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2: ۀصفحعلوم تجربیشناسیزمین

؟کندکمک میخطر داشتن محیط زیست سالم و بیبه شناسایی معادن و پراکندگی کدام عنصر در سطح زمین، -1
کلسیم) 4آهن) 3سرب) 2فسفر) 1
تواند باشد؟ها در صبح زود چه میگیاهان و گلبرگ گلبرگ علت وجود قطرات ریز آب روي -2

ایش رطوبت الزم براي اشباعافز) 4افزایش دما) 3کاهش رطوبت نسبی) 2کاهش دما) 1
؟ممکن است رخ دهد، کدام اتفاق ها وجود نداشته باشندستریم در اقیانوسهاي گلف ااگر جریان-3

هاي باالترهاي موجود در عرضهاي اقیانوسسردتر شدن آب) 1
مناطق استواییهاي موجود در هاي اقیانوستر شدن آبسرد) 2
و عمق کمهایی با وسعت زیادافزایش جریان) 3
افزایش شوري آب دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس) 4
، اسـت درصد30آنها و رسوباتتخلخل سنگکهکیلومتر مربع 200برداري از یک آبخوان در دشتی به مساحت در اثر بهره-4

روز پمپاژ شـده باشـد، میـانگین    30از این چاه در طی چنانچه حجم آب تخلیه شده. رده استر افت کمت10ی بسطح ایستا
بوده است؟تقریباً چند مترمکعب در ثانیههاي این منطقه آبدهی چاه

1 (/231 52 (7200 103 (/333 34 (6600 10
؟شودنمینور به خوبی منعکس ،هادر کدام کانی-5

پیریت، گالن، هماتیت) 2، گارنتگالنآمتیست، ) 1
اسفالریت، گالن، گارنت) 4الیوین، هالیت، کوارتز) 3
دهد؟سته شده را بهتر نشان میتکۀ شک2کدام شکل . یک قطعه نمک طعام به زمین افتاد و به دو تکه شکسته شد-6

1 (2 (

3 (4 (
تري دارد؟بافت کدام دو نوع سنگ با یکدیگر تشابه بیش-7

گابرو و ریولیت) 2سنگ پا و پوکه معدنی) 1
گرانیت و آندزیت) 4ابسیدین و پریدوتیت) 3
شوند؟تر ذوب میهاي آذرین بیشکدام سنگ،زمینيکیلومتر250تا 200در عمق -8

آندزیت–دیوریت ) 2ریولیت–گابرو ) 1
بازالت–پریدوتیت ) 4ریولیت–گرانیت ) 3
کدام مورد است؟در،وجه اشتراك شیل و گلسنگ-9

ايشکل توده) 2پذیريخاصیت تورق) 1
لمس صاف) 4هاي رسوبیترین سنگدرشتدانه) 3
؟شودنمیدیاژنز از نوع تبلور دوباره دیده ،ک از موارد زیریدر کدام-10

تبدیل گل ریز آهکی به بلورهاي درشت کلسیت) 2تبدیل آراگونیت به کلسیت) 1
تبدیل کلسیت به دولومیت ) 4هاي کوارتزشدن دانهدرشت) 3
باشد؟ها، حاصل کدام نوع دگرگونی میخوردگی و شکستگی در سنگآثار چین-11

گرمایی) 4دفنی) 3حرارتی–حرکتی ) 2رتیمجاو) 1



 3: ةصفح علوم تجربي شناسي زمين

 
 

 اشاره دارد؟ فيليتكدام مورد به ويژگي سنگ  -12

 .آيند وجود مي ها در درجات ضعيف به گوني شيلاز دگر) 1
 .نتيجه واكنش كلسيت با كوارتز و ايجاد سنگي آبدار است) 2
 .اند اي آن در امتداد خاصي طويل يا پهن شده هاي غيرورقه كاني) 3
 .ها حاصل شده است تساثر دماي زياد در هالة دگرگوني و از دگرگوني شي بر) 4

 گردند؟ ترتيب در اثر كدام يك از عوامل زير تشكيل مي ياردانگ و استاالكتيت به -13

  هوازدگي  –گذاري  رسوب) 1
 گذاري  رسوب –هوازدگي ) 2
  گذاري رسوب –فرسايش ) 3
 گذاري رسوب –گذاري   رسوب) 4

 تر است؟ ن به دور خورشيد در كدام يك از روزهاي سال بيشسرعت گردش زمي -14

 اول فروردين) 4 اول دي) 3 اول تير) 2 اول مهر) 1
 اي كمتر است؟ هاي زير در پوستة اقيانوسي نسبت به پوستة قاره درصد وزني كدام يك از اكسيد -15

1 (Al O2 3 2 (FeO 3 (CaO 4 (TiO2 
 دانست؟ ها مغناطيس ديرين سنگاز نتايج مطالعات  توان نميكدام مورد را  -16

 .كنند هايي مانند مانيتيت پس از رسيدن به نقطه كوري در جهت ميدان مغناطيسي زمين خاصيت مغناطيسي پيدا مي كاني) 1
 .كنند تحت هر شرايطي خاصيت مغناطيسي اوليه خود را حفظ ميربايي  آهن هاي كاني) 2
 .هاي مختلف كامالً با هم تفاوت دارد هاي زمان هاي مانيتيت موجود در گدازه آرايش دانه) 3
 .دهند عالوه بر مشخص كردن محل قطبين، عرض جغرافيايي مربوطه را نيز نشان مي ربايي آهن هاي كاني) 4

17- M  وN باشند مي..................... و ...................... ترتيب در نمودار مقابل  به. 

 .Sو  Pج اموا رسيدن زمان–لرزه  فاصله تا مركز زمين) 1
 لرزه عمق كانون زمين - Sو  Pزمان رسيدن موج ) 2
 اي فاصله دريافت امواج لرزه –لرزه  عمق كانون زمين) 3
 لرزه برحسب واحد مركالي شدت زمين - Sو  Pفاصله زماني دريافت موج ) 4

 شود؟ يك از كمربندهاي آتشفشاني زير مشاهده مي يانوسي جديد در كدامتشكيل پوستة اق -18

 حلقة آتشين) 2  كمربندهاي مديترانه) 1
 اقيانوس هند) 4  شرق آفريقا) 3

ص سن نسـبي  كدام گزينه در خصونشين شده باشد،  در زمان ترياس ته Aانده باشد و الية وردر صورتي كه گسل زير از نوع ر -19
 صحيح است؟ Bالية 

 پرمين ) 1
  ژوراسيك) 2
  كربونيفر) 3
  كامبرين) 4



4: ۀصفحعلوم تجربیشناسیزمین

دهد؟درستی نشان میبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه بخشی از توالی رسوبی پس از پسروي تدریجی آب دریا را به-20

1(2 (3(4 (
باشد؟کدام فسیل زیر جزء بندپایان می-21

1 (2 (

3 (4 (

ترتیب متناظر با نام دوران آمده است؟بهCتا Aموارد ،هاي زیریک از گزینهدر کدام-22
Aعفهاي مرتپدیدآمدن کوهBورهاسواز بین رفتن داینCفراوان شدن خارتنان

C B A
مزوزوییک، پالئوزوییک، سنوزوییک) 1
مزوزوییک، سنوزوییک، پالئوزوییک) 2
پالئوزوییک، مزوزوییک، سنوزوییک) 3
پالئوزوییک، سنوزوییک، مزوزوییک) 4
درجـۀ طـول غربـی    40در حدود Aاگر شهر فرضی . دهدبعد از ظهر را نشان می13ندن، فرض کنید که ساعت گرینویچ در ل-23

قدر خواهد بود؟هچAلندن قرار گرفته باشد، ساعت محلی در شهر 
دقیقه40و 13) 4دقیقه30و 14) 3دقیقه20و 10) 2دقیقه40و 15) 1
چند متر است؟نقشۀ مقابل عمق سطح فوقانی یک واحد ماسه سنگی در نقطۀ در-24

1 (400
2 (100
3 (150
4 (200
شود باید داراي چه شرایطی باشند؟باشته میها انمخازن طبیعی که نفت در داخل آن-25

پوش سنگ با تخلخل و قابلیت نفوذ، فاصلۀ مناسب از سنگ مادر، سنگ مخزن غیرقابل نفوذ) 1
سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب، شکل هندسی مناسب، پوش سنگ غیرقابل نفوذ) 2
فاصلۀ مناسب از سنگ مادرچگالی باال سنگ مخزن، وجود پوش سنگی بر روي سنگ مخزن،) 3
پذیرشکل هندسی مناسب، سنگ مخزنی با فضاي خالی زیاد، گنبد نمکی نفوذ) 4



 5:  ةصفح علوم تجربي   رياضي

 
 

 محل انجام محاسبات

3اگر جمالت  -26 6 8x ,x , x ، 0(x ) دنبالـة جمالت اول، سوم و پنجم از يك از چپ به راست ، به ترتيب 
 باشند، قدرنسبت دنباله كدام است؟ با جمالت افزايشيهندسي 

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

3اگر  -27 2
0 4A

 
  
 

3و   2
1 1B

 
   

1A، آنگاه دترمينان ماتريس  B كدام است؟ 

 صفر )4 6) 3 8) 2 4) 1
1yاگر نمودار  -28 f (x )  1صورت مقابل باشد، دامنة تابع  بهy f (x)  كدام است؟ 

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

4برابر  4و  2االضالع به طول اضالع  يك متوازيمساحت  -29  االضالع كدام است؟ طول قطر بزرگ متوازي. است 3

