  4 (/  51 5 10  
و مجموعـه   محبـوس اسـت   mامل بين سطح جيوه و يك پيستون به جـرم  كشكل مقداري گاز  U ةمطابق شكل زير در يك لول -119

پيسـتون چنـد    ،حالـت تعـادل  بـه  را روي پيستون قرار دهيم، تا رسيدن مجموعـه   m4اي به جرم  اگر وزنه.درحال تعادل است
0(شود؟  جا مي متر جابه سانتي 76P cmHg،  نظر شود ها صرف و ازتمامي اصطكاك است و يكسان ثابتو سطح مقطع لوله دما.(  

1( 9  
2( /7 5  
3( 5  
4 (4  
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 محل انجام محاسبات

2qبار الكتريكي  زيردر شكل  -120 mC  منفي مولد  ةاز پايانA مثبت مولد  ةبه پايانB  اگـر انـرژي پتانسـيل     .شـود  منتقل مـي
 ؟ چند ولت است Bمنفي مولد  ةپتانسيل پايان ،كاهش يابد 40mJالكتريكي بار 

1( 22  
2( 2  
3( 42  
4 (2  

 
ها ميدان الكتريكي يكنواخـت   و بين آنستند ه 3Vو  3Vالكتريكي  هاي رساناي موازي داراي پتانسيل ةدو صفحشكل زير  در -121

d ةبه فاصل A ةباشد، پتانسيل الكتريكي نقط dبين دو صفحه  ةاگر فاصل. برقرار است

 مثبت چند ولت است؟  ةاز صفح 3

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

 چند ژول است؟ 3Cذخيره شده در خازن الكتريكي باشد، انرژي  F25ها برابر  زير اگر ظرفيت معادل خازندر شكل  -122
1( /0 6  
2( /0 9  
3( /0 03   
4 (/0 225  

kgاز يك رساناي فلزي به چگالي  kg20با -123

m
 3

38 m. ةو مقاومت ويژ 10 82 . ايـم  ساخته mm25 سيمي به سطح مقطع ،10

 .)دما ثابت است(شود؟  هم ميمقاومت الكتريكي اين سيم چند اُ

1( 2  2( 1  3( 8  4 (5  



 21:  صفحه علوم تجربي   فيزيك

 
 

 محل انجام محاسبات

 دهد؟  چند ولت را نمايش ميآل  ايدهسنج  در مدار شكل مقابل ولت -124
1( 14  
2( 8  
3( 12  
4 (10  

اگـر  . كند عبور ميجهتي  و هم اندازه همهاي  جريانكه در صفحة كاغذ قرار دارند، در شكل زير از سه سيم راست، بلند و موازي  -125
Bبرابر  M ةيند در نقطميدان مغناطيسي برا


 كدام است؟  N ةيند در نقط، بردار ميدان مغناطيسي براباشد 

1( B
11
5


   

2( B
2
5


  

3( B
23
5
 

  

4 (B
23
35
 

 

2صورت  به SIزمان در  حسببر هشار عبوري از يك پيچ ةمعادل -126 24 5 10( t t )       500شامل  هاين پيچ اگر. باشد مي 
4t حظةلدر  ايجاد شده در پيچهي يالقا ةنيروي محركبزرگي دور باشد،  s  چند ولت است؟ 

1( 4  2( 20  3( 2  4 (40  
 زير است؟  هاي كميتآمپر بر ثانيه از جنس كدام يك از  -127

ولــت )3 هانري  )2 وبر  )1
ــر ولــت) 4  وب

 هانري     

. سـاده اسـت   يدر حال حركت نوسان Nو  M ةجسمي به انتهاي فنري متصل بوده و روي سطح افقي بين دو نقط زيرشكل در  -128
 گونه است؟ جهت نيروي وارد بر نوسانگر و نوع حركت در اين لحظه چ

  تندشونده  ،xدر جهت محور  )1
 تندشونده  ،xدر خالف جهت محور  )2
 كندشونده  ،xدر جهت محور  )3
 كندشونده ، xدر خالف جهت محور ) 4



 22:  صفحه علوم تجربي   فيزيك

 
 

 محل انجام محاسبات

برابر انـرژي جنبشـي آن    7 نوسانگر كشسانياي كه انرژي پتانسيل  در لحظه. متر بر ثانيه است 10اي  ر سادهسرعت نوسانگ ةبيشين -129
 است، بزرگي سرعت جسم چند متر بر ثانيه است؟ 

