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  شود. هاي مرتبط پیشنهاد می باشند و تنها براي تمرین و یادگیري آزمون می بهمن 4خارج از مبحث آزمون ها ستاره درج شده است،  توجه: سواالتی که در کنار آن
  

  دقیقه 60پیشنهادي:  وقت  38تا  20هاي  : صفحه3+ ریاضی  158ا ت 121و  84تا  73، 24تا  1هاي  : صفحه2+ ریاضی  143تا  1هاي  : صفحه1+ هندسه  165تا  3هاي  سازي: صفحه آمار و مدل
  

)در الگوي زیر، شکل مرحلۀ  - 1   از چند دایره تشکیل شده است؟ 8(
1 (102  
2 (98  
3 (96  
4 (94  

a2 ،aترتیب از راست به چپ برابر  جمالت دهم، یازدهم و دوازدهم یک دنبالۀ حسابی به -2 3 ،a4   هستند. جملۀ پنجم این دنباله کدام است؟ 1

1 (7
4   2 (17

4   3 (21
4   4 (25

4   

x,در دنبالۀ هندسی  - 3 , ,3   ، جملۀ ششم چند برابر جملۀ دهم است؟2
1 (/1 5  2 (/2 5  3 (/1 75  4 (/2 25  

حاصل عبارت  - 4
2

3333 1 2 2   کدام است؟ 3

1 (
1
32   2 (

2
32   3 (

1
62   4 (

3
22   

a بازة - 5 a, ,3 2 43 22   کدام است؟ aفقط شامل یک عضو است.  3
   2) 4   1) 3   1) 2  ) صفر1

tanاگر  - 6 /0 5باشد، آنگاه مقدار عبارت  1
5 22

sin( ) cos( )

cos( ) sin( )
 کدام است؟ 

1 (1
9   2 (9   3 (9   4 (1

9   

xاگر نامعادلۀ  - 7 ax
x x b

2
2

1 0
2

aاعداد صحیح باشند، آنگاه حداقل مقدار صحیح  bو  aهاي حقیقی برقرار بوده و xبه ازاي تمام   b کدام است؟  

   2) 4   1) 3  ) صفر 2   1) 1
fن عالمت عبارت ، جدول تعییmبه ازاي چه مقادیري از  - 8 (x) (m m ) x (m ) x2 2 12 1   صورت زیر است؟ به 4

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

1اگر بازة جواب نامعادلۀ  - 9 2 5|| x | a]صورت  را به | ,b]  نشان دهیم، حاصلb a کدام است؟  
1 (10   2 (12   3 (14   4 (16   

xهاي معادلۀ  یکی از ریشه -10 x m
x x

2
2

4 0
2

  هاي این معادله کدام است؟ است. مجموع ریشه 2ابر بر 

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

sinxcosاگر  -11 x cosxsin x 12 2 2cosگاه  باشد، آن 4 x کدام است؟ 

1 (1
8   2 (1

8   3 (7
8   4 (7

8   

Aاگر  -12 cos sin0 03 10 0و  10 010 10B cot tan  باشد، حاصلA
B

 م است؟کدا 

1 (cos 020  2 (cos 070  3 (cos 04 20  4 (cos 04 70  
fاگر نمودار تابع  -13 (x) x ax b2 هاي معادلۀ  صورت زیر باشد، مجموع ریشه بهf (x)   ل ضرب آنها بیشتر است؟چقدر از حاص 0

1 (1  
2 (2   

3 (3
2  

4 (5
2    

*

x x x
f (x)

1 2

x

y
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  3: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه  دي 27
  

xهاي معادلۀ درجه دوم  جواب nو  mاگر  -14 x2 7 2 mباشند، مقدار عبارت جبري  0 n2 7   کدام است؟ 2
1 (41   2 (45   3 (47   4 (49  
fاگر مینیمم سهمی به معادلۀ  -15 (x) ax bx c2  بر ماکزیمم سهمی به معادلۀg(x) x x2 4 منطبق بوده و فاصلۀ بین نقاط تقـاطع   5

yواحد باشد؛ مجموع ضرایب سهمی  6ها، xبا محور  fمنحنی  f (x) کدام است؟  

1 (1
9   2 (2

9   3 (5
9   4 (8

9   

x، معادلۀ mبه ازاي کدام مقادیر  -16 mx m4 22 2 1   داراي دو ریشۀ حقیقی متمایز است؟ 0

1 (( , )1 12   2 (( , ) { }11 2  3 (R 1   4 (( ,12   

mxهاي معادلۀ  ریشه و  اگر  -17 x m2 1باشند و داشته باشیم:  3   کدام است؟ m، محدودة 2
1 (m0 1     2 (m1 2     
3 (m1 0     4 (m2 1   
  …… جز بهدو با هم متفاوت است.  ها، نوع متغیرها دوبه در همۀ گزینه -18

  تعداد شهرهاي یک کشور -عالقهغذاي مورد  -) شاخص تودة بدن1
  (پایین، متوسط، باال) افراد هوش میزان –دماي هوا  -) مراحل رشد انسان2
  هاي صحیح شما در این آزمون تعداد پاسخ -نوع بارندگی (باران یا برف) -) فشار هوا 3
  جمعیت افراد یک شهر -گروه خونی -) میزان بارندگی 4
کنـیم. ضـریب    ها حذف مـی  داده را که با میانگین برابرند از بین داده 10باشد.  می 6و  8ترتیب از راست به چپ  دادة آماري به 25میانگین و واریانس  -19

  شود؟ تغییرات چند برابر می

1 (10
3   2 (5

3   3 (5
4   4 (5

8   

x,xهاي  اگر چارك سوم داده -20 ,x , ,x5 10   باشد، میانه کدام است؟ 72برابر  50
1 (57   2 (67   3 (59   4 (61   

  

  شود. هاي مرتبط پیشنهاد می باشند و تنها براي تمرین و یادگیري آزمون می بهمن 4خارج از مبحث آزمون ها ستاره درج شده است،  توجه: سواالتی که در کنار آن
  

  دقیقه 35وقت پیشنهادي:     117تا  5هاي  : صفحه2شناسی و آزمایشگاه  : کل کتاب + زیست1ی و آزمایشگاه شناس زیست :ایهشناسی پ زیست
  است؟ نادرستگزینه  کدام -21 

 .»باتوجه به شکل مقابل، بخش ......... معادل بخش .......... از مغز انسان است که ...................... «

  هاي بویایی نقش دارد.  هاي حسی تولید شده در گیرنده ردازش پیامدر پ -  A – 1) شماره 1          
  هاي نوري نقش دارد.  بزرگترین لوب مغز انسان می باشد و در پردازش اطالعات گیرنده - E – 2 شماره) 2
  کند.  هاي نوري چشم اطالعات دریافت می براي تنظیم حرکت و تعادل بدن از گیرنده -  D – 3) شماره 3
  ، جزئی از مغز جانور است و در تنظیم فعالیت قلب نقش دارد.  4برخالف بخش شماره  - B – 5 ) شماره4
 کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به -22

  ......................»طی مراحل تقسیم ............... در یک .................. طبیعی، همواره «
  شود. دیده می یا دو دوراهی همانندسازي در باکتري فقط یک –باکتري  –) دوتایی 1
  شود. مادة ژنتیک سلول زاینده به طور مساوي بین چهار سلول تقسیم می –سلول جانوري  –) میوز 2
  گردند. اجسامی که به صورت عمود برهم در نزدیکی هسته قرار دارند، مضاعف می –سلول غیرگیاهی  –) هسته 3
 ماند. اي، طی گذر از پروفاز به آنافاز، بدون تغییر باقی می مقدار مادة ژنتیک هسته – سلول گیاهی –) میتوز 4
 کند؟  طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -23

  »…، معادل بخشی از چشم انسان است که  …رو، بخش شمارة  در شکل روبه«
  کند.  گشاد میهاي عصبی به عنبیه، مردمک را تنگ و  با انتقال پیام -1 )1
  شود.  تر می به هنگام دیدن اشیاء دور، با انقباض ماهیچۀ مژگانی ضخیم -2) 2
  شود.  در جلوي چشم به صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه می -1) 3
  کند در تماس است.  با مادة سفید پشت عدسی که شکل کروي چشم را حفظ می -3) 4
 کند؟  طور مناسب کامل می هکدام گزینه عبارت زیر را ب -24

  » …اي که داراي بیشترین مقدار حساسیت به نور هستند،  هاي گیرندهدر ساختار چشم انسان، سلول«
  ترند.  در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد، فراوان )1
  کنند.  می پذیر ) در نور زیاد تحریک شده و تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان2
  دار در تماس است. اند که از سمت خارج با الیۀ نازك و رنگدانه ترین الیۀ چشم قرار گرفته ) در داخلی3
  فرستند. هاي عصبی تولید شده را توسط عصب بینایی خارج شده از لکۀ زرد به مغز می ) پیام4

*
*

*
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  است؟چند مورد از موارد زیر دربارة همۀ عضالت داخل کاسه چشم انسان، صادق  -25
 در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش مهمی دارند. 
 داراي ظاهري متجانس و انقباض غیرارادي هستند.  
 با مایع شفاف تغذیه کننده سلول هاي زنده عدسی، درتماس اند.  
 تحت کنترل رشته هاي عصبی حرکتی خارج شده از مغز قرار دارند. 

1(1                               2(2                            3(3                             4(4 
  به دنبال اینکه پوست انسان در معرض سرما یا گرماي شدید قرار گیرد، کدام گزینۀ زیر ممکن است اتفاق بیافتد؟ -26

  هاي سرما در سرماي شدید، جهت ایجاد پتانسیل عمل ها با مصرف انرژي زیستی به گیرنده ) ورود گروهی از یون1
  سلولی در گرماي شدید ها از دندریت گیرندة درد به مایع بین ) خروج گروهی از یون2
  هاي سرما هاي سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرنده ) بسته بودن همۀ کانال3
  پتاسیم در گیرندة دمایی گرما -توسط پمپ سدیم  ATP) عدم مصرف 4

 است؟ تنادرسکدام یک از موارد زیر  -27
  تواند سبب افزایش میزان اوره در ادرار گردد. هاي غدة فوق کلیه در خون در نهایت می ) افزایش غیرطبیعی هورمون1
  تواند منجر به دیابت نوع دو شود. کاري تیروئید در بزرگساالن می ) کم2
  شود. اسمزي خون می) افزایش نامتعارف هورمون کورتیزول برخالف آلدوسترون در نهایت سبب افزایش فشار 3
  شود. هاي جزایر النگرهانس می هاي تیروئیدي در نهایت سبب افزایش فعالیت برخی از سلول ) افزایش نامتعارف هورمون4

 نماید؟ درستی تکمیل می ها جملۀ زیر را به کدام یک از عبارت -28
  ....................»هاي گیرندة بویایی  سلول«
  اند. ایز ریزپرزدار شدههایی هستند که با تم ) نورون1
  کنند. ) اولین سیناپس خود را قبل از پیاز بویایی برقرار می2
  کنند. بافت متمایز عبور می 3) براي رسیدن به مغز در مجموع از 3
 صورت همزمان با چند نورون سیناپس برقرار کنند. توانند به ) می4

 ؟نیستقسمتی است، صحیح  کدام عبارت دربارة آگرانولوسیتی که داراي هستۀ بزرگ تک -29
  شود.        ) در خطوط دفاع غیراختصاصی بدن انسان مشاهده نمی1
  شود. ) قبل از تقسیم هسته، همانندسازي همۀ ژنوم آن انجام می2
  شود. هاي در حال تخریب می ) با پدیدة فاگوسیتوز موجب از بین رفتن ذرات خارجی یا بافت3
 گردن یافت شود. ) ممکن است در محل گره هاي لنفی 4

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -30
باشد ، در رابطه با ...........  اي خود داشته هستهDNAنوکلئوتیدي در محتواي رشتۀ پلی 92در یک سلول زاینده،  Iاگر هر سلول حاصل از تقسیم میوز «

  ....»توان گفت که ............می
  تتراد تشکیل داده است.  46خود  Iدر میوز  –) این سلول زاینده 1
  میکروتوبول داشته است.  54، فقط  IIدر شروع تقسیم میوز  – I) سلول حاصل از میوز 2
  ممکن است مولد تخمک انسان سالم و بالغ باشد.  –سلول زاینده  این) 3
  شود. در هر یک از دو قطب سلول دیده می DNAمولکول  II  ،23قطعاً در میوز  – I) سلول حاصل از میوز 4

 است؟ نادرستچند مورد ازموارد زیر دربارة دستگاه دفع ادرار در انسان  -31
  تر است. الف) سرخرگ کلیوي نسبت به سیاهرگ کلیوي به سطح شکمی نزدیک

  ها بیشتر است. ب) غلظت ادرار در انتهاي بخش پایین رو هنله از تمام قسمت
  شوند. هاي بین هرمی دیده می ها و سیاهرگ هاي کلیه سرخرگ ستونج) در 

  شود. هاي نازك لوله هنله بازجذب فعال مشاهده نمی د) در بخش
  3) 4  2) 3  ) صفر2  1) 1

 ستند؟غذا مؤثر ه هاي حسی انسان موجودند و بر درك مزةهاي شیمیایی است که در اندام چند مورد از موارد زیر ویژگی مشترك همۀ گیرنده -32
  باشد. الف) زوائدي دارند که با مایع پیرامون در تماس می

  توانند مواد را در جهت شیب غلظت جابجا کنند.  هایی دارند که می ب) کانال
  ج) نوعی یاختۀ غیرعصبی هستند که توانایی تولید پتانسیل عمل را دارند. 

  هاي داراي فضاي بین سلولی اندك قرار دارند. د) در بین سلول
1 (1                            2 (2                            3 (3                             4 (4 

 کند؟  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -33
  ............»تواند  هورمون فقط می کند. اینتواند با ترشح بیش از حد خود، عالئمی مشابه بیماري دیابت شیرین ایجاد نوعی هورمون مترشحه از غدة فوق کلیه می«
    ) با تجزیۀ پروتئین هاي دفاعی قند خون را افزایش دهد. 1
  ) باعث بهبودي آلرژي در میان اختالالت دستگاه ایمنی شود. 2
  ) با عبور از غشاي سلولی اثرات خود را برروي سلول هدف اعمال کند. 3
  ي متصل کنندة ماهیچه توأم به استخوان شود. ) باعث کاهش استحکام نوعی بافت پیوند4

 شوند و .................. قطعاً ................. .  ها کوتاه می هاي دوك متصل به سانترومر کروموزوم در هر مرحله از تقسیم سلول که رشته -34
  دوجفت سانتریول در سلول قابل مشاهده است.  –شود  ها دوبرابر نمی ) تعداد سانترومر1
  باشند.  ها به شدت فشرده می کروموزوم –یابد  ) مادة ژنتیک سلول افزایش می2
  پوشش هسته قابل مشاهده نیست.  –شود  شکسته میDNA هاي  ) پیوند هیدروژنی بین رشته3
  کند.  ها تغییري نمی تعداد کروماتید –شود  ها دو برابر می ) تعداد کروموزوم4

*

*
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 کند؟تی تکمیل میدرس کدام گزینه، عبارت زیر را به -35
  »شود تا .................... افزایش یابد.در انسان، افزایش غیرطبیعی هورمون ...................... سبب می«
  میزان اورة موجود در خون  –) کورتیزول 2    هاي پستانیتولید شیر در غده –) اکسی توسین 1
 غلظت کلسیم خون   –) کلسی تونین 4    اي شکسته شدن گلیکوژن در ماهیچۀ سینه –) گلوکاگون 3

 کدام گزینه درباره مراحل تقسیم میوز، صحیح است؟  -36
  دهد.  ها در استواي سلول رخ می ) دوبرابرشدن تعداد سانترومرها قبل از قرارگرفتن کروموزوم1
  نباشد.  هاي سلول مادر تواند نصف تعداد کروموزوممی I) تعداد تترادهاي تشکیل شده در مرحلۀ پروفاز2
  هایی با محتواي ژنتیکی مشابه باشند.  ، ممکن نیست داراي کروموزومIIهاي حاصل از میوز ) سلول3
  کنند. ) پس از مرحلۀ تشکیل رشتۀ دوك، ساختارهایی چهارکروماتیدي شروع به تشکیل شدن می4

 کند؟ طور صحیح تکمیل می کدام گزینه جملۀ زیر را به -37
  »گیرد. می در زمانی که سلول عصبی در پتانسیل آرامش قرار دارد ............ مصرف انرژي زیستی از خالل غشاي سلول به ......... صورت«
  سلولی مایع بین –) آزادسازي ناقل عصبی، با 2    سیتوپالسم –هاي پتاسیم، با  ) انتشار یون1
  سلولی مایع بین –هاي سدیم، با  ) انتقال یون4    پالسمسیتو –هاي سدیم و پتاسیم، با  جایی یون ) جابه3

  …کند  کننده را در فضاي سیناپسی آزاد می هاي عصبی تحریک دهندهدر مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، هر سلول عصبی که انتقال -38
    به بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد.  )1
  گیرد.  یهاي نوروگلیا قرار م) تحت تأثیر فعالیت سلول2
    سازد.  عصبی خود را در مادة خاکستري نخاع میهايدهنده) انتقال3
  شود.  ها می ) سبب تغییر نفوذپذیري غشاي نورونی دیگر به یون4

  (هاي) الزم براي ساخت غالف میلین باشد ..................... هر سلول بافت عصبی که داراي ژن -39
  دارد. ATPقابلیت تولید و مصرف  )2    .) فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است1
  باشد. مانند در اطراف خود می داراي زوائد رشته )4    کند. مولکول ناقل عصبی را طی اگزوسیتوز ترشح می )3

  کند؟یم لیتکم یبه نادرسترا  ریز ۀجمل نهیکدام گز -40
  »باشد ....... مغز به سمت باال قرار دارد، ................ میکه ...........در هنگام تشریح مغز گوسفند، درحالتی«
    چهارگانه هايیاز برجستگ ترنییبطن چهارم پا -ییایبو هاي) لوب1
  مخ هايمکرهیدر دو طرف رابط ن 2و  1 هايبطن -ی) سطح پشت2
    اجسام مخطط نییدر پا فیز اپی ةغد -ییایبو هاي) لوب3
  و پشت بطن سوم زفییاپ يجلو تاالموس -ی) سطح پشت4

  دهد.  می …، احتمال بروز ادم را …با  …طور معمول در بدن انسان،  به -41
   افزایش –کاهش فشار اسمزي خون –کاهش پروتئین خون  )1
  کاهش  –افزایش سدیم بدن  –) افزایش فعالیت غدة فوق کلیه 2
    کاهش –ها  افزایش فشار درون آن –ها  ) تنگی سیاهرگ3
  کاهش –کاهش برداشت مایع میان بافتی  –هاي لنفی  رگ ) انسداد4

 کند؟  طور مناسب کامل می چند مورد، عبارت زیر را به -42
 »…در بدن انسان سالم و بالغ، با توجه به منحنی نوار قلب زیر، در زمان «
  
  شود.ره به درون حفرات بطن قلب وارد می، خون تیCهمانند نقطۀ  Dثبت نقطۀ ●
  شود. هاي ششی از بطن راست خارج می ، خون تیره توسط سرخرگ Tتا قبل از موج  Sحد فاصل موج  ●
  باشد.  می Aبیشتر از زمان ثبت نقطۀ  ها اي میوکارد بطن هاي ماهیچه میزان طول سلول Dثبت نقطۀ  ●
  شود. ، همزمان با شنیدن صداي اول، انقباض میوکارد بطن شروع شده است و خون از قلب خارج میCثبت نقطۀ  ●

1 (1                          2 (2                          3 (3                          4 (4 
  اي دارند؟  دهند، چه مشخصه سید را در خود جاي میاک دي هایی که خون حاوي کربن در بدن انسان، همۀ رگ -43

  کنند.  هایی دارند که جهت حرکت خون را یک طرفه می ) دریچه2    ها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است.  دیوارة آن )1
  شود.  ط غشاي پایه احاطه میها توس هاي پوششی آن) سطح بیرونی سلول4  شود.  ها انجام می هاي بدن در این رگ) تبادل مواد بین خون و سلول3

  شود، مشخصۀ این جانور کدام است؟  در بدن نوعی جانور داراي سامانۀ گردش خون بسته، تمامی تبادالت گازي از طریق پوست انجام می -44
  کند.  بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می همانند قورباغه، خون ضمن یک )1
  هاي پیکري خون روشن دارد. ی اطراف سلولدراز، در شبکۀ مویرگ) همانند خرچنگ2
  آید.  ) همانند کوسه، اکسیژن مورد نیاز سلولهاي بدن، از گازهاي محلول در آب دریا به دست می3
  شوند.  ) برخالف ملخ، گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی در روده انجام می4

 اي در انسان صحیح است؟ کدام گزینه در رابطه با بافت ماهیچه -45
  پوشاند. ها را می اند که غالفی پیوندي مجموعۀ آن اي در سیمانی از بافت پیوندي قرار گرفته هاي ماهیچه ) تارچه1
  کنند. اي منتقل می هاي عصبی با ایجاد سیناپس با غشاي سارکومر، پیام عصبی را به سلول ماهیچه ) سلول2
  اند. متصل Zاز یک سمت به خطوط  هاي اکتین فقط اي، رشته ) در هنگام انقباض یک تار ماهیچه3
 ها دارد. ترین نقش را در حرکات شش هاي عضالت شکم، در تنفس آرام و طبیعی مهم ) کاهش طول سلول4

 چند مورد از عبارات زیر درست است؟ -46
  شود. QRSتواند موجب بزرگ شدن قلب و افزایش ارتفاع  الف) تنگی دریچۀ سینی آئورت می

  قلبی است. ده شود در تعداد ضربان قلب در دقیقه، برون ها وارد می ضرب حجم خونی که در هر انقباض بطنی از قلب به سرخرگ ب) حاصل
  شود. ثبت می Tو  P ،Q ،R ،Sترتیب پنج موج  ج) در منحنی عادي الکتروکاردیوگرام به

 شود. ها شنیده می هاي موجود در سرخرگ د) صداي دوم قلب در هنگام بسته شدن دریچه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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 به جـز دارند، صحیح هستند  لولۀ گوارش که درهنگام تماس غذا با دریچۀ پیلور وجود هاي مؤثر در شروع حرکاتی ازها در رابطه با تمام سلول همۀ گزینه -47
  گزینۀ ......