1 (12 2 (18 3 (24 4 (28 
 ها كدام است؟  قابل، واريانس دادهدر جدول فراواني م -30

1 (3/9 2 (1/10 
3 (4/11 4 (8/10 

. شـود  ها نصـف مـي   واحد اضافه كنيم، ضريب تغييرات آن 3ها  ضرب كرده و سپس به آن 2هاي آماري را در  اگر هر يك از داده -31
 كدام است؟ اوليههاي آماري  ميانگين داده

1 (1 2 (5/1 3 (2 4 (5/2 
ـ   سياه مـي مهرة  6سفيد و مهرة  4شامل  Bسياه و جعبه مهرة  5سفيد و  ةمهر 3شامل  A ةجعب -32 طـور   بـه  A ةباشـد؛ از جعب

 كنيم؛ با چه احتمالي مهره خارج شده سفيد است؟ اي خارج مي مهره B ةپس از جعبس. كنيم مي Bمهره وارد جعبه  2 يتصادف

1 (19
48 2 (131

336 3 (65
168 4 (67

168 

1اگر  -33
4 5tan( )

   2، مقدارcos  كدام است؟ 

1 (3
14 2 (5

14 3 (4
13 4 (5

13 

-1

1

2

-2 1 2

y

x

 مركز دسته 8 1211 15 18
 راواني تجمعيف 2 95 14 20



 6:  ةصفح علوم تجربي   رياضي

 
 

 محل انجام محاسبات

2اگر  -34 1g(x) x   24و 1fog(x) x x  1گاه  ، آن(f g)( ) كدام است؟ 

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

33اگر  -35
2 2

3 1 2x

ax
lim b

x

 


 
aحاصل ،   b كدام است؟ 

1 (5
 صفر) 4 3) 3 4) 2 2

تابع ،  aبه ازاي كدام مقدار  -36
0

0

[x] x x

f (x) a | x |
x

x

 
 



0xدر    پيوسته است؟ )[  )جزء صحيح: [

 aهيچ مقدار ) 1 3 (1 4) 2 صفر ) 1

مقدار مشتق تابع  -37
2 31
3 1

x
f (x) ( )

x





1xدر    كدام است؟ 

1 (15
8 2 (15

4 3 (9
8 4 (9

4 

2پنالتي ضربة اگر احتمال گل شدن هر  -38
 شود؟ گل ميپنالتي   ضربة 3از پنالتي  2دقيقاًبا چه احتمالي  ،باشد 5

1 (12
125 2 (36

125 3 (12
25 4 (4

25 

2هاي معادلة  جواب و  اگر  -39 3 1 0x x   صورت  هاي كدام معادله به باشند، جواب{ , }    است؟ 

1 (x x2 5 1 0   2 (x x2 5 1 0   

3 (x x2 5 5 0   4( x x2 5 5 0   

fنمودار  -40 (x) [ x]  1در فاصلة 16x   است............... ها  ترين آن خط ساخته شده كه طول بلند پاره.................. از. )[  )جزء صحيح:[

1 (3 ،5 2 (3 ،7 3 (4 ،7 4 (4 ،5 

15اگر  -41 2
xf (x) ( )  ،1 1f (g(a))    1و

1
x

g(x)
x





 كدام است؟ aباشند، مقدار  

 صفر) 4 1) 3 2) 2 3) 1



 7:  ةصفح علوم تجربي   رياضي

 
 

 محل انجام محاسبات

0ماه از رابطة  tامتياز يك كارمند پس از  -42 2200 40 / tf (t) e  300پس از چند ماه، امتياز او به تقريباً . شود محاسبه مي 
2خواهد رسيد؟  0 7Ln / ) 5 و 1 6(Ln / 

 ماه 5/5) 4 ماه  5/4) 3 ماه 4) 2 ماه 3) 1
2معادلة مثلثاتي هاي  مجموع جواب -43 3cos x sin xsin x  0در فاصلة 2( , ) ؟كدام است 

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

1yخط مماس بر منحني به معادلة معادلة  -44 ln cosx  2اي به طول  در نقطهx


 ي، كدام است؟روي منحن 

1 (y x4 2    2 (y x4 2    

3 (y x2 2    4 (y x2 2   

خط عمود بر منحني  -45
3 2

3 2
x x

y x   اي با طول مثبت، با جهت مثبت محور  در نقطهx 135زاوية ها عـرض از  . سـازد  مي

 مبدأ اين خط كدام است؟

1 (7
6 2 (2

3 3 (5
6 4 (5

6 

xfنمودار تابع اگر  -46 (x) (x a)e   3ل اي به طو نقطهدرx   باشد، طول ماكزيمم يا مينيمم نسبي تـابع و نـوع   داراي عطف
 آن كدام است؟

 نيمم مي، 2) 4 ماكزيمم، 2) 3 ماكزيمم،4) 2 نيمم مي،4) 1

اگر نمودار تابع  -47
2x ax

f (x)
x b





aبه صورت مقابل باشد،   b كدام است؟ 

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

x ةبه معادل هداير -48 y ( x y )   2 2 2 3 4  ، چه وضعي دارد؟ 2به مركز مبدأ مختصات و شعاع  اي هداير نسبت به ،8

 مماس داخل) 4 متخارج )3 اس خارجمم) 2 متقاطع) 1

y ةمحور تقارن هذلولي به معادل -49 x x 2  هاي اين دو نقطه كدام است؟  مجموع طول. كند ، آن را در دو نقطه قطع مي24

 4) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1



 8:  ةصفح علوم تجربي   رياضي

 
 

 محل انجام محاسبات

-5

4

y

x

2با توجه به نمودار تابع  -50 3f (x) x | x |   4، حاصل انتگرال معين
5f (x)dx كدام است؟ 

1 (5/27  
2 (5/11-  
3 (5/23  
4 (24 

اگر  -51
3 27 15 1x x

dx xf (x) C
x

 
  گاه مختصات مركز تقارن تابع  باشد، آنf (x) كدام است؟ )Cد ثابت است، عد(. 

1 (( , )1 2  2 (( , )1 6  3 (( , )1 2 4 (( , )1 2 

كه  ABCالساقين  در مثلث متساوي -52 B C /  67 AH حاصل. كنيم را رسم مي BH، ارتفاع 5

CH
 دام است؟ ك 

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

رتفاع وارد بر وتـر ايـن   ي پاي ا فاصله. ي ديگر بيشتر است ي حاده از زاويه 60هاي حاده،  اي يكي از زاويه الزاويه در مثلث قائم -53
 ي وارد بر وتر، چند برابر طول وتر است؟  مثلث از ميانه

1 (1
4 2 (3

8 3 (1
8 4 (3

4 

مثلـث سـايه خـورده     چند برابر مساحتسايه خورده  مساحت چهارضلعي. وسط ضلع متوازي االضالع است  Mدر شكل زير،  -54
 است؟ 

1 (75/1  
2 (2 
3 (25/2 
4 (5/2 

نسبت حجم كره بـه حجـم مخـروط    . ممكن قرار گرفته است ة، بزرگترين كر4و ارتفاع  3 ةدر داخل مخروط قائم به شعاع قاعد -55
 كدام است؟ 

1 (3
8 2 (2

5 3 (4
9 4 (1

2 

 



 9:  ةصفح علوم تجربي شناسي زيست
 ................. قطعاً.................  مخاطي هاي كپك -56

 .دنساز مي آميبي يا تاژكدار سلول ،خود زيگوت تقسيم دنبال به –اي  هسته چند سيتوپالسمي هاي توده با) 1

 .كنند مي حركت شرايطي هر در خود كاذب پاي كمك به – آيند مي پديد هاگ رويش از اًمستقيم كه)2

 .اند يافته تمايز هاي بافت فاقد – شوند مي تقسيم سيتوپالسمي هاي توده به طيشراي در كه) 3

 .اند تاژك هاي الزم براي ساخت آنزيم سازندة هاي ژن يا ژن فاقد – كنند مي توليد شكل آميبي هاي سلول كه)4

 .است ضروري.............. ... تخمدان، در.................  تقسيم برايو بالغ  سالم زن يك يتخمدان چرخةهنگام  در -57

 هاي پروتئيني در سلول ايجاد كمربندي از رشته – اوليه اووسيت )1

  ژنتيك ماده همانندسازي – ثانويه اووسيت )2

  ژنتيك ماده همانندسازي – اووگوني )3

 هاي پروتئيني در سلول ايجاد كمربندي از رشته – قطبي گويچه نخستين )4

 ؟ندارند مستقيم ارتباط هم بارد موا كدام سالم انسان يك در -58

 عصبانيت احساس مركز با بويايي لوب )1

 خون فشار تنظيم مركز با هيپوفيز )2

 شنوايي اطالعات پردازش مركز با فيز اپي )3

 بدن تعادل اصلي مركز با مخ قشر )4

 ................. برخالف همگي دارند همزيستي رابطه موريانه با كه تاژكداراني -59

 .دارند جنسي توليدمثلفقط  ها، بآمي )1

 .اند سلولي تك قرمز، هاي جلبك )2

 .اند پالنكتون داران، روزن )3

 .اند فتواتوتروف ها، دياتوم )4

 ................. تواند مي شود مي.................  سبب كه هورموني هركند؟ مي تكميل مناسبي طور به را مقابل عبارت گزينه كدام -60

 .باشد موثر چشم تطابقفرآيند  در – خون يمكلس كاهش )1

 .دهد افزايش را بدن هاي لنفوسيت تعداد – ها پروتئين تجزيه )2

 .باشد بدن هاي پروتئين از گروه ترين مهم ءجز – روزي شبانه هاي ريتم ايجاد )3

 .كند زياد را كبد گليكوژني ذخاير – ستيز و گريز شرايط در آني پاسخ بروز )4

 است؟ نادرست گزينه كدام سالم انسان قلب كار اب ارتباط در -61

 .است حداقل در آئورت خون فشار ،باشد داشته وجود ها بطن به خون ورود براي مانعي هرگاه )1