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

5  

mبا سرعت انتشار يك موج عرضي در يك طناب برابر  -130

s
نيروي كشش طناب چند درصد و چگونه تغييـر كنـد تـا     اندازة .است 20

mسرعت انتشار موج در طناب 

s
  افزايش يابد؟ 6

 درصد افزايش  69 )2  درصد كاهش  69 )1
 درصد افزايش  19) 4  درصد كاهش 19 )3

23صورت  به SIدر  ،شود ها منتشر ميxتابع موجي كه در امتداد محور  -131 3 3y
x

u sin( t )  از محيط اي   سرعت ذرهاندازة . است

x در مكانانتشار موج     ةدر لحظمتر t    چند متر بر ثانيه است؟ ثانيه 

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

2  

لولـه از  . اسـت  cm40متوالي برابر  ةدو گر ةفاصلكه در آن امواج صوتي تشديد شده است، صوتي به طول يك متر  ةدر يك لول -132

mسرعت صوت در گاز داخل لوله . (است هرتز  . . .صوت اصلي آن و بسامد  . . . . .نوع 

s
 .) است 360

   90 ،بستهيك انتها  )2   180 باز،دو سر  )1
  180 ،بستهانتها   يك) 4   45 ،بازدو سر  )3

 . شود استفاده مي . . . . .رادار از  وسيلة بهرديابي هواپيما  براي -133
 نور مرئي) 4 پرتو فروسرخ )x  3پرتو  )2 امواج راديويي  )1

13. يابد مي . . . . .الكترون ولت  . . . . .تقريباً انسيل آن انرژي پت ،برود 3مدار  به 2از مدار  الكتروندر اتم هيدروژن اگر  -134 6R(E / eV)  
1( /1 3/ )2 كاهش  ،9 1/ )3 كاهش  ،8 3/) 4 افزايش  ،9  افزايش  ،8

 شود؟  آن واپاشيده مي ةچه كسري از جرم اولي ،روز بعد از شروع واپاشي 50تا  40زماني  ةدر باز .روز است 10راديواكتيو  ةادعمر يك م هنيم -135

1( 1
16  2( 1

32  3( 3
16  4 (3

32  



23:ۀصفحعلوم تجربیشیمی

محل انجام محاسبات

؟استنادرستکدام گزینه-136
.بور با کوانتومی در نظر گرفتن ترازهاي انرژي توانست با موفقیت طیف نشري خطی اتم هیدروژن را توجیه کند) 1
ساز کشف پروتون به عنوان دومـین  تولید شده از عنصرهاي مختلف، زمینهxهايمطالعۀ گستردة موزلی روي پرتو) 2

.زیراتمی شدذرة
.در لولۀ پرتو کاتدي، آند و کاتد باید از یک جنس انتخاب شوند)3
.کنندمادة فلوئورسنت، رنگ سبز ایجاد مییک ي نامرئی بوده و بر اثر برخورد با دپرتوهاي کات) 4
است؟نادرستهاي داده شده، کدام یک از مطالب زیر با توجه به شکل-137

.استیکسان (a)و (e)ي هاپرتوجنساستفاده شده وطال در تعیین قطر هستۀ اتم (d)از پرتو ) آ

1حدود (a)پرتويجرم هر ذرة ) ب
.است(c)پرتويجرم هر ذرة8000

.به آن نزدیک شده است، داراي بارالکتریکی مثبت است(c)صفحۀ بارداري که پرتوي ) پ
.تر استو فرابنفش کوتاهXي هااز طول موج پرتو(b)طول موج پرتو ) ت
»پ«فقط ) 4»ت«، »ب«)3»پ«، »ب«، »آ«) 2»پ«، »آ«) 1
5nدر الیۀ Aبا توجه به اصل آفبا، اگر آخرین الکترون در اتم -138  2و زیرالیۀl 1و داراي مشخصـات  وارد شودlm   و

1
2sm  ،کدام مطلب درست است؟باشد

.باشدالکترون می7الیۀ خود داراي ترین زیربوده و در بیرونی5عنصري از تناوب ) 1
.باشدها قرار داشته و ناپایدار میدر دستۀ النتانید) 2
.جدول تناوبی جاي دارد7فلز بوده و در گروه هم تناوب با دو شبه) 3
.باشدمی5/1وانتومی اسپینی برابر بار مثبت آن مجموع اعداد ک2در یون ) 4