  ها مشابه یکدیگر است.  ) ژنوم این سلول1
  ها در غشاي خود داراي پمپ هاي پروتئینی هستند. ) این سلول2
  از است. باشد که براي انجام آن یون کلسیم نی ها انقباض می) وظیفۀ اصلی این سلول3
  شود. ها، بدون مصرف انرژي زیستی انجام می ها توسط کانال ها انتشار یون ) در این سلول4

 دهد، کدام گزینه صحیح است؟ هاي مقابل که حرکات گیاهی را نشان می با توجه به شکل -48
  باشد.  ، آن است که سرعت رشد در بخشی از ساقه بیشتر از سایر بخش ها می 2) علت این حرکت در گیاه 1
  ، فقط در بخش هاي زنده گیاه و مستقل از عوامل درونی انجام می شود.  2) حرکت شکل 2
  هاي زندة گیاه با صرف انرژي رخ دهد.  هاي درونی در بخش تواند در اثر محرك ، می 1) حرکت شکل 3
 شود. ه میمشاهد 1) هر زمانی که برگ هاي مرکب گیاهی به محرك خود پاسخ دهند، قطعاً حرکت شکل 4

شوند همۀ موادي که در از بین بردن اثر اسیدي کیموس نقـش دارنـد    هاي سازندة خود هیدرولیز می ها به واحد در قسمتی از دستگاه گوارش که پروتئین -49
  شوند.  می …هاي  توسط سلول

  د ساکاریدي، تولی اي پروتئینی و پلی ) مستقر بر روي شبکه2    داراي ریزپرزهاي فراوان، ساخته )1
  ) غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد 4    ) سازندة صفرا به قسمت تحتانی پیلور، ترشح3

 کند؟ طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -50
  »…وجود دارند،  …زیستی که در  در بدن انسان سالم و بالغ، همۀ کاتالیزورهاي«
  کنند.  کربوهیدرات را در لولۀ گوارشی آغاز میگوارش شیمیایی نوعی  -اولین بخش لولۀ گوارش )1
  شوند.  هاي سازندة خود ترشح می هاي غشایی با غشاي سلول، از سلول در پی ادغام کیسه –) ترشحات غدة بناگوشی 2
  شوند.  هاي مرتبط با لولۀ گوارش تولید می هاي پوششی اندام توسط سلول –) محل اصلی جذب مواد غذایی 3
  محیط حساس هستند. pHها به تغییرات شدید  برخالف سایر آنزیم –د آمدن کیموس وجو ) محل به4

   کند؟ یم لیتکم حیطور صح را به ریز ۀچند مورد، جمل -51
   ..........»هاي دیواره بخش  هاي دیواره بخش ......... سلول مطابق شکل مقابل، سلول«

  برخی مواد حاصل از گوارش شیمیایی را جذب کنند.  ممکن نیست – 2 –همانند  3الف) 
  ممکن است در مجاورت با غذاي دوباره جویده شده قرار گیرند.  – 3 –برخالف  2ب) 
  می توانند در تبدیل سلولز به مونومرهاي سازنده اش نقش داشته باشند.  – 1 –همانند  4ج) 
  کنند. کربوهیدرات هاي غذا را تجزیه می با ترشح آنزیم هاي گوارشی ، برخی – 1  –برخالف  3د) 

1(1                      2(2                             3(3                        4(4  
 گیرد، ................... در انسان سالم و بالغ، در هر بخشی از نفرون که .................... صورت می -52

  گردد. ازجذب بیکربنات و آب مشاهده میب –) ترشح یون هیدروژن و سم 1
  شود. در نفرون کمتر از مایع میان بافتی می NaClغلظت  –برخالف آب  NaCl) بازجذب 2
  ها وارد نفرون می گردد. یون هیدروژن همراه بعضی از دارو –) ترشح بی کربنات به صورت فعال 3
  گیرد. فعال صورت میصورت غیر کربنات بهبازجذب بی –) خروج گلوکز از نفرون 4

 هاي آن زنده و فعال است و دیوارة نخستین نازك دارد ، ............ اي که پروتوپالسم سلول در نوعی بافت زمینه -53
  هاي جوان آن تاحدودي قدرت تقسیم شدن دارند.  ) سلول1
  ) فضاهاي بین سلولی در آن همانند بافت پوششی انسان زیاد است. 2
  دن به گیاه تمایز یافته اند. ) براي استحکام بخشی3
 اي دیگر است.  هاي جوان بیشتر از دونوع بافت زمینه هایش در زیر روپوست ساقه ) تراکم سلول4

 ..................... برخالف دوزیستان ................  -54
  دار، احتیاجی به آب ندارند.  براي دفع مادة زائد نیتروژن –زي  هاي خشکی ) حلزون1
  ها را درون بدن خود نگه دارند.  توانند براي مدتی آن قادر به تولید مواد زائد نیتروژن داري هستند که می –ات ) حشر2
  دار را وارد آب کنند.  ترین مادة زائد نیتروژنتوانند سمیمی –ها ) بسیاري از ماهی3
 دار را دفع کند.  ترین مادة زائد نیتروژن تواند پیچیده می –) انسان 4

 است؟ نادرستباشد، کدام گزینه  اي و اسفنجی جزئی از آن می هاي میانبرگ نرده اي در گیاهان که سلول  رابطه با نوعی بافت اصلی زمینه در -55
  دارند.  يحلقو DNAخود،  يها از اندامک یدر برخ) 2    . سازندة پوستک قرار دارند يها سلول ریدر زالزامًا ) 1
  . ندیآ یبه وجود م مریستمی يهاسلول می) از تقس4    . شود یشد پرتوپالست نمها، مانع ر آن سلولی وارةی) د3

 کند؟ چند مورد جمله زیر را به صورت صحیح تکمیل می -56
  »هر سلول گیاهی . . . . قطعاً . . . . «

  فاقد پروتوپالسم است. –الف) که در استحکام گیاه دخالت دارد 
  اي باشد. د جزو بافت زمینهنمی توان –ب) داراي توانایی تقسیم میتوز 

  در سیتوپالسم خود داراي میکروتوبول است. –ج) داراي قابلیت رشد
  فاقد پالسمودسم است.  –د) که توانایی تولید انرژي زیستی در میتوکندري را ندارد 

1(1                           2(2                           3(3                        4(4  
  است؟ نادرستمورد دستگاه گردش مواد گیاهان، کدام عبارت زیر  در -57

  ، قسمت اعظم آب مورد نیاز گیاه تامین نخواهد شد.) اگر کمی باالتر از نزدیکی رأس ریشۀ یک گیاه را قطع کنیم1
  ذرات خاك قرار دارند. ةشوند، در الیه نازك آب احاطه کنند کشنده می هایی که جذب تار یون) 2
  گیرد. ل شیرة پرورده در گیاهان برخالف شیرة خام با مصرف انرژي زیستی صورت میانتقا )3
 شود. ها می در مسیر غیرپروتوپالستی برخالف مسیر پروتوپالستی، آندودرمین سبب تغییر مسیر آب و یون) 4
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 ، کدام عبارت زیر صحیح است؟باشد دار داراي قابلیت پرواز که فاقد پرده دیافراگم در بدن خود می دربارة نوعی جانور مهره -58
  کند. کربن زیاد و اکسیژن کم از همۀ حفرات قلب این جانور عبور می اکسید ) خون داراي دي1
  شود. ) همۀ اطالعات حسی و حرکتی این جانور در الیۀ خارجی بزرگترین بخش مغز پردازش می2
  باشد.  اب عصبی پشتی متفاوت می) دستگاه تنفسی این جانوران در اساس با سایر جانوران داراي طن3
 هاي خود، گلبول قرمز تولید کنند.  توانند در مغز گروهی از استخوانداران، در طی حیات خود می ) همانند همۀ مهره4

 شود، صحیح است؟  هاي بافت پوششی دیوارة مویرگ خونی، جابجا می کدام عبارت زیر دربارة هر سلول خونی که با عبور از بین سلول -59
  هاي خود دارند.  ) قابلیت انجام تنفس سلولی و تولید انرژي زیستی را درون میتوکندري1
  باشند که در متابولیسم سلول نقش دارند. هاي مختلف فراوانی می ) قطعاً درون خود داراي آنزیم2
  باشد.  عدد می 7000ها در هر میلی مترمکعب خون انسان، حدودًا برابر  ) تعداد تقریبی این سلول3
  اند.  هاي فرد بالغ تولید شده هاي بنیادي در مغز قرمز گروهی از استخوان ) همگی از تقسیم سلول4

 در دستگاه تنفس انسان، ..... -60
  پوشاند. هاي دیوارة مجاري هوایی ترشح شده و سطح داخلی این مجاري را می ) سورفاکتانت از برخی سلول1
  مانده، بیشتر از حجم هواي ذخیره دمی است. اي ذخیرة بازدمی و باقی) مجموع حجم هو2
  شوند. هاي دم محسوب می برند، ماهیچه هایی که قفسۀ سینه را پایین می ) ماهیچه3
  دار قرار دارد.  هاي بافت پوششی مخاطی مژك ) هواي مرده در تماس با سلول4

  پاسخ دهید.» 3فیزیک « یا » 1فیزیک «هاي  سؤال  از دو دسته به یکیاست و شما باید  تابکآموزان گرامی، توجه کنید که فیزیک پایه زوج  دانش
  

  دقیقه 60وقت پیشنهادي:     159تا  76هاي  : صفحه2+ فیزیک  146تا  77هاي  : صفحه1فیزیک :2و  1فیزیک 
 

  

 ؟نکندبچرخانیم، تا اندازة زاویۀ بازتاب پرتو تغییر  Oنقطۀ تابد، آینه را چند درجه حول  در شکل زیر، پرتویی موازي سطح افق به آینۀ تخت می -61

 
1 (60  2 (40    
3( 100 4( 50  

1متر به آینه نزدیک کنیم، بزرگنمایی  سانتی 20قرار دارد. اگر جسم را  cm10جسمی عمود بر محور اصلی یک آینۀ محدب به شعاع  -62
واحـد تغییـر    8

 متر است؟ جایی چند سانتی جایی تصویر طی این جابه کند. جابه می

1 (1
8  2 (2  3( 3

2 4( 5
8  

متري خودش  یسانت 45کند و کف ظرف را در فاصلۀ  طور تقریباً عمود به کف ظرف نگاه می متر از سطح یک مایع به سانتی 30مطابق شکل شخصی از فاصلۀ  -63

83متر باشد، سرعت نور در مایع چند کیلومتر بر ثانیه است؟ ( سانتی 20بیند. اگر عمق مایع موجود در ظرف  می 10 m
s

 سرعت نور در هوا) 

1 (54 10  2 (59 104    

3( 89 104 4( 84 10  

2/توان یک عدسی  -64  متر است؟ ترین فاصلۀ بین تصویر حقیقی و جسم در این عدسی چند سانتی دیوپتر است. کم 5
1 (40  2 (80  3( 160 4( 16  

دهد که پرتو نور از ............... وارد ............... شود و زاویۀ تابش  بازتاب کلی براي دو محیط هوا و محیط شفاف (با ضریب شکست بزرگتر از یک) زمانی رخ می -65
 باید ................ از زاویۀ حد باشد.

  تر کوچک –محیط شفاف  –) هوا 2  تر  بزرگ –محیط شفاف  –) هوا 1
  تر  کوچک –هوا  –) محیط شفاف 4  تر  بزرگ –هوا  –) محیط شفاف 3

1است. این مکعب از دو نوع فلز ساخته شده که  20cmطول ضلع مکعبی توپر برابر با -66
32جرم آن از فلزي به چگالی  4 g

cm
و بقیۀ جرم آن از فلزي به  

34چگالی  g
cm

  تشکیل شده است. جرم مکعب چند کیلوگرم است؟  
1 (4800  2 (25600   3 (/4 8  4 (/25 6   

 است؟ نادرستیک از موارد زیر  آید. کدام دار پایین می با سرعت ثابت روي یک سطح شیب mاي به جرم  وزنه مطابق شکل زیر -67
      یابد. ) انرژي مکانیکی کاهش می1
  ) کار نیروي وزن روي جسم مثبت است.2
     ) کار برایند نیروهاي وارد بر جسم صفر است.3
  کند، صفر است. دار بر جسم وارد می شیب ) کار نیرویی که سطح4

آورد. اگر اندازة نیروي اصطکاك در مقابل این  را روي یک سطح افقی از حال سکون به حرکت در می 60kg، جسمی به جرم 200Nنیرویی افقی به بزرگی -68
  ثانیۀ اول حرکت چند ژول است؟ 3شد، کار نیروي خالص وارد بر جسم در با 80Nحرکت برابر 

1 (270   2 (540   3 (1080  4 (810   
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6mاي با تندي اولیۀ  مطابق شکل زیر گلوله -69 / s  از نقطۀA شود و پس از عبور از مسیر افقی و داراي اصطکاك  دار پرتاب می به سمت پایین سطح شیب
BC  حداکثر تا نقطۀD اي برحسـب   در چه فاصلهبر روي سطح افقی اشند، پس از توقف کامل، گلوله دار بدون اصطکاك ب رود. اگر سطوح شیب باال می
40ایستد؟  می Bمتر از نقطۀ  سانتی 10(BC cm,g N / kg)  

1 (25   
2 (30  
3 (10  
4 (15   

متـر   سـانتی  5را  شود. اگر این سنگ پس از برخورد به فنري با جرم ناچیز، حـداکثر آن  طرف باال پرتاب می به 0vمطابق شکل با تندي اولیۀ  1kgسنگی به جرم  - 70

4متراکم کرده و  mچند  0vژول انرژي پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره شود،  /5
s

10است؟ (اتالف انرژي نداریم و   N(g
kg

   

1 (2   2 (3     
3 (4   4 (10   

برد. اگر اندازة سرعت وزنه در این ارتفاع  متري سطح زمین باال می 10را از سطح زمین و از حال سکون با شتاب ثابت تا ارتفاع  24kgاي به جرم  باالبري وزنه -71

5ا برابر ب m
s

10درصد باشد، توان مصرفی باالبر چند وات است؟  75و بازدة موتور باالبر   N(g )
kg

   
1 (325   2 (3600   3 (900   4 (750   

  » کند. مایع جامد را تر نمی«گوییم:  هاي مایع و جامد .... باشد، می هاي مایع از نیروي ..... بین مولکول نیروي .... بین مولکول اگر -72
  ) هم چسبی ـ دگرچسبی ـ کمتر 2  چسبی ـ دگرچسبی ـ بیشتر  ) هم1
  چسبی ـ کمتر  چسبی ـ هم ) دگر4  چسبی ـ بیشتر  ) دگرچسبی ـ هم3

0آب داخل ظرف وجود دارد. اگر  15cmاست و تا ارتفاع  250cmو  25cmاحت قسمت باال و قسمت پایین ظرف به ترتیب در شکل زیر مس -73 لیتر  /5
گاه ازطرف ظرف چند نیوتون  پ، نیروي وارد بر کف ظرف از طرف مایع و نیروي وارد بر سطح تکیهترتیب از راست به چ آب به آب موجود در ظرف اضافه شود، به

31000شود؟  اضافه می kg
)

m
g)10آب  ,

kg
  

1 (, /5 27 5   
2 (,5 25   
3 (/ , /27 5 27 5   
4 (,25 25  

 مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی در حال تعادل قرار دارند. کدام رابطه در مورد مقایسۀ بین فشار نقاط مختلف صحیح است؟ - 74
1 (D B C AP P P P   
2 (C D B AP P P P   
3 (C D A BP P P P   
4 (D C B AP P P P   

  هاي ماده گرماگیر است؟ در کدام گزینه تمام تغییر حالت -75
  ) چگالش ـ ذوب ـ تبخیر 2    ) تصعید ـ میعان ـ ذوب 1
  ) انجماد ـ چگالش ـ تبخیر 4    ) تصعید ـ ذوب ـ تبخیر 3

6بساط طولی فلز برابر با اي وجود دارد، نشان داده شده است. اگر ضریب ان اي فلزي که در آن حفره در شکل زیر، صفحه -76 112 10 K  باشد، با افزایش
0150دماي صفحه به اندازة  Cکند؟  ، مساحت حفره چند درصد و چگونه تغییر می 

  

1 (/0   یابد.  ، افزایش می54
2 (/0   یابد.  ، کاهش می54
3 (/0   یابد.  ، افزایش می36
4 (/0   یابد.  ، کاهش می36

77- 1m  018گرم آب C  2را باm  026گرم آب C 200کنیم تا  مخلوط میg  020آب C 1ترتیب از راست به چپ  داشته باشیم. بهm  2وm  برحسب گرم
  اند؟ (اتالف انرژي نداریم.) کدام

     50و  150) 2     150و  50) 1
   20و  180) 4     180و  20) 3
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گیرند مطابق شکل زیر است. کدام گزینه در  خروجی یکسان گرما می نمودار دما برحسب زمان دو جسم جامد هم جرم که هر کدام از یک منبع گرما با توان -78
 ها صحیح است؟ مورد گرماي ویژه و گرماي نهان ذوب آن

1 (F FL L ,c c1 2 1 2   
2 (F FL L ,c c1 2 1 2   
3 (F FL L ,c c1 2 1 2   
4 (F FL L ,c c1 2 1 2   

) است. اگر آهنگ شارش گرما در دو میله یکسان باشد، 1برابر قطر مقطع میلۀ ( 2)، 2یلۀ هم جنس در اختیار داریم و قطر مقطع میلۀ (مطابق شکل زیر دو م -79
 است؟ )1) چند برابر طول میلۀ (2طول میلۀ (

1 (8
3  2 (5

4   

3 (4
3  4 (3

2  

047 حاوي گاز آرمانی نیتروژن با دماي Aلیتر است. ظرف  B ،6لیتر و حجم ظرف  A ،4در شکل زیر حجم ظرف  -80 C  اتمسفر و ظـرف   8و فشار
B  027خأل کامل است. اگر شیر رابط را باز کنیم، دماي گاز به C شود؟  رسد. فشار گاز آرمانی چند اتمسفر می می 

1 (6   
2 (/4 5   
3 (3   
4 (4   
  

  دقیقه 60وقت پیشنهادي:     کل کتاب :3فیزیک 
  

7ظرف رسانایی با درپوش فلزي و بار الکتریکی  -81 C  5اي با بار  دارد. اگر مطابق شکل مقابل کرهرا در نظر بگیرید که روي پایۀ عایقی قرار C  را از
  دهد؟  ترتیب نوع بار الکتریکی کره و ظرف را درست نشان می داخل به ظرف تماس دهیم، کدام گزینه به

  ) منفی ـ خنثی 1
  منفی   مثبت ـ )2
  ) خنثی ـ منفی 3
 ) خنثی ـ مثبت 4

و  AFترتیب با  در این دو نقطه را به qشود. اگر اندازة نیروي الکتریکی وارد بر بار  جا می جابه Bتا نقطۀ  Aاز نقطۀ  0qی مطابق شکل زیر بار الکتریک -82
BF  و انرژي پتانسیل الکتریکی بارq  در این دو نقطه را به ترتیب باAU  وBU  نشان دهیم، کدام گزینه درست است؟  

1 (A B A BU U ,F F   
2( A B A BU U ,F F   
3 (A B A BU U ,F F   
4 (A B A BU U ,F F   

کنیم. براي اینکـه انـدازة    درصد یکی از بارها را برداشته و به دیگري منتقل می 25نام در فاصلۀ معینی از هم قرار دارند.  اندازه و ناهم دو بار الکتریکی هم -83
  لۀ دو بار .............. درصد ............... یابد. نیروي الکتریکی بین آنها تغییر نکند باید فاص

  ، افزایش 75) 4  ، افزایش 25) 3  ، کاهش 75 )2  ، کاهش 25) 1
از یکدیگر قرار دارند. اگر نمودار اندازة میدان الکتریکی برحسب فاصله براي هر کدام از بارهاي  18cmدر فاصلۀ  2qو  1qاي مثبت  دو بار الکتریکی نقطه -84

 متر است؟  شود، از بار بزرگتر چند سانتی هاي الکتریکی ناشی از دو بار صفر می اي که برایند میدان هاي زیر باشد، فاصلۀ نقطه صورت شکل مجزا به
  

1 (36   
2( 18   
3 (6   
4 (12   

34میکروکولن در یک میدان الکتریکی قائم و یکنواخت  10با بار  mاي به جرم  ذره -85 10E N / Cاگر بدون تغییر جهت،  تعادل قرار دارد. به حالت

1اندازة میدان الکتریکی 
10کند؟  برابر شود ذره با چه شتابی برحسب متر بر مجذور ثانیه و در چه جهتی شروع به حرکت می 4 N(g )

kg
   

1 (/2 2/ )2    رو به باال  ،5     پایین  رو به  ،5

3 (/7 7/) 4    رو به باال  ،5   رو به پایین  ،5
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جا کنیم تا پتانسیل الکتریکی نقطۀ  بهمتر جا جا کنیم، صفحۀ باالیی خازن را چند میلی به سمت پایین جابه 4mmدر شکل مقابل اگر صفحۀ پایینی خازن را  -86
A تغییر نکند؟  

1 (2   
2( 4   
3 (8   
4 (12  

  هاي زیر صحیح است؟ یک از عبارت کنیم. در این صورت کدام برابر می 3را  بین صفحات آنکنیم و فاصلۀ  خازن تختی را پس از شارژ از مولد جدا می -87

1) ظرفیت خازن و بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن 1
  شوند.  برابر می 3

1) ظرفیت خازن و بار ذخیره شده در خازن 2
  شوند.  میبرابر  3

  کند.  شود و بزرگی میدان یکنواخت بین صفحات خازن تغییري نمی برابر می 3) اختالف پتانسیل دو صفحۀ خازن 3

1کند و میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن  ) بار ذخیره شده در خازن تغییري نمی4
  . شود برابر می 3

  رئوستا نوعی مقاومت متغیر است که از سیمی با مقاومت ویژة نسبتاً .... ساخته شده و روي استوانهاي .... پیچیده شده است.  -88
  ) زیاد، نارسانا 4  ) کم، نارسانا 3 زیاد، رسانا  )2  ) کم، رسانا 1

A ،0ظرفیت باتري  -89 B ،81ساعت و ظرفیت باتري آمپر  /25 44 جریان  Bآمپر و باتري  میلی 2جریان متوسط  Aمیکروکولن است. اگر باتري  /10
0متوسط    کشد تا دو باتري خالی شوند چند ساعت است؟ یلی آمپر را فراهم سازد، اختالف زمانی که طول میم /5

1 (120   2 (80   3 (45   4 (55   
آل را جایگزین کنیم به ترتیب از راست به چپ عددي که  سنج ایده اراي مقاومت داخلی است.) اگر به جاي آن یک ولتل نیست. (دآ در مدار شکل زیر ولت سنج ایده - 90

 کنند؟  دهد و جریان عبوري از مولد نسبت به حالت قبل چگونه تغییر می آل نشان می سنج ایده ولت
  

  یابد.  یابد، کاهش می ) افزایش می1
  یابد.  یابد، افزایش می ) افزایش می2
  یابد.  یابد، کاهش می ) کاهش می3
  یابد.  یابد، افزایش می ) کاهش می4

