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  9797  ماهماه    ديدي  2121آزمون آزمون   
 تجربيتجربي  التحصيالنالتحصيالن  فارغفارغاختصاصي اختصاصي 

  
 
  
  

  سؤال سؤال   114400  ::سوالسوالتعداد تعداد 
  دقيقهدقيقه  150150  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گويي زمان پاسخ شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 45   101 -130  30  رياضي
  دقيقه 35  131 -180  50  شناسي زيست

  دقيقه 40   181-210  30  فيزيك
  دقيقه 30  211 -240  30  شيمي

  ـــــ 294-298  ـــــ  نظرخواهي حوزه
  دقيقه 150  ـــــ  140  جمع كل

  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  طراحان به ترتيب حروف الفبا 

  
  

  رياضي
 لويي  ميثم حمزه –افشار  سپهر حقيقت –فروشان  ايمان چيني –اميرهوشنگ انصاري  –حسين اسفيني  –علي ارجمند  –مصطفي ابراهيمي  محمد

سلطاني   سامان فريد–فرشاد فرامرزي  –جاني  فرنود فارسي –حميد عليزاده  –اصغر شريفي  علي –محمد زريون  –محمدامين روانبخش  –ان حيدري آري
  ميالد منصوري  سروش موئيني –مهدي مالرمضاني  –ليال مرادي  –سينا محمدپور  –منش  رسول محسني –محمدجواد محسني  –ميثم فالح 

  شناسي زيست
پور   هادي حسن –مسعود حدادي  –مهدي جباري  –شايق  علي پناهي –فرد  اميرحسين بهروزي –پوريا آيتي  –عليرضا آروين  –اله امرايي  روح

مهرداد محبي   –علي كرامت  –شكيبا ساالرونديان  –خليل زماني  –محمدمهدي روزبهاني  –شاهين راضيان  –فر  اميرحسين حقاني –سپهر حسني 
 بهنام يونسي –سينا نادري  –ميرحبيبي  بهرام

  فيزيك
ميثم برنائي   –اميرحسين برادران  –زهره آقامحمدي  –نسب  عبدالرضا اميني –اسماعيل امارم  –محمد اكبري  –عباس اصغري  –محمد اسدي 
مهرداد مرداني   –فاروق مرداني  –محبي غالمرضا  –مصيب قنبري  –مقصودي  سعيد حاجي –فرهاد جويني  –مليحه جعفري  – يهاشم سيدايمان بني
  بهنام نوبخت –سعيد نصيري  –سعيد منبري 

  شيمي

زاده   مرتضي رضائي –محمد رضايي  –مسعود جعفري  –كامران جعفري  –نظر  حامد پويان –محمد آخوندي  –عبدالحميد اميني  –حامد اسماعيلي 
رسول عابديني زواره   – مسعود طبرسا –محمدجواد صادقي  –االسالمي خياوي  ميالد شيخ – پولاالسالمي  عليرضا شيخ –پرويزي  شهرام شاه –حامد رواز 

 اميرحسين معروفي  –حسن رحمتي كوكنده  –محمدجواد فوالدي  –علي فرزادتبار  –ميكائيل غراوي  –محمد عظيميان زواره  –فرشيد عطايي 
 حسين ناصري ثاني 

  
    

  
 
  

  ران و ويراستاران گزينشگ
  

  
  
  
  
  

مسئول درس   گروه ويراستاري ويراستار استاد مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

  فرزانه دانايي  اميرحسين كارگر جدي –علي مرشد   مهرداد ملوندي  سينا محمدپور  لويي ميثم حمزه  رياضي

  فر مهدي آرام  شناسي زيست
  دوالبي  عليرضا نجف –اميررضا مرادي  –فرد  اميرحسين بهروزي  زيار اعتمادزادهما  شكيبا ساالرونديان  وزبهانيمحمدمهدي ر

  اكبري ليدا علي  مجتبي عطار

  نژاد محمدامين عمودي –اميرمهدي جعفري  –نيلوفر مرادي   كفش حميد زرين  اميرحسين برادران  اميرحسين برادران  فيزيك
  الهه مرزوق  اميررضا صدر يكتا

  الهه شهبازي  ساجد شيري –الهي  بهراد نعمت –پور  مبينا شرافتي  آبادي مصطفي رستم  سيدسحاب اعرابي  اميرحسين معروفي  شيمي
  
  
  

  

  زهراالسادات غياثي  مدير گروه
  گير هادي دامن  مسئول دفترچه آزمون

  اكبري ليدا علي: مسئول دفترچه - مريم صالحي: مدير گروه  مستندسازي و مطابقت مصوبات
  يحميد محمد  ناظر چاپ
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  3 : ةصفح  تجربي التحصيالن اختصاصي فارغ   رياضي - دي 21آزمون  –»4« ةپروژ
  

 
 

 محل انجام محاسبات

  
 
 

 عدد فرد باشند، كدام است؟ باشد، احتمال آن كه هر دو 6شده برابر اگر مجموع اعداد رو. اند تاب شدهبا هم پر سالم دو تاس - 101
1( /0 4  2 (/0 5  3( /0 6  4( /0 2  

ت شـهر  اگر جمعي. سال سن دارند 15كمتر از  Bدرصد جمعيت شهر  40و  Aدرصد جمعيت شهر  B ،30و  Aدر دو شهر  - 102
A  نصف جمعيت شهرB  رد فسال از اين دو شهر انتخاب شود، با كدام احتمال اين  15باشد و به تصادف يكي از افراد كمتر از

 خواهد بود؟ Bاز شهر 

1 (5
11  2 (8

11  3 (7
11  4 (6

11  

 يطور تصادف به A ةاز جعب .باشد سياه ميمهرة  6سفيد و مهرة 4شامل  B ةسياه و جعبمهرة  5د و يسف ةمهر 3شامل  Aجعبة  - 103
 خارج شده سفيد است؟ ةكنيم؛ با چه احتمالي مهر اي خارج مي مهره B ةسپس از جعب ،كنيم مي B ةوارد جعب برداشته و مهره 2

1 (19
48  2 (131

336  3 (65
168  4 (67

168  

fتوابع  - 104 (x) [x] [ x]    وg(x) x ax b  2 اگر برد تابع . مفروضندgof  برابر{  كدام است؟ aباشد،  2{

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

fاگر  - 105 (g(x)) x x  23 6 fو  5 (x) x 3 )gباشد،  4  كدام است؟ 2(

  -3) 4  -5) 3  2) 2  صفر) 1
yضابطة وارون تابع  - 106 x x  2 3  اي كه صعودي است، كدام است؟ در بازه 1

1 (xy ;x3 25


      

2 (xy ;x3 35


    
3 (y x ;x3 2        
4 (y x ;x3 3    

fاگر  - 107 (x) x x 2 gو  3 {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}   2 0 0 3 1 1 3 fog)گاه حاصل  باشند، آن 2 )( ) 1  كدام است؟ 2

 تعريف نشده) 4  6) 3  3) 2  صفر) 1

xهاي معادلة  مجموع جواب - 108 xe e  211 2 12  كدام است؟ 0

1 (Ln3  2 (Ln6  3 (3  4 (6  

  دقيقه 45: وقت پيشنهادي  رياضي
  152تا  145هاي  صفحه: 2رياضي +  136تا  130و  115تا  90، 86، 81، 80، 66تا  59، 38تا  31هاي  صفحه: 3رياضي +  82تا  1هاي  صفحه: عمومي رياضي
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  4 : ةصفح  تجربي التحصيالن اختصاصي فارغ   رياضي - دي 21آزمون  –»4« ةپروژ
  

 
 

 محل انجام محاسبات

 باشند، حد مجموع جمالت آن كدام است؟5log با اگر جملة اول و قدرنسبت يك دنبالة هندسي، هر دو برابر - 109

1 (log 5
2  2 (log /0 5  3 (log20  4 (log52  

nترين كران پايين دنبالة  بزرگ - 110
na
n





2 1
5  كدام است؟ 4

1 (1
4  2 (1

3  3 (2
  صفر) 4  5

fاگر  - 111 (x) x x | x |  1 با دامنة 2[ , )  ،1دامنة تابع  تعداد اعداد صحيح دردرنظر گرفته شودf of كدام است؟ 

1 (3  2 (8  3 (2  4 (6  

fسهمي  براي - 112 (x) ax bx c  2 نامساوي ac
b
0 نمودار تابع  تواند نميكدام گزينه . برقرار استf ( x) باشد؟ 

1 (
x

y

  2 (x

y

  
3 (x

y

  4 (x

y

  
fاي  ماندة تقسيم چندجمله اگر باقي - 113 (x)  5برx   4وx  2باشـد، نمـودار تـابع     5و  3ترتيب برابر  بهy f (f (x)) x   خـط ،

4x  كند؟ را با چه عرضي قطع مي 

1 (8  2 (15  3 (11  4 (5  
fاگر قسمتي از نمودار  - 114 (x) asin(b x)  1  به شكل زير باشد، مقدارb تواند باشد؟ كدام گزينه مي 

1 (2     
2 (2-     

3 (3
2    

4 (1
2   

2اگر  - 115 21 2
sin x

cos x



2sinگاه مقدار  آن باشد،  x كدام است؟ 

1 (/0 6  2 (/0 8  3 (/0 4  4 (/0 3  

22جواب كلي معادلة  - 116 1 2 4sin x cos( x )    كدام است؟(k )  

1 (k
2 16
 
  2 (k

2 16
 
  3 (k

2 8
 
  4 (k

2 8
 
  

y

5

3

1

x
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  5 : ةصفح  تجربي التحصيالن اختصاصي فارغ   رياضي - دي 21آزمون  –»4« ةپروژ
  

 
 

 محل انجام محاسبات

1sinمعادلة  - 117 x(tan x cot x)  0در بازة  چند جواب حقيقي 2[ , ] دارد؟ 

  4) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

5اي در فاصلة  گلوله - 118 10mمتري از يك ديوار با سرعت  3
s

مطـابق  (شـود   نسبت به سطح افقي پرتـاب مـي   و با زاوية حادة  

)و زاويـة پرتـاب    (v)برحسب سرعت پرتاب گلوله  (d)نيم مسافت افقي طي شده دا مي). شكل )   از رابطـة
2 2

10
v sind 

 
 كند؟ گلوله قبل از رسيدن به زمين به ديوار برخورد مي، ازاي كدام مقادير  به. آيد دست مي به

