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  دقیقه 20وقت پیشنهادي:     143تا  122هاي  : صفحه3ریاضی  + 82تا  65هاي  صفحهریاضی عمومی: ریاضی عمومی: 
  

fخط مماس بر منحنی  - 1 (x) x x2 4   کند؟ ها را با کدام طول قطع میxروي منحنی (در ربع دوم)، محور  6اي به عرض  در نقطه 1
1 (3  2 (3-  3 (4  4 (4-  

xf در تابع - 2 (x) e .Ln(x x fمقدار  2( (   کدام است؟ 1(

1 (1  2 (/ e2 5   3 (
e
1

  وجود ندارد.) 4   

yعرض از مبدأ خط مماس بر منحنی تابع  - 3 x  که با خطy x2 موازي باشد، کدام است؟  

1 (
1
8   2 (

1
4   3 (

1
2   4 (

1
12   

fاگر دو منحنی  - 4 (x) x ax x3 2 12 2و  7 5g(x) x bx بر هم مماس باشند، حاصل 2اي به طول  در نقطه ،a b کدام است؟  
1 (2  2 (2  3(  4  4 (4  

fاگر مشتق  - 5 (sinx)  برابرtanx  ،باشدf (tanx) کدام است؟  

1 (tan x2   2 (cot x2   3 (tan x1 22   4 (cot x1 22   

yتابع  - 6 [mx] | m[x]   پذیر است؟  مشتق 1x، در نقطۀ mبه ازاي کدام مقادیر صحیح و غیر صفر  |
  هیچ مقدار ) 4   1و  1) 3   1) 2  1) 1

xyاي از منحنی به معادلۀ  در چه نقطه - 7 yx2 2 16   هاست؟y، خط مماس بر منحنی، عمود بر محور0
1 (( , )4 2     2 (( , )2 4     

3 (( , )2   اي وجود ندارد.  چنین نقطه) 4     4

xyمشتق تابع  - 8 ln(| sinx cosx(e ) |)2 xدر  1   کدام است؟ 0

1 (
e
2   2 (e2   3 (

e2  صفر) 4   2

yتابع  - 9 (x m) x x2 4   کدام است؟ mپذیر است. مقدار  مشتق در تمام نقاط  4
  mهیچ مقدار ) m  4هر مقدار ) 3  -2) 2  2) 1

fاگر  -10 (x) x x2 2 g(x)و  3
x

2
fباشد، حاصل عبارت  1 .( f g fg x)کدام است؟  2( ( , ])3 1   

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

  

  دقیقه 20: وقت پیشنهادي    143تا  68هاي  : صفحه1هندسه ریاضی پایه: 
 

4برابر ABCو  ACEهاي دو مثلث  در شکل زیر، نسبت مساحت -11
A ،3AD  ي نیمساز زاویه ADاست. اگر  9 x  1وDD xگاه طول  ، آنAD 

ADکدام است؟    در یک راستا هستند.) DDو  (
  

1( 6  2 (3    

3(9  4(
11
2  

3در شکل مقابل  -12
7

MA
MB

   است؟ AMNچند درصد مساحت مثلث OMNاالضالع است. مساحت مثلث متوازي MNPBچهارضلعی و 

  
1 (63  
2 (60  
3 (70  
4 (84  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  3: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه  آذر 15
  

  است؟ واحد جاي گرفته است. بیشترین حجم ممکن این استوانه کدام 6اي به ارتفاع  واحد، استوانه 9اي به شعاع  کره در داخل نیم -13
1( 180  2 (210  3( 240  4 (270  
شود،  اي که در وسط ارتفاع مخروط بر آن عمود می ي آن است. سطح مقطع حاصل از تقاطع این مخروط با صفحه ارتفاع یک مخروط قائم، دو برابر شعاع قاعده -14

  ي مخروط است؟  هاز رأس و قطر قاعد  ي گذرنده چند برابر سطح مقطع حاصل از تقاطع مخروط با صفحه

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

ACایم. اگر نسبت  ارتفاع  وارد بر وتر را رسم کرده ABCالزاویۀ  در مثلث قائم -15
AB

5برابر  
 AHCچند برابر مساحت  ABCباشد، مساحت مثلث  3

  است؟

1( 
25
9    2( 

16
9    

3( 
34
9    4( 

34
25  

کنـد. اگـر  قطـع می Lو  M ،Nترتیب در نقاط  را به CDو امتداد  BCو BDگذرد، خطوط  می A، خطی که از ABCDاالضالع  در متوازي -16
4MN  5وNL ،باشدAM کدام است؟  

1 (4  2 (6  3 (20  4 (28  
  است؟ ایم. نسبت حجم کره به حجم مکعب مستطیل چند برابر  ي ممکن جاي داده ترین کره را در کوچک aو  2a ،2aمکعب مستطیلی به ابعاد  -17

1 (
10
7  2 (2  3 (

9
8  4 (

3
2  

 کدام است؟ ABخط  در شکل مقابل طول پاره -18

1 (
20
3  

2 (7  

3 (
22
3  

4 (8  

کنیم تـا  خطی رسم مـی BMبه موازات  Mنامیم. از نقطۀ  می Oها را  اند، محل تالقی آن رسم شده AMو  BMهاي  میانه ABCدر مثلث  -19
 باشد.) 3OMکدام است؟ (اگر  MKقطع کند. اندازة  Kرا در نقطۀ  ACضلع 

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

4و شعاع قاعدة  2تفاع یک استوانۀ قائم به ار -20  کره و استوانه چند برابر  کرة ممکن جاي گرفته است. حجم محدود بین این نیم ترین نیم در کوچک 2
 است؟

1 (81  2 (78  3 (80  4 (72  
  

  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     175تا  128 دانشگاهی: شناسی پیش زیست
  
 

 …… دارند تراکم از مستقل میر و مرگ که هایی جمعیت ……ها رقابت بسیار شدید است  هایی که در آن طور معمول، در جمعیت به -21
  هاي مطلوب در انتخاب طبیعی است. رشد و نمو آهسته از ویژگی - ) برخالف1
  اندازة جمعیت تقریبًا نزدیک به گنجایش محیط است. - ) همانند2
  عمر افراد اغلب کمتر از یک سال است. طول - ) برخالف3
  بینی است. شرایط محیط تا حدودي ثابت و قابل پیش - ) همانند4

0/ترتیب  ها، آهنگ تولد و آهنگ مرگ به تایی چرخ ریسک200در جمعیت  -22 0/و  35 ها به بـیش از  ریسک  سل تعداد چرخباشد. پس از چند ن می 15
 رسد؟ عدد می 340

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  » ……معتقد بود(ند) که  ……« کند؟  کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می -23

  خود را اشغال کند. شود که هیچ جمعیتی نتواند تمام کنام بنیادي ها سبب می رقابت بین جمعیت - ) مک آرتور و کانل1
  ها بستگی ندارد. ها به شباهت یا تفاوت بین آن شدت رقابت بین گونه - ) داروین2
  شود. کسب غذا از بخش کوچکی از کنام بنیادي، باعث کاهش رقابت بین افراد یک گونه نمی - ) مک آرتور3
  هاي دیگر شود. ونهتواند باعث افزایش رقابت بین گ کاهش جمعیت یک گونه نمی - ) رابرت پاین4
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 .شود می دیده تنفس دستگاه و خون گردش دستگاه بین وابستگی ترین کم ، ……در جمعیت جاندارانی که به طور معمول افراد آن  -24
  کنند دار را بدون صرف انرژي تولید و به محیط دفع می ) مواد زاید نیتروژن1
  غناطیس را دارندهاي الکتروم ) مرگ و میر تصادفی و توانایی دیدن طیف تابش2
  کنند ) از صداي بلند به عنوان بهترین راه برقراري ارتباط در فصل تولید مثلی استفاده می3
  کنند ) با اندام مکندة دهانی خود از شیرة پروردة گیاه میزبان تغذیه می4

 کند؟ چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -25
  »……ي که هاي نگهبان، هر جانور در رابطۀ شته و مورچه«

  کند. صورت اوریک اسید دفع می دار را به برد، مواد زاید نیتروژن بیند برخالف جانوري که سود می الف) زیان می
  باشد. هاي درونی می برد، داراي اسکلتی براي حفاظت از اندام بیند برخالف جانوري که سود می ب) زیان می
  شود. شکل از کربوهیدرات و پروتئین محافظت میبرد همانند جانور دیگر، توسط اسکلتی مت ج) سود می
  کند. هاي خود، تصاویر موزائیکی از محیط خود دریافت می برد همانند جانور دیگر، با کمک چشم د) سود می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ……طبق نتایج حاصل از پژوهشِ  -26

  .شود گر به منابع محدود می هاي رقابت ) کانل، بر اثر رقابت، دسترسی گونه1
  توانند با هم سازش داشته باشند. کنندگان می ) تیلمن و همکارانش، رقابت2
  هایی که شباهت زیادي به هم دارند، شدیدتر است. ) گوس، رقابت بین گونه3
  تر است. هاي شکار آن بیش ) پاین، در حضور شکارچی، تنوع و تعداد افراد گونه4

  است؟ نادرستکدام عبارت  -27
  جمعیت، مستقیماً به فاصلۀ افراد آن از هم بستگی دارد.) توان تولیدمثلی هر 1
  انجامد. ) آمیزش در جمعیت گیاه کدو معموالً به افزایش توان بقاي جمعیت می2
  ) در یک اجتماع زیستی ممکن است بعضی جانداران اتوتروف و بعضی دیگر هتروتروف باشند.3
  توانند هریک از سه الگوي پراکنش را داشته باشند. می) جانداران مورد مطالعۀ داروین در جزایر گاالپاگوس، 4

  است؟ نامناسبچند مورد براي تکمیل جملۀ زیر  -28
  .»شود می محسوب ……رابطۀ بین گیاه و جانوري که «

  زیستی تواند ترکیبات ثانویه را تغییر دهد، هم الف) می
  سفرگی ب) شهدخوار و داراي نوك بلند است، هم

  یاري برد، هم د آبکش فرو میج) خرطوم خود را درون آون
  د) روغن خردل براي آن سمی است، صیادي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ……طور معمول،  به -29

  کنند. آوري کرده و به النه حمل می هاي کارگر غذا جمع ) در فصل تولیدمثل پلنگ جاگوار، مورچه1
  شود. سال انجام میگردان در یک فصل از  و آفتاب Operophthera brumataهاي  ) تولید زیگوت2
  تواند کم باشد. آل انسان سالم نمی پردازد، میزان فعالیت پینه ) در زمانی که پلنگ جاگوار به شکار می3
  یابد. هاي مختلف سسک روي کاج نوئل افزایش می هاي بهار و تابستان، میزان رقابت بین گونه ) در فصل4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -30
  » …… رفتار برخالف ……در بروز رفتار «
  شرطی شدن کالسیک، همواره وجود محرك حسی الزامی است. -) الگوي عمل ثابت 1
  برگرداندن تخم به النه توسط غاز، یادگیري نقش مؤثري دارد. - ) عادي شدن2
  دهد. سگ در آزمایش پاولوف، تغییر رفتار در اثر تجربه رخ می - ) حل مسئله3
  پذیري، وراثت نقشی ندارد. نقش - قلمرو چیتاي جوان ) تعیین4

  است؟ نادرستدر رابطه با رفتارهاي مختلف جانوران کدام گزینه  -31
  گیر و پرهزینه است. هاي نر صفتی چشم ) وجود شاخ در گوزن1
  اط برقرار کنند.توانند در فصل تولید مثلی از راه صوتی نیز با هم ارتب ترین جانوران طبیعت، می ) بسیاري از فراوان2
  کند، در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است. ) هر رفتاري که از جانوران بروز می3
  هاي چرایی و چگونگی باشد. دهی به پرسش تواند در جهت پاسخ هاي مونارك می ) بررسی مهاجرت پروانه4

  است؟ نادرستکدام گزینه  -32
  شوند. ري محسوب میترین انواع یادگی ) رفتارهاي انعکاسی، جزء ساده1
  هاي نخاعی براي حفظ بقا اهمیت زیادي دارد. پذیري همانند انعکاس ) نقش2
  ) شرطی شدن جانور، ممکن است بدون استفاده از آزمون و خطا باشد.3
  پذیري جانوران نقش داشته باشد. تواند در نقش ) لوب بویایی همانند لوب بینایی می4

 کند؟  ر صحیح تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به طو -33
  » ……دار شدن رهبري گله،  رفتار شیِر نرِ جوان شرق آفریقا پس از عهده«
  ) برخالف رفتار زنبورهاي ماده کارگر، به نفع گونه است.1
  کند. هاي آن را تضمین می طور غیرمستقیم بقاي ژن ) به2
  کنند. تري تولید هاي بیش کند تا زاده ) به افراد خویشاوند خود کمک می3
  شود. هاي جانور به نسل بعد می ) همانند جنس نر عنکبوت بیوة سیاه، باعث انتقال ژن4
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  ؟نیستکدام عبارت، براي تکمیل جملۀ زیر مناسب  -34
  »……تواند  کند، می اي تولید می طور معمول، جانوري که براي انتخاب جفت، صداها یا آوازهاي ویژه به«
  ورت اوریک اسید دفع کند.ص دار را به ) مواد زاید نیتروژن1
  هایی با دیوارة چسبناك و ژل مانند تولید نماید. ) تخمک2
  هاي الزم براي پرورش نوزادان را بپردازد. ) بخشی از هزینه3
  هاي خود را با طناب عصبی کنترل نماید. ) فعالیت ماهیچه4

  کند؟ چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -35
  »…… نیستکند، ممکن  ها تغذیه می ز آندر جانورانی که راکون ا«

  ) خون تیره و روشن وارد قلب شود. ب  الف)حفرة گلویی تا مراحل انتهایی نمو باقی بماند.         
  الیه از نخاع محافظت کند. د) پردة مننژ سه    ج) قلب پشتی منفذدار وجود داشته باشد.                

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  »شود.محسوب می ……هر رفتاري که «کند؟  لۀ مقابل را به درستی تکمیل میکدام گزینه، جم -36

  شود، نوعی حل مسئله ) بدون استفاده از آزمون خطا انجام می2  پذیري         کند، نقش ) در دورة مشخصی از زندگی جانور بروز می1
  ها حفظ و بقاي جاندار ارزش زیادي دارد، رفتاري متأثر از ژن ) در4  کننده دارد، الگوي عمل ثابت       ) در انجام آن وراثت نقش تعیین3

  ……شود که محرك غیرشرطی،  از آزمایش پاولوف، چنین برداشت می -37
  ) تنها هنگامی مؤثر است که با محرك شرطی همراه شود.2  اثر اولیه خواهد شد.               ) پس از مدتی جایگزین محرك بی1
  تواند واکنش خاصی را در جانور برانگیزد. ) پس از عادي شدن، نمی4  مناسب را در جانور ایجاد نماید.      تواند به تنهایی پاسخ ) می3

  »…… در ……رفتار «کنندة عبارت مقابل باشند؟  کامل تواند نمیچند مورد از موارد زیر  -38
  بیرون انداختن تخم پرندة میزبان، الگوي غریزي و یادگیري دارد. - الف) جوجۀ کوکو

  هاي خود، با هدف حفظ بقا و تولید مثل است. درست کردن آشیانه براي جوجه - ) سینه سرخب
  گیري براساس نظریۀ انتخاب فرد قابل توجیه است. پایان جفت - ج) عنکبوت نر بیوة سیاه

  ها نوعی حل مسئله است. دستیابی به غذا با روي هم گذاشتن جعبه - د) شامپانزة گرسنه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ……زنبورهاي عسل ماده، که توانایی بکرزایی ندارند،  -39
    رسانند. ) رفتاري به نفع خود دارند و به گونه نفعی نمی1
  سازند. هاي خود را به نسل بعد منتقل می ) مستقیمًا ژن2
    کنند. هاي خود را تضمین می طور غیرمستقیم بقاي ژن ) به3
  کنند. هاي خود می هداري و تغذیۀ زاد ) انرژي خود را صرف نگه4

 شود، صحیح است؟ هاي موجود در ژنوم سلول انجام می چند مورد از موارد زیر دربارة هر رفتاري که تحت تأثیر ژن -40
  باشد.  ب) براي بروز، نیازمند تجربه و یادگیري نمی  کند. هاي شیمیایی مختلفی بروز می الف) با دخالت پیک

  شود.  د) در افراد مختلف یک گونه به یک شکل دیده می                         کند.         یج) بر اثر محرك نشانه در جانور بروز م
1 (1   2 (2   3 (3   4(4  

 
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     101تا  54هاي  : صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیست شناسی پایه: زیست
  

خـون  Kگردد و سبب .................. یـون  مدت از بخش قشري غدة فوق کلیه آزاد می هورمون آلدوسترون براي مقابله با فشار روحی و جسمی طوالنی -41

 گردد. به ادرار می Naو.................... دفع یون 
  کاهش –) کاهش 4  افزایش –) کاهش 3  کاهش –) افزایش 2  افزایش –) افزایش 1

 نه درباره هر نوع گیرندة حسی در بدن انسان صحیح است؟کدام گزی -42
  فرستد. هاي حسی را از طریق ریشۀ پشتی نخاع به دستگاه عصبی مرکزي می ) پیام1
  دهد. ها تغییر می اندازه کافی قوي، نفوذپذیري غشاي خود را نسبت به یون ) تحت تاثیر محرك به2
  کند. رسال می) پس از تولید پیام عصبی آن را به تاالموس ا3
  ) از تمایز یک سلول عصبی، ایجاد شده است.4

 در تشریح چشم گاو، ............................ -43
  تري نسبت به اجسام مژگانی چشم دارد. )عنبیه ضخامت کم1
  شود. اي خارج می )پس از سوراخ کردن محل اتصال صلبیه با قرنیه، زجاجیه ژله2
  تر قرنیه چشم به سمت گوش است. یین باشد، بخش پهن) وقتی سطح پایینی چشم رو به پا3
  شوند. هاي مژکی متصل به عدسی مشاهده می )پس از جدا کردن بافت چربی روي کره چشم، ماهیچه4

 .ندارددنبال  کاهش کلسیم خون، ........... را به -44
    ) افزایش ترشح هورمون پاراتیروئیدي1
  تونین ) کاهش هورمون کلسی2
    Dامین ) فعال شدن ویت3
  ) رسوب کلسیم در بافت استخوان4
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 گفت ......... توان نمی -45
  ) پیاز بویایی درون جمجمه قرار دارد.1
  دهند. هاي بویایی سیناپس خود را در پیاز بویایی تشکیل می ) گیرنده2
  کنند. ر میهاي بویایی از منافذ موجود در استخوان جمجمه عبو هاي گیرنده ) دندریت3
  کند. هاي بویایی از غشاي پایۀ بافت پوششی عبور می ) بخشی از گیرنده4

 کند؟ هاي یک انسان بیان می کدام گزینه اطالعات درستی در مورد ساختار گوش -46
  شوند. دار گوش داخلی تحریک می هاي مژك ) با ارتعاش پردة صماخ، همۀ سلول1
  شوند. ت مایع مخصوص به خود تحریک میهاي مکانیکی گوش داخلی با حرک گیرنده  )2
  ) بخش تعادلی گوش همانند بخش شنوایی گوش در ارتباط با شیپور استاش است.3
  شوند. دار بخش حلزونی، تحریک می هاي مژك جایی سر، سلول ) با حرکت و جابه4

 کند؟ درستی کامل می کدام گزینه جملۀ زیر را به -47
  هر هورمونی که .............