24:ۀصفحعلوم تجربیشیمی

محل انجام محاسبات

که انرژي نخستین یونش تعـدادي از  روروبهبا توجه به نمودار -139
گروهعناصر دورة دوم و سوم جدول تناوبی را برحسب شماره

هاي زیر درست است؟دهد، چند مورد از عبارتنشان می
 انرژي نخستین یونش، خاصیتی تناوبی است و اتتغییرروند

A تاFشوندعناصر دورة سوم جدول تناوبی محسوب می.
 عناصــرمقایســۀ شــعاع اتمــیA ،F وG بــه صــورت

G A F است.
 کاتیون عناصرA وGشودحاصل از سوختن چوب دیده میدر خاکستر.
 عنصرDباالیی دارد و مانند عنصر اً، الکترونگاتیوي نسبتEشودهاي آزاد دو اتمی مشاهده میبه صورت مولکول.
االتر بودن انرژي نخستین یونش بB نسبت بهC ، کوچکتر بودن شعاع اتمی آن استبه علت.
1 (12 (23 (34 (4

م شود، ها رسآنوبی با عنصر هیدروژن نسبت به شمارة دورةجدول تنا17گروه ابتداییاگر تفاوت الکترونگاتیوي چهار عنصر -140
؟واهد بودخنمودار تقریبی به کدام صورت 

1(2 (

3(4 (



25:ۀصفحعلوم تجربیشیمی

محل انجام محاسبات

3CoCl ،3هاي چه تعداد از مطالب زیر دربارة ترکیب-141 2Sr N وMnOدرست است؟
.کمتر متداول هستند،یون تک اتمی2ها دهندة این ترکیبهاي تشکیلدر میان یون) الف

.استیون، به آرایش الکترونی گاز نجیب نرسیده2آرایش الکترونی ) ب
3هاي نام ترکیب) ج 2Sr N وMnOاکسید استبه ترتیب استرانسیم نیترید و منگنز.
.ا گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی پایدار اتم آرگون دست یافته استتم کلر با، 3CoClدر مولکول ) د
صفر) 34) 13) 22) 1
در صورتی که بدانیم طول پیونـد  . باشدهیدروژن میهاياتمۀدهنده انرژي پتانسیل بر حسب فاصله بین هستنمودار زیر نشان-142

درست است؟) موارد(باشد، کدام مورد میلوژول کی436پیکومتر و انرژي پیوند آن برابر با 75آن برابر 
436برابر bپیکومتر و مقدار 75برابر با aمقدار ) آ

.باشدکیلوژول می
و ردداي دافعه بر جاذبـه غلبـه   ها، نیروgدر حالت ) ب

.باشدناپایدار میدو اتم، وضعیت 
75بزرگتــر از a، مقــدار 2Clدر مــورد مولکــول ) پ

.پایدارتر است2Hپیکومتر بوده و نسبت به مولکول 
ها در فاصله ثابتی ، هسته اتمdبرعکس cدر حالت ) ت

.گیرندنسبت به هم قرار می
ب و ت) 4ت) 3ب) 2آ و پ) 1
.................جزبهاند، هاي زیر درستهمۀ عبارت-143

.یابدافزایش میطور کلی بهها ، نقطه جوش آن14دار گروه هیدروژنهايبا افزایش طول پیوند در ترکیب) 1
.دهندها پیوند هیدروژنی تشکیل میمورد از آن3دار تناوب دوم، هیدروژنهايیبدر میان ترک) 2
.نقطه جوش آن از آب باالتر استدارد و وجود تري نسبت به آب پیوند هیدروژنی قوي،فلوئوریدهیدروژنهاي میان مولکول) 3
.داردNH3نقطۀ جوش بیشتري از SbH3، 15دار گروه هیدروژنهايدر میان ترکیب) 4
اند؟اکسید درستنیتروژن پنتاچند مورد از مطالب بیان شده در مورد دي-144

 نوع داتیو استها ازاز آنپیوند2وجود دارد که جفت الکترون پیوندي8در مولکول آن.
 انرژي چهار پیوندN باO)کناري ( در آن با هم برابر و بیشتر از انرژي دو پیوند دیگرN باO)است) وسط.
داراي ساختارهاي رزونانسی است.
هاي اتمNاندچهار قلمرو الکترونیهاي اکسیژن آن دارايآن داراي سه قلمرو الکترونی و اتم.
1 (12 (23 (34 (4