1 ( 
  12 6     2 ( 

  6 3     

3 ( 
  8 4     4 ( 

  3 2   

حاصل  - 119
2

1

1
2 1x

x [x ]lim
x x

 
 

 برابر كدام است؟

1 (2   2 (2
3   3 (4

3  4 (4  

6اگر مجموعه جواب نامعادلة  - 120 2 1| x | x    به صورت(a ,b)  ،باشدa b كدام است؟ 

1 (1
3  2( 2

3  3 (1  4 (4
3  

xهاي معادلة  مجموع جواب - 121
| x || x | x x


 

  

2
3 2

3 1 2 1
11 1

 كدام است؟ 

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

1اگر مساحت مثلث حاصل از برخورد نمودارهاي دو تابع  - 122
[x b] [ x] , x

f (x)
b , x
   

   




2g(x)و   | x a |     64برابـر 

b)كدام است؟  bباشد، مقدار  ) 

1 (9  2 (8  3 (7  4 (6  

حاصل  - 123
x

cos xlim
tan x


20

 كدام است؟ 1

1 (1
2   2 (1

4  3 (1
8  4 (1

16  

35

α
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  6 : ةصفح  تجربي التحصيالن اختصاصي فارغ   رياضي - دي 21آزمون  –»4« ةپروژ
  

 
 

 محل انجام محاسبات

1xصورت مقابل باشد، حاصل  به fاگر نمودار تابع  - 124 k

xlim
f (x) 

 كدام است؟

1 (     2 (  
 k) 4    صفر) 3

اگر  - 125
3 2
2

2 1 2
1x

(a )x bxlim
ax

  



aباشد،   b كدام است؟ 

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

1xدر  fاگر خط مماس بر نمودار تابع - 126  صورت زير باشد، حاصل  به
0

1 1
h

f ( h) f ( )lim
h

  كدام است؟ 

 
1 (1    

2 (1-    
3 (2   

4 (2-    

3اگر  - 127 21 2 6f (x) (x ) x x    1باشد، مقدارf ( ) كدام است؟ 

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

fاگر مقدار مشتق و مقدار تابع  - 128 (x)  1در نقطةx 2و  3ترتيب برابر  ، به( )  باشد، حاصل
2 2

1
1

1x

f (x) f ( )lim
x




 كدام است؟

1 (6-  2 (6  3 (12-  4 (12   

0كدام گزينه در مورد تابع  - 129
0

x ; x
f (x)

x ; x

  
 

 ؟نيستصحيح  

1 (f ( )1 0       2 (f ( ) f ( )1 1        
3 (f ( ) f ( )1 2        4 (f ( ) f ( )1 2 0     

yاگر نمودار تابع  - 130 asin x صورت قدرمطلق تفاضل حداقل و حـداكثر مقـدار    قطع كند، در اين135ها را با زاوية x، محور 2
 كدام است؟ aممكن براي 

  4) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

1

2

x

y

y f(x)

k

1

y

x
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  7 :ةصفح  تجربيالتحصيالن  اختصاصي فارغ  شناسي زيست –دي  21 آزمون –» 4«پروژة  
  

  
 كند؟  تكميل مي نادرستيبه  ، عبارت زير راكدام گزينه - 131

S در فرد مبتال به بيماري كم خوني داسي شكل و داراي ژنوتيپ« SHb Hb ..........« 
  .وتئين هموگلوبين تغيير كرده استساختار سه بعدي و اختصاصي پرقطعاً ) 1
  . شود مييافت  SHb اللها بيش از دو  لولسدر برخي  )2
  .ظرفيت حمل اكسيژن در فشار اكسيژن عادي پايين است )3
  . شود ها به فرزندان منتقل مي مربوط به اين بيماري توسط گامت )هاي(الل قطعاً) 4

اين ة كدام عبارت زير دربار. تعادل خارج شود حالت ، جمعيت ازشود اعث ميدهد كه ب ان ميشمقابل يكي از عواملي را نشكل  - 132
 عامل صحيح است؟ 

  . باشد به نسل بعد تاثيرگذار مي افراد جمعيتهاي  بر روي شانس انتقال ژن) 1
  . گذار باشد تواند بر تنوع اللي در جمعيت تاثير مين ،جهش برخالف) 2
  . ذاردگ ي با تعداد افراد بيشتر تاثير بيشتري مييها بر جمعيت) 3
  . شود نمي ز نسلي به نسل ديگرا ها وتيپباعث تغيير فراواني نسبي ژن) 4

  است؟ نادرستد، نميكرومتر دار 10اي بيشتر از  اي كه اندازه زنده هاي همة سلول اچند مورد از موارد زير در رابطه ب - 133
  .گيرد صورت مي ازمر پلي DNAاي، توسط آنزيم  هاي هسته سازي ژن همانند )الف
   . توليد شده است سلول درون همان هاي زيستي اسيد توسط كاتاليزور هر مولكول نوكلئيك) ب
   . شود ، در پي بيان يك ژن در سلول توليد ميسلولكاتاليزور زيستي  هر نوع) ج
 . دشون توليد شده در هسته، براي انجام كارهاي خود دستخوش تغييراتي مي هايRNAبسياري از ) د
1( 1                        2( 2   3( 3                     4( 4  

  …، به دنبالِ DNAيند همانندسازي ادر فر - 134
  . دنشو مراز مصرف مي پلي DNAفسفاته موجود در محيط توسط آنزيم ، نوكلئوتيدهاي تكراهي همانندسازي دوتشكيل  )1
استر نوكلئوتيد  با شكستن پيوند هيدروژني و فسفودي پليمرازيدر طي فرايند ز، دو آنزيم همانندسازي كننده فعاليت هر آنزيم هليكا) 2

  .كند اشتباه را جدا مي
  . شود نوكلئوتيد جدا مي آن ، دو مولكول فسفات ازDNAهاي در حال ساخت  نوكلئوتيد به انتهاي رشتههر اتصال ) 3
  . كند نزيم همانندسازي كننده صحت رابطة مكملي بين بازهاي آلي را بررسي مياستر، آ برقراري پيوند فسفودي) 4

   … به طور قطع اين جانداراندر . ، گروهي از جانداران شروع به توليد اكسيژن كردندميليارد سال پيش 5/2در حدود  - 135
  . يابد كاهش مي DNA) هاي(مولكول خوردگي پيچشروع همانندسازي، ابتدا  قبل از )1
  . شود هاي مكمل ساخته مي متصل به غشاء رشته DNAاز روي دو رشتة ط فق) 2
  . دهد فسفات از دست مي RNAبراي توليد  فقط ،ههر نوكلئوتيد داراي قند ريبوز و سه فسفات) 3
  . گيرد قرار مي DNAدست دادن دو فسفات در ساختاربا از  ATP، دار ا نوكلئوتيد تيمينجهت ايجاد رابطة مكملي ب) 4

 است؟ نادرستها  كدام گزينه در مورد همانندسازي در باكتري - 136
  .دهد طرفه رخ مي صورت يك به DNAراهي همانندسازي، فرآيند ساخت  در هر دو) 1
  .رسند شوند و در جايگاه آغاز همانندسازي به هم مي نندسازي به تدريج از هم دور ميهاي هما راهي دودر هر همانندسازي ) 2
  .هاي هليكاز است مراز دو برابر تعداد آنزيم پلي DNAهاي راهي همانندسازي تعداد آنزيم در هر دو) 3
4 (DNA ها نقش دارد د ميان دئوكسي ريبونوكلئوتيدمراز در شكستن و ايجاد پيون پلي.  

  . …، ها پروكاريوت … ها يوكاريوتدر فرايند همانندسازي در  - 137
  . شوند ها جدا مي باز و هيستون DNAپيچ و تاب  - همانند )1
  . كند فعاليت مي پليمرازDNA، بيش از يك آنزيم DNA ةاز شددر هر بخش ب -برخالف) 2
  . اي است گيرد، قطعاً دو رشته ثير هليكاز قرار ميأكه تحت ت يداسي هر نوكلئيك - دهمانن) 3
   . شود افزوده مي سلول، بر مقدار ژنوم يسلول ةدوم چرخ ةفقط در مرحل -  برخالف) 4

نده خود در بين واحدهاي ساز استرداراي پيوند فسفوديدرست است كه  يوكاريوتي سلولهاي  آنزيم ةربارة همكدام عبارت، د - 138
  د؟نباشمي

  . ، ممكن است دچار تغييراتي در ساختار خود شوندقبل از خروج از هسته) 1
   .دنشو توليد مي سلولبخشي از ژنوم به  پليمراز RNAدرپي اتصال نوعي آنزيم ) 2
  .دنشو خطي موجود در هستة سلول توليد مي DNAدر اثر رونويسي از ) 3
  . دنشوتوليد مي سلولي خطي در DNAويسي بخشي از مولكول از رون) 4

دقيقه 35 : وقت پيشنهادي  شناسي زيست
شناسي و  زيست+  178تا  164و  158، 152، 126، 117تا  102هاي  صفحه: 2شناسي و آزمايشگاه  زيست+  127تا  4هاي  صفحه :دانشگاهي شناسي پيش زيست

  28و  27 هاي صفحه: 1آزمايشگاه 
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هاي فردي به دست آمد كه در طي  از فعاليت عامل ايجاد كنندة كپسول در باكتري بدون كپسول،اطالعات اوليه در مورد  - 139
  …هايش  آزمايش

  . چگونگي انتقال اين ماده مشخص شد) 2    . ماهيت اين ماده مشخص شد )1
  . ديگر روشن شد ي به سلولسلولتوانايي انتقال مادة وراثتي از ) 4  .را ترانسفورماسيون ناميدفرايند رخ داده ) 3

 كند؟  طور صحيح تكميل مي زير را به ةچند مورد جمل - 140
  ».است........ سال قبل از  يك ميلياردحدوداً مربوط به ............. اطالعات جمع آوري شده توسط پژوهشگران نشان داد كه «

  چهارمين انقراض گروهي –داران  آفرينش اولين مهره) الف
  ها شروع فتوسنتز سيانوباكتري –ترين سنگواره  قديمي) ب
  پنجمين انقراض گروهي –ها  پيدايش اولين پروكاريوت) ج
  داران در خشكي  پيدايش نخستين مهره –آفرينش نخستين جانداران پرسلولي ) د
1( 1              2( 2               3( 3            4( 4 

