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2: ۀصفحعلوم تجربیشناسیزمین

به کمک اطالعاتاین . منطقه منفی گزارش شده استاین یزمین، شدت گرانشسطحاي در زیر منطقهي مربوط به هادر بررسی-1
و نتیجۀ آن چیست؟آوري شدهجمعشناسی علم زمینۀکدام شاخ

وجود مواد فلزي پرتراکم–ژئوفیزیک ) 2وجود مواد فلزي پرتراکم–ژئوشیمی ) 1
هاي نمکی فراوانوجود گنبد–ژئوشیمی ) 4هاي نمکی در منطقه وجود گنبد–ژئوفیزیک ) 3
را داخل پس آنسپیچند و اي میدو دماسنج را در پارچهگیرند، مخزن جیوه یکی ازدو دماسنج مشابه در کنار هم قرار می-2

گیري درست است؟ند، با توجه به این شرایط کدام نتیجهدهظرف آب قرار می
.دهدشتري را نسبت به دماسنج دیگر نشان میدماسنج تر دماي بی) 1
.دماسنج تر دو برابر دماسنج خشک استدماي قطعاً ) 2
.دهددماسنج تر معموالً دماي کمتري را نسبت به دماسنج دیگر نشان می) 3
.دهندهر دو دماسنج دماي یکسانی را نشان می) 4
تشکیل شوند؟توانند از چه طریقی میمعموالًآلود هاي عمیق گلجریان-3

ترهاي سرد قطبی به سمت مناطق گرمحرکت آب) 1
هاي شور و سنگین در بستر اقیانوسآبحرکت) 2
حرکت در شیب قارهجایی رسوبات نزدیک لبۀ فالت قاره و جابه) 3
هاي جغرافیایی باالتربه عرضهاي اقیانوسی جایی آبجابهدر اي تاثیر امواج لرزه) 4
ها اشاره دارد؟گی آبرفتکدام مورد به ویژ-4

.همواره گرد شدگی و جور شدگی خوبی دارند) 2.گیرندالیه به خود نمینشین شدن، صورت الیهموقع ته) 1
.ها بسیار کم استارتباط منافذ در آن) 4.حجم فضاهاي خالی به حجم کل آن، معموالً درصد باالیی دارد) 3
تر است؟هاي زیر بیشچگالی کدام مجموعه از کانی-5

زبرجدـ اوژیت) 2یستـ آمتهورنبلند) 1
گالن ـ باریت) 4مسکوویت ـ ارتوکالز) 3
کار برد؟توان براي شناسایی کانی بیوتیت بهکدام عبارت را می-6

.شوداصطالح سوزنی نامیده میو بهبودهشکل و طویل منشوريبلورهاي آن ) 1
.دارداي داشته و رخ دوجهتیساختمان اتمی ورقه) 2
.سیلیکات کلسیم، منیزیم و آهن آبدار است) 3
.سیلیکات آهن، منیزیم و پتاسیم آبدار است) 4
است؟ترکمنسبت به بقیه زیرآذرینهايسنگیک از کدامتعداد مراکز تبلور-7

بازالت) 4گابرو) 3ریولیت) 2آندزیت) 1
هستیم؟در ماگما ، شاهدکدام حالت زیر x، پس از تشکیل کانی نوبودر سري واکنشی -8

x مایع مذاب باقیمانده از ماگماپیروکسن
هاي ماگما دماي ذوب کانیافزایش ) 2هاي سدیم ماگمافراوانی یونافزایش ) 1
دار ماگما ژیوکالزهاي کلسیمو تبلور پالرشد افزایش) 4کاهش درجه غلظت نسبی ماگما ) 3
درستی بیان شده است؟شرایط تشکیل سنگ آهک غیرآلی در کدام گزینه به-9

آشفتگی کم–کربن زیاد اکسیددي–عمق کم –دماي باال ) 1
آشفتگی زیاد–کربن کم اکسیددي–عمق کم –دماي باال ) 2
اکسیژن فراوان–نده وجود گیاهان فتوسنتزکن–عمق کم –فشار کم ) 3
آشفتگی زیاد–کربن زیاد اکسیددي–عمق زیاد –فشار کم ) 4
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ها بیشتر بوده است؟هایی که داراي اکسیژن اندك هستند احتمال رسوب کدام شیلدر آب-10
هاي قرمز و سیاهشیل) 2هاي سبزفقط شیل) 1
هاي قرمز و سبزفقط شیل) 4هاي سبز و سیاهشیل) 3
یافتگی حاصل شیستوزیته است؟دار و جهتکدام سنگ دگرگونی عامل اصلی دگرگونی، فشار جهتدر تشکیل-11

اسلیت) 4هورنفلس) 3گنیس) 2کوارتزیت) 1
هاي زیر در یک سنگ، پایداري بیشتري در برابر هوازدگی دارند؟کدام گروه از مجموعه کانی-12

مسکوویت–آمفیبول ) 2بیوتیت–ارتوکالز ) 1
مسکوویت–ارتوکالز ) 4پیروکسن–یوکالز پالژ) 3
گیرند؟یک واحد نجومی در نظر میمعادل اخترشناسان کدام مورد را -13

.انداي که در نزدیکی زمین واقعستاره6000اندازه فاصله میان زمین و حدود ) 1
.میلیون کیلومتر است150فاصله متوسط زمین از خورشید که برابر ) 2
ه به زمین، بعد از خورشید، یعنی قنطورس نزدیکترین ستارفاصله نزدیک) 3
هاي دوردستجایی ظاهري ستارهجابه) 4
ناشی از چیست؟يکیلومتر550تغییر ساختار الیوین در عمق -14

هاذوب بخشی سنگ) 4ترکیب شیمیایی) 3افزایش فشار ) 2افزایش دما) 1
اي است؟کدام نوع از حرکات ورقههاي انفجاري نتیجۀ احتمال رخداد آتشفشان-15

اقیانوسی–همگرایی اقیانوسی ) 2اي قاره–اقیانوسی همگرایی) 1
اقیانوسی –واگرایی اقیانوسی ) 4اي قاره–اي همگرایی قاره) 3
باشد؟اي از نظر وگنر میهاي قارهاز عوامل حرکت ورقهکدام مورد-16

رق برزیلهاي مشابه در شمال غرب آفریقا و شسنگ) 1
سرگردانی قطبی زمانی و توزیع نامساوي گرما در زمین) 2
زمین و نیروي ناشی از جاذبۀ ماهنیروي ناشی از چرخش ) 3
هاي کنوکسیون در داخل گوشتهجریان) 4
، واقـع در  ايدر منطقـه هـاي عمیـق  لـرزه دهندة کانون زمیننشانمقابلشکل -17

باشد؟هاي زیر صحیح میگیريجهیک از نتیکدام. ساحل آمریکاي جنوبی است

.باشیملرزه میفقط در کانون شاهد تولید امواج زمین) 1
.شوندمشاهده میPو Sکیلومتر به بعد فقط امواج 700از عمق ) 2
.باشدها در منطقه فرورانش میلرزهتمرکز کانون زمین) 3
.باشیمکیلومتر شاهد ثبت امواج الو می700تا 400عمق در) 4

درصد تخمین b ،48درصد و در کوه 75تقریباً aدر گدازة کوه 2SiOمیزان . مفروض هستندbو aدو کوه آتشفشانی -18
کند؟ها صدق میکدام گزینه در مورد آن. زده شده است

.بیشتر استaتحرك یونی در گدازة ) 1
.بیشتر استbدماي ذوب گدازة ) 2
.شتري داردکوارتز و فلدسپات بیbگدازة کوه ) 3
.تر استبیشaگدازة کوه در آهن و منیزیم ) 4
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داران یافت شده سنگی فسیلی از گروه روزندر شکل زیر با فرض اینکه در الیۀ آهکی فسیلی از گروه سرپایان و در الیۀ ماسه-19
کدام است؟abباشد، نوع گسل 

عادي) 1
رانده)2
امتداد لغز) 3
رورانده) 4
ها، کدام گزینه صحیح است؟در شکل زیر، با فرض افقی بودن و برگشته نبودن الیه-20

.فسیل نومولیت قابل مشاهده استGفسیل آمونیت و در الیۀ Bدر الیۀ ) 1

.رشی و برشی قرار گرفته استهاي فشامنطقه تحت تأثیر تنش) 2

.باشدمیMتر از جوانDو الیۀ Sتر از قدیمیPالیۀ ) 3

.شودفسیل تریلوبیت یافت میBو در الیۀ بلمنیتفسیل Dدر الیۀ ) 4

ترین دوره از دوران پالئوزوئیک چه نام دارد و کدام رویداد مهم در آن اتفاق افتاده است؟کوتاه-21
ظهور نخستین بازوپایان–پرمین ) 1
ظهور نخستین آمونیت–تریاس ) 2
آغاز زندگی در خشکی–سیلورین ) 3
داران ن مهرهظهور نخستی–اردوویسین ) 4
شوند؟هاي مرکب محسوب میهاي زیر از وابستگان ماهیکدام گروه از فسیل-22

ریفراسپی) 4نومولیت) 3آمونیت) 2بلمنیت) 1
شناسی است؟گر کدام ساخت زمینشکل زیر نمایان-23

1 (

2 (
3 (
4 (

1اي با مقیاس در نقشه-24
1 000 000, ,

متر است؟درجه چند میلی33و31مدار 2فاصلۀ ،

1 (1112 (2223 (5/54 (55
ها چیست؟علت تشکیل این رگه. شوندها دیده میاي در سنگصورت رگههاي طال بهدر یک معدن نهشته-25

.شدن طال از ماگماي گرانیتی شده استنشینتفریق ماگما سبب ته) 1
.ق برده شده استهاي فرورانش طال به همراه رسوبات به اعمادر محل) 2
.اندها نفوذ کردهسبب تحرك در سنگدر باالي محفظۀ ماگما جمع شده و به همراه مایعات بههاي فلزي مختلف در طول سردشدن ماگما، یون) 3
.عامل مهاجرت رو به خارج منابع فلزي از جمله طال شده استدگرگونی مجاورتی ) 4
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 محل انجام محاسبات