 .است افزايش به رو ها بطن خون حجم ،قلب دوم صداي دنبال شنيده شدن به )2

 .اند بسته سيني هاي دريچه دارند قرار خود طول حداقل در دهليزها دار خط اي ماهيچه هاي سلول وقتي )3

 .اند پرشدن حال در دهليزها رسد، مي خود حداكثر به ها بطن انقباضي نيروي وقتي )4

 استفاده از چند مورد زير الزامي است؟ ،وجود آوردن گياه اطلسي دو رگه بهجديد بهسازي گياهان براي  هاي در روش -62

 شوك الكتريكي 

 آنزيم سلوالز 

 كشت بافت 

 مون سيتوكينين براي تمايززداييهور 

1 (3         2( 1       3( 4          4( 2 
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 كدام گزينه درست است؟ -63

 .هر گامتوفيت توليد كنندة سلول تاژكدار، تغذيه كنندة اسپوروفيت جوان است) 1

 .هر اسپوروفيت مستقل از گامتوفيت، عنصر آوندي دارد) 2

 .راي ساختار توليدمثلي پرسلولي استهر گامتوفيت مستقل از اسپوروفيت، دا) 3

 .استماده داراي عنصر آوندي تغذيه كنندة گامتوفيت ماده هر اسپوروفيت ) 4

 ................. تواند مي ،دخالت دارد.................  آنزيمي كه در -64

 .تخريب كنندة استروئيدها باشد –ساخت اسفنج ) 1

 .بزاقي انسان سنتز شود هاي توسط هريك از غده –تهيه آب ميوه ) 2

 .كار رود هبراي تجزيه كيتين ب –پوست كندن ماهي ) 3

 .هاي رودة كور فيل توليد شود توسط ميكروب –ها در كشاورزي  خارج كردن پوستة دانه) 4

  .تواند بسازد مي...... ........... دارد، براي اين صفات Aبه طور معمول فردي كه ناقل هموفيلي است و گروه خوني  -65

  گامت  نوع حداكثر چهار ) 2  فقط يك نوع گامت ) 1

 و حداكثر هشت نوع گامت  حداقل چهار) 4 ثر هشت نوع گامت  حداقل دو  و حداك) 3

 . قرار دارند .................  كنند، ترشح مي.................  در انسان غددي كه -66

 فقط در مجاور پيلور –آنزيم ) 2  در سراسر معده  –گاسترين ) 1

 فقط در مجاور پيلور -اسيدكلريدريك) 4 باالتر از پيلور       –فاكتور داخلي معده ) 3

 كدام عبارت صحيح است؟ ،در ارتباط با حمل گازهاي تنفسي انسان در شرايط عادي -67

 .هاي ششي با اكسيژن اشباع است ظرفيت هموگلوبين سياهرگ% 78) 1

 .دندر گردش خون بزرگ در تنفس واقعي شركت دارتوسط هموگلوبين شده  هاي حمل اكسيژن از% 19حدود ) 2

 .براي انتشار دي اكسيدكربن از مايع ميان بافتي به خون نياز به اختالف فشار زياد است) 3

 .توسط هموگلوبين استشده  برابر حمل  10دي اكسيدكربن حمل شده توسط پالسما بيش از ) 4

 . است.................  درون.................  ر انسان، واكنش تشكيلبه طور معمول د -68

 سلول پپتيك – پپسين) 2  پالسما - فيبرين) 1
 مايع ميان بافتي – حلقوي AMP) 4  پالكت - ترومبين) 3

   كند؟ كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به -69
 ».................، طبق قوانين احتماالت دهد و را نشان مي. ................ زير، بيماري ةدودمان«
 .ممكن است 15ي  برخالف فرد شماره 14ي  تعيين ژنوتيپ فرد شماره -هانتينگتون) 1
 .ممكن است 11ي  همانند فرد شماره 10ي  تعيين ژنوتيپ فرد شماره -كم خوني داسي شكل) 2
با فـردي بيمـار، تمـام     7ي  از ازدواج فرد شماره -)با توارث مغلوب(ديستروفي عضالني دوشن ) 3

 .دختران سالم خواهند بود
 .با فردي سالم، تمام پسران، بيمار خواهند بود 17ي  از ازدواج فرد شماره -هموفيلي ) 4
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 . ها برگرداند هاي اطراف نفرون ه مويرگرا با صرف انرژي ب.................  تواند ، مي................. برخالف................. ي انسان، در كليه -70

1 (E – C – اوره  

2 (D – A – گلوكز 
3 (E – B - NaCl  

4 (A – D - 3HCO 

 .................. دو سر بازوي انسانماهيچة هاي  هريك از تارچهد؟ نتكميل نمايدرستي  بهرا  مقابل ةد جملنتوان رد مياكدام مو -71

 .          دنبا پايانه يك آكسون نورون حركتي سيناپس دار) الف
 .اند ميكرون 100تا  10داراي قطر ) ب

 .                                 اند چندين واحد انقباضي ساخته شده از) ج
 .شوند ي آندوپالسمي صاف، احاطه مي توسط شبكه) د

 د  -ج) 4  ب -ج) 3 د –الف ) 2 ب -الف) 1
 است؟ نادرستكدام عبارت  -72

  .است B، حاصل تقسيم لنفوسيت كند پادتن ترشح ميهر سلولي كه ) 1
 .دارند هاي فراواني ليزوزوم ي با توانايي فاگوسيتوزها گرانولوسيت )2

 .باشد پرفورين مي ةواجد ژن سازند ،دارد توانايي دياپدزهر گلبول سفيدي كه ) 3
 .شود ها شناسايي مي تيژن ويروس هرپس توسط گروهي از آگرانولسگاوي حاوي آنتي ة ويروس آبل) 4

 ؟در ارتباط با نيكوتين، كدام مورد زير صحيح است -73
 .شود تخريب غالف ميلين مي باعثي عصبهاي  سلول به آن اتصال) 1
 .استيل كولين دارد باي ساختار شباهت كه استي سم اريبس اي ماده )2
 .شود مي مغز كنترل مراكز دردر هنگام حضور خود ها  نورون نادرستكاركرد  موجبي گاريس افراد در) 3
 .هاي گامتوفيتي گياه تنباكو توليد و استخراج مي شود در بخش) 4

 ................. توانند تعلق دارند، مي.................  تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي ةهم -74
 .حالت آرامش را در بدن برقرار نمايند – خودمختار) 1
 .تحت شرايطي، پتانسيل الكتريكي غشاي خود را تغيير دهند – مركزي) 2
 .بندي شوند هاي غيرعصبي، عايق سلولاز عي انواتوسط  – پيكري) 3
 .هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت كنند پيامفقط  –محيطي ) 4

 ................. ترين اليه چشم ، داخليبه طور معمول، در يك فردكند؟ را به طور صحيحي تكميل ميمقابل  ةچند مورد جمل -75
 توانايي شناسايي طيف كوچكي از امواج الكترومغناطيسي را دارد. 
 اي است در تماس مستقيم با مادة شفاف و ژله. 
 دهد ي عضالت خود قطر عدسي را تغيير مي به واسطه. 
 اي است هاي مخروطي و استوانه در سراسر خود داراي گيرنده. 
1 (1           2 (2 3 (3        4 (4 
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                        هاي مكانيكي حلزون گوش درست است؟ هاي مستقر در اطراف گيرنده همة سلول ةكدام عبارت، دربار -76

 .كنند توليد مي ATPهوازي تنفس  در مرحلة بي) 1
 .طور مستقيم بر روي غشاي پايه قرار دارند به) 2
 .هستندهاي خود، با مادة ژالتيني در تماس  مژكتوسط ) 3
 .توانند با تغيير پتانسيل الكتريكي خود پيام عصبي توليد كنند مي) 4

 كند؟ درستي تكميل مي زير را به كدام عبارت جملة -77
 »...........................دستگاه گوارش ملخ ................. در دستگاه گوارش گنجشك «
 .       كند محلي كه در گوارش مكانيكي دخالت دارد، مواد غذايي را هم جذب مي هر – برخالف )1
 .باشد هر محلي كه در گوارش شيميايي دخالت دارد، محل ذخيره موقتي غذا نيز مي – برخالف )2
 .شود كه محل اصلي جذب غذا نيست وقتي غذا از معده عبور كند وارد محلي مي –همانند  )3
 .كند ز ذخيره موقتي غذا، گوارش مكانيكي را شروع ميپس ا – همانند )4

  .باشد مي.................  را دارد، داراي .................  ترين  هر جانوري كه ساده -78
   واكوئل ضرباندار – چشم) 1
 انعكاس نخاعي –دستگاه عصبي ) 2
  هايي با زوائد حركتي سلول –دستگاه گردش مواد ) 3
 گوارش برون سلولي در معده – گردش خون بسته) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  -79
 .كنند، خون تيره جريان دارد ره گلويي را تا پايان عمر حفظ ميداراني كه حف در قلب مهره) 1
 .دنكن پشتي خونِ غني از اكسيژن را از قلب خارج مي هاي در خرچنگ دراز سرخرگ) 2
 .رسانند ششي خون تيره را مستقيماَ به قلب ميهاي  سرخرگ ،در همة جانوران با قدرت پرواز) 3
 .شود ها به فضاي بين سلولي وارد مي مويرگ يدر كرم خاكي مقدار زيادي از تركيبات پالسما، از ابتدا) 4

 .................  هنگام تشريح مغز گوسفند،كند؟ طور درستي تكميل مي را به مقابل ةكدام مورد جمل -80
 .               مي قابل رويت استجسم خاكستري از سطح شك) 1
 .     رويت اجسام مخطط از سطح پشتي بدون برش رابط سه گوش ممكن نيست) 2
 .                                        هاي مخچه است درون نيمكره 4بطن  )3
 .است 2و1هاي  مجراي سيلويوس رابط بين بطن) 4