  كند ؟ كدام گزينه عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي - 141
  » . …آزمايشات ايوري  …در آزمايشات گريفيت «
  .ها شناخته شد ها عامل مرگ موش كپسول باكتري -برخالف) 1
  . تواند منجر به تغيير فنوتيپ شود ها مي تغيير در ژنوتيپ باكتري - همانند) 2
  .گرفتصورت كپسول  ةة مراحل، انتقال ژن آنزيم سازنددر هم -برخالف) 3
  . هاي موجود در آن تخريب شدند دار، پروتئين كپسولهاي  در پي استخراج عصارة باكتري - همانند) 4

  …ها پي برد كه  به موش …گريفيت در آزمايشات خود با تزريق  - 142
  . ا نيسته به تنهايي عامل مرگ موش كپسولوجود  - كپسولهاي فاقد  باكتري )1
  .است ها در موشالريه  ذاتعامل اصلي ايجاد  DNAمولكول  - هاي كشته شده با گرما باكتري) 2
  . تواند از يك باكتري به باكتري ديگر منتقل شود مادة وراثتي مي -دار كپسولهاي  باكتري) 3
  .تغيير ظاهر خود را دارندها توانايي  باكتري -زنده  كپسولدار كشته شده و بدون  كپسولهاي  مخلوط باكتري) 4

  …، سالم و بالغ انسان ماكروفاژهاي بدندر  - 143
    . شود ي موجود در سلول، رونويسي ميDNAهاي  همة بخش )1
  . شوند انداز متصل مي براي بيان ژن پادتن، عوامل رونويسي به راه) 2
    . اردحداقل يك توالي تنظيمي نقش د ،سلولدر تنظيم بيان هر ژن ) 3
  . توانايي ترجمه دارد مراز پلي RNAول هايي از هر محص شتنها بخ) 4

   …امكان  …، به دنبال در ارتباط با اپران لك شيا كالييدر باكتري اشر - 144
   .شود ايجاد ميي اركننده از بخش تنظيمجدا شدن مه - ايجاد ساختار پر مانند روي بخش غيرتنظيمي ژن )1
  . افزايش غلظت فسفات آزاد درون سلول وجود ندارد -لساكاريد به درون سلو افزايش ورود نوعي دي) 2
  . وجود دارددر نهايت  mRNAپپتيدي از مولكول  توليد سه نوع رشتة پلي - ها روي ژن مراز پلي RNAحركت آنزيم ) 3
  . وجود ندارد گاه هيچ د شيرهاي تجزيه كنندة قن افزايش بيان ژن آنزيم -كننده اتصال نوعي پروتئين به بخش تنظيم) 4

  شود؟ پيك بعد از رونويسي حذف مي RNAهايي از مولكول  بخش ها در آن هايي درست است كه سلولكدام عبارت، دربارة همة  - 145
  . كند شود، فعاليت مي كه توليد مي سلولدر همان بخش از  مراز پلي RNAآنزيم  )1
  . روند مي كلروپالستشوند، به  ساخته مي يتوپالسمسهايي كه در  برخي از پروتئين) 2
  . شود پيش از پايان رونويسي آن انجام مي همواره پيك، RNAپپتيد از روي اطالعات  ساخته شدن پليشروع ) 3
  .ي تنظيم بيان ژن وجود داردتري برا بيش، فرصت ها مربوط به آن پيك RNAو ترجمة  اي ي هستهها جدا بودن محل رونويسي ژن به علت )4

  چند مورد زير صحيح است؟  - 146
  »… قطعطور  دهد، به را در مقابل آن قرار مي TACآنزيمي كه نوكلئوتيدهاي مكمل توالي هر «

  . ريبونوكلئيك اسيد و پروتئين توليد شده است در ساختارهاي حاوي) الف
  . قند متفاوتي با رشتة الگوست كند كه داراي محصولي توليد مي) ب
  . توانايي توليد مولكولي با پيوند هيدروژني را ندارد) ج
  . هاي زنده فعاليت دارد در همة سلول) د
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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    …، Pپپتيد به جايگاه ناقل متصل به پلي RNAهاي غشايي، همواره پس از ورود  پيك پروتئين RNAدر ترجمة  - 147
  . گيرد شكل مي كدون و آنتي كدوننوعي پيوند غيركوواالنسي بين  )1
  . شود متصل مي Aموجود در جايگاه  ناقل RNAبازوي بلندتر  آمينواسيد بعدي به) 2
  . شود منتقل مي Aجايگاه ناقل، به RNA پپتيدي متصل به رشتة پلي) 3
  . گيرد قرار مي Aزيستي در جايگاه مرنوعي پلي) 4

يافت  حاوي يك آمينواسيد ناقل RNA، دو مولكول ريبوزومپروكاريوتي، درون  mRNAدر بخشي از مراحل ترجمه يك - 148
  دهند؟  صله قبل و بعد از اين مرحله رخ ميترتيب بالفا كدام وقايع به. شود مي

   Pانتقال آمينواسيد به جايگاه  - Aحامل آمينواسيد به جايگاه  tRNAورود  )1
  Pدر جايگاه  كوواالنسيپيوند  شكست -Aتشكيل پيوندهاي هيدروژني در جايگاه ) 2
  Aپيوندهاي هيدروژني در جايگاه  ه شدنشكست -Pفاقد آمينواسيد از جايگاه  tRNAخروج ) 3
  Aفاقد آمينواسيد از جايگاه  tRNAخروج  - Pواسيد به جايگاه حامل آمين tRNAورود ) 4

   …، قطعاً  …اي كه  برخالف مرحله …ترجمه كه  ه ازدر هر مرحل - 149
  .باشد قابل مشاهده مي ريبوزومحركات  –شوند  از هم جدا مي ريبوزومزيرواحدهاي  –شود  پر مي tRNAتوسط  Pفقط جايگاه  )1
  . شود توسط ساختاري نوكلئوتيدي اشغال مي Aجايگاه  –شود  خارج مي ريبوزوماز  پپتيدي رشتة پلي –شود  پيوند پپتيدي تشكيل مي) 2
  .شود پيوند پپتيدي تشكيل مي –شود  مي Aناقل وارد جايگاه  RNA –كند  فعاليت مي جمهعامل پايان تر) 3
  . ندك را ترك مي ريبوزومناقل،  RNA – شود ميكامل  ريبوزومساختار  –وجود دارد  ريبوزومناقل درون  RNAحداقل يك مولكول ) 4

  كند؟  سب كامل ميطور منا كدام گزينه، عبارت زير را به - 150
  » …طور حتم  ، به …اي از فرايند ترجمه كه  در هر مرحله«
  . شود نميمشاهده  Pجايگاه  در UGAتوالي  –شود  پيوند پپتيدي تشكيل مي Aدر جايگاه  )1
  . شود توسط نوعي پروتئين اشغال مي Aجايگاه  –شود  شكيل ميپيوند هيدروژني شكسته و ت) 2
  . شود خارج مي Pناقل بدون آمينواسيد از جايگاه  RNA –شود  ديده مي ريبوزومناقل در  RNAيك فقط ) 3
  . صورت جدا از هم ديده شوند به توانند مي ريبوزومزيرواحدهاي  –شود  وارد نمي Aبه جايگاه  كدون آنتيتوالي ) 4

  درست است؟ لزوماً چند عبارتكه در يك سلول يوكاريوتي رخ داده است،  زيربا توجه به شكل  - 151
  . باشد در حال انجام مي) ب(رونويسي در جهت ) الف
  . تر است نزديك B ةسبت به نقطن A ةنقطبه  ژن در حال رونويسي انداز قطعاً راه) ب
  . اند طور همزمان رونويسي را شروع كرده به مراز پلي RNAين آنزيم چند) ج
  . باشند مي در حال توليد زمان طور هم بهمولكول ريبونوكلئيك اسيد چند نوع ) د
  . شود ، چندين پروتئين يكسان توليد ميته شدهساخ هاي RNAدرنهايت به دنبال ترجمه قطعاً ) هـ
1( 1  2 (3  3 (4  4 (2  

  …هاي پروكاريوتي، هر  سلول …هاي يوكاريوتي  سلولدر  - 152
  . ناقل حمل شود RNAهاي  تواند توسط چند نوع از مولكول آمينواسيد مي - همانند )1
  .شود توسط افزاينده و عوامل رونويسي متصل به آن انجام مي ،سلول ژني درتنظيم بيان  -برخالف) 2
  .باشد در ساختار خود مي AUGالم حاصل از رونويسي الزاماً داراي كدون س mRNA - همانند) 3
  .پروتئين عامل رونويسي با اتصال به افزاينده در تنظيم بيان ژن نقش دارد -برخالف) 4

  كند؟  مي تكميل نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 153
  » …كند،  استفاده مي …كه از نوكلئوتيدهاي داراي باز آلي  آنزيم پليمرازير ان، هپوششي معدة انس سلولدر هستة يك «
  . استر نقش دارد در شكستن و تشكيل پيوندهاي فسفودي -آدنين )1
  . دهد قرار مي در برابر رشتة الگورا  با رشتة الگو نوكلئوتيدهايي با قند متفاوت -يوراسيل) 2
  . به عنوان الگو استفاده كندرا  DNAو رشتة مولكول د ممكن است هر يك از -توزينيس) 3
  . دار است فاقد توانايي شكستن پيوندهاي ميان بازهاي آلي نيتروژن -تيمين) 4

  …، امكان  …اي كه  كنندة الكتوز در اشريشياكالي، در مرحله ههاي تجزي در اولين مرحله از ساخت آنزيم - 154
  . شكستن پيوند هيدروژني وجود ندارد - گيرد  يسي در مقابل آن قرار ميمكمل توالي پايان رونو) هاي( نوكلئوتيد )1
  . داردوجود  DNAحركت آنزيم بر روي دو رشتة  -شكند  ريبونوكلئوتيدها براي اولين بار مي پيوند بين دئوكسي) 2
  . داردنوجود  DNAرونويسي از اولين نوكلئوتيد  - شود مي شناسايي DNAروي مراز پلي RNAمحل آغاز فعاليت آنزيم ) 3
  .داردوجود  همان ژن انداز مراز به سمت توالي راه پليRNAآنزيم  حركت - شود توالي نوكلئوتيدي كدون آغاز، رونويسي مي) 4
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  ؟ كند نميطور مناسب كامل  كدام گزينه، عبارت زير را به - 155
و مبتال به نوعي  B، دختري با گروه خوني Aو ABهاي خوني  داراي گروه ترتيب به از ازدواج زن و مردي سالم و«

