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  دقیقه 20پیشنهادي:  وقت  107تا  98هاي  ریاضی عمومی: ریاضی عمومی: صفحه

  

mxyمرکز تقارن منحنی اگر - 1
x

1
2 x، روي خط 3 y3 4   کدام است؟  mقرار داشته باشد، مقدار 3

1 (5
2  2 (15

2  3 (5
4  4 (15

4  

2شکل مقابل، نمودار تابع با ضابطۀ - 2
5axf (x)

x bx
  کدام است؟  (a,b)باشد. دوتایی مرتب  می 

  

1(( , )5 02   2(( , )3 12  

3(( , )5 02   4(( , )3 12   

fنمودار تابع - 3 (x) ax x bx2 bبه شکل روبرو است. حاصل 3 a  کدام است؟  
  
1 (2-  
2 (3-  
3 (2  
4 (3  

xyنمودار منحنی  - 4
x
2 1

  ؟گذرد نمیگاه مختصات ، از کدام ناحیۀ دست3

  ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

axاگر قسمتی از نمودار تابع - 5 bx cy
x d

2
)Aها نقطۀ  ، به صورت زیر و محل تالقی مجانب , )2   کدام است؟ cباشد، مقدار  2

  
  

1 (1  
2 (2  
3 (4  
  ) صفر4

xقسمتی از نمودار تابع شکل روبرو - 6 bxf (x)
ax dx

2
2

2 2
1

   کدام است؟bdاست، مقدار 

  
1 (4-  
2 (8-  
3 (4  
4 (8  

y قسمتی از نمودار تابع - 7 x ax b25اي به طول  هاي مایل این نمودار در نقطه باشد. اگر مجانب ، به صورت شکل زیر می
هـا  xروي محـور   2

a متقاطع باشند، مقدار b کدام است؟   
  
1 (5  
2 (11-  
3 (11  
4( 5  
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تابع  نمودار - 8
3 2
2

2 4
3 1

x x xf (x)
x x

  کدام است؟ Pکند. نسبت عرض به طول نقطۀ  می قطع Pمجانب خود را در نقطۀ  

1(  13  2 (29  3 (1
13  4 (1

29 

وضعیت منحنی تابع  - 9
2 3 1

2
x xf (x)

x
  آن شبیه کدام گزینه است؟ نسبت به مجانب مایل 

1(     2(   

3(     4(  

2yاگر خط  -10 x  محور تقارن منحنی( a )xy
x | a |

3 1   کدام است؟aباشد، مقدار 5

1(3
2   2(3

2   3(3
4   4(3

4  

  

  
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     203تا  193هاي  صفحه :دانشگاهی پیششناسی  زیست
 

  فرایند تخمیر درست است؟  کدام مورد، دربارة -11
  شود.  چرخۀ کربس نیز تولید می 3گردد که در گام  اي تولید می ) در طی تخمیر الکلی ماده1
  شود.  با احیا کردن پیرووات در نهایت باعث تداوم چرخۀ تولید سوخت رایج سلول می NADH همواره) 2

  کنند.  را بازسازي می NADشود که پس از سه مرحلۀ کلی تولید ماست از جاندارانی استفاده می براي) 3
  یابد.  سلول افزایش می هایی با قابلیت تخمیر الکلی، با تداوم این فرایند مواد اسیدي ی همانند سلولهایی با قابلیت تخمیر الکتیک سلول در) 4

   ؟نیستکدام گزینه، در ارتباط با فرایند تنفس سلولی درست  - 12
   .شود یانتقال الکترون مصرف م رةیدر زنج ژنیمولکول اکس 4جمعاًً در ابتداي گام چهارم،) در صورت توقف چرخه کربس 1
  شود.  مولکول آب تولید می 6) به ازاي یک مولکول گلوکز، در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري 2
  شود.  تولید می ATPمولکول 8در طول فرایند تنفس سلولی، جمعًا  ،B1) در صورت فقدان ویتامین 3
  شود.  فسفات موجود در سلول کم می تري گلیکولیز، میزان آدنوزین 3لۀ صورت نبود فسفات درمرح در) 4