قدر نسـبت ايـن دنبالـه كـدام     . آن دنباله است يبرابر مجموع سه جملة ابتداي 13جملة ابتدايي يك دنبالة هندسي  9مجموع  -26
 تواند باشد؟ مي

1( 3 4 2( 3 3 3( 3 3 4 (3 2 
1اگر  -27 2 0 3 4 1f {( , ) ,( , ) ,( , )}    1و 1 2 3 1 1g {( , ) ,( , ) ,( , )}   1آنگاه تابعf g  كدام است؟ 

1 ({( , ),( , )}2 2 1 5  2 ({( , ), ( , )}1 5 2 4 
3 ({( , )}1 3  4 ({( , )}2 2 

3ناپذير  ماتريس معكوس -28 1
6A

a

 
  
 

A)2اگر . مفروض است  I)X I  ماتريس ،X كدام است؟ 

1 (1 2
6 1
 
 
 

 2 (1 1
6 4
 
  

 3 (1 4
6 1

 
  

 4(  1 4
6 3

 
  

 

1fابع اگر قسمتي از نمودار ت -29 (x) a sin( bx)    باشد،  زيرصورت  بهa b كدام است؟ 

1 (3
2  

2 (3
2 

3 (1
2  

4 (1
2 

 ميانگين و مد چقدر است؟ اي مقابل، اختالف با توجه به نمودار ميله -30

 
1 (1 

2 (3
4 

3 (1
2 

 صفر) 4
 ها كدام است؟ ضريب تغييرات اين داده. ها است برابر مربع ميانگين آن 5، ة غيرصفرميانگين مربعات تعدادي داد -31

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

5
 

 در يك جمع سه نفره چقدر احتمال دارد همه در روز شنبه متولد شده باشند؟ -32

1 (19
49 2 (153

343 3 (1
343 4 (1

49 

-1

4
x

y
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 محل انجام محاسبات

1اگر  -33
2 3cot( )

  ،  2حاصلtan  كدام است؟ 

1 (3
4 2 (3

4 3 (4
3 4 (4

3 

3اگر  -34 1f (x) x   1و 2fD [ , ]   و دامنةfof  بازة[a ,b]  ،باشدb a كدام است؟ 

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

2حاصل  -35 20
3 4 2

2x

x x
lim ( )

x x x x

 


 
 كدام است؟ 

1 (1
2 2 (1

2
 3 ( 4 صفر ( 

تابع  -36

3
2

1 0

0

cos x
x

xf (x)

a x

 


 
 

 كدام است؟ aدر مجموعه اعداد حقيقي پيوسته است،  

1 (3
2 2 (3 3 (3

2 4 (3 

6آهنگ متوسط تغيير تابع  -37
f (x)

x
  4در فاصلة 9[ , ] ،7

xتـابع در   تغييراي  لحظه تر از آهنگ بيشواحد  40 a  اسـت .a 

 كدام است؟

1 (1 2 (4 3 (9 4 (16 
نصف جمعيت شـهر   Aاگر جمعيت شهر . سال سن دارند 15كمتر از  Bدرصد جمعيت شهر  40و  Aدرصد جمعيت شهر  30 -38

B  سال از اين دو شهر انتخاب شود، با كدام احتمال اين فرد از شهر  15باشد و به تصادف يكي از افراد كمتر ازB هد بود؟خوا 

1 (5
11 2 (8

11 3 (7
11 4 (6

11 

 ها كدام است؟ تالقي نمودار با محور عرضدر سهمي شكل روبرو، عرض نقطة  -39

1 (1  
2 (/1 5 

3 (32
25  

4 (16
25 
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 محل انجام محاسبات

6اگر مجموعه جواب نامعادلة  -40 2 1| x | x   صورت  به(a ,b)  ،باشدa b كدام است؟ 

1 (1
3 2 (2

3 3 (1 4 (4
3 

2بزرگترين كران پايين دنبالة  -41 1
5 4n

n
a

n





 كدام است؟ 

1 (1
4 2 (1

3 3 (2
 صفر) 4 5

516اگر  -42 2
3xlog   و

2
2

1
3

ylog   باشد، حاصلx
ylog  0كدام است؟(x ,y ) 

1 (/12 8 2 (/14 4 3 (/15 2 4 (/13 6 

2هاي معادلة  بيك دسته از جوا -43 2sin x cos( x)


  كدام است؟ 

1 (k

4
 2 (k

2
 3 (k2 3


  4 (k2 6


  

2تابع با ضابطة  -44
1

1

ln | x | a ; x
f (x)

x bx ; x

   
  

0Rدر  aبه ازاي كدام مقدار   { } پذير است؟ مشتق 

 2) 4 -1) 3 1) 2 صفر) 1

اگر  -45
0

0 2
x

f ( ) f (x)
lim

x



   2باشد، مشتق چپ 2 1f ( x x )   1درx  كدام است؟ 

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

3 عماكزيمم مطلق تاب -46 2 5 1f (x) x x x     1در بازة 2[ , ] كدام است؟ 

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

تقعر تابع با ضابطة  -47
2

2
x

f (x) Lnx   در بازة(a ,b) بيشترين مقدار . رو به پايين استb a كدام است؟ 

1 (1
2 2 (1 3 (3

2 4 (2 

2هاي بيضي به معادلة  كانون Fو  Fنقاط  -48 22 4 0x y y   اي به قطر  دايره. هستندFF با اين بيضي چه وضعيتي دارد؟ 

 در دو نقطه مماس) 2  ، بدون نقطة مشترككامالً داخل آن) 1
 در چهار نقطه متقاطع) 4  ، بدون نقطة مشترككامالً بيرون آن )3
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محل انجام محاسبات

2ون سهمی به معادلۀ از کان-49 2 1y y x  هر یک از نقاط تقاطع این خط با سهمی، چـه  . کنیمخطی بر محور تقارن عمود می
اي از رأس سهمی دارد؟فاصله

1 (122 (13 (524 (32

2اگر -50
1

1 4
x t

f (x) dt
t


 


y، مشتق تابع  xf (x) 2درx کدام است؟

1 (12 (23 (34 (4

فرض کنید -51
1 1

1

| x | x
f (x)

x[x] x

 
 


باشد، در این صورت حاصل 

2

1
f (x)dx


کدام است؟)[ )عالمت جزء صحیح: [

1 (5/22 (5/33 (34 (4

زاویۀ بزرگ این لوزي چنـد  . کندقطع می60نیمساز زاویۀ بین قطر کوچک و ضلع یک لوزي، ضلع دیگر این لوزي را با زاویۀ -52
برابر زاویۀ کوچک آن است؟

1 (82 (73 (64 (5
تـر بـه   نسبت مساحت مربع بزرگ. سازندمی15اویۀ هاي دو مربع با هم زمربعی درون مربع دیگري طوري محاط شده است که ضلع-53

تر کدام است؟مساحت مربع کوچک

1 (322 (433 (544 (65
ABC ،90Âدر مثلث -54   وM وسطBCنیمساز زاویۀ . استAMC ضلع ،AC را درNطول . کندقطع میMNمـواره  ه

با کدام برابر است؟

1 (AC
1
42 (BC

1
43 (AM

1
24 (AB

1
2

ترین سطح مقطع صفحۀ گذرنده از بیش. هستند10هاي جانبی آن به طول و یال2قاعدة یک هرم منتظم، مربعی به طول ضلع -55

رأس و عمود بر قاعدة این هرم کدام است؟

1 (32 (/3 53 (44 (/4 5
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هاي گوش مياني خود را سـريعاً   براي ايجاد تصوير از محيط به كمك صدا، ماهيچه ،ي است كه در حين پروازويژگي جاندار كدام -56

 ؟آورد به انقباض و استراحت در مي
 .عدد كيسة هوادار وجود دارد 9در بدنش، ) 1
 .كند به صورت بلورهاي جامد دفع مي عمدتاًرا  دار مواد زايد نيتروژن )2
 .شود گوارش مكانيكي مواد غذايي در درون سنگدان آغاز مي) 3
 .كند به عمل ديافراگم كمك مي ،جناغ سينهاستخوان ها و  باال و پايين رفتن دنده )4

 كدام عبارت، در مورد همة اوگلناها صادق است؟ -57
 .هستندهاي شيرين  آبساكن و سلولي  داران جانورمانند، تك انند تاژكهم) 1
 .اند حركت دارند و فاقد توليدمثل جنسيها، قابليت  بهمانند آمي )2
 .آورند دست مي  هاي آلي محيط به داران، انرژي خود را تنها از تجزية مولكول همانند روزن) 3
 .هاي هاپلوئيدي، زيگوت بسازند توانند با الحاق سلول هاي مخاطي پالسموديومي، مي همانند كپك )4

 است؟  نادرستبارت كدام ع ،مقابلبا توجه به شكل  -58

 .، دو مجموعه كروموزوم همتا دارد4برخالف بخش  3بخش ) 1
 .، جزئي از گياه مادر است3برخالف بخش  1بخش  )2
 .، در انتقال مواد غذايي به رويان نقش دارد2برخالف بخش  1بخش ) 3
 .دهد ي، به هنگام رويش دانه، نخستين عالمت جوانه زني را نشان م2برخالف بخش  3بخش  )4

 كند؟ كامل مي يدرست كدام گزينه، عبارت زير را به -59
 »...........هر نوع يادگيري در جانوران، «
 .با كسب تجربه همراه است) 1
 .براي بروز به محرك شرطي خاصي نياز دارد )2
 .با تغيير رفتار الگوي عمل ثابت همراه است) 3
 .كند مي به منظور دادن پاسخ مناسب به محرك بيروني بروز )4