  » …طور حتم،  ده بهدر اين خانوا. ستيكي متولد شده ابيماري ژنت
  . در پدر و مادر، يكسان است Rhگروه خوني  ژنوتيپ )1
  . ناخالص است ژنوتيپ، داراي ABOدر براي گروه خوني پ) 2
  . ، با هم متفاوتندهاي دختر كروموزومدر  ABO هاي گروه خوني الل) 3
  . هاي جنسي قرار دارد كروموزوميكي از  دربيماري ژنتيكي دختر،  هاي الل) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 156
  . وجود ندارد Rhو  ABOگروه خوني  هاي الل امكان كراسينگ اور بين) 1
  . نوتركيب ايجاد نشودگامت كروموزوم همتا، ممكن است دو اور بين دو  در اثر كراسينگ) 2
  . انجام شود كراسينگ اور، فرايند ، ممكن است در اسپرماتوسيت اوليهYبا كروموزوم  بدن هر انسان سالمدر  )3
  . دهد اور رخ  كراسينگ ، ممكن استهاي اووسيت اوليه سلولساختارهاي چهاركروماتيدي در در زمان تشكيل ) 4

 كند؟  تكميل مي نادرست، عبارت زير را به طور چند مورد - 157
  »................جاندار .................  ورزي ژني قرار گرفت اولين جانداري كه مورد دستدر «

  . مورد مطالعه ايوري و همكارانش، فرصت بيشتري براي تنظيم بيان ژن وجود دارد –برخالف ) الف
  .دارند نسبت به يكديگر ، توالي آمينواسيدي بسيار متفاوتيهاي رونويسي كننده عامل بيماري كزاز، پروتئين –همانند ) ب
  . هاي بسيار زيادي وجود دارد رونويسي، نوكلئوتيدي تنظيم هاي موثر در بين توالي ،داراي عوامل رونويسي –برخالف ) ج
  . كند ، قطعاً مولكول حاصل از رونويسي تغيير ميها ژنرشتة الگوي اي در جهش نقطهقوع هر ، با ودار واكوئل ضربانداراي  –همانند ) د

1( 1           2( 2    3( 3                4( 4   
كدام . به دنيا آمده است ABدختري سالم با گروه خوني   به هموفيلي وتالو مب Aاي، پسري با گروه خوني  در خانواده - 158

  ها قطعاً صحيح است؟  عبارت در مورد والدين آن
  . باشد يكي از والدين مبتال به هموفيلي مي) 2  . ناخالص هستند ABOهر دو والد از نظر گروه خوني  )1
  . زا براي هموفيلي است بيماري اللپدر فاقد ) 4  . وجود دارد hX اللمادر،  دار هسته هاي سلولدر ) 3

انـد، از   نوتركيـب را جـذب كـرده    DNAهـايي را كـه    اي از مهندسي ژنتيك كه در آن بايد باكتري مرحله ةكدام عبارت دربار - 159
 ؟ درست است  ،اند، جدا شوند جذب نكرده نوتركيب را DNAهايي كه  باكتري

  . كنند نوتركيب، امكان همانندسازي آن را فراهم مي DNAدر با قرار دادن ژن خارجي ) 1
  .كنيم و ژن خارجي را از يكديگر جدا مي نوتركيب استفاده شد، پالزميد DNAبا استفاده از آنزيمي كه براي ساخت ) 2
  . گيرد صورت مي باكتريايياصلي  DNA در خارج ازژن مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك  روي رونويسي از) 3
  . اند ها نسبت به يك آنتي بيوتيك خاص مثل تتراسايكلين مقاوم شده باكتري تمام) 4

  …پيك بالغ رخ دهد،  RNAهر تغييري كه در بخش قابل ترجمة  - 160
      . شود ميجهش خوانده  )1
  . پپتيد خواهد شد سبب تغيير در نوع زيرواحدهاي پلي) 2
    . دخواهد ش ريبوزومهاي وارد شده به  كدونانواع سبب تغيير ) 3
  . شود منجر به تغيير طول مولكول حاصل از ترجمه مي) 4

فراوانـي  . باهم برابـر باشـد   Bو  Aباشد و فراواني دو الل % 64برابر  Oاي متعادل، فراواني افراد داراي گروه خوني  اگر در جامعه - 161
 ، كدام است؟، خون دريافت كنندAتوانند از گروه خوني  ميافرادي كه 

1 (3             %            2 (17              %  3 (18           %  4(19% 
 ..........تركيبي انتخاب طبيعي  ةطبق نظري - 162

  . افتد اتفاق مي II هاي والدين در هنگام آنافاز تفكيك كروموزوم) 1
  .تواند باعث تغيير فراواني نسبي صفات شود ها نمي گوناگوني ژني در جمعيت) 2
  . تواند در بعضي از جانداراني رخ بدهد كه توليد مثل جنسي ندارند ها مي تگوناگوني ژني در جمعي) 3
  . دهد عوامل گوناگوني ژني رخ نمي ة، همجمعيت گوسفندانبرخالف  ها سسكدر جمعيت ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 163
  » ......................ي حباب در پيدايش مواد آلي، طبق الگو «
  . باشد ها مي هاي آتشفشاني درون حبابهاي آلي ساده، گاز منشأ مولكول )1
  . شوند ها مي هاي آلي پيچيده در نهايت از اتمسفر وارد اقيانوس مولكول) 2
  . ندنما فرابنفش محفوظ مي ةعشهاي آلي ساده همانند متان و آمونياك در مقابل ا مولكول) 3
 . شوند فعال مي دريا زيرهاي  آغازين آتشفشانة در مرحل) 4
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ايداركننده، پس از يك انتخاب پ............. شت كه در انتخاب توان بيان دا باتوجه به تأثير انتخاب طبيعي برصفات پيوسته مي - 164
 . يابد مي............ هاي  ، فراواني فنوتيپكوتاه ةدور

  افزايش حدواسط، –برخالف  ،گسلنده) 2  حدواسط، كاهش –همانند  ،دار جهت) 1
 ، تغييرهردو آستانه –همانند  ،گسلنده) 4  هردوآستانه، كاهش –برخالف  ،دار جهت) 3

  …باشد،  …ي ساختاري كه از نوع كروموزومفقط در ناهنجاري  - 165
  . كند تغيير نمي سلولهاي موجود در هستة  مقدار كل ژن –واژگوني  )1
  .شود منتقل ميديگر  كروموزومبه  كروموزومقسمتي از يك  –جايي  جابه) 2
  .كند كاهش پيدا مي سلولمقدار مادة ژنتيكي هسته  -حذفي) 3
  . تواند به رشد و نمو خود ادامه دهد مي زيگوت - ذفيحغير) 4

  كدام عبارت زير صحيح است؟ - 166
  . شدن رخ داده است داشته باشيم، قطعاً جهش مضاعف AIكروماتيدي، دو نسخه از الل تك كروموزوماگر در يك ) 1
  . بوده است كروموزومي جهش از نوع ناهنجاري ساختاريقطعاً تعدادي از نوكلئوتيدهاي خود را از دست دهد،  كروموزوماگر يك ) 2
  . شود معكوس مي كروموزوميك  هر ژندر جهش ساختاري واژگوني، جهت قرارگيري ) 3
  . شود ميغيرهمتاي خود متصل  كروموزومبه  كروموزوميك  اي از جايي، قطعه نوع جهش همراه با جابه هر در) 4

  ؟ نيستچند مورد از موارد موجود براي تكميل جملة زير مناسب  - 167
  » .همراه است …با تغيير در  اي نقطهدر يك سلول لنفوسيت، هر نوع جهش «

  چارچوب خواندن نوكلئوتيدها ) ب  پيك  RNAتوالي نوكلئوتيدي ) الف
  مقدار مادة وراثتي داخل سلول ) د  يك پروتئين ساختار يا عملكرد ) ج
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

، به نواحي ماالرياخيز و پس از اثر انتخاب طبيعي (50HbAHbA + 60HbAHbS + 20HbSHbS)بعد از ورود جمعيتي با تعداد  - 168
با فرض (؟ شود ، چند درصد ميلشك خوني داسي هاي با فنوتيپ سالم از لحاظ صفت كم زادهفراواني ، در نسل بعد با تعادل جديد

 .)كند اينكه جمعيت از تعادل هاردي واينبرگ تبعيت مي
1 (90                2 (91             3( 92                4( 93 

 .......دهد كه  طوالني نشان مي ةخرچنگ نعل اسبي طي يك دورة هاي گون بررسي اثر انتخاب طبيعي بر جمعيت - 169
  . اي هستند به تدريج افزايش يافته است هاي آستانه افرادي كه داراي يكي از انواع فنوتيپاحتمال زادآوري ) 1
  . اند اي، صفات حدواسط سازگاري بيشتري داشته هاي آستانه در محيط زندگي اين جانداران همانند يكي از انواع فنوتيپ) 2
  . ها شده است طبيعي باعث كاهش اين فنوتيپ بو انتخا اي هاي آستانه زا هربار باعث افزايش تعداد فنوتيپ عوامل تنوع) 3
 . شود ، وضعيت اين جانداران حفظ ميدرهر نوع تغيير شرايط محيطي) 4

اگر زن و مردي بتوانند به طور . هاي آسياب، مربوط به نوعي صفت اتوزومي غالب است كنيم كه ظاهرشدن دندان فرض مي - 170
هم چنين  و داشته باشند هر دو والدها در ارتباط با اين صفت، ژنوتيپي متفاوت با  معمول صاحب فرزنداني شوند كه بعضي از آن

 ؟ ، كدام عبارت زير صحيح استبا توجه به توضيحات باال ،در هر زايمان يك فرزند متولد شود
  . هاي آسياب، ژنوتيپ خالص دارد قطعاً هر فرزند داراي دندان) 1
  . شود سه نوع فنوتيپ مختلف مشاهده مي هاي آسياب از نظر صفت دندان ،قطعاً در بين فرزندان اين خانواده) 2
  . ها در بين فرزندان، دو برابر انواع ژنوتيپ والدين است تعداد انواع ژنوتيپ) 3
 .دنتوانند داراي بيش از دو الل براي اين صفت باش هاي بدن فرزندان بالغ مي از سلول عضيب) 4