  گیرد، همواره . . .  . صورت می 2FADHبه  FADدر هر سلولی که در آن تبدیل - 13
  شود.  تولید می Aت استیل کوآنزیماز پیروویک اسید، در نهای CO2) با خارج شدن یک مولکول1
  شود.  ) مادة ژنتیک آن قبل از شروع تقسیم میتوز مضاعف می2
  شود.  کربنی حاصل می 4چرخه کربس، ترکیب  3در گام  NADH) با تولید مولکول3
  رسانند.  ري از فرایندهاي متابولیسمی سلول را به انجام میهاي متعددي وجود دارند که بسیا ) درون سلول آنزیم4

  ؟ نیستهاي عصبی انسان صحیح  کدام عبارت، دربارة چرخۀ کربس در سلول - 14
   کند. ، آب تولید میNADHهاي مولکول شود که با گرفتن الکترون اي تولید می ، ماده5) در گام 1
  شود.  تولید می ATPمولکول 24ز، در نهایت ) به ازاي هر مولکول گلوک2
   شود.  شود که طی فرایند تخمیر الکلی در مخمرها از مولکول پیرووات جدا می ، مولکولی تولید می3) در گام 3
   شود. آزاد می CO2مولکول 4) به ازاي هر مولکول گلوکز، 4
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  ها بیش از یک لپه وجود دارد، همواره صحیح است؟  ها داراي پوسته است و در دانۀ بالغ آن بارة همۀ گیاهانی که تخمک بالغ آنکدام مورد، در -15
H، مولکـول FADH2و  NADHهایی که پروتوپالسم زنده و فعال دارند، طی زنجیره انتقال الکترون در میتوکندري با اکسـید شـدن مولکـول     ) در سلول1 O2 

  شود.  تشکیل می
با مولکول اکسیژن ترکیـب   میتوکندريشود که در زنجیرة انتقال الکترون در  هایی که پرتوپالسم زنده و فعال دارند، مولکولی تولید می چرخه کربس در سلول 3) طی گام 2

  شود. می
  اند.  شود که ابتدا به هم چسبیده سلول هاپلوئید تشکیل می 4هاي دیواره کیسه گرده  لول) با تقسیم میوز در س3
  شوند. در زنجیرة انتقال الکترون تولید می ATPمولکول  34) در صورت وجود مقادیر کافی اکسیژن، به ازاي شکسته شدن هر مولکول گلوکز در یک سلول نگهبان روزنه، 4

  شود.  تولید می NADHر گام . . . چرخۀ کربس، همزمان با . . . ،د - 16
   ADPتشکیل – 3) 2  کربنه 4تشکیل ترکیب  – 2) 1
  کربن  اکسید تشکیل یک مولکول دي – 4) 4    تولید اگزالواستات  – 5) 3

  ؟نیستکدام، در انجام فرآیند تخمیر مؤثر  - 17

  NAD) تراکم زیاد NADH  2 و Hخیلی زیاد تراکم) 1
  ) فقدان آخرین پذیرندة الکترون4  ) وجود یک پذیرندة آلی هیدروژن3

 . شود نمیاي موجود در شبکیۀ چشم انسان، .............  در یک سلول استوانه - 18

    ، احیاءNADH) پیرووات به کمک1

2 (NAD در غشاي داخلی میتوکندري، بازسازي  
   ATPصرف تولید  NADH) انرژي ذخیره شده در3
4 (NADH درون مادة زمینۀ سیتوپالسم تولید  

  خستین مرحلۀ تنفس سلولی کدام است؟ هاي ن ویژگی مشترك همۀ گام -19
  شوند.  اي سیال انجام می ) درون ماده2  در سطح پیش ماده  ATP) تولید 1
  دار  کربنی فسفات 6) وجود ترکیب 4  دار  ) انتقال فسفات معدنی به ترکیب کربن3

   شود. در اولین مرحلۀ تنفس سلولی همزمان با . . . ، . . . می -20
    تولید ADP) شکستن گلوکز،2    مصرف  ADP) تولید پیرووات، 1

  تولید  ATP) تولید ترکیب سه کربنی یک فسفاته، 4    تولید  NAD) انتقال دو گروه فسفات معدنی،3
  شود.  وازي گیاه ادریسی، . . . میدر تنفس سلولی ه -21

  تولید ADP) در مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی دو فسفاته،1
  ساخته  CO2اي سیتوپالسم ) در مرحلۀ تبدیل مولکول شش کربنی به پنج کربنی، در مادة زمینه2
  ساخته ATPهاي هیدروژن از بخش داخلی میتوکندري، زمان با خروج یون ، هم) در زنجیرة انتقال الکترون3