  شود. گردد، از هیپوفیز ترشح می ها می رشد استخوان ) موجب1
  گذارد. گردد، فقط بر کبد اثر می باعث افزایش قند خون می  )2
  دهد. شود، مقدار انرژي در دسترس بدن را افزایش می ) از بخش قشري فوق کلیه ترشح می3
  است.  هاي عصبی ساخته شده شود، در سلول ) از بخش پسین هیپوفیز به خون وارد می4

 کنند؟ درستی تکمیل می هاي مغز انسان، چند مورد عبارت زیر را به با توجه به لوب -48
  شود، ................. لوبی که پردازش اطالعات شنوایی در آن انجام می

 لوب دیگر مرز مشترك دارد. 3همانند لوب آهیانه در هر نیمکره مخ با  
 ب دیگر مرز مشترك دارد.لو 2برخالف لوب پیشانی در هر نیمکره مخ با  
 کند. ها بزرگتر است و شیاري عمیق آن را به دو قسمت تقسیم می از سایر لوب 
 دهد مرز مشترك دارد. با لوبی که پردازش اطالعات بینایی را انجام می 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  گربه ماهی .................... مارماهی ............................ -49
  هاي الکتریکی و مکانیکی دارد. در خط جانبی خود گیرنده -همانند  )1
  هاي الکتریکی است. تکانه تولید براي اندامی داراي خود دم در –) برخالف 2
  میدان الکتریکی خود را دارد. تشخیص توانایی خود جانبی خط با –) همانند 3
  کند. ایی میهاي الکتریکی خود هر شئ اطراف خود را شناس گیرنده با –برخالف  )4

  هاي انسان درست است؟ چند مورد در ارتباط با گیرنده -50
  باشد. هاي سازندة مو می هر اندام داراي گیرندة مکانیکی، داراي سلول 
  هاي دمایی، داراي بافت پوششی سنگفرشی چندالیه است. هر بخش حاوي گیرنده  
  ند.شو هاي مکانیکی توسط پوششی از بافت پیوندي احاطه می همۀ گیرنده  
  شود. هاي مکانیکی به مخچه ارسال می اطالعات حسی هریک از گیرنده  
  2) 4  1) 3  3) 2  ) صفر1

  ........... نیستدر ................. چشم انسان، ممکن  -51
  دستگاه عصبی محیطی فعالیت داشته باشد. - بخش رنگین جلوي عدسی  )1
  ها باشد. و سیاهرگها  مادة زجاجیه در تماس با سرخرگ -) فضاي پشتی عدسی 2
  امواج الکترومغناطیسی به پیام عصبی تبدیل شود. اثر –ترین الیه  ) نازك3
  ها را دهند. هایی با حساسیت نوري زیاد، به ما توانایی دیدن رنگ سلول –امتداد محور نوري کرة  )4

  هر گیرندة مژکدار بدن انسان ................... -52
  .در تماس با مادة ژالتینی است )1
  کند. به واسطۀ یک نورون حسی پیام را به جمجمه وارد می )2
  کند. به دنبال تغییر فعالیت الکتریکی خود، پیام عصبی تولید می )3
  شود.    هاي فاقد مژه با فضاي بین سلولی اندك احاطه می ) توسط سلول4

  . باشد.......... نیستهاي تولید کنندة هورمون در بدن انسان ممکن  یک از سلول هیچ -53
  ) فاقد استروئید2    ) در تماس با غشاي پایه1
  قادر به تولید پیک دومین  )4 ) واجد توانایی برقراري سیناپس3

  هر جانوري که .................... -54
  ) داراي مغز و طناب عصبی است، همولنف دارد.1
  هاي عصبی است، سیستم تنفسی نایی دارد. ) مغز آن داراي گره2
  واحدهاي مستقل بینایی دارد، قادر به تشخیص پرتو فرابنفش است. ) در چشم خود3
  کند. دار را بدون صرف انرژي زیستی دفع می ترین چشم را دارد، مادة زاید نیتروژن ) ساده4

  است؟ نادرستکدام عبارت  -55
  کند. ها پس از تولید، از غشاي سلول عبور می ) همۀ هورمون1
  شود. کولین با اگزوسیتوز وارد مایع بین سلولی می لتونین، همانند استی ) هورمون کلسی2
  ) محل ذخیرة هورمون ضد ادراري از طریق آکسون با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد.3
  رسد. ) محل فعالیت هورمون آزاد کننده، توسط ساقۀ کوتاهی از هیپوتاالموس آویزان به نظر می4
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  کند؟  کامل می نادرستیچند مورد جملۀ زیر را به  -56
  یابد. در افراد مبتال به دیابت نوع دو ....................کاهش می

  هاي پیوندي هاي همۀ بافت الف ـ نسبت سطح به حجم سلول
  ریز پانکراس هاي درون هاي غیرپروتئینی در سلول ب ـ فعالیت همۀ آنزیم

  هاي پیچ خورده کربنات از لوله هاي بی ج ـ بازجذب یون
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  ....................تواند نمیانور داراي....................، ج -57
  چشم مرکب داشته باشد. -دار  ) قلب منفذ1
  گیرندة حساس به امواج فرابنفش داشته باشد. -دار ) طناب عصبی شکمی گره2
  تابش امواج فروسرخ صید خود را توسط چشم شناسایی نماید. -اي ) قلب چهار حفره3
  هاي احاطه شده توسط مادة ژالتینی اجسام متحرك را از ساکن تشخیص دهد. توسط مژك -) بادکنک شنا4

  در پی اتصال.................... -58
  یابد. ) گلوکاگون به گیرندة خود در غشاي میون، مقدار قند خون افزایش می1
  یابد. قرمز افزایش می  غشاي گلبول هاي تیروئیدي به گیرندة خود در غشاي میون، فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک ) هورمون2
  یابد. خود، میزان کلسیم بدن کاهش می  تونین به گیرندة ) هورمون کلسی3
  یابد. ) آلدوسترون به گیرندة خود، میزان فسفات آزاد درون سلول هدف افزایش می4

  هاي مؤثر بر هومئوستازي کلسیم خون.................... در بدن انسان هورمون -59
  اند. هاي مغز استخوان ي گیرنده در سلول) دارا1
  هاي بدن باشند. ترین بافت توانند داراي گیرنده در یکی از ساده ) نمی2
  ترین بافت بدن نقش دارند. ) بر روي عملکرد سنگین3
  شوند. شکل در پایین حنجره ترشح می ) همگی از غدة سپري4

  عصب شنوایی گوش درونی انسان، .................... -60
  کند. هاي مکانیکی، پیام را به مغز ارسال می ) برخالف عصب تعادلی، در پی اثر محرك1
  کند. ها پیام حسی را به مخچه ارسال می جایی مژك ) همانند عصب تعادلی، در پی جابه2
  کند. هاي حسی را به مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن ارسال می ) برخالف عصب تعادلی، پیام3
  عادلی، اجتماعی از یک نوع تار عصبی احاطه شده توسط غالف پیوندي است.) همانند عصب ت4
  
  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     96تا  56هاي  : صفحهدانشگاهی فیزیک پیش دانشگاهی: فیزیک پیش
 

  

  در مورد پدیدة تشدید کدام گزینه صحیح است؟ -61
  در تشدید، فرکانس منبع دو برابر فرکانس نوسانگر است. ) 1
  تشدید، فرکانس منبع نصف فرکانس نوسانگر است. در ) 2
  در تشدید، فرکانس منبع با فرکانس نوسانگر برابر است.) 3
  اي مفید است. پدیدة تشدید همواره پدیده) 4

aبه صورت  SIاي در  معادلۀ شتاب ـ زمان حرکت نوسانگر ساده -62 sin( t)2 /است. در بازة زمانی  5 s t / s0 1 0 کدام مطلب در مـورد  4
  باشد؟ این نوسانگر صحیح می

  سرعت متوسط نوسانگر صفر است. ) 1
  شتاب متوسط نوسانگر صفر است. ) 2
  کند.  بار تغییر می 2جهت شتاب نوسانگر ) 3
  شود.  جهت سرعت نوسانگر یک بار عوض می) 4

/ه جرم دامنه ب معادلۀ نیروي وارد بر یک آونگ ساده با نوسانات کم -63 kg0 Fبه صورت  SIدر  2 x5  است کهx  تغییر وضعیت افقی آونگ نسبت به

m(gحالت تعادل است. طول این آونگ چند متر است؟  )
s2

10   

1 (/1 5  2 (/1 4  3 (/0 4  4 (/1 8  
  چند متر بر ثانیه است؟ t1اي مطابق شکل زیر است. سرعت نوسانگر در لحظۀ  نمودار مکان ـ زمان نوسانگر هماهنگ ساده -64

1 (/0 15   
2 (/0 15 3   
3 (/0 15   
4 (/0 15 3   

SI ،2اي در  بیشینۀ سرعت نوسان آونگ ساده -65 4و بیشینۀ شتاب آن  2 m(gباشد؟  متر می است. طول این آونگ چند سانتی 10 )
s2

10   

1 (50  2 (/0 5  3 (200  4 (2  
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0ر تـا باشد. به ترتیب از راست به چپ شتاب متوسط و سرعت متوسط در بازة زمانی صف اي مطابق شکل زیر می نمودار سرعت ـ زمان نوسانگر ساده -66 2/ 
  کدام است؟ SIثانیه در 

  و صفر صفر) 1
  و صفر 200) 2
   40و  صفر) 3
  و صفر 200) 4

2به صورت  SIکند در  ر نوسان میرابطۀ بین سرعت و مکان نوسانگري ساده که حول مبدأ محو -67 2400 36v x  است. حـداقل چنـد ثانیـه طـول
)3کشد تا این نوسانگر از مبدأ محور به یک انتهاي مسیر نوسان برود؟  می )   

1 (/0 075  2 (/0 15  3 (/0 03  4 (/0 3  
Pبه صورت  SIاي در  معادلۀ تکانۀ نوسانگر ساده -68 / cos t0 9 tاست. نوع حرکت جسم در بازة زمانی  40 / s1 0 tتا  025 / s2 0 چگونه  03

  است؟
        همواره تندشونده ) 1
  دههمواره کندشون) 2
      ابتدا تندشونده و سپس کندشونده) 3
  ابتدا کندشونده و سپس تندشونده) 4

xنمودار انرژي پتانسیل ـ مکان یک دستگاه جرم ـ فنر مطابق شکل زیر است. اگر شیب نمودار در مکان  -69 cm10  نیوتون باشد، ثابت فنر  50برابر

Nچند 
m

 است؟ 

  
1 (5  
2 (500  
3( 10  
4 (100  

20به صورت  SIکند، در  متر نوسان می سانتی 20خطی به طول  اي که روي پاره معادلۀ انرژي جنبشی نوسانگر ساده -70 04 35K / cos t  است. بسامد

1تغییرات انرژي پتانسیل چند هرتز بوده و در لحظۀ 
30t s انرژي پتانسیل نوسانگر جسم در حال افزایش است یا کاهش؟  

  ـ کاهش 35) 2    ـ افزایش 35) 1
3 (/17 17/) 4    ـ افزایش 5   ـ کاهش  5

  .........باشد آن نقاط همواره ......... شان از یکدیگر مضرب  دو نقطه که در راستاي انتشار موج باشند و فاصله -71
    ند. فاز زوجی از ربع طول موج ـ هم) 1
  از مخالفند.فردي از طول موج ـ در ف) 2
    زوجی از نصف طول موج ـ در فاز مخالفند.) 3
  فردي از نصف طول موج ـ داراي اندازة شتاب یکسان هستند.) 4

) بـه Aایجاد کنیم، با انتشار تپ از باال (نقطـۀ   Aایم. اگر تپی عرضی در نقطۀ  دهد که از یک سقف آویزان کرده رو طناب یکنواختی را نشان می شکل روبه -72
  کند؟ ترتیب چگونه تغییر می ایین، بسامد نوسان تپ و سرعت انتشار تپ بهطرف پ

  افزایش، ثابت) 1
  کاهش، کاهش) 2
  ثابت، کاهش) 3
  ثابت، ثابت) 4

سه برابر سرعت  Bو سرعت انتشار موج عرضی در سیم  Bدو برابر قطر سیم  Aاند. اگر قطر سیم  با نیروي یکسانی کشیده شده Bو  Aدو سیم یکنواخت  -73
  است؟  Bچند برابر چگالی سیم  Aباشد، چگالی سیم  Aانتشار آن در سیم 

1 (
2
3   2 (

3
2   3 (

4
9   4 (

9
4   

5به صورت  SIشود، در  تابع موجی که در یک طناب همگن منتشر می -74 10yu sin( t kx)  است. اگر نسبت سرعت انتشار مـوج در محـیط بـه
  ترتیب از راست به چپ برابر است با: باشد، نوع موج و عدد موج به 5بیشینۀ سرعت نوسانی اجزاي طناب برابر 

عرضی ـ ) 1
rad/
m

0 طولی ـ ) 2   04
rad/
m

0 04   

عرضی ـ ) 3
rad/
m

0 طولی ـ ) 4    04
rad/
m

0 04  
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0به صورت  SIمعادلۀ یک موج در  -75 2 4 10yu / sin( t x) اي که در مکان  است. نوع حرکت ذرهx cm30  قرار دارد در لحظۀt s5
6 

  چگونه است؟
 xتندشونده ـ درخالف جهت محور ) x 2محور کُندشونده ـ در جهت ) 1
  yتندشونده ـ درخالف جهت محور ) y 4کُندشونده ـ در جهت محور ) 3

0ورت به ص SIشود، در  تابع موجی که در یک سیم همگن منتشر می -76 2 50yu / sin( t x)  نیوتون باشد، جرم  100است. اگر نیروي کشش سیم
0   متر از این سیم چند گرم است؟ /5

1 (20  2 (40  3 (80  4 (160  
اي برحسب ثانیه، براي اولـین بـار بزرگـی  کند. در چه لحظه دهد که در جهت نشان داده شده حرکت می شکل زیر نقش موجی را در یک لحظه نشان می -77

  شود؟ می Nبرابر با بزرگی سرعت ذرة  Mسرعت ذرة 
1 (/0 006  
2 (/0 1  
3 (/0 002  
4 (/0 01  

mدر زیر نشان داده شده است. اگر سرعت انتشار موج  2tو  1tهاي  نقش یک موج عرضی در لحظه -78
s

چنـد ثانیـه  t2تا  t1باشد، فاصلۀ زمانی  360
 است؟

  
1 (/ 27 5 10   2 (215 10  3 (/ 28 25 10  4 (/ 216 5 10  

yuبه صورت  SIمعادلۀ حرکت نوسانی چشمۀ موجی که در مبدأ قرار دارد در  -79 / sin t0 02 mاست. موج حاصل با سرعت  40
s

در خالف جهت  10

1متري چشمه قرار دارد در لحظۀ  سانتی 25که در فاصلۀ  Mشود. سرعت نوسان ذرة  منتشر می xمحور 
80t s  چندm

s
  است؟ 

0/) 2  صفر) 1 8  3 (/0 8  4 (/0 2  
برسد، موج چـه مسـافتی را  Aبه موقعیت ذرة  Bکشد تا ذرة  دهد. در مدت زمانی که طول می نشان می شکل زیر، نقش یک موج عرضی را در یک لحظه -80

  پیماید؟ می
1 (/ m0 2     
2 (/ m0 5   
3 (/ m0 7   
4 (/ m0 9   
  

  پاسخ دهید.» 3فیزیک « یا » 1فیزیک «هاي  سؤال  از دو دسته به یکیاست و شما باید  کتابآموزان گرامی، توجه کنید که فیزیک پایه زوج  دانش
  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     45تا  27هاي  : صفحه1+ فیزیک  146تا  118هاي  صفحه :2فیزیک : 2و  1ک فیزی

  

  دهد که در آن از دو نوار فلزي حلزونی شکل نازك استفاده شده است. اساس کار این دماسنج چیست؟ شکل زیر دماسنجی را نشان می -81
  انبساط طولی اجسام ) 1
  انبساط سطحی اجسام) 2
  غییر جریان الکتریکیت) 3
  تغییر انرژي جنبشی ) 4

kJدهد. اگر آهنگ شارش گرما از فلز،  شکل زیر نمودار تغییرات دماي یک قطعه فلز را برحسب زمان نشان می -82
min

 SIباشد ظرفیت گرمایی این فلز در  12
  کدام است؟

1 (75  
2 (500  
3 (3000  
  معلومات کافی نیست. ) 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  10: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه  آذر 15
  

تغییر حالت  آب را بدون 500gتواند دماي  اتالف انرژي، در چند دقیقه می %20وات است. این ماشین گرمایی با وجود  700توان یک ماشین گرمایی  -83

40 C ) آبافزایش دهد؟ 4200 Jc
kg.K

(  

1 (2  2 (120  3 (/2 5  4 (150  

5ضریب انبساط سطحی یک سکۀ فلزي  -84 12 10 K  است. دماي آن راC300 یابد؟ دهیم. قطر آن چند درصد افزایش می افزایش می  
1 (/0 3  2 (/0 6  3 (/1 003  4 (/1 006  

80اولیۀ را که داراي دماهاي  Bو  Aدو مایع  -85 C  وC40 ترتیب  کنیم. اگر تغییرات دماي هر یـک از ایـن مـواد، بـه دیگر مخلوط می باشند با یک می
  دهند.) تغییر حالت نمیباشد؟ (این مواد  نمودارهاي دما ـ گرماي (الف) و (ب) را ایجاد کند، دماي تعادل مخلوط این دو ماده چند درجۀ سلسیوس می

  
1 (56  
2 (50  
3 (64  
4 (60  

20گرم یخ  200 -86 C  نظر از اتالف گرما، حجم مخلوط آب و یخ پس از تعـادل چنـد  اندازیم. با صرف گرم آب صفر درجۀ سلسیوس می 800را داخل

آب3ود؟ (ش لیتر می میلی 1 g

cm
30 یــخ،  9 g/

cm
2 یــخ،  1 kJc /

kg.K
336fو  

kJL
kg

(  

1 (975  2 (1000  3 (1025  4 (1050  
100اي از این فلز را  یابد. اگر دماي قطعه درصد افزایش می 2افزایش دهیم، مساحت آن  C200ک ورقۀ نازك فلزي را اگر دماي ی -87 C  ،افزایش دهیم

  یابد؟ حجم آن قطعه چند درصد افزایش می
1 (/0 75  2 (/1 5  3 (/2 25  4 (3  

Jگرماسنجی به ظرفیت گرمایی  درون - 88

C0210 ،290  10گرم آب C تـوان دمـاي آب را در حالـت  جۀ سلسیوس میقرار دارد. با افزودن چند گرم یخ صفر در

5تعادل به  C ) آبرسانید؟ 0336000 4200f
J JL , c

kg kg. C
  نظر کنید.) و از اتالف گرما صرف 

1 (20  2( 15  3( 21  4( 17  

ــار آب  -89 ــرم بخ ــک گ ــا از ی ــد ژول گرم ــخ  C100چن ــه ی ــا ب ــریم ت ــود؟  C10بگی ــدیل ش vتب
JL )
g

Fو  2254
JL
g

و 336

2 یــخ 1 Jc /
g. C

4 آبو   2 J(c /
g. C

  

1 (2149  2 (2590  3 (3031  4 (2275  
8چند گرم یخ  -90 C  گـرم یـخ صـفر درجـۀ سلسـیوس داشـته باشـیم؟  210بریزیم تا پس از تعادل،  گرم آب صفر درجۀ سلسیوس 200را درون

ــخ0( 2100 ی 336000f
J Jc , L

kgkg. C
(  

1 (10  2 (200  3 (210  4 (410  
  

  

  هدقیق 15وقت پیشنهادي:     133تا  107هاي  : صفحه3فیزیک  :3فیزیک 
 
 ؟نیستهاي آرمانی صحیح  کدام گزینه در مورد مبدل -91

  دهند.  افزایش می kV400هاي افزاینده، ولتاژ را تا حدود  ها، مبدل ) قبل از انتقال توان الکتریکی از نیروگاه1
  بیشتر به محل مصرف برسد. دهند تا با امنیت  هاي کاهنده، ولتاژ را کاهش می ) در انتهاي مسیر خط انتقال، مبدل2
  هاي افزاینده، توان خروجی بیشتر از توان ورودي است.  ) در مبدل3
  اند.  تواند شامل دو پیچه باشد، که روي یک هستۀ آهنی پیچیده شده ) یک مبدل آرمانی، می4
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  و حلقه کدام است؟ Rجهت جریان القایی به ترتیب در مقاومت  Sمطابق شکل زیر دو سیملوله و یک حلقه کنار هم قرار دارند. با بسته شدن کلید  -92
  )2، (aبه  bاز ) 1

  )1، (aبه  bاز ) 2

  )2، (bبه  aاز ) 3

  ) 1، (bبه  aاز ) 4
/سو با شدت  متر در میدان مغناطیسی درون سانتی 20به طول  MNدر شکل زیر میلۀ فلزي  -93 T0 اسـت. اگـر در جهت نشان داده شـده در حرکـت  5

R /0 /و شدت جریان گذرنده از آن  4 A0 باشد و جهت جریان در آن کدام است؟ (از مقاومت  باشد، سرعت انتقال میله چند متر بر ثانیه می 5
  نظر کنید.) هاي رابط صرف میلۀ فلزي و سیم

1 (/0   Nبه  Mو از  4

2 (/0   Mبه  Nو از  4

  Nبه  Mو از  2) 3

  Mبه  Nو از  2) 4

دارد. اگر حلقه را حول یکی گاوس قرار  400عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازة  10و مقاومت الکتریکی  2100cmاي به مساحت  حلقه -94
  کند؟ درجه دوران دهیم، چند میکروکولن بار القایی در حلقه شارش پیدا می 60از قطرهایش و به اندازة 

1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  

 30پیچ با خطوط میـدان مغناطیسـی زاویـۀ  اي قرار دارد که سطح سیم است به گونه 2200cmدور سیم که مساحت هر حلقۀ آن  80پیچ با  یک سیم -95
0سازد. اگر میدان مغناطیسی در مدت  درجه می 0ثانیه از  /2 0تسال در یک جهت تا  /5 تسال در خالف جهت اولیه تغییر کند، انـدازة نیـروي  /75

  محرکۀ القایی متوسط ایجاد شده در حلقه چند ولت است؟

1 (/ 26 25 10     2 (1    
3 (5    4 (500  

حلقه مطابق شکل زیر است. ضریب خودالقـایی سـیملوله چنـد هـانري اسـت؟  200نمودار شار برحسب جریان عبوري از یک سیملولۀ بدون هسته با  -96
70 4 10 T.m( )