 كند؟ طور مناسب كامل مي چند مورد، عبارت زير را به -60

اي  هاي اسـتوانه  غشا به سلول.................... و از طريق .................... شيب غلظت و ....................  ها از مولكول گروهيدر انسان، «
 ».شوند ميروده وارد 

  هاي ترين مولكول وانفرا –با كمك انرژي جنبشي خود  –جهت در 

 يهاي كانال پروتئين –با كمك انرژي جنبشي خود  –خالف جهت صورت برآيند در  به 

  هاي ايجاد شده توسط  وزيكول –در پي مصرف شدن انرژي زيستي  –جهت بدون تأثير از 

  هاي موجود در پمپ –در پي مصرف شدن انرژي زيستي  –خالف جهت در 

1 (1 2( 2 3 (3 4( 4 
 شود؟ كم مي 3C در گياهان دارشدگي حبابشرايط،  در كدام -61

 ها و افزايش ميزان جذب آن توسط ريشه افزايش خروج بخار آب از برگ) 1
 اشباع بودن بخار آب در اتمسفر هاي تاركشنده و باال رفتن سرعت جذب آب در سلول )2
 كاهش يافتن فشار ريشه اي از يكديگر و هاي نگهبان روزنه سلولدور شدن ) 3
 زيادتر شدن تمايل گازهاي محلول به خروج از شيرة خام و افزايش ورود بخار آب به اتمسفر )4
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 هاي خوني درست است؟  گردش و بازگشت مايع بين سلولي توسط مويرگ ،كدام گزينه در ارتباط با توليد -62

 .است ير تراوشنيروي فشابا فشار اسمزي مايع ميان بافتي هم جهت  نيروي )1

 .يكسان است ،در سراسر طول مويرگ حجم مايع ميان بافتي توليد شده )2

 .در وسط مويرگ فشار اسمزي خون با فشار اسمزي مايع ميان بافتي برابر است )3
 .هاي بدن است برابر ساير مويرگ 10 ،هاي كليه حجم مايع تراوش شده از مويرگ) 4

 اي دارند؟ چه مشخصه ،انسانهاي موجود در گوش  هر يك از گيرنده -63
 .به دنبال ارتعاش پرده صماخ تحريك مي شوند) 1
 .توسط ماده ژالتيني احاطه مي شوندها  هاي آن مژك )2
 .هاي عصبي را به بعضي از مراكز حس در باالي ساقه مغز ارسال نمايند توانند پيام مي) 3
 .رندهاي يكسان دا در دو سمت خود اجزاي رشته مانندي با طول )4

 .دهد روي مي............................باكتري اشريشيا كُالي، ................................ پس ازدر ارتباط با اپران لك  -64
 رونويسي از ژن هاي ساختاري اپران لك -جذب آلوالكتوز توسط ) 1
 يتوليد گاالكتوز در درون باكتر -اتصال پروتئين تنظيم كننده به اپراتور  )2
 چند ژني  mRNAسنتز  -ل سه بعدي پروتئين تنظيم كنندة تغيير شك) 3
 توقف جذب الكتوز -در توليد پروتئين مهاركننده توسط ژن ساختاري اپران لك )4

 .......................وجود دارد، فقط .......................... هر ليپيدي كه در   -65
 .است فسفوليپيدنوعي  –صفرا  )2 .فسفوليپيد است –ساركولم ) 1
 .چربي است –جريان لنف  )4 .نوعي موم است –اليه آندودرمين ) 3

 كدام عبارت در مورد چرخة زندگي اسپيروژير صادق است؟ -66
 .سازد هايي شبيه به خود را مي هر سلول ديپلوئيد، با انجام تقسيم ميتوز سلول) 1
 .شود ير خود ادغام ميهر سلول پيكري، در شرايط مساعد محيطي با سلول نظ )2
 .نمايد هر اسپيروژير، در چرخة زندگي خود، دو ساختار توليد مثلي پرسلولي ايجاد مي) 3
 .جاندار، در شرايط محيطي مساعد، توانايي تبديل به جاندار جديد را دارد پيكري هر سلول )4

 ....................... .رشد ..................... ..هورمون  هر، برخالف شود سوختن ناقص نفت نيز حاصل مي هورموني كه در اثر -67
 .يابد هوازي افزايش مي در شرايط غرقابي و بي –محرك) 1
 .شود ها مي مانع از جوانه زني دانه –بازدارنده  )2
 .هاي مختلف گياه تأثيرگذار است بر رشد بخش –محرك ) 3
 .نقش دارد هاي تمايز نيافته در تشكيل ساقه از سلول –بازدانده  )4

 ي كرة چشم انسان صادق است؟هاي نور چند مورد دربارة همه گيرنده -68

 اند با مايع شفاف كرة چشم در تماس. 

  شوند طيف كوچكي از امواج الكترومغناطيسي تحريك ميتوسط. 

 ترين الية چشم قرار دارند در داخلي. 

 اند داراي جسم سلولي. 
1 (1 2( 2 3 (3 4( 4 

 ؟دهد نميهاي جنسي در انسان، كدام اتفاق رخ  قاح سلولطور معمول، پس از ل به -69
 .رسد هاي مقدماتي، بالستوسيست به رحم مي قبل از آغاز تشكيل بافت) 1
 .كنند هاي اطراف آن به سرعت رشد مي زمان با شروع عمل جايگزيني، رويان و پرده هم )2
 .روند رو به افزايش دارد ،رحمزمان با شروع تقسيمات ميتوزي در سلول تخم، ضخامت ديواره  هم) 3
 .گيرد كنندة جنين، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت مي هاي محافظ و تغذيه در زمان تشكيل اليه )4
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 است؟ نادرستكدام عبارت، در مورد يك سلول زندة پروانة شب پرواز فلفلي  -70

 .متصل گردداسيد تواند به يك نوع آمينو فقط مي tRNAهر ) 1
 .اي دارد ناقل در انتهاي خود توالي نوكلئوتيدي ويژه RNAهر  )2
 .شود پس از تغييرات به سيتوپالسم  وارد مياي  هسته mRNAهر ) 3
 .نوع ژن را شناسايي كندانداز يك  فقط راهبه تنهايي تواند  پليمراز مي RNAهر  )4

رود در جمعيتي از اين گياه، چند نوع  انتظار مي. مفروض است 4aو  1a ،2a ،3aدر گياه شبدر، ژن خود ناسازگاري با چهار الل  -71
 يافت شود؟4a  لي فاقد اللو 3aآلبومنِ داراي الل 

1 (4 2(9 3 (12 4( 6 
ده هـاي رو  هاي دومين خط دفاعي بدن است كه به منظور دادن پاسخ مناسب به عفونـت  سلول مربوط بهويژگي   در انسان، كدام -72

 شوند و توانايي دياپدز را دارند؟ وارد عمل مي
 .هاي لنفاوي قرار دارند در گره) 1
 .اند همگي مرحلة بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده )2
 .هاي دفاع غير اختصاصي بدن نقش دارند در توليد هر نوع از پروتئين) 3
 .ايي نمايندها شناس توانند يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب نمي )4

 كدام عبارت درست بيان شده است؟ -73
 .ها را ارائه كردند فيلسوفان رومي براي اولين بار، انديشة تغيير گونه) 1
 .دست آورد اطالعات زيادي به ،المارك براي اولين بار، دربارة نحوة وراثت صفات )2
 .ها تعميم داد ونهمالتوس براي اولين بار، انديشة خود را دربارة جمعيت انساني به همة گ) 3
 .رسند بيني به ارث مي هاي قابل پيش داروين براي اولين بار، دريافت كه صفات به نسبت )4

در بـدن يـك    بين سلوليگشت مايع ازتوليد، گردش و بطي تبادل مواد در است كه در  خوني يها م عبارت، ويژگي همة رگكدا -74
 نقش دارند؟مستقيماً فرد سالم، 

 .شوند اكسيژن گشاد ميدر برابر كمبود ) 1
 .هاي حلقوي فراواني وجود دارد ها، ماهيچه در ديوارة آن )2
 .طور پيوسته جريان دارد ها، همواره خون به دردرون آن) 3
 .دارندپلي ساكاريدي  اي اليه ،ي ديوارة خوددر سطح خارج )4

 ست؟هاي موجود در اسپرماتوسيت ثانويه انسان درست ا چند مورد، دربارة ريزلوله -75

 نقش دارند يدر تشكيل اسكلت سلول. 

 شوند ها يافت مي در بخش مركزي سانتريول. 

 شوند جايي سلول در مايع پيراموني مي باعث جابه. 

 گردند ها متصل مي در صورت لزوم به سانترومر كروموزوم. 
1 (1 2( 2 3 (3 4( 4 

 اي دارد؟  هر ويروسي كه بر سلول داراي پيلوس تأثيرگذار است، چه مشخصه -76
 .شود به همراه كارآمدترين شكل كپسيد به سلول ميزبان وارد و سپس خارج مي) 1
 .بسازد هاي ويروسي را پليمرازهاي ميزبان، درشت مولكولRNAتواند با كمك انواعي از  مي )2
 .طور حتم، پوشش ليپيدي خود را از سلول ميزبان قبلي تأمين نموده است به) 3
 .شود ساخته ميهاي روي شبكه آندوپالسمي زبر، كپسيد  هاي متفاوت با ريبوزوم در طي چرخه ليتيك به كمك ريبوزوم )4

Canis بندي رايج امروزي،  با توجه به نظام رده -77 lupus تيب به كدام راسته و كدام تيره تعلق دارد؟به تر 
 پستانداران  -طنابدارن  )2  طنابداران  -جانوران ) 1
 سانان سگ -خواران  گوشت )4 خواران  گوشت -پستانداران ) 3
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 ...................... .طور حتم  دارد، به...................... طور معمول در يك فرد بالغ، هر اووسيتي كه  به -78

 .شود در درون تخمدان يافت مي –هاي همتا  كروموزوم) 1
 .سازد هاي جنسي مي سلول –  هاي مضاعف شده كروموزوم )2
 .آورد ساختارهاي چهار كروماتيدي پديد مي –دوك تقسيم ) 3
 .قرار داردتخمدان درون فوليكول  –دو جفت سانتريول  )4