26:ۀصفحعلوم تجربیشیمی

محل انجام محاسبات

کند؟درستی بیان میرا بهکدام گزینه، نام آیوپاك یکی از ایزومرهاي ساختاري ترکیب -145

هگزن–3–اتیل–4) 2پنتن–2–متیل–4–اتیل–3) 1
هگزن–3–متیلدي–5و 5) 4هگزن–2–متیلدي–2و 2) 3
؟اندنادرستهاي زیر بارتچند مورد ازع-146

.شوداي با گروه عاملی الکلی میواکنش بین اتن و آب، موجب تولید ماده) آ
.وجود داردآروماتیک، حلقۀ روفنبآسپرین و ایبودر ترکیب موجود در بادام همانند ) ب
.ن استهاي موجود در سومین آلکیبرابر تعداد اتممنتولهاي کربن به کار رفته در تعداد اتم) پ
Siهاي ار خاك و سنگ داراي پلتساخهاي به کار رفته درترکیب) ت O O Si  هستند.
3) 24) 13) 2صفر) 1
باشد؟هاي زیر درست میکدام یک از گزینه-147

.اکسید است(III)اسید با منگنز، واکنش دادن هیدروکلریکآزمایشگاههاي تولید گاز کلر در یکی از روش) 1
)و فشار C0حجم مولی گازها در دماي ) 2 mmHg) atm76 .لیتر است4/22برابر 1
C(s)دهندة مناسب از واکنش متانول به عنوان یک حالل و واکنش) 3 H O(g) CH OH(l)2 3 آیددست میبه.
.برددرجه سلسیوس باال می100دهد و دما را تا بیش از اکسید با سدیم فلزي بسیار سریع رخ می(III)واکنش آهنا، در فرایندهاي کیسۀ هو) 4
53اي از یک مادة شیمیایی نشان داد که در این نمونه نمونهيعنصرۀتجزی-148 3/ 15وکربن% 5/ هیـدروژن وجـود دارد و   %

موجود در فرمول تجربی این ترکیب کدام است؟هاياتمتعداد .مابقی آن از نیتروژن تشکیل شده است
11 12 14(H ,C ,N :g.mol )  

اتم5) 4اتم9) 3اتم10) 2اتم6) 1
چگـالی گـاز را   (شود؟ آزاد می2COدرصد ناخالصی، چند لیتر گاز 60آمین با گرم پنتیل261مطابق واکنش زیر، از سوختن -149

3 12 2 10/ g.mL 112).در نظر بگیرید 1 14 16(C , H , N , O : g.mol )   

5 13 2 2 2 2C H N(l) O (g) CO (g) H O(g) N (g)   

1(1202 (603(2404 (180
50گاز اکسیژن حاصل از تجزیه -150 کنـیم،  درصد را براي اکسایش گلوکز استفاده می80نیترات با درصد خلوص گرم پتاسیم/5

2Hدر این مراحـل چنـد گـرم    . کنیمهیدروکسید میمحلول لیتیممقدار کافی از وارد اکسید حاصل را ديسپس گاز کربن O

139تولید شده است؟ 16 12 7 14 1(K ,O ,C ,Li ,N ,H :g.mol )     

1 (6/32 (2/73 (5/44 (9
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محل انجام محاسبات

کار انجـام شـود،   4184Jباشد و 21kcalاگر در واکنش تجزیه نیتروگلیسرین در شرایطی تغییر انرژي درونی سامانه برابر -151
برد؟ گراد باال میدرجۀ سانتی20لیتر آب را به اندازة گرماي آزاد شده در این فرایند به تقریب دماي چند میلی

آبآب 1 4 184g J
(d , c / )

mL g. C
 



1 (9002 (10003 (11004 (500
3PHهاي تشکیل Hبا توجه به اینکه -152 (g) ،4 10P O (s) 2وH O(g)9تیب برابر بـا  تربرحسب کیلوژول بر مول به ،3012

131برابر چند کیلوژول است؟ 3PHگرم 17کامل گرماي ناشی از سوختن ،باشدمی242و  1(P ,H :g.mol ) 