A
   

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

/از سیمی به طول  -97 m31 /اي مسطح به شعاع  پیچه 4 cm2 طیسی یکنواخت قرار دارد. بزرگی ایم. این پیچه به طور عمود بر یک میدان مغنا ساخته 5
/میدان مغناطیسی تقریباً با چه آهنگی برحسب تسال بر ثانیه تغییر کند تا شدت جریان  A0 1/در پیچه القا گردد؟ (مقاومت پیچه  01   است.) 57

1 (/0 04   2 (/0 001  3 (/0 02  4 (/0 1  
0متر ساخته شده است. این پیچه حول محور عمود بـر میـدان مغناطیسـی یکنواخـت  سانتی 5اي به شعاع  متر پیچه 90از سیمی به طول  -98 تسـال  /4

)3کدام است؟  SIدور دوران کند، معادلۀ نیروي محرکۀ القایی برحسب زمان در  100ثانیه،  6این پیچه در چرخد. اگر  می )   
1 (sin( / t)90 0 36     

2 (/ sin( / t)0 9 0 36    

3 (sin( t)90 100      

4 (/ sin( t)0 9 100  

3است، اندازة جریان الکتریکـی القـایی آن  Wb2حلقه، برابر  10و داراي  2هنگامی که شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه با مقاومت  -99 2A  و
Wb2هنگامی که شار  اي چرخش پیچه به دور محورش برحسب رادیان بر  شود. سرعت زاویه می 3Aاست، اندازة جریان الکتریکی القایی در آن  2
  ثانیه کدام است؟

1 (/0 3   2 (
2

15   3 (/0 4  4 (/2 5   
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کند. جریان القایی ایجاد شده در قاب در لحظـۀ  اهم مطابق شکل زیر تغییر می 5دور سیم و مقاومت  200شار مغناطیسی گذرنده از یک قاب شامل  -100
1
60t s چند آمپر است؟  

1 (3  

2 (6  

3 (8  

4 (5  
  

  دقیقه 10وقت پیشنهادي:     76تا  59هاي  صفحه دانشگاهی: شیمی پیش
  

  ...  به جزهمۀ موارد زیر درست هستند،  -101
HCl(g)) در واکنش 1 NaHCO (aq) NaCl(aq) H CO (aq)3 2 3 ،H CO2   است.  NaHCO3اسید مزدوج  3

NH) در واکنش 2 (g) H O(l) NH (aq) OH (aq)3 2 4 ،NH3 رود.  باز آرنیوس به شمار می  
  کند.  اي آمفوتر با هیدروکلریک اسید، آمفوتر از دیدگاه لوري ـ برونستد به عنوان پذیرندة الکترون عمل می ) در واکنش ماده3
  شود.  اي، باز محسوب می جدول دوره 37نصر خانۀ شمارة ) از دیدگاه آرنیوس، اکسید ع4

  کدام گزینه درست است؟ -102
  ها آهک افزود.  توان به آن هاي کشاورزي می خاك pH) براي کاهش 1
Nو  SO3) در واکنش اکسیدهاي اسیدي 2 O2   شود.  یکسانی یون تولید میبا آب، تعداد  5
  روند.  اکسید و گاز آمونیاك به ترتیب اسید و باز به شمار می دي ) بر اساس نظریۀ آرنیوس، گاز کربن3
  ) در واکنش تعادلی یون اکسید با آب، یک یون هم اسید مزدوج و هم باز مزدوج است. 4

 هستند؟ نادرستکدام موارد  -103
  هاي خنثی شدن میان آنها شناخته شده بود. آشنایی با واکنش آ) ساختار اسیدها و بازها، قبل از

  شود. کلرید، یک جامد یونی سفید رنگ ایجاد می ب) از واکنش گاز آمونیاك با گاز هیدروژن
10دست آمده از انداختن یک قطعه از فلز سدیم در آب با گاز حاصل از انداختن همان قطعه در محلول  پ) گاز به 1/ mol.L اسید  هیدروفلوئوریک

  یکسان است.
2ت) آنیون موجود در ترکیب  2K O شود. هاي هیدروکسید تبدیل می یون اکسید است که در آب به سرعت به یون  

  ) ب ـ پ 4  ) آ ـ ت3  ) پ ـ ت 2  ) آ ـ ب 1

51اگر  -104 080لیتر آب در دماي  3را در  2Ba(OH)گرم از  /3 C  ،حل کنیمpH ) محلول حاصل کدام خواهد بـود؟wK  را در دمـايC080 
1137ید. فرض کن 1310برابر  16 1Ba ,O , H :g.mol ((log / )5 0 7 

1 (/13 3   2 (/11 7   3 (/12 3   4 (/0 7   

025لیتر آب با دماي  4در  -105 C  2024ایم و  اسید خالص را به طور کامل حل کرده گرم استیک 24مقدار 08 عدد یون پدید آمده اسـت. درصـد  /10
ANهاي حل شده این اسـید کـدام اسـت؟ ( یونش مولکول / 236 02 3CHاسـید ، فرمـول مولکـولی استیک10 COOH  و از یـونش

112هاي آب صرف نظر کنید.  ولکولم 16 1C ,O ,H :g.mol(  
1 (/0 01   2 (/0 5   3 (1   4 (/0 005   

  است؟ نادرستکدام گزینه  -106
  ک آمفوتر است. دست آمده در واکنش ترمیت، ی هاي به ) یکی از ترکیب1

  هستند.  Hو  O2) یون هیدروکسید و گاز هیدروژن به ترتیب اسید مزدوج بازهاي 2
مول گاز  1تر از خاصیت اسیدي محلول حاصل از حل شدن  مقدار معینی آب، بیشاکسید در  (V) مول گاز نیتروژن 1) خاصیت اسیدي محلول حاصل از حل شدن 3

  اکسید در همان مقدار آب است. (سایر شرایط یکسان است.)(VI)گوگرد
SO3 ،Nهاي  ) اکسید4 O2 Kو  5 O2 آیند.  هاي آرنیوس به شمار می جزء اسید  

 هاي زیر درست هستند؟  چه تعداد از عبارت -107
  یابد.  هاي خنثی افزایش می محلول pHآ) با افزایش دما، 

  ند. ک ب) در دماي ثابت، با اضافه کردن اسید یا باز به آب خالص، ثابت یونش آب تغییر می

  یابد.  محلول افزایش می pHدر یک محلول، خاصیت اسیدي و  OHبه  Hپ) با افزایش نسبت غلظت 
  کنند.  قش باز آرنیوس را ایفا میهاي آب نقش اسید آرنیوس و برخی دیگر هم ن ت) در واکنش تعادلی خود یونش آب خالص، برخی از مولکول

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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 هستند؟  نادرست(ها)  اسید کدام عبارت در رابطه با فسفریک -108
  تر است.  واحد کم 2هاي ناپیوندي  آ) شمار پیوندهاي اشتراکی در این ماده از شمار جفت الکترون

  صابونی کاربرد دارد. هاي صابونی و غیر ب) در پاك کننده
  شود.  یابد که مرحلۀ اول برخالف دو مرحلۀ دیگر به طور کامل انجام می پ) طی سه مرحله یونش می

  ها بیشتر است.  ت) در محلول آن غلظت مولی یون هیدرونیوم از سایر یون
  ) (آ)، (پ) و (ت)4  ) (آ) و (ب) 3  ) فقط (پ) 2  ) فقط (آ) 1

  است؟ نادرستو سولفورواسید کدام گزینه اسید  در رابطه با کربنیک -109
  اند.  هایشان شهرت یافته دار هستند که بیشتر به واسطه نمک ) اسیدهایی دو پروتون1
  اند.  ) اسیدهایی ناپایدار هستند که تاکنون به صورت خالص جدا نشده2

COها را به ترتیب به صورت  ) بهتر است آن3 (aq)2  وSO (aq)3  .نشان دهند  

CO) در محلول حاصل از یونش کربنیک اسید، غلظت مولی 4 (aq)2  ازH O (aq)3  .بیشتر است  

1غلظت یون هیدروکسید در محلول هیدرویدیک اسید با  -110 7pH هیدروکسـید بـا  ن بـاریم در محلـول باریمدر دماي اتاق، چند برابر غلظـت یـو /

13 3pH 5است؟  / 0 7(log / )  

1 (/ 122 5 10     2 (/0 1   

3 (125 10     4 (/0 2  
  

  پاسخ دهید.» 3شیمی« یا » 2شیمی «هاي  سؤال  از دو دسته به یکیاست و شما باید  کتابکه شیمی پایه زوج  آموزان گرامی، توجه کنید دانش
 

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:    109تا  93هاي  صفحه :2شیمی 
 

 باشد؟ هاي زیر درست می کدام یک از گزینه -111
  آورد. د میوجو دهد و کربن جهان غیرزنده را به ) سیلیسیم جهان زنده را تشکیل می1

  دست آورد. را تهیه کرد و ضمن واکنش آن با آب، اتن (استیلن) را به CaC2) فردریک ولر با گرم کردن کربن و آلیاژي از روي و کلسیم، 2

  اند. هاي کوواالنسی به یکدیگر متصل شده وسیلۀ پیوند ها به جامد کوواالنسی جامدي است که در آن بیشتر اتم  )3
  شود. شود که در طبیعت یافت می هاي گوناگونی از یک عنصر گفته می ) دگرشکل یا آلوتروپ به شکل4

 رو به روش آیوپاك کدام است؟ ترکیب روبه نام -112
  
  
  متیل هگزان – 5 –اتیل  - 4 –کلرو  – 2) 1
  هگزان –پروپیل  – 4 –کلرو  – 2) 2
  متیل هگزان – 2 –اتیل  – 3 –کلرو  – 5) 3
  متیل هگزان – 2 –کلرو  – 5 –اتیل  – 3) 4

 تترا متیل اوکتان درست است؟ – 5، 4، 3، 2مطلب دربارة هیدروکربن  کدام -113

  از دو بخش یکسان متصل به هم ساخته شده است.  )1

CH) فرمول ساختاري آن2 CH CH CH CH CH CH CH
| | ||

CH CH CH CH

3 2 2 2 3

3 3 3 3

  باشد. می 

  برابر است. CHهاي  با تعداد گروه CH3هاي  ) در آن تعداد گروه3

CH) ترکیب 4 CH CH CH CH CH CH CH CH
| ||
CH CH CH

3 2 2 2 2 3

3 3 3

  باشد. ایزومر آن می 
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 است، اما درصد جرمی کربن در آن به تقریب به درستی بیان شده است؟  نادرستهاي زیر  گذاري کدام یک از آلکان نام -114
180 35 5 12 1(Br ,Cl / ,C ,H : g.mol )  

برمو هگزان  – 5 –کلرو  - 3) 1
  

کلرو هگزان  – 4 –برمو  – 3 –متیل  – 2) 2
  

  

دي متیل نونان  – 6، 5 –کلرو  – 4 –برمو  - 2) 3
  

  

متیل  هگزان  – 3 –کلرو  – 4 –برمو  – 2) 4
  

 هاي زیر با یکدیگر ایزومر هستند؟ کدام ترکیب -115

آ) 

2 3

2

3 2 3

3

CH CH
|

CH
|

|
CH

CH CH CH CH CH     (ب

3

3

3

2 2

2

3

CH
|

CH CH CH
| |
CH CH CH
|
CH
|

CH

  

3پ)  2 2 3

2 3

3

| |
CH CH

|
CH

CH CH CH CH CH CH   (ت

3

3 2 2 2

3 2 3

CH
|

CH CH CH CH
| |

CH CH CH CH CH  

  ) ب و ت4  ) پ و ت 3  ) آ و پ2  ) آ وب 1

112است؟  نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -116 1 35 5(C , H ,Cl / : g.mol )  

  بروفن است.تر از این تعداد در ایبو عدد بیش 2قلمرو الکترونی در آسپرین،  3هایی با  ) تعداد اتم1
  است. 8/56وینیل کلرید، برابر % ) درصد جرمی هالوژن در ساختار پلی2
  باشد. قلمرو الکترونی می 3اي دارند که در ساختار آن هر اتم کربن داراي  ترکیب حلقه 3) از بین چهار ترکیب (آسپارتام، ایبوبروفن، آسپرین و منتول) 3

C(CH) نام آلکانی با فرمول 4 ) (C H )(CH ) C(CH ) CH(CH )(C H )3 2 2 5 2 2 3 2 3 2 پنتامتیل نونان است. -7و  7و  4و  4و  3، 5
 هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت -117  

  باشد که قادر به ایجاد پیوند هیدروژنی است. اي می آ) منتول داراي گروه عاملی
  هاي آلی زده شد. ب) کشف اتین توسط ولر پلی بود که میان مواد معدنی و ترکیب

  توان وسایل پالستیکی گوناگونی درست کرد. می با پلی وینیل کلرید،  پ)
  رود، سه نوع اتم وجود دارد. ت) در پلیمري که در ساخت پتوي آکریلیک به کار می

1 (3  2 (4  3 (2  4 (1  
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 هاي زیر به درستی ذکر شده است؟ نام کدام یک از ترکیب -118

  هگزین – 4 -متیل  دي – 5و  2: ) 2  متیل هگزن – 3:  ) 1

  متیل اوکتان دي – 6و5 -اتیل – 4:  ) 4  اتیل هپتان دي – 4و3:  ) 3

 کدام گزینه صحیح است؟ -119

هاي ایبوبروفن برابر  ها به تعداد هیدروژن هاي هیدروژن دومین عضو خانواده آلکین ) نسبت تعداد اتم1
2
  است. 9

  شود. بندي مواد غذایی استفاده می در بسته ها است، ) از پلیمري که مونومر آن سومین عضو خانواده آلکن2
  تري است. محیطی راه حل مناسب  پذیر براي کاهش مشکالت زیست تخریب ها نسبت به تولید پلیمرهاي زیست ) بازیافت پالستیک3
  تر است. رود، پنج برابر از فوالد هم حجم خود مقاوم کار می ) کوالر که در تهیه تایر اتومبیل به4

 است؟ نادرستعبارت  کدام -120
C)) اتن 1 H )2   ، مادة هورمون مانندي است که در بیشتر گیاهان وجود دارد.4
  شود. ها استفاده می ) از بوتان براي پرکردن فندك2
  هاست. ترین عضو خانوادة آلکن ) ترکیب اتن، ساده3
  کنند. ت میهاي شیمیایی گوناگون شرک ها در واکنش ها همانند آلکان آلکن  )4

  است؟ نادرستکدام گزینه  -121
  صورت گازي است. کلرید از اتین، حالت فیزیکی تمامی مواد شرکت کننده در واکنش به ) در واکنش تولید وینیل1
Cرود،  کار می ) فرمول تجربی ایبوبروفن که براي کاهش التهاب به2 H O6   باشد. می 9
  ها داده است. فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردي به آمین) وجود اتم نیتروژن خواص 3
  .شود برمو اتان مایع تولید می دي –2و  1) در واکنش برم مایع با اتن، 4

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ -122
  کند. تولید می C(s)سوزد و  صورت ناقص می الف) بنزن مایعی زرد رنگ و فرار است که به

هاي دارویی که در برخی موارد سبب خونریزي معده  رفته است، با تعداد هیدروژن کار می عنوان ضد بید به اي که در گذشته به هاي ماده ) تعداد هیدروژنب
  شود، برابر است. می

  هپتانون گروه کربونیل موجود است. – 2ج) در بنز آلدهید همانند 
   شود. ها استفاده می افشانهمتیل پروپان براي پرکردن انواع  -2د) از 

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

 باشد؟ پار می هم هاي زیر با ترکیب  یک از ترکیب کدام -123

  

1 (
    

2 (  

  هگزن -  2 –متیل  دي – 5، 5 –اتیل  – 4) 4    پنتن – 2 –متیل  – 2 –اتیل  – 3) 3
 د؟هاي ساختاري داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست هستن با توجه به فرمول -124

11فرمول مولکولی مسکالین،   17 3C H O N .است 
 افدرین یک گروه آمین و یک گروه کربوکسیل دارد. 
 هاي متیل در مسکالین سه برابر کدئین است. تعداد گروه 
 هاي آروماتیک در هر سه ترکیب برابر است. تعداد حلقه 

 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 ام گزینه درست است؟رو کد با توجه به ساختار روبه -125
C) فرمول آن 1 H N O17 22 2   است. 4
  است. 8هاي ناپیوندي در آن برابر  ) تعداد جفت الکترون2
  باشد. هاي عاملی اسیدي، کتونی و آمینی در ساختار خود می ) داراي گروه3
  الکترونی، برابر است.قلمرو  4هاي با  قلمرو الکترونی در آن با تعداد اتم 3هاي با  ) تعداد اتم4

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -126
  هاي سیلیسیم تعریف کرد.  هاي کربن و شیمی معدنی را شیمی ترکیب توان شیمی ترکیب شیمی آلی را می 
  هاي آلی زده شد.  کشف استیلن پلی بود که توسط ولر، میان مواد معدنی و ترکیب 
 CO  2وCO هاي آلی هستند.  آیند، جزء ترکیب ها به وجود می که در اثر سوختن ناقص و کامل هیدروکربن  
  تواند به یک اتم کربن دیگر نیز متصل باشد. گانه تشکیل دهد همزمان می اگر اتم کربن با کربنی دیگر پیوند سه 
1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  

  است؟ نادرستکدام مطلب  -127
  ت به دلیل وجود پیوندهاي دوگانه و رزونانس در یک الیه، رساناي جریان برق است. ) گرافی1
  تر است.  ) در گرافیت طول پیوند میان دو اتم کربن در مقایسه با طول پیوند کربن ـ کربن در الماس، کوتاه2
  م کربن دیگر متصل شده است. ) در هر الیه گرافیت، هر اتم کربن با چهار پیوند و با آرایش سه ضلعی مسطح به سه ات3
  آسا کوتاهتر از طول پیوند کوواالنسی کربن ـ کربن در الماس است. اي غول هاي صفحه ) در گرافیت فاصله میان مولکول4

  تواند صحیح باشد؟ گذاري براي یک آلکان می کدام نام -128
  ـ دي کلروهپتان  4، 4ـ اتیل ـ  3) 2  ـ متیل پنتان  3ـ اتیل ـ 2) 1
  ـ دي متیل پنتان  2، 2ـ اتیل ـ  4) 4  ـ اتیل هگزان  4کلرو ـ  2رومو ـ ـ ب 4) 3

  هاي زیر درست است؟  کدام یک از گزینه -129
1 (C H2   شود.  ها می مادة هورمون مانندي است که در بیشتر گیاهان وجود دارد و باعث زودرسی میوه 2
  هاي کوواالنسی فراوردة واکنش اتن با برم مایع برابر است.  اتانول با تعداد پیوند) تعداد پیوندهاي کوواالنسی در مولکول 2
  دهندة پلیمر پتوي آکریلیک برابر است.  هاي هیدروژن در مونومر تشکیل هاي کربن با شمار اتم ) شمار اتم3
  رود.  د به کار میکلری آید که در تهیۀ پلی وینیل کلرید، ترکیبی به دست می ) از واکنش اتن با هیدروژن4

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟  -130
  رود.  کار می هاي جانوري به ترین آلدهید است که محلول آبی آن براي نگهداري نمونه آ) فرمالدهید ساده

  ب) شمار پیوندهاي دوگانه در نفتالن دو برابر شمار پیوندهاي دوگانه در بنزن است. 
  ماتیک است که در بادام وجود دارد. آلدهید، یک هیدروکربن آرو پ) بنز

  هاست.  هپتانون و بنزآلدهید، وجود گروه عاملی کربونیل در آن -2ت) ویژگی مشترك 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:    104تا  73هاي  صفحه :3شیمی 
  

 است؟ نادرستعبارت داده شده در کدام گزینه  -131
  شونده تشکیل شده است. ل و حل) هر محلول دست کم از دو جزء حال1
0/از  C20سولفات در دماي  پذیري کلسیم ) انحالل2    تر است. آب کم g100گرم در  01
  شده است. ترین حالل شناخته ترین و مهم ترین، رایج ) آب فراوان3
  هاي سازنده ترکیب یونی بستگی دارد. ي ترکیبات یونی در شرایط یکسان به نوع یونپذیر ) میزان انحالل4

 کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه جمله زیر را به -132
 انحالل .................... بر خالف ................... در آب، .................... است.