  مصرف NAD) در فرایند تشکیل ترکیب سه کربنی بدون فسفات از گلوکز در نخستین مرحلۀ تنفس،4
  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -22

  »ی فرآیند گلیکولیز در سلول پوششی سطح حلزون گوش انسان سالم، هرگاه ترکیبی دو فسفاته . . . در ط«
  گردد. ترکیبی تک فسفاته تولید می  ) مصرف شود در همان گام،1
  شود.  ) تولید گردد در همان گام، مولکول بدون فسفات غیرنوکلئوتیدي مصرف می2
  شود. کمک نوعی پروتئین انجام می ) تولید گردد، اتصال فسفات به قند به3
  شود.  ) مصرف شود، مولکول سه فسفاته تولید می4

  در زنجیرة انتقال الکترون . . . با . . .  - 23

  کند.  کندري وارد میرا به بخش داخلی میتو Hهاي یون ATPبه ADPتبدیل – ) پروتئین آنزیمی1

  کند.  را به بخش داخلی میتوکندري منتقل می Hهاي ، یونADPبه ATPتبدیل –) پروتئین آنزیمی 2

  کند.  را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري منتقل می Hهاي  ، یونATPمصرف –) پمپ پروتئینی غشایی 3

  کند.  را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري منتقل می Hهاي ها، یون صرف انرژي الکترون –) پمپ پروتئینی غشایی 4
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  کند؟ تکمیل می نادرستیعبارت زیر را به   چند مورد، - 24
  »هاي تیروئیدي در خون، . . . افزایش خواهد یافت. بالغ، به دنبال افزایش بیش از حد هورمون در بدن انسان«

  هاي قرمز بالغ و زنده  در گلبول Aالف) تولید استیل کوآنزیم
  ب) تولید و مصرف پیرووات در هر سلول زندة بدن 

  دة خون               هاي قرمز زن ج) فعالیت نوعی آنزیم در گلبول
  هاي بافت غضروفد) میزان تولید الکتیک اسید در سلول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  کند؟  تکمیل می نادرستعبارت زیر را به طور   چند مورد، - 25

اي  . حاصل از فرایند تنفس سلولی در مادة زمینهمجاور هم، به دنبال افزایش . .  Zهنگام فعالیت بدنی در فردي سالم، ضمن نزدیک شدن دو خط «
  »یابد. اي دو سر بازو، . . . افزایش می سیتوپالسم سلول ماهیچه
  غلظت یون هیدروژن خون  – Aالف) تولید استیل کوآنزیم

  کربنات خون  میزان بی –ب) تولید الکتیک اسید 
  ATPمیزان –ج) تولید دي اکسید کربن 

   NADتولید –د) مصرف پیرووات 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  شود، کدام گزینه درست است؟  اکسید از پیرووات جدا می دي هاي زنده که طی آن یک مولکول کربن مین انرژي در سلول هاي تأ در ارتباط با هر یک از روش -26
  ایی الکترون است. ) اکسیژن گیرندة نه1
  شود.  مصرف می ATPبراي تولید FADH2) مولکول 2
  شود.  فسفات، در زنجیرة انتقال الکترون ساخته می تري ) هر مولکول آدنوزین3
  شوند.  ها به ترکیباتی نوکلئوتیددار منتقل می ) در طی تجزیۀ گلوکز، الکترون4

  توانند الکترون گرفته و یا از دست دهند؟  هایی درست است که در غشايِ درونِی میتوکندري قرار داشته و می ام عبارت، دربارة همۀ مولکولکد -27
  دهند.  را مورد استفاده قرار نمی ADPبه ATP) انرژي آزاد شده به هنگام تبدیل1
  شوند. نتقال الکترون به اکسیژن مولکولی، در نهایت موجب تولید آب می) با ا2
  ) در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشاي درونی میتوکندري قرار دارند.3
  کنند.  هاي هیدروژن را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري پمپ می ) یون4

  کنند؟ اکسید کربن آزاد می یک مولکول گلوکز، ديهایی درست است که ضمن مصرف  کدام عبارت، دربارة همۀ باکتري -28
  ، به ترکیب دو کربنی NADHهاي یک مولکول ) انتقال الکترون1
  ATPبراي تولید NADH) استفاده از انرژي ذخیره شده در مولکول2
  زمان با تجزیۀ یک مولکول پیروویک اسید ، همNADH) تولید یک مولکول3
  شدن یک ترکیب سه کربنی ، در مرحلۀ دو فسفاتهNADH) تولید یک مولکول4