 . عمل كند............. در جهت كاهش  تواند مي و.......... ........ ،شارش ژن همانند جهش - 171
  )مقصد(تنوع در جمعيت پذيرنده  –دهد  را تغيير مي ها فراواني الل) 1
  تنوع در جمعيت مبدأ –زند  همواره تعادل را برهم مي) 2
  تفاوت بين دو جمعيت  –تواند تنوع اللي ايجاد كند  مي) 3
 تنوع فنوتيپي  –د ده تنوع اللي را تغيير مي) 4

 ........توان گفت  در ارتباط با جدايي زماني پنج گونه قورباغه مي - 172
  . باشند اي كه جدايي زماني دارند، قطعاً فاقد جدايي نازيستايي دورگه مي دوگونه) 1
  . شود مي 5و  3هاي  جدايي گامتي باعث جداماندن گونه) 2
  . كنند، فاقد جدايي نازيستايي دورگه هستند مي فصل متفاوت توليد مثل كه در دواي  دو گونه) 3
 . پوشاني را داشته باشد ها بيشترين هم هاي آميزشي آن زماني است كه فعاليت ة زيستابيشترين احتمال تشكيل جاندار دورگ) 4

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



  12 :ةصفح  تجربيالتحصيالن  اختصاصي فارغ  شناسي تزيس –دي  21 آزمون –» 4«پروژة  
  

وليه كه از تخمدان حاصل از اووسيت ا سالم هاي سلولة ، چند مورد دربارو ناقل بيماري هموفيلي بالغطور معمول در يك فرد  به - 173
 ؟صحيح استقطعاً ، كنند در لقاح شركت ميشوند و  آزاد مي

  . ، از دونيمه با محتواي ژنتيكي يكسان تشكيل شده استها هر كروموزوم هسته آن )فال
  . شود ل براي هموفيلي يافت ميها، حداكثر يك نوع ال سلولاين ة در هست)ب 
 . ر ژنوم خود دارندهاي مسئول تعيين جنسيت را د ژن ،همگي )ج
  . اند فقط يك عامل مربوط به هر صفت را دريافت كرده )د

1( 1                     2( 2             3( 3             4( 4 
 ...... ميليون سال پيش از دريا بيرون آمدند،  370پيش از پيدايش دوزيستان اوليه كه حدود  - 174

  . شد هاي هوايي مرطوب يعني شش بودند كه براي جذب اكسيژن هوا استفاده مي جود آمدند كه داراي كيسهجانداراني بو) 1
  . جانداراني وجود داشتند كه براي محافظت از خود در برابر از دست دادن رطوبت بدن به اتمسفر، پوستي محكم داشتند) 2
  . كن خشكي بودندخزندگاني از قبيل كروكوديل بزرگترين گروه جانداران سا) 3
 . ها اين امكان را داد كه به جاي مكيدن غذا آن را به دهان بگيرند و ببلعند تشكيل آرواره به ماهي) 4

 .......... ، قطعاً .......... ةهر جانور دو رگ - 175
 .كند مي توليد نازا يا ضعيف هايي زاده – زيستا) 2                 . ميرد مي تولد از پس كمي ةفاصل با –نازا ) 1
 .كند مي پايدار را خود والد هاي گونه بين ژن تبادل روند – زيستا) 4      . دارد را خود والدين هاي ژن تكثير توانايي – نازا) 3

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 176
  ». ..................همانند ...... ......«
  .كنند هايي رخ دهد كه در يك زيستگاه زندگي مي تواند ميان گونه مي ،جدايي مكانيكي –جدايي زيستگاهي ) 1
  .شود) زيگوت(دورگه ندرت ممكن است موجب تشكيل سلول تخم  به ،ناپايداري دودمان دورگه – گامتيجدايي ) 2
  .از سال مشاهده شود خاصي  ممكن است فقط در فصل ،جدايي زماني – رفتاريجدايي ) 3
 .كند هاي نزديك را به روندي پايدار تبديل مي تبادل ژن بين گونه ،زيستايي دورگهنا –نازايي دورگه ) 4

كـدام عبـارت،   . سـازند  يهاي دوك را م هاي غشايي، رشته سيتوپالسمي با همكاري پروتئين هاي نيها، پروتئ در بعضي از سلول - 177
  ها درست است؟  اين سلول ةهم ةدربار

  .غير الگوي ژن مكمل هستندة تهاي حاصل از رونويسي، با رش مولكول) 1
  .كنند ها فعاليت مي هايي كه جزء مونوساكاريدي دارند، در سيتوپالسم آن آنزيم) 2
  .شود هاي حاصل از رونويسي كاسته مي مولكول ةبه دنبال وقوع تغييراتي، از طول هم) 3
 .شوند هاي نوتركيب تشكيل مي هاي همتا، گامت قطعاتي از كروموزوم ةبه دنبال مبادل) 4

  درست است؟كدام گزينه گلويي،  ةقورباغه داراي حفر ةدربار - 178
  .كنند هاي نوتركيب در فرايند لقاح شركت مي گامت) 1
 .گردد مواد زايد نيتروژن دار به صورت اسيد اوريك دفع مي )2
  . رود ياي تنفسي، ابتدا به قلب مخون پس از انجام تبادل گازه) 3
 .شود ياز طريق مصرف سلولز تأمين م ها، گلوكز مورد نياز سلول) 4

باشـد، در   نوع كالله با ژنوتيپ ژن خودناسـازگار مختلـف را داشـته    6گرده فقط توانايي رشد بر روي  ةاگر در گياه شبدر هردان - 179
  ..................جمعيت اين شبدر 

  .شود ييپ براي ژن خودناسازگار مشاهده منوع ژنوت 6ها  در كالله) 1
  .نوع ژنوتيپ دارد 6از نظر اين صفت  گرده ةدان) 2
  .نوع شبدر توانايي رشد دارد 9هاي گرده ايجاد شده در هر گياه شبدر مجموعاً بر روي  دانه) 3
 .توان مشاهده كرد يخالص از نظر اين صفت در كالله مپنج نوع ژنوتيپ ) 4

 نيتأم يبرا طيموجود در مح ياز مواد آل ،يارسخود و با گذشت از نقاط و يچرخة سلول يط تواند يم يسلول جاندار تك ينوع - 180
  است؟  حيصح ريجاندار، چند مورد از موارد ز نيدر ارتباط با ا. خود استفاده كند ينرژا

  .اراي كدون پايان است، دشود يم يراتييدچار تغ ديكه پس از تول RNAهر مولكول ) الف
  .شبيه برگ گياه شبدر استدر سلول  tRNAبعدي  ساختار سه )ب
 . شود يسيرونو تقويتكه با ژن فاصله دارد سبب  يدينوكلئوت يممكن است توال) ج
  . رديصورت بگ زيها ن ها، ترجمه آن ژنانواعي از  از يسياست درضمن رونو ممكن) د
1( 1                     2( 2   3( 3   4( 4  
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 محل انجام محاسبات

  
جـايي   يك از نمودارهاي زير الزاماً مسافت طي شده بـا بزرگـي جابـه    در كدام. ها در حال حركت استxمتحركي بر روي محور - 181

  ثانية اول حركت برابر است؟  1t متحرك در

1(   

v(

t
t1

)
m
s

    2( 

x(m)

t
t1  

3( t
t1

v( )
m
s

  4 (t
t1

(a )m
s2

  

هـاي زمـاني،    يـك از بـازه   در كدام. كند، مطابق شكل زير است ها حركت ميxروي محورـ زمان متحركي كه بر  نمودار سرعت - 182
  شونده است؟  شتاب متحرك منفي و نوع حركت آن كند

     t1تا صفر )1
2(t1 تاt2     
3( t2 تاt3    
4 (t3 تاt4   

هاي زير در مورد حركـت ايـن متحـرك در بـازة      يك از گزينه كدام. ـ زمان حركت متحركي مطابق شكل زير است نمودار مكان - 183
  صحيح است؟  2tتا 1tزماني 

  .نوع حركت متحرك پيوسته تندشونده است) 1
  . ها استxبردار سرعت متوسط اين متحرك در جهت محور )2
  . ها استxبردار شتاب متوسط اين متحرك در جهت محور )3
  . شود شتاب آن برابر با صفر است ك متوقف مياي كه متحر در لحظه) 4

v

t
t1

t
4t2

t3

x

t
t1 t

2

  دقيقه 40: وقت پيشنهادي  فيزيك
 75تا  2هاي  صفحه: 2فيزيك +  112تا  1هاي  صفحه: دانشگاهي فيزيك پيش
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 محل انجام محاسبات

10tبردار مكان اين متحرك در لحظة. مطابق شكل زير است كند حركت مي xكه روي محور  نمودار مكان ـ زمان متحركي  - 184 s 
  كدام است؟  SIدر
1(i55


       

2(i95


   
3( i5


    

4 (i45


  
0tبا هم در لحظة  زمان هاي ثابت در حال حركت هستند و هم ها با سرعتxروي محور Bو Aدو متحرك - 185     از مبدأ حركـت خـود

1در ثانية دوم حركت از مكان  Aمتحرك . كنند عبور مي 20x m  شـود و متحـرك   جا مـي  تا مبدأ مكان جابهB  ثانيـة دوم   4در
1حركت از مكان 60x m 2تا 20x m رسند؟  اي بر حسب ثانيه اين دو متحرك به يكديگر مي در چه لحظه. شود جا مي جابه  

1 (16  2( 16
3  3(14

3  4 (14  
نمودار سرعت ـ زمـان   . مطابق شكل زير است كند، به حركت ميكه از حال سكون شروع نمودار شتاب ـ زمان حركت متحركي   - 186

 آن مطابق كدام گزينه خواهد بود؟ 

1( 2

5 15 25
t(s)

v( )
m
s

  2( 
10

5 15 25
t(s)

v( )
m
s

  

3( 
10

5 15

2520

-10

t(s)

v( )
m
s

 4 (
10

5 15

2520

-10

2
t(s)

v( )
m
s

  

1هاي اگر مكان متحرك در لحظه. كند متحركي روي خط راست با شتاب ثابت حركت مي - 187 1t s،2 5t s  3و 6t s   به ترتيـب
1برابر با 16x m، 2 0x  3و 14x m  اندازة شتاب حركت چند متر بر مجذور ثانيه است؟  ،باشد  

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

90kmثابت خودرويي با سرعت - 188
h

متـري خـود    120راننده ناگهان اتومبيلي را در فاصلة . ركت استدر مسيري مستقيم در حال ح 