  گرماده -گازها  –) لیتیم سولفات 1
  گرماگیر -تاسیم هیدروکسید پ –) ساکارز 2
  گرماگیر -پتاسیم نیترات  –) آمونیوم نیترات 3
 گرماده -کلسیم کلرید  –) پتاسیم کلرید 4

 است؟ نادرستکدام یک از مطالب زیر  -133
  رود. کار می هاي رقیق به هاي کمی براي خواص کولیگاتیو براي محلول ) محاسبه1
  ربن در آب محلول هستند.هاي آلی حداکثر با پنج ک ها و اسید ) الکل2
  گیر است و به عنوان حالل در صنایع مختلفی چون رنگ و رزین کاربرد دارد. رنگ و آتش ) تولوئن مایعی بی3
 شود. جاي آن یکسان است، فاز نامیده می  ) بخشی از یک سامانه که خواص مقداري در همه4
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گـرم اسـت؟  تـا همـۀ آب آن تبخیـر شـود. جـرم جامـد بـر جـاي مانـده چنـد میلی دهیم نیم لیتر محلول نیم موالر پتاسیم نیتـرات را حـرارت مـی -134

)139 16 14K ,O ,N :g.mol( 
1 (5/50  2 (25/25  3 (50500  4 (25250  

دهـد. غلظـت مـوالر گلـوکز در ایـن نمونـه چنـد مـول بـر لیتـر اسـت؟  را براي یک نمونه از خون نشـان می 180دستگاه اندازه گیري قند خون عدد  -135
112 16 1(C ,O ,H :g.mol ) 

1 (10  2 (1  3 (210  4 (310  
 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ -136

  یابد. پذیري لیتیم سولفات افزایش می آ) با افزایش دما، انحالل
2اکسید، هیدروژن سولفید و کلر به شکل  پذیري سه گاز کربن دي ترتیب انحالل ب) در دماي معین 2 2Cl H S CO باشد. می  

  گیرد. تر از متان قرار می پذیري برحسب فشار گاز، هیدروژن پایین پ) در نمودار انحالل

2Clصورت  ها به ت) در یک نمونه آب دریا مقایسه غلظت برخی از یون Na Ca K باشد. می  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

0براي تهیۀ محلولی با غلظت  -137  گرم آب حل کرد؟ 200هاي فلوئورید، باید چند گرم آلومینیم فلوئورید را در  موالل از یون /15
127 19(Al ,F : g.mol )  

1 (28/0  2 (84/0  3 (2/4  4 (52/2  
 است؟ رستنادگزینه  کدام -138

0/) دماي شروع به انجماد محلول 1 0/موالل کلسیم نیترات از دماي شروع به انجماد محلول  04   تر است. موالل سدیم کلرید کم 05
  باشد. کننده گاز می ) در آیروسول مایع فاز پخش2
  باشند. ها می لکولها یا مو ها، یون هاي سازندة محلول ) ذره3
  ها ظاهري کدر یا مات دارند. آیند، همانند محلول شمار می هایی ناهمگن به ) کلوییدها که مخلوط4

11درصد جرمی سولفوریک اسید با چگالی  49لیتر محلول  چند میلی -139 25/ kg.L  1با طور  سدیم هیدروکسـید بـه 1100g.Lلیتر محلول  /25

123شود؟ ( کامل خنثی می 1 16 32Na ,H ,O ,S : g.mol( 
1 (100  2 (500  3 (125  4 (250  

0لیتر از یک محلول کلسیم کلرید به غلظت  میلی 200 -140  موالر برسـد. چنـد لیتـر بخـار آب در شـرایط 4/0دهیم تا غلظت آن به  موالر را حرارت می /25

  درنظر بگیرید.) 11g.mLو چگالی آب مایع را  11g.Lشود؟(چگالی بخار آب را  آزمایش تولید می
1 (16/4  2(  5/7  3 (75  4 (6/41  

 ؟باشند نمیکدام موارد از مطالب زیر، درست  -141
  سازندة اصلی آن است. ترین ضد اسید است که منیزیم هیدروکسید آ) شیر منیزي متداول

  آید که ممکن است باعث مرگ بشود. ب) از واکنش محلول هیدروکلریک اسید و محلول سفیدکننده، گازي پدید می
  شوند. یطور کامل یونیده و تفکیک م ترتیب به هنگام انحالل در آب به HClو  NaBrهایی مانند  پ) الکترولیت

  شود. کند و رنگ محلول بنفش می ت) طی فرایند انحالل ید در تولوئن، دماي محلول تغییر قابل توجهی می
  ) آ، ب و ت4  ) پ و ت3  ) ب، پ و ت2  ) آ و ب1

90کرومات در دماي  دي گرم محلول سیرنشده پتاسیم 170 - 142 C  60موجود است. اگر دماي محلول را به C  کرومات رسوب خواهد کرد.  دي گرم از پتاسیم 20برسانیم
2پذیري  دي کرومات در محلول اولیه تقریبا کدام است؟ (انحالل درصد جرمی پتاسیم 2 7K Cr O  60در دماهاي C  90و C 40ترتیب  بهg  70وg (.است 

1 (47  2 (46  3 (37  4 (63  
 ؟باشد نمیهاي زیر، درست  کدام یک از عبارت -143

  

  هاي موجود در سطح مایع بیشتر باشد، سرعت تبخیر مایع بیشتر است. ) هرچه تعداد مولکول1

  یابد. و با گذشت زمان افزایش می ها برخالف حالل خالص ثابت نیست ) نقطه جوش محلول2

  رود. کار می هاي آبی به هاي کمی براي خواص کولیگاتیو تنها براي همۀ محلول ) محاسبه3

  دهد. آل انجماد محلول و آب خالص را نشان می رو تغییر آنتروپی در فرایند ایده ) نمودار روبه4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  18: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه  آذر 15
  

 کدام گزینه درست است؟ -144

0/) محلـــول 1 /مـــوالر هیـــدروکلریک اســـید محلـــولی بـــا غلظـــت  001 ppm36 g.mLاســـت. (چگـــالی محلـــول را ماننـــد آب  5 فـــرض کنیـــد و  11

molHCl / g1 36   است.) 5

  .است تر یفضع هیدروژنی پیوند از ولی تر قوي دوقطبی – دوقطبی جاذبه از دوقطبی –) نیروي جاذبه یون 2

  شود. ترین حالل صنعتی است که به هر نسبتی در آب حل می ) پس از آب، استون مهم3

kJ.mol) اندازة آنتالپی فروپاشی شبکه بلور سدیم کلرید 4 تر است، بنابراین آنتالپی انحالل این ماده در بیش Clو  Naهاي  پوشی یون از اندازة آنتالپی آب 13

kJ.molآب    خواهد شد. 13

 اند؟ ترتیب کدام به Aو  Bبا توجه به جدول زیر، مقادیر  -145
  
  
  
1 (/ /104 16 101 56  2 (/ /102 08 101 56  

3 (/ /104 16 101 04  4 (/ /102 08 101 04  

 هاي زیر صحیح است؟ کدام یک از گزینه -146
  شوند. نشین نمی ها، پس از مدتی ماندگاري ته ها و مانند سوسپانسیون ) کلوییدها برخالف محلول1

  هاي روغنی را نام برد. نگتوان ر هاي آن می ) کلویید جامد در مایع، سول جامد نام دارد که از نمونه2

  تواند متفاوت باشد. ها می هاي یک کلویید همگی بار الکتریکی هم نام دارند، ولی مقدار بار الکتریکی آن ) ذره3

  دهند. هاي کلوییدي به حرکت براونی خود ادامه می چنان همۀ ذره ) با افزایش الکترولیت به یک کلویید، هم4

11لیتر از نمونه آب (با چگالی  میلی 50ستخر، گیري کلر در آب ا براي اندازه -147 02/ g.mL را با مقدار اضافی (KI دهیم و سپس ید آزاد شده  واکنش می
2لیتر سدیم تیوسولفات  میلی 26با  2 3(Na S O ) 0 75/ M تقریب  ها، به می کلر در آب استخر با فرض کامل بودن واکنشدهد. درصد جر واکنش می

135چقدر است؟ ( 5Cl / g.mol(   
 2 2 2 3 2 4 62 2I (s) Na S O (aq) NaI(aq) Na S O (aq) 

1 (7/2  2 (56/1  3 (35/1  4 (1/3  

 ؟باشد نمیها صحیح  ها و سوسپانسیون ها، کلویید کدام گزینه در مورد محلول -148
  کننده در کف است. فاز پخششونده در کره مشابه  ) فاز پخش1

  هاي مولکولی بزرگ یا ذرات بسیار کوچک ماده هستند. ) در هر سوسپانسیون تمامی فازهاي موجود، جزو توده2

  باشد. شونده می کننده و پخش ) اجزاي تشکیل دهنده هر کلویید شامل فاز پخش3

  باشد. ) غبار همانند مه نوعی آیروسول می4

11جرمی سدیم هیدروکسید با چگالی  %50لیتر محلول  میلی 200را به  %60با خلوص چند گرم سدیم هیدروکسید  - 149 3/ g.mL  اضافه کنیم تا محلول
 شوند.) ها در آب حل نمی اینکه ناخالصی جرمی سدیم هیدروکسید حاصل شود؟ (با فرض 80%

123 16 1(Na ,O ,H : g.mol )  
1 (131  2 (650  3 (446  4 (262  

باشند. سدیم دو دسیل بنزن  هاي صابونی که داراي گروه .................... هستند، گروه ....................... را دارا می کننده هاي غیرصابونی، برخالف پاك کننده پاك -150
 هاست که داراي فرمول مولکولی ........................... است. کننده اي از این پاك لفونات نمونهسو

C -سولفونات  –) کربوکسیالت 1 H SO Na19 28 3  

C -کربوکسیالت  –) سولفونات 2 H SO Na19 28 3  

C -سولفونات  –) کربوکسیالت 3 H SO Na18 29 3   

C -کربوکسیالت  –) سولفونات 4 H SO Na18 29 3  

  سدیم فسفات  پتاسیم نیترات  کلرید کلسیم  شکر  کلرید سدیم  شکر  شونده حل
  2  1  1  2  1  1  غلظت موالل محلول آبی

C  100دماي شروع به جوش محلول، 52/  101 04/  101 04/  101 56/  B  A  
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  20:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  آذر 15آزمون غیرحضوري  

   
 ریاضی عمومی

  
 (علی شهرابی)  »  4«گزینۀ  - 1

  آوریم:  بدست می ،است 6که عرض آن  را اي با طول منفی نقطه مختصاتابتدا 

  x x x x (x )(x )2 24 1 6 4 5 0 1 5 0   

  
x
x x
1
5 0.SwH## ³»j#ÍM nj)n( #  

f (x) x f ( )2 4 5 6  
)معادلۀ خط گذرنده از نقطۀ  , )5   نویسیم:  را می 6، با شیب 6

  y (x ) y x6 6 5 6 24   
را صفر  yها، کافیست xبراي بدست آوردن طول نقطۀ برخورد خط فوق با محور 

  قرار دهیم.
  x x0 6 24 4   

---------------------------------------------  

 (یغما کالنتریان)  »  2«گزینۀ  - 2
  کنیم: تر، بازنویسی می ابتدا تابع داده شده را به شکل ساده

x x xf (x) e .Ln(x x ) e Lnx e Lnx
5

52 2
2

  

  کنیم: محاسبه می 1xحال مشتق آن را در نقطۀ 
xe xxf (x) (e Lnx ) f ( ) e / e
x

5 51 1 2 5
2 2

  

---------------------------------------------  

 (رضا آزاد)  » 1«گزینۀ  -3
y خط موازي ،خط مماس x2 باشد.  می 2 با است، پس شیب خط مماس برابر  

  

1 12
162

f x
x

tIμU#¾õ£º #Ï¼ö
  

  
x

y y m(x x ) y (x )
y

1
1 116 20 01 4 16

4

  : نقطۀ تماس 

x عرض از مبدأ   y y1 1 10
4 8 8

   

---------------------------------------------  

 )سینا محمدپور(  » 1«گزینۀ  - 4
xاز آنجایی که دو تابع در نقطـۀ  انـد، پـس مقـدار دو تـابع و  ، بـر هـم مماس2

  برابر خواهد بود. پس: ها در این نقطه همچنین مشتق آن

f (x) x ax x f ( ) a
a b (*)

g(x) x bx g( ) b

3 2 12 7 2 25 4 2 82 5 2 9 2
  

23 2 12 2 24 4 4 20
2 2 4

f (x) x ax f ( ) a a b (*)
g (x) x b g ( ) b

  

  گیریم: نتیجه می (**)و  (*)با مقایسۀ 
a , b a b6 4 2  

---------------------------------------------  

 (یغما کالنتریان)  »  3«گزینۀ  - 5

  f (sin x) cosx f (sin x) tan xمشـــــــــــتق    

  sin xcosx f (sinx)
cos x

  

  2 2 21 1
sin x sinx xf (sin x) f (sin x) f (x)

cos x sin x x
   

  
tan xf (tan x) tan x
tan x

1 22 21
   

---------------------------------------------  

 (محمدجواد محسنی)  » 1«گزینۀ  - 6
m)کنیم:  را بررسی می 1xابتدا شرط پیوستگی در  )0  

0
1

0 1 1 1
1

1 0

lim y [m ] | m | m m
x

lim y [m ] m m | m | m m
x
y( ) [m] | m | m m

  

mاگر  yآنگاه  1 [x] | [x] xکه به ازاي  | پذیر اسـت.  تابع ثابت و مشتق 0

mدقت داشته باشید که به ازاي    ناپیوسته خواهد بود. 1x، تابع در نقطۀ 0

ــ mه ازاي توجــه کنیــد کــه ب yتــابع ثابــت  ،0 xشــود کــه در  می 0 1 

  پذیر است. مشتق

---------------------------------------------  
 فروشان) (ایمان چینی  »  3«گزینۀ  - 7

  گیریم:  از معادلۀ منحنی مشتق ضمنی می

  xy yx2 2 16 0   
  : xمشتق نسبت به  

  y xyy x y xy y (x xy) y xy2 2 2 22 2 0 2 2   

  y xyy
x xy

2 2
2 2

   

هاست، شیب خط مماس برابر yاي که خط مماس بر منحنی، عمود بر محور  در نقطه
  با صفر است، پس:

  
2 2 20 0 00 0 2 00 0 02 20 0 0

y x yy y x y
x x y

   

  
y

y (y x )
y x

002 00 0 0 20 0
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  21:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  آذر 15آزمون غیرحضوري  

   
yجواب  کند و قابل قبول نیست، با جایگـذاري  در معادلۀ منحنی صدق نمی 00

y x20   در معادلۀ منحنی داریم:  0

  y xxy yx x ( x ) x (x )22 2 2 20 016 0 2 2 16 00 0 0 0   

  x x x x3 3 3 34 2 16 0 2 16 0 80 0 0 0   
  x , y x2 2 40 0 0  

)نظر پس نقطۀ مورد , )2   است.  4
---------------------------------------------  

 (مهدي مالرمضانی)  »  2«گزینۀ  - 8

  
x x x(sinx (cosx)e ) cosx (( sinx)e e cosx)y x xsinx (cosx)e sinx (cosx)e

2 1 2 1 2 12
2 1 2 1  

  ( e )y e( )
e

11 2 20 1   

---------------------------------------------  
 (رضا آزاد)  »  2«گزینۀ  -9

yدانیم تابع  می | x a xدر همۀ نقاط به جز  | a پذیر اسـت و تـابع  مشتق
ny (x a) | x a | (n   پذیر است.  در همۀ نقاط مشتق (

  y (x m) (x ) (x m) | x |22 2   
mپذیر باشد باید  براي آنکه تابع در همۀ نقاط مشتق 2.  

---------------------------------------------  
 (علی شهرابی)  » 1«گزینۀ  -10

  نویسیم:  تر می عبارت خواسته شده را ساده

  f .( f g fg ) ff g f g (f ) g f g (f g)

(f )

2 2 2 22 2
2

   

fابتدا تابع  g2 دهیم: را تشکیل می  

  (f g)(x) f (x)g(x) ( x x )
x

22 2 2 22 3
1

   

  (x )(x )(x x ) (x ) x
x (x )

2 2 1 32 2 3 2 3 2 61 1  

  گیریم:  حاال مشتق می

  (f g) (x) ( x )2 2 6 2  
 ----------------------------------------------  

 ریاضی پایه
  

 )زاده محمدابراهیم گیتی(  »1« ۀگزین - 11
ها  ها متشابهند و نسبت تشابه آن به حالت تساوي زاویه ABCو  ACEدو مثلث 

برابر
3
2

9
است. نسبت دو نیمساز متناظر در دو مثلث متشابه، با نسبت تشابه  4

  برابر است. داریم: 

6333
2

3
4

3
2

3
13

3
2

3
2

xADx
x

x
)x(x

AD
DDAD

AD
DA

  

 )90 -(سراسري تجربی   »3« ۀگزین - 12

  .NP||ABو MN||BCاالضالع است بنابراین متوازي MNPBچهارضلعی
  ي بین این دو خط ثابت است، یعنی: موازي است بنابراین فاصله ABبا NPچون

  
  
  
  

  

  
1NH MH ( )  

ــث ــاع دو مثل ــی ارتف ــد. د AMNو OMNیعن ــم برابرن ــا ه ــبت ب ــه نس ر نتیج
  هاي آن دو است. هاي دو مثلث برابر نسبت قاعده مساحت

1
12

1
2

ON MH ( )S(OMN) ON
AMAM NHS(AMN)

  

2NC OC ONA MC : ON||AM ( )
AC MC AM

  

3طبــق فــرض 
7

AM
MB

ABC ،MNکــه در مثلــث  و از این  || BC  نتیجــه

3شــود کــه  می
7

AN AM
NC MB

ــوان در نظــر گرفــت ، پــس می 3ANت x 

7NCو x:بنابراین ،    

(OM N)

(A M N)

S( )S(OMN) ON NC x %
AM AC x x SS(AMN)

2 7 7 70
3 7 10

  

 ----------------------------------------------  

 )94 -(سراسري تجربی  »4« ۀگزین - 13

  
2 2 26 9r  

2 81 36 45r  

V r h ( )( )2 45 6   استوانه 270
 ----------------------------------------------  

 )حسین حاجیلو(  »3« ۀگزین - 14

، داریـم SOBي تـالس در مثلـث  کار بـردن قضـیه با توجه به شـکل زیـر و بـا بـه

2
rO Bاي به مرکز یره. پس مساحت دا O  و شـعاعO B  برابـر اسـت بـا

2
2
r( 21 برابر است با: SABچنین مساحت مثلث  . هم( 2 2 2

2
( r)( r) r  
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  22:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  آذر 15آزمون غیرحضوري  

   
  
  
  
  
  
  
  

  بنابراین نسبت مورد نظر برابر است با:

2

2
2

82

r( )

r
  

 ----------------------------------------------  

 (محمدمصطفی ابراهیمی)  »4« ۀگزین - 15

ــاي مثلث ــابه AHCوABC،ABHه ــابه   همگــی متش هســتند و نســبت تش

5همان  AHBو AHCهاي مثلث
3

3یا  
5

هاي  است. بنـابراین نسـبت مسـاحت

25ها برابر  آن
9

AHC
AHB

S
S

  باشد. می 

9AHBSاگر  x  25وAHCS x34گاه  ، آنABCS x .خواهد بود  

  34 34
25 25

ABC
AHC

S x
S x

  

 ----------------------------------------------  

 منش) (رسول محسنی  »2« ۀگزین - 16

 

9

4

AM MB x MBM AB M DL
ML MD MD
AM MD x MDMB N M A D
MN MB MB

  

24 36 6
9
x x x

x
  

 ----------------------------------------------  

 ریون)(محمد ز  »3« ۀگزین - 17

32 2 4a a a aحجم مکعب مستطیل  
  قطر کره همان قطر مکعب مستطیل است.

2 2 2 2 32 4 4 9 3
2

r a a a a a r a  

3

3

4 3
93 2
84

( a)

a
  

 (رضا عباسی اصل)  »1«گزینۀ  - 18

  

است، بنابراین  DCنصف م EF، ارتفاع DECالساقین  در مثلث متساوي

6DF FC بنابر قضیه فیثاغورس در مثلث ،CEF :داریم  

  8EF  

Aهاي  مثلث BC  وCEF ایشان متشابهند، بنابراین:ه تساوي زاویه  به حالت  

  6 8 206 40
5 3

x x
x

  

 ---------------------------------------------  

 آبادي) (عباس اسدي امیر  »1«گزینۀ  - 19

  

Aهاي  مثلث MK  وAOM :متشابه هستند، پس داریم   

2 3 9 4 5
3 2

AO OM MK /
AM MK MK

  

2ها،  دانیم محل تالقی میانه می
3

از رأس مربوط به همان میانه فاصله   طول میانه 

1دارد و 
3

  میانه از وسط ضلعی که میانه به آن وارد شده است. 

 ---------------------------------------------  

 (امیر زراندوز)  »3«گزینۀ  - 20

4و شعاع قاعدة  2توانۀ قائم به ارتفاع اس مفروض است. چون در صورت سؤال  2

ترین نیمکرة ممکن خواسته شده، پس استوانه به شکل زیر در نیمکره قرار  کوچک

4و  2hگیرد. با فرض  می 2r:حجم کره  ، خواهیم داشت  
 حجم مکعب مستطیل
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2 2 2 2 24 2 2 32 4R r h ( )  

2 36 6R R  

2 23 2 3 26 4 2 23 3R r h (   کره و استوانه حجم بین نیم(

144 64 80  

 ---------------------------------------------  
 دانشگاهی شناسی پیش تزیس

  
  (فاضل شمس)  »1«گزینۀ  - 21

هـاي  مـاً بسـیار شـدید اسـت، بـرخالف جمعیتهاي تعادلی رقابـت عمو در جمعیت
هـاي  طلب که مرگ و میر مستقل از تراکم دارند، رشد و نمو آهسته از ویژگی فرصت

  مطلوب در انتخاب طبیعی است.
  ها: رد سایر گزینه

تـر از  طلب انـدازه جمعیـت معمـوالً خیلـی کم هـاي فرصـت در جمعیت»: 2«گزینۀ 
  گنجایش محیط است.