 ................. ،نيستمارماهي ممكن  -81
 .گربه ماهي باشداندام موجود در دم هاي الكتريكي توليد شده توسط  قادر به شناسايي ميدان) 1
 .تر از گربه ماهي به كار گيرد هاي الكتريكي را به روش پيچيده گيرنده) 2
 .ئي را شناسايي كندياز روي انحراف خطوط ميدان الكتريكي اطرافش، هر ش) 3
 . احساس كند هاي مكانيكي،  ارتعاش امواج آب را به كمك گيرنده) 4

 . باشد.................  تواند ناشي از  مي.................  در يك فرد بالغ -82
  ديابت شيرين -كاهش استحكام زردپي آشيل) 1
 ديورتيك كاهش ترشح هورمون آنتي -كاهش فشار اسمزي خون) 2
 غدة فوق كليه هاي بخش قشريكاهش ميزان هر يك از هورمون –افزايش خيز ) 3
 تحريك اعصاب پاراسمپاتيك -افزايش خون رساني به ماهيچه توأم) 4
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 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با آزمايش گريفيت  -83

 .شود دار استرپتوكوكوس موجب مرگ موش مي در مرحله اول اثبات شد سويه كپسول) 1

 .كنند هاي فاقد پوشش پلي ساكاريدي نتوانستند بيماري ايجاد در مرحله دوم باكتري) 2

 .زايي باكتري نيست در مرحله سوم اثبات شد كپسول عامل بيماري) 3

 .دار شدند هاي بدون كپسول، كپسول در مرحله چهارم بعضي از باكتري) 4

 ...................هر دوك تقسيم  -84

 .شود هاي پروتئيني تشكيل مي از ريزلوله) 1

 .شود در مرحله پروفاز و در سيتوپالسم تشكيل مي) 2

 .شود قبل از تشكيل پوشش هسته در سيتوپالسم ناپديد مي) 3

 .شود هاي توخالي ميكروتوبولي سازماندهي مي توسط استوانه) 4

 ......................قطعاً .................... در هر نوع توليد مثل  -85

 .شود هاي نر و ماده به طور برابر توزيع مي هاي والدين بين زاده ژن – جنسي) 1

 .كنند اي و سيتوپالسمي والد را دريافت مي ها همه انواع ژنوم هسته زاده –غيرجنسي  )2

 .اند هاي انتقال دهندة ژن دو تقسيم متوالي را پشت سر گذاشته سلولهريك از  –جنسي ) 3

 .دهد هيچ يك از قوانين مندل رخ نمي –غير جنسي ) 4

در صورت آميـزش  . دهند ها شاخك كوتاه را نشان  هاي ماده شاخك متوسط و نيمي ديگر از ماده هدر نسل اول، نيمي از زادها،  در جمعيتي از ملخاگر  -86
 شاخك بلند را نشان خواهند داد؟ ،هاي نر اي كه فنوتيپ متفاوتي با والدين دارند، در نسل دوم، چند درصد از زاده دو زاده

 100) 4 50) 3 25) 2 صفر) 1
  ..................كه دهد  سلولي را نشان مي ،شكل مقابل -87

                                         .شود در بين روپوست و استوانه مركزي ديده مي) 1
                            .شود ها به ويژه در كنار بافت هادي ديده مي بين ساير بافت در) 2
                                 .شود موجب ترابري مواد آلي در استوانه مركزي مي )3

 .تبديل كند NADPHرا به  NADPممكن نيست ) 4
  است؟ نادرستگياهان،  ةهاي عبور آب جذب شده از طريق ريش كدام عبارت، در ارتباط با راه -88

 .                         كند ها عبور مي آب در مسير پروتوپالستي از درون واكوئل) 1
 .يروي اسمزي، در حركت آب در مسير غير پروتوپالستي، دخالت نداردن) 2
 . شود مياي  از تقويت فشار ريشههاي چوبي، مانع  ي آوند هاي آب به ديواره چسبي مولكول نيروي دگر) 3
 . كشش موثر است –ها در محل عدسك از هم فاصله دارند و اين مسئله در تقويت نيروي هم چسبي  سلول) 4

  .گيرد انجام مي.................. ، نوعي حركت فعال .................. ان، در گياه -89
  گياهي ةاست كه الزاماً در حضور يك شاخ -پيچش نوك ساقه ) 1
 است كه بدون نياز به هيچ گونه محرك بيروني -هاي نر حركت گامت )2
  فقط در زمان رويش اندام گياهي القايي است كه -فتوتروپيسم ) 3
  ظور تامين مواد مورد نياز گياه گرايشي است كه به من -شكار شدن حشرات  )4
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 است؟          نادرستنخود،  ةروياني يك تخمك تازه بارور شد ةهاي درون كيس سلول ةچند مورد، دربار -90

 فاقد كروموزوم همتا هستند تعدادي. 
 توانند آلبومن را به طور كامل مصرف نمايند مي. 
 كنند رهاي چهاركروماتيدي ايجاد ميدر شرايطي، ساختا. 
 شوند با تشكيل بخشي ويژه، موجب اتصال رويان به گياه مادر مي. 
1 (1  2 (2   3 (3 4 (4 

 .است................. دارند، اسپوروفيت ................ گياهاني كه  ةدر هم -91
 داراي هاگينه -زير زميني ةساق) 1
 بالغ متوفيتبالغ بزرگتر از گا -تكثير رويشي) 2
 ماده گامتوفيت ةتغذيه كنندماده بالغ  -كامبيوم چوب پنبه ساز) 3
 جديد به گامتوفيت وابسته -گوشتي ةريش) 4

 .  شود....................  تواند سبب  است، مي.................. وني كه محرك گياهان، هورم در -92
    هنگهبان روزنهاي  ورود آب به سلول –ها  خفتگي جوانه) 1
 ها تسريع در رسيدگي ميوه –تقسيم سلولي ) 2
 ها خفتگي دانه –ها  طويل شدن ساقه) 3
 هاي جانبي توقف رشد جوانه –ها  ايجاد ريشه در قلمه) 4

 ......................... گياه زنبق  -93
  .باشد علفي مي ةبرخالف داودي، از گياهان چند سال) 1
 .دهد هاي پاييزي گل مي ن شببرخالف بنت قنسول، به دنبال شكست) 2
 .تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد فرنگي، مي همانند گوجه) 3
 .ها را دارد همانند نرگس زرد، در پوست خود، انواعي از كامبيوم) 4

 B، پسري هموفيل با گروه خوني A و زني سالم با گروه خوني ABاز ازدواج مردي مبتال به بيماري هانتينگتون با گروه خوني  -94
مطابق با قانون احتماالت، احتمال تولد پسري با گروه خوني . متولد گرديد) ژن مغلوب(و پسري مبتال به تحليل عضالني دوشن 

A  انواده، كدام است؟فرزندان سالم اين خ حتمال تولداكه به هموفيلي مبتالست به 

1 (1
4 2 (1

8 3 (1
2 4 (1
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 ...................... جنسي يك فرد سالم، به دنبال  ةدر طي چرخ -95
 . شود ريزي از ديواره رحم شروع مي خونهاي فوليكولي،  اي زرد رنگ از سلول آغاز تحليل توده) 1
 .يابد قطبي چرخه قاعدگي پايان مي ةتشكيل نخستين گويچ) 2
 .يابد آغاز رشد فوليكول پاره شده، هورمون محرك فوليكولي افزايش مي) 3
 .يابد هاي جنسي در خون كاهش مي آزاد شدن اوول از تخمدان اختالف غلظت هورمون) 4

 »....................... روياني انسان،  ةتا پايان نمو دور« كند؟  تكميل مينادرستي را به  مقابل ةمورد جمل كدام -96

 .رسد وزن رويان به يك گرم مي) 1

 .اند هاي اصلي حفره شكمي، مشخص شده همه اندام) 2

 .هاي جنسي غيرممكن است تشخيص جنسيت به كمك سونوگرافي و از طريق اندام) 3

 .غيرممكن استاز طريق سونوگرافي نين تشخيص ضربان قلب ج) 4



 15:  ةصفح علوم تجربي شناسي زيست
  .................. تواند مي..................... هر باكتري  -97

 . از ميزان سولفيد هيدروژن محيط بكاهد -هاي نفتي نقش دارد كه در پاكسازي محيط از لكه) 1
 .بسازد NADHتنفس  هوازي بيدر مرحله  -هتروتروفي كه از لحاظ تجزيه گلوكز شبيه باكتري گوگردي سبز است) 2
 .را بازسازي نمايد NAD در غشاي خود -انتقال الكترون  ةداراي زنجير) 3
 .با استفاده از مواد آلي بدن موجود زنده، تركيبات آلي متنوعي بسازد -زا بيماري) 4

د هموزيگوس برابر فراواني افراد هتروزيگـوس جمعيـت   نسل خودلقاحي در جمعيت گياه نخودفرنگي، فراواني افرا 3اگر پس از  -98
 نسبت فراواني افراد هتروزيگوس نسل سوم به فراواني افراد هموزيگوس نسل دوم برابر چند است؟. والدي شود

1 (2
7   2(7  3 (1

7  4 (7
2  

 ..................... دگرميهني، ..................... ميهني زايي هم در گونه -99

 .ماند زايي، افرادي مشابه جمعيت اوليه در محيط باقي مي پس از وقوع گونه –برخالف ) 1
 .دهد زايي در يك نسل روي مي گونهو جدايي توليدمثلي  –همانند  )2
 .شوند زيگوتي از هم جدا مي جدايي پساز طريق   دو گونه –برخالف ) 3
 .هاي ژني جداشده مؤثر است تر خزانه انتخاب طبيعي، در واگرايي هرچه بيش –همانند ) 4

Sاحتمال تولد فرد  -100 SHb Hb  باشد احلي و غيرماالرياخيز مياز مناطق س..................... مناطق ماالرياخيز ..................... در مناطق كوهستاني. 