ساعت روشن باشد و قیمت  5گذرد. اگر این بخاري در هر شبانه روز  از آن می 2Aوصل است و جریان  220Vدو سر یک بخاري برقی به اختالف پتانسیل  -91
شود؟ (یک ماه را سی  تومان باشد، هزینۀ یک ماه انرژي الکتریکی مصرفی توسط این بخاري چند تومان می 80برق مصرفی به ازاي هر کیلووات ساعت، 

  روز فرض کنید.) شبانه
1 (10560   2( 1760   3 (5280   4 (17600   

در هر دو مدار و در مدت معین، انرژي  kمتصل هستند. با وصل کلید  Vاي شکل هم جنس به اختالف پتانسیل یکسان  در شکل زیر دو رساناي استوانه -92
 ) است؟ 1) چند برابر انرژي الکتریکی مصرفی در رساناي (2لکتریکی مصرفی در رساناي (ا
1 (8   

2 (1
8   

3 (4   

4 (1
4   

  است.) 2هاي خارجی مشابه و برابر  است؟ (تمام مقاومت 2Rچند برابر توان مصرفی مقاومت  6Rدر مدار شکل زیر، توان مصرفی مقاومت  -93
1 (2     

2 (1
2   

3 (1
5     

4 (25  
متـر و   میلـی  3و  2ترتیب برابـر   به Bو  Aاي شکل  در شکل مقابل قطر مقطع دو رساناي استوانه - 94

ولـت   20است. اگر اختالف پتانسیل دو سـر مجموعـه    Bبرابر طول مقاومت  A ،4طول مقاومت 
  دما هستند.)  نس و همج هم Bو  Aدهد؟ (دو رساناي  آل چند ولت را نشان می سنج ایده باشد، ولت

1 (18   2( 16   3 (4   4 (2   
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مغناطیسی این الکتـرون بـدون   مطابق شکل زیر الکترونی در حال وارد شدن به یک میدان الکتریکی یکنواخت است. اگر بخواهیم با برقراري یک میدان  -95
 انحراف به حرکت خود ادامه دهد، جهت میدان مغناطیسی باید مطابق کدام گزینه باشد؟

  و هم جهت با آن  E) موازي با میدان 1
  و خالف جهت آن Eموازي با میدان  )2
  سو  ) عمود بر صفحه و درون3
  سو  مود بر صفحه و برون) ع4

بر آن  اگر میدان مغناطیسی زمین را افقی و به سمت شمال فرض نماییم جریان الکتریکی در یک سیم راست در چه جهتی باشد تا نیروي مغناطیسی وارد -96
  از طرف میدان مغناطیسی زمین بیشینه و در راستاي قائم رو به باال باشد؟ 

   ) شمال4  ) جنوب 3  غرب  )2  ) شرق 1
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ) به3) و (2هاي ( هاي بلند و موازي حامل جریان، جهت جریان عبوري از سیم در شکل زیر با توجه به جهت نیروي وارد بر سیم - 97

  و  ) 1
  و  ) 2
  و  ) 3
  و  ) 4

0به بزرگی  Bطور افقی در میدان مغناطیسی یکنواخت  به 20cmبه طول  CDمطابق شکل زیر، میلۀ رساناي  -98 02/ T  از نخ سبکی آویخته شده و در
برعکس شود، اندازة  Bگذرد. اگر بدون تغییر در اندازه، جهت میدان مغناطیسی  از آن می Dبه  Cاز  10Aحال تعادل قرار دارد و جریان الکتریکی 

 نیروي کشش نخ .................
     کند.  ) تغییر نمی1
2 (/0   یابد.  نیوتون افزایش می 08
3 (/0     یابد.  نیوتون افزایش می 04
4 (/0   یابد.  نیوتون کاهش می 08

  کنند.  هاي ................... استفاده می هاي دور، از ولتاژهاي ................... و جریان براي انتقال توان الکتریکی در فاصله acهاي  در مبدل - 99
  باال، باال )4   ) پایین، پایین3  ) پایین، باال2  ال، پایینبا )1

3قرار دارد. اگر لغزنده را از فاصلۀ  Lطول  در شکل زیر لغزندة رئوستا بر روي یک سیم داراي مقاومت به - 100
L  از نقطۀM  3به فاصلۀ

L  از نقطۀN   ،حرکت دهـیم
 جهت جریان القایی در حلقۀ رسانا مطابق کدام گزینه است؟

  
      پیوسته ساعتگرد )1
    ) ابتدا ساعتگرد سپس پادساعتگرد2
    ) ابتدا پادساعتگرد سپس ساعتگرد3
       پیوسته پادساعتگرد )4

  

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

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     کل کتاب :2شیمی 
  

 کدام گزینه درست است؟ -101
 بار دالتون مطرح نمود. نخستیناند را  ناپذیري به نام اتم ساخته شده هاي کوچک و تجزیه ) این دیدگاه که همۀ مواد از ذره1
 کنند. سولفات) نور سبزرنگی ایجاد می ) پرتوهاي کاتدي در برخورد با یک مادة فلوئورسنت (مانند روي2
 اد کند.عنوان یک ذرة زیراتمی، موفق شد ساختاري براي اتم پیشنه هاي خود ضمن اثبات وجود الکترون در اتم و معرفی الکترون به کمک آزمایش ) تامسون به3
 طور تصادفی پدیدة پرتوزایی را کشف کرد. کرد، به که روي خاصیت فلوئورسانس مواد شیمیایی کار می دانی است که هنگامی هانري بکرل، فیزیک )4

 کدام گزینه درست است؟ -102
 متر محاسبه کرد. 810و  1310ترتیب  ) رادرفورد ابعاد تقریبی هسته و اتم طال را به1
 است. 5/1هاي پرتوزا نسبت تعداد نوترون به پروتون مساوي یا بیش از  ) در تمام اتم2
 تر از آب معمولی است. ) چگالی آب سنگین بیش3
 شود. سرخ منتشر می  ی مایل بهتر، نوري به رنگ نارنج تراز الکترونی باال  در تابلوهاي تبلیغاتی نئون، براثر بازگشت الکترون برانگیخته به )4

 تقریب چند برابر نسبت بار به جرم الکترون است؟ (جرم نوترون را برابر با جرم پروتون درنظر بگیرید.) نسبت بار به جرم یک ذرة آلفا از نظر بزرگی، به -103
1 (/ 41 36 10     

2 (/ 31 8 10     

3 (/ 42 72 10   

4( / 33 6 10   
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 است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -104
  هاي شناخته شده ناپایدار هستند. تر ایزوتوپ آ) بیش

54در اتم عنصر  5nو  2lب) الکترونی با عددهاي کوانتومی  X .وجود دارد  
 سنجند. هاي سازندة اتم را نسبت به مقدار بار الکتریکی الکترون می پ) همواره مقدار بار الکتریکی ذره

1 (3   2 (2  3 (1   4( 0 
 کدام است؟ Ca20مشخصات الکترون جدا شده هنگام رخ دادن دومین جهش بزرگ  -105

1 (l sn ,l ,m ,m 13 1 1 2   2( l sn , l ,m ,m 12 1 1 2     

3 (l sn , l ,m ,m 13 1 1 2  4( l sn , l ,m ,m 12 1 1 2   

 اند؟ کدام موارد از مطالب زیر درست -106
  گردش کند. ههاي معین و ثابتی پیرامون هست تواند در فاصله آ) در مدل بور، الکترون فقط می

  ول موج نور نشرشده با میزان انحراف آن در منشور رابطۀ مستقیم دارد.ب) در طیف نشري خطی هیدروژن در محدودة مرئی ط
  کند. ها را معین می تراز انرژي آن nشود و  هاي الکترونی استفاده می  جاي ترازهاي انرژي از واژة الیه پ) در مدل بور به

  کند. ها در فضا را مشخص می گیري اوربیتال گیرد و جهت را در بر می lتا  l ، همۀ عددهاي صحیح بینlmت) 
nث) مجموع  l هاي الیۀ ظرفیت اتم عناصر موجود در هر گروه با هم متفاوت است. الکترون 

 ب، پ و ث )4   آ، ت و ث )3   ) ب، پ و ت2   ) آ، ب و ث1
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ با توجه به شکل، شعاع واندروالسی و شعاع کوواالنسی به -107

1 (110 ،90    
2 (120 ،90  
3 (110 ،80  
4( 120 ،80  

 است؟ نادرستکدام گزینه  -108
  ها ندارد. روهنامند، چون از نظر شیمیایی شباهتی به عناصر سایر گ عنصري می ) هیدروژن را خانوادة تک1
  هاي آن از دو اتم درست شده باشد، اندازة شعاع کوواالنسی و واندروالسی برابرند. ) براي عنصري که مولکول2
  دهد. سمت هستۀ خود نشان می هاي یک پیوند به ) الکترونگاتیوي مقیاسی نسبی است و تمایل نسبی یک اتم را براي کشیدن الکترون3
  1، 13، 2، 14، 16، 15، 17، 18  است: مقابلصورت  ها از چپ به راست در جهت افزایش نخستین انرژي یونش، به و سوم، ترتیب شمارة گروههاي دوم  در عناصر دوره )4

 هاي زیر دربارة جدول اولیۀ مندلیف صحیح است؟ چه تعداد از عبارت -109
  بینی کرد. ها را نیز پیش ناصر آنمندلیف براي چهار گروه از جدول خود عالوه بر فرمول اکسید، فرمول هیدرید ع -
  ردیف بود. 7داراي هشت گروه و  -
  تر قرار دهد. تر را قبل از عنصر سبک علت رعایت اصل تشابه خواص، عنصر سنگین مندلیف در برخی موارد مجبور شد به -
  اشد.ب می ROفرمول اکسید عناصر گروه اول در جدول پیشنهادي مندلیف،  -

1 (1  2 (2  3 (3  4( 4 
 است؟ نادرستانرژي نخستین یونش چند عنصر اصلی و متوالی جدول تناوبی به صورت زیر است. کدام مطلب  -110

 

1 (E شود. داري می عنصري است که در زیر نفت نگه    
2 (D ترکیب شیمیایی پایداري از آن یافت نشده است. تواند عنصري باشد که تاکنون هیچ می  
3 (A ترین شعاع یونی را دارد. در میان عناصر هم دورة خود بیش  
4 (B فلز است. متعلق به گروهی است که داراي یک شبه  

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -111
2یۀ الکترونی اشغال شدة اتم آن آ) عنصري که آخرین ال 23 3s p  جاي دارد. 3و دورة  4باشد، در گروه  
  ترتیب گاز و جامدند. (بدون درنظر گرفتن هیدروژن) در شرایط معمولی (دماي اتاق) به 2و  1هاي  ب) نخستین عنصر گروه

  طه دورة چهارم داراي دو الکترون است.ترین زیرالیۀ اشغال شده در هر یک از عنصرهاي واس پ) بیرونی
 یابد. پذیري و خاصیت فلزي افزایش می ت) در فلزهاي قلیایی خاکی با افزایش عدد اتمی، واکنش

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  است؟ نادرستکدام گزینه  -112

  است.ها در اولین زیرالیه و آخرین الیۀ اتم عناصر فلزهاي قلیایی خاکی با هم یکسان  ) شمار الکترون1
lالکترون با  10عنصر داراي  8) در دورة چهارم جدول تناوبی در مجموع، 2   باشند. می 2
  باشد. عنصر برابر صفر می 4ها براي اتم  الکترون lm) در بین عناصر دورة چهارم جدول تناوبی، مجموع 3
  اتمی همواره صفر یا مقداري منفی است. ها در یک اتم یا یون تک الکترون lm) مقدار عددي مجموع 4

 تر است؟ نسبت تعداد آنیون به کاتیون در فرمول شیمیایی کدام نمک بیش -113
  ) نیترات یون متداول کروم2    ) کلرید یون متداول منگنز1
  الت) سولفات یون متداول کب4    ) فسفات یون متداول منگنز3

11

ــر  عنص
 334 175314 401 498 118

D EA B C F

IE (kcal.mol )
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شود. اعداد کوانتومی آخرین  رو می کند و با افزایش شعاع روبه ضمن واکنش یک الکترون مبادله می Xدهند.  با یکدیگر واکنش می Mو  Xدو عنصر  -114

1و  4n ،0lام ایجاد پیوند از هنگ Mالکترون عنصر 
2sm  3بهn  1وl الکترونـی اسـت، تبـدیل     اي شش که مربوط به زیرالیه

 است؟ شوند. ماهیت پیوند و فرمول ترکیب حاصل کدام می
   MX) کوواالنسی، MX2     2) یونی، 1
   MX) یونی، MX2     4) کوواالنسی، 3

 کدام مطلب درست است؟ -115
  است. BeBr2و  PF3 ،KHمانند  هایی گیري قدرت پیوند در ترکیب ) انرژي شبکه معیار خوبی براي اندازه1
  آید. به جوش می C1413شود و در  ذوب می C801کلرید در  ) سدیم2
  کتریکی هستند.دلیل وجود حرکات ارتعاشی، رساناي ال ) جامدهاي یونی به3
 گویند. ها در یک بلور، شبکۀ بلور می ها یا یون ها، مولکول بعدي و نامنظم اتم ) به آرایش سه4

 باشند. موارد .................... بقیۀ موارد درست می جز بههاي یونی،  در مورد ترکیب -116
  م برابرند.هاي مثبت و منفی با ه آ) یک ترکیب یونی در مجموع خنثی است، چون تعداد یون

2ب) در یک آنیون چند اتمی مانند 
2 7Cr O نه به اتم خاصی، بلکه به کل مجموعه تعلق دارد. 2، بار  

  کنند. میصورت یک واحد مستقل عمل  ها به ها با یکدیگر پیوند کوواالنسی دارند و در واکنش هاي چنداتمی، اتم پ) در ساختار یون
116آبه از آب تشکیل شده است.  سولفات پنج (II)درصد جرم نمک مس  36ت)  1 64 32(O ,H ,Cu ,S : g.mol )   

  باشند. دلیل داشتن یون، رساناي جریان برق می ث) جامدهاي یونی به
  ) پ و ت4  ) ب و پ3  ) آ و ت2  ) آ و ث1

.210Xصد از آبِ نمک آبپوشیده به فرمولدر 30اگر  -117 H O  شود. جـرم مـولی    درصد کاسته می 77/16از آن خارج شود، از جرم نمک اولیۀ آبپوشیده
11باشد؟  نمک خشک آن تقریباً چند گرم بر مول می 16(H ,O : g.mol )  

1 (142  2 (160  3 (168  4 (136  
 است؟  کدام عبارت زیر درستبا توجه به شکل زیر،  -118

 
  یابد. ) اگر در مولکول هیدروژن دو اتم آن از فاصلۀ تعادلی دورتر شوند، انرژي پیوند کاهش می1
کردن دو اتم   ) انرژي الزم براي جداکردن دو اتم هیدروژن، با انرژي الزم براي نزدیک2

  تواند برابر شود. گاه نمی هیدروژن هیچ
  کیلوژول است. 436تن یک پیوند بین دو اتم هیدروژن ) انرژي الزم براي شکس3
  تر خواهد بود. باشد، نیروهاي جاذبه از دافعه بیش pm65) اگر فاصلۀ دو اتم هیدروژن 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  -119
  هستند. I2 هاي بدون بار و مستقل هاي سازندة بلور، مولکول ) در ید ذره1
C) انرژي الزم براي شکستن یک مول پیوند 2 O  از انرژي الزم براي شکستن یک مول پیوندN I تر است. بیش  
CHCl3 ،Hهاي  ) در بین ترکیب3 CO2 3 ،O3 ،H O2کنند. گیري می ، همگی در میدان الکتریکی جهت  
 هاي ید ضعیف است. دهد که پیوند کوواالنسی میان اتم بودن نقطۀ ذوب و جوش ید نشان می ) کم4

 هاي زیر شکل هندسی و تعداد پیوندهاي کوواالنسی یکسان دارند؟ چند مورد از گونه -120
2

4 2 3 3 2 2 2a) PF b) N O c) CO d) SO e) H S f ) COCl g) NO Cl  
1 (3  2 (5  3 (4  4 (6  

نافلزي از  Aبرابر است. ( Bشدة اتم  با تعداد الکترون موجود در آخرین زیرالیۀ اشغال Aتعداد الکترون آخرین الیه اشغال شدة اتم  2ABدر مولکول -121
 صحیح است؟ 2ABکنند) کدام گزینه در مورد مولکول  ها در مولکول از قاعدة هشتایی پیروي می سوم است و اتم  نافلزي از دورة Bدورة دوم و 

    ) اتم مرکزي دو جفت الکترون پیوندي و دو جفت الکترون ناپیوندي دارد.1
  باشد. یگانه می Bو  A) این مولکول خطی بوده و پیوند بین 2
  درجه و اتم مرکزي فاقد جفت الکترون ناپیوندي است. 180پیوندي در این مولکول   ) زاویۀ3
  است. 7/1بیش از  Bو  Aهاي  ) اختالف الکترونگاتیوي بین اتم4

 باشد؟ یک از عبارات زیر صحیح می کدام -122
  ) پیوند ساده، نتیجۀ به اشتراك گذاشتن یک الکترون بین دو اتم است.1
  دهد. مورد نظر نشان نمیهاي هر عنصر در گونۀ  ها به یکدیگر را برخالف تعداد اتم ) فرمول ساختاري شیوة اتصال اتم2
  ها و گاز یخچال کاربرد دارد. متیل اتر مایعی است که به عنوان پیشرانه در افشانه ) دي3
  گویند. پار می هایی که فرمول مولکولی یکسان، اما فرمول ساختاري متفاوتی دارند، هم ترکیب  ) به4
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2هاي  ترتیب در یون عنصرهاي اصلی مربوط به دورة دوم جدول، به Bو  Aاگر  -123
3AO  3وBO  داراي باالترین عدد اکسایش باشند، کدام گزینۀ زیر

 درست است؟
  ) در هر دو یون یک پیوند داتیو وجود دارد.1
  ) هر دو یون شکل هندسی مشابه دارند.2
  رسند. ) هر دو اتم مرکزي به آرایش هشتایی پایدار گاز نجیب قبل از خود می3
  تر است. بیش Bاز عنصر  A) انرژي نخستین یونش عنصر 4

 کنند.) ها از قاعدة هشتایی پیروي می اتم  ار دارد، چند عبارت صحیح است؟ (همۀکه مربوط به دورة سوم است و در ساختار زیر قر Aدر مورد عنصر  - 124
  وجود دارد. 1lالکترون با  A ،3آ) در آرایش الکترونی اتم 

  ر است.ت ب) انرژي نخستین یونش این عنصر از انرژي نخستین یونش عناصر قبل و بعد خود بیش
  فلزها و نافلزهاست. ایزوتوپ پایدار دارد، درگروهی قرار دارد که شامل فلزها، شبه 10پ) همانند فلزي که 

2Nدر  هاي ناپیوندي الکترون شمار جفت هاي پیوندي به الکترون هاي این عنصر با نسبت شمار جفت الکترون smت) مجموع  O.برابر است ، 
  
  
  
 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
 یک از موارد زیر درست است؟ کدام -125

Siهاي هایی داراي پل علت تمایل شدیدي که به داشتن پیوند با اکسیژن دارد، به آن متصل شده و زنجیرها و حلقه ) سیلیسیم به1 Si O کند. ایجاد می  
  آورد. وجود می دهد و کربن جهان غیرزنده را به ) سیلیسیم، جهان زنده را تشکیل می2
  آیند. شمار می هایی که در ساختار خود عنصر کربن دارند، آلی به ) همۀ ترکیب3
  کردن کربن و آلیاژي از روي و کلسیم موفق شد که کلسیم کاربید را کشف کند. ) فردریک ولر با گرم4

 شود. هاي ................، هیدروکربنی با نام ................ ایجاد می زیر با گروه  هاي ................ هیدروکربن دن گروهاز جایگزین کر -126
  اتیل اکتان  – 4 –اتیل  –) متیل 1
  متیل پنتان  – 2 –متیل  –) اتیل 2
  پروپیل هپتان  – 3 –اتیل  –) متیل 3
   متیل پنتان – 3 –متیل  –) اتیل 4

 کدام گزینه درست است؟ -127
CH) اتن با گاز هیدروژن کلرید واکنش داده و ترکیبی با ساختار 1 CHCl2 کند. تولید می  

  شود. ساخته می ) پتوي آکریلیک از پلیمري با فرمول 2

  . شوند هاي پالستیکی تهیه می ها و سینی هاي گوناگون، بطري شدن آلکان ) از واکنش پلیمري3
  است.  ) ماندگاري طوالنی پلیمرها در طبیعت، مشکالت جدي زیادي براي زندگی در کرة زمین ایجاد نکرده4

 کدام موارد از مطالب زیر، دربارة ترکیبی با ساختار زیر، درست است؟ -128
11آ) فرمول مولکولی آن  7 2C H NO .است  

  شود. ب) در این مولکول رزونانس دیده می
  هاي عاملی آمینی و کتونی است. داراي گروه پ)

  متیل اتر دارد. ت) نقطۀ ذوب باالتري از دي
  ) ب و ت 4  ) ب و پ3  ) آ و ب و ت2  ) آ و ت1

C، تعداد پیوندهاي b، تعداد پیوندهاي دوگانه در ترکیب بنزن را aاگر تعداد پیوندهاي یگانه در ترکیب سیکلوهگزان را  -129 H  را در ترکیب نفتالنc 

aفرض کنیم، سه نسبت 
b

 ،b
c

aو  
c

 ترتیب از راست به چپ کدامند؟ به 

1 (6 ،3
8 ،9

4   2 (6 ،1
2 ،9

4  3 (2 ،3
8 ،1  4 (2 ،1

2 ،2  
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 درستی بیان شده است؟ چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با ساختار نشان داده شده به -130
 
  شود. براي کاهش درد، تب و التهاب تجویز می -
  صورت مسطح مثلثی است. به شکل هندسی قلمروهاي الکترونی هفت اتم کربن در آن، -
  شود. شود، زیرا سبب خونریزي معده می مصرف آن براي افرادي که به بیماري زخم معده مبتال هستند توصیه نمی -
10، آمیدي با فرمول 2NHهاي  هاي متیل این مولکول با گروه از جایگزین کردن گروه - 15 3 2C H N O شود. اد میایج  

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

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     کل کتاب :3شیمی 
  

 ؟شود نمیدر کدام واکنش فراوردة گازي حاصل  -131
  اکسید با هیدروکلریک اسید ) واکنش منگنز دي2  ) تجزیۀ گرمایی آلومینیوم سولفات1
  ا سولفوریک اسید) واکنش فلز آلومینیوم ب4  ) واکنش گاز کلر با محلول پتاسیم برمید3

 کدام گزینه درست است؟ -132
  دهند. نمایش می (aq)) در معادلۀ نوشتاري حالت فیزیکی محلول آبی را با نماد 1

  رسد. می C1200کننده در واکنش در پایان به دماي  به این معناست که دماي ترکیبات شرکت C1200) نماد 2
  شود. پروپین براي تولید ریسمان استفاده می ) از پلی3
  شود. آهن استفاده می ) از واکنش ترمیت براي جوش دادن خطوط راه4