  تر از یک سال است. هاي تعادلی عمر افراد عمومًا بیش عیتدر جم»: 3«گزینۀ 
طلب آب و هــواي محــیط متغیــر و غیرقابــل  هــاي فرصــت در جمعیت»: 4«گزینــۀ 
  بینی است. پیش

----------------------------------------------  
  (فاضل شمس)  »2«گزینۀ  -22

  آهنگ رشد =آهنگ تولد  –آهنگ مرگ 
r 0 35 0 15 0 2/ / /   

 نســــــــــل اول نســــــــــل دوم نسل ســـــــــــــومبیشتر از 
/40 48 57 6200 240 288 340   

----------------------------------------------  

  مهنی) (مهدي برخوري  »3«گزینۀ  - 23
توانست تمام کنام  2نادرست است؛ در مطالعۀ کانل، کشتی چسب گونۀ » 1«گزینۀ 

  بنیادي خود را اشغال کند.
هایی که شباهت  ه رقابت بین گونهنادرست است؛ داروین مشاهده کرد ک» 2«گزینۀ 

  زیاد به یکدیگر دارند، حادتر است.
هاي مختلـف سسـک  آرتور رقابت بین گونـه درست است؛ در مطالعۀ مک» 3«گزینۀ 

کاهش یافت، نه رقابت بین افراد درون هر جمعیت (هر جمعیت تنها شامل افرادي از 
  یک گونه است.).

هاي دریایی سـبب  ن کاهش جمعیت ستارهنادرست است؛ در مطالعۀ پای» 4«گزینۀ 
هاي  گونـه از صـدف 7هاي باریـک،  تر شود و صدف ها بیش شد که رقابت بین صدف

  پهن را حذف کنند.

  (بهرام میرحبیبی)  »4«گزینۀ  -24
دهند.  حشرات، تبادل گازهاي تنفسی را بدون دخالت دستگاه گردش مواد انجام می

رة پروردة موجود در آوندهاي آبکش گیاهـان ها با اندام مکندة دهانی خود از شی شته
  ها: سایر گزینهبررسی کنند.  تغذیه می

کنند. تولید و دفع اوریـک اسـید نیازمنـد  حشرات اوریک اسید دفع می»: 1«گزینۀ 
  مصرف انرژي است.

قـادر بـه دیـدن طیـف  حشـرات مرگ و میر حشرات تصادفی است امـا» 2«گزینۀ 
هاي الکترومغناطیس،  گوییم طیف تابش . وقتی میهاي الکترومغناطیس نیستند تابش

ها را  ! در حالی که حشرات بخشی از این تابشیهاي الکترومغناطیس یعنی همۀ تابش
توانـد کـل  طـور، در واقـع هـیچ جانـداري نمی بینند. سایر جانـداران هـم همین می

  هاي الکترومغناطیس را ببیند. تابش
ط در فصل تولید مثلی براي قورباغه نر صـداي بهترین راه برقراري ارتبا»: 3«گزینۀ 

  بلند است.
----------------------------------------------  

  (علی پناهی شایق)  »2«گزینۀ  - 25
هاي نگهبان از نوع همیاري است. پس هر دو طـرف از ایـن  رابطۀ بین شته و مورچه

  بررسی موارد: رابطه سود می برند.
  د.نبین یک از دو طرف زیان نمی ن رابطه، هیچ(نادرست): در ای» ب«و » الف«
برند و هر دو جـانور حشـره  (درست): در این رابطه هر دو جانور سود می» د«و » ج«

هستند. حشرات اسکلت خارجی متشکل از کربوهیدرات (کیتین) و پروتئین دارنـد. 
تواننـد تصـاویر مـوزائیکی از  همچنین چشم حشرات از نوع چشم مرکب اسـت و می

  خود دریافت کنند. اطراف یطمح
----------------------------------------------  

  (بهرام میرحبیبی)  »1«گزینۀ  -26
  کند. ها به منابع را محدود می هاي کانل، رقابت دسترسی گونه طبق پژوهش

  ها: بررسی سایر گزینه
  پژوهش تیلمن در رابطه با تنوع زیستی و تولیدکنندگی بود.»: 2«گزینۀ 

هایی کـه شـباهت زیـادي بـه  داروین مشاهده کرد که رقابت بین گونـه»: 3«نۀ گزی
  یکدیگر دارند، شدیدتر است.

تر از زمان خارج  هاي صدف بیش هاي دریایی تعداد گونه در حضور ستاره»: 4«گزینۀ 
ها تعداد افراد هر  حضور آن عدم هاي دریایی از منطقه است، اما در زمان کردن ستاره
  شود. تر می ها کم عیتکدام از جم

----------------------------------------------  
  (علی پناهی شایق)  »1«گزینۀ  - 27

ها به روش جنسی (غیر از خودلقاحی)  هایی که تولیدمثل آن  توان تولیدمثلی جمعیت
تـوان ایـن قاعـده را بـراي همـۀ  است به فاصلۀ افـراد از هـم بسـتگی دارد. امـا نمی

هـا ارتبـاط  عنوان مثال توان تولیدمثلی جمعیت باکتري ر گرفت. بهها در نظ جمعیت
کند.  مستقیمی با فاصلۀ افراد ندارد. چون هر باکتري خودش به تنهایی تولیدمثل می

  ها: سایر گزینهبررسی 
گیاه کدو معموالً خودلقاح نیست. به عبـارت دیگـر معمـوالً آمیـزش در »: 2«گزینۀ 

شـود و  قاحی است. دگرلقاحی باعث افـزایش تنـوع میجمعیت این گیاه از نوع دگرل
  تواند باعث افزایش توان بقاي جمعیت نیز بشود. می

هاي مختلفـی اسـت کـه بـا هـم در یـک  اجتماع زیستی شامل جمعیت»: 3«گزینۀ 
خواران یک محیط با  کنند و با هم ارتباط دارند. مثالً گیاهان و گیاه محیط زندگی می
  هم ارتباط دارند.

تواند  ها، می تنها جانداران مورد مطالعۀ داروین، بلکه جمعیت همۀ گونه نه»: 4«نۀ گزی
  یک از سه الگوي پراکنش را داشته باشد. هر
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  (علی کرامت)  »3«گزینۀ  -28

بو از نوع صیادي است که  الف) درست. رابطۀ بین نوزاد پروانۀ کلم و گیاهان تیرة شب
  شود. زیستی محسوب می نوعی هم

بلند، مـرغ شـهدخوار اسـت و بـا گیاهـان  جانور شهدخوار و داراي نوك ب) نادرست.
  اي رابطۀ همیاري دارد. دار ویژه گل

بـرد، شـته  ج) نادرست. جانوري که خرطوم خود را درون آوند آبکشی گیـاه فـرو می
  کند، از نوع انگلی است. است. رابطۀ بین شته و گیاهی که از آن تغذیه می

توانـد از گیـاه داراي  وغن خردل براي آن سمی اسـت، نمید) نادرست. جانوري که ر
  روغن خردل تغذیه کند. پس رابطۀ بین این دو صیادي نیست.

----------------------------------------------  

  (علی کرامت)  »1«گزینۀ  - 29
هاي کارگر بهار  پردازد. همچنین مورچه پلنگ جاگوار در طول تابستان به تولیدمثل می

  ها: کنند. بررسی سایر گزینه ها به النه می آوري غذا و حمل آن تان را صرف جمعو تابس
کنـد،  گیري می در فصل پاییز جفـت Operophthera brumata»: 2«گزینۀ 

ها در این جانور، پاییز است؛ در حالی که زمان مناسب براي  یعنی زمان تولید زیگوت
  است.گردان، بهار  تولیدمثل گیاه علفی مانند آفتاب

آل انسان در روز کم است. پلنگ جاگوار هم در روز و هم در  فعالیت پینه»: 3«گزینۀ 
  کند. شب شکار می

کننـد. جمعیـت  هاي روي درخت کاج نوئل از حشرات تغذیـه می سسک»: 4«گزینۀ 
رسد و با  ها در بهار و تابستان به حداکثر می طلب است و جمعیت آن حشرات فرصت

  شود. تر می غذایی)، رقابت کم افزایش حشرات (مواد
----------------------------------------------  

  (فاضل شمس)  »2«گزینۀ  - 30
ها به النه توسـط غـاز  ولی برگرداندن تخم ،ترین نوع یادگیري است عادي شدن ساده

  ماده نوعی الگوي عمل ثابت است که غریزي است و یادگیري در آن نقشی ندارد.
  ها: هبررسی سایر گزین

در رفتار الگوي عمل ثابت اغلب یک عالمت و محرك حسی ساده وجود »: 1«گزینۀ 
  دارد.

اند و با کسب  حل مسئله و شرطی شدن کالسیک هر دو نوعی یادگیري»: 3«گزینۀ 
  دهد. ها رخ می تجربه، تغییر رفتار در آن

  در هر دو رفتار وراثت نقش دارد.»: 4«گزینۀ 
----------------------------------------------  

  (فاضل شمس)  »1«گزینۀ  - 31
ها شـاخ دارنـد؛ بلکـه  گیر نیست زیرا همه گوزن وجود شاخ در گوزن نر صفتی چشم

  گیر است. انشعابات آن صفتی چشم
----------------------------------------------  

  (علی پناهی شایق)  »1«گزینۀ  - 32
تواند باعـث تغییـر در رفتارهـاي  شدن، می اي از یادگیري موسوم به عادي نوع ساده

  ها: بررسی سایر گزینهشود.  انعکاسی شود، اما انعکاس، یادگیري محسوب نمی
غاز در حفظ بقا ارزش  ها و جوجه پذیري جانورانی مانند جوجه اردك نقش»: 2« ۀگزین

د ها کنار مادرشان بمانند، از خطرات محافظت شون شود جوجه زیادي دارد و موجب می
داران که در پاسخ بـه  هاي نخاعی مهره دست بیاورند. انعکاس و همچنین آب و غذا به

  شوند، در حفظ حیات ارزش زیادي دارند. هاي محیطی انجام می محرك
شرطی شدن فعال با آزمون و خطاست اما شرطی شدن کالسیک نیازي  »:3«گزینۀ 

  به آزمون و خطا ندارد.

ها  پذیري آن غازها در نقش ها و جوجه  اردك  جوجه لوب بینایی قشر مخ »:4« ۀگزین
افتند. در ماهی  دخالت دارد. چون به دنبال اولین شیء متحرکی که ببینند به راه می

اي کـه در  پذیري دخالت دارد، چون از بوي رودخانه آزاد جوان، لوب بویایی در نقش
  پذیرد. آن از تخم بیرون آمده نقش می

----------------------------------------------  
  (علی پناهی شایق)  »4«گزینۀ  - 33

 هـا را دارنـد. هر دو تـوان آمیـزش و انتقـال ژنشیر رهبر گلّه و عنکبوت بیوة سیاه، 
  ها: سایر گزینهبررسی 
اما رفتار شیر رهبر گله به ضـرر  ،رفتار زنبورهاي ماده کارگر به نفع گونه»: 1«گزینه 

  گونه است.
طور مسـتقیم  کنـد و بـه شود آمیزش می ر جوانی که رهبر گلّه میشیر ن»: 2«گزینۀ 

  شود. هاي خود می باعث بقاي ژن
تر تولیـدمثل کنـد، نـه  شود تا خودش بیش رفتار شیر نر جوان باعث می»: 3«گزینۀ 

  افراد خویشاوند.
----------------------------------------------  

  (علی پناهی شایق)  »2«گزینۀ  - 34
اي براي جلب جفـت تولیـد  از حشرات، دوزیستان و پرندگان، صداهاي ویژهبسیاري 

  ها: سایر گزینهبررسی شود.  اما تخمک توسط فرد ماده تولید می ،کنند می
  کنند. حشرات و پرندگان اوریک اسید دفع می»: 1«گزینۀ 
  شود. یهاي پرورش نوزادان توسط فرد نر تأمین م در پرندگان، بخشی از هزینه»: 3«گزینۀ 
هاي هر قطعـه از بـدن خـود را توسـط یکـی از  حشرات فعالیت ماهیچه»: 4«گزینۀ 
  کنند. هاي طناب عصبی کنترل می گره

----------------------------------------------  
  (علی کرامت)  »1«گزینۀ  - 35

  کند. راکون از جانورانی از قبیل ماهی، قورباغه و خرچنگ تغذیه می
  ماند. ها تا آخر عمر باقی می ة گلویی ماهیالف) نادرست. حفر

، گردش خون مضاعف دارد که طی آن خون تیـره (مسـیر بالغ ب) نادرست. قورباغه
  شود. عمومی) و خون روشن (مسیر ششی) وارد قلب آن می

  دار است. ج) نادرست. خرچنگ دراز، داراي قلب پشتی با منافذ دریچه
شود، در حالی که راکون از  ستانداران دیده میالیه فقط در پ د) درست. پردة مننژ سه
  کند. پستانداران تغذیه نمی

----------------------------------------------  
  (علی پناهی شایق)  »4«گزینۀ  - 36

توان گفت هر  کند، اما نمی پذیري در دورة مشخصی از زندگی جانور بروز می ) نقش1
پذیري است. مثالً غاز ماده  کند، نقش میرفتاري که در دورة مشخصی از زندگی بروز 

ها به  خود رفتار برگرداندن تخم )دورة تولیدمثلیعمر خود (فقط در مرحلۀ خاصی از 
دهد. در مواقع دیگر، وقتی غاز ماده یک تخـم را بیـرون النـه  درون النه را انجام می

  برد. بیند آن را با حرکت زیگزاگی به درون النه نمی می
توان گفت هر رفتاري که  شود، ولی نمی دون آزمون و خطا انجام می) حل مسئله ب2

شود، حل مسئله است. رفتارهاي غریزي، عادي شدن و  بدون آزمون و خطا انجام می
  شوند. شرطی شدن کالسیک نیز بدون آزمون و خطا انجام می

ثت توان گفت هر رفتاري که ورا ) وراثت در انجام همۀ رفتارها نقش دارد، پس نمی3
  در بروز آن نقش دارد، الگوي عمل ثابت است.

توان نتیجـه  به سادگی می ،ها هستند ) با توجه به این که همۀ رفتارها متأثر از ژن4
پذیري که در حفظ و بقاي جاندار ارزش زیادي دارند،  گرفت که رفتارهایی مانند نقش

  ها هستند. متأثر از ژن
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  )97 -(سراسري خارج از کشور   »3«گزینۀ  - 37

تنهایی پاسخ غیرشرطی یعنی ترشح بزاق  تواند به محرك غیرشرطی غذا است که می
  را به همراه داشته باشد.

----------------------------------------------  

  (علی کرامت)  »2«گزینۀ  - 38

  رفتار جوجۀ کوکو در بیرون انداختن تخم پرندة میزبان رفتاري غریزي است.
  اه نوعی رفتار فداکارانه است.رفتار عنکبوت نر بیوة سی

----------------------------------------------  

  )90 -(خارج از کشور   »3«گزینۀ  - 39

هاي خـود را مسـتقیماً بـه نسـل بعـد  توانند ژن اند و نمی زنبورهاي ماده کارگر عقیم
ها با حمایت از ملکه که در واقع مـادر خودشـان هـم اسـت، سـبب  منتقل کنند. آن

  د.نشو طور غیرمستقیم) به نسل بعد می هاي خود (به ال ژنانتق
----------------------------------------------  

  (محمد مهدي روزبهانی)   »1«گزینۀ  - 40

هاي همراه بـا یـادگیري، همگـی تحـت  هاي غریزي و رفتار دقت کنید که بروز رفتار
  هاي سلول قرار دارند.  تأثیر ژن

هـاي جـانوران نقـش  ریز در کنترل و بروز رفتار بی و درونهاي عص از طرفی دستگاه
ها  نآها) در بروز  دهنده عصبی و هورمون انتقالهاي شیمیایی ( ند. پس پیکمهمی دار

  نقش دارند. 
----------------------------------------------  

 شناسی پایه یستز
  

 (ماندانا میربخش)    » 4« گزینۀ - 41

بـه ادرار و کـاهش آن در خـون  Kافزایش دفـع یـون  هورمون آلدوسترون باعث

سبب افـزایش آن در خـون و بـه  Naگردد. از طرفی با افزایش بازجذب یون  می

   گردد. دنبال آن افزایش فشار خون می
----------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)   » 2« گزینۀ -42

هاي حـس نـام دارنـد، اثـر محـرك را دریافـت  اي کـه گیرنـده هاي تمایز یافته سلول

کنند. اگر محرك به اندازه کافی قوي باشد، فعالیـت الکتریکـی گیرنـده را تغییـر  می

شـود. طـی ایجـاد پتانسـیل عمـل،  دهد و در این حالت پیـام عصـبی ایجـاد می می

  ها: ررسی سایر گزینهکند. ب نفوذپذیري غشا تغییر می

بینید، حـس مربـوط بـه  کتاب درسی می 39صفحه  2-8طور که در شکل  ) همان1

  شود. سر و صورت، مستقیماً به مغز منتقل میناحیه 

هاي مربوط در قشر  آیند تا به بخش هاي حسی در تاالموس گرد هم می ) اغلب پیام3

 مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند. 
  هاي پوششی باشد. تواند از سلول ، همواره نورون نیست و میحسی گیرندة) 4

 (مهرداد محبی)    » 1« گزینۀ - 43
  تري نسبت به اجسام مژگانی چشم دارد. عنبیه ضخامت کم
  ها: بررسی سایر گزینه

  شود که زاللیه است. )با سوراخ کردن محل اتصال صلبیه و قرنیه مایعی خارج می2
را طوري در دست بگیرید کـه سـطح  م، آن)براي تشخیص چپ یا راست بودن چش3

تـر آن بـه  شود و بخش پهن مرغ دیده می باالیی آن روبه باال باشد.قرنیه به شکل تخم
  تر آن به سمت گوش قرار دارد. سمت بینی و بخش باریک

هـاي آن مشـاهده  توان پس از جدا کردن چربی هاي روي کره چشم را می )ماهیچه4
  هاي مژکی متفاوت هستند. ها با ماهیچه ین ماهیچهکرد. دقت داشته باشید که ا

----------------------------------------------  

 (مسعود حدادي)    » 4« گزینۀ -44
تونین، سبب  چون هورمون پاراتیروئیدي، سبب افزایش کلسیم خون و هورمون کلسی

ون شود، بنابراین کاهش کلسیم در خون توسط افزایش هورم کاهش کلسیم خون می

شود. از طرفی افزایش هورمون  تونین جبران می پاراتیروئیدي و کاهش هورمون کلسی

فعال شود که به افـزایش جـذب کلسـیم از  Dشود ویتامین  پاراتیروئیدي سبب می

  شود.  اي استخوان جدا وآزاد  تري از مادة زمینه روده کمک کند و نیز کلسیم بیش
----------------------------------------------  

 (مسعود حدادي)    » 3« گزینۀ - 45
هاي بویایی از منافذ استخوان جمجمه عبور  ، آکسون گیرنده3 – 10با توجه به شکل 

  کند. می

هاي بویایی در پیاز بویایی (در داخل جمجمه) با دندریت نورون  پایانه آکسون گیرنده

  .دهد پس سیناپسی، سیناپس تشکیل می

هاي  هر بافت پوششی داراي غشاي پایه است و با توجه بـه شـکل بخشـی از گیرنـده

  بویایی از غشاي پایه عبور کرده است.
----------------------------------------------  

 (مسعود حدادي)   » 2« گزینۀ -46
داري هستند که در تماس با ماده  هاي مژك هاي مکانیکی گوش داخلی، سلول گیرنده

تینی قرار دارند. گروهی از آنها در بخش حلزونی قرار دارند که با حرکت ارتعاشـی ژال
  شوند. در مایع بخش حلزونی در اثر ارتعاش پرده صماخ تحریک می

دایره اي  دایره قرار دارند و با حرکت مایع در مجاري نیم گروهی از آنها در مجاري نیم
 شوند. علت حرکت سر تحریک می به

----------------------------------------------  

 (محمدحسین محبوبیان)    » 4« گزینۀ - 47
  ها: بررسی سایر گزینه

  هاي تیروئیدي در کودکان هورمون»: 1«مثال نقض گزینۀ 

شود،  نفرین که سبب افزایش قند خون می نفرین و نوراپی اپی»: 2«مثال نقض گزینۀ 

  گذارند. بر جریان خون و ضربان قلب هم اثر می
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فقط هورمون کـورتیزول مقـدار انـرژي در دسـترس بـدن را »: 3«مثال نقض گزینۀ 

  برد. دهد، آلدوسترون فقط فشار خون را باال می افزایش می

----------------------------------------------  

 (مهدي جباري)    » 3« گزینۀ -48
   اند. موردهاي  اول و آخر درست

  

----------------------------------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)    » 1« گزینۀ - 49
ماهی، هر دو گیرندة مکانیکی و الکتریکی وجود دارند.  ماهی و مار در خط جانبی گربه

  ها: رد سایر گزینه

هاي الکتریکی در دم مارماهی قرار دارد (نه  اندامی براي تولید تکانه»: 2«گزینۀ 

  ماهی). گربه

ی توانایی تشخیص میدان الکتریکی تولید شده توسط (طعمه) را ماه گربه»: 3«گزینۀ 

  دارد (نه میدان الکتریکی خود را).