 تر كم –برخالف ) 4 تر كم –همانند ) 3 تر بيش –همانند  )2 تر بيش –برخالف ) 1
 .....................ترين گروه جانداران ساكن خشكي بودند، از تحول جانوراني ايجاد شدند كه  سال پيش، بزرگ ميليون 65جانوراني كه تا  -101

 .دهند داران را به خود اختصاص مي هاي مهره تر گونه بيش) 1
 .ها، به خشكي وارد شدند درصد از گونه 83بعد از انقراض  )2
 .گذاري هستند كه از دريا خارج شدند داران تخم مهرهگروه اولين ) 3
 .صورت غالب درآمدند شدن دورة خشكي وسيع، به پس از حاكم) 4

 ..................... شود، مي ..................... ة دوفسفاتهكربن ..................... در گامي از چرخة كالوين كه تركيب -102

 . شود تركيب پايدار تشكيل مي ينوع –مصرف  –پنج ) 1
 .شود مصرف مي NADPHپس از  ATP -شكسته  –شش  )2
 .يابد در فضاي بستره كاهش مي CO2غلظت  –توليد  –شش ) 3
 . شوند قندهاي توليدشده در گام قبل مصرف مي برخي –توليد  –پنج ) 4

 ..................... ههاي محدودكنند همة آنزيم -103

 .استر دارند مرازها، توانايي شكستن پيوندهاي فسفودي پلي DNAبرخالف ) 1
 .گردند هاي يك يا چندژني توليد مي اپرانشدن  درنتيجه روشن )2
 .گردند پس از شناسايي جايگاه تشخيص خود، موجب شكسته شدن تعدادي پيوند هيدروژني مي) 3
 .ننداي توليد ك رشته كوتاه تك DNA، قطعاتي از DNAهاي كوتاهي از  توانند با شناسايي توالي مي) 4

 .....................كه در آن ..................... هايي از  كند؟در گام يا گام درستي تكميل مي را بهلة مقابل كدام گزينه جم -104

 .گردد كربنه تشكيل مي3، قندهاي شود كربني مصرف مي 5تركيب  –چرخة كالوين ) 1
 .گردد سيتوپالسم افزوده مي در هيدروژن غلظت يون گردد، بر فسفاته حاصل مي 2تركيب  3 –گليكوليز  )2
 .گردد كربنه تشكيل مي 5گردد، تركيب  از غلظت فسفات معدني ماتريكس كاسته مي –چرخة كربس ) 3
 .گردد كربنه حاصل مي 5گردد، قطعاً تركيب  فسفات به تركيب آلي موجود در چرخه افزوده مي –كالوين   چرخة) 4

 ؟باشد نميها صحيح  بيوتيك نتيچند عبارت در رابطه با عملكرد آ -105

 .شود ل ميننده مختك كالي، سنتز پروتئين تنظيم.ا اثر اريترومايسين بر باكتري اب) الف

 .شود سيلين استفاده مي هاي بدون كپسول استرپتوكوكوس نومونيا، از پني ودي سويهمنظور ناب الريه، به در درمان ذات) ب
 .نوتركيب را جداسازي كرد DNAهاي واجد  توان باكتري تفاده از تتراسايكلين، ميهاي مهندسي ژنتيك با اس در آزمايش) ج
 3) 4 2) 3 1 )2 صفر) 1



16: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

مبـدأ حرکـت چنـد برابـر کـل      ازترین فاصلۀ متحرك، بیشرزیزمان شکل –با توجه به نمودار مکان -106
است؟حرکتابتداییاین متحرك در دوازده ثانیۀ ه توسطمسافت طی شد

1 (22 (/0 753 (/0 54 (1

.شـوند از سطح زمین در راستاي قائم به سمت باال پرتاب میhدو گلوله یکی از سطح زمین و دیگري از ارتفاع در شرایط خأل -107
سطح زمین با یکدیگر از هدوم باشد و ارتفاع اوج دو گلولۀاوج گلولرسیدن به اول دو برابر زمان ۀاوج گلولرسیدن به اگر زمان 

کند، چند برابر مسافت طی شده توسط گلولۀ برابر باشد، مسافتی که گلولۀ اول از لحظۀ پرتاب تا لحظۀ رسیدن به زمین طی می
است؟ظۀ پرتاب تا لحظۀ رسیدن به زمین دوم از لح

1(3
22 (8

53 (4
34 (5

3

2صورت بهSIمعادلۀ بردار مکان جسمی در -108 210 5 7 5r ( t t) i ( / t ) j  
 تکانۀ این جسم در فاصلۀ تغییر اندازة اگر . است

1زمانی  1t s 2تا 3t s20برابر با m
kg

s
باشد، جرم این جسم چند گرم است؟

1 (/0 42 (4003 (/0 34 (300

1Fح افقی بدون اصطکاك تحت تأثیر دو نیروي افقی روي سط2kgبه جرم mجسم -109


2Fو 


از مبدأ مکان و از حـال سـکون   

4tاگر در لحظۀ . کندشروع به حرکت می s 1نیرويF


12mسم با سرعت ثانیه پس از این لحظه ج4حذف شود، 
s

از مبـدأ  

1در این صورت . کندمکان عبور می 2| F F |
 

چند نیوتون است؟
1 (62 (33 (124 (8



17: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

اگـر  . شـود جـا مـی  دار جابهپایین سطح شیبدار با سرعت ثابت تااز باالي سطح شیب5kgبه جرم m، جسم زیردر شکل -110

15F N10جایی چند ژول است؟باشد، کار نیروي اصطکاك طی این جابه N
(g )

kg


1 (502 (1503 (1004 (75
شتاب گرانش در محل مـاهوارة  اندازة. چرخدبار به دور زمین میB16بار دور زمین و ماهوارة A2ماهوارة روز در هر شبانه-111

A شتاب گرانش در محل ماهوارة اندازة چند برابرBاست؟

1 (1
22(1

43 (1
164 (1

8
طـول  .دار قرار داردمتر عمود بر سطح شیب6اي به طول میلهوتابندین میدر شکل زیر، پرتوهاي خورشید عمود بر سطح زم-112

چند متر است؟افتاده است، روي سطح افقی که سایۀ میله قسمتی از 

1 (32 (2 33 (3 34 (2
متـر و طـول   سـانتی 10اگر طول جسم .متري از آن قرار داردسانتی30آینۀ مقعر و در فاصلۀ یک اصلیجسمی عمود بر محور-113

متر است؟متر باشد، فاصلۀ کانونی آینه چند سانتیسانتی8تصویر آن 

1 (122(40
93 (40

34 (40

متـر  سانتی30اگر جسم را . قرار داردو عمود بر محور اصلی آن جسمی مقابل این عدسی . دیوپتر است4توان یک عدسی -114
بزرگنمایی عدسی در حالت اول کدام است؟.شودبرابر می2بزرگنمایی ،جا کنیمجابه

1 (1
22 (5

63 (3
44 (5

12



18: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

35در شکل زیر مقداري مایع با چگالی -115 g

cm
اگر مساحت مقطع بزرگ . قرار دارددر حالت تعادل بین دو پیستون با جرم ناچیز 

2
2 50A cm 2و مساحت مقطع کوچک

1 4A cm ،1اندازة باشدF10چند نیوتون است؟ N
(g )

kg


1 (25

2(50

3 (10

4 (100

20حداقل چند گرم آب -116 C 8گرم یخ 500را به C  شود؟صفر درجۀ سلسیوساضافه کنیم تا دماي تعادل مجموعه

آب( 4200
J

c
kg C




یــخ،  2100 J
c

kg C



336Fو 

kJ
L

kg
و اتالف انرژي نداریم(.

1 (202 (2003 (154 (100
دهند؟انتقال گرما به کدام روش را نشان می،ترتیب از راست به چپبه،»ب«و » الف«هاي شکل-117

همرفت طبیعی، همرفت طبیعی) 1
همرفت واداشته، همرفت طبیعی) 2
همرفت طبیعی، همرفت واداشته) 3
همرفت واداشته، همرفت واداشته) 4

127پذیر از گاز کامل با دماي یک کره با پوستۀ نازك و انعطاف-118 Cر شده استدمـاي گـاز را چنـد درجـۀ     در فشـار ثابـت   . پ
درصد افزایش یابد؟ 50سلسیوس افزایش دهیم تا شعاع کره 

1 (13502 (2003 (9504 (400

 ،276جرم ذرة -119 4 10/ kgایـن ذره در آن سـاکن و معلـق    کهیکنواخت در راستاي قائم الکتریکی اندازة میدان . است

10است؟ ن بر کولن وماند، چند میکرونیوتمی N
g )

kg
191و 6 10(e / C 

1 (/0 12 (7103 (/0 24 (72 10



19: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

ـ معادل خازن ، ظرفیت kکلیدبا بستن. اندها مشابهخازنۀاست و همالکتریکی شکل زیر، قسمتی از یک مدار -120 ـ ب ۀین دو نقط
M وNشود؟چند برابر می

1 (4
72 (7

43 (7
34 (3

7
20دماي یک سیم فلزي از -121 C 70به Cاومتمایی مقد، ضریب افزایش یابددرصد 2اگر مقاومت الکتریکی این سیم . رسدمی

K)1این سیم چند ویژة  )است؟

1 (44 102 (34 103 (42 104 (32 10
2زیرشکل در مدار -122 1  1اگر مقاومت متغیر .استR 1را به تدریج کاهش دهیم، اختالف پتانسیل دو سر مولد ختالف او