 فرنگي درست است؟ هاي مختلف ريشة گياه نخود كدام عبارت، دربارة سلول -79
 .اند ها غير فعال هاي پارانشيمي زنده، بعضي از ژن تنها در سلول) 1
 .اي است هاي ويژه ها وابسته به پروتئين هاي فعال آندودرمي و پارانشيمي، بيان ژن در سلول )2
 .وجود دارندريشه استوانه مركزي  زندههاي  سلولهمة هاي مريستمي در  هاي سلول همه ژن) 3
 .شود نده نيز مشاهده ميشدرمي در تار كوهاي آند هر ژن موجود در سلولحصول م )4

 شود؟ چند مورد زير در بخش قشري كليه ديده مي ،در تشريح كليه گوسفند -80
 منفذ ميزناي ● هاي قوسي رگ ● سرخرگ شعاعي ● ستون  ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟صحيح فاقد خون كدام عبارت، دربارة هر جانور  -81
 .اند هاي بدن فعال ، در محيط خارج از سلولي گوارشيها عضي از آنزيمب) 1
 .اي براي تنفس تمايز يافته است هاي ويژه در درون بدن آن، بخش )2
 .هاي خوني وجود دارد آن، انشعاباتي از رگ  در حفرات مغز استخوان) 3
 .درد داردة احتماالً گيرند )4

 ..................... .ه ييك سلول زندة ساكاروميسزسرويز..................... غ طور معمول، در هر نورون يك پسر بال به -82
 .هاي سلولي فاقد غشا وجود دارد انواعي از ساختار –برخالف ) 1
 .شود پس از ناپديد شدن دوك تقسيم، سيتوكينز آغاز مي –همانند  )2
 .دهد را افزايش مي ATPاكسيژن هواي تنفسي، كارايي توليد  –برخالف ) 3
 .ها جاي دارند هاي متابوليسمي درون غشاي اندامك بسياري از آنزيم –همانند  )4

 ؟هستند نامناسبكدام موارد براي تكميل عبارت زير   -83

 ».......................... .شوند،  ساخته مي..................... هايي كه توسط  در يك دختر جوان، همة هورمون«
 .گذارند بر بافت استخواني اثر مي –تيروئيد ) الف
 .گذارند ترشحي يكي از مراكز مغزي تأثير مي  بر فعاليت –تخمدان ) ب
 .دهند وفيز را افزايش ميفعاليت ترشحي غدة هيپ –هيپوتاالموس ) ج
 .را دارند و مستقيم نقش اصلي 12Bدر حفظ ويتامين  –لولة گوارش ) د
 ج و د )4 ب و ج) 3 الف و د )2 الف و ب) 1

 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟ -84

 ».......................... ،در درون خامه در حال رشد استطور حتم در تمام مدتي كه لوله گرده  به«
 .زا وجود دارد ون هر آركگن، يك سلول تخمردر د) 1
 .كند گامتوفيت ماده بر روي اسپوروفيت زيست مي )2
 .شود در هر تخمك به دنبال تقسيم ميوز چندين هاگ تشكيل مي) 3
 .شود دانة گردة نارس به تدريج به دانة گردة رسيده تبديل مي )4
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 اي، كدام عبارت درست است؟ د سنگوارهبا توجه به شواه -85

 .بعد از انقراض گروهي دوم، خزندگان از تحول دوزيستان ايجاد شدند) 1
 .زمان با پيدايش خزندگان، يك دورة خشكي وسيع در زمين حاكم شد هم )2
 .وجود آمدند هاي كوچك و بدون آرواره به بعد از انقراض گروهي اول، ماهي) 3
 .هاي آبزي از بين رفتند گروهي، بيش از نيمي از گونهضمن آخرين انقراض  )4

 كدام عبارت، دربارة ريشة يك گياه علفي تك لپه درست است؟ -86
 .كنند ها حركت  ي برون سلولي بين سلولهاي سلولي و فضاها د از طريق ديوارهنتوان هاي آب مي مولكول) 1
 .ي و كالهك نقش داردا هاي زمينه مريستم نوك ريشه فقط در تشكيل اپيدرم، بافت )2
 .شود يافت مي هر سلول آوند چوبي، صفحة منفذداردر انتهاي ) 3
 .هاي پريسيكل قرار دارد نوار كاسپاري در سطوح جانبي سلول )4

هـاي خـوني    هاي گروه ژن كور رنگ و فاقد آنتي ، پسريAو زني سالم با گروه خوني  Bرنگ با گروه خوني ز ازدواج مردي كورا -87
هاي خوني، كدام است؟  ژني گروه در اين خانواده، احتمال تولد دختري داراي الل كور رنگي و حداقل يك نوع آنتي. متولد گرديد

 )و مغلوب xكور رنگي صفتي وابسته به (

1 (1
8 2( 1

4 3 (3
8 4( 1

16 
 كند؟ كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه عبارت زير را به -88

 »....................در چرخة زندگي كاهوي دريايي برخالف چرخة زندگي «
 .شود اسپوروفيت ايجاد مي ،خمپالسموديوم مولد ماالريا، با رشد و تقسيم سلول ت) 1
 .آيد وجود مي هاي متحرك هاپلوئيدي به سرخس، با تقسيم ميوز هر سلول ديپلوئيدي، سلول )2
 .آيد وجود مي دار، سلول زيگوت به تاژكهاي هاپلوئيدي  سلولكپك مخاطي پالسموديومي، از ادغام ) 3
 .شود لي، تعدادي زئوسپور ايجاد مياسپيروژير، با ميوز هر سلول موجود در ساختار توليد مث )4

 كنند؟ هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت مي دهد كه در تجزية كربوهيدرات هايي را نشان مي چند مورد، ويژگي مشترك سلول -89

 .كنند مصرف مي +NADهوازي تنفس،  در مرحله بي ●

 .مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند در ●

 .كنند سيم، از دو نوع آنزيم براي همانندسازي مادة ژنتيك خود استفاده ميدر هنگام تق ●

 .اند ئوتيدي غيرقطبيلهاي پلي نوك ي با رشتها DNAداراي  ●

1 (1 2( 2 3 (3 4( 4 
 دهد؟ كدام اتفاق روي مي معده براي ساخت فاكتور داخلي، پس از فعاليت ريبوزوم، ابتدا اي حاشيههاي  در سلول -90

 .شود ها اضافه مي هاي قند به آن هاي كوچكي از مولكول زنجيره) 1
 .نمايند هاي انتقالي به سوي غشاهاي پالسمايي حركت مي چه كيسه )2
 .گردند هاي گلژي منتقل مي هاي انتقالي به دستگاه محتويات وزيكول) 3
 .زنند هاي آندوپالسمي به بيرون جوانه مي هايي از غشاي شبكه وزيكول )4

 .....................................ساز،  هاي اسپرم موجود در لوله......................... طور معمول در يك فرد بالغ، هر سلول  به -91
 .دهد مي تقسيم ميوز را انجام –ديپلوئيدي ) 1
 .در درون حفرة شكمي قرار گرفته است –ديپلوئيدي  )2
 .كند هاي سر اسپرم را  بيان مي هاي مربوط به آنزيم ژن –هاپلوئيدي ) 3
 .خود فقط يك كروموزوم دارند كه مسئول مستقيم تعيين جنسيت است هاي از بين كروموزوم –هاپلوئيدي  )4

 در يك سلول ميان برگ اطلسي، درست است؟سلولي هوازي تنفس  هاي مرحلة بي كدام عبارت، دربارة واكنش -92
 .گردد مصرف مي ATPدار دو فسفاته، دو مولكول  با توليد هر تركيب كربن) 1
 .شود ايجاد مي ATPدار بدون فسفات، دو مولكول  با مصرف هر تركيب كربن )2
 .شود توليد مي NADHدار دو فسفاته، يك مولكول  تركيب كربنبا توليد هر ) 3
 .گردد مصرف مي NADدار يك فسفاته، يك مولكول  با مصرف هر تركيب كربن )4
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1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18

سـر ران ارتبـاط مسـتقيم دارد،    ...... ...................هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانـو تعلـق دارد و بـا ماهيچـة      -93
 . .................................. 

 .شود خود مهار مي يتوسط نورون پيش سيناپس –دو ) 1
 .تواند در صورت كمبود اكسيژن، الكتيك اسيد بسازد مي –چهار  )2
 .شود جزيي از دستگاه عصبي پيكري محسوب مي –چهار ) 3
 .خارج نخاع است داراي جسم سلولي در –دو  )4

 كدام عبارت، دربارة هر اتوتروفي درست است؟ -94

 .كند هم مصرف و هم توليد مي ATPسلولي، اول تنفس همواره در مرحلة ) 1
 .كند يم ذخيره ATPو NADPHدر مرحله دوم فتوسنتز انرژي را به صورت  )2
 .سازد پنج كربني، تركيبي شش كربني مي  مولكول كربن به اكسيد با اضافه كردن يك مولكول دي) 3
 .نمايد را به پيرووات حاصل از گليكوليز يا يك پذيرندة آلي ديگر منتقل مي NADHهاي  الكترون )4

 چند مورد، دربارة انسان، درست است؟ -95

  ايجاد كند اختالل هاي تيروئيدي تواند در توليد هورمون مي نوعي بيماري وراثتي. 

 ها مؤثر باشد تواند در كاهش اكسيژن رساني به سلول نوعي بيماري گوارشي مي. 

 تواند باعث اختالل در بينايي شود نوعي بيماري خود ايمني مي. 