در مارماهی، هر شیئی که در اطراف آن قرار داشته باشد به سبب ایجـاد »:4«گزینۀ 

هاي  آشفتگی متفاوت در خطوط میـدان الکتریکـی مـاهی، موجـب تحریـک گیرنـده

 شود. الکتریکی در خط جانبی ماهی می

----------------------------------------------  
 (علی کرامت)    » 1« گزینۀ - 50

  هیچ یک از موارد صحیح نیستند. بررسی موارد:

هاي حسی نظیر پوست و گـوش در  هاي مکانیکی، عالوه بر اندام گیرنده»: اول«مورد 

اسکلتی و  هاي هاي خونی نیز حضور دارند که در ماهیچه هاي اسکلتی و رگ ماهیچه

  هاي سازندة مو وجود ندارد. هاي خونی سلول رگ

هاي دمایی عالوه بر پوست در درون بدن نیـز وجـود دارنـد، در  گیرنده»: دوم«مورد 

  فرشی چندالیه فقط مربوط به پوست است.  حالی که بافت پوششی سنگ

 داري هستند که توسـط هاي مژك هاي مکانیکی در گوش سلول گیرنده»: سوم«مورد 

  اند. پوششی از بافت پیوندي احاطه نشده

هاي مکانیکی حساس  به عنوان مثال اطالعات حسی مربوط به گیرنده»: چهارم«مورد 

هاي مکانیکی مربوط به بخش شنوایی گـوش بـه  به تغییرات فشار خون و نیز گیرنده

 شود. مخچه وارد نمی

----------------------------------------------  

 (علی کرامت)    » 4« گزینۀ - 51
هاي مخروطی قرار دارند که در نور زیاد  در امتداد محور نوري کرة چشم انسان سلول

دهند. توجه داشته باشید  ها را می شوند و به ما توانایی دیدن رنگ تر تحریک می بیش

اند که در نور ضعیف تحریک  اي هاي استوانه هاي با حساسیت نوري زیاد، سلول سلول

  هاي مخروطی.  سلول شود نه می 

  ها: بررسی سایر گزینه

بخش رنگین جلوي عدسی چشم عنبیه است که تحت تأثیر اعصاب »: 1«گزینۀ 

  سمپاتیک و پاراسمپاتیک (بخشی از دستگاه عصبی محیطی) قرار دارد.

مربـوط بـه سـاختار چشـم انسـان، زجاجیـه بـا  3-3با توجه بـه شـکل »: 2«گزینۀ 

  تماس است.ها در  ها و سیاهرگ سرخرگ

ــۀ  ــت کــه در آ»: 3«گزین ــیار نــازك، شــبکیه اس ــا امــواج نــوري  ن الیــه بس ج

 شوند. عصبی تبدیل می  (الکترومغناطیسی) به پیام

----------------------------------------------  
 (علی کرامت)    » 3« گزینۀ - 52

، مجاري هاي مکانیکی در حلزون شنوایی دار در انسان شامل گیرنده هاي مژك گیرنده

اي اگر محرك  هاي بویایی در بینی هستند که همانند هر گیرنده اي و گیرنده دایره نیم

  دهد و در این حالت پیام ها را تغییر می به اندازة کافی قوي باشد، فعالیت الکتریکی آن

  شود.  عصبی ایجاد می

  ها: رد سایر گزینه

  براي گیرندة بویایی صادق نیست.»: 1«گزینۀ 

اي در جمجمـه  دایـره هاي مربوط به حلزون شنوایی و مجاري نیم گیرنده»: 2«گزینه 

  قرار دارند.

دار با فضـاي بـین سـلولی انـدك وجـود  هاي پوششی مژه در بینی سلول»: 4«گزینۀ 

 دارند.

----------------------------------------------  

 (علی کرامت)   » 2« گزینۀ - 53
غشا هستند که در ساختار غشاي خود استروئیدي هاي بدن انسان داراي  همۀ سلول

  به نام کلسترول دارند.

  ها: بررسی سایر گزینه

  اند. کننده گاسترین در غدد معده در تماس با غشاي پایه هاي ترشح سلول»: 1«گزینۀ 
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توسین و هورمون ضـد ادراري  هاي اکسی کننده هورمون هاي ترشح سلول»: 3«گزینۀ 

  اند. هستند که داراي توانایی تشکیل سیناپسهاي هیپوتاالموسی  سلول

سلول تولیدکنندة هورمون، ممکن است خود تحت تأثیر هورمون »: 4«گزینۀ 

 آمینواسیدي قرار بگیرد و در سیتوپالسم پیک دومین تولید کند.

----------------------------------------------  

 (علی پناهی شایق)    » 4« گزینۀ - 54

جانوران در پالناریا است کـه ایـن جانـدار آبـزي، آمونیـاك دفـع  ترین چشم در ساده

 کند. دفع آمونیاك بدون صرف انرژي است. می

----------------------------------------------  

 (علی پناهی شایق)    » 3« گزینۀ - 55
محل ذخیرة هورمون ضد ادراري هیپوفیز پسین است  کـه از طریـق رگ خـونی بـا 

 ارتباط است (نه آکسون). هیپوفیز پیشین در

----------------------------------------------  

 (علی پناهی شایق)    » 4« گزینۀ - 56

  کنند. بررسی موارد: همۀ موارد جمله را به نادرستی کامل می

  یابد. هاي چربی نسبت سطح به حجم افزایش می الف) با کوچک شدن سلول

اند که براي تولید انسولین، فعالیتشان افزایش  هاي غیرپروتئینی یمها آنز rRNAب) 

  یابد. می

کربنات افزایش  بی  کردن آن، باز جذب یون ج) به دلیل اسیدي شدن خون و جهت خنثی

  یابد.  می

----------------------------------------------  

 (بهرام میرحبیبی)    » 3« گزینۀ -57

ها در جلوي سر در سـاختاري ویـژه  دارند. گروهی از آن اي خزندگان قلب چهارحفره

  شده از صید را شناسایی نمایند. توانند امواج فروسرخ تابش می

----------------------------------------------  

 (بهرام میرحبیبی)    » 4« گزینۀ -58

ل گردد که این عمل فعا آلدوسترون با اثر بر نفرون باعث افزایش ترشح پتاسیم می

 و تولید فسفات آزاد درون سلول همراه است. ATPبوده و بامصرف 
----------------------------------------------  

 (بهرام میرحبیبی)    » 3« گزینۀ - 59

 یون کلسیم در انقباض عضالت، ترشح برخی از مواد و انعقاد خون نقش دارد.
----------------------------------------------  

 (بهرام میرحبیبی)    » 4« گزینۀ - 60
هاي حسی است. بنابراین، هر دو عصب  عصب شنوایی همانند عصب تعادلی حامل پیام

  اند. اند که توسط غالف پیوندي احاطه شده اجتماعی از یک نوع تار عصبی

  دانشگاهی  یزیک پیشف
 

 (حامد شاهدانی)  »  3«گزینۀ  - 61

اي اعمال شود، در صورتی که بسامد نیروي اعمـال  وي دورهاگر به نوسانگري یک نیر
اي افزایش  شده با بسامد طبیعی نوسانگر یکسان باشد، دامنۀ نوسان تا مقدار بیشینه

  گویند. به این پدیده تشدید مییابد.  می
 ----------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  »  4«گزینۀ  -62
دهیم تـا دورة  اب را با معادلۀ داده شده در سـؤال مطابقـت مـیمعادلۀ پارامتري شت

  حرکت را بدست آوریم: 

  a A sin( t) rad T T / s
sa sin( t) T

22 25 0 422 55
   

0کنیم و از  اطالعات مسئله را روي دایرة مرجع پیاده می 1/ s  0تا 4/ s  را روي آن
  کنیم: مشخص می

یره برابر با نکته: هر ربع دا
4
T  0ثانیه 1( / s)  .است  

  کنیم: ها را بررسی می با توجه به شکل، گزینه

    

xvسرعت متوسط از رابطۀ »: 1«گزینۀ 
t

آید. بـا توجـه بـه اینکـه  بدست می 

  ر است.جایی صفر نیست، سرعت متوسط هم غیر صف جابه

vaشــتاب متوســط از رابطــۀ »: 2«گزینــۀ 
t

آیــد. در اینجــا  بدســت می 

02 1( v v v v )max  است و صفر نیست، پس شـتاب متوسـط هـم
  غیر صفر است.

جهت بردار شتاب نوسانگر همواره به سمت مرکز نوسان است. در اینجـا »: 3«گزینۀ 
و چهارم به سمت باال اسـت، بنـابراین جهـت  سومین و ربع در ربع دوم به سمت پای

  کند. بردار شتاب نوسانگر یک بار تغییر می
بـه  اول و چهارمسو است. در ربع  جهت بردار سرعت با جهت حرکت هم»: 4«گزینۀ 

م به سمت پایین است. بنـابراین جهـت بـردار سـرعت سو دوم و سمت باال و در ربع
  ند.ک نوسانگر یکبار تغییر می

 ----------------------------------------------  
 (حسین ناصحی)  »  3«گزینۀ  - 63

 با توجه به رابطۀ نیرو در حرکت هماهنگ ساده داریم:

  

g
gF m x /

F x,m / kg
2 0 2 55 0 2  

Ng
/kg / m

10 0 2 10 0 4
5

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  28:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  آذر 15آزمون غیرحضوري  

   
 فرد) (خسرو ارغوانی  »  2«گزینۀ  -64

  rad/ T / T / s
T / s
2 21 5 0 6 0 4 5

0 4
   

سرعت  باشد پس  زمان منفی می -، شیب خط مماس بر منحنی مکان t1در لحظۀ 
  منفی است. 

  cmv A y v
s

2 2 2 25 6 3 15 3   

  m/
s

0 15 3  

 ----------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  » 1«گزینۀ  - 65

  4 10 2 52 2 2
v Amax a radmax

v sa A maxmax
   

  گ ساده داریم:براي آون

  g m cm10 10 12 5 20 502   

 ----------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  »  4«گزینۀ  -66

  نکته: سرعت نوسانگر در مرکز نوسان بیشینه است. 
  کنیم: اطالعات نمودار را بر روي دایرة مرجع پیاده می

       

  yv v
t

0   

  v ( ) m
a a

t / s

20 20 200 20 2   

 ----------------------------------------------  

 (فرهاد جوینی)  » 1«گزینۀ  - 67

x)0هنگامی که نوسانگر از مرکز نوسـان  گـذرد، سـرعت نوسـانگر بیشـینه  می (
  است. بنابراین داریم:

  mxv x v vmax max s
02 2 2400 36 36 6   

x)قـرار دارد  خط نوسان انتهاي پارهر که نوسانگر د هنگامی A)  جسـم بـراي
  اي متوقف است. بنابراین داریم:  لحظه

vv x A A A / m02 2 2400 36 400 36 20 6 0 3   
vاز طرفی داریم:  A.max :بنابراین خواهیم داشت  

  / T / s
T
26 0 3 0 3   

کشد تا نوسانگر از مرکز نوسان به یک انتهاي مسیر  یکمترین مدت زمانی که طول م
  نوسان برود یک چهارم دوره است، در نتیجه خواهیم داشت: 

  t T / s1 0 075
4

   

 ----------------------------------------------  

 (فرهاد جوینی)  »  2«گزینۀ  -68

  کنیم.  با توجه به معادلۀ تکانه، ابتدا دورة حرکت را تعیین می

  2 10 9 40 40 40 0 05
20

radP / cos t T s / s
s T

   

  نمودار تکانه برحسب زمان به صورت شکل زیر خواهد بود. 

tبازة زمانی موردنظر ( / s0 tتا  0251 / s0 0/)، در محدودة بین 032 025 
0/ثانیه تا  است، در این بازه، تکانه منفی بوده و بزرگی تکانـه در حـال ثانیه  0375

کاهش است، یعنی سرعت منفی بوده و بزرگی سـرعت نیـز در حـال کـاهش اسـت. 
  بنابراین حرکت جسم، کندشونده در خالف جهت محور مکان است. 

    
 ----------------------------------------------  

 (پریناز رادمهر)  »  2«گزینۀ  - 69

  آید: دست می لۀ انرژي پتانسیل برحسب مکان دستگاه جرم ـ فنر از رابطۀ زیر بهمعاد

  dUeU kx kx tan kxe dx
1 2
2

   

  N
k / k

m
50 0 1 500   

 ----------------------------------------------  

 (فرهاد جوینی)  » 1«گزینۀ  - 70

پتانسیل نوسانی جسـم  هاي جنبشی و در حرکت نوسانی ساده، دورة تغییرات انرژي
نصف دورة تغییرات مکان و سرعت و شتاب و نیرو اسـت. بنـابراین بسـامد تغییـرات 

  انرژي جنبشی و پتانسیل دو برابر بسامد تغییرات مکان است. 
  توان بسامد تغییرات مکان را تعیین نمود.  با توجه به معادلۀ انرژي جنبشی می

  
K / cos t rad f f / HzxsK K cos tmax

20 04 35 35 2 35 17 52   

  f f HzU x2 35   

tفاز مکان نوسانگر در لحظۀ  s1
30

  t  برابر است با:  

  t rad1 735 35
30 6

   

توان دریافت که نوسانگر در این لحظـه  با توجه به فاز نوسانگر در لحظۀ موردنظر می
دانیم در هنگام دور  شدن از مرکز نوسان است؛ می هاي منفی بوده ودر حال دورxدر 
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در حال افزایش اسـت؛ بنـابراین انـرژي  نوسانگرشدن از مرکز نوسان انرژي پتانسیل 

  پتانسیل جسم در این لحظه در حال افزایش است. 
 ----------------------------------------------  

 (امیر اوسطی)  »  4«گزینۀ  - 71

شان از یکـدیگر مضـرب فـردي از  انتشار موج باشند و فاصلهدو نقطه که در راستاي 
نصف طول موج باشد آن نقاط همواره داراي اندازة شتاب یکسان هستند هر چند در 

  فاز مخالفند. 
 ----------------------------------------------  

 (سینا بگی)  »  3«گزینۀ  - 72

ماند.  با انتشار موج، ثابت میهاي فیزیکی چشمۀ موج است. در نتیجه  بسامد از ویژگی

جا نیروي کشش طناب در هر مقطع آن برابر وزن قسمتی از طناب است کـه  در این

یابد. از  در زیر آن مقطع وجود دارد. در نتیجه کشش طناب از باال به پایین کاهش می

Fرابطۀ 
v شود که بـا کـاهش نیـروي کشـش  نیز نتیجه می(F)  و ثابـت

)ماندن جرم واحد طول    یابد.  سرعت انتشار نیز کاهش می (

 ----------------------------------------------  

 (فرهاد جوینی)  »  4«گزینۀ  - 73

Fبا توجه به اینکه سرعت انتشار موج عرضـی از رابطـۀ  Fl
v

m
تعیـین  

باشـــــد، داریـــــم: Dو قطـــــر آن  اگـــــر چگـــــالی ســـــیم  ،شـــــود می

Fl FD rv v
D( r l)

22
سرعت موج در  ۀ، در نتیجه در مقایس2

  دو سیم خواهیم داشت:

  3 2v D v DB A A A B A
v D v DA B B A B B

   

  A A ( )
B B

3 923 2 2 4  

------------ ----------------------------------  

 (مریم فالح)  »  3«گزینۀ  - 74

شـود بـه صــورت  مـیمنتشـر  x محـور کـه در جهــت دانیم تـابع مـوج عرضـی مـی

u Asin( t kx)y چون راستاي انتشـار و نوسـان ذرات بـر هـم (باشد  می

محـیط  ءبیشینۀ سرعت حرکـت نوسـانی هـر جـز )باشد موج عرضی می استعمود 
دهد که آن جزء از وضع تعادل عبـور کنـد و مقـدار آن برابـر  انتشار هنگامی رخ می

A  .است  

  v k
v A Ak kmax

1 1 55   

  1 1 0 04
5 5 25

radk /
m

   

 (فرهاد جوینی)  »  3«گزینۀ  -75
  y U / sin( t x)y 0 2 4 10   

  dyv / cos( t x)
dt

0 2 4 4 10  

mv / cos( ( )) / cos( ) /
s

5 30 2 4 4 10 0 2 4 0 46 10 3
   

 yهاي ذره در امتـداد محـور  توان گفت که نوسـان با توجه به معادلۀ موج عرضی می
 yاست. با توجه به این که عالمت سرعت مثبت است، حرکـت ذره در جهـت محـور 

  است. 

  U / sin( ( )) / siny
5 30 2 4 10 0 2
6 10 3

   

  U y my
3

10  

  m
a .y ( ) a /

s

32 2 24 1 6 3 210   

با توجه به این که عالمت سرعت و شتاب ذره در این لحظه مخـالف یکـدیگر اسـت، 
  حرکت ذره کُندشونده است. 

راه دوم: باتوجه به اینکه فاز ذره در این لحظه برابر با 
3

رادیان است، بنـابراین ذره  

ت آن در جهت مثبـت محـور در این لحظه در ربع اول دایرة نوسان قرار دارد و حرک
y .و کندشونده است  

 ----------------------------------------------  

 (فرهاد جوینی)  » 1«گزینۀ  - 76

  rad radU / sin( t x) , ky s m
0 2 50 50 1   

  mk v
v v s

501 50  

  F kg g
v

m m
100 150 4025   

  m
m .L / g

L
40 0 5 20   

 ----------------------------------------------  
 (حامد چوقادي)  »  4«گزینۀ  - 77

  کنیم:  ابتدا فاز اولیۀ هر نقطه را حساب می

  
U Msin M A
U Nsin N A

300 2
100 2

   

 Nمرجع و  ةدر ربع اول دایر Mهر دو در حال باال رفتن هستند، پس   Nو  Mچون 
  در ربع چهارم دایرة مرجع قرار دارد. 

  rad , radM N0 03 6
   

  است.)  Mتر از نقطۀ  از لحاظ فاز، عقب N(دقت کنید که نقطۀ 

radبه اندازة  Nو  Mپس دو نقطۀ 
2

نقطه را در  اختالف فاز دارند. اکنون هر دو 

نـدازة بعـد شود که ا برابر می Nو  M ةدهیم. زمانی سرعت ذر مرجع نشان می ةدایر
  د. دو با هم برابر باشهر 
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  دهد: روشن است که چنین حالتی براي اولین بار در وضعیت شکل زیر رخ می

    

  U U radM N N1 2 4 4
   

  N N N
5

0 12
  

  vt , f tvf

52 212
   

  
mv , / m /s t t / s

v

15 0 72 5 5 0 72 0 01
24 24 15

  

-------------------------------------------- --  
 سیده) ق مامدصا (محمد  » 1«گزینۀ  - 78

  m6 12
2

   

  
x

x
x

1 4 10 94 4 4102 4

   

  x v t t t t s9 12 27360 9 360
4 4 360

   

  t / s27 5 10   
 ----------------------------------------------  

 (فاروق مردانی)  » 1«گزینۀ  - 79

  radk
v m

40 4
10

   

  u Asin( t kx) u / sin( t x)0 02 40 4   
  u / sin( t / )0 02 40 4 0 25   

  u / sin( t )0 02 40   

  duv v / cos( t )
dt

0 02 40   (سرعت)40

  v / cos( )10 8 40
80

   

  v / cos( ) v0 8 0
2

   

 (بهادر کامران)  »  3«گزینۀ  - 80

  کنیم: تناوب آن را حساب می با توجه به نمودار، ابتدا طول موج و سپس دورة

  / m7 7 1 2
4 4 12 12 10

  

  
/ m

vT / T T / smv
s

1 2
1 2 6 0 2

6
  

  برسد: Aبه موقعیت ذرة  Bذرةتا کشد  مدت زمانی که طول می

y radsin AA A
y radsin BB A

2 3 3
34 2
72 1
64 2

  

A ال رفتن و در حال باB .درحال پایین آمدن است  

    
  radAB

7
3 2 3 6

  

  TT T / st t sAB
7 7 2 72 0 2
12 12 10 60

  

  x v t x / m76 0 7
60

  

 ----------------------------------------------  
  2و 1فیزیک 

 
 (امیر اوسطی)  » 1«گزینۀ  - 81

  کند. اط طولی اجسام کار میاین دماسنج براساس انبس
 ----------------------------------------------  