18بيند كه با سرعت ثابت  مي km
h

24اگـر بزرگـي شـتاب ترمـز    . جهت با آن در حال حركت اسـت  هم  m

s
باشـد، حـداكثر زمـان     

  .)دهد اتومبيل دوم با سرعت ثابت به حركت خود ادامه مي(اشد، تا به اتومبيل مقابل برخورد نكند؟ العمل راننده چند ثانيه ب عكس
1 (5/3  2( 2  3( 5/1 4 (5/2   

x(m)

t(s)
4

10

-20

2

-2

5

15 25
t(s)

(a )m
s2
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 محل انجام محاسبات

اگـر بزرگـي سـرعت    . كنـيم  سطح زمين در راستاي قائم به سمت باال پرتـاب مـي  متري  48اي را از ارتفاع  گلوله در شرايط خأل - 189
سرعت متوسط گلوله از لحظة پرتاب تا لحظة رسـيدن بـه    بزرگيبرابر  سه لحظة رسيدن به زمينمتوسط گلوله از لحظة پرتاب تا 
m(gپرتاب چند متر است؟  نقطةوج گلوله از انقطة اوج باشد، حداكثر ارتفاع  )

s
 210 

1( 5  2 (2/3  3 (4/6  4 (8  
x بـه صـورت   SIكند، در حركت مي xoy ةمعادلة حركت جسمي كه در صفح - 190 t t 2 yو  4 t  yvو xv اگـر  .اسـت  34

 باشد، در اين صورت كدام گزينه صحيح است؟  yو xترتيب سرعت متحرك در راستاي محور به

1( y x xv v v  23 24 48      
2 (y xv v 3 4  
3 (y x xv v v  2 8 16      
4 (y xv v 3 12  

1Fدو نيروي - 191


2و  4 8F i j 
 

0م به جسمي به جـر   5/ kg  حاصـل از ايـن دو نيـرو    ،شـوند و بـردار شـتاب جسـم     وارد مـي 
6صورت به 12a i j 

  1شد، بردار  با ميF


  .)هستند SIتمام مقادير در (كدام است؟  
1 (i j 2

 
   2( i j  2

 
  3( i j 2

 
 4 (i j2

 
  

10Fمطابق شكل زير، نيروي افقي - 192 N 5به جسمي به جرمkg شود و جسم در آستانة حركت روي سطح افقـي قـرار    وارد مي
Fافقي اگر نيروي. گيرد مي


23افزايش دهيم، جسم با شتاب  7Nرا به اندازة   m

s
. كنـد  روي سطح افقي شروع بـه حركـت مـي    

10اختالف ضريب اصطكاك جنبشي و ايستايي جسم با سطح كدام است؟  N(g )
kg

   
1 (/0 2    2( /0 04    
3( /0 16    4 (/0 02  

و بر روي سطح افقـي داراي اصـطكاكي تحـت تـأثير دو نيـروي افقـي و        xزمان حركت جسمي كه روي محور  –نمودار مكان  - 193
1Fراستاي  هم


2Fو  


fاگر نيروي اصطكاك وارد بر جسم برابر با . در حال حركت است، مطابق شكل زير است 


يك از  باشد، كدام 

  هاي زير صحيح است؟ گزينه
1( F F f1 2 

 
       

2( F F 1 2 0
 

  
Fبردار ) 3 F1 2

 
     .ها استxدر خالف جهت محور 

fبردار ) 4


  .ها استxدر خالف جهت محور 

5kg F

t

x
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 محل انجام محاسبات

نيوتـون، بسـته   . . . طبق قـانون  . كند ه سقوط مياي از كاميون به كف جاد بسته. كند در جاده حركت مي با سرعت ثابت كاميوني - 194
  . . . .ابتدا پس از سقوط روي جاده 

    . كند سوم ـ در خالف جهت حركت كاميون حركت مي) 1
  . كند سوم ـ در جهت حركت كاميون حركت مي )2
    . كند اول ـ در خالف جهت حركت كاميون حركت مي )3
  .كند اول ـ در جهت حركت كاميون حركت مي) 4

در كدام عامل . شود كند و سبب فرو رفتن ميخ در چوب مي اي از چوب، چكش به ميخ نيرو وارد مي هنگام كوبيدن ميخ در قطعه - 195
  ؟ كُند شدن حركت چكش و توقف آن نقش دارد

  واكنش نيروي وزن چكش  )2    نيروي وزن چكش ) 1
  . شود نيرويي كه از طرف ميخ به چكش وارد مي) 4 واكنش نيروي وزن ميخ  )3

22اگر آسانسور با شتاب ثابت. روي يك ترازوي فنري درون آسانسور قرار دارد 400gجسمي به جرم - 196 m

s
شـونده   صورت كنـد  به 

10دهد، چند نيوتون است؟ پايين رود، عددي كه ترازوي فنري نشان مي N(g )
kg

  

1 (8/4  2( 2/3  3( 4  4 (8/3   
اندازة شـتاب گرانشـي   . شود برابر شعاع زمين نسبت به سطح زمين، پرتاب مي 4يك ماهوارة مخابراتي از سطح زمين تا ارتفاع  - 197

  يابد؟  وارد بر آن چند درصد كاهش مي
1 (25  2( 24  3( 96 4 (4  

0تكانة جسمي در فاصلة زماني - 198 25دقيقه از /05 kg.m
s

 35به kg.m
s

اندازة نيروي خالص متوسط وارد بـر  . تغيير نموده است 
  جسم در اين فاصلة زماني چند نيوتون است؟ 

1(10
3   2( 10  3(20

3  4 (20  

1به جرم  mمطابق شكل زير جسم  - 199 8/ kg 1زمان  –اگر معادلة نيرو . در حال سكون استF


2Fو  


1صورت  به SIدر   3F ti


 

2و  8F ( t ) j  


8tباشد، بزرگي سرعت جسم در لحظة   s  چندm
s

10است؟   Ng )
kg

     و ضـريب اصـطكاك ايسـتايي و

0ترتيب  جنبشي جسم با سطح افق به 0و  /5   .)است /4
1 (30  2 (20    
3 (54  4 (25 m F

1

F
2

x

y
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 محل انجام محاسبات

5متحرك به ترتيب اگر بزرگي سرعت و شتاب .دهد اي يكنواخت انجام مي گرم حركت دايره 200متحركي به جرم  - 200 m
s

220و  m

s
 

4باشد، اندازة تغيير تكانة متحرك در مدت
 ثانيه چندkg .m

s
 است؟  

   1) 4  صفر) 3  2) 2  3 )1
 25جرم جسم چگونه تغيير كند تا بسـامد آن  . ايم متصل شده و آن را به نوسان درآورده kبه فنري با ثابت m جسمي به جرم - 201

 درصد افزايش يابد؟ 
    .يابد درصد افزايش  36) 2  .يابد درصد كاهش  36 )1
  .يابدد افزايش درص 64) 4  .يابد  كاهشدرصد  64) 3

0 ترتيـب  بـه  SIدر B و A ةهماهنگ سـاد  دو نوسانگر زمان –مكان  معادلة - 202 02 10Ax / sin t  0 و 01 20Bx / sin t  
 مسافت طي شـده توسـط   بعد از گذشت يك دقيقه كدام گزينه در مورد ،كننداگر هر دو نوسانگر همزمان شروع به نوسان . است
 نوسانگر درست است؟  دو اين
  . است Bتر از نوسانگر متر بيش A ،12نوسانگرطي شده توسط مسافت  )1
  . است Aتر از نوسانگر متر بيش B ،12نوسانگرطي شده توسط مسافت ) 2
  . برابر است Bنوسانگر طي شده توسط با مسافت Aنوسانگرطي شده توسط مسافت ) 3
  .است Bنوسانگر طي شده فتبرابر مسا A ،2نوسانگرطي شده توسط مسافت ) 4

دو برابـر جـرم    Mاگـر جـرم نوسـانگر   . در شكل زير داده شده است Nو Mةهماهنگ ساد زمان دو  نوسانگر -نمودار مكان - 203
 است؟  Nچند برابر انرژي مكانيكي نوسانگر Mانرژي مكانيكي نوسانگر ،باشد Nنوسانگر 

1( 3
2   

2 (9
4  

3 (18  
4 (8   

دامنه انجام دهد،  از سطح زمين نوسان كم eRاگر اين آونگ در فاصلة .دهد دامنه انجام مي روي سطح زمين نوسان كم Aآونگ - 204
 .) شعاع زمين است eR(دامنة نوسان چند درصد و چگونه تغيير كند تا بيشينة شتاب نوسانگر در هر دو حالت يكسان باشد؟ 

    . درصد افزايش يابد 75) 2    . درصد كاهش يابد 75 )1
  . درصد افزايش يابد 300) 4    . درصد افزايش يابد 400) 3

موج عرضي انتشار و سرعت  Bدو برابر قطر سيم Aاگر قطر سيم. اند با نيرويي يكسان كشيده شده Bو Aدو سيم يكنواخت - 205
 است؟  Bچند برابر چگالي سيم Aباشد، چگالي سيم Aدر سيمموج عرضي انتشار سه برابر سرعت  Bدر سيم

1( 2
3  2 (3

2  3 (4
9  4 (9

4  

4

y (cm)

1

M

N
t(s)

-1

-4
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 محل انجام محاسبات

 ........هاي مكانيكي مانند  موج. كنند بندي مي هاي الكترومغناطيسي تقسيم هاي مكانيكي و موج موج ةدو دستها را عمدتاً به  موج - 206
 .....براي انتشار خود به محيط مادي نياز  .......هاي الكترومغناطيسي مانند  و موج ............براي انتشار خود به يك محيط مادي نياز 

  . ندارند –هاي روي سطح آب  وجم –دارند  –هاي صوتي  موج )1
  . دارند –ميكروموج  –ندارند  –نور مرئي ) 2
  . ندارند – ور مرئين –دارند  –هاي روي سطح آب  موج) 3
  . دارند –نور مرئي  –ندارند  - Xپرتوهاي ) 4

اگر بالفاصله پـس از ايـن لحظـه    . دهد ريسمان كشيده شده را نشان مياي از موجي عرضي در يك  شكل زير يك تصوير لحظه - 207
 …پس از ايـن لحظـه    Bبوده و حركت ذرة …جهت انتشار موج در جهت  ،ترتيب گاه به تندشونده بوده باشد، آن Aحركت ذرة