 تواند سبب ناتواني در انعقاد خون شود افزايش نوعي ليپيد مي. 
1 (1 2( 2 3 (3 4( 4 

 مناسب است؟كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير  -96

با فردي كه پدر و مادر بيمار دارد ازدواج ....................... اگر فرد شماره . تعلق دارد......................... دودمانة زير به نوعي صفت «
 ».خواهد بوددرصد ...........................  قطعاًكند، احتمال تولد فرزند سالم در اين خانواده 

 75 - 11 –غالب  اتوزومي) 1
 50 - 12 –اتوزومي مغلوب  )2
 50 - 14 –غالب  Xوابسته به ) 3
 75 – 13 –مغلوب  X وابسته به )4

 كند؟ زيستي برقرار مي كدام عبارت، دربارة بخشي از چرخه زندگي هر آغازي درست است كه با نوعي جاندار، رابطة هم -97
 .قطعاً تك سلولي و اتوتروف است) 1
 .كند هاي دوتاژكي توليد مي در چرخه زندگي خود گامت )2
 . ي قرار دارد كه بعضي از اعضاي آن يك تا هزاران تاژك دارندا در شاخه) 3
 .ندشو دو كروماتيدي مي ،هاي خطي درون هسته همة كروموزم )4

 باگيرد  انتخابي كه در محيط ناهمگن صورت مي تفاوتتوان بيان داشت كه  وسته ميبا توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پي -98
هـاي اوليـة    دهد، در اين است كه پس از طـي يـك دورة كوتـاه، فراوانـي فنوتيـپ      روي مي.................... انتخابي كه در محيط 

 .يابد مي..................... 

 افزايشحد واسط،  -پايدار )2 كاهشحد واسط،  –متغير ) 1
 هردو آستانه، افزايش –پايدار  )4 هردو آستانه، كاهش –متغير ) 3
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 كدام عبارت، درست بيان شده است؟ -99

 .شود در نگاري گاو برخالف رودة بزرگ اكوئوس، گوارش سلولز انجام مي) 1
 .گردد در هزارالي گاو برخالف معدة اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب مي )2
 .گردد طور موقت ذخيره مي رابي گاو برخالف رودة كور اسب، مواد غذايي بهدر سي) 3
 .شوند تجزيه كنندة سلولز يافت مي فعالهمواره  هاي در شيردان گاو همانند رودة بزرگ اسب، باكتري )4

 كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -100

 »...............زكنندة طور معمول، در هر جاندار پر سلولي فتوسنت به«
 .كنند ها در بخش گامتوفيتي شروع به رشد مي دار، هاگ دانه) 1
 .بدون آوند، سلولي با توانايي ميوز قطعاً فاقد مژك است )2
 .شود بدون گل، در مرحلة اسپوروفيتي ساختار پر سلولي ديپلوئيدي ايجاد مي) 3
 .شود ا در درون تخمك تشكيل ميز دار، گامت نر در دانة گرده و سلول تخم ريشه )4

ها به تدريج و با گذشت زمـان،    در جمعيت) به جز درون آميزي(هاي غيرتصادفي  با فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش -101
 دهد؟ طور حتم رخ مي كدام اتفاق به

 .يابد ها كاهش مي هاي مغلوب جمعيت فراواني الل )2 .ها دچار تغيير مي شود فراواني افراد ناخالص جمعيت) 1
 .شود ها دچار تغيير مي هاي جمعيت فراواني نسبي الل )4 .يابد هاي يكسان افزايش مي فراواني افراد داراي الل) 3

 .است....................... تر از نقطة  كم....................... ، Bبيان داشت كه در زمان ثبت نقطة  توان نميبا توجه به منحني زير،  -102
 C -فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت  )1
 D - انقباضتعداد حفرات قلبي در حال  )2

 D -ها  اي دهليز طول تارهاي ماهيچه) 3

 C -هاي باز سيني  تعداد دريچه )4
 كدام عبارت، درست بيان شده است؟ -103

 .دن نقش مؤثري دارد، هتروتروف استهر باكتري كه در استخراج معا) 1
 .توانند بخشي از انرژي تركيبات آلي را آزاد نمايند ها مي فقط بعضي از باكتري )2
 .كند ميرا توليد  +H دار خاك نقش مؤثري دارد، در سيتوپالسم خود هر باكتري كه در توليد تركيبات نيتروژن) 3
 .كربن جو را تثبيت نمايند اكسيد ها، دي هاي كربوهيدرات توانند با كمك الكترون همه باكتري هاي اتوتروف مي )4

 است؟ نادرستهاي اسكلتي انسان  كدام عبارت در ماهيچه -104

 .در زير ماهيچه خياطه قرار دارد ،شود اي كه در انعكاس زردپي زير زانو منقبض مي ماهيچه) 1
 .اي بزرگ در مجاورت ماهيچه مورب خارجي قرار دارد ماهيچه دنده) 2
 .در نگهداري دو استخوان در محل مفصل زانو نقش دارد با بافت پيوندي در ارتباط است كه ردپي ماهيچه سريني بزرگز) 3
 .اي بزرگ به استخوان جناغ متصل است ماهيچه جناغي ترقوي پستاني برخالف ماهيچه سينه) 4

  ……اي  در برگ گياهان علفي دولپه -105

 .شود ي ديده ميدر زير روپوست بااليي، ميانبرگ اسفنج) 1
 .شود هاي آوندي فقط درون ميانبرگ اسفنجي ديده مي دسته) 2
 .دنزيك اسيد وجود داريهاي هدف آبس يني سلولدر روپوست پاي) 3
 .يني وجود دارنديسكو فقط بين روپوست بااليي و پايهاي داراي آنزيم روب سلول) 4
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محل انجام محاسبات

8mبه بزرگی یمتحرکی بر روي خط راست با سرعت ثابت-106
s

بـا  برابـر  1tدر لحظـۀ  اگر بردار مکـان متحـرك  . کندکت میحر

2 4i j
 

6با برابر 2tو در لحظۀ  4i j
 

2اشد، حاصل ب 1t t تمام واحدها در (چند ثانیه است؟SIهستند(.

1(1
22 (5

23(2
24 (1

24صـورت  بـه SIخـط راسـت در   یک روي در حرکت بر یمتحرکزمان –معادلۀ مکان -107 40 30x t t    بزرگـی  . اسـت

چند متر است؟،حرکتدوم ۀدر سه ثانیمتحركجاییجابه

1 (162 (123 (204 (24

30mاولیۀ با سرعت را اي گلوله-108
s

مـدت زمـان حرکـت    اگر . کنیماز سطح زمین در راستاي قائم به باال پرتاب میhاز ارتفاع 

به ارتفاع اوج از لحظۀ پرتاب تا لحظۀ رسیدن مدت زمان حرکت گلوله برابر سهرسیدن به زمین پرتاب تا لحظۀ از لحظۀ گلوله

210متر است؟باشد، ارتفاع اوج گلوله از سطح زمین چند
m

(g )
s



1 (1352 (903 (1604 (180

هاي زمانی زیـر،  یک از بازهدر کدام. مطابق شکل زیر است،کندزمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می–ه نمودار تکان-109

تر است؟شتاب متحرك بیشاندازة 

1 (t 0 تاt s1

2 (t s1 تاt s5

3(t s5 تاt s9

4 (t s9 تاt s14
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محل انجام محاسبات

Fتحت تأثیر نیروي 2kgجسمی به جرم زیردر شکل -110


سـازد، تکیـه داده   مـی 37یک دیوار مایل که با سطح افق زاویۀ به 
Fاگر راستاي نیروي . شده است


0دیوار عمود و ضریب اصطکاك ایستایی دیوار با جسم برابر با سطح بر  باشـد، حـداقل   /3

Fبزرگی نیروي 


37شد که جسم ساکن بماند؟ چند نیوتون با 0 6 10 N
(sin / ,g )

kg
  

1 (28
2 (56
3 (32
4 (24
ثانیـه باشـد،   4اگر دورة حرکت جسـم  .چرخدطور یکنواخت میبه10cmگرم حول یک دایره با شعاع 200جسمی به جرم -111

2گراي وارد بر آن چند نیوتون است؟ نیروي مرکزاندازة  10( ) 

1 (2/32 (2/03 (8/124 (05/0
20Fدر شکل زیر نیروي افقی -112 N ناچیز باشد، کار نیروي فنر یاگر اصطکاك جسم با سطح افق. شودوارد میساکنیبه جسم

چند ژول است؟شود،بزرگی سرعت جسم برابر صفر میاي که از لحظۀ شروع حرکت جسم تا لحظه
1 (2

2 (2

3 (4

4 (4

و رأس آینـۀ  عدسی همگرا و آینۀ محـدب مشـترك   اصلی در شکل مقابل محور -113
پرتو نوري مطابق شکل از کـانون عدسـی   . استمحدب منطبق بر کانون عدسی 

از 4fاگر پرتو نهایی در فاصـلۀ  . کندکند و به عدسی همگرا برخورد میعبور می
شـعاع  R(کدام است؟ fو Rعدسی همگرا محور آن را قطع کند، رابطۀ بین 

.)فاصلۀ کانونی عدسی همگراستfآینۀ محدب و 

1 (R f32 (R f2 33 (R f3 24 (f R3
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محل انجام محاسبات

5mثابتجسم با سرعت .در شکل زیر جسمی موازي با یک آینۀ تخت قرار دارد-114
s

ثابـت  با سـرعت  نیز به سمت راست و آینه 

8m
s

کند؟ینه در هر ثانیه چگونه تغییر میآآن درتصویر جسم تا صورت فاصلۀ در این. گرددجا میابهبه سمت راست ج

1 (m6یابدکاهش می .

2 (m3یابدکاهش می.

3 (m6یابدافزایش می.

4 (m3یابدافزایش می.