 (پریناز رادمهر)  »  3«گزینۀ  -82
  است.  Cیا  mcمطابق نمودار، آهنگ شارش گرما منفی است. ظرفیت گرمایی فلز 

  12 12000Q kJ J
t min min

   

  2 1
2 1

mc( )Q
Q mc

t t t
   

  J mc( ) Jmc C
min (min) K

0 16012000 300040 0  

 ----------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  »  3«گزینۀ  - 83

  1 4200 40 84000
2

Q mc JkÃÿ¶   

Q مصـــــــــــــرفی مفیــــــــــــد   Q
t

Q P. t

80 884000 700100 10   

  t s / min150 2 5   
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 (مهدي براتی)  » 1«گزینۀ  -84

  
C

15 52 2 10 10 0   

  D
D D T / %

D
5100 10 300 100 0 30

0
   

-------- --------------------------------------  

 (اسماعیل امارم)  »  3«گزینۀ  -85

  الف) 
Q m c JA A A A m cA Am cA A C

600 06000 10   

  ب) 
Q m c JB B B B m cB Bm cB B C

40004000 10  

  m c m cA A A B B B
e m c m cA A B B

600 80 400 40
600 400   

  C480 160 64
10

  

 ----------------------------------------------  

 چوقادي)(حامد   »  3«گزینۀ  -86

شود یا تنها قسـمتی از آن  کنیم که آیا همۀ آب به یخ تبدیل می در ابتدا بررسی می
  شود.  به یخ تبدیل می

  | Q | / / kJ0 8 336 268   تبدیل کل آب به یخ گرماي81

Q / / / kJ0 2 2 1 20 8   به یخ صفر درجۀ سلسیوسC20گرماي تبدیل یخ42

|شود.  به یخ تبدیل نمی همۀ آب    Q | Q1 2   

  شود: گرم آب به یخ تبدیل می mسلسیوس و مقدار  ۀپس دماي تعادل صفر درج

  Q mL / m m gF
840038 4 10 336 252 336

   

  گرم آب خواهیم داشت:  775گرم یخ و  225پس از تعادل  

  
mm

V mL775 250 1025gÄJA
®¨#

gÄJA
   

 ----------------------------------------------  

 (حامد چوقادي)  »  2«گزینۀ  - 87

  A
A A

A
2 21 1 1

1
  : افزایش مساحت

  

A /
A /

K

0 02 151 0 02 2 200 5 10   

  از طرفی:

  V
V V

V
53 3 3 5 10 1001 2 2

1
  

  V
/ /

V
21 5 10 1 5

1
100 %  

 (اسماعیل امارم)  » 1«گزینۀ  - 88

دمـاي  بـهگیرنـد را  گرما مورد استفاده قرار می ۀموادي که در معادل ابتدا هر یک از

C5 رسانیم: می  
0 50 C CC

gÄ JA JA   

  

 گرماســــــــــــــنج

L cf

c

/ C / c

336000 80 804200
4200

210 0 05 0 054200

  

Q mL mc m c m c mcf 80 5 851  

  
10 5C C
[¹wI¶o¬ ¹w ¶o¬[ I  

Q گرماســــــــــــــــنج   C / c ( ) / c0 05 5 0 252   

  
10 5C C
JA JA  

  Q mc / c ( ) / c0 29 5 1 453   

Q  در حالت تعادل: Q Q 01 2 3   
  mc ( / c) ( / c)85 0 25 1 45 0   

  /mc / c m / kg g1 785 1 7 0 02 20
85

   

 ------------------------------- ---------------  

 (مصطفی کیانی)  »  3«گزینۀ  - 89

 C10دهـد تـا بـه یـخ  طبق نمودار زیر مقدار گرمایی که بخار آب از دسـت می
  کنیم.  تبدیل شود را حساب می

  QQ QV FC C C C1100 100 0 0nIhM JA JA gÄ   

Q یـــخـــ   ( C )2 10  

  Q Q Q Q QT V F1 2   

آب   Q یـــخـــ mL mc mL mcT V F  

  Q / ( ) / ( )T 1 2254 1 4 2 0 100 1 336 1 2 1 0 10   

  Q Q JT T2254 420 336 21 3031   
 ----------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  »  2«گزینۀ  - 90

  210m m m#½kºI¶Â¤IM#gÄ ¾Ã²»H#gÄ# ½k #kμ\¹¶#J{ A   

  210m m¾Ã²»H#gÄ#½k #kμ A{ \¹¶#J  

کار گرمـاي الزم را از  براي این شود و تبدیل می ۀ سلسیوسیخ اولیه به یخ صفر درج
  زند: گیرد که در این فرآیند مقداري از آب یخ می می ۀ سلسیوسآب صفر درج

  FQ Q m c m LgÄ ¾Ã²»H#gÄ# gÄJA ½k #kμ\¹¶#JA{  

) یـــــــــخ اولیـــــــــه m )210 m یـــــــــخ اولیـــــــــه 336000 ( ( ))2100 0 8  

  200m g¾Ã²»H#gÄ#  
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   3یزیک ف

 
 (امیر اوسطی)  »  3«گزینۀ  - 91

در حالـت پایستگی انرژي، چه در مبدل افزاینده و چه در مبدل کاهنده،  طبق اصل
  توان ورودي برابر توان خروجی است. آرمانی 

 ----------------------------------------------  

 (ساسان خیري)  »  2«گزینۀ  - 92

  
 فـوقمطـابق شـکل وسـطی  ۀشود جریان در سیملول بسته می Sهنگامی که کلید 

ایسـت کـه  شود. طبق قانون دست راست میدان مغناطیسی حاصل از آن به گونه می
و سـمت چـپ آن  Nکند که سـمت راسـت آن قطـب  سیملوله را مثل آهنربایی می

یابـد و ایـن  است. با بستن کلید جریان در زمان بسیار کوتاهی افزایش می Sقطب 
سمت راستی  ۀشود. سیملول افزایش میدان مغناطیسی حاصل از آن می افزایش باعث

 ۀبراي اینکه با افزایش شار مخالفت کند باید مشابه آهنربایی عمل کند کـه سـیملول
سـمت  Sسـمت چـپ سـیملوله و قطـب باید  Nوسطی را دفع کند. بنابراین قطب 

 aبـه  bاز  Rباشد. طبق قانون دست راسـت جریـان در مقاومـت  راست سیملوله
سمت چپ باید با افزایش شار مخالفت کنـد بنـابراین  ۀشود به همین ترتیب حلق می

سمت راست حلقه  پسباید مثل آهنربایی رفتار کند که سیملولۀ وسطی را دفع کند 
شود و طبـق قـانون دسـت راسـت جریـان  یم Nن قطب آو سمت چپ  Sقطب 

  باشد.  ) می1القایی در حلقه در جهت (
 ----------------------------------------------  

 فرد) (خسرو ارغوانی  »  3«گزینۀ  - 93

باشد. پس کـف دسـت راسـت را روي صـفحه قـرار  سو می میدان مغناطیسی، درون
گیـریم. شسـت جهـت  میدهیم و چهار انگشت را به طرف چپ (جهت حرکـت)  می

  دهد.  نشان می Nبه  Mجریان القایی را از 
  IR / / / V0 5 0 4 0 2   

  mBvlsin / / v / sin v
s

0 2 0 5 0 2 90 2   

 ----------------------------------------------  

 (حامد چوقادي)  »  2«گزینۀ  - 94

سـطح در ابتدا حلقه بر میدان مغناطیسی عمود است. پس زاویۀ بین خط عمود بـر 
)حلقه و خطوط میدان    در این حالت صفر است.  (

  ABcos cos Wb2 2 410 4 10 0 4 101   
یابد.  می دوران  60د، خط عمود بر حلقه نیز بایدوران  60وقتی حلقه به اندازة 

  شود.  می 60مود بر حلقه در این حالت پس زاویۀ بین خطوط میدان و خط ع

  cos Wb2 2 410 4 10 60 2 102   

  N
t t t

4 4 42 10 4 10 2 101   

  I
R t t

4 52 10 2 10
10

   

  q I t t C C
t

52 10 52 10 20  

 ----------------------------------------------  

 (ساسان خیري)  »  3«گزینۀ  - 95

  جهت میدان تغییر کرده است.  اندازة میدان و هم  ال همؤن سدر ای

  , B / T0 0 0 090 90 30 60 0 51 1 1   

  , B / T0180 60 0 752 2   

    
  پیچ:  سیم ۀشار عبوري از یک حلق

  
B Acos
B Acos

1 1 1
2 2 2

   

/ cos( ) / / Wb12 2 20 5 2 10 60 0 5 2 10 0 5 101 2
   

/ cos( ) / ( )12 20 75 2 10 180 60 0 75 2 102 2
   

  / Wb20 75 10  

  ( / / )| | | N | | | | | V
t / /

20 75 0 5 10 180 5
0 2 0 2

   

 ----------------------------------------------  

 ري)خی(ساسان   »  3«گزینۀ  - 96
)ABcos  شار در سیملوله:  ) AB0   

NI  میدان حاصل از جریان، در درون سیملوله برابر است با: 
B .   

  m I

KÃ{

          .NA
I   

  آوریم:  از نمودار شیب را بدست می

  ( )m
34 0 10 32 10

2 0
   

NA.  دانیم: می
m 32 10         .N AL

2
    

  کنیم تا به ضریب خودالقایی برسیم:  میضرب  Nشیب را در 

  L N m / H3200 2 10 0 4   
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 (بهادر کامران)  » 1«گزینۀ  - 97

  /L N R N
/ /
31 42 200

2 3 14 0 025
   

  BAcos BA0   

  | | N d N dBI I | | A | |
R R dt R dt

   

  dB( / ) | |
/ dt
2002 210 0 025

1 57
   

  dB T| | /
dt s

0 04  

 ----------------------------------------------  

 خیري) (ساسان  »  3«گزینۀ  - 98

  آوریم. پیچ را بدست می ابتدا تعداد دورهاي سیم

  L m , r cm / m90 5 0 05   

LNدور  
r /

90 300
2 2 3 0 05

  پیچ تعداد دورهاي سیم 

  آوریم.  اي چرخش پیچه را بدست می حال بسامد زاویه

tTثانیه   /
n

6 0 06
100

   

  rad
T / s
2 2 3 100

0 06
   

  نویسیم:  القایی را می ۀمحرک يیرومعادلۀ ن

  sin tm  

NAB ( / ) / Vm
2300 0 05 0 4 100 90  

sin t90 100  

 ----------------------------------------------  

 (بهادر کامران)  » 1«گزینۀ  - 99

  
cos

Isin cosmax ( ) ( )
I Imax maxsin

Imax

2 2 1 2 2 1   

  (I) ( ) ( )
Imax max

3 2 22 2 1   

  (II) ( ) ( )
Imax max

3 2 22 2 1   

  (I) , (II)

I Imax max max max

18 4 9 8
2 2 2 2   

  
ImaxImax max

NBA
R

9 4 3
2 2 max

BA

2 3 2 210
   

  rad
s

3
10

   

 ----------------------------------------------  

 )بهادر کامران(  »  2«گزینۀ  - 100

  نویسیم: ابتدا معادلۀ شارمغناطیسی و سپس معادلۀ جریان القایی را می

  / Wbmaxcos t / cos tmax T / s /
20 03 0 030 2 0 2    

  / cos t0 03 10  

  I
R

   

  Nd NI I / sin t
RRdt

200200 0 3 105 5   

  
t s

I sin t I sin I A

1
16012 10 12 10 6
60

   

 ----------------------------------------------  

  دانشگاهی شیمی پیش  
  
  امیرعلی برخورداریون)(  »  3«گزینۀ  - 101

دهـد.  اي آمفوتر با یک اسید، آمفوتر خاصیت بازي از خود نشـان می ماده واکنش در
شود. اکسید روبیـدیم  محسوب می پروتونطبق تعریف لوري ـ برونستد، باز پذیرندة 

  کند. شدن در آب یون هیدروکسید آزاد می نیز پس از حل
 --------------------------------------------  

  خورداریون)امیرعلی بر(  »  3«گزینۀ  - 102

  هاي نادرست:  گزینه بررسی

) pHآهک یک باز اسـت و باعـث کـاهش اسـیدي بـودن خـاك (افـزایش »: 1« گزینۀ

  شود.  می

  »: 2« گزینۀ

  3 2 2 4SO (g) H O(l) H SO (aq)  

H SO (aq) H O(l) HSO (aq) H O (aq)2 4 2 4 3  

24 2 4 3HSO (aq) H O(l) SO (aq) H O (aq)  

اسید برخالف مرحلۀ اول آن بـه صـورت  نش سولفوریکدقت کنید که مرحلۀ دوم یو

  مول است. 3هاي تولید شده کمتر از  شود، بنابراین تعداد یون کامل انجام نمی

2مول یون 4   22 5 2 3N O (g) H O(l) H (aq) NO (aq)   
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  »: 4«گزینۀ 

  2 22O (aq) H O(l) OH (aq)   

ش باز مزدوج و هم نقش اسید مزدوج را ایفـا در این واکنش یون هیدروکسید هم نق
   کند اما توجه کنید این واکنش غیرتعادلی است. می

 --------------------------------------------  

  علی جدي)(  »  3«گزینۀ  - 103

  بررسی موارد: 

ها پیش از آن کـه سـاختار اسـیدها و بازهـا شـناخته  ها مدت دان آ) نادرست. شیمی

  ها آشنا بودند.  ي هر کدام و واکنش میان آنها شوند، با ویژگی

  صحیح است. 63ب) درست. طبق حاشیۀ صفحۀ 

  و واکنش آن با آب:  HFپ) درست. واکنش سدیم با اسید 

  Na(s) HF(aq) NaF(aq) H (g)2 2 2 2   

  Na(s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 2 22 2   

Kت) نادرست. آنیون موجود در  O2 O)22، یـون پراکسـید 2 اسـت نـه یـون  (

O)اکسید  )2.  

 --------------------------------------------  

  سید سحاب اعرابی)(  »  3«گزینۀ  - 104

 آب
molBa(OH) molOH/ gBa(OH)

gBa(OH) molBa(OH) L
1 2 1251 3 2 171 1 32 2

  

/ M [OH ]0 2 

  حاصل از تفکیک آب قابل صرف نظر کردن است: OH غلظت

K [OH ][H ] / [H ] [H ]w
13 1310 0 2 5 10  

pH log[H ] /12 3  
 --------------------------------------------  

  مرتضی زارعی)(  »  2«گزینۀ  - 105

  CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3 3   
زاي هر مولکول یونش یافته تقسیم کنیم چون به ا 2ها را بر  باید تعداد کل یون ابتدا

  آید.  دو یون پدید می

  
2024 08 10 2012 04 10

2
/ /   

  گرم است پس داریم:  24اسید حل شده  جرم

  molCH COOH
?molCH COOH gCH COOH

gCH COOH
1 3243 3 60 3

   

0 4 3/ molCH COOH  

  molH O
?molH O / / molH O

/

120 312 04 10 0 0023 3236 02 10
   

  
0 002 0 0050 4

0 005 100 0 5

/
/

/
% / / %

   

 ----------------------- ---------------------  

  علی جدي)(  »  4«گزینۀ  - 106

K O2  آرنیوس است. بازهايجزء  

  ها:  سایر گزینه بررسی

Al) در واکنش ترمیت، 1 O2   آید که یک آمفوتر است.  وجود می به 3

  است.  Hاسید مزدوج باز  H2و گاز  O2اسید مزدوج باز  OH) یون 2

Nمول گاز  1) از حل شدن 3 O2 دسـت  به HNO3مول اسید قوي  2در آب  5

Nمـول  1شـدن شود. پـس از حـل  آید که به صورت کامل یونیزه می می O2 5 ،2 

  شود.  تولید می Hمول یون 

Hمـول  1در آب،  SO3مول  1از حل شدن  SO2 شـود کـه فقـط  تولیـد می 4

 2در آب، کمتـر از  SO3مـول  1حل شدن  یونش اول آن کامل است. بنابراین از

  آید.  وجود می به Hمول یون 

Nدر محلول  Hچون غلظت  O2 تر است. پس خاصیت اسیدي آن نیـز  بیش 5
  اشد. ب بیشتر می

 --------------------------------------------  

  امیرحسین معروفی)(  » 1«گزینۀ  - 107
  ها: عبارت بررسی

جایی که واکنش خود یـونش آب گرمـاگیر اسـت، بـا افـزایش دمـا  . از آننادرستآ) 

 OHو  Hو غلظـت  Kwواکنش به سـمت راسـت (تولیـد یـون) رفتـه و 

ــا افــزایش غلظــت  افــزایش می  pHدر محلــول خنثــی،  Hیابــد. در نتیجــه ب

  یابد. هاي خنثی کاهش می محلول

تعـادل فقـط بـا تغییـر دمـا تغییـر  هـاي ثابتب) نادرست. ثابت یونش همانند سایر 

  د.کن می

(در یـک محلـول) در نهایـت  OHبـه  H. با افزایش نسـبت غلظـت نادرستپ) 

 pHیابد کـه منجـر بـه افـزایش خاصـیت اسـیدي و کـاهش  افزایش می Hغلظت 
  شود. می

اي اسـت کـه در آب حـل شـود و یـون  آرنیوس اسـید مـاده ت) نادرست. در تعریف

اي است که به هنگام حل شـدن در آب  هیدروژن یا پروتون پدید آورد و باز هم ماده

  نادرست است.» ت«یون هیدروکسید پدید آورد. طبق این تعریف مورد 

  یده شدههاي (مول) یون شمار مولکول
 هاي (مول) حل شده شمار مولکول
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  محمد رضائی)(  »  2«گزینۀ  - 108

H) اسید فسفریک PO )3 دروژن متصـل بـه اکسـیژن اسـت کـه داراي سـه هیـ 4
اسـید، اسـیدي  پروتون به آب بدهد و سـه مرحلـه یـونش یابـد. فسفریک 3تواند  می

  گیرند.  ضعیف است که هر سه مرحلۀ یونش آن به طور جزئی و تعادلی انجام می
جفت الکتـرون  9پیوند اشتراکی و  7لوویس آن به شکل زیر است که داراي  ساختار

هاي  . از جمله کاربردهـاي آن، اسـتفاده در داروهـا و پـاك کننـدهباشد ناپیوندي می
  صابونی وغیرصابونی و ... است. 

  

:O:

H O P O H
|

:O:
|

H

  

 --------------------------------------------  

  محمد رضائی)(  »  3«گزینۀ  - 109

COاسید و سولفورو اسید را بهتر است بـه ترتیـب بـه صـورت  کربنیک (aq)2  و

SO (aq)2  .نشان دهند  
یابـد؛ در نتیجـه  یک اسید ضعیف است و به صـورت جزئـی یـونش می اسید کربنیک

از یونش کربنیک  حاصلماند. پس در محلول  بیشتر به صورت تفکیک نشده باقی می

COاسید غلظت مولی  (aq)2  ازH O (aq)3  .بیشتر است  
 --------------------------------------------  

  محمد رضائی)(  »  3«گزینۀ  - 110

  pH / /[H O ] / M1 7 2 0 310 10 10 10 0    Hlدر  023

  [OH ] mol.L
/

1410 13 15 10
0 02

   

  pOH /[OH ] 0 710    2Ba(OH)در  10

  // / M [Ba ] / mol.L0 21 0 3 2 110 10 0 2 0 1
2

   

  

135 10 125 102 0 12

HI [OH ]
/Ba(OH) [Ba ]   

 --------------------------------------------  

  2شیمی 
  
 (سپهر کاظمی)      » 4« گزینۀ - 111

  ها: بررسی سایر گزینه
  دهد. را تشکیل می زندهو کربن جهان  غیر زنده) سیلیسیم جهان 1
  دست آورد. ن (نه اتن!) به) فردریک ولر از واکنش کلسیم کاربید و آب، اتی2
وسیلۀ   ها به ) جامد کوواالنسی جامدي است که در آن همه (نه بیشتر!) اتم3

  اند. هاي کوواالنسی به یکدیگر متصل شده پیوند

 (مسعود جعفري)      » 3« گزینۀ - 112

گذاري را از طرفی که زودتر به  کنیم و سپس شماره ابتدا شاخۀ اصلی را تعیین می

ها براساس اولویت حروف  دهیم. نحوة نوشتن نام شاخه انجام می شاخه فرعی برسیم

  الفبا خواهد بود.

  متیل هگزان – 2 –اتیل  – 3 –کلرو  – 5

  
----------------------------------------------  

 (سید سحاب اعرابی)      » 4« گزینۀ - 113

  فرمول ساختاري آن به شکل زیر است:

  
  ها: بررسی گزینه

بق شکل باال این مولکول متقارن نیست که از اتصال دو بخش یکسان ) نادرست. ط1

  تشکیل شده باشد.