 . است

  تندشونده  -1 )1
  كندشونده  -1) 2
  تندشونده  -2) 3
  كندشونده  -2) 4

0موج عرضي با دامنة  - 208 0اي از ريسمان در مدت  ذره. شود متر در يك ريسمان منتشر مي 2متر و طول موج  سانتي /5 ثانيـه   /2
 ثانيه است؟  بر سرعت انتشار موج چند متر. كند متر طي مي سانتي 6مسافتي برابر 

1( 60  2 (30  3 (45  4 (20  
 كدام گزينه است؟ ز ديوار، مطابق شده اشكل موج بازتابيده . كند به مانع سختي برخورد مي مقابل موجي مطابق شكل - 209

  

1(             2   (            
  

3   (          4    (                

شـار  اگر سـرعت انت . متر است سانتي 12متوالي  دو شكم فاصلة ،گره تشكيل شده است 4ته در حالي كه در يك تار دو سر بس - 210
 متر بر ثانيه باشد، بسامد اصلي اين تار چند هرتز است؟ 360موج در تار 

1( 250  2 (300  3 (350  4 (500  

y

x

B

(1)(2)

A
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 محل انجام محاسبات

  
  است؟  نادرست كدام گزينه - 211

  . هاي يكسان است هاندازهاي مولكولي با  همگن و پايدار بوده و حاوي توده كلوئيد پايدار شده آب و روغن يك مخلوط نا )1
  . شود سنگ يافت مي گير است كه به مقدار زيادي در قطران زغال آتش و رنگ تولوئن مايعي بي )2
  . باشند و شير به ترتيب از نوع محلول، سوسپانسيون و كلوئيد مي خاكشير ،سولفات در آب(II)مسمخلوط  )3
  . آب محلول هستند اسيد در  كها و اسيدهاي آلي حداكثر با پنج كربن همانند آسكوربي الكل) 4

  يك از موارد زير درست است؟  كدام - 212
Cuبا Zn(s)واكنش) 1 (aq)2 با افزايش شدت رنگ محلول همراه است.  
شونده به حالت جامد يا مايع، حجم بسـيار زيـادي از    انفجار يك فرايند فيزيكي بسيار سريع است كه در آن مقدار كمي از يك مادة منفجر )2

  . كند گازهاي داغ توليد مي
  . شود مي AgClرنگ شكيل رسوب بيافزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره نيترات باعث ت) 3
كننده در واكنش  از آاليندة خارج شده از اگزوز خودروها در هوا كره، براي گزارش سرعت همة مواد شركت NO2در واكنش توليد گاز ) 4

  . مول بر ليتر بر زمان استفاده كرد توان از يكاي مي
2به حالت تعادلدر سيستم  - 213 4 22N O (g) NO (g)  دهد؟ محيط واكنش را كاهش مي اي قهوهكدام تغيير زير شدت رنگ  

Nافزايش غلظت ) 2    افزايش دما  )1 O2 4  
  افزايش حجم ظرف واكنش) 4  به كار بردن كاتاليزگر ) 3

  كدام گزينه درست است؟ - 214
Hگيري غلظت يون ههاي دقيقي براي انداز روش) 1 O3 كنيم وجود ندارد، به همين دليل از شناساگرها استفاده مي.  
NHهاي  در بين نمك) 2 NO4 3 ،NaF ،KCN  وCH COONa3سه نمك اسيدي وجود دارد ،.  
  . تقريبي يك محلول را اندازه گرفت pH توان با كمك شناساگرهاي اسيد ـ باز نمي )3
  . آيد نوار كاغذي سير شده با متيل سرخ در مجاورت صابون، زرد و در مجاورت پرتقال به رنگ سرخ درمي) 4

  كدام موارد از مطالب زير، درست است؟  - 215
  . شود اره منجر به افزايش سرعت واكنش ميها همو دهنده افزايش غلطت واكنش )آ
  . است O2با هموگلوبين به مراتب بيشتر از اكنشبراي و COتمايل) ب
N:در واكنش) پ O (g) NO (g) O (g) 2 5 2 22 N، مرتبة واكنش نسبت به4 O (g)2   . است 2برابر  5
ل بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات با يك اسيد وواكنش محل هماننددر دماي اتاق، واكنش تجزية محلول هيدروژن پراكسيد ) ت

  . شود آلي به كندي انجام مي
  »پ«و » ب«) 4  »ت«و  »ب«) 3  »ت« و» پ«) 2  »پ«و » آ«) 1

تا ثانية  از آغاز Aاست، اگر سرعت مصرف كننده در يك واكنش فرضي مربوط با توجه به نمودار كه به مواد شركت - 216
10دهم 1/ mol.s  و اگر واكنش با همين سرعت ادامه يابد  ظرف خواهيم داشت در مول گاز ........... 10پايان ثانية باشد، در .....

  .رسد ثانية ديگر به پايان مي
1( 4/6 - 40      
2 (4/6 - 50  
3 (6/4 - 40      
4 (6/4 - 50  

  دقيقه 30 :وقت پيشنهادي   شيمي
 104تا  97و  80تا  77هاي  صفحه: 3شيمي +  90تا  2هاي  صفحه: دانشگاهي شيمي پيش
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3: ثابت سرعت واكنش گازي - 217 2A B C  3 ردر يك دماي معين براب 1 12 10 L.mol .s   اگر غلظت . باشد ميA  را از
0 0به  /2   شود؟ مول بر ليتر افزايش دهيم، سرعت واكنش چند برابر مي /4

1(  24 10   2(  28 10   3 (4  4 (8  
  ؟ است درستنا هاي زير از عبارت كدام يك - 218

  . رود به صورت گازي شكل هستند بكار مي وادي بنيادي كه مها گذار تنها در واكنشحالت  ةنظري) 1
  .يك واكنش بنيادي است O3با  NOواكنش ) 2
  . تر استكمت از سرعت واكنش برگشت سرعت واكنش رف در شرايط يكسان در واكنش گاز هيدروژن با اتم كلر،) 3
  . باشد اي واكنش مي هم ارز با سرعت لحظه (R)غازيآانون سرعت، سرعت قدر ) 4

Aدر واكنش فرضي - 219 (g) B (g) AB(g) 2 2 كنش وا. (است kJ80ها ، اختالف مجموع آنتالپي پيوند مواد اوليه و فرآورده2
درصد مقدار  70باشد و در حضور كاتاليزگر مقدار آن به  230kJدر غياب كاتاليزگر سازي رفت اگر انرژي فعال .)گرماگير است

  سازي برگشت اين واكنش در حضور كاتاليزگر چند كيلوژول است؟  خود برسد، انرژي فعال ةاولي
1( 79  2 (81  3 (161  4 (159  

  اند؟  ير درستزكدام موارد از مطالب  - 220
xو CO،NOهاي هر سه واكنش مربوط به حذف آالينده )آ yC H  باشند مي گرمادهدر اگزوز خودروها.  
  . ها افزايش يابد آورند تا كارايي آن هاي ريز درمي شمليزگر را به شكل ليستي خودروها، كاتااتاهاي ك در برخي از مبدل) ب
  .دهند ها، گازهاي خروجي را از روي كلسيم اكسيد عبور مي خارج شده از نيروگاه 2SOبراي به دام انداختن گاز) پ
  . باشد يك واكنش گرماگير مي 2Clو  NOبه  NOClواكنش تجزية) ت
xبه NOهاي خروجي از اگزوز خودروها نسبت جرمي گاز در بين آالينده) ث yC H تر است از يك بزرگ .  
  پ، ت، ث ) 4  آ، پ، ت ) 3  ب، پ، ت) 2  آ، ب، ث ) 1

  .  . . . به جزها درست اند  ت همة گزينهعبار - 221
  . ناپذيرند روند و برگشت هاي سوختن تنها در يك جهت پيش مي واكنش )1
  . پذيرند هاي ذوب، انجماد، تبخير، ميعان، فرازش و چگالش همگي برگشت پديده) 2
SOواكنش ) 3 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 در مجاورت كاتاليزگر واناديم(III)شود اكسيد انجام مي.  
CaCO تعادل) 4 (s) CaO(s) CO (g)3 2 يك تعادل ناهمگن سه فازي است .  

50 مقدار - 222 2: ليتري تا برقراري تعادل گازي 2 ةدر ظرف سربست 2Hگرم 4و  2Iگرم /8 2 2H (g) I (g) HI(g)   گرم
2Iكه مقدار در صورتي. اند شده (g)  كدام  تقريباً ثابت تعادل اين واكنشگرم باشد، مقدار عددي  4/25در مخلوط تعادلي برابر

11است؟  127(H ,I :g.mol )   
1( 11/1  2 (56/0  3 (26/1  4 (21/0  

  اند؟  چند مورد از مطالب زير، درست - 223
  . ب پيوند هيدروژني تشكيل دهدآتواند با  اوره، مانند آمونياك مي )الف
  .كنند گيري نمي اتم كربن است كه ناقطبي بوده و در ميدان الكتريكي جهت 12تا  5بنزين مخلوطي از چند هيدروكربن با ) ب
  . چرب، بر بخش ناقطبي اين مولكول غلبه داردبخش قطبي مولكول يك اسيد ) ج
  . رتينول مولكولي قطبي است كه در ساختار خود، تعداد زيادي گروه هيدروكسيل دارد) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  Kan
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 محل انجام محاسبات

  بسيار كوچك باشد كدام عبارت دربارة اين واكنش تعادلي همواره درست است؟  يك واكنش اگر مقدار ثابت تعادل - 224
  . رسد حالت تعادل مي با سرعت كم به )1
  .ها قرار دارد دهنده تعادل در سمت چپ يا سمت واكنش) 2
  . سرعت واكنش رفت كمتر از سرعت واكنش برگشت است) 3
  . جامد توليد شده است ةها يك ماد در فراورده) 4

2 تعادلي ةنيتروژن به سامان يكه افزودن مقدار زيربا توجه به شكل  - 225 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  را در دماي ثابت نشان ،
 توان قرار داد؟  به ترتيب چه اعدادي را مي Z و X ،Yدهد به جاي مي

  
   51/0ـ  11/0ـ  16/0) 2     47/0ـ  06/0ـ  13/0 )1
   47/0ـ  11/0ـ  16/0) 4     51/0ـ  06/0ـ  13/0) 3