شود؟باشد، پرتو تابیده شده به منشور چگونه از آن خارج می2شکل زیر اگر ضریب شکست منشور در -115

ABمماس بر وجه ) 1

BCعمود بر وجه ) 2

BCمماس بر وجه ) 3

ABعمود بر وجه) 4

25و توپرابعاد یک مکعب فلزي همگن -116 10 5cm cm cm 310این مکعباگر چگالی فلز . است g

cm
باشـد و ایـن مکعـب را    

10کند، این فشار چند کیلوپاسکال است؟ ترین فشار را بر یک سطح افقی وارد دهیم که کمروي وجهی قرار N
(g )

kg


1 (42 (53 (64 (/6 5
2آب با دماي ياي مقداردرون یک لولۀ شیشه-117 C12ن بـه  کنیم تا دماي آآب را گرم می. وجود دارد C ارتفـاع آب  . برسـد

انبساط لولـه و  (کند؟ چگونه تغییر می،ترتیب از راست به چپبه،شودلوله و فشار ناشی از آب که به انتهاي لوله وارد میدرون

.)تبخیر مایع نادیده گرفته شود

.ماندثابت می–یابدمیپیوسته افزایش) 2.یابدمیافزایش–یابدپیوسته افزایش می)1
.ماندثابت می–یابدمیابتدا کاهش و سپس افزایش ) 4.یابدمیافزایش–یابدمیابتدا کاهش و سپس افزایش ) 3
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محل انجام محاسبات

. انـد به یکدیگر جوش خـورده » ب«شکل مطابقو بار دیگر » الف«شکل مطابقک بار یفلزي یکسان مستطیلدو قطعه مکعب-118
است؟» ب«چند برابر آهنگ رسانش گرما در شکل » لفا«آهنگ رسانش گرما در شکل 

1 (1
4

2 (1
2

3 (2

4 (1
32

آنفشار گـاز درون  اي ثابت در دماگر،اي شکل با پیستون متحرك محبوس استمقداري گاز کامل درون یک سیلندر استوانه-119
؟کند، ارتفاع استوانۀ زیر پیستون چگونه تغییر میدرصد کاهش یابد20

درصد کاهش25) 2درصد افزایش25) 1
3 (/12 12/) 4درصد افزایش5 درصد کاهش5
3در میدان الکتریکی یکنواخت شکل زیر به بار -120 C 33الکتریکی به بزرگی نیروي 10 Nاختالف پتانسـیل  . شودوارد می

BBو Aبین دو نقطۀ  A(V V ) 10به فاصلۀ کهcm ،37چند ولت است؟از هم قرار دارند 0 8(cos / ) 

1 (80
2 (100
3 (100

4 (80
دیگـر چنـد نیوتـون    اي نقطـه بـار  دو از طرف 2qايبار نقطهباشد، اندازة برایند نیروهاي وارد بر3cmاگر طول هر ضلع زیردر مکعب -121

1است؟  2 36 1 8q C,q C,q C)        و
29
29 10 N.m

(k
C

 

1(1002(20 13
3(20 154(60 2

)الف(



20: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

3Cخیره شده در خازن برابر انرژي ذ1C ،6ذخیره شده در خازن الکتریکی باز است، انرژي kوقتی کلید زیردر مدار شکل -122

1؟ شودمیها چند میکروفاراد ظرفیت معادل خازن،kبا وصل کردن کلید. است 3 43 8 2(C F,C F,C F)     

1 (3

2 (/4 4

3 (8
3

4 (4

ترتیـب از راسـت بـه چـپ، نمـاد      بهBو A.دهدشکل زیر مشابهت یک مدار الکتریکی را با یک فرایند مکانیکی نشان می-123
؟یک از اجزاي مدار الکتریکی هستندکدام

مقاومت، باتري) 1

آلسنج ایدهآل، ولتسنج ایدهآمپر) 2

آلآل، آمپرسنج ایدهسنج ایدهولت) 3

باتري، مقاومت) 4

1مدار شکل زیر در ابتدا در-124 2R  1متغیراگر مقاومت.استR   را به یک اُهم برسانیم، اختالف پتانسیل دو سـر مقاومـت
1Rکند؟چگونه تغییر می،راست به چپترتیب ازو توان مصرفی آن به

یابدیابد، کاهش میافزایش می) 1

یابدیابد، افزایش میکاهش می) 2

یابدیابد، کاهش میکاهش می) 3

یابدیابد، افزایش میافزایش می)4



21: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

اگـر مقاومـت   . کنـد دهد که در سه توان مختلف کار میدو رشتۀ فیالمان را نشان میشامل220Vشکل زیر یک المپ سه راهۀ -125
ه کمترین توان مصرفی آن کدام است؟بکوچکتر باشد، نسبت بیشترین توان مصرفی المپ رشتۀ بزرگتر، دو برابر مقاومت رشتۀ 

1 (3
2

2 (2
3

3 (2

4 (3

آمپر باشد، بزرگی میدان 5لوله اگر جریان عبوري از سیم. استدور200دورهاي آن تعداد ومترسانتی40اي طول سیملوله-126

7لوله چند گاوس است؟ مروي محور سیمغناطیسی 
0 4 10 T.m

( )
A

   

1 (102 (3 (1004 (/0 1
0اي به ضریب خودالقایی لولۀ بدون هستهاز سیم-127 02/ H 23جریان 3 6I t t  ) درSI (3در لحظۀ . گذردمیt sترتیـب  به

خودالقایی آن چند ولت است؟ۀنیروي محرکةذخیره شده در سیملوله چند ژول و اندازمغناطیسی انرژي از راست به چپ
1 (/5 76 ،/0 482 (/2 25 ،/0 33 (/2 25 ،/0 484 (/5 76 ،/0 3
ولتاژ مولد چند ولت است؟ۀولت باشد، بیشین48برابر Rآرمانی شکل زیر، اگر بیشینۀ ولتاژ دو سر مقاومت بدلدر م-128

1 (4
2 (3
3 (288
4 (576

2mکه سرعت آن هنگامی. دهداي انجام میی سادهخطی حرکت نوسانجسمی بر روي پاره-129
s

24است، شتاب آن 
m

s
و هنگامی 

4mکه سرعت آن 
s

22است، شتاب آن 
m

s
دورة نوسان چند ثانیه است؟. است

1 (2 (23 (2
4 (4





22: ۀصفحعلوم تجربیفیزیک

محل انجام محاسبات

شده مشخصهماهنگ دو بسامد کدام ،درصد افزایش یابد44اگر نیروي کشش تار . تار مرتعشی بین دو نقطه ثابت شده است-130
د؟نشومیدر دو حالت با یکدیگر برابر

9و 7) 44و 2) 63و 5) 42و 3) 1
چند عدد از این بلندگوها را باید کنار . است15dBشود، یشنیده مdدر فاصلۀ تراز شدت صوتی که از یک بلندگوي کوچک -131

2برسد؟ 24dBبه از بلندگوها dدر همان فاصلۀ تراز شدت صوت شنیده شدههم قرار داد تا 0 3(log / )

1 (42 (63 (84 (9
صـوت  درصد کاهش دهیم، بسامد20را درصد افزایش و طول آن44گاز درون یک لولۀ صوتی دو انتها باز را مطلق اگر دماي -132

.....اصلی آن 
.یابددرصد کاهش می40) 2.یابددرصد افزایش می40) 1
.یابددرصد کاهش می50) 4.یابددرصد افزایش می50) 3

5ومغناطیسی است که در یک محیط شفاف به ضریب شکست شکل زیر مربوط به یک موج الکتر-133
بـا  . در حال انتشـار اسـت  3

هاي الکترومغناطیسی قرار دارد؟توجه به شکل، این موج در کدام دسته از طیف موج

مرئی نور ) 1
فرابنفش) 2
فروسرخ) 3
رادیویی) 4
انرژي جنبشی بیشینۀباشد، 200nmبار طول موج نور تابیده شده به فلز برابر گاست، ا400nmبا فلزي برابر قطع طول موج -134

8ولت است؟ جدا شده از سطح فلز چند الکترونهايفوتوالکترون 153 10 4 10m
(c ,h eV.s)

s
   

1 (32 (/2 53 (44 (6
متر از سـطح زمـین بـا    10گرم جرم به انرژي تبدیل شود، انرژي حاصل چند تن جرم را میلی4اي، اگر در یک واکنش هسته-135

8برد؟ سرعت ثابت باال می
23 10 10m m

(c ,g )
s s

  

1 (/ 61 8 102 (/ 91 8 103 (/ 93 6 104 (/ 63 6 10



 23 :ةصفح علوم تجربي   شيمي

 
 

 محل انجام محاسبات

 ؟باشد نميهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه -136

 .متر است 1510و 1010ترتيب  قطر تقريبي يك اتم طال و هستة آن، به) 1
 .منحرف شدند از مسير اوليه 90اي بيش از  ان الكتريكي قوي در اتم، برخي ذرات آلفا در آزمايش رادرفورد، با زاويهدبه دليل وجود يك مي) 2
 .شناسايي شد شتوسط رادرفورد و همكاران 1919پروتون در سال   )3
 .شود هاي غدة تيروئيد استفاده مي براي تشخيص بيماري 131 –از راديوايزوتوپ يد ) 4

 كدام گزينه درست است؟ -137

n از ، حاصل انتقال الكترونيnm486موج ل خطي اتم هيدروژن، نور سبز با  طودر طيف نشري ) 1 5  بهn 2 است. 
 .ودش مي زيادها از هم  اليهانرژي ، فاصلة nبا افزايش  ،دهد مدل پلكاني براي  ترازهاي انرژي در اتم هيدروژن نشان مي) 2
 .گردد ، آدرس دقيق آن در اتم معين ميlnlmبا معرفي يك الكترون به صورت ) 3
nهاي با  الكترونتعداد كه  طبق اصل آفبا، براي اولين اتمي) 4 3 وn 2  هاي اليـه   ي الكترون، مجموع اعداد كوانتومشوند ميبرابر آن، با هم

 .است 30برابر ظرفيت 
اين عنصر در كدام گـروه از جـدول تنـاوبي    . ول تناوبي به صورت زير استداز دوره سوم ج Xهاي يونش متوالي عنصر  انرژي -138

1جاي دارد و داراي چند الكترون با اسپين 
2  ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(است؟(. 