1 (45002 (11253 (/562 54 (/281 25

16دماي اگر دماي گرماسنج از . سولفید با اکسیژن کافی وارد واکنش شده استديمقداري کربن،آب2kgدر یک گرماسنج بمبی داراي -153 C  بـه
27 C2تقریب در این فرایند چند گرم گاز به،رسیده باشدSO2گرماي سـوختن مـولی   (؟تولید خواهد شدCS  900برابـرkJ  اسـت و

4ویژة آبگرمایی ظرفیت 2 J
/

g. C
132) .شودشود که گرما تنها توسط آب جذب میو فرض باشدمی 16 12(S , O , C :g.mol )  

1 (1/132 (2/263 (8/74 (6/6
هاي فرضی زیر، کدام مطلب درست است؟با توجه به واکنش-154

2 2 0I) A(g) B(g) C(g) , H   

0II)A(s) B(s) C(g) , H   

.خودي استاند و واکنش در هر دمایی خودبهعالمتهمSو H، (I)در واکنش ) 1
.تر خواهد شدمنفیG، (I)با افزایش دما در واکنش ) 2
.خودي استدر دماهاي پایین خودبه(II)واکنش ) 3
.اندعالمتهمSو Hدر هر دو واکنش، ) 4
اند؟چند مورد از مطالب زیر درست-155

وجود دارددوقطبی القایی-دوقطبیکنش در مخلوطی از متانول و کلروفرم برهم.
یابدافزایش میها هاي آنبا افزایش تعداد کربندر آب ها لکلپذیري اانحالل.
هاستپوشی یونآبانرژي حاصل از فروپاشی شبکه بلور بیشتر از الزم براي نیترات در آب انرژي پتاسیمدر انحالل.
دهدکند و انحالل را افزایش میمییدر انحالل ید در تولوئن دماي محلول تغییر محسوس.
باشدهمسو میبا یکدیگر کلرید و اتانول در آب روپی در انحالل پتاسیمتغییر آنت.
1 (12 (23 (34 (4
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0یک لیتر محلول -156 ppmدر این محلول تقریباً چنـد  OHایم، غلظت یون هیدروکسید در آب ساختهمنیزیمموالر از/003

11چگالی محلول را (است؟  1/ g.mL11.) در نظر بگیرید 24 16(H , Mg , O : g.mol )  
1 (4/172 (72/23 (73/924 (158
0کنیم تا هیدروکسید اضافه میموالل سدیم2لیتر محلول میلیxمقدار کافی آب به -157 0لیتر محلول /5 دست موالر آن به/5

123کدام است؟ xآید،  16 1(Na ,O ,H : g.mol )  )11: اولیههیدروکسیدچگالی محلول سدیم 2/ g.mL(
1 (1252 (5/1123 (8/824 (2/132
کند؟رستی پر میدکدام گزینه جاهاي خالی را به-158

هـا  هـا را ماننـد محلـول   هاي سازندة کلویید، ذره..................نشین ها پس از مدتی ماندگاري تهمحلول....................... هاکلویید
سطح خود جذب کننـد و بـه   ها را درهاي باردار مانند یونذره.................... هاي کلوییدي با کاغذ صافی جدا نمود، ذره............. 

.نوعی بار الکتریکی دست یابند
توانندمی–توان نمی–شوند نمی–برخالف ) 1
توانندنمی–توان می–شوند می–برخالف ) 2
توانندنمی–توان می–شوند می–همانند ) 3
توانندمی–توان نمی–شوند نمی–همانند ) 4
فشار در دما و حجم ،دقیقه10اگر پس از . شوندوارد واکنش می2Hو سه مول گاز 2Nگاز در ظرفی به حجم دو لیتر، دو مول-159

molچند تقریباً دقیقۀ ابتدایی 10در 3NHثابت به نصف مقدار اولیه خود رسیده باشد، سرعت متوسط تولید 
L.s

بوده است؟

1 (/ 11 25 102 (/ 32 1 103 (/ 34 2 104 (/ 31 67 10

کدام مطلب درست است؟-160
پرمنگنات با یک اسـید آلـی بـه کنـدي     اسیمرنگ پتپراکسید برخالف واکنش محلول بنفشدر دماي اتاق، واکنش تجزیه محلول هیدروژن) 1