................... براي تصفیۀ هواي شود. استفاده از . ها از تأثیر ................... بر لیتیم پراکسید و یا لیتیم هیدروکسید استفاده می براي تصفیۀ هواي درون فضاپیما -133
  تر است. درون فضاپیما مناسب

  لیتیم هیدروکسید –) اکسیژن 2  لیتیم پراکسید –اکسید  دي ) کربن1
 لیتیم هیدروکسید –اکسید  دي  ) کربن4    لیتیم پراکسید –) اکسیژن 3

2مجموع ضرایب مواد موجود در واکنش  - 134 4 3 4 2 4 3 4Na SO (aq) Ca (PO ) (s) CaSO (s) Na PO (aq) ام گزینه است؟برابر کد 
1 (9  2 (5  3 (4  4 (20 

12اکسیژن،  %50دهد که این ترکیب از  تجزیۀ عنصري ترکیبی نشان می -135 5/ 37هیدروژن و  % 5/ کربن تشکیل شده است. اگر جرم فرمـول   %
 شد، کدام یک از موارد زیر دربارة این ترکیب درست است؟مولکولی با جرم فرمول تجربی آن برابر با

11 12 16(H ,C ,O : g.mol ) 
  شود. ) این ترکیب به الکل چوب معروف است و از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن حاصل می1
  شود. ها تولید می نزیمهاي موجود در میوه توسط آ ) این ترکیب به الکل میوه معروف است که در اثر تخمیر قندها و کربوهیدرات2
  شود. ) به عنوان طعم دهنده مواد دارویی و غذایی استفاده می3
  باشد. ها می ) اولین عضو خانواده آلدهید4

درصد  50به مقدار  در این ظرف %80گرم کلسیم کربنات با خلوص  100شود. اگر  لیتري، واکنش تجزیه کلسیم کربنات انجام می 2در یک ظرف سربستۀ  -136
 کنند.)  ها در واکنش شرکت نمی تجزیه شود، جرم جامد باقی مانده در ظرف چند گرم است؟ (ناخالصی

112 40 16(C ,Ca ,O : g.mol )  
1 (4/82  2 (2/35  3 (8/64  4 (56 

اکسید تولیـد شـود،    لیتر گاز کربن دي  5/4، %20گرم کربن با درصد خلوص  15و  %75درصد خلوص اکسید با  (III)گرم آهن  32اگر در اثر واکنش  -137

156گیري کدام است؟  چگالی این گاز در شرایط اندازه 12 16(Fe ,C ,O : g.mol )   

1 (g.L 12   2 (/ g.L 11 2  3 (/ g.L 12 2  4 (/ g.L 13 5 
 باشد؟ کدام گزینه درست می -138

   شود. ) از واکنش سیلیسیم تتراکلرید مایع با منگنز، سیلیسیم خالص تولید می1
   شود. ترین الکل آلی در برخی کشورها به عنوان سوخت تمیز براي خودروها استفاده می ) از ساده2
   آید. دست می ) گاز متان از واکنش زغال چوب با بخار آب بسیار داغ به3
   دهند. هاي حجمی معین با هم واکنش می ثابت، گازها با نسبت و فشار کند که در دما ) قانون آووگادرو بیان می4
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گـردد؟   آزاد مـی  STPدر شـرایط   2Nلید شود، در این واکنش چند لیتـر  تو 3NaHCOگرم 84هاي هوا  هاي انجام شده در کیسه اگر در واکنش -139
114 16 12 23 1(N ,O ,C ,Na ,H : g.mol  ها) درصد بودن بازده تمام واکنش 100(با فرض  (

1 (2/11  2 (4/22  3 (8/44  4 (6/33  
 است؟ نادرستاي زیر ه چه تعداد از عبارت -140

  اتم کربن است. 12تا  5متفاوت با   آ) بنزین یک مادة شیمیایی ساده نیست؛ بلکه مخلوطی از چند هیدروکربن
  گیریم. اتم کربن) در نظر می 8ب) بنزین مورد استفاده در خودروها را اوکتان خالص (با 

  دهد. تر حجم هوا را گاز اکسیژن تشکیل می پ) بیش
  است. 5/12به  1کند،  سوخت به اکسیژن در موتور خودرویی که با سرعت معمولی حرکت می ت) نسبت مولی

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کدام گزینه درست است؟ -141

  تر باشد. تواند بیش از یک لیوان آب جوش می C0) انرژي گرمایی یک استخر پر از آب 1
  هاي مقداري، شدتی و مقداري هستند. ی ویژه و ظرفیت گرمایی به ترتیب خاصیت) ظرفیت گرمایی مولی، ظرفیت گرمای2
  تر است. ) ظرفیت گرمایی ویژة بخار آب از ظرفیت گرمایی ویژة یخ بیش3
  هاي یک ماده یکسان است. ) توزیع انرژي میان همۀ ذره4

 ؟باشد ها می گرماي آزاد شده در کدام واکنش مقدار کمتري نسبت به سایر واکنش -142

1 (C H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 6 2 2 2
7 2 32  

2 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)2 4 2 2 23 2 2  
3 (C H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 4 2 2 23 2 2  

4 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)2 6 2 2 2
7 2 32  

ژول کار توسـط   200ه باشد و کالري گرما جذب کرد 150رسد. اگر در مسیر اول به میزان  یک سامانۀ بسته از دو مسیر متفاوت به یک حالت پایانی می -143
ژول کار توسط سامانه روي محیط انجام گرفته باشد، گرماي مبادله شده در مسیر دوم  350محیط روي سامانه انجام گرفته باشد و در مسیر دوم به میزان 

 بر حسب کالري تقریباً کدام است؟
1 (/1177 6  2 (/185 8  3 (/114 14  4 (/281 45  

 برابر است؟ (حالت فیزیکی آب را گاز درنظر بگیرید.) Hتقریبا با  Eهاي زیر،  در چه تعداد از واکنش -144
  اکسید (III)واکنش سدیم با آهن آ)

  ب) واکنش تجزیۀ متانول
  پ) واکنش سوختن پروپین
  ت) واکنش سوختن متان

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 است؟ نادرستشود،  گیري دقیق گرماي سوختن یک ماده استفاده می هاي گرماسنجی که از آن براي اندازه کدام عبارت دربارة ویژگی -145

  گیري است. تغییر انرژي درونی قابل اندازه ،ر این گرماسنج در حجم ثابت) د1
  درون یک سامانۀ منزوي قرار دارد.» محفظۀ فوالدي«) در این گرماسنج یک سامانۀ بستۀ 2
  شود. ) در این گرماسنج از اکسیژن با فشار باال استفاده می3
  شود. ش نیز محاسبه می) در این گرماسنج عالوه بر گرماي سوختن، آنتالپی واکن4

  هاي استاندارد مواد صحیح است؟ کدام موارد دربارة آنتالپی -146
2NOالف) آنتالپی استاندارد تشکیل  (g).منفی است ،   

,s) گرافیـــتب) مطابق قرارداد آنتالپی استاندارد سوختن  )C شود. صفر در نظر گرفته می   
   تر از یک مول متانول است. آزاد شده هنگام سوختن یک مول متان بیشج) مقدار انرژي 

   تر است. د) آنتالپی استاندارد ذوب آب از جیوه بیش
   ) الف و د4  ) ب و ج3  ) الف و ب2  ) ج و د1
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2اگر آنتالپی استاندارد تشکیل  -147 5N O (g)  111برابرkJ.mol  ،باشدH  واکنش(III) کدام است؟ 

2 2 22 2 68I) N (g) O (g) NO (g) H kJ  

2 5 2 2 112II)N O (g) NO(g) NO (g) O (g) H kJ  

2 2
1 1
2 2III) N (g) O (g) NO(g) H ?  

1 (126  2 (89  3 (110  4 (142  
گرم گاز بتوانـد دمـاي    48ازاي تولید  دله شده در این واکنش بهچوب در ظرفی در حال انجام است. اگر گرماي مبا واکنش تولید گاز آب از بخار آب و زغال -148

28kg  5یخ را به اندازة C  تشــــکیلکاهش دهد، حاصل عبارت تشــــکیل   2H O(g) CO(g)( H H کدام است؟ (ظرفیـت گرمـایی    (

1ویژة یخ را برابر با  12J.g . C 112بگیرید و  درنظر 1 16(C ,H ,O : g.mol  
1 (kJ280   2 (kJ280  3 (kJ175  4 (kJ175  

 دهد؟ ها را نشان می یک از واکنش کدام Gرو تغییرات  نمودار روبه -149
  
  
1( CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2  
2 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)2 6 2 2 2  
3 (q N O (g) NO (g)2 4 22  
4 (H (g) O (g) H O(g)2 2 2  

Tو  Hمقدار دو پارامتر  -150 S نادرستعبارت دربارة این واکنش در این شرایط  خاص (واکنش زیر) رسم شده است. کدام  برحسب دما براي یک واکنش 
AB(s)  است؟ A(g) B(g) 

 
  این واکنش در حالت تعادل قرار دارد. C80) در دماي 1
Hکلوین رابطۀ  353) در دماي 2 T S .برقرار است  
  خودي است. کلوین خودبه353در دماهاي باالتر از ) این واکنش 3
4 (G عالمت  کلوین هم 353تر از  این واکنش در دمایی کمw .است  

  است؟ نادرستدهد، کدام مطلب  ترکیب مولکولی در آب را نشان میخودي یک  با توجه به نمودار زیر که مراحل انحالل خودبه -151
  

  
  
 
1 (H1 هاي حالل از یکدیگر است. مثبت بوده و مربوط به جدا شدن مولکول  
  شدن شکر در آب باشد. تواند مربوط به حل ) می2
H) رابطۀ 3 H | H |1 2   در آن وجود دارد. 3
  خودي انجام شدن این فرایند است. ترین عامل خودبه فزایش آنتروپی مهم) ا4

 کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ -152
  هگزانول بخش ناقطبی بر بخش قطبی غالب است. -1آ) در 

  است. Clتر از جاذبۀ آن با یک یون با سر منفی یک مولکول آب، ضعیف Naب) جاذبۀ میان یک یون 
  در آب قابل حل است. Aبرخالف ویتامین  Cپ) ویتامین 

  دوقطبی القایی هستند. –ت) عامل اصلی انحالل آسکوربیک اسید در استون، نیروهایی از جنس دوقطبی القایی 
  ) ب و ت4  ت ) آ و3  ) آ، ب و پ2  ) آ و ب1
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 کدام یک از مطالب زیر درست است؟ -153
  یابد. پذیري گازها کاهش می پذیري گازها در آب، با افزایش دما انحالل ) با توجه به قانون هنري در مورد انحالل1
  باشد. می CH4تر از  در آب بیش O2پذیري گاز  ) در دماي یکسان و فشار برابر، انحالل2

  در آب است. NH3تر از  تر، بیش دلیل پیوند هیدروژنی قوي به HClپذیري  ) انحالل3
 پتاسیم نیترات –سدیم کلرید  –رو در آب مساعد است. پتاسیم هیدروکسید  ) آنتالپی انحالل دو مورد از موارد روبه4

 است؟ نادرستموارد از مطالب زیر   کدام -154
  آ) محلول سدیم کلرید یک محلول الکترولیت قوي است.

  تر است. حاصل از رسانایی آب خالص بیش  شوند و رسانایی محلول ب) تمام مواد الکترولیت در آب یونیده می
  شود. پ) از حل کردن گوگرد تري اکسید درآب، محلول الکترولیت حاصل می

  شود. باعث تولید محلول الکترولیت می کارز در آب، ت) حل کردن سا
  ) آ و ت4  ) پ و ت3  ) ب و ت2  ) آ و ب1

11کنیم. اگر چگالی محلول  هاي مساوي از آب و گلیسرین را در هم حل می جرم -155 1/ g.mL  باشد، با درنظر گرفتن آب به عنوان حالل، مواللیته و موالریتۀ

112تقریب از راست به چپ کدام است؟  هگلیسرین در محلول ب 16 1(C ,O ,H : g.mol ) 
1 (/10 5/و  87 98    2 (/10 5/و  87 43   
3 (/11 5/و  46 98    4 (/11 5/و  46 43  

 کدام مطلب درست است؟ -156
K)) در میان سه ترکیب 1 Cr O ,KCl,KNO )2 2 7 Kپذیري  ، میزان انحالل3 Cr O2 2   ترین تغییر را در اثر افزایش دما خواهد داشت. بیش 7
  توان از واکنش سدیم نیترات و نقره برمید تهیه نمود. سی را میهاي عکا ) ترکیب به کار رفته در ساخت فیلم2
  باشد. دهندة غلظت اسید معده، کلسیم هیدروکسید می ترین سازندة داروي کاهش ) اصلی3
  شود. ) گاز کلر از واکنش سدیم هیپوکلریت و جوهر نمک تولید می4

 است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از عبارت -157
  تر از میزان تبخیر سطحی حالل خالص است. شونده غیرفرار بیش هاي داراي حل محلول ) میزان تبخیر سطحی در1
  هاي هوا، دیوارة داخلی ظرف و سطح مایع است. هاي خارج شده از مایع با مولکول ) فشار بخار مایع، ناشی از فشار ایجاد شده در اثر برخورد مولکول2
  اتمسفر با فشار هوا در شرایط استاندارد برابر است. 1گراد در فشار  درجۀ سانتی 100) فشار بخار آب خالص در دماي 3
0/) میزان گرماي الزم براي ایجاد فشار بخار یک اتمسفري در محلول 4   باشد. ابر میهاي بر دما، با جرم تر از آب خالص هم موالل ساکارز، بیش 1

40پذیري پتاسیم نیترات در دماهاي  که انحالل با توجه به این -158 C  20و C ز دمـاي  گرم از این محلـول ا  400باشد، اگر  گرم می 30و  60ترتیب  به
40 C  20تا دماي C سرد شود، جرم محلول باقی مانده چند گرم است؟ 

1 (75  2 (150  3 (250  4 (325  
0لیتر محلول  میلی 2باشد،  می 1900ppmلیتر آب دریا که غلظت یون کلرید در آن  میلی 10به یک ظرف حاوي  -159 شود.  موالر نقره نیترات اضافه می /2

1چگـالی آب دریـا را   غلظت یـون کلریـد پـس از اضـافه نمـودن محلـول تقریبـاً چنـد مـول بـر لیتـر خواهـد شـد؟ (              2 g/
mL

درنظـر بگیریـد    

135و 5Cl / g.mol( 
1 (/0 02  2 (/0 024  3 (/0 064  4 (/0 053  

  هاي زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -160
  ها باشد. هاي اکسیژن به کار رفته در قسمت قطبی آن تواند در تعداد اتم هاي صابونی و غیرصابونی می کننده هاي پاك یکی از تفاوتآ) 

  ب) دود، مثالی از آیروسول مایع و یونالیت، مثالی از کف جامد است.
) انحــاللانحالل شونده در یک مول حالل را گرماي  پ) تغییر آنتالپی مربوط به حل شدن یک مول حل H   نامند. می (

  تواند موجب ایجاد لخته شود. به یک کلویید، می HClت) افزودن مقداري از محلول 
  ) آ و ت4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) آ و ب1
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  20:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  دي 27آزمون غیرحضوري  

   
 پایهریاضی 

  
  تبدیل به تست: علی مرشد)(  »3«گزینۀ  - 1

در مرکز هر شکل، به تعداد مربع شمارة آن مرحله، دایـره وجـود دارد، در هریـک از    
هـاي هـر    چهار طرف آن نیز به تعداد شمارة آن مرحله دایره داریم. پس تعداد دایره

aمرحله از الگوي  n nn
2   آید. دست می به 4

  :8ها در شکل شمارة  عداد دایرهت

  a ( ) ( )28 4 8 968   
---------------------------------------------  

  مهدي بیرانوند)(  »4«گزینۀ  - 2
a a a ( a )a a 2 4 110 12 311 2 2   

a a a a 52 6 6 1 4 5 4   

a

a , , d ( ) ( )

a

5
10 2

17 5 17 17 76 611 2 4 4 44
612

  

a a d ( )5 7 5 35 255 55 10 2 4 2 4 4
   

---------------------------------------------  
  سروش موئینی)(  »4«گزینۀ  -3

t  :داریم t r
t t r r

5 16 1
9 410 1

   

t  از طرف دیگر:
t r

131
2 23

   

t  شود: پس جواب می
( ) ( )t r

1 3 92 26 2 252 2 410
/   

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

  حمید علیزاده)(  »2«گزینۀ  - 4

( ) ( )
2 3 33 233 1 2 2 3 3 1 4 2 3   

( ) ( ) ( )33 3 33 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3   

( )( )
233 33 2 34 2 3 4 2 3 16 12 4 2 2   

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

  عطیه رضاپور)(  »2«گزینۀ  - 5
  صورت زیر باشند: ها باید به عضوي شدن اشتراك دو بازة داده شده، بازه براي تک

 
  ز بازة دوم باشد.یعنی پایان بازة اول، آغا

a a a a a3 2 4 3 9 4 8 12 3  

  فرشاد فرامرزي)(  »3«گزینۀ  - 6
  دانیم: می

sin( ) sin  
cos( ) cos5  

cos( ) sin5
2

  

sin( ) sin  
  درنتیجه:

sin( ) cos( ) sin cos sin cosA
sin sin sincos( ) sin( )

5
5 222

  

sin cos tan /cot A
sin sin cot

tan

0 11 1 10 91  

---------------------------------------------  
  محمدجواد محسنی)(  »3«گزینۀ  - 7

آنکه این عبارت همواره بزرگتر از صفر باشد، صورت و مخرج (با توجه به ضریب  براي
2x 0) باید همواره مثبت باشند؛ یعنی:  

aحداقل مقدار صحیح  1 a a2 4 0 2 2   
bحداقل مقدار صحیح  2 b b4 4 0 1   

aحداقل مقدار صحیح عبارت1 b   
---------------------------------------------  

  رضا سیدنجفی)(  »4«زینۀ گ - 8
0fبه جدول تعیین عالمت، عبارت  توجهبا  (x)  بنابراین باشد،  ریشه می 2داراي
باشد. از طرفی، با رجوع کردن به جدول، ما بین دو ریشه عالمت مثبـت   می 0
   منفی باشد. x2باشد که طبق این مطلب باید ضریب  می

b ac b ac2 24 4 0   

(m ) (m m )( )12 21 4 2 04   

m m m m2 22 1 2 0   
m m (I)3 0 3   

a m m20 2 0   
(m )(m ) m (II)2 1 0 1 2    

(I) , (II) : ( , )1    اشتراك 2
---------------------------------------------  

  علی ساوجی)(  »3«گزینۀ  -9

aبه شرطی که  x  ، داریم:0 a a x a   

x x1 2 5 5 1 2 5   

x2 3 1 7   
x3بدیهی است که نامساوي    یجه:همواره درست است، درنت 1

x x x11 7 7 1 7 6 8   

6,بنابراین، بازة جواب این نامعادله    است که داریم: 8
[ , ] [a ,b] b a6 8 8 6 14   
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  21:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  دي 27آزمون غیرحضوري  

   
  میالد منصوري)(  »2«گزینۀ  -10

Tدهــیم  قــرار مــی x x2 x. چــون 2  ریشــۀ معادلــه اســت، پــس 2
T   چنین است: Tکند. بازنویسی معادله برحسب  در معادله صدق می 4

T(T ) m m m
T
4 42 0 3 0 3   

  بنابراین:
T T mT T Tm

T T

2 22 4 5 430 0   

T T)یا  4 )(T )
T

T
4 1 0 1   

T با توجه به مقادیر Tو  4   ، داریم:1

T   جواب ندارد: x x x x2 21 2 1 1 0 0  

T x x x x2 24 2 4 2 0  
(x )(x ) x , x2 1 0 2 1   

)  معادله برابر است با: هاي ریشهپس مجموع  )1 2 1  
---------------------------------------------  

  لویی) میثم حمزه(  »3«گزینۀ  - 11
)sinدانیم  می ) sin cos cos sin:پس داریم .  

sinxcos x cosxsin x sin(x x) sin( x)1 1 12 2 24 4 4
  

sin x sinx1 1
4 4

  

cosاز طرفی داریم  x sin x22 1   . بنابراین:2

cos x ( ) ( )1 1 722 1 2 1 2
4 16 8

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

  علی شهرابی)(  »2«گزینۀ  - 12

3 10 0 0 03 10 10 2 10 102 2A cos sin ( cos sin )  

(sin cos cos sin ) sin( ) sin0 0 0 0 0 0 02 60 10 60 10 2 60 10 2 70  
   از طرفی:

cos sin cos sinB cot tan
sin cos sin cos

0 0 2 0 2 010 10 10 100 010 10 0 0 0 010 10 10 10
  

cos cot
sin

020 02 201 0202

  

A    در نتیجه: sin sin sin cos
B cot tan sin

cos

0 0 02 70 70 70 0700 0 02 20 70 70
070

  

---------------------------------------------  
  کاظم اجاللی)(  »1«گزینۀ  - 13

5طول رأس سهمی برابر 
  است، پس: 2

   a a5 52 2   
fمقادیر  ( fو  0( (   هستند، پس: 4مساوي  5(

f ( ) b b b0 4 4   

fاین بنابر (x) x x2 5 4   
fهاي معادله  جمع و ضرب ریشه (x) هسـتند، پـس    4و  5ترتیـب برابـر    به 0

  ها یک واحد بیشتر از ضرب آنهاست. جمع ریشه
---------------------------------------------  

  مجید شعبانی عراقی)(  »2«گزینۀ  - 14
   کند: ریشۀ این معادله است، پس در معادله صدق می mچون 

m m m m2 27 2 0 7 2   
m n m n (m n) S2 7 2 7 2 7 2 7 4 7 4   

bS  از طرفی داریم: m n a
7 71   

S     پس: ( )7 4 7 7 4 49 4 45   
---------------------------------------------  

  بابک سادات)(  »4«گزینۀ  - 15
کنـیم. بـراي ایـن کـار، اول رأس سـهمی       مرحلۀ اول: ابتدا شکلی از مسأله رسم مـی 

g(x) کنیم.  را پیدا می  

 
bx y g( )S Sa 2 2 12   

fپس یک نقطه از  (x) شخص شد:هم م  
xS( , ) (I)22 1 2 42   

  واحد)، پس داریم: 6ها داده شده است ( مرحلۀ دوم: در صورت سؤال تفاضل ریشه

(I)&(II)(II) 4 16 6 5   

f (x) a(x )(x ) a(x )(x ) ( )1 5 *   
)مرحلۀ آخر، جایگذاري رأس سهمی در معادلۀ    است: *(

( )( , ) a( )( )*2 1 2 1 2 5 1   

a a 19 1 9   

( )1 81 4 59 fمجموع ضرایب9 (x) (x x )1 2 4 59   
---------------------------------------------  