12با توجه به واكنش تعادلي گازي - 226 2 4A B C(K L.mol )   اي به  مول از هر يك از مواد در ظرف سربسته 4مقدار
  گيرند، حجم ظرف چند ليتر باشد تا تعادل در جهت برگشت پيش برود؟  ليتر قرار مي Vحجم

1( 13  2 (14  3 (17  4 (9  
 درست است؟ها  عبارترو، كدام  با توجه به نمودار روبه - 227

  . درصد پيشرفت به تعادل رسيده است 60واكنش پس از ) آ
0مقدار ثابت تعادل به تقريب برابر ) ب   . است /34
20t اگر) پ min  آغاز تا  در باشد، سرعت متوسط واكنش

2 برابر لحظة برقراري تعادل 1 11 5 10/ mol.L .min   است .  
مول بر ليتر باشد،  A 1غلظت اولية  در دماي يكسان اگر) ت

0غلظت تعادلي آن   . خواهد بود مول بر ليتر /4
  آ و ب ) 4  پ و ت ) 3  و پ  ب) 2  آ و ت ) 1

  است؟  نادرستزير  يك از موارد كدام - 228
  . تمايل بيشتري براي جذب پروتون نسبت به يون متانوات دارد تيون اتانوا) 1
  . پايداري يون اتيل آمونيوم كمتر از دي متيل آمونيوم است) 2
  :استاسيد به صورت زير  كلرواتانوئيك اسيد و دي اسيد و كلرواتانوئيك مقايسة قدرت بازي بازهاي مزدوج فلوئورواتانوئيك) 3

ClCH COO FCH COO Cl CHCOO   2 2 2  
  . و باز پذيرندة الكترون است الكتروني و برونستد، اسيد دهندة رطبق نظرية لو) 4

t(min)

0/5

0/3

0/2

0/15

(m
o
l.

L
-1
ت(

ظ
غل

B(g)

A(g)

C(g)

t `
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  22 : ةصفح  بيتجر التحصيالن اختصاصي فارغ   شيمي - دي  21آزمون  –» 4«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات

 كدام مورد از مطالب زير، دربارة تولوئن، درست است؟ - 229
  . مولكول آن ناقطبي است) آ
7فرمول مولكولي آن ) ب 8C H است .  
  . كند به خوبي در خود حل مي پتاسيم كلريد را) پ
  . رود عنوان حالل در بسياري از صنايع مانند رنگ و رزين به كار مي به) ت
  .مشترك است لصن با سيكلوهگزان، شامل دو فاز و يك فآجرمي از  1به  1مخلوط ) ث

  ب، ت، ث )4  ب، پ، ت )3  آ، پ، ث )2  آ، ب، ت) 1
  يك از مطالب زير صحيح است؟  كدام - 230

HF، Naن محلول هاي آبياز ميا )1 O2 ،NH3  وSO2  شود مي فتالئين ارغواني شدن فنولب سبدو گونه .  
  . شود مي هيدرونيومفزايش غلظت يون زيرا در آب سبب ا ،است آرنيوساسيد  (HCl(g))اسيد كهيدروكلري) 2
OHغلظت  را به دليل افزايش آب كلم سرخاكسيد فلزات محلول در آب رنگ ) 3 (aq) كنند مي قرمز .  
  . اسيد است هيدروكلريكمحلول يك موالر  از تر اسيد، اسيدي استيكدر دماي يكسان محلول يك موالر ) 4

  . . . .توان گفت  ابل مينمودار مق با توجه به - 231
  . ه شده استداين نمودار مربوط به اسيدي ضعيف است كه به طور كامل يوني )1
  . دهد در آب نشان مي نمودار يونش هيدروكلريك اسيد را) 2
  . ريك اسيد ضعيف استوهمانند سولف HAرسانايي الكتريكي محلول الكتروليت ) 3
  . هاي موجود در محلول اين اسيد، ثابت است گونه ةغلظت هممعين در شرايط ) 4

  ؟بيان شده است نادرستكدام گزينه  - 232
  .شود و آنيون آزاد مي كرده را جذبآن  Hهاي قطبي آب به عنوان باز يون شود، مولكول وس در آب حل ميييك اسيد آرن كه هنگامي) 1
Nواكنش) 2 O (g) H O(l) H (aq) NO (aq)   2 5 2 32   . كند وس توجيه ميينآر ةخاصيت اسيدي يك ماده را براساس نظري 2
  .دهد ها و هم با بازها واكنش مي اكسيد مادة آمفوتر محلول در آب است كه هم با اسيد آلومينيوم) 3
  . كند ازي، ميزان بازي بودن محيط پيوسته تغيير ميبهاي  در طول فرآيند تبخير محلول) 4

  ؟ت درست استكدام عبار - 233
  .تر است دار، ثابت يونش هر مرحله از مرحلة بعد كوچك هاي چند پروتون در اسيد )1
  . پذيري اسيدها مرتبط است درجه يونش به ميزان انحالل) 2

به صورت را ، درجه يونشHAبراي اسيد ضعيف) 3
 
A

HA

 
    دتوان تعريف كر نيز مي .  

  . شود مي آزادهيدرونيوم  يون ها در آب به صورت هاي متصل به كربن آن هستند كه يكي از هيدروژن ي، اسيدهاي ضعيفهاسيدا  كربوكسيليك) 4
 . درست است. . . عبارت  . . . ،. . . عبارت  - 234

  . ستهاي رفت و برگشت ا هاي تعادلي، نتيجة برابر شدن سرعت واكنش ها در واكنش غلظت يبرابر) آ
  . ها وابسته است ثابت، به مقدار آغازي واكنش دهنده دمايثابت تعادل در ) ب
  . ن به تعادل استيدياني از ميزان پيشرفت فرايند يونش تا رسبدر مورد اسيدها، ثابت يونش ) پ
  . و تمشك برخالف كربوكسيليك اسيدها، خوراكي و ضعيف هستند شير ترش شدهاسيدهاي موجود در ) ت
  پ –مانند  –ب ) 2    ب  –برخالف  –آ ) 1
  ت  –مانند  –ب ) 4    آ  –برخالف  –پ ) 3

	وهنش از پ�ش

�
سب

تهن
ظ

غل

HA

	وهنش از پس

HA H A−+
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 محل انجام محاسبات

  كدام گزينه، صحيح است؟  - 235
   .شود ميكاهش يابد، ميزان اسيدي بودن آن بيست برابر  5/4به  5/6يك نمونه خاك از  pHاگر )1
  . درونيوم و هيدروكسيد هستندهاي آبي محتوي يون هي محلول ةهمآب و ) 2
  . اسيد كمتر است استيك pHاسيد، و استيك اسيد در دما و غلظت يكسان از دو محلول هيدروكلريك) 3
pHااسيد ب محلول رسانايي الكتريكي آب خالص بيشتر از رسانايي) 4    . است 6

025 ليتر آب خالص با دماي ميلي 400خالص را در  چند گرم سديم هيدروكسيد - 236 C حل كنيم تاpH  واحد  3/3آب خالص
123يابد؟  افزايش 16 1(Na ,O ,H :g.mol )   )از تغيير حجم بر اثر افزودن سديم هيدروكسيد صرف نظر شود(.  

1(/  43 2 10   2( 38 10   3( 48 10   4(/  33 2 10   
  چند مورد از مطالب زير درست است؟  - 237

  . طعم آناناس به طور عمده به دليل بوتيل اتانوات در آن است) الف
  . شود ، در يك محلول آبي، به طور كامل به يون تبديل ميتناوبيدار اولين هالوژن جدول  اسيد تك پروتون) ب
Hبرحسب غلظت  pHنمودار ) پ (aq) باشد و با زياد شدن  صورت خطي مي به[H ] ،pH يابد كاهش مي.  
 در دماي(ئيك اسيد در اتانول ووپانرينواسيد است كه در دماي اتاق به صورت جامد است و برخالف پسين يك آلفا آم گلي) ت

025 C( نامحلول است.  
1(1   2(2   3(3   4(4   

238 - 13 5/ g 2 5N O  براي از بين بردن خاصيت اسيدي محلول حاصل، چند . كنيم حل مي خالصرا در مقدار معيني آب
2Naگرم O را بايد در آن ظرف حل كنيم؟(N , Na , O :g.mol )   114 23 16  

1 (5/15  2 (75/7  3 (31  4 (25/12  
 چه تعداد ازموارد زير درست است؟  »ب« كن و شيشه پاك» آ«هاي لوله بازكن  در مورد محلول - 239

برابر محلول شيشه  500غلظت يون هيدروكسيد در محلول لوله بازكن ) الف
  . كن است پاك
سديم هيدروكسيد خالص  گرم 10بازكن مقدار  در يك ليتر از محلول لوله) ب

123. حل شده است 16 1(Na ,O ,H ;g.mol )     
كن بيش از  محلول شيشه پاك pHمحلول محلول لوله بازكن به pHنسبت) پ
  . است 3/1
  .هستندونيده نشده يهاي  اري از مولكولشمار بسي در تعادل با ،پوشيده آب يها مقدار كمي از يون ،در هر دو محلول) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

240 - HA  يك اسيد ضعيف وBOH يك باز ضعيف است .aK يبرا HA وbK برايBOH 82 به ترتيب برابر 10 و 
104 10 مولي غلظتاگر . استHA ،1

OH] اشد،ب BOHبرابر غلظت مولي  2 ] در محلول HA  3چند برابر[H O ] 
  است؟ BOHدر محلول 

1 (/0 1  2 (5  3 (/0 04  4 (/0 2 

13 4pH /
(NaOH)

10 7
3

pH /
(NH )
 

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

 
  

  

  .ها دقت كنيد سؤال ةهاي زير، به شمار 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 هاي شروع پاسخ زمان(شود؟  شروع مي عـبه موقشما  ةآيا آزمون در حوز - 294

    .شود موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي رد بهبله، هر دو مو) 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

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

  .شود رعايت مي اين موضوع تا حدودي اما نه به طور كامل) 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 نمي نظمي و سروصدا ايجاد نظر گرفته شده و بي اي در 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 –زمون پايان آ
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297

    .شود ترك حوزه داده مي ةبله، قبل از پايان آزمون اجاز) 1

    گاهي اوقات) 2

      به ندرت) 3

  خير، هيچگاه) 4

  امروز  ونـارزيابي آزم
  كنيد؟ چگونه ارزيابي مي را كيفيت برگزاري آزمون امروزطور كلي  به -298

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