  .2CHباشد نه  CHباید به صورت  2) نادرست. کربن شمارة 2

6هاي  ) نادرست. تعداد گروه3 3: CH 4هاي  و تعداد گروه : CH  

اند اما  هاي کربن و هیدروژن و فرمول مولکولی یکسان ) درست. از لحاظ تعداد اتم4

  فرمول ساختاري متفاوتی دارند، پس ایزومر یکدیگرند.

----------------------------------------------  

 (سید سحاب اعرابی)     » 1« گزینۀ - 114

  ها: بررسی گزینه

  کلرو هگزان – 4 –برمو  – 2ح این گزینه: گذاري صحی ) نام1

  درصد کربن در آن: 

6 12% 100 36 09 6 126 12 12 80 35 5
C / C H BrCl

/
  

  متیل هگزان – 2 –کلرو  – 4 –برمو  – 3گذاري صحیح این گزینه:  ) نام2

  درصد کربن در آن:

7 12% 100 39 34 7 147 12 14 80 35 5
C / C H BrCl

/
  

  نظر ما باشد. تواند جواب مورد گذاري این گزینه کامال صحیح است پس نمی ) نام3

  باشد. گذاري این ترکیب نیز صحیح است، بنابراین جواب مورد نظر نمی ) نام4

  در
  در
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 (سپهر کاظمی)      » 2« گزینۀ -115

ها با یکدیگر  هایی که فرمول مولکولی یکسانی دارند اما فرمول ساختاري آن به ترکیب

  گویند. پار می تفاوت دارد، ایزومر یا هم

 چنین ترکیب توانند ایزومر باشند، هم تند پس نمیهاي آ و ب هر دو یکی هس ترکیب

هـاي آ و پ ایزومـر  ها دارد، در نتیجه ترکیب ت یک اتم کربن بیشتر از سایر ترکیب

  هستند.

----------------------------------------------  

 امامی) (مسعود علوي      » 4« گزینۀ - 116

  صورت زیر است: فرمول ساختاري این آلکان به

  

3 32 5

3 2 2 2 3

33

C H H C CH
| | |

CH C CH CH C CH CH CH
| |

CH CH

   

  پنتامتیل نونان است. – 7و  6و  6و  3و  3نام ترکیب باال، 

  ها: بررسی سایر گزینه

  اتم داراي سه قلمرو الکترونی هستند. 8و در ایبوبروفن  10) در آسپرین 1

  صورت زیر است: وینیل کلرید به ) ساختار پلی2

    

  35 5 100 56/8%
62 5

/
/

  درصد جرمی کلر

) آسپارتام، ایبوپروفن و آسپرین حلقۀ بنزنی دارند. در حلقۀ بنزنـی هـر اتـم کـربن 3

 باشد. قلمرو الکترونی می 3داراي 

----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)      » 1« گزینۀ - 117

  درست هستند.» ت«و » پ«، »آ«هاي  عبارت

رود و داراي گروه  ور کاهش درد به کار میمنتول پمادي است که به منظ»: آ«عبارت 

  باشد. عاملی الکلی که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی است، می

کشف کلسیم کاربید توسـط ولـر پلـی بـود کـه میـان مـواد معـدنی و »: ب«عبارت 

  هاي آلی زده شد. ترکیب

کار  تـوي آکریلیـک بـهسیانو اتن، مونومر پلیمري است که در ساخت پ»: ت«عبارت 

  در آن وجود دارد. Nو  C ،Hنوع اتم  رود و سه می

 (مسعود روستایی)      » 3« گزینۀ - 118

  ها: گذاري درست ترکیب نام

  هگزن – 3 –متیل  – 3: ) 1

  هگزین - 3 –متیل  دي – 5و2:  ) 2

  یل هپتانات دي – 4و3:  ) 3

  متیل اوکتان دي – 4و3 –اتیل  – 5:  ) 4

  باشد. صحیح می 3بنابراین گزینۀ 

----------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان      » 1« گزینۀ - 119

اتم هیدروژن است. از طرفی  4ها، پروپین بوده که داراي  دومین عضو خانواده آلکین

2  اتم هیدروژن است. 18ایبوبروفن داراي 
9

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  ها بوتن است نه پروپن! ) سومین عضو خانواده آلکن2

  تري است. پذیر راه مناسب ) تولید پلیمرهاي زیست تخریب3

  تر است. خود مقاوم هم وزنبرابر از فوالد   ) کوالر پنج4

----------------------------------------------  

 (امیرحسین معروفی)      » 4« گزینۀ - 120

هاي شیمیایی گوناگونی  تري دارند و در واکنش پذیري بیش ها واکنش ها از آلکان آلکن

  کنند. ها شرکت می برخالف آن

 ----------------------------------------------  

 (سید محمد سجادي)      » 2« گزینۀ - 121

13فرمول تجربی ایبوبروفن  18 2C H O باشد. می  

  واکنش تولید وینیل کلرید:»: 1«در مورد گزینۀ 
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2HC CH(g) HCl(g) CH CH(g)

|
Cl

  

  برمو اتان: دي – 2و1واکنش تولید »: 4«در مورد گزینۀ 

2 2 2 2 2CH CH (g) Br (l) CH CH (l)
| |

Br Br

  

----------------------------------------------  

 ي)(سید محمد سجاد      » 3« گزینۀ - 122

  رنگ است. تنها مورد الف نادرست است، زیرا بنزن مایعی بی

  بررسی سایر موارد:

  است. 8هاي نفتالن و آسپرین یکسان و برابر  ب) تعداد هیدروژن

  شود. )یافت میها گروه عاملی کربونیل ( ج) هم در آلدهیدها و هم در کتون

----------------------------------------------  

 (سید سحاب اعرابی)      » 2« گزینۀ -123

  باشد، پس: هیدروژن می 18کربن و  9ترکیب مورد نظر داراي 

  هیدروژن است. 16کربن و  8) نادرست. داراي 1

  باشد. هیدروژن می 18کربن و  9) درست. داراي 2

  باشد. هیدروژن می 16کربن و  8) نادرست. داراي 3

  .باشد هیدروژن می 20کربن و  10) نادرست. داراي 4

----------------------------------------------  

 (فاضل قهرمانی فرد)      » 2« گزینۀ - 124

  موارد اول و چهارم صحیح هستند.

  مورد دوم: افدرین گروه کربوکسیل ندارد. 

  گروه متیل دارند. 2و کدئین  3مورد سوم: مسکالین 

----------------------------------------------  

 (امیرعلی برخورداریون)     » 4« گزینۀ - 125

18ساختار داده شده داراي فرمول شـیمیایی 22 2 4C H N O 1باشـد. (نادرسـتی گزینـۀ  می (

) ایـن ترکیـب فاقـد 2باشـد. (نادرسـتی گزینـۀ  می 10هاي ناپیوندي آن برابر  تعداد جفت الکترون

ـاي  باشد بلکـه داراي گروه هاي عاملی آمینی و کتونی می گروه ـیدي اسـت. ه ـاملی آمیـدي و اس ع

ـا  4هاي با  و اتم *قلمرو  با  3هاي با  ) با توجه به ساختار زیر که اتم3(نادرستی گزینۀ   قلمـرو  ب

  باشد. درست می 4شده است، گزینۀ   نشان داده

  

12
12  

----------------------------------------------  

  زاده) شهرام محمد(  » 1«گزینۀ  - 126

  کنند.  شیمی معدنی را شیمی عناصر دیگر غیر از کربن تعریف می

  آلی و معدنی بود. هاي کاربید پلی بین ترکیب کشف کلسیم

CO  وCO2 معدنی هستند.  هاي ترکیب  

----------------------------------------------  

  رضا جعفري فیروزآبادي)(  »  4«گزینۀ  - 127

سـا بیشـتر از طـول پیونـد اي غـول آ هـاي صـفحه میـان مولکول ۀدر گرافیت، فاصل

کتـاب درسـی) طـول  96کربن ـ کربن در الماس است. (حاشیۀ صـفحۀ  کوواالنسی

اي  هـاي صـفحه میان مولکول ۀصلو فا pm154پیوند کربن ـ کربن در الماس برابر 

  است.  pm335غول آسا در گرافیت 

 --------------------------------------------  

  مهدي فائق)(  »  3«گزینۀ  - 128

  اتیل نداریم.  -2) در نام یک آلکان هیچگاه 1

کلـر و سـپس  نام مقدم است پس ابتدا باید Eبر  C) در الفباي انگلیسی حرف 2

  اتیل ذکر شود. 

اي با یک واحد کمتر از تعداد اتم کربن زنجیر  تواند شماره ) در یک آلکان اتیل نمی4

  شود.  اصلی داشته باشد زیرا در این حالت خودش جزء زنجیر اصلی محسوب می

  

C
|

C C C C C
| |

C C
|
C

(ص)     

C
|

C C C C C
| |

C C
|
C

  (غ)  

 تا

 *تا
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  زاده) مرتضی رضائی(  »  3«گزینۀ  - 129

  ها:  بررسی سایر گزینه

1 (C H2 مادة هورمون مانندي است که در بیشتر گیاهـان وجـود دارد و باعـث  4

  شود.  ها می زودرسی میوه

 ) تعداد پیوندهاي کوواالنسـی در مولکـول اتـانول2
H H
| |

H C C O H
| |

H H

 

دي برمواتان  -2، 1و در  8با  برابر
H H
| |

H C C H
| |

Br Br

  است. 7برابر با  

آیـد در  ) از واکنش اتن با هیدروژن کلرید، ترکیبی به نام کلرو اتـان بـه دسـت می4

  شود.  حالی که براي تهیۀ پلی وینیل کلرید از مونومر وینیل کلرید استفاده می

-------------- ------------------------------  

  زاده) مرتضی رضائی(  »  3«گزینۀ  - 130

  هاي (ب) و (پ) به صورت زیر است:  اند و شکل درست عبارت مطالب (آ) و (ت) درست

ن،) شمار پیوندهاي دوگانه در نفتالب
 

و تعـداد پیونـدهاي  5برابر بـا 

  .است 3برابر با  دوگانه در بنزن،

آروماتیک) با ساختار نه هیدروکربن (دار آروماتیک  سیژنآلدهید یک ترکیب اکزپ) بن

Cو فرمول مولکولی زیر  H O7   است. 6

  
 --------------------------------------------  

  3شیمی   
  
 (فرزاد نجفی کرمی)         » 2« گزینۀ - 131

تر  پذیري بیش ، انحاللC020محلول است که در دماي کلسیم سولفات جزو مواد کم

0از    گرم آب دارد. 100گرم در  1تر از  و کم /01

 ----------------------------------------------  

 (سید محمد سجادي)      » 2« گزینۀ -132

هـا در آب گرمـاده و  گازانحالل کلسیم کلرید، پتاسیم هیدروکسید، لیتیم سولفات و 

  انحالل آمونیوم نیترات، پتاسیم نیترات، پتاسیم کلرید و ساکارز گرماگیر است.

 (امیرعلی برخورداریون)      » 4« گزینۀ - 133

فـاز  جـاي آن یکسـان اسـت،  به بخشی از یک سامانه کـه خـواص شـدتی در همـه
  گویند. می

 ----------------------------------------------  

 (علی فرزادتبار)      » 4« ۀگزین -134

ــه3 مولهاي       موالریتـ  3 حجم محلول   
KNO

KNO
(L)

0 5 0 25 30 5
x/ x / molKNO

/ L
  

 ---------------------------------------------- 

 (سیدمحمد سجادي)      » 3« گزینۀ - 135

از خـون  100mLهاي گلـوکز را در  گیري قندخون تعداد میلی گرم دستگاه اندازه
  دهد. بنابراین داریم: می  نشان

1گلوکز 310180
mol mol

g
3180گلوکز 10 g  

310 2 110
0 1

mol mol.L
/ L

 غلظت موالر

 ----------------------------------------------  
 (سپهر کاظمی)      » 2« گزینۀ -136

  بررسی موارد: موارد ب، پ و ت درست هستند.
2آ) انحالل  4Li SOپذیري کاهش  ، انحاللی گرماده است، لذا با افزایش دما، انحالل

  یابد.  می
  باشد.  درست می 86ب) با توجه به جدول صفحه 
  باشد.  درست می 87پ) با توجه به نمودار صفحه 
 باشد.  درست می 89ت) با توجه به جدول صفحه 

-------- --------------------------------------  
 (موسی خیاط علیمحمدي)      » 2« گزینۀ - 137

11 آب 0 15 2003 آب3 گــرم آب  1000 1 3 آب
molAlFkg / molF?gAlF g

kg molF
84 3 0 84 31 3

gAlF
/ gAlF

molAlF
  

 ----------------------------------------------  

 (سید سحاب اعرابی)      » 4« گزینۀ -138

  ها: بررسی گزینه
0) در محلول کلسیم نیترات 1 3مـول  /12 0 04( / ذره و در محلـول سـدیم  (

0کلریــد  2مــول  /1 0 05( / آب وجــود دارد و هرچــه تعــداد  1000gذره در  (
  تر است. تر باشد، نقطۀ انجماد کم ها بیش ذره

  باشد. درست می 99جدول صفحۀ  ) درست. طبق2
  صحیح است. 98) درست. طبق جدول صفحۀ 3
  ها، ظاهري کدر یا مات دارند. ها برخالف محلول ) نادرست. کلویید4

 گلوکز
 گلوکز
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 (رسول عابدینی زواره)      » 4« گزینۀ - 139

1 25 2 4
1 2 4

/ kgH SO
LH SO

2موالریته محلول   4H SO  

1000 49 12 4 2 4 2 4
1 100 982 4 2 4 2 4

gH SO gH SO molH SO
kgH SO gH SO gH SO

  

16 25/ mol.L  

2 22 4 2 4 2H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)  

1001 25 1 محلول     
gNaOH/ L

NaOH L
?mLمحلول NaOH2محلول 4H SO    

1 محلول       11 2 4 2 4
40 2 6 25 2 4

molH SO H SO LmolNaOH
gNaOH molNaOH / molH SO

  

10002  محلول      4 250 2 12  محلول     4 4
H SO mL

mLH SO
H SO L

   

--------------------------------------- -------  

 فرد) (فاضل قهرمانی       » 3« گزینۀ - 140

  مول کلسیم کلرید در محلول غلیظ و رقیق برابر است.

0 25 200 0 41 1 2 2M V M V / / Vرقیقnغلیظn  

125V mL  

  هاي آب است. علت تبخیر مولکول کاهش حجم محلول به

200م آب تبخیر شده حج 125 75mL  

1 12 2752 2 1 12 2
gH O(l) gH O(g)

?LH O(g) mLH O(l)
mLH O(l) gH O(l)

   

  1 2 75 21 2
LH O(g)

LH O(g)
gH O(g)

  

 ----------------------------------------------  

 (سپهر کاظمی)      » 3« گزینۀ - 141

  باشند. موارد پ و ت نادرست می

  بررسی موارد نادرست:

طور  ترتیب بـه هنگام انحالل در آب به HClو  NaBrهایی مانند  پ) الکترولیت

  شوند. می یونیدهو  تفکیککامل 

کنـد و  ت) طی فرایند انحالل ید در تولـوئن، دمـاي محلـول تغییـر محسوسـی نمی

  آید. می محلول به رنگ بنفش در

 باشند. سایر موارد مطابق متن کتاب صحیح می

 (سیدمحمد سجادي)      » 3« ۀگزین - 142

60ابتدا مقدار حالل موجود در محلول در دماي  C آوریم: دست می را به  

  
  
  
  

15حالل 100 750 107
14 7

x g  

170شونده حل 107 63gشونده در مخلوط اولیه جرم حل  

63 100 37%
170

  نده در محلول اولیهشو درصد جرمی حل

 ----------------------------------------------  

 (سپهر کاظمی)      » 3« گزینۀ -143

هاي رقیق (چه آبی و چه  هاي کمی براي خواص کولیگاتیو فقط براي محلول محاسبه

  رود.  کار می غیرآبی) به

  ها: بررسی سایر گزینه

  ) متن کتاب درسی است.1

ها کاسته شده و با  ها از حالل آن که با جوشیدن محلول ) درست است، به این دلیل2

  کند. کاهش فشار بخار، نقطۀ جوش افزایش پیدا می

تر است، هنگام یخ  آب خالص بیش نظمی) محلول از که آنتروپی (بی ) با توجه به این4

تري نسبت به یخ بستن آب خالص دارد. بنابراین درسـت  بستن کاهش آنتروپی بیش

 باشد. می

--- -------------------------------------------  

 (سیدرحیم هاشمی دهکردي)      » 1« گزینۀ - 144

36 510 001
1

/ gHCl/ mol.L HCl
molHCl

ppm?محلول HCl  

1000 136 5 36 51
mgHCl / mg.L / ppm

gHCl
  

  ها: بررسی سایر گزینه

وژنی دوقطبـی و پیونـد هیـدر –دوقطبی از جاذبه دوقطبـی  -  ) نیروي جاذبه یون2

  تر است. قوي

  ترین حالل صنعتی است. ) پس از آب اتانول مهم3

هـا  پوشی یون تر بودن اندازة آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور از اندازة آنتالپی آب ) بیش4

 معناي گرماگیر بودن انحالل است. به

 محلول

 محلول

 محلول

 محلول محلول

  جرم حالل  جرم محلول
140g  100g  
150g  x  
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 (امیر قاسمی)      » 3« گزینۀ - 145

شود، پس  مول ذره تولید می 2نیترات،  مول پتاسیم1با توجه به اینکه در اثر انحالل 

چنین در اثر انحالل  موالل سدیم کلرید است، هم 1نقطه جوش آن شبیه به محلول 

که با حل یـک مـول  شود و با توجه به این مول ذره تولید می 8مول سدیم فسفات  2

0ذره در یک کیلوگرم حالل به نقطۀ جوش، مقدار  52/ C قطـۀ شود، ن افزوده می

104جوش آن  16/ C .خواهد شد 

 ---------------------------------------------- 

 (سپهر کاظمی)      » 3« گزینۀ - 146

تواننـد مقـدار بـار  هاي یک کلویید همگی یا بار مثبت دارند یـا بـار منفـی و می ذره

  الکتریکی یکسان یا متفاوت داشته باشند.

لوییـد جامـد در مـایع، سـول (نـه سـول جامـد!) نـام دارد و ک»: 2«در مورد گزینۀ 

  هاي روغنی نوعی سول هستند. رنگ

هـاي کلوییـدي لختـه  با افزایش الکترولیت به یک کلویید، ذره»: 4«در مورد گزینۀ 

 شوند. می

 ----------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)      » 3« گزینۀ - 147

2 22 2Cl KI KCl I  

2 22 2 2 3 2 4 6I Na S O NaI Na S O  

0 75 2 2 3262 2 2 3 1000 2 2 3
/ molNa S O

?gCl mLNa S O
mLNa S O

  

1 1 712 2 2 0 69 22 1 12 2 3 2 2
molI molCl gCl

/ gCl
molNa S O molI molCl

  

1 0250 51
1
/ gmL g
mL

  جرم آب استخر

ــر 0 جرم کل 69100 5%100 1 51 جرم آب3
/   درصد جرمی کلر/

 ----------------------------------------------  

 (سیدمحمد سجادي)      » 2« گزینۀ - 148

کننده آب است که  نادرست است، به عنوان مثال در خاکشیر، فاز پخش»: 2«ۀ گزین

  مولکول کوچکی است.

  ها: توضیح سایر گزینه

  کننده در کف، مایع است. شونده در کره همانند فاز پخش ) فاز پخش1

  کتاب درسی صحیح است. 98صفحه  2) طبق جدول 3

و در نتیجـه هـر دو آیروسـول کننـده، گـاز بـوده  ) در مه همانند غبـار فـاز پخش4

 باشند. می

 ----------------------------------------------  

 (حامد رواز)      » 2« گزینۀ - 149

  گرم سدیم هیدروکسید ناخالص داریم: xفرض کنیم 

100NaOH
NaOH

  درصد خلوص

0 6/ xجرمNaOH60خالص 100NaOH
x

  

1 جرم محلول  3
200

جرم محلول  /  
  چگالی محلول حجم محلول 

260g جرم محلول  

100NaOHدرصد جرمی  

50 100
260
NaOH  

130g  جرمNaOH حل شده  

  حل شده در محلول جدید برابر است با: NaOHترتیب جرم   به این

130 0 6/ x  

  و جرم محلول جدید برابر است با : 

    260 0 6/ x  

130 0 6 100 65080 260 0 6
/ x x g
/ x

 

 ----------------------------------------------  

 (سپهر کاظمی)       » 3« گزینۀ - 150

ــده پاك ــروه کربوکســیالت  کنن ــابونی داراي گ )2هاي ص CO ــا  می ( ــند، ام باش

ــه کننــده پاك جاي گــروه کربوکســیالت، داراي گــروه ســولفونات  هاي غیرصــابونی ب

3( SO هستند. ساختار و فرمول مولکولی سدیم دو دسیل بنزن سـولفونات بـه  (

  باشد: شکل زیر می

 

 جرم
 جرم

 خالص

 خالص

 جرم

 ناخالص

 شده حل
 جرم محلول

 شده حل جرم

 جرم
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