  ایوب نعمائی)(  »1«گزینۀ  - 16

xاز تغییر متغیر  t2 آید: کنیم و معادله به این صورت درمی استفاده می  
t mt m2 2 2 1 0  

tبه ازاي هر جواب  xدو ریشۀ  0 t آید و به ازاي هر جواب  دست می  به
t xیک ریشۀ  0 tد و به ازاي آی دست می  به 0 اي بـراي   نیز هیچ ریشه 0

x

y
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  22:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  دي 27آزمون غیرحضوري  

   
x آید. بنابراین شرط اینکه معادلۀ داده شده داراي دو ریشـۀ حقیقـی    دست نمی به

tمتمایز باشد این است که معادلۀ  mt m2 2 2 1 یـا داراي یـک ریشـۀ     0
) و یا اینکه داراي یک ریشۀ 1حقیقی منفی باشد (حالت حقیقی مثبت و یک ریشۀ 
   ):2مضاعف مثبت باشد (حالت 

  : t mt m

( m) ( m )

m m (m ) m { }
m: P m

2 2 2 1 0
22 4 2 1

2 24 8 4 4 1 0 1
2 1 101 2

  1حالت  

m 1
2

  

: t mt m (m )2 22 2 1 0 4 1   2حالت  0
( m)m , t m21 1 02  

)صورت  بنابراین جواب کلی معادله به  , )1   باشد. می 12
---------------------------------------------  

  اصغر شریفی) علی(  »2«گزینۀ  - 17
ــه صــورت ســؤال مشــخص اســت کــه     ــا توجــه ب ــه  ریشــه و  ب هــاي معادل

p(x) mx x (m )2 3 xهستند. با توجـه بـه آنکـه     0 بـین دو   1
xریشه و  )pخارج دو ریشه قـرار دارد، پـس عالمـت     2 )pو  1( متفـاوت   2(

  است:
p( ) m (m ) m (m )
p( ) m (m ) m (m )
1 1 3 2 4 2 2
2 4 2 3 5 5 5 1   

p( )p( ) (m )(m )1 2 0 10 1 2 0   
m1 2¾zÄn »j ¸ÃM  

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

  محمدامین روانبخش)(  »2«گزینۀ  - 18
  ها: بررسی گزینه

  کمی گسسته -کیفی اسمی -کمی پیوسته»: 1«گزینۀ 
  کیفی ترتیبی -کمی پیوسته -کیفی ترتیبی»: 2«گزینۀ 
  کمی گسسته -کیفی اسمی -کمی پیوسته»: 3«گزینۀ 
  کمی گسسته -یفی اسمیک -کمی پیوسته»: 4«گزینۀ 

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

  مهدي حاجی نژادیان)(  »2«گزینۀ  - 19
هـا از   دادة حذف شده با میـانگین برابرنـد، بنـابراین مجـذور اخـتالف داده      10چون 

  میانگین و همچنین خود میانگین در حالت اول و دوم برابر خواهند بود، پس: 

  (x x) . . . (x x)2 22 1 25 61 25
   

  (x x) . . . (x x)2 2 1501 25   

  (x x) . . . (x x)2 2 1502 1 15 102 15 15
   

CVحال با توجه به رابطۀ 
x

   داریم: 

  
CV

x CV
CV

CV
x

102 102 8 10 52 2 8
36 66 111 881

   

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

  محمدمهدي زریون)(  »1«گزینۀ  - 20

50کنیم که برابر است با  را پیدا می ها ابتدا تعداد کل داده 0 1 بنـابراین   115
Qدانیم  دادة ششم میانه و دادة نهم چارك سوم خواهد بود و می . از طرفی 723

  واحد از دادة ششم بیشتر است. پس: 15مشخص است دادة نهم 
m 72 15   میانه 57

---------------------------------------------  
 ایهشناسی پ تزیس

  
 (علی کرامت)    »2«گزینۀ  - 21

  باشد. دقت کنید که لوب پیشانی بزرگترین لوب مغز می
----------------------------------------------     

 (خلیل زمانی)    »4«گزینۀ  -22
اي همانندسـازي   پروفـاز تـا آنافـاز، مـادة ژنتیـک هسـته      در تقسیم میتوز از مرحلـه  

  کند.  نمی
  ها: بررسی سایر گزینه

  ) براي باکتري داراي پالزمید صادق نیست.1گزینۀ 
  ) براي ملخ نر صادق نیست. 2گزینۀ 
  گیرد. ها در دومین مرحلۀ رشد صورت می ) مضاعف شدن سانتریول3گزینۀ 

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

 (سعید شرفی)  »  3«گزینۀ  - 23
  شود. شود، تغذیه می ها ترشح می قرنیه توسط مایع شفاف زاللیه که از مویرگ

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

 (علیرضا آروین)  »  3«گزینۀ  -24
یت بـه  ترین مقدار حساس اي داراي بیش هاي استوانه در ساختار چشم انسان، گیرنده

ها در شبکیه قرار دارند. شبکیه از سمت خارج با مشـیمیه در   نور هستند. این سلول
  ها:  دار است. بررسی سایر گزینه اي نازك و رنگدانه تماس است که الیه

بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد، لکۀ زرد »: 1«گزینۀ 
  ترند.  فراوانهاي مخروطی در لکۀ زرد  است. گیرنده

هاي مخروطـی در نـور زیـاد تحریـک شـده و تشـخیص رنـگ و         گیرنده»: 2«گزینۀ 
  کنند.  پذیر می جزئیات اجسام را امکان

  محل خروج عصب بینایی از شبکیه، نقطۀ کور نام دارد.»: 4«گزینۀ 
----------------------------------------------     

 )(محمد مهدي روزبهانی  » 1«گزینۀ  - 25
در کاسۀ چشم ، دودسته ماهیچۀ صاف و اسکلتی وجود دارد. ماهیچـه هـاي صـاف    

هـاي اسـکلتی شـامل    باشند و ماهیچه هاي عنبیه و اجسام مژگانی میشامل ماهیچه
  باشند.  دهندة کرة چشم میهاي حرکت ماهیچه

  موارد اول، دوم و سوم فقط براي عضالت صاف کره چشم صادق است. 

 ها ضرب ریشه حاصل
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 د مهدي روزبهانی)(محم  »  2«گزینۀ  -26

هاي  شود. در طی پتانسیل عمل یون هاي درد می گرماي شدید باعث تحریک گیرنده
  شود. دار از سلول خارج می هاي دریچه پتاسیمی از طریق کانال

----------------------------------------------     
   (ایلیا قهرمانی)  »  3«گزینۀ  - 27

هـاي خـون و در نتیجـه     سبب کاهش پروتئین کورتیزول در پالسما  افزایش هورمون
  ها: شود. بررسی سایر گزینه رقیق شدن خون و کاهش فشار اسمزي می

هـا بـه عنـوان     افزایش هورمون کورتیزول سبب افزایش مصرف پـروتئین »: 1«گزینۀ 
  شود. سوخت می

شود که اگر فرد زمینه ارثی دیابت  کاري غده تیروئید سبب چاقی می کم»: 2«گزینۀ 
  ا داشته باشد، ممکن است به این بیماري مبتال شود.ر

هاي تیروئیدي سبب افزایش میـزان متابولیسـم سـلول     افزایش هورمون»: 4«گزینۀ 
شود که در نتیجه آن قند خـون کـاهش و میـزان گلوکـاگون در خـون افـزایش        می
  یابد. می

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

   یلیا قهرمانی)(ا  »  4«گزینۀ  -28
  ها: بررسی گزینه

  مژك نه ریزپرز.»: 1«گزینۀ 
  شود. اولین سیناپس در پیاز بویایی برقرار می»: 2«گزینۀ 
کنـد بافـت پوششـی مخـاط بینـی و بافـت        بافت متمایز عبـور مـی   2از »: 3«گزینۀ 

  استخوانی (بافت پیوندي).
----------------------------------------------     

   مهدي روزبهانی) (محمد  »  3«نۀ گزی - 29
  دهند. ها فاگوسیتوز انجام نمی منظور از سوال، لنفوسیت است. لنفوسیت

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

   (مهدي برخوري مهنی)  »  3«گزینۀ  - 30
میباشد. سلول حاصل از میـوز   DNAمولکول  46نوکلئوتیدي برابر با  رشتۀ پلی 92
I  کرومــوزوم  23کروماتیــد یــا  46داراي کرومــوزوم مضــاعف اســت ؛ پــس داراي

کرومـوزوم دوکروماتیـدي دارد و در    46دوکروماتیدي می باشد. ایـن سـلول زاینـده    
  تواند مولد تخمک یا اسپرم انسان باشد. تتراد تشکیل داده و می 23پروفاز یک ، 

جفت سانتریول می  2در هنگام ورود به میوز دو داراي  Iسلول هاي حاصل از میوز 
میکروتوبول دارند. حتی ممکن است سلول گیاهی باشد که  108باشند ؛ پس حداقل 
  فاقد سانتریول است.

سـت  ممکن ا Iنکته اي که باید به آن توجه کرد این است که سلول حاصل از میوز 
 4را انجـام ندهـد؛ پـس گزینـه      IIجسم قطبی باشد و از بین بـرود و اصـال میـوز    

  نادرست است. 
----------------------------------------------     

   (ایلیا قهرمانی)  » 1«گزینۀ  - 31
  نادرست است.» الف«تنها مورد 

  بررسی موارد:
  رسی.کتاب د 7 – 2الف) مطابق شکل 

جا به بعد در بخش  شود اما از آن تر می ب) تا انتهاي بخش پایین رو هنله ادرار غلیظ
شـود،   شود که سبب رقیـق شـدن ادرار مـی    بازجذب می NaClباالروي هنله تنها 

  چون جذب آب نداریم.
  کتاب درسی است. 7 – 1ج) براساس فعالیت 

  یکتاب درس 7-5د) مطابق شکل 

 (محمد مهدي روزبهانی)  »  3«گزینۀ  - 32
نادرست » ج«باشد. تنها عبارت هاي چشایی و بویایی می منظور صورت سوال گیرنده

  است. 
  بررسی عبارات:

الف) دقت کنید این سلول ها زوائدي دارند که این زوائد با مـایع اطـراف در تمـاس    
  هستند. 
مواد را در جهـت شـیب غلظـت     توانند هایی هستند که می ها داراي کانال ب) سلول

  جابجا کنند. 
  هاي چشایی نوعی سلول عصبی هستند.  هاي بویایی برخالف گیرنده ج) گیرنده

هاي نگهبان بافت پوششی دهان قـرار دارنـد و   د) گیرنده هاي چشایی در بین سلول
  اند. هاي پوششی مخاط بینی قرار گرفته هاي بویایی هم در بین سلول گیرنده

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

 (فاضل شمس)  »  3«گزینۀ  - 33
باشد که با تجزیۀ پروتئین هاي مختلف ، قند هورمون مورد نظر سوال ، کورتیزول می

خون را افزایش می دهد. این هورمون استروئیدي است و بـراي اثـر بـر روي سـلول     
  کند. هدف از غشاي سلولی عبور می

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

 (حسین کرمی)  »  4«گزینۀ  - 34
شوند که ممکن است مربوط به آنافـاز   هاي دوك کوتاه می تنها در مرحلۀ آنافاز رشته

و میتـوز ، تعـداد    IIباشـد. در آنافـاز میـوز    IIو آنافاز میوز  Iمیتوز، آنافاز میوز 
ها و  ، تعداد کروموزوم Iها دوبرابر می شود اما در آنافاز میوز ها و سانترومر کروموزوم
کند. اما در هر سه نوع آنافاز تعداد کروماتید ها ثابت است و  ها تغییري نمی سانترومر
  کند.  تغییر نمی

----------------------------------------------     
 (خلیل زمانی)  »  2«گزینۀ  - 35

ها افزایش یافتـه و درنتیجـه میـزان تولیـد      در پی افزایش کورتیزول، تجزیۀ پروتئین
شود ؛ درنتیجه میزان اوره موجود در خون آمونیاك و تبدیل آن به اوره نیز بیشتر می

  اوره در ادرار افزایش می یابد.  افزایش یافته و میزان تراوش کلیوي اوره و میزان
----------------------------------------------     

 (توحید بابایی)  »  2«گزینۀ  - 36
باشـد کـه نصـف     تا مـی  11ها برابر  در تقسیم میوز سلول زاینده ملخ نر ، تعداد تتراد

  باشد.  هاي مادر خود نمی تعداد کروموزوم
  ها:  بررسی سایر گزینه

  گیرد.  صورت می IIها در مرحلۀ آنافاز  دوبرابر شدن تعداد سانترومر) 1گزینه 
) اگر سلول اولیه تتراپلوئید باشد ، سلول هاي حاصـل دیپلوئیـد هسـتند و     3گزینه 

  کروموزوم همتا دارند. 
  ) تشکیل رشتۀ دوك با تشکیل تتراد در یک مرحله رخ می دهند. 4گزینه 

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

 (سینا نادري)  »  4«گزینۀ  - 37
 ATPپتاسـیم بـا مصـرف     –در پتانسیل آرامش، پروتئین انتقـال دهنـدة سـدیم    

  کند. سلولی وارد می هاي سدیم را از سیتوپالسم به مایع بین یون
  ها: بررسی سایر گزینه

  کند. دقت کنید انتشار، انرژي مصرف نمی»: 1«گزینۀ 
توجه کنید آزاد شدن ناقل عصبی در حین رسـیدن پتانسـیل عمـل بـه     » 2«گزینۀ 

  گیرد نه پتانسیل آرامش. پایانۀ آکسون صورت می
  شود. هاي سدیم با مصرف انرژي از یاخته خارج می دقت کنید یون»: 3«گزینۀ 
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   (علیرضا آروین)  »  2«گزینۀ  - 38

عصـبی حسـی پوسـت، و نـورون      هـاي  در انعکاس غیر ارادي زردپی زیر زانو، سـلول 
کننده را در فضاي سیناپسـی آزاد   هاي عصبی تحریک حرکتی ماهیچۀ جلو ران ناقل

گیرنـد.   هاي نوروگلیا قـرار مـی   ها، تحت تأثیر فعالیت سلول کنند. همۀ این نورون می
بنـدي و ...   هـا، عـایق   ها، حفاظت از آن هاي نوروگلیا شامل تغذیۀ نورون فعالیت سلول

  د.باش می
  ها:  بررسی سایر گزینه

نورون حسی پوست مربوط به بخش پیکـري دسـتگاه عصـبی محیطـی     »: 1«گزینۀ 
  باشد.  نمی

سازد کـه   هاي عصبی خود را در هستۀ خود می نورون حسی پوست ناقل»: 3«گزینۀ 
  هستۀ آن در ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد نه مادة خاکستري نخاع. 

ۀ جلو ران سبب تغییر نفوذپـذیري غشـاي سـلول    نورون حرکتی ماهیچ»: 4«گزینۀ 
  شود، نه سلول عصبی.  اي می ماهیچه

----------------------------------------------     
   (بهرام میرحبیبی)  »  2«گزینۀ  - 39

هاي الزم براي ساخت غالف میلین را دارنـد و هـر    هر دو نوع سلول بافت عصبی، ژن
  را دارند. ATPنایی تولید و مصرف ها زنده هستند و توا دو این سلول

----------------------------------------------  
   (مهرداد محبی)  »  4«گزینۀ  - 40

  و بطن سوم قرار دارد. زیف یاپ يتاالموس جلو
  ها: نهیگز ریسا یبررس
لـب  رو بـه سـمت مـا باشـد،      یپشت ای یسطح شکم که ی) درصورت3و  1هاي  گزینه

 يهـا  یتر از برجسـتگ  نییحالت، بطن چهارم پا نیبه سمت باال قراردارد. در ا ییایبو
  اجسام مخطط قرار دارد.  نییدر پا فیز اپیچهارگانه و غده 

  مخ قرار دارند. يها مکرهیدر دو طرف رابط ن 2و  1 ي) بطن ها2گزینۀ 
----------------------------------------------     

   (سینا نادري)  » 1«گزینۀ  - 41
  شود.  با کاهش پروتئین خون فشار اسمزي افت کرده و احتمال ادم بیشتر می
  دهد.  افزایش دریافت نمک و کاهش دفع مایعات احتمال ادم را افزایش می

----------------------------------------------     
   روزبهانی)(محمد مهدي  » 1«گزینۀ  -42

  مورد چهارم درست است.
  ررسی موارد:ب

  شود. ها، خونی به درون آن ها وارد نمی مورد اول) در زمان انقباض بطن
شود نه مورد دوم) دقت کنید خون تیره توسط یک سرخرگ ششی از قلب خارج می

  هاي ششی ! سرخرگ
 هـاي  ها در حال انقباض هسـتند و طـول سـلول    ، بطنDمورد سوم) در زمان نقطۀ 

  ها کوتاه شده است. ماهیچۀ قلبی در بطن
) دقت کنید که همزمان با شنیده شدن صداي اول ، انقباض بطـن هـا   مورد چهارم 

  آغاز شده است.
----------------------------------------------     

   (علیرضا آروین)  »  4«گزینۀ  - 43
. بنـابراین همـۀ   اکسید هسـتند  دي هم خون تیره و هم خون روشن، داراي گاز کربن

هاي خونی موجود در بدن انسان، یعنی سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ خـون   انواع رگ
هـا، سـطح بیرونـی     دهند. در همۀ این رگ اکسید را در خود جاي می دي حاوي کربن

  شود.  هاي پوششی توسط غشاي پایه احاطه می سلول
  ها:  بررسی سایر گزینه

  یک الیه بافت پوششی سنگفرشی تشکیل شده است.  ها تنها از دیوارة مویرگ»: 1«گزینۀ 
هـایی   هـا فاقـد دریچـه    ها و برخی از سـیاهرگ  ها، اغلب سرخرگ مویرگ»: 2«گزینۀ 

  هاي النه کبوتري)  کنند. ( مثالً دریچه طرفه می هستند که جهت حرکت خون را یک

ن هـاي بـد   ها تبادل مواد بـین خـون و سـلول    ها و سیاهرگ در سرخرگ»: 3«گزینۀ 
  گیرد.  صورت نمی

----------------------------------------------     
 (علیرضا آروین)  »  4«گزینۀ  -44

کرم خاکی، نوعی جانور داراي سامانۀ گردش خون بسته است که تمامی تبادالت گازي 
دهد. در کرم خاکی گوارش شیمیایی و جذب مـواد   خود را از طریق پوست انجام می

شوند در حالی که در ملخ، گوارش شیمیایی و جذب مواد  انجام می غذایی هر دو روده
  گیرد.  غذایی در معده صورت می

  ها:  بررسی سایر گزینه
در گردش خون مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بـدن، دو بـار از   »: 1«گزینۀ 

دار صادق  کند. گردش خون مضاعف و ساده فقط در مورد جانوران مهره قلب عبور می
  شود.  در کرم خاکی دیده نمی است و
  دراز ، باز می باشد و شبکۀ مویرگی ندارد.  گردش خون خرچنگ»: 2«گزینۀ 
هـاي بـدن خـود را از هـواي درون      کرم خاکی، اکسیژن مورد نیاز سلول»: 3«گزینۀ 

  آورد نه از گازهاي محلول در آب دریا.   فضاهاي خالی بین ذرات خاك به دست می
----------------------------------------------     

 (شکیبا ساالروندیان)  »  3«گزینۀ  - 45
  اند. متصل Zهاي اکتین از یک سمت به خط  رشته

  ها: بررسی سایر گزینه
گیرد و غالفی پیوندي  سیمانی از بافت پیوندي تارهاي ماهیچه را دربرمی»: 1«گزینۀ 

  ند.پوشا مجموعۀ تارها را می
  دهند. اي سیناپس می هاي عصبی با غشاي تار ماهیچه سلول»: 2«گزینۀ 
  کند. در تنفس شدید، انقباض عضالت شکم نیروهاي دیگر را تقویت می»: 4«گزینۀ 

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

 (شکیبا ساالروندیان)  »  2«گزینۀ  -46
   اند. درست» د«، و »الف«عبارات 

   ی عبارات نادرست:بررس
گوینـد.   ده قلبی مـی  اي و تعداد ضربان در دقیقه را برون ضرب حجم ضربه ب) حاصل
اي برابر است با حجم خونی کـه در هـر انقبـاض بطنـی از هـر بطـن بـه         حجم ضربه

   شود. سرخرگ وارد می
  شود. دیده می Tو  P ،QRSموج  3ج) در منحنی عادي الکتروکاردیوگرام 

----------------------------------------------     
 مهنی) (مهدي برخوري  »  3«گزینۀ  - 47

هـاي عصـبی موجـود در     هاي مؤثر در شروع حرکات دودي لوله گوارش، سلول سلول
هـا   در مورد تمام آن 4و 2، 1هاي  اي هستند. گزینه هاي ماهیچه لولۀ گوارش و سلول

  اي صادق است.  هاي ماهیچه تنها در مورد سلول 3صادق است اما گزینۀ 
----------------------------------------------     

 (مهرداد محبی)  » 1«گزینۀ  -48
دهـد. حرکـت    ، حرکت لرزه تنجی را نشان می 1، حرکت نورگرایی و شکل  2شکل 

، در زمانی که سرعت رشد در بخشی از ساقه بیشـتر از   2در گیاه ساقه به سمت نور 
  ها: دهد. بررسی سایر گزینه ها باشد، رخ می سایر بخش

) نورگرایی حرکتی فعال است و فقط در بخش هاي زنده گیاه انجام می شود 2گزینۀ 
  ؛ اما مستقل از عوامل درونی گیاه نیست. 