کند؟چگونه تغییر می،ترتیب از راست به چپبه، 2مولد پتانسیل دوسر 
کاهش–کاهش ) 1
افزایش–کاهش ) 2
کاهش –افزایش ) 3
افزایش-افزایش ) 4
ت است؟د واچن) 1(باشد، توان خروجی مولد وات 70، برابر با )2(مدار شکل زیر اگر توان ورودي مولد در-123

1 (/7 4
2 (130
3 (370
4 (300



20: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

اگر جریان . س قرار دارداؤگ300یکنواختی به بزرگی سوي بروندر میدان مغناطیسی 40cmطول سیمی بهمطابق شکل زیر، -124
2عبوري از سیم  کدام است؟SIآمپر باشد، بردار نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در /5

1 (/ i / j0 15 0 15 3 
 

2 (/ i / j0 15 0 15 3
 

3 (/ i / j0 015 0 015 3 
 

4 (/ i / j0 015 0 015 3
 

Aرا به تدریج کم کنیم، جهت جریان القایی در سیم Rمتغیررو، اگر مقاومت مطابق شکل روبه-125 B  ................   جهـت جریـان
.باشدمی................. ین دو سیم شود و نیروي بمیABسیم 

جاذبه–موافق ) 1
دافعه–موافق ) 2
جاذبه–مخالف ) 3
دافعه –مخالف ) 4

نمودار نیروي محرکـۀ  . مطابق شکل زیر است،برحسب زمانهانري، 2ی یاي با ضریب خودالقالولهنمودار جریان عبوري از سیم-126
ق کدام گزینه است؟مطاب،ی القاگر برحسب زمانیخودالقا

1(2 (

3(4 (



21: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

صورت بهSIفنر در –جرمنوسانگر یکرابطۀ بین مکان و زمان، براي-127
2 2
29 25 0d x

x
dt

  4هاي آناگر دامنۀ نوسان. است

کند؟متر باشد، نوسانگر در هر دقیقه چه مسافتی را بر حسب متر طی میسانتی
1(82 (123 (154 (18
اي از انتشار مـوج در  هاي الکترومغناطیسی نمونهو انتشار موج.................. اي از انتشار موج در انتشار امواج در سطح آب نمونه-128

.است................ 
یک بعد ، سه بعد) 2دو بعد ، دو بعد) 1
سه بعد ، سه بعد) 4دو بعد ، سه بعد) 3

20mعرضی را که در یک محیط همگن با سرعت ینقش موجزیرشکل -129
s

ذرات ایـن  .دهدنشان میtدر لحظۀ یابدانتشار می

دهند؟محیط در هر چهار ثانیه چند نوسان کامل انجام می
1 (5
2 (10
3 (15
4 (20
باشد، سرعت صوت در لولـه چنـد   1mاگر طول لوله . است540Hzو 420Hzبسامد دو هماهنگ متوالی از یک لولۀ صوتی -130

است؟متر بر ثانیه 
.باید نوع لوله معلوم باشد) 3604) 2403) 1202) 1
اگر شدت صوت آستانۀ دردنـاکی  . است140dBمتري یک هواپیما هنگام بلند شدن آن از زمین تراز شدت صوت 5در فاصلۀ -131

21
W

m
؟ نبینـد بر اثر صـوت هواپیمـا آسـیب    سالم از هواپیما ایستاد تا گوش برحسب متر اي حداقل باید در چه فاصلهباشد، 

)12
0 210 W

I
m

اتالف انرژي صوت ناچیز فرض شودو(.

1 (502 (283 (194 (15



 22:  ةصفح علوم تجربي   فيزيك

 
 

 محل انجام محاسبات

محل نوار روشن چهارم باشد، فاصلة دو شكاف  ،روي پرده Pاگر نقطة . سنج يانگ است مربوط به يك دستگاه تداخل زيرشكل  -132

1S  2وS كار رفته در آزمايش است؟ ابر طول موج نور بهچند بر 

1 (500   
2 (1000 
3 (1200   
4 (1500 

1سطح يك جسم را در دو دماي  -133 3000T K  2و 6000T K بيشينة تابنـدگي و   ،ترتيب از راست به چپ به. نظر بگيريد در
 طول موج مربوط به بيشينة تابندگي در كدام دما بيشتر است؟

1 (T ,T1 1  
2 (T ,T2 1 
3 (T ,T1 2  
4 (T ,T2 2 

4nژن در تراز الكتروني در اتم هيدرو -134  تـرين طـول مـوج كـه ايـن الكتـرون        نسبت بلندترين طول موج به كوتاه. قرار دارد
 تواند گسيل كند، كدام است؟ مي

1 (16
7   

2 (120
7   

3 (4   

4 (135
7 

واكـنش   در ايـن اگـر  . شود مي آن افزوده ميكم و يك واحد به عدد اتعنصري واحد از عدد جرمي  12اي  واكنش هسته يك در -135
 گسيل شده است؟  ذرة و چند چند ذرة  ترتيب از راست به چپ بهگسيل شوند،  و  هاي  ذرهفقط  ،اي هسته

  5و  3) 1
  7و  3) 2
  7و  5) 3
 7و  1) 4

α

P

P

S

S

0/008α= rad

1

2
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 محل انجام محاسبات

 كدام عبارت درست است؟ -136

 .آيند يد ميپد كلريد در آب، فلز قلع و گاز زرد رنگ و سمي كلر(II)در برقكافت محلول قلع) 1
 .شود قرار دادن كات كبود در شعله، موجب توليد رنگ آبي در شعله مي) 2
 .پي بردرسانس به خاصيت فسف ،خاصيت پرتوزايي مواد هانري بكرل با كار روي  )3
 .گردد به پايدارترين تراز انرژي مجاز برميفقط براساس مدل اتمي بور، الكترون در حالت برانگيخته، ناپايدار است و با انتشار نور ) 4

Aداراي دو ايزوتوپ  Xعنصر  -137 X  2وA X اگر جـرم ميـانگين عنصـر    . باشد ميX   24برابـر 4/ amu  فراوانـي   و نسـبت
 كدام است؟ Aباشد،  4تر برابر  تر به سنگين ايزوتوپ سبك

1 (23 2 (24 3 (22 4 (25 
 باشد؟ چند مورد از مطالب زير صحيح مي -138

 29ن در ناپايدارترين الكتروCu  0داراي اعداد كوانتوميl   1و
2sm   باشد مي. 

 تواند بيش از دو الكترون در خود جاي دهد دارد كه هيچ اوربيتالي در يك اتم نمي وند بيان ميقاعدة ه. 

  84آرايش الكتروني[Kr] d كاتيون باشدتواند متعلق به  تنها مي. 

  2صورت  الكترون داشته باشد، آرايش الكتروني آن به 10اگر اتمي در الية سوم خود 23 4[Ar] d s باشد مي. 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
ترين انـرژي   داراي بيش Bاتم اگر . دهد در تناوب سوم جدول تناوبي را نشان مي Aيونش متوالي عنصر  هاي جدول زير انرژي -139

 ؟باشد نميها صحيح  كدام مطلب در مورد آندومين يونش در دورة چهارم جدول تناوبي باشد، 

7IE 6IE 5IE 4IE 3IE 2IE 1IE 

25397 22193 6273 4956 2912 1903 1012 
 .باشد مي 4برابر  Bو  Aاختالف عدد اتمي ) 1
Aها  تركيب شيميايي حاصل از آن) 2 B3 باشد مي. 
3 (A دول تناوبي استتناوب بعد از خود در ج داراي انرژي نخستين يونش بيشتري از عنصر هم. 
 .باشد مي Aتر از عنصر  كم Bالكترونگاتيوي عنصر ) 4
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 محل انجام محاسبات

كدام موارد از مطالـب زيـر   . در واكنش با آب استدر گروه اول جدول تناوبي فلز  پذيري سه هاي زير مربوط به مقايسة واكنش شكل -140
 است؟ نادرستدر مورد آن 

 
 .تري دارد تري را از خود نشان دهد نقطة ذوب و جوش كم پذيري بيش هر فلزي كه واكنش) آ
 .شود در هر سه مورد از واكنش فلز با آب گاز هيدروژن توليد مي) ب
 .تري نيز دارد انرژي نخستين يونش كم ،تري را از خود نشان دهد پذيري كم فلزي كه واكنش) پ
 .فلز بريليم، سديم و پتاسيم استفاده شده استدر سه آزمايش باال از سه ) ت
 پ و ت) 4 ب و ت ) 3 پ و ب) 2 و ت آ) 1

 كدام گزينه درست است؟ -141

1/هاي يوني، حدود  هاي ناهمنام در تركيب دهد نيروي جاذبة ميان يون ها نشان مي محاسبه) 1 برابر نيروي جاذبة موجود ميان يك جفت  76
 .است صورت تنها بهها  نازهمان يو

 .است 6ها برابر  عدد كوئورديناسيون يون در تمام تركيبات يوني،) 2
MgOصورت  رو به هاي يوني روبه مقايسة انرژي شبكة تركيب) 3 AlCl Al O3 2 3  باشد مي. 
 .كند پيروي مي اي لگوي تكرارشوندهاز ا ها، و آنيون ها هاي نسبي كاتيون ها در بلور يك نمك بسته به اندازه آرايش يون) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -142

 .اسيد است استيك موليجرم برابر  3گلوكز  موليجرم ) 1
 .ضلعي مسطح است ن سهآشكل هندسي مولكول  و فرمالدهيد سه قلمرو الكتروني وجود دارد در اطراف اتم مركزي) 2
 .اتم است 24ر مولكول آن داراي گروه هيدروكسيل وجود دارد و ه 5مولكول گلوكز  در) 3
 .اند، بنابراين باهم ايزومرند ها باهم متفاوت اسيد يكسان، اما فرمول مولكولي آن فرمول تجربي فرمالدهيد و استيك) 4

2تركيب  در آنيون -143 7MgS O كه  لكتريكي با فرض اينهاي كوواالنسي كوئوردينانسي و بار ا ها، شمار پيوند ترتيب تعداد كل پيوند به
 .)جدول تناوبي جاي دارند 16در گروه  Oو  Sعناصر ( ، كدام است؟اند رسيدهآرايش هشتايي  به ي اين تركيبها اتم ةهم

1 (8 ،6 ،1- 2 (8 ،4 ،2- 3 (10 ،4 ،2- 4 (10 ،6 ،1- 
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 محل انجام محاسبات

3XH ،2H دار هيدروژن هاي كه مولكول با توجه به اين -144 Y  4وZH ترتيب داراي شكل هندسي هرمي، خميده و چهاروجهي  به
 اند؟ اند، چند مورد از مطالب بيان شده همواره درست منتظم

  اتمX 33تواند  مي As باشد. 