 در مقایسۀ گلیکولیز و چرخۀ کربس، کدام گزینه درست است؟ -29
  شود. ربنی تولید میک 3چرخۀ کربس، مولکول  4گلیکولیز همانند گام  2) در گام 1
  شود. تولید می NADHگلیکولیز، مولکول  4چرخۀ کربس همانند گام  5گام  در) 2
  شود. مصرف می ADPچرخۀ کربس، مولکول  2گلیکولیز برخالف گام  4) در گام 3
 شود. کربنی تولید می 6 گلیکولیز، ترکیب 1چرخۀ کربس برخالف گام  1) در گام 4

 کنند؟چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به طورمناسب کامل می -30
  ..........»سلولی، قطعاً کننده پادتن، در مرحلۀ......... تنفسهاي ترشحهاي عضالنی ماهیچۀ دلتایی، ........... سلولدر انسان سالم، در سلول«

  شود.دار دوفسفاته تولید میفقط یک ترکیب کربن در نخستین گام، –اول  –الف) همانند 
  شود. طی چرخه کربس ، ترکیبات پرانرژي با ساختار نوکلئوتیدي تولید می –دوم  –ب) برخالف 
  هاي آزاد در سیتوپالسم نقش دارند. هاي تولیدشده توسط ریبوزومانواعی از آنزیم –هوازي بی –ج) همانند 
  ها مشاهده می شود. رحلۀ اول، شکستن پیوند بین کربن هاي قند گلوکز به کمک آنزیمهمانند م –دوم  –د) برخالف 

1(1   2(2   3(3   4(4  
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  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     227تا  179هاي  : صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیست :هیاپشناسی  زیست
  

  آورد که . . .  . ود میهر گیاهی که بتواند . . . تولید کند، در چرخۀ زندگی خود . . . را به وج -31
  ماند.  پیوسته به اسپوروفیت متصل باقی می –گامتوفیتی  –اي  ) دانۀ تک لپه1
  باشد.  حداکثر قادر به تولید دو گامت می –گامتوفیتی  –) رویان دیپلوئید 2
  کند.  در هنگام جوانه زنی، از گامتوفیت تغذیه می –اسپوروفیتی  –سلولی  4) دانۀ گردة 3
  تغذیه کنندة گامتوفیت است.  –اسپوروفیتی  –تخصص یافته براي تولیدمثل غیرجنسی  ) ساقۀ4

  حرکت القایی تاکتیکی در لقاح  گامت در ....................  نقش دارد.  -32
  ) گیاهان فاقد تراکئید 2  ) گیاهان داراي عناصر آوندي1
  ) گیاهان داراي هاگ4    )گیاهان داراي دانه3

  . نداردسانتریول، ................ برخالف ....................... وجود در هر گیاه داراي  - 33
      بافت هادي  –) ریشه 1
  آنتروزوئید دو تاژکه  –) اسپوروفیت فتوسنتز کننده 2
      گامتوفیت فتوسنتز کننده  –) عنصر آوندي 3
  پیکرة اصلی دیپلوئید  –) دانه 4

  رخالف اتیلن، . . . هر هورمون محرك رشد در گیاهان که . . . ب -34
  ها نقش دارد.  در پیدایش و تمایز اندام  –دهد  هاي گیاهی را کاهش می ) سرعت پیر شدن اندام1
  کند.  در فن کشت بافت، ساقه را تولید می –شود  ) سبب خم شدن ساقه به سمت نور می2
  د دارد. ها توسط انسان کاربر در رسیدن میوه –گردد  ) سبب تحریک طویل شدن ساقه می3
  یابد.  هنگام پیري و رسیدن میوه، افزایش می –شود  زنی می ) موجب جلوگیري از جوانه4

  کنند، ممکن است . . .  . در گیاهانی که در شرایط نامساعد خشکی زندگی می -35
  اي شوند.  تهچرخه یاخ Sزایی، وارد مرحلۀ  هاي ریشه تحت اثر هورمون موثر بر ریشه ) سلول1
  هاي نگهبان روزنه شود.  ) نوعی هورمون سبب افزایش فشار تورژسانس سلول2
  ) رفتار روزانۀ متفاوت با سایر گیاهان مشاهده شود. 3
  ها خارج شود.  ) آب به صورت قطراتی از لبه برگ4