هاي زنـده گیـاه باصـرف     بیرونی در بخش ) لرزه تنجی ، در اثر محرك هاي3گزینۀ 
  شود.  انرژي انجام می

  هاي مرکب نقش دارند.  ) در حرکات لرزه تنجی و شب تنجی، برگ4گزینۀ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  25:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  دي 27آزمون غیرحضوري  

   
   (شاهین راضیان)  »  2«گزینۀ  - 49

کربنات که در از بین بـردن اثـر اسـیدي کیمـوس      کننده صفرا و بی هاي ترشح سلول
ند. در نتیجـه روي غشـاي پایـه    شـو  نقش دارند، نوعی بافت پوششـی محسـوب مـی   
سـاکاریدي و پروتئینـی دارد) قـرار     (بخشی که فاقـد سـلول اسـت و محتـواي پلـی     

  گیرند.  می
شـوند، روده باریـک    ها به اسید آمینه هیـدرولیز مـی   قسمتی از دستگاه گوارش که پروتئین

  است. 
  ها:  بررسی سایر گزینه

  کربنات نقش ندارند.  ولید صفرا و بیهاي داراي ریزپرز فراوان در ت سلول»: 1«گزینۀ 
کربنات سدیم، اثر اسیدي را خنثـی   هاي سازنده صفرا همراه با بی سلول»: 3«گزینۀ 

  کربنات سدیم در این گزینه مطرح نشده است.  کنند که بی می
کنند، همـراه بـا    کربنات سدیم ترشح می ریز لوزالمعده که بی بخش برون»: 4«گزینۀ 

  کنند.  ا خنثی میصفرا اثر اسیدي ر
----------------------------------------------     

   (علیرضا آروین)  »  2«گزینۀ  - 50
اي  اي است که از غدد بزاقی ماننـد غـدة بناگوشـی، زیرزبـانی و زیـرآرواره      بزاق، ماده
شوند، شامل آمیالز و لیـزوزیم اسـت.    هایی که در بزاق دیده می شود. آنزیم ترشح می
هاي غشایی و طی فرایند اگزوسیتوز از سلول  هاي گوارشی با تشکیل کیسه همۀ آنزیم

  شوند.  سازندة خود ترشح می
  ها:  بررسی سایر گزینه

  ها نقشی ندارد.  آنزیم لیزوزیم در گوارش کربوهیدرات»: 1«گزینۀ 
هایی کـه در رودة   رودة باریک محل اصلی جذب مواد غذایی است. آنزیم»: 3«گزینۀ 

هـاي مـرتبط بـا لولـۀ گـوارش       هـاي پوششـی انـدام    ود دارند، توسط سلولباریک وج
  شوند.  (پانکراس) و خود مخاط روده تولید می

  محیط حساس هستند. pHهاي پروتئینی بدن به تغییرات شدید  آنزیم»: 4«گزینۀ 
----------------------------------------------     

   (محمدمهدي روزبهانی)    »2«گزینۀ  - 51
  صحیح هستند.» د«و » الف«موارد 

  بررسی موارد:
که در  دیدقت کن .ردیگ ی) جذب مواد حاصل از گوارش در روده جانور صورت مالف

  (درست)باشد.  ینم ییایمیآب محصول گوارش ش یول شود یهزارال آب جذب م
  (نادرست). شود یم ردانشیوارد  هزارالشده بعد از ورود به  دهیدوباره جو ي) غذاب
د نـه  نشو یم دیها تول کروبیکننده سلولز توسط م هیتجز يها میآنز دی) دقت کنج

  (نادرست) معده ! وارهید يها سلول
هـا نقـش دارد.    دراتیکربوه ری، در گوارش ساها میبا ترشح آنز ردانیش دی) دقت کند

ها،  کروبیشده توسط م دیتول يها میکند؛ بلکه آنز ینم دیتول میخودش آنز ياما نگار
  (درست)نقش دارند.  سلولز در گوارش

----------------------------------------------     
   (امیررضا پاشاپوریگانه)  »  4«گزینۀ  - 52

کربنـات   گیرد. بازجذب بیبازجذب گلوکز تنها در لولۀ پیچ خورده نزدیک صورت می
  .خوردة نزدیک به صورت غیرفعال است در لولۀ پیچ

----------------------------------------------     
   (حسین کرمی)  » 1«گزینۀ  - 53

بافت مورد نظر سوال ، پارانشیم می باشد که سلول هـاي جـوان در آن تـا حـدودي     
  قدرت تقسیم شدن دارند. 

 (امیررضا پاشاپوریگانه)  »  4«گزینۀ  - 54
  د. انسان برخالف دوزیستان، قادر به دفع اوریک اسید می باش

  ها :  بررسی سایر گزینه
کنند ، نیز به آب احتیاج دارند اما میزان  ) جانورانی که اوریک اسید دفع می1گزینۀ 

  آن کمتر می باشد. 
تواننـد اوره را بـراي    ) براي دوزیستان صادق نیست، زیرا دوزیستان هم مـی 2گزینۀ 

  مدتی در بدن خود نگه دارند.
  ند آمونیاك دفع کنند. توان ها می ) بعضی از وزغ3گزینۀ 

----------------------------------------------     
 (علیرضا آروین)  » 1«گزینۀ  - 55

  منظور صورت سوال بافت پارانشیم است.
  ها: بررسی گزینه

هـاي سـازندة پوسـتک یـا      ) بافت پارانشیم مغز ساقه یـا ریشـه، زیـر سـلول    1گزینۀ 
  هاي روپوستی قرار ندارند. سلول

ها کـه فتوسـنتز    ) همۀ سلول هاي پارانشیمی در میتوکندري و برخی از آن2گزینۀ 
  حلقوي هستند.  DNAهاي  کنند، در کلروپالست خود داراي مولکول می

) سلول هاي پارانشیمی دیوارة نخستین نازکی دارند. دیوارة نخستین مانع از 3گزینۀ 
  شود.  رشد پروتوپالست سلول نمی

  شوند. هاي مریستمی ایجاد می نشیمی از تقسیم سلول) سلول هاي پارا4گزینۀ 
----------------------------------------------     

 (علی کرامت )  » 1«گزینۀ  - 56
  صحیح است.» ج«فقط مورد 

  بررسی موارد:
  براي سلول هاي کالنشیمی صادق نیست. مورد الف) 
  براي سلول هاي جوان پارانشیمی صادق نیست. مورد ب) 

 ا درهـ  اند. این سـلول  هایی زنده هاي گیاهی داراي قابلیت رشد، سلول سلولج)  مورد
  ساختار اسلکت سلولی خود، ریزلوله یا میکروتوبول دارند. 

  براي سلول هاي هادي آبکش صادق نیست. مورد د)
----------------------------------------------     

 (علی کرامت)  »  3«گزینۀ  -57
  ا:ه بررسی گزینه

 ر کتاب درسی عنوان شده است که در نزدیکی رأس ریشه، تارهاي) د1گزینۀ 
 کشنده از الیه ي خارجی، یعنی روپوست ایجاد می شوند. قسمت اعظم آبی که گیاه

  ي تارهاي کشنده است. کند، از منطقه جذب می
  پوشاند.  ها را الیه اي نازك از آب می ذرات خاك موجود در اطراف ریشه) 2گزینۀ 

  شده است. در این الیه ي نازك آب یونهاي معدنی حل
هاي محلول در آب به صورت فعال و با صرف  ) در انتقال شیرة خام، یون3گزینۀ 

شوند. در مرحلۀ  هاي دایرة محیطیه به درون آوند چوبی ترابري می انرژي از سلول
  شود. بارگیري آبکشی و باربرداري آبکشی نیز انرژي زیستی مصرف می

عبور آب از  ةدرون پوست اجاز ۀاي در ناحی چوب پنبه ۀآندودرمین یا الی) 4ینۀ گز
براي  هاي موجود در این مسیر درنتیجه آب و یون .دهد مسیر غیرپروتوپالستی را نمی

  عبور باید وارد مسیر پروتوپالستی شوند.
----------------------------------------------     

 دي روزبهانی)(محمد مه  »  3«گزینۀ  -58
منظور صورت سوال ، پرندگان می باشـد . دسـتگاه تنفسـی پرنـدگان در اسـاس بـا       

  باشد. دستگاه تنفسی سایر مهره داران ( داراي طناب عصبی پشتی ) متفاوت می
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  ها :  بررسی سایر گزینه

توانـد از تمـام    ) گردش خون پرندگان مضاعف است، پس خـون تیـره نمـی   1گزینۀ 
  د.حفرات عبور کن

  شود. ) بسیاري از اطالعات در قشر مخ پردازش می2گزینۀ 
  داران اسکلت غضروفی دارند. ) برخی مهره4گزینۀ 

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

   مهدي روزبهانی) (محمد  »  2«گزینۀ  - 59
از  هاي سفید با عبور هاي قرمز و سفید می باشد. گلبول منظور صورت سوال ، گلبول

هاي قرمز نیز در مغز استخوان وارد  دیوارة مویرگ طی دیاپدز جابجا می شود. گلبول
ها درون خود آنزیم مختلف فـراوان دارنـد    ها خونی می شوند. همۀ این سلول مویرگ

  که در انجام متابولیسم سلول نقش دارند. 
  ها :  بررسی سایر گزینه

   هاي قرمز میتوکندري ندارند. ) گلبول1گزینۀ 
  هاي سفید صحیح است.  ) فقط براي گلبول3گزینۀ 
هاي خاطره در مغز اسـتخوان سـاخته    هاي سفید مانند سلول ) برخی گلبول4گزینۀ 
  شوند.  نمی

----------------------------------------------     
   (شکیبا ساالروندیان)  »  4«گزینۀ  - 60

   ارد.بافت پوشی مجاري تنفسی از نوع مخاطی است و مژك د
   ها: بررسی سایر گزینه

شـود   هاي هوایی ترشح می هاي دیوارة کیسه سورفاکتانت از برخی سلول»: 1«گزینۀ 
   (نه مجاري هوایی).

مانـده   حجم هواي ذخیرة دمی از مجموع هواي ذخیـرة بـازدمی و بـاقی   »: 2«گزینۀ 
   بیشتر است.

   برند. هاي دم قفسۀ سینه را باال می ماهیچه»: 3«گزینۀ 
- ---------------------------------------------  

  2و  1یزیک ف
 

 (امیرحسین برادران)  »  3«گزینۀ  - 61
  زاویۀ تابش با زاویۀ بازتابش برابر است.

  
بچرخانیم، زاویۀ بازتاب پرتو  Oدرجه حول نقطۀ  0100مطابق شکل اگر آینه را 

  کند. نمی تغییر
----------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  »  4«گزینۀ  -62
  یابد. با نزدیک شدن جسم به آینۀ محدب بزرگنمایی افزایش می

f cmp nf p p (n n )f cm n n520 4  
f p nfm m m m

p f n
1 1
1 8  

n n n n
n nn n (n )(n )

1 1 1 1 4
41 1 8 1 1 8  

(n )(n ) n n n n2 232 1 5 6 5 32 6 27 0  

 غ ق ق

n nn n
(n )(n )

n

43 7
9 3 0

9
  

m qp f cm q cmqm
p

1
1 3587 35 35 8 8  

m qp f cm q cmqm
p

1
1 1543 15 4 15 4  

q q cm35 15 5
8 4 8

  

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

 (محمد اکبري)  »  2«گزینۀ  - 63
20 20 445 30 15 3

h h cm
n

n
   واقعــی واقعــی

83 10 9 98 510 104 4 4
3

c m kmn v
v s s

  

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

 (مصطفی کیانی)  »  3«گزینۀ  -64
D / dD / f cm

f f /
1 1 1 102 5 2 5 40

2 5 25
  

هاي همگرا کمترین فاصلۀ بین جسم و تصویر مربوط به حالتی است که  در عدسی
قرار داشته باشند. در این حالت فاصلۀ بین جسم و تصویر  F2جسم و تصویر روي 

  با:  برابر است
4 160d f cm  

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

 (محمد اسدي)  »  3«گزینۀ  - 65
دهد که پرتو نور از محیط شفاف وارد هوا شود و زاویۀ  بازتاب کلی زمانی رخ می

  تر از زاویۀ حد آن باشد. تابش پرتو باید بزرگ
----------------------------------------------  

 (علی ایرانشاهی)  »  4«گزینۀ  -66
  با استفاده از تعریف چگالی داریم:

3 1 220 20 20 8000
1 2

m m
V cm   

1 3
4 48000 25600 25 62 4

m m
m g / kg   

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

 (سیدجالل میري)  »  4«گزینۀ  - 67
شود  گاه می مودي تکیهدار شامل کار نیروي اصطکاك و نیروي ع کار نیروي سطح شیب

  گاه صفر است. که فقط کار نیروي عمودي تکیه
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----------------------------------------------  

 (سیاوش فارسی)  »  3«گزینۀ  -68
ابتدا به کمک قانون دوم نیوتون، شتاب حرکت را محاسبه کرده، سپس بزرگی سرعت 

کنیم. نهایتاً با توجه به قضیۀ کار و انرژي جنبشی، کار  میمحاسبه  3sجسم را پس از 
  برایند نیروها برابر تغییرات انرژي جنبشی جسم است. 

  
200 80 60 2 2

mF f ma a ak
s

   

02 63
v v ma v
t s

   

1 260 6 0 10802 1 2K K J کلW   

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

 (امیرحسین برادران)  »  2«گزینۀ  - 69
کار نیروي اصطکاك را  Dو  Aابتدا با توجه به تفاوت انرژي مکانیکی گلوله در نقاط 

  کنیم. یآوریم. سپس نیروي اصطکاك را محاسبه م دست می به BCدر مسیر 

  1 2
2E E W mgh (mgh mv ) WD A f D A fAk k   

  12 3 210 3 10 2 6210 6
h m,h mA D W m( )fkNg ,v m/sAkg

   

  
0180

8 8
0 4

W f BC cos( )f kkW m f d mf kk BC d / m
   

 20 1f m ( )k   

 1 120 2
( )E W mgh mv f dA f A kAk  

 1 12 20 10 2 36 202 2gh v d dA A   

  38 1 9 190
20

d m / m cm  

از نقطۀ  30cmکند و در نهایت در فاصلۀ  را طی می یعنی گلوله چهار بار مسیر افقی
B 4ایستد. ( می 40 160cm(  

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

 (اسماعیل امارم)  »  3«گزینۀ  - 70

1    با استفاده از اصل پایستگی انرژي مکانیکی، داریم: 2E E   

  1 202 mv mg(h x) Ue   

  1 21 1 10 0 35 4 502 v ( / ) /   

  2 16 40 0
mv v
s

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

 (امیرحسین برادران)  »  3«گزینۀ  - 71
  آوریم: یدست م ابتدا با توجه به قضیۀ کار و انرژي جنبشی، کار باالبر را به

باالبر  
1 12 202 2K W mv mv mgh Wt   

  5 00
10 24
v m/s,v

g N/kg,m kg
   

باالبر  
1 24 25 0 24 10 102 ( ) W  

  2700JباالبرW300باالبر 2400 W   
  ت داریم: با استفاده از رابطۀ سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثاب

  0 5 10 100 42 2 2 5
v v x t s

t t /
   

  
2700

4
مصـــرفی  P

بــازده مفیــد مفیــد   0 75
مصـــرفی مصـــرفی   

WPP Pt /
P P

  

مصـــرفی900    P W    
----------------------------------------------  

 (مهرداد مردانی)  » 1«گزینۀ  - 72
هاي جامد  بین مولکول دگرچسبیهاي مایع از نیروي  بین مولکول چسبی هماگر نیروي 

صورت کروي روي سطح  کند و قطرات مایع به باشد، مایع جامد را تر نمی تر بیشو مایع 
  مانند. جامد باقی می

----------------------------------------------  
 (هوشنگ غالم عابدي)  » 1«گزینۀ  - 73

350است  3250cmفضاي خالی قسمت پایین ظرف  5 V) خالی250 Ah cm ) 

30 پس از 5 500/ L cm  3250آبی که اضافه شده، به میزانcm  وارد قسمت
  آید. در قسمت باریک ظرف، آب باال می 50cmشود و به اندازة  باریک ظرف می

  250 5 50(V Ah h h cm)  

  
55hازة پس به اند cm  :به ارتفاع آب موجود اضافه شده، در نتیجه  

  F P A g h.A کف ظرف  

  2 41000 10 55 10 50 10 27 5/ N   
  شود.  گاه اضافه می به میزان وزن اضافه شده، به نیروي وارد بر سطح تکیه

  mg .Vgشده اضافهWگاه تکیهF  

  31000 0 5 10 10 5/ N   

 انرژي فنر
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 (هوشنگ غالم عابدي)  »  4«گزینۀ  - 74

  آوریم: دست می ابتدا نسبت چگالی دو مایع را به

  3
1 0 2 0 1 24 4

hP P gh P g(h ) PF E   

  آوریم: دست می به Dو  A ،B ،Cاکنون فشار را در نقاط 

  

3
221 23

1 2 31 4 242
222

2 2

P P ghB EP P g( h)B F
P P ghD F P P ghD EP PP P gh F EC E

P P ghC EP P g( h)A E
P P ghA E

   

  P P P PD C B A   

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

 زاده) (مهدي میراب  »  3«گزینۀ  -75
مد به گاز)، ذوب (تبدیل جامد به مایع) و تبخیر هر سه تغییر حالت تصعید (تبدیل جا

  (تبدیل مایع به گاز) فرایندهایی گرماگیر هستند. 
----------------------------------------------  

 (غالمرضا محبی)  »  3«گزینۀ  - 76
یابـد. بـا توجـه بـه      با افزایش دماي صفحه و انبساط صفحه، مساحت حفره نیز افزایش مـی 

  ساط سطحی دو برابر ضریب انبساطی طولی است. داریم: اینکه ضریب انب

  2 21 1
AA A ( )

A
   

  6 22 12 10 150 0 36 10 0 36
1
A / / %

A
   

----------------------------------------------  
 نژادي) (محمدرضا حسین  »  2«گزینۀ  - 77

020راه اول: جمع جبري گرماهاي مبادله شده برابر صفر است. باید دقت کنـیم   C 
  باشد.  دماي تعادل می

  0 01 2Q Q Q   

  1 201 1 1 2 2 2
c cm c ( ) m c ( )e e   

  20 18 20 26 0 31 2 1 2m ( ) m ( ) m m   

  2001 2 3 200 502 2 231 2
m m g

m m g m g
m m

   

  3 1501 2m m g   
  بر است با:  راه دوم: دماي تعادل براي چند جسم هم جنس بدون تغییر حالت برا

  18 261 1 2 2 1 220 31 21 2 1 2
m m m m

m me m m m m
   

  200 3 2001 2 2 2m m g m m   
  50 1502 1m g m g   

 (سیدجالل میري)  »  4«گزینۀ  - 78
دهد. در نتیجه در یک شرایط یکسان جسم  قسمت افقی نمودار ذوب شدن ماده را نشان می

   ) زودتر ذوب شده است و گرماي نهان ذوب آن کمتر است.1(

  
Q m LF m m ,t t Q Q

Q P t ,Q P tQ m LF

1 1 1 1 2 1 2 1 21 1 1 2 2 22 2 2
   

  1 21 2 1 2m L m L L LF F F F  

  PQ P.tQ mc t
mc

   

  1 2 1 2 1 21 21 1 2 2
P P P P c c

m mm c m c
   

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

 (هوشنگ غالم عابدي)  »  4«گزینۀ  - 79

  با توجه به رابطۀ آهنگ شارش گرما داریم: 

  
1 2

2 22 1 42 14

k k
Q AH k D D Dt L A A A

   

  که آهنگ شارش گرما در دو میله یکسان است، داریم: با توجه به این

  1 1 2 21 2 1 2
1 2

A A
H H k k

L L
   

  80 4 30 31 1 2 121 2
A A

L L
L L

   

----------------------------------------------  
 نژادي) (محمدرضا حسین  »  3«گزینۀ  - 80

کند و حجمش  حجم دو مخزن را اشغال میکنیم گاز نیتروژن تمام  وقتی شیر را باز می
4برابر  6 10Lit شود.  می  

  1 1 2 2
1 2

P V P V
T T

   

  108 4 2 32273 47 273 27
P

P atm   

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

  3فیزیک 
 

 (امیررضا صدریکتا)  »  3«گزینۀ  - 81
2 بار الکتریکی خالص در این مجموعه C  است که در سطح خارجی رسانا توزیع

  شود. پس بار کره خنثی و بار ظرف منفی است.  می
----------------------------------------------  

 (امیررضا صدر یکتا)  » 1«گزینۀ  -82
تر هستند، اندازة میـدان   کممترا Aاز آنجایی که خطوط میدان الکتریکی در نقطۀ 

 qبیشتر است. از آنجایی کـه بـار    Aالکتریکی و اندازة نیروي وارد بر بار در نقطۀ 
مثبت است، با حرکت در جهت خطوط میدان، انرژي پتانسیل الکتریکی آن کـاهش  

  یابد.  می
  U U ,F FA B A B   

  چون هم جنس هستند. 

 )1شیب خط ()2شیب خط (
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 (فاروق مردانی)  » 1«گزینۀ  - 83

1
21

q q
q q

( )
r
F

  

1 3
1 4 4

1 32 2 4 4

q q q q

q q q q( )

r
F F

  

  
3 3

1 2 2 24 41
1 2

q qq qF r r( ) ( )
F r qq rq q

   

  9 321 0 7516 4
r r( ) r / r
r r

   
0درصد کاهش25   25r r r r / r   

----------------------------------------------  
 صیري)(سعید ن  »  4«گزینۀ  -84

2با نوشتن رابطۀ مربوط به میدان الکتریکی 
k q

(E )
r

توان  اي، می صورت مقایسه به 

  دست آورد:  نسبت اندازة دو بار را به

  
54 102 21 1 2 1 1 452 2 1 2 210

E q r q qr( ) ( )
E q r q r q

   

شود باید بین دو  اي که میدان الکتریکی برایند صفر می چون دو بار مثبت هستند، نقطه
در شکل زیـر). در ایـن    Aک به بار با اندازة کوچکتر) باشد، (مانند نقطۀ بار (و نزدی

ایم، در نتیجه فاصلۀ  متر فرض کرده سانتی xرا  2qتا بار  Aشکل، فاصلۀ نقطۀ 
)1q ،18تا بار  Aنقطۀ x) توان نوشت:  متر خواهد شد. پس می سانتی  

  
  1 2 1 21 2 2 2 2 2181 2

k q k q q q
:E E

r r ( x) x
   Aدر نقطۀ

  4 2 11 2 2 18 3 18 618
q q x x x x cm

x x
   

) خواسته شده است کـه برابـر   1qاز بار بزرگتر (بار  Aدقت کنید که فاصلۀ نقطۀ 
18  شود با:  می 18 6 12x cm   

----------------------------------------------  
 نژادي) (محمدرضا حسین  »  4«گزینۀ  -85

  F mg Eq mgE  

  m m kg3 6 34 10 10 10 10 4 10  
باال و نیروي الکتریکی نیز رو   چون بار ذره مثبت است پس جهت میدان الکتریکی رو به

 به باال است تا ذره تعادل داشته باشد. 