 3هاي  مولكولXH  2وH Y توانايي تشكيل پيوند هيدروژني را دارند. 

  اگر عناصرX ،Y  وZ  3هاي مولكول  اشند، قطبيت پيوندب دورة دوم جدول تناوبي درXH هـاي دو مولكـول    از قطبيت پيوند
 .ديگر بيشتر است

 3هاي  مولكولXH  2وH Y  4قطبي و مولكولZH ناقطبي است. 

  اتمY  است در تركيب مورد نظر جدول تناوبي جاي دارد و داراي دو جفت الكترون ناپيوندي 16در گروه. 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 مـولي  وجود آمده به جـرم  ساختار به مولي تبديل شود، نسبت جرم CHOاگر در ساختار آسپرين گروه عاملي كربوكسيل به  -145

114به تقريب كدام است؟  مونومر پتوي آكريليك 16 1 12(N ,O ,H ,C : g.mol )    

1 (32/0 2 (4/4 3 (22/0 4 (1/3 
 چند مورد از مطالب زير درست هستند؟ -146

 ل پيوند هيدروژني داردي، توانايي تشكفاسد شده منتول همانند مولكول ايجاد كنندة بوي بد ماهي. 

 روفن ساختار مسطح داردبحلقة موجود در ايبو. 

 ها يكسان است سيكلوآلكان ها و لكنبي آفرمول تجر. 

 حلقة موجود در منتول برخالف بنزن سير شده است. 

 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1
 ......... جز بههستند،  درستناهاي زير،  همة عبارت -147

 .شود نيترات، گاز مشابه تشكيل مي در اثر تجزية متانول و پتاسيم) 1
 .شود نيترات تشكيل مي فلز آلومينيوم و محلول نقرهدر آن ت از نوع جانشيني يگانه است كه نيترا واكنش فلز نقره با محلول آلومينيوم) 2
 .شود ترتيب يك مول و دو مول گاز هيدروژن آزاد مي از واكنش يك مول فلز سديم ويك مول فلز باريم با آب، به) 3
 .فتاي از واكنش تركيب در نظر گر توان واكنش گوگرد با اكسيژن را نمونه مي) 4

 فرايند صنعتي مربوط بـه اسـتخراج و  در  ي از گروه چهاردهم جدول تناوبيگرم نافلز 54اگر جرم گاز آزاد شده به ازاي مصرف  -148
كربنـات بـا    كربنات برابر باشد، چند گـرم كلسـيم   با جرم گاز آزاد شده از تجزية كلسيم ،ترين فلز در پوستة زمين انتوليد فراو

140 به مصرف رسيده است؟ %75خلوص  16 12(Ca ,O ,C : g.mol )   

1 (450 2 (300 3 (600 4 (900 
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155است؟  نادرستعبارت كدام گزينه،  -149 39 16 14 12 1(Mn ,K ,O ,N ,C ,H :g.mol )      

 .درصد است 50در اوره كمتر از  درصد جرمي نيتروژن) 1
 .دهنده دارد از واكنش يها جرم مولي بيشتر پرمنگنات يكي از فرآورده در تجزية پتاسيم) 2
 .رود كار مي هاي لوازم الكترونيكي به كربنات براي توليد شيشه پتاسيم) 3
 .دهند اهم واكنش ميهاي حجمي معيني ب براساس قانون آووگادرو در دما و فشار ثابت گازها با نسبت) 4

 باشـد، %75 واكـنش  بـازده و بخار آب داغ وارد واكنش شود  45gبا  ،براي توليد گاز متان %80سنگ با خلوص  غالز 30gاگر  -150

116الزم است؟  STPدر شرايط چند ليتر هوا  ،دست آمده براي سوزاندن كامل متان به 12 1(O ,C ,H :g.mol )   

1 (/33 6 2 (210 3 (224 4 (168 
 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد ازعبارت -151

 .كنند گيري مي آنتالپي واكنش را اندازه تغيير انرژي دروني و تغيير ترتيب ماسنج بمبي و گرماسنج ليواني بهگر) آ

2آنتالپي واكنش تشكيل هيدرازين و واكنش ) ب 2
1
2CO(g) O (g) CO (g)  باشد گيري نمي طور مستقيم قابل اندازه به. 

1000ي سنگ در دما غالب از روي زآبا عبور دادن بخار ) پ C آيد دست مي مخلوط گاز آب به. 
 .آنتالپي استاندارد تبخير از آنتالپي استاندارد ذوب مقدار بيشتري داردبراي يك ماده ) ت
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

واكـنش تبـديل    H(كـدام اسـت؟    1kJ.molواكنش سوختن الماس برحسـب   Hهاي شيميايي زير، با توجه به معادله -152

 .)باشد مي 12kJ.molآلوتروپ گرافيت به الماس برابر 

2 22 2 566a) CO(g) O (g) CO (g) H kJ     
2 ,b)C(s الماس     2 ) O (g) CO (g) H ?    

2 ــت 2 گرافيــ 173c) CO(g) CO (g) C(s, ) H kJ     
1 (397 2( 395 3 (393 4 (391 

گراد افزايش  درجة سانتي 10كيلوگرم اتانول را به اندازة  10توان دماي  گرم استيلن، مي 2/5به كمك گرماي حاصل از سوختن  -153
كيلوژول بر مول باشد، آنتالپي  243و  394ترتيب برابر  اكسيد و بخار آب به دي تشكيل گاز كربن آنتالپي استاندارداگر . ددا

1ظرفيت گرمايي ويژة اتـانول برابـر   (كدام است؟  ،، برحسب كيلوژول بر مولتشكيل گاز استيلناستاندارد  12 5/ J.g . C  ،
 .)است

1 (342 2 (242 3 (219 4 (285 
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3با انجام واكنش  -154 2 4A(g) X(g) D(g)  در دمـاي   ،اگـر در ايـن واكـنش   . يابـد  در يك محفظه، دماي محفظه افزايش مي

127 C  رابطةH
T

S





 است؟ نادرستبرقرار باشد، كدام عبارت  

A(g)واكنش ) 1 X(g) D(g)3 2 4   خودي است كلوين خودبه 200دردماي. 
D(g)در واكنش ) 2 A(g) X(g)4 3 2  دهنده ناپايدارترند به واكنش ها نسبت فراورده. 
A(g)در واكنش ) 3 X(g) D(g)3 2 4  كنند آنتروپي و آنتالپي در خالف جهت هم عمل مي. 
D(g)واكنش ) 4 A(g) X(g)4 3 2   خودي است به كلوين غيرخود 500در دماي. 

0براي تهيه محلول  -155 هيدروكسـيد   محلول پتاسيماز يك گرم  150ليتر آب مقطر را به  ميلي 100هيدروكسيد،  موالر پتاسيم /2
11با چگالي  2/ g.mL هيدروكسيد اوليه برحسب  كنيم، غلظت محلول پتاسيم اضافه ميppm  كدام است؟ 

139 16 1(K ,O ,H : g.mol )   
1 (1680 2 (16800 3 (1420 4 (14200 

1موالر با چگالي  4كلريد  گرم محلول سديم 600 -156 2 g
/

mL
مـوالل بـا چگـالي     2ليتر محلـول نمـك خـوراكي     ميلي 200با را  

1 117 g
/

mL
123موالريته محلول جديد چقدر است؟ . كنيم مخلوط مي  35 5(Na ,Cl / :g.mol )  

1 (20
7 2 (24

7 3 (/2 4 4 (/4 8 

44نيترات را كه در دماي (II)گرم محلول سرب 90 -157 C  30قرار دارد تا 4/ C پـس از جـدا كـردن رسـوب     . كنـيم  سرد مي
0كرومات  ليتر محلول پتاسيم مانده با چند ميلي اقيحاصل، محلول ب يـك   دهد؟ رنگ رسوب حاصل با كدام موالر واكنش مي /1
36S(ها يكسان است؟  از واكنش دهنده     در اين رابطهS پذيري سرب انحالل(II) گرم آب و  100نيترات در،  دما بر

 )نيترات(II)سرب 1332g.mol) (حسب درجه سلسيوس است

 نيترات(II)سرب - 1080) 2 نيترات(II)سرب - 1000) 1
 كرومات پتاسيم - 1080) 4 كرومات پتاسيم - 1000) 3

3و  2CaCl هر گاه دو نمك -158 2Fe(NO هر دو محلـول   دو نمك در طوري كه درصد جرمي هبريزيم ب ي آبرا در مقدار مشخص (
140 :گاه برابر باشد، آن 35 5 56 14 16(Ca ,Cl / ,Fe ,N ,O :g.mol )     

Fe(NOنقطة انجماد محلول ) 1 )3  .باشد مي CaCl2از  تر كم 2
Fe(NOاندكي كمتر از محلول  CaCl2نقطة جوش محلول ) 2 )3  .باشد مي 2
Fe(NOكمتر از محلول  CaCl2فشار بخار محلول ) 3 )3  .باشد مي 2
 .باشد خواص كوليگاتيو هر دو محلول يكسان مي) 4
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شـد، سـرعت متوسـط مصـرف     با اسـيد مـي   با توجه به جدول زير كه مربوط به واكنش كلسيم كربنات با محلول هيدروكلريك -159
تقريـب چنـد ليتـر     است و در پايان واكنش به ثانيه برحسب مول بر دقيقه كدام 40تا  20اسيد در فاصلة زماني  هيدروكلريك

2CO  در شرايطSTP 1ت؟ توليد شده اس
2 44(CO g.mol ) 

 60 50 40 30 20 10 0 )ثانيه(زمان 
65 )گرم( جرم مخلوط واكنش 98/ 65 33/ 64 88/ 64 66/ 64 55/ 64 50/ 64 50/ 

0 0 )گرم(اكسيد  دي جرم كربن 66/ 1 1/ ..... ..... ..... ..... 