 
1(9 6  

2(8 6  

3(9 16  

4(8 16 
 كدام مطلب درست است؟ -139

 .گويند يم  شعاع اتمي ها مولكول همةدر  را نصف فاصلة ميان هسته دو اتم) 1

 .تر است تر باشد، شعاع يوني كوچك الكترون، هرچه عدد اتمي بيش هم اتمي هاي تك يوندر ) 2

هـاي   هاي اليـه  از تأثير نيروي جاذبة هسته روي الكترون ،هاي دروني هاي اوربيتال ها با الكترون دافعة آن ها در اليه ظرفيت و وجود الكترون) 3

 .كاهد روني ميد

 .يابد در يك گروه از باال به پايين هر دو كاهش ميو افزايش چپ به راست الكترونگاتيوي و بار موثر هسته  در يك دوره از) 4

 

7IE 6IE 5IE 4IE 3IE 2IE 1IE 
2710784957004 4556 3357 2252 999 
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 محل انجام محاسبات

 است؟ نادرستاز مطالب زير  دهد، چه تعداد اي عنصرها را با نمادهاي فرضي نشان مي كه بخشي از جدول دورهزير با توجه به جدول  -140

 .يابد كاهش مي ي اين دورهپذيري نافلزها كنيم، واكنش حركت  Hبه سمت عنصر  Dعنصر از اگر در دوره سوم، ) آ
 .است Fعنصر يونش كمتر از انرژي نخستين  Gانرژي نخستين يونش عنصر ) ب
 .است Hكمتر از عنصر  Cو تشكيل آنيون در عنصر  تمايل به گرفتن الكترون) پ
 .است Iبا عنصر  Bشديدتر از واكنش عنصر  تر و ، سريعDبا عنصر  Bواكنش عنصر ) ت

 گروه 1 2 15 16 17
 دوره

C BA   2 

H GF E D 3 
   J I 4 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
هاي اكسيژن به  دو برابر نسبت تعداد اتم چپ،در تركيب سمت  ها كاتيونهاي اكسيژن به تعداد  در كدام گزينه نسبت تعداد اتم -141

 است؟ راستدر تركيب سمت  ها كاتيونتعداد 

 هيدروكسيد استانيك –نيتريت  منيزيم) 2  كوپروپرمنگنات –كرومات  دي پتاسيم) 1
 سولفات آلومينيم –كربنات  كلسيم) 4  منگنات پتاسيم –منگنات  كوپرو) 3

 است؟ نادرستبا توجه به جدول زير كدام گزينه  -142

FED C B A عنصر 
1 8/2 5/1 2/ 3 3 5/ 2  الكترونگاتيوي /1

 

Aدر پيوند ) 1 C هاي پيوندي به اتم  الكترون رت غيريكنواخت است ووص ها به توزيع الكترونC ترند نزديك. 
Aپيوند ) 2 Fرد، در دستة پيوندهاي كوواالنسي ناقطبي قرار دا. 
Cقطبيت پيوند ) 3 E  بيشتر ازD F است. 
Fسيليسيم باشد، پيوند  Fاگر اتم ) 4 B دهند هاي يوني قرار مي را در آستانه پيوند. 

 كدام عبارت درست است؟ -143

Iهيدروژني نسبت به  ل داشتن پيوندآب به دليبخار ) 1 (g)2شود تر مايع مي ، آسان. 
CClمولكول ) 2 F2  .تواند مولكولي ناقطبي باشد هاي قطبي است، مي با اينكه داراي پيوند 2
 .دوقطبي است –، داراي نيروي بين مولكولي دوقطبي CO2برخالف مولكول  SO2مولكول ) 3
 .ناقطبي هستنداند،  كه از يك نوع اتم تشكيل شدهي هاي همة مولكول) 4
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 محل انجام محاسبات

 اند؟ شود، درست مي توليدهاي كاربيدي  در چراغگازي كه كدام موارد از مطالب بيان شده در مورد  -144

 .شود با يك مول هيدروژن به تركيب سير شده تبديل مي در واكنشآن از و هر مول  اين تركيب سيرنشده است) آ
 .مولكول اتن استدر  كربندر آن نصف عدد اكسايش اتم  كربنعدد اكسايش اتم ) ب
1هاي هر مولكول آن  تعداد پيوند) پ  .هاي مولكول فرمالدهيد است برابر تعداد پيوند /25
 .تشكيل دهنده مولكول آن به صورت هشتايي استهاي  اتمهمة آرايش الكتروني ) ت
 ، تآ) 4 ب، پ) 3 ب، ت) 2 ، پ آ) 1

 كدام يك از مطالب زير درست است؟ -145

 .هاي كربن در مولكول سيانواتن است اتم هريك ازتعداد قلمروهاي الكتروني اتم كربن در وينيل كلريد مشابه هر هاي الكتروني تعداد قلمرو) 1
 .وزن خود است هم دتر از فوال برابر مقاوم 5ده به دليل آزاد شدن مولكولي است كه بوي بد ماهي فاسد ش) 2
Cتركيبي با فرمول مولكولي ) 3 H6  .كربن آن يگانه است –تواند مربوط به هيدروكربني باشد كه تمامي پيوندهاي كربن  مي 12
 .اسيد نيز وجود دارد يليكهاي عاملي موجود در آسپرين در ساليس همه گروه) 4

 شوند؟ ، ايزومر ساختاري يكديگر محسوب ميدو تركيبكدام  -146

) آ
3 2 3

2 5 3

3

| |
C H CH CH

|
CH

CH CH CH CH CH



     ب ( 

3) ت  ) پ 3 2 2 2 5 2CH C(CH ) CH CH(C H ) 
 پ –ب ) 4 ت – آ) 3 ت –پ ) 2 ب  – آ) 1

همـة  نوع واكنش و مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش ترميت به ترتيب از نظر  اسيد و كربنات با هيدروكلريك واكنش كلسيم -147
 .اند.................... و .................. با هم مواد 

 مشابه –مشابه ) 2  متفاوت –متفاوت ) 1
 مشابه –متفاوت ) 4  متفاوت –مشابه ) 3

 هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت -148

  22در دما و فشار ثابت يك مول از هر گازي  .ليتر حجم دارد /4

 توان از واكنش گاز كربن مونواكسيد و گاز هيدروژن تهيه كرد متانول را مي. 

 شود گاز متان از واكنش زغال چوب با بخار آب بسيار داغ تهيه مي. 

 شود استفاده مي اكسيد دي هيدروكسيد بر گاز كربن ليتيم ياپراكسيد  هواي درون فضاپيماها از تأثير ليتيم براي تصفيه. 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 محل انجام محاسبات

14تتراكلريد با  گرم سيليسيم 68از واكنش  -149 دهنـدة   شـود و واكـنش   گرم منيزيم خالص، چندمول فراوردة جامد توليد مي /4
124محدود كننده كدام است؟  28 35 5(Mg ,Si ,Cl / : g.mol )   

1 (/0 0/) 2 تتراكلريد ، سيليسيم9  تتراكلريد ، سيليسيم3
3 (/0 0/) 4  ، منيزيم9  ، منيزيم3

33سولفات دو آبه به جرم  سولفات متبلور و كلسيم مخلوطي از منيزيم -150 اگـر  . كامالً خشك شـوند  دهيم تا ميرا حرارت گرم  /2
14جرم آب توليد شده برابر  4/ g 6سولفات خشك برابر  و جرم كلسيم 8/ g  سـولفات كـدام    باشد، تعداد آب تبلور منيـزيم

124است؟  40 32 16 1(Mg ,Ca ,S ,O ,H : g.mol )     

1 (7 2 (6 3 (4 4 (3 
 كدام گزينه درست است؟  -151

 .، كار ناشي از تغيير حجم سامانه صفر استSTPهاي سوختن اتن و متان در شرايط  در واكنش) 1

C(s)تعيين گرماي دو واكنش ) 2 O (g) CO(g)2
1
2   وN H (g) H (g) NH (g)2 4 2 32   ممكن نيست مستقيمبه روش. 

Hهاي قوي هيدروژني، بيشترين  اتر و متان، آب به دليل تشكيل پيوند اتيل دي ،در مقايسه ميان آب) 3 ذوب  را دارد. 
Hپايدارترين آلوتروپ كربن نيست والماس ) 4 ــكيل  تشـــ  مثبت دارد. 

تقريبـاً  برسـد،   309Kبه  330Kژول گرما از دماي  1100گرم با از دست دادن  120اي از آلياژ آهن و كربن به جرم  اگر قطعه -152
156دهد؟  هن تشكيل ميچند درصد از جرم اين آلياژ را آ 12(Fe , C : g.mol )  

1ترتيب  ظرفيت گرمايي مولي آهن و كربن را به( 124 J.mol . C   1و 18 J.mol . C  فرض كنيد(. 
1 (3 2 (97 3 (28 4 (72 

گرم متـان را   16اكسيد كافي  اكسيژن و كلسيم شده، اگر در يك سامانه حاوي متان،با توجه به آنتالپي استاندارد تشكيل مواد داده  -153
ـ   اكسيد حاصل را با كلسيم با اكسيژن سامانه بسوزانيم و گاز كربن دي ا از اكسيد واكنش دهيم، در پايان فرايند چند كيلـوژول گرم

140شـود؟   سامانه به محيط منتقل مي 12 16 1Ca ,C ,O ,H : g.mol )       2و حالـت فيزيكـيH O    را مـايع درنظـر
 .)بگيريد

1 (757 
2 (890 
3 (812 
4 (1068 

1
ــكيل kJ.mol) تشـــ ) H  ماده 

75 5/ 4CH (g) 
286 2H O(l) 

393 5/ 2CO (g) 
635 5/ CaO(s) 
1207 3CaCO (s) 
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 محل انجام محاسبات

6سامانة زير كه در حالت تعادل قرار دارد، اگر گرماي سوختن براي  -154 1برابر  Aگرم  /4 5/ kJ  باشد و مقدار آنتروپي آغازين و