  
1با 

1برابر شدن اندازة میدان الکتریکی، اندازة نیروي الکتریکی وارد بر ذره نیز  4
4 

  کند.  پایین شروع به حرکت می شود و جسم رو به  ابر میبر

  EqF ma mg manet 4
   

  
3 64 10 10 103 34 10 10 4 104 a   

  3 20 04 0 01 4 10 7 5/ / a a / m / s   
Eراه دوم: در حالت اول چون  | q | mg  1است، بنابراین با

4
  داریم: Eبرابر شدن  

E mg mgE | q | | q | mg E | q | ma mg ma
4 4 4

  

g m
a /

s

3 7 5 24  

----------------------------------------------  
 (امیرحسین برادران)  » 1«گزینۀ  -86

صفحۀ پایینی خازن به زمین متصل است. بنابراین پتانسیل الکتریکی آن برابر با صفر 
اند، با توجه به رابطۀ  فحۀ خازن به اختالف پتانسیل ثابتی متصلاست. از طرفی دو ص

 2dو  1dبین اختالف پتانسیل دو نقطه در یک میدان الکتریکی یکنواخت داریم: (
  باشند.)  فاصلۀ بین دو صفحه در حالت اول و حالت دوم می

ــت   2 ثابـ 11 1 2 2 1 2
E dVV Ed E d E d
E d

   

و  dAاز صفحۀ پایینی (که به زمین متصل است) را در حالت اول  Aنقطۀ   فاصلۀ
  کنیم: فرض می dAدر حالت دوم 

  
  1 2

2 1
V E d E dV VA A AA A
V E d E dA A A

   

  6 46 2 4 8 12282 1 2611 2

d mm,d mmA A d mmE d d,d mm
E d

   

  10 22d x x mm  
جا کنیم تا فاصلۀ دو صـفحه   به طرف باال جابه 2mmبنابراین باید صفحۀ باالیی را 

  شود. 12mmبرابر با 
----------------------------------------------  

 (هوشنگ غالم عابدي)  »  3«گزینۀ  - 87
کنیم، بار آن و میدان الکتریکی بین صفحات  شارژ از مولد جدا میوقتی خازن را پس از 

  شود. برابر می 3کند و اختالف پتانسیل دو صفحۀ خازن  تغییر نمی

  12 10 31 2
C dAC

d C d
   

  12 1 2 331 2 1
C V VQC

V C V V
   

  12 2 1 3 131 1 2
E V dV

E
d E V d
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 (امیرحسین برادران)  »  4«گزینۀ  - 88

ساخته شده و  زیادمت متغیر است که از سیمی با مقاومت ویژة نسبتاً رئوستا نوعی مقاو
  پیچیده شده است.  نارسانااي  روي استوانه

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

 (امیرحسین برادران)  »  3«گزینۀ  - 89

  

q A.hAq I tA A A
I mA AA

t hA
q I t

q / C CBq I tB BB
I / mA AB

t s h hB

225 10
32 2 10

225 10 12532 10
81 44 10 144

40 5 5 10
144 288000288000 804 36005 10

   

  125 80 45t t hA B   
----------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  » 1«گزینۀ  - 90

سنج داراي مقاومت داخلی است، بنابراین مقاومت معادل  جا که ولت در حالت اول از آن
  آل است، کمتر است.  سنج ایده نسبت به حالت دوم که ولت

  
I

R R Req eq eq I I
I

Req

   

  دهد برابر است با:  نج نشان میس از طرفی در هر دو حالت عددي که ولت

  V IR I I V V
V I R

   

   یابد. دهد افزایش می آل نشان می سنج ایده بنابراین عددي که ولت
----------------------------------------------  

 فرد) (خسرو ارغوانی  »  3«گزینۀ  - 91

  کنیم.  ابتدا توان مصرفی بخاري را محاسبه می

  P IV ( A) ( V) W / kW2 220 440 0 44   
ساعت بخاري روشن است پس انرژي مصرفی یک  5روز است و در هر روز  30هر ماه، 

  ماه برابر است با: 

  W / kWh0 44 5 30 66   
تومان باشد، هزینۀ یک مـاه برابـر    80اگر قیمت هر کیلووات ساعت انرژي الکتریکی 

  خواهد بود با: 
66تومان   80   بها5280

 (فرشید رسولی)  » 1«گزینۀ  - 92

2Wانرژي الکتریکی مصرفی در یک رسانا از رابطۀ  RI t آید که بـه   دست می به
  توان نوشت:  کمک قانون اهم می

  
22 VW RI t W t

RV IR
   

بنابراین انرژي مصرفی در یک رسانا با ثابت ماندن اختالف پتانسیل و در یـک زمـان   
  عین با مقاومت رسانا نسبت وارون دارد: م

  2 1
1 2

W R
W R

   

  21 1 1 2
2 2 2 2 1
4

R L dL LR ( )
A R L dd

   

  2 21 28 8
2 1

2

R WL d( )LR d W
   

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

 (سعید نصیري)  »  4«گزینۀ  - 93

توان مدار را  با هم موازي هستند و می 5Rو  1R،2R ،3R ،4Rهاي  مقاومت

  صورت زیر نیز رسم کرد: به

  
ها  رسد، چون اندازة این مقاومت هاي موازي می به مقاومت Iدر مدار فوق، وقتی 

  شود، یعنی:  ها تقسیم می صورت مساوي بین آن یکسان است، به

 2 5
II   

در شاخۀ اصلی مدار قرار دارد، جریان عبوري از آن همان  ،6Rاز طرفی چون مقاومت 

I  :است، یعنی  

 6I I  

دست  را به 2Rو  6Rهاي صورت زیر، نسبت توان مصرفی مقاومت توان به حال می

  آورد: 

  
2 26 6 6 66 2 1 1 25 252 1 22 22 2 25

P R I PR R I
P PR I I
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 (علی ایرانشاهی)  »  4«گزینۀ  - 94

Lبا توجه به دو رابطۀ 
R

A
و  

2
4

DA  :داریم  

  92 1 4 94
R L D RA A A B A( )
R L D RB B B A B

   

ها، جریان عبوري برابر است و ولتاژ به نسبت مستقیم بـین   در اتصال متوالی مقاومت
  شود:  ها تقسیم می مقاومت

  R VV RIA A
I IR VA BB B

9 9   

  120 20 29 1
V V VA B V VB  

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

 (مهدي براتی)  »  4«نۀ گزی - 95

جهت نیروي وارد بر الکترون به سمت چپ (خالف جهت میدان) است. بنابراین نیرویی 
سمت راست به آن وارد شود تا برآینـد   مغناطیسی از طرف میدان مغناطیسی باید به

  نیروها صفر شود و الکترون منحرف نشود. 
  طبق قانون دست راست براي بار منفی داریم: 

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

 (یاسر علیلو)  » 1«گزینۀ  - 96

چون در تست آمده است که نیروي مغناطیسی وارد بر سیم بیشینه باشد، با توجه به رابطۀ 
F I Bsin گیریم سیم عمود بر خطوط میدان قرار دارد.  نتیجه می  

ت باید امتداد سیم (غرب ـ شرق) و جهت با توجه به شکل زیر و قاعدة دست راس
  جریان به سمت شرق باشد. 

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

 (سیدجالل میري)  »  2«گزینۀ  - 97

جهت باشند، به  هاي عبوري هم دانیم در دو سیم موازي حامل جریان اگر جریان می
ت باشند نیروي دافعه وارد هاي عبوري خالف جه یکدیگر نیروي جاذبه و اگر جریان

  سو است.  ) نیز برون3سو و جریان سیم ( ) برون2کنند، در نتیجه جریان سیم ( می
----------------------------------------------  

 (عباس اصغري)  »  2«گزینۀ  - 98

ر حالت اول رو د FBبا توجه به جهت جریان و میدان، نیروي مغناطیسی وارد به سیم 
  به باالست و اندازة آن برابر است با:

  
  0 02 10 0 2 0 04F BI / / / NB   

  در این حالت نیروي کشش نخ برابر است با: 

  T F mgB  

  0 04T (mg / )N  
اگر جهت میدان مغناطیسی عکس شود و اندازة آن ثابت بماند، نیـروي مغناطیسـی   

قدار قبلی خواهد بود ولی جهت آن رو به پایین است. در این حالـت نیـروي   همان م
  کشش نخ برابر است با: 

  
  0 04T F mg / mgB  
  بنابراین تغییرات نیروي کشش نخ برابر است با: 

  0 04 0 04 0 08T T / mg (mg / ) / N  
0یعنی نیروي کشش نخ  08/ N یابد. افزایش می   

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

 (امیرحسین برادران)  » 1«گزینۀ  - 99

هـاي دور از ولتاژهـاي بـاال و     در انتقال توان الکتریکی در فاصـله  acهاي  در مبدل

  کنند. هاي پایین استفاده می جریان

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

 (امیرحسین برادران)  »  3«گزینۀ  - 100

قرار دارد  Mاز نقطۀ  Lابتدا مقاومت معادل را زمانی که لغزندة رئوستا در فاصلۀ 

ة تـا لغزنـد   Mکنیم، مقاومت قسمتی از سیم از نقطـۀ   آوریم. فرض می دست می به

  باشد. مقاومت معادل برابر است با: Rو مقاومت کل سیم برابر با  xرئوستا برابر با 

  
21 1 1 (R x)x Rx xReqx R x R R Req

   

  را بکشیم داریم: xاگر نمودار مقاومت معادل برحسب 

  

T
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2تا فاصلۀ با توجه به نمودار 

L  از نقطۀM یابد و پس از  مقاومت معادل افزایش می

یابد. بنابراین در این سؤال ابتدا جریـان مطـابق رابطـۀ     آن مقاومت معادل کاهش می

I
R req

قانون لنـز چـون   یابد. با توجه به  ابتدا کاهش و سپس افزایش می 

سوي عبوري از حلقۀ  جریان در مدار پادساعتگرد است با کاهش آن بزرگی میدان برون

یابد. بنابراین جریان القایی ابتدا پادساعتگرد است. با کاهش مقاومت  رسانا کاهش می

یابد و لذا میدان مغناطیسی حاصل از حلقـۀ مـدار    رئوستا جریان عبوري افزایش می

  شود. بنابراین جریان القایی در حلقه ساعتگرد می یابد. افزایش می
----------------------------------------------  

  2شیمی   
  

 )زواره محمد عظیمیان(  »3«  ۀینگز - 101

  نادرست. توسط دموکریت نه دالتون.»: 1«گزینۀ 

  سولفید صحیح است. نادرست. روي»: 2«گزینۀ 

  درست.»: 3«گزینۀ 

  اصیت فسفرسانس نه فلوئورسانس.نادرست. خ»: 4«گزینۀ 

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

 )علی رفیعی(  »3«  ۀینگز - 102

 100gتري را نسبت به  آب معمولی حجم بیش 100g، 14طبق فکر کنید صفحۀ 

  تري دارد. کند. پس چگالی کم آب سنگین اشغال می

  ها: ررسی سایر گزینهب

ترتیـب   واحد نادرست مطرح شده است. ابعاد تقریبی هسته و اتم طال به»: 1«گزینۀ 

  متر است. سانتی 810و  1310

ن بـه  پرتوزا اسـت ولـی نسـبت تعـداد نـوترو      131 -به عنوان مثال ید »: 2«گزینۀ 

  است. 5/1تر از  پروتون آن کم

تر نوري بـه رنـگ نـارنجی     براثر بازگشت الکترون برانگیخته به تراز انرژي پایین»: 4«گزینۀ 

  شود. مایل به سرخ منتشر می

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

 )آبادي مصطفی رستم(  »3«  ۀینگز - 103

  است. 2و بار نسبی ذرة آلفا  1بار نسبی الکترون 
برابر یک الکترون  1837یک ذرة آلفا داراي دو پروتون و دو نوترون است که هر کدام 

  درنظر بگیریم: mجرم دارند. اگر جرم یک الکترون را 

  
2

1 44 1837 2 72 101 3674
m /

m

   

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

 )زاده مرتضی رضائی(  »3«  ۀینگز - 104

  درست است. 13صفحۀ   براساس حاشیۀ» آ«عبارت 
زیرالیۀ   نشان دهندة 5nو  2lنادرست است. عددهاي کوانتومی » ب«عبارت 

5d  که در اتم عنصر زنون فاقد الکترون است. است  

  2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 61 2 2 3 3 3 4 4 4 5 554Xe : s s p s p d s p d s p  
هاي سازندة اتم را نسبت به  درست است. همواره مقدار بار الکتریکی ذره» پ«عبارت 

درنظـر   -1سنجند. در این مقیاس نسبی، بار الکترون  مقدار بارالکتریکی الکترون می
  شود. گرفته می

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

 )سیدطاها مصطفوي(  »2«  ۀینگز - 105

دهد که الکترون از آرایش یک گاز نجیـب کنـده شـود.     رخ می  جهش بزرگ هنگامی

20Ca :داراي آرایش الکترونی زیر است  

  2 2 6 2 6 21 2 2 3 3 420Ca : s s p s p s   

شود و  کنده می 63pزیرالیۀ دهد که الکترون از  اولین جهش بزرگ هنگامی رخ می

دهد. به آرایش  رخ می62pشدن الکترون از زیرالیۀ  دومین جهش بزرگ هنگام کنده

  زیر توجه کنید.

  
1 0 1

2p

   

1الکترون جدا شده داراي مجموعه اعداد کوانتومی 
2

ms ،1ml ،1l 

  باشد. می 2nو 
 ----------------------------------------------  

 )زواره محمد عظیمیان(  »3«  ۀینگز - 106
  آ) درست.

و میـزان   تـر  تر باشد، انرژي آن کـم  ب) نادرست. هرچه طول موج نور نشر شده بیش
  تر است. انحراف آن در منشور نیز کم

  پ) نادرست. مدل کوانتومی نه مدل بور.
  ت) درست.

هـاي ظرفیتـی هـر عنصـر بـا       براي الکتـرون  nث) درست. زیرا در هر گروه مقدار عددي 
  عناصر دیگر در یک گروه متفاوت است.

  بزرگی نسبت بار به جرم ذرة آلفا
 بزرگی نسبت بار به جرم الکترون
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 )سیدطاها مصطفوي(  »1«  ۀینگز - 107

  
  620 180 440 4 440 110r r   

  4 2 620 4 110 2 620 90r r ( ) r rc c c   

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

 )دهکردي سیدرحیم هاشمی(  »2«  ۀینگز - 108

هاي دو اتمی جور هسته، همواره شعاع واندروالسی از شعاع کوواالنسـی   براي مولکول
  تر است. بزرگ

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

 )مهدي فائق(  »2«  ۀینگز - 109

جـدول خـود فرمـول هیدریـد را نیـز       7تـا   4هـاي   مورد اول: (صحیح) مندلیف براي گروه
   RHو  4RH ،3RH ،2RHترتیب عبارتند از: بینی کرد که به پیش

ردیـف   12مورد دوم: (غلط) جدولی که توسط مندلیف پیشنهاد شد داراي هشت گـروه و  
  بود.

  مورد سوم: (صحیح)
مورد چهارم: (غلط) فرمول اکسید عنصـرهاي گـروه اول در جـدول پیشـنهادي منـدلیف،      

2R O .بود  
 ----------------------------------------------  

 )مهدي فائق(  »4«  ۀینگز - 110

  ، شمارة گروه عنصرها عبارتند از:Eبه  Dعلت کاهش شدید انرژي نخستین یونش از  به
ــر  عنص
15 گــروه 16 17 18 1 2

A B C D E F  

  شود. میداري  یک فلز قلیایی بوده و زیر نفت نگه E»: 1«گزینۀ 
 Arو  He ،Neمتعلق به گروه گازهاي نجیب بـوده کـه تـاکنون از     D»: 2«گزینۀ 

  هیچ ترکیب شیمیایی پایداري یافت نشده است.

تـرین شـعاع یـونی را در میـان      بـوده و بـیش   3Aداراي یـون   Aعنصر »: 3«گزینۀ 
  دورة خود دارد. عنصرهاي هم

 Poو  Teقـرار داشـته و در ایـن گـروه، دو عنصـر       16در گروه  Bعنصر »: 4«گزینۀ 
  باشند. فلز می بهش

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

 )زاده مرتضی رضائی(  »4«  ۀینگز - 111

  و دورة سوم جاي دارد. 14نادرست است. این عنصر در گروه » آ«مطلب 

در دماي اتاق  3Li، فلز لیتیم است و 1نادرست است. نخستین عنصر گروه » ب«مطلب 

  باشد. مد میجا

)30تـا  (21Scنادرست است. در بین عنصرهاي واسطۀ دورة چهارم »: پ«مطلب  Zn 

)14ترین زیرالیۀ خـود   تنها داراي یک الکترون در بیرونی 29Cuو  24Crعناصر  s ) 

  هستند.
  درست است.» ت«مطلب 

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

 )زواره محمد عظیمیان(  »3«  ۀینگز - 112

درست. در اولین زیرالیه (یا الیه) و آخرین الیه (یا زیرالیه) در فلزهـاي قلیـایی   »: 1«گزینۀ 
  خاکی دو الکترون وجود دارد.

الکتـرون   10داراي  36Krتـا   29Cuهـاي   در اتـم  3dدرست. زیرالیۀ »: 2«گزینۀ 

  باشد. می

هـا   هـایی صـفر اسـت کـه در آن     هـا در اتـم   الکتـرون  mlنادرست. مجمـوع  »: 3«گزینۀ 

، 19K ،20Caهـاي   ند. بنـابراین در اتـم  پـر باشـ   هاي الیۀ ظرفیت پـر یـا نـیم    زیرالیه

24Cr ،25Mn ،29Cu ،30Zn ،33 As  36وKr     این مقـدار برابـر صـفر

  است.

  باشد. گاه مثبت نمی ها هیچ الکترون mlدرست. مقدار عددي مجموع »: 4«گزینۀ 
 ----------------------------------------------  

 )علیمحمدي موسی خیاط(  »2«  ۀینگز - 113

  هاي متداول:   یون

   2Mnمنگنز:     2Coت: کبال    3Crکروم: 

2»: 1«گزینۀ  22MnCl Mn Cl2نسبت
1

   

3»: 2«گزینۀ  33 3 3Cr(NO ) Cr NO3نسبت
1

   

2»: 3«گزینۀ  33 23 4 2 4Mn (PO ) Mn PO2نسبت
3

   

2»: 4«گزینۀ  24 4CoSO Co SO1نسبت   

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

 )دهکري سیدرحیم هاشمی(  »1«  ۀینگز - 114

بـا از دسـت دادن دو الکتـرون بـه      24sصورت  با آرایش الکترونی آخرین الیه به Mفلز 

شود. ترکیب حاصل، ترکیبی یـونی   وارد واکنش می 2آرایش گاز نجیب رسیده و با ظرفیت 

  است. 2MXبا فرمول شیمیایی 
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 )علی فرزادتبار(  »2«  ۀینگز -115

  هاي نادرست: بررسی گزینه
هـاي یـونی    گیري قدرت پیوند در ترکیـب  براي اندازه انرژي شبکه معیار خوبی»: 1«گزینۀ 

  .  2BeBrو  3PFهاي کوواالنسی مانند  است نه ترکیب
  جامدهاي یونی رساناي الکتریکی نیستند.»: 3«  گزینۀ
ک بلور، شـبکۀ بلـور   ها در ی ها یا یون ها، مولکول بعدي و منظم اتم به آرایش سه»: 4«گزینۀ 
  گویند. می

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

 )کوکنده حسن رحمتی(  »1«  ۀینگز - 116

ها برابر صـفر   ها و آنیون بارهاي کاتیون  یک ترکیب یونی درمجموع خنثی است. چون جمع
  ها با هم برابر نباشند. هاي مثبت و منفی آن است، ولی ممکن است تعداد یون

هاي تشکیل دهندة یک جامد یونی در جاهاي به نسبت ثابتی قرار دارند و جز حرکـت   هذر
ارتعاشی، حرکت دیگري ندارند. از این رو جامدهاي یونی رساناي الکتریکـی نیسـتند، زیـرا    

   توانند آزادانه حرکت کنند. ها در یک جامد یونی نمی یون
 54 2CuSO . H O   

  5 18 100 36%160 5 18( )
  درصد جرمی آب

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

 )سیدطاها مصطفوي(  »1«  ۀینگز - 117

  18 210 1802 21 2
gH O

mol H O g H O
molH O

  نمک متبلور جرم آب

  30180 54
100

g gرفته جرم آب از دست  

  متبلور  درصد کاهش جرم نمک اولیۀ100  

  5416 77 100 322/ M g
M

   

  10 2M MX H O10جرم مولی نمک متبلور 2X. H O   

  10 18 322 142M ( ) M gX X   

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

 )حامد اسماعیلی(  »1«  ۀینگز - 118

تر شوند، انـرژي پیونـد    د از یکدیگر دوراگر دو اتم هیدروژن از فاصلۀ تعادلی خو»: 1«گزینۀ 

  یابد.   کاهش می

توانـد برابـر بـا     با توجه به شکل، انرژي الزم براي جداکردن دو اتم هیدروژن می»: 2«گزینۀ 

  مقدار انرژي الزم براي فشردن دو اتم هیدروژن شود.

 436مـول پیونـد بـین دو اتـم هیـدروژن برابـر        1انرژي الزم بـراي شکسـتن   »: 3«گزینۀ 

  کیلوژول است.

تـر اسـت و در ایـن فاصـلۀ      پیکومتر از فاصلۀ تعـادلی دو هسـته کـم    65فاصلۀ »: 4«گزینۀ 

  تر است. نیروهاي دافعه از جاذبه بیش

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

 )نژاد یاسین عظیمی(  »4«  ۀینگز - 119

Nدلیل زیادتر بودن طول پیوند  به»: 2«در مورد گزینۀ  I  نسبت بـهC O  انـرژي ،

Cپیوند  O  ازN I تر است. بیش  

هاي داده شده قطبی هستند به همـین دلیـل در میـدان     همۀ ترکیب»: 3«در مورد گزینۀ 

  کنند. گیري می الکتریکی جهت

هاي بین مولکولی  هاي مولکولی، نقطۀ ذوب و جوش به جاذبه در ترکیب»: 4«ینۀ در مورد گز

  بستگی دارد و به نیروهاي درون مولکولی (پیوند کوواالنسی) بستگی ندارد.

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

 )امیر قاسمی(  »3«  ۀینگز - 120

3SO ،2NOهـاي   مولکول Cl ،2COCl   23و یـونCO    در شـکل هندسـی و

ضـلعی   هاي با شکل هندسی سه ها و یون تعداد پیوندهاي کوواالنسی شباهت دارند. مولکول

  مسطح با چهار پیوند کوواالنسی:

  
   ها: ها و یون بقیۀ مولکول

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

 )فرد فاضل قهرمانی(  »3«  ۀینگز - 121

  
2 2 21 2 2
2 2 6 2 41 2 2 3 3

A C : s / s p

B S : s / s p / s p
   

الکتـرون   باشد. اتم مرکـزي فاقـد جفـت    درجه می 180این مولکول خطی با زاویۀ پیوندي 

  دوگانه است. Bو  Aباشد. پیوندهاي بین  ناپیوندي می

  جرم آب کاهش یافته
 جرم مولی نمک متبلور

2 2AB CS : S C S :
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باشـد.   7/1تـر از   تواند بیش اختالف الکترونگاتیوي گوگرد و کربن نمی»: 4«در مورد گزینۀ 

ها کوواالنسی بوده و در جدول تناوبی فاصلۀ خیلی زیادي با هم ندارند و  چون پیوند بین آن

  باشند. هر دو نافلز می

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

 )پرهام رحمانی(  »4«  ۀینگز - 122

  ها: بررسی گزینه

  پیوند ساده، نتیجۀ به اشتراك گذاشتن یک جفت الکترون بین دو اتم است.»: 1«گزینۀ 

هاي هر عنصـر   ها به یکدیگر را مانند تعداد اتم فرمول ساختاري شیوة اتصال اتم»: 2«گزینۀ 

  دهد. در گونۀ مورد نظر نشان می

  متیل اتر گاز است. (نه مایع) دي»: 3«گزینۀ 
  پارها فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاري متفاوت دارند.  هم»: 4«گزینۀ 

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

 )امیر قاسمی(  »2«  ۀینگز -123

  شود: ت زیر محاسبه میصور به Bو  Aاعداد اکسایش 

2کربن 14گروه    1 3 2 2 43AO : ( A) ( ) A       

1نیتروژن 15گروه    3 2 1 53BO : ( B) ( ) B   

  2 23 3 3 3AO CO BO NO   

   
شود. نیتروژن و کربن بـه آرایـش    رد می» 1«با توجه به اطالعات و ساختارهاي فوق گزینۀ 

تـر اسـت. شـکل     یـونش نیتـروژن از کـربن بـیش    رسند. درضمن انرژي نخسـتین   نئون می
  ضلعی مسطح است. هندسی هر دو یون سه

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

 )مهران رنجبر(  »3«  ۀینگز - 124

  جدول تناوبی است. 15متعلق به گروه  Aبا توجه به ساختار، عنصر 

  وجود دارد. 1lالکترون با  15P ،9آ) نادرست. در 
  ب) درست. 