.شودانجام می
.شودمیپیشرفت واکنش–باعث افزایش شیب نمودار انرژي اغلب ها دهندهافزایش غلظت واکنش) 2
molدهنده، اگر یکاي ثابت سرعت واکنشی با دو واکنش) 3 .L.s1 1  ،ها از مرتبه اول استدهندهشواکنش نسبت به هر کدام از واکنقطعاً باشد.
.سرعت واکنش رفت کمتر از واکنش برگشت است،در شرایط یکسانهاي گرماگیردر واکنش) 4
2A(aq)واکنش نمادین سرعت -161 OH (aq) ...  از رابطۀR k[A][OH ]شـده در  اگر واکنش یـاد . کندپیروي می

0غلظت  13pHو Aموالر /1   2، با میانگین سـرعت 1 110 mol.L .s         آغـاز شـود، بـا نصـف شـدن غلظـتA در و
14pH یتر بر مول بر ثانیه است؟، واکنش با چه سرعتی آغاز خواهد شد و مقدار ثابت سرعت چند ل

1 (/0 05 ،/0 12 (/0 05 ،13 (/0 7 ،/0 14 (/0 07 ،1
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به طبق واکنش زیر به تعادل برسند،درصد 40لیتري با بازده درصدي 2هاي برابر از اتیلن و آب در یک ظرف سربستۀ اگر مول-162
.)ها را از راست به چپ بخوانیدگزینه(هاي تعادلی و نسبت غلظت مولی اتانول به اتن کدام است؟ مجموع مولتقریب،

1
2 4 2 2 5 10C H (g) H O(g) C H OH(g),K mol .L 

1 (/0 55 ،/0 442 (/0 36 ،/0 673 (/0 45 ،/0 674 (/0 25 ،/0 55
...به جزاند، زیر درستهاي تمام گزینه-163

SOواکنش تعادلی در) 1 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 ثیر بیشتري داردأ، تغییر فشار بر سرعت واکنش رفت ت.
Nو NO2سرد کردن مخلوط تعادلی ) 2 O2 .شودسبب پر رنگ شدن این مخلوط می4
Nواکنش تعادلی در) 3 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 جـا شـده و غلظـت    تعادل به سمت راست جابه،در اثر کاهش حجمH2   نسـبت بـه

.یابدحالت اولیه افزایش می
CaCOدر واکنش تعادلی ) 4 (s) CaO(s) CO (g)3 2 در اثر افزایش دما مقدارK و غلظتCO2یابدافزایش می.
فشـار درون ظـرف کـاهش    ،کنیم و تا هنگام برقـراري تعـادل  را وارد یک محفظۀ بستۀ یک لیتري میD(g)مقداري از مادة -164

dD(g)صورت بهياگر تعادل گاز. یابدمی aA(g) bB(g)ت است؟باشد، چند مورد از مطالب زیر درس
 با خارج کردن مقداريDیابدرفت و برگشت کاهش میهاياز تعادل، سرعت واکنش.

 مقدارa b ازd جاي بهدر نمودار فوق کوچکتر است وXدادتوان کاهش دما قرارمی.
 ،با افزایش فشارQیابدابتدا کاهش و سپس افزایش می.
یابددر لحظۀ اعمال تغییر سرعت واکنش برگشت افزایش و سرعت واکنش رفت کاهش می،با افزایش دما.
1 (12 (23 (34 (4
13pHروکسید با هیدلیتر محلول کلسیممیلی200براي تهیۀ -165 درصـد جرمـی آن بـا چگـالی     74لیتر محلول ، چند میلی

11 25/ g.mL 140الزم است؟ 1 16(Ca ,H ,O :g.mol )  

1 (/1 82 (/0 83 (/1 24 (/0 6
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33که غلظت هیدروکلریک اسید در آن رامحلولی به حجم یک لیتر-166 6 10/  محلـولی کـه در آن   از با یک لیتـر  باشد میموالر
11غلظت منیزیم هیدروکسید  6/ ppmکنیماست، مخلوط می .pH محلول پس از انجام واکنش کدام است و اگر فراوردة یونی

) ترتیـب از راسـت بـه چـپ    به(شود؟ تقریب چند گرم رسوب تولید میواکنش با مقدار کافی سدیم فسفات وارد واکنش شود، به
)12 0 3 31 1 16 24log / ,P ,H ,O ,Mg :g.mol     1و چگالی محلول منیزیم هیدروکسید را g

mL
.)درنظر بگیرید

1 (/2 8 ،/0 052 (/2 5 ،/0 0173 (/2 8 ،/0 0174 (/2 5 ،/0 05
کدام گزینه درست است؟-167