300پاياني  J

K
A)164است؟  گراد تيدرجة ساناختالف داشته باشد، دماي تعادل چند   g.mol ) 

22 2A(g) O (g) C(g)  
1 (100 2 (173 3 (373 4 (10 

 اند؟ رد از مطالب زير درستاكدام مو -155

 .است 5هاي استوكيومتري مواد، برابر  كننده، مجموع ضريب در واكنش بين جوهر نمك با محلول سفيد) آ
 .شونده در مه است هاي روغني، همانند فاز پخش كننده در رنگ فاز پخش) ب

2برابر  مولكول استونهاي  به تعداد اتم مولكول تولوئنهاي  نسبت تعداد اتم) پ
 .است 3

 .شود سولفيد در آب، سبب افزايش دماي آب مي هيدروژن انحالل گاز ) ت
 »پ«، »آ«) 4 »ت«، »ب«) 3 »ت«، »پ«) 2 »ب«، »آ«) 1

0ليتر محلول  ميلي 400براي خنثي كردن  -156 ز هيدروژن الزم اسـت  ليتر گا اسيد به كمك آمونياك، چند ميلي موالر نيتريك /15
بـازده هـر دو واكـنش را    ( تا با مقدار كافي گاز نيتروژن در شرايط استاندارد، وارد واكنش شده و آمونياك كافي را توليد كنـد؟ 

 .)درنظر بگيريد %100

1 (/2 016 2 (/4 032 3 (4032 4 (2016 
 تر است؟ كم يكسانفشار بخار كدام محلول در شرايط  -157

0/محلول ) 1  نيترات در آب موالل پتاسيم 15
0/محلول ) 2  كلريد در آب موالل كلسيم 2
0/محلول ) 3  ل شكر در آبموال 25
0/محلول ) 4  نيترات در آب موالل آلومينيم 1

9تمام آب موجود در  -158 هـاي اكسـيژن    تعداد اتـم . شود نيترات بر اثر گرما تبخير مي موالل آلومينيم 4كيلوگرم محلول آبي  /26
 هاي خارج شده از ظرف واكنش است؟ اتمكل واكنش چند برابر تعداد مانده در ظرف  باقي

116 14 27 1(O ,N ,Al ,H : g.mol )    
1 (/4 62 2 (/0 216 3 (/1 54 4 (/0 648 

بيماران داراي مشـكالت تنفسـي    براياستفاده از كپسول گاز اكسيژن  لتعدر كدام گزينه علت اختالف در سرعت واكنش، با  -159
 يكسان است؟

 واكنش دو فلز سديم و پتاسيم در شرايط يكسان با آب سرد) 1
 سوختن گرد آهن پاشيده شده روي شعله و سرخ شدن گرد آهن موجود در كپسول چيني) 2
 ف الياف آهن داغ در هواسوختن الياف آهن داغ در يك ارلن پر از اكسيژن برخال) 3
 يديد در دماي اتاق يديد در دماي اتاق و انجام همين واكنش در غياب پتاسيم در حضور پتاسيم تجزية هيدروژن پراكسيدواكنش ) 4
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2نده ما ثانيه، مقدار مواد جامد باقي 10كلرات خالص، پس از گذشت  اگر در تجزية گرمايي يك نمونة پتاسيم -160 گرم و سـرعت   /2
10توليد گاز اكسيژن  16/ L.s   3باشد، مقدار اوليـةKClO          بـا فـرض اينكـه چگـالي گـاز اكسـيژن در شـرايط آزمـايش

10 5/ g.L  139باشد، كدام است؟ 35 5 16(K ,Cl / ,O :g.mol )   

1 (/2 6 2 (/2 8 3 (3 4 (/3 2 
 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -161

 .شود هاي كاتاليستي استفاده مي در مبدل (Rb)و روبيديم  (Pd)، پاالديم (Pt)امروزه از فلزهاي پالتين ) آ
 .شوند از طريق واكنش تجزيه مي NOو  COهاي  هاي كاتاليستي آالينده در مبدل) ب
 .ها با كاتاليزگر افزايش يابد سازند تا سطح تماس آالينده هاي كاتاليستي را به شكل توري مي مبدل) پ
 .هاي هوا در گازهاي خروجي اگزوز وجود ندارد هنگام روشن و گرم شدن خودرو آالينده ،به دليل وجود مبدل كاتاليستي) ت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

3كه به تعادل  با توجه به نمودار زير -162 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  است؟ نادرستمربوط است، كدام گزينه 

آن  ثابـت تعـادل  تعادل از نوع گرماگير است و با افـزايش دمـا مقـدار عـددي     ) 1
 .يابد افزايش مي

در حجـم   CO2هـاي   تعـداد مـول   ثابت تعادلبا دو برابر شدن مقدار عددي ) 2
 .شود يز دو برابر مينثابت 

افـزايش   CO2و  CaOكاهش و غلظـت   CaCO3غلظت  ،با افزايش دما) 3
 .يابد مي
  .فازي است اين تعادل از نوع ناهمگن سه) 4

425ليتر در دماي  2اي به حجم  در سامانه بسته -163 C 2گازهاي هر يك از مول از  3، مقدارCO 2 وH،  مـول از هـر   1به همراه
0ار اگر در اين دما مقد. اند و بخار آب در تعادل COيك از گازهاي  0و  COمول گاز  /5 مـول از بخـار آب را از تعـادل     /5

 اند؟ به ترتيب از راست به چپ كدام COو  2Hهاي تعادلي  خارج كنيم، در تعادل جديد غلظت

2 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)  
1 (/ /0 4375 1 3125 
2 (/ /1 3125 0 4375 
3 (/ /0 875 2 625 
4 (/ /2 625 0 875 
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 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -164

 .شود به رنگ آبي شكوفا مي ها غالب است، در آنهايي كه آهك  گل ادريسي در خاك) آ
 .را كاهش مي دهندمحيط  pHاز اين رو با ورود به محيط زيست  ؛هاي فلزات واسطه است هاي صنعتي شامل يون فاضالب) ب
 .ها آشنا بودند ها و بازها آشنا باشند، با ساختار آن هاي اسيد كه با ويژگي ها پيش از آن ها مدت دان شيمي) پ
Hاسيد است، چون ضمن حل شدن در آب يون  يك كلريد هيدروژن از نظر آرنيوس) ت (aq)  كند ميرا جذب. 
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر ) 1

 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت -165

1 (H CO2  .يك اسيد ناپايدار است 3

اسـيد بـا درصـد يـونش      هيدروفلوئوريك M4هيدروكلريك اسيد بيشتر از محلول  M410رسانايي الكتريكي محلول  C25در دماي ) 2

/ %2  .است 5

Hل يونش در مراح  )3 PO3 Hصورت  قدرت بازي بهترتيب  4 PO HPO PO2 32 4 4 4    است. 

H فسفريك اسيد غلظتدر محلول ) 4 PO2 4 ديگر است هاي آنيونتر از  بيش. 

0محلول ليتر  ميلي 40 -166 0ليتر محلول  ميلي 60سديم هيدروكسيد به  موالر /25 موالر هيدروكلريك اسـيد اضـافه شـده     /15

هـا را از   گزينـه (مانده، كدام است؟  محلول باقي pHشود و  شدن واكنش، چند گرم سديم كلريد تشكيل مي پس از كامل. است

123؛راست به چپ بخوانيد 35 5Na ,Cl / : g.mol ( 

1 (/2 0 5265 2 (/12 0 5850 3 (/12 0 5265 4 (/2 0 5850 

 كدام گزينه درست است؟ -167

w(Kثابت يونش آب ) 1 mol.L14در دماي اتاق برابر  ( 11 10  است. 

a(Kثابت يونش ) 2  .اسيد كمتر است برمواتانوييك aKاسيد از  كلرواتانوييك (

 .فتالئين ارغواني است لواستات در آب در حضور فن رنگ محلول سديم) 3

 .كند، زيرا خون يك بافر است تغييري نميهيچ خون  pHر سينه داشتن نفس خود براي مدت كوتاهي د با نگه) 4
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 ؟اند نادرستاز مطالب زير  چند مورد -168

 .نمك استفاده كردند ولتا و گالواني همانند ايرانيان باستان براي ساخت باتري، از دو فلز آهن و مس و محلول آب ●
 .باشد متانولتواند كاتاليزگر واكنش توليد متانال از  اكسيد با فرمالدهيد، مي نقره  فراوردة جامد حاصل از واكنش ●
 .هاي كربن در استون، دو برابر عدد اكسايش اكسيژن آن است اكسايش اتم جمع جبري عدد ●
 .واكنش آلومينيم با هيدروكلريك اسيد، فلز آلومينيم نقش كاهنده و آنيون كلريد نقش يون تماشاگر را دارد در ●
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

 است؟ نادرستدهد،  كلريد مذاب را نشان مي زير كه برقكافت سديم لكدام گزينه در رابطه با شك -169

135 5 23(Cl / ,Na :g.mol )  

 
1 (B شود قطب منفي سلول است و در آن فرايند كاهش انجام مي. 
 .شود ذوب مي كلوين1074در دماي  Dو  C تشكيل شده ازجامد يوني ) 2
Gدر اين شكل يك واكنش با ) 3 0 شود ، به كمك مصرف برق انجام مي. 

23بر نسبت جرم فراوردة مايع به فراورده گازي توليد شده در اين واكنش، برا) 4
 .است 71

درصـد   80شود و در صورتي كه بازده سـلول   گرم متان چند مول الكترون مبادله مي 8در سلول سوختي متان ضمن اكسايش  -170
112ترتيب كدام است؟  سلول بهتقريبي باشد، نيروي الكتروموتوري  1(C ,H : g.mol )  

)E 0واكنش اكسايش متان برابر  نيم 2واكنش  نيم Eولت و  /17 24 4 2O H e H O     1برابر  .)ولت است /23
1 (4  ،/0 85  

2 (8  ،/0 85  

3 (4  ،/1 12  

4 (8  ،/1 12 



 

 

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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