1 (/ 22 25 10  ،/0 75 2 (/ 24 5 10  ،/1 48 

3 (/ 22 25 10  ،/1 48 4 (/ 24 5 10  ،/0 75 
 :جز ههاي زير درست هستند ب همة عبارت -160

 .شود ها در صورت داشتن جهت مناسب و انرژي كافي منجر به انجام واكنش مي دهنده هاي شيميايي، برخورد بين واكنش در واكنش) 1
 .خواهد بودها فرايندي گرماده  به فرآورده ياها و  دهنده تبديل پيچيدة فعال به واكنش) 2
 .شود سازي در نظر گرفته مي برابر انرژي فعال ،دهنده، در هر دو نظريه برخورد و حالت گذار واكنش داختالف سطح انرژي پيچيدة فعال و موا) 3
 .تر است حالت گازي كم ن درآ ةدهند هاي واكنش سازي يك واكنش از مجموع انرژي پيوندهاي ذره انرژي فعال) 4

 كند؟ مطلب درستي اشاره مي  كدام گزينه به -161

 .شود ها انجام مي مقادير مصرف شدة آن در واكنش اي كاتاليزگرهاي جامد، به منظور جبران تعويض دوره) 1
 .پذيرند ل داشتن الكترون تك بر روي اتم نيتروژن، بسيار واكنشاكسيد به دلي(II)اكسيد و نيتروژن(I)گازهاي نيتروژن) 2
 .در دسترس بوده استتري  تر باشد، حجم هواي كم بيش CO2در واكنش سوختن ناقص بوتان، هرچه مقدار دوده از ) 3
 .گردند هستند كه در نزديكي موتور خودرو نصب مي Rhو  Pt ،Pdهايي از جنس  هاي كاتاليستي در واقع توري مبدل) 4

2اگر ظرف حاوي مخلوط تعادلي  -162 2 42NO (g) N O (g) ترتيب كدام مـورد افـزايش و كـاهش     به ،را در آب جوش قرار دهيم
 ؟ماند يابد و كدام مورد بدون تغيير مي مي

 هاي داخل ظرف رنگ مخلوط تعادلي، شمار كل مولكولشدت هاي رفت و برگشت،  سرعت واكنش) 1
 واكنش Hرنگ،  هاي بي ، شمار مولكولKمقدار عددي ) 2
 واكنش Hهاي داخل ظرف،  رنگ مخلوط تعادلي، شمار كل مولكولشدت ) 3
 ، جرم كل مخلوطKاي، مقدار عددي  هاي قهوه شمار مولكول) 4
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اگر . ثانيه به تعادل برسد 30درصدي پس از  50 هدهيم تا با بازد ليتر قرار مي 10گرم بخار متانول را در ظرفي به حجم  128مقدار  -163
2ثابت سرعت واكنش رفت برابر با  110 s  2برحسـب   ترتيب از راست به چپ مقدار ثابت تعادل باشد، به 2mol .L  سـرعت ،

 متوسط واكنش تا رسيدن به تعادل و سرعت واكنش رفت در لحظة تعادل برحسب مول بر ليتر بر دقيقه كدام است؟ 

112 1 16(C ,H ,O :g.mol )   3 22CH OH(g) CO(g) H (g) 
1 (16/0 – 4/0 – 012/0 2 (016/0 – 04/0 – 012/0 
3 (016/0 – 04/0 – 12/0 4 (16/0 – 4/0 – 12/0  

2هاي زير دربارة واكنش  چند مورد از عبارت -164 2 33 2N (g) H NH (g)  است؟ نادرست در فرايند هابر 

 .بر سرعت توليد آمونياك تأثيرگذار استبه عنوان كاتاليزگر اين واكنش، تنها  Fe(s)) الف
بايـد   نقطة جوش آمونيـاك  تر از كمي پايين براي خارج كردن آمونياك از مخلوط واكنش به روش سرد كردن، كاهش دما تا) ب

 .صورت گيرد
550، اثر نامطلوب دماي 200atmبا افزايش فشار تا ) ج C ًگردد جبران مي كامال. 
 .دهد درصد مخلوط تعادلي را آمونياك تشكيل مي 28در شرايط فرايند هابر، تنها ) د
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

كـل اجـزاء برابـر    رسانيم، اگر مجموع غلظت  ليتر مي 2كنيم و حجم محلول را به  را در آب حل مي HAمول از اسيد ضعيف  2 -165
1  ترتيب كدام است؟ موالر باشد، ثابت تعادل و درصد يونش اسيد به /5

1 (5/0 – 40% 2 (5/0 – 50% 3 (4/0 – 60% 4 (4/0 – 50% 
 اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت -166

 .گردد غواني شدن محلول مياستات منجر به ار فتالئين به محلول سديم اضافه كردن چند قطره فنول) آ
 .اسيد بيشتر است پذيري پروپانوييك آمين در اتانول از ميزان انحالل پذيري بوتيل ميزان انحالل) ب
1سين، برابر  هاي كوواالنسي در گلي كار رفته در اسيد موجود در تمشك به شمار پيوند هاي به نسبت شمار اتم) پ  .است /5
 .گيرد را در برمي 14اي از صفر تا حداكثر  ، گسترهSTPدر شرايط  pH ياسمق) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

11اكسيد با چگالي  دي ليتر گاز كربن ميلي 20 -167 1/ g.L  12هيدروكسيد با  ليتر محلول ليتيم ميلي 100با 5pH /  واكنش
 كند؟  محلول چند واحد تغيير مي pH. دهد مي

112 16 7 1(C ,O ,Li ,H :g.mol )     2و 0 3 3 0 5(log / , log / )  

1 (4/0 2 (3/0 3 (2/0 4 (5/0 
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 پذيرند؟ لول الكتروليتي انجام ميترتيب در سلول گالواني و در س هاي زير به كدام يك از واكنش -168

2  ها را از راست به چپ بخوانيد؛ گزينه( 2 30 44 2 38 1 66
(Fe /Fe) (Mg /Mg) (Al /Al)

E / ,E / ,E / (V)          ( 

2
2 2I)Fe (aq) H (g) Fe(s) H (aq)    

2 2II)Mg(s) Fe (aq) Mg (aq) Fe(s)    
2 33 2 2 3III) Mg (aq) Al(s) Al (aq) Mg(s)    

2
22IV)Mg(s) H (aq) Mg (aq) H (g)    

1 (IV II 2 (III II  

3 (I III 4 (IV III 

 در كدام موارد زير واكنش داده شده با توضيحات همخواني دارد؟ -169

2 :واكنش كلي انجام شده در فرآيند هال) آ 3 22 3 4 3Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)   

2 :واكنش كاتدي در سلول دانز نيم) ب 2 2Na (aq) e Na(aq)   

2 :  واكنش اكسايش در برقكافت آب نيم) پ 22 4 4H O(l) O (g) H (aq) e    

NaCl  :2واكنش كلي انجام شده در برقكافت محلول غليظ ) ت 2 22 2 2H O(l) NaCl(aq) H (g) Cl (g) NaOH(aq)    

 ، ب و تآ) 2 و ت آ) 1

 و ت پ، آ) 4 پ و ت) 3

 هاي سوختي متان صحيح است؟ شده در سلولهاي انجام  واكنش كدام گزينه در مورد نيم -170

 .فيزيكي مايع وجود دارد تواكنش اكسايش و كاهش، آب با حال در هر دو نيم) 1

 .شود واكنش كاهش در برقكافت آب، گاز هيدروژن توليد مي ها همانند نيم واكنش اكسايش اين سلول در نيم) 2

CHصورت  ها به واكنش كلي در اين سلول) 3 (g) H O(l) CO(g) H (g)4 2 23   باشد مي. 

Hمول  8ازاي مصرف يك مول اكسيژن،  واكنش كاهش، به در نيم) 4 (aq) شود نيز مصرف مي. 



 

 

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي ::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

 

 

 

 .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

 روع به موقعـش
 )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه -294

  .شود و مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر د) ١

 .شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

 .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

 رينـمتأخ
 شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

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

 شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

 .شود ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

 .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

 انـمراقب
 كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

 ضعيف) 4 متوسط) 3   خوب) 2 خيلي خوب) 1

 ترك حوزه –مون پايان آز
 شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

  گاهي اوقات) 2

   به ندرت) 3

 گاه خير، هيچ) 4

 امروز  ونـارزيابي آزم
 كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي روزكيفيت برگزاري آزمون امبه طور كلي  -298

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1

 
 

  zistkanoon@2:با كانال تلگرامي تخصصي تجربي به آدرس مقابل همراه باشيد* 
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