  

فلز و هم  جدول تناوبی هم داراي نافلز، هم داراي شبه 15و گروه  14پ) درست. گروه 
  داراي فلزاند. 

2جدول تناوبی به  15ت) نادرست. آرایش الکترونی عناصر گروه  3ns np شود  تم میخ

  شود: می 5/1ها برابر  الکترون msکه مجموع 

  2 3
 ns np   

  

       3 0 5 1 5/   شود. خنثی می           /

2Nبا رسم ساختار لوویس  O :داریم  

  4 1
4

: N N O:   

  1 5 1/   
 ----------------------------------------------  

 )سیدسحاب اعرابی(  »4«  ۀینگز - 125

  ها: بررسی سایر گزینه
Siهاي  هایی داراي پل سیلیسیم زنجیرها وحلقه»: 1«گزینۀ  O Si کند.  ایجاد می  
وجـود   دهد و کـربن جهـان زنـده را بـه     شکیل میسیلیسیم جهان غیرزنده را ت»: 2«گزینۀ 
  آورد. می

هایی معـدنی   ها و شمار اندك دیگري که ترکیب نظر از اکسیدهاي کربن، کربنات صرف»: 3«گزینۀ 
  توان شیمی کربن تعریف کرد. آیند، شیمی آلی را می شمار می به

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

 )طالبیسپهر (  »1«  ۀینگز - 126

  هاي اتیل:  گروه                    هاي متیل:               گروه

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

 )محمد اسدي(  »2«  ۀینگز - 127

  ها: بررسی سایر گزینه
3ساختار ایجاد شده »: 1«گزینۀ  2CH CH Cl باشد. می  
  ها. ها صحیح است، نه آلکان ش پلیمري شدن آلکنواکن»: 3«گزینۀ 

 پر نیم پر پر

  هاي پیوندي شمار جفت
 هاي ناپیوندي شمار جفت
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  باشد. صحیح می» ایجاد کرده است»: «4«گزینۀ 

 )سپهر طالبی(  »4«  ۀینگز - 128

11صورت  فرمول مولکولی ترکیب به 9 2C H NO ((آ) رد مورد) .است  

  شود. (تأیید مورد (ب)) دلیل وجود بنزن در این مولکول رزونانس دیده می به

  هاي عاملی آمید و آلدهید است. (رد مورد (پ)) اراي گروهد

با توجه به وجود هیدروژن متصل به نیتروژن و امکان تشکیل پیوند هیدروژنی و جرم مولی 

  اتر دماي ذوب باالتري خواهد داشت. (تأیید مورد (ت)) متیل تر آن، قطعاً از دي بیش

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

 )نسب امیررضا پیروي(  »1«  ۀینگز - 129

  

    18 6
3

a
b

   

    3
8

b
c

   

    9
4

a
c

   

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

 )سپهر طالبی(  »2«  ۀینگز - 130

  ساختار نشان داده شده مربوط به مولکول ایبوبروفن است.

ترین داروهایی هستند که بـراي کـاهش درد، تـب و     رین و ایبوبروفن از جمله معروفآسپ - 

  شوند. التهاب تجویز می

بنزن و کربن گروه کربوکسیلیک اسید (مجموعاً هفت کربن)   شش کربن عضو حلقۀ -

  شان مسطح مثلثی است. قلمرو الکترونی پیوندي داشته و شکل هندسی 3

  آسپرین است. توضیحات این مورد مربوط به - 

به کربن متصل به اکسیژن بـا پیونـد دوگانـه، وصـل      2NHدر آمیدها باید گروه  -

شود

O
||

( C N )
|

   

  3شیمی   
  

 )سید رضا رضوي(       »3« گزینۀ - 131

شـود و فـراوردة    از واکنش گاز کلر با پتاسیم برمید، برم به حالت محلول حاصل مـی 

  نداریم:گازي 

2 22 2Cl (g) KBr(aq) KCl(aq) Br (aq)  

  ها: بررسی سایر گزینه

32 4 3 2 3 3Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)  1«:گزینۀ«  

  

4 22 2 2 2MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)  2«:گزینۀ«  

  

2 3 32 4 2 4 3 2Al(s) H SO (aq) Al (SO ) (aq) H (g)  4«:گزینۀ«  

----------------------------------------------  
 )بیسید سحاب اعرا(       »4« گزینۀ -132

  بررسی موارد:
  شود. (نادرست) در معادلۀ نمادي (نه نوشتاري) حالت فیزیکی نمایش داده می  )1
سلسـیوس انجـام     درجـۀ  1200دهد کـه واکـنش در دمـاي     ) این نماد نشان می2

  شود. (نادرست) می
  شود. (نادرست) براي تولید ریسمان استفاده می  پروپین) پروپن (نه پلی ) از پلی3
  این جمله کامال درست است. 24) طبق حاشیۀ صفحۀ 4

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

 )سعید نوري(      »1« گزینۀ - 133

  2 2 22 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2
Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)
LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)

  

توانـد تولیـد    تر است، زیرا گاز اکسیژن مورد نیاز تنفس را می استفاده از واکنش اول مناسب
  کند. تري را جذب می بیش 2COزاي مصرف مول برابر، ا کند و به

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

 )میالد کرمی(      »1« گزینۀ -134

3 3 22 4 3 4 2 4 3 4Na SO (aq) Ca (PO ) (s) CaSO (s) Na PO (aq)  

 فراوردة گازي

 فراوردة گازي

 فراوردة گازي
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 )علی علمداري(       »1«گزینۀ - 135

37 5 12 5 50
12 1 16

3 125 12 5 3 125
3 125 3 125 3 125

4

C H O/ /

C H O/ / /
/ / /

CH O

  

3CHمتانول OH  

باشد که از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن  متانول به عنوان الکل چوب معروف می

  شود. حاصل می

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

 )سیدطاها مصطفوي(      »1« گزینۀ -136

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  

 2COگـاز   کاهش جرم مواد موجود در ظرف در اثر انجام واکنش، مربوط به تولید

  است. 

گازي حاصل از واکـنش را   2COتوان جرم  مانده می براي محاسبۀ جرم جامد باقی

  محاسبه و از جرم اولیه مخلوط کم کرد.

80 50
100 100

g
g

1002ناخالص 3?gCO gCaCO  

 1 1 443 2 2 17 6 2100 1 13 3 2
molCaCO molCO gCO

/ gCO
gCaCO molCaCO molCO

  

  مانده جرم جامد باقیجرم اولیۀ مخلوطتولیدي2COجرم 

100 17 6 82 4/ / gمانده جرم جامد باقی  

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

 )امامی مسعود علوي(       »3« نۀگزی - 137

  2 3 3 42 3 2Fe O (s) C(s) CO (g) Fe(l)   
  ابتدا باید محدودکننده را تعیین کنیم:

  75 12 3 2 3
100 1602 3 2 3

gFe O molFe O
gFe O gFe O

32ناخالص 2 3gFe O   

  3 مــول بــه ضــریب3  
2 320 40

molFe O   

خالص        20 1 1
ــالص 100 ناخ 12 4

gC molC
molC

gC gC
   15gCناخالص

مــول بــه ضــریب1    
12

   

  2 3Fe O.3محدودکننده است 1
40 12

   

  3 443 2 22 320 2 12 3 2
molCO gCO

molFe O
molFe O molCO

   

  1 2 4 5 2 22
2

LCO
/ LCO x /

xgCO
  

12اکسید  بنابراین چگالی گاز کربن دي 2/ g.L .است  
 ----------------------------------------------  

 )علی رفیعی(      »2« گزینۀ -138

  ها: بررسی سایر گزینه
  شود، نه منگنز. از منیزیم استفاده می»: 1«گزینۀ 
  شود. در این واکنش از زغال سنگ استفاده می»: 3«گزینۀ 
لوساك  کند که توسط گی هاي ترکیبی را بیان می این گزینه قانون نسبت»: 4«گزینۀ 

  مطرح شد.
----------------------------------------------  

 زاده) سینا باسلی(       »4« گزینۀ - 139

2 2 33 2NaN (s) Na(s) N (g)  

6 3 22 3 2Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)  

2 22 2 2 3Na O(s) CO (g) H O(g) NaHCO (s)  
  هاي فوق: با توجه به واکنش

1 13 284 3 84 23 3
molNaHCO molNa O

gNaHCO
gNaHCO molNaHCO

  

36 2 1 5 23 22
molNmolNa

/ molN
molNa O molNa

  

22 4 21 5 33 62 21 2
/ L N

/ molN / LN
molN

  

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

 )سعید نوري(       »3« گزینۀ - 140
  باشد. فقط عبارت آ صحیح می

  علت نادرستی سایر عبارات:
اتـم کـربن) در    8عبارت ب: بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزوکتان خالص (بـا  

  گیریم. نظر می
  ل شده است.تر از گاز نیتروژن تشکی عبارت پ: هوا، بیش

 خالص
 ناخالص

  خالص
 ناخالص
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عبارت ت: نسبت مولی سوخت به اکسـیژن در موتـور خـودرویی کـه بـا سـرعت معمـولی        

 شود. داري می نگه 16به  1در نسبت  5/12به  1کند، به جاي  حرکت می
----------------------------------------------  

 )سعید نوري(      »1« گزینۀ - 141

  بستگی دارد. انرژي گرمایی عالوه بر دما به جرم ماده نیز

  ها:  بررسی سایر گزینه

هاي شدتی هستند و  ظرفیت گرمایی مولی و ظرفیت گرمایی ویژه خاصیت»: 2«گزینۀ 

  ظرفیت گرمایی یک خاصیت مقداري است.

کتاب درسی، ظرفیـت گرمـایی ویـژه بخـار آب      42طبق جدول صفحۀ »: 3«گزینۀ 

  باشد. تر از ظرفیت گرمایی ویژة یخ می کم

  هاي یک ماده یکسان نیست. توزیع انرژي میان همۀ ذره»: 4«گزینۀ 
 ----------------------------------------------  

 نظر) حامد پویان(      »2« گزینۀ - 142

تر است و با توجه بـه   کربن کم در مقایسه با آلکان هم  اندازة گرماي آزاد شده از آلکن

2Hحالت فیزیکی  Oتر است. کم 2زاد شده در واکنش ، گرماي آ 

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

 مسعود علوي امامی)(       »4« گزینۀ -143

1 4 184150 627 61
200

cal / Jq cal q / J
w J

  :مسیر اول

627 6 200 827 6E q w / / J  

2 350 827 62350
q ?

q /
w J

  :مسیر دوم

1177 6 281 452q / J / cal 

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

 سعید نوري)(       »3« گزینۀ - 144

6 3 22 3 2Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s) واکنش آ:  

23 2CH OH(g) CO(g) H (g) واکنش ب:  

4 3 23 4 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g) واکنش پ:  

2 24 2 2 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g) واکنش ت:  

Hدانیم که  می E wیم ، پس اگر بخواهE  تقریباً باH  برابر شود باید

w .تقریباً برابر صفر باشد  

  تقریبًا صفر است: wدر دو حالت مقدار

  شد.ها با هم برابر با ها و فراورده دهنده هاي گازي واکنش مول -1

  مول گازي در طرفین واکنش وجود نداشته باشد. -2

 را دارند. 1هاي پ و ت ویژگی  و واکنش 2واکنش آ ویژگی 

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

 زاده) بهزاد تقی(       »4« گزینۀ - 145

  شود. گیري دقیق گرماي سوختن مواد استفاده می از گرماسنج بمبی براي اندازه

  گیري است. قابل اندازه Eگرماسنج گرماي واکنش در حجم ثابت یعنی در این 

  شود. محاسبۀ آنتالپی در فشار ثابت توسط گرماسنج لیوانی انجام می

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

 فرد) فاضل قهرمانی(      »1« گزینۀ - 146

  )55ۀ صفح 2الف) نادرست است. (جدول 

گرافیــــتب) نادرست است. آنتالپی استاندارد تشکیل  C(s,   صفر است.  (

  )55صفحۀ  3ج) درست است. (جدول 

 )56د) درست است. (نمودار صفحۀ 

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

 زاده) بهزاد تقی(      »2« گزینۀ - 147

2واکنش استاندارد تشکیل  5N O (g) :به صورت زیر است  

5 112 2 2 52
N (g) O (g) N O (g) H kJ  

1 1
2 2 12 2

1 1 682 2 22 2
1122 2 2 5

N (g) O (g) NO(g) H ?

N (g) O (g) NO (g) H ( )kJ

NO(g) NO (g) O (g) N O (g) H kJ

5
2 2 2 52N (g) O (g) N O (g)  

34 112 11 891 1H H kJ  
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  39:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  دي 27آزمون غیرحضوري  

   
 امامی) مسعود علوي(       »3« گزینۀ - 148

2 2) H O(g) CO(g) H (g)گرافیتC(s,   

3 328 10 5 2 280 10 280Q mc J kJ   

280 ــازي175 فراورده گ  48
kJ

kJ
g

kJ?30فراوردة گازي g   

  است. 175kJواکنش برابر  Hکه دماي یخ کاهش یافته،  با توجه به این

175 تشـــــکیل تشـــــکیل    2H HCO H O   

تشـــــکیل تشـــــکیل175  2H H kJO(g)H O C   

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

 زاده) بهزاد تقی(       »4« گزینۀ - 149

هـا،   باشـد از بـین گزینـه    واکنش منفی بـوده و گرمـاده مـی    Hطبق نمودار، 
باشد و طبق  گرماده می» 4«و » 2«هاي  گرماگیر و گزینه» 1«و » 3«هاي  گزینه

Tتـا حاصـل    0Sفتـه اسـت. (  نمودار، بی نظمی واکنش کـاهش یا  S 
نظمـی   تـوان دریافـت کـه بـی     مـی  4و  2هـاي   مثبت باشد) بعد از موازنه واکنش

  کاهش یافته است. 4واکنش 
2 7 4 62 6 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  
2 22 2 2H (g) O (g) H O(g) 

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

 محمدپارسا فراهانی)(       »4« گزینۀ - 150

ها با یکـدیگر برابـر اسـت، پـس در      جا که در محل برخورد دو نمودار مقدار آن از آن
80کلوین یا  353دماي  C :داریم  

0 0H T S H T S G  
مقداري مثبت اسـت،   Sجا که  رسد و از آن پس واکنش در این دما به تعادل می

80پس در دماي باالتر از  C تـر از   خودي است و در دماي کـم  این واکنش خودبه
80 C ،0G .و عالمتی مخالف عالمت کار دارد 

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

 جواد گتابی)(      »1« گزینۀ -151

  ها: بررسی گزینه

  هاي حل شونده از یکدیگر است. مربوط به جدا شدن مولکول 1H»: 1«گزینۀ 
  شدن شکر (ساکاروز) در آب فرایندي گرماگیر است. حل»: 2«گزینۀ 

تر از انـدازة   اول و دوم بیش با توجه به نمودار، مجموع آنتالپی در مرحلۀ»: 3«گزینه 
  آنتالپی مرحلۀ سوم بوده و انحالل در کل گرماگیر است.

با توجه به گرماگیر بودن انحالل و نامساعدبودن آن، با افزایش آنتروپی، »: 4«گزینۀ 
 شود. خودي انجام می فرایند انحالل خودبه

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

 محمد اسدي)(      »2« گزینۀ - 152

چنین جدول این  و هم 80مورد آ: طبق گفتۀ کتاب درسی در حاشیۀ صفحۀ 
  صفحه،
ها تا پنج کـربن، بخـش قطبـی بـر بخـش نـاقطبی غلبـه دارد و در         در الکل

  اتم کربن، بخش ناقطبی غالب است. 5هایی با بیش از  الکل
ون کنش بین دو یـ  مورد ب: طبق متن کتاب درست است. توجه کنید بر هم

  دوقطبی است.  –کنش یون  تر از برهم قوي
محلول در چربی و  A، ویتامین 80مورد پ: طبق خود را بیازمایید صفحۀ 

  محلول در آب است.  Cویتامین 
دوقطبی دخیل هستند چون هر  –مورد ت: نادرست است. نیروهاي دوقطبی 

 باشند. قطبی میدو ترکیب 
----------------------------------------------  

 جواد گتابی)(      »2« گزینۀ - 153

از  2Oپذیري  کتاب درسی در فشار و دماي برابر انحالل 87با توجه به نمودار صفحۀ 

4CH تر است. بیش  

  ها: بررسی سایر گزینه

پذیري گازها در  براساس قانون هنري، در دماي ثابت با افزایش فشار انحالل»: 1«گزینۀ 

  شود. تر می آب بیش

  باشد. قادر به ایجاد پیوند هیدروژنی نمی HClمولکول »: 3«گزینۀ 

انحالل پتاسـیم هیدروکسـید، سـدیم کلریـد و پتاسـیم نیتـرات در آب       »: 4«گزینۀ 

 باشد. رماده، گرماگیر و گرماگیر میترتیب گ به

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

 محمود برجیان بروجنی)(      »2« گزینۀ - 154

  بررسی موارد:
شـود و ایجـاد یـک     طـور کامـل تفکیـک مـی     در آب به  آ) سدیم کلرید در اثر انحالل

  کند. این عبارت درست است. الکترولیت قوي می
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ـا تفکیـک مـی   ب) مواد الکترو ـوند (هـم   لیت در آب ی ـا یونیـده مـی   NaClچـون  ش شـوند   ) و ی

    ) که یک ترکیب مولکولی است، پس این گزینه نادرست است.HClچون (هم
شـود کـه    پ) در اثر حل شدن گوگرد تري اکسید در آب، سولفوریک اسید تهیه می

   کند. این گزینه درست است. ایجاد مییک الکترولیت قوي 

کنـد درنتیجـه    صورت مولکولی است و یونی ایجاد نمی ت) حل شدن شکر در آب به

 شود.  محلول الکترولیت تهیه نمی

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

 آبادي) مصطفی رستم(     »1« گزینۀ - 155

3گلیسرین با فرمول  5 3C H (OH)  باشد. یک لیتـر   گرم می 92داراي جرم مولی

آن نیـز آب   550gآن گلیسـرین و   550gجـرم دارد کـه    1100gاز این محلول 

   است.

550
921000 1000
550

  یتهموالل

110 87/ mol.kg  

550
550 192 5 98

1 92
/ mol.Lموالریته 

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

 محمود برجیان بروجنی)(    »4« گزینۀ - 156

   ها: بررسی گزینه

تـرین   بـیش  3KNO ، بـا افـزایش دمـا،   85با توجه به نمودار صـفحۀ  »: 1«گزینۀ 

   تغییرات را نشان خواهد داد.

   کنند. ه برمید را از واکنش نقره نیترات و سدیم برمید تهیه مینقر»: 2«گزینۀ 

تـرین ضـد اسـید (شـیر      اصلی سازندة متـداول   منیزیم هیدروکسید مادة»: 3«گزینۀ 

   منیزي) است.

   کتاب درسی درست است. 92براساس حاشیۀ صفحۀ »: 4«گزینۀ 

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

 (محمود برجیان بروجنی)       »1« گزینۀ - 157

نادرست است. به این دلیل که سرعت تبخیر سطحی هر مایع بـه تعـداد   » 1«گزینۀ 

شوندة  هاي موجود در سطح مایع بستگی دارد و در محلول به علت وجود حل مولکول

کند و میزان تبخیر  هاي مایع در سطح محلول کاهش پیدا می غیرفرار، تعداد مولکول

  د.یاب سطحی کاهش می

 جواد گتابی)(    »4« گزینۀ - 158

40با کاهش دما از  C  20به C گرم رسوب ایجـاد   30گرم محلول،  160، در
وب ایجـاد شـده و جـرم محلـول     گرم رس 75گرم محلول،  400شود. بنابراین با  می
   گرم است. 325مانده  باقی

400مانده جرم محلول باقی   75 325  

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

 محمود برجیان بروجنی)(    »1« گزینۀ - 159

   کنیم: ابتدا مقدار مول یون کلرید در آب دریا را محاسبه می

1 2 1 9 1
1 1000 35 5

/ g / gCl molCl
mL g / gCl

   10mLآب دریا

0 00064/ molCl  

   کنیم: مقدار یون نقره را نیز محاسبه می

0 20 002 0 0004
1

/ molAg/ L / molAg
L

  

شود، پـس در اثـر    دهد و رسوب نقره کلرید تشکیل می یون نقره با کلرید واکنش می

  شود. واکنش از غلظت یون کلرید کاسته می

Ag Cl AgCl(s)  

0 00064 0 0004 0 00024/ / / molCl  

  مانده پس از تشکیل رسوب غلظت کلرید باقی

0 00024 0 00024 0 020 01 0 002 0 012
/ / /

( / / ) /
 غلظت یون کلرید

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

 مسعود جعفري)(       »4« گزینۀ - 160

هاي  کننده و در پاك 2COهاي صابونی  کننده گروه قطبی در پاك»: آ«عبارت 

   ها با هم متفاوت است. است که تعداد اکسیژن آن 3SOغیرصابونی 

   دود، آیروسل جامد و یونالیت کف جامد است.»: ب«عبارت 

شونده در مقدار زیادي  تغییر آنتالپی مربوط به حل شدن یک مول حل»: پ«عبارت 

انحــاللرا گرماي انحالل (حالل   Hنامند. ) می   

به کلوییدها  HCl)مانند(افزودن مقداري از یک محلول الکترولیت »: ت«عبارت 

   شود. موجب ایجاد لخته می

 شونده تعداد مول حل
 جرم آب به گرم

 شونده تعداد مول حل
 حجم محلول به لیتر

 آب دریا

 مول حل شونده
 حجم محلول
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