.شودخاك میpHافزایشبه هواکره سبب xNOو SO2هايورود آالینده) 1
.شودحاصل میاسید یک انست که از واکنش اتانول و اتانویتوان مربوط به استري دطعم آناناس را می) 2
.آیددست میهیدروکسید بهصابون از گرم کردن استرهاي طبیعی با سدیم) 3
.شوداگر در محلول آبی یک نمک، فقط کاتیون آبکافت شود، محلول بازي می) 4
............... .باشد، .............. فلز X، اگر روروبهدر سلول الکتروشیمیایی -168

2 2 0 76Zn (aq) e Zn(s) ,E / V    
2 2 0 44A (aq) e A(s) ,E / V    
3 3 1 66B (aq) e B(s) ,E / V    

1 (A Aشودقطب منفی سلول بوده و با گذشت زمان از جرم آن کاسته می.
2 (Bسنج عدد ولت/ V0 .را نشان خواهد داد9
3(Aها از سمت الکترود در مدار بیرونی الکترونZn به سمت الکترودAروندمی.
4 (Bدنکنحرکت میاین فلزها به سمت کاتیون،ضمن انجام واکنش.
؟تاسنادرستکدام گزینه -169

.دهد که غلظت اکسیژن کم باشدواکنش کاتدي در جایی رخ میدر فرایند خوردگی آهن، نیم) 1
.کنددر اثر ایجاد خراش در سطح حلبی، آهن نقش آند را ایفا می) 2
.ي ساخت قوطی کنسرو استفاده کردتوان برااز آهن گالوانیزه نمی) 3
.شودکنند و در آن سدیم مذاب و گاز کلر تولید مییمبرقکافتدر سلول دانز، سدیم کلرید مذاب را ) 4
مصرفی بـا  دهنده یند هال برابر باشد، نسبت جرم واکنشمتان با جرم گاز تولید شده در فرااگر جرم گاز تولید شده در سلول سوختی -170

قدر است؟هچتقریباً متان تر در سلول سوختی دهندة مصرفی با تعداد اتم کمیند هال به جرم واکنشتر در فراتعداد اتم بیش
11 12 16 27(H ,C ,O ,Al :g.mol )   

1 (/0 942 (/1 063 (/4 254 (/0 23



 

 

شود؟شود؟  آیا مقررات آزمون اجرا میآیا مقررات آزمون اجرا می  ::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهینظرخواهی  

 

 

 

 .ها دقت کنید ي سؤال هاي زیر، به شماره گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

 روع به موقعـش

 )ي نظرخواهی آمده است هاي علمی در ابتداي برگه گویی به نظرخواهی و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع می عـبه موقي شما  آیا آزمون در حوزه -294

  .شود و مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز میبله، هر د) ۱

 .شود س ساعت آغاز نمیگویی به نظرخواهی رأ پاسخ) 2

  .شود هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال پاسخ) 3

 .نظمی وجود دارد در هر دو مورد بی) 4

 رینـمتأخ

 شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش -295

 .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتی گاهی اوقات پس از آن(انه تا زمان شروع آزمون خیر، متأسف) 1

 شود اما نه به طور کامل این موضوع تا حدودي رعایت می) 2

 .شود ه ایجاد میشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه می بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می) 3

 .شود نظمی و سروصدا ایجادنمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می) 4

 انـمراقب

 کنید؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملکرد و جدیت مراقبان -296

 ضعیف) 4 متوسط) 3   خوب) 2 خیلی خوب) 1

 ترك حوزه –مون پایان آز

 شود؟ داده میخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297

  .شود ي ترك حوزه داده می بله، قبل از پایان آزمون اجازه) 1

  گاهی اوقات) 2

   به ندرت) 3

 گاه خیر، هیچ) 4

 امروز  ونـارزیابی آزم

 کنید؟ را چگونه ارزیابی می روزکیفیت برگزاري آزمون امبه طور کلی  -298

 ضعیف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خیلی خوب) 1

 
 

  zistkanoon@2:با کانال تلگرامی تخصصی تجربی به آدرس مقابل همراه باشید* 
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