  کند ؟کدام گزینه ، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می -36
  » توان براي . . . استفاده کرد. یهر هورمون محرك . . . را م«
  فروشی  هاي گل در گل داشتن شاخه  شاداب نگه –) طویل شدن ساقه 1
  ها  حفظ جذب آب توسط ریشه –کننده رسیدن مرکبات  ) تسریع2
  هاي کالوسی به ریشه  ل تمایز سلو –هاي ساقه  پذیري دیوارة سلول ) افزایش انعطاف3
  ها  مکانیکی میوه تسهیل برداشت –) تقسیم سلولی 4

  در چرخۀ زندگی خزه، . . .  . -37
  ) قبل از لقاح، در رأس آرکگن، منفذي براي ورود آنتروزوئید وجود دارد. 1
  تر از بخش هاپلوئیدي است.  ) برخالف سرخس، بخش دیپلوئیدي بزرگ2
  توانند تقسیم میوز انجام دهند.  هاي راسی، می گروهی از سلول )3
  ظر شکل و اندازه به یکدیگر شباهت دارند. ) هاگ و گامت، از ن4

  کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -38
  »شود، . . .  کند، . . . هورمونی که باعث . . . می ها را تسهیل می هورمونی که برداشت مکانیکی میوه«

  شود.  در رئوس ریشه تولید می –هاي گل  افزایش شادابی شاخه –) برخالف 1
  یابد.  در پیري افزایش می –هایی که در خروج آب به صورت مایع نقش دارند  بستن روزنه  –ند ) همان2
  باشد.  ها می داراي نوعی اثر بازدارندگی بر رشد جوانه –هاي سلولی  پذیري دیواره   انعطاف –) همانند 3

  یابد.  کاهش می Tiافت و حضور پالزمید در واکنش به زخم مکانیکی ب –هاي انگور بدون دانه  درشت شدن حبه –) برخالف 4
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  آلبومن حاصل . . .  . نیستتتراپلوئید و دیپلوئید ممکن  گل مغربی در اثر آمیزش - 39
  ) تعداد کروموزوم مشابه با یکی از والدین داشته باشد. 1
   ) تعداد مجموعه کروموزومی مشابه با یکی از گیاهان والد داشته باشد.2
 برابر زیگوت باشد.  5/1اي آن کمتر از  هاي هسته ) تتراپلوئید بوده و تعداد کروموزوم3

  ) از رشد و نمو تخم تریپلوئید به وجود آمده باشد و در تغذیه رویان ایفاي نقش کند. 4
  کند؟  تکمیل می نادرستیچند مورد، جمله زیر را به  - 40

  »در هر گونه از گیاهان دو لپه، قطعاً . . . «
  الف) تخمک شامل پارانشیم خورش، منفذ سفت و دو پوسته است. 

  ب) اسپوروفیت در تمام طول عمر خود به گامتوفیت وابستگی ندارد. 
  ج) تعداد تقسیم الزم براي تشکیل گامتوفیت نر کمتر از گامتوفیت ماده است. 

  شود.  یل میزا، تخمک و محتویات آن به دانه تبد د) پس از لقاح گامت نر با سلول تخم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  . . .  . توان نمیدر گیاهان بالغی که گامتوفیت ماده تغذیۀ اسپوروفیت نابالغ را بر عهده دارد  - 41
  ) هدایت شیرة خام را توسط یک نوع آوند چوبی مشاهده کرد. 1
  هاي آزاد شده از یک هاگدان مشاهده کرد.  ) تشکیل دو نوع گامتوفیت را توسط هاگ2
  ) گامتوفیت نر چهار سلولی را در گیاه مشاهده کرد.3
  ) تشکیل دو سلول تخم با عدد کروموزومی متفاوت را در گامتوفیت ماده مشاهده کرد. 4

  گیاه بنت قنسول . . .  . -42
  ) برخالف نرگس زرد نوعی گیاه چند ساله علفی است. 1
  دارد.  ) همانند زنبق، رشد و نموي وابسته به تغییرات طول روز و شب2
  تواند در طول روز در استروما قند سه کربنی تولید کند.  ) برخالف نیشکر، می3
  ها به نفوذ آب و اکسیژن نیاز دارد.  زنی دانه ) همانند سرخس، براي جوانه4

  ؟ باشد نمیشود، صحیح  اي که براي تکثیر گیاه ارکیده استفاده می کدام عبارت، دربارة روش بهسازي - 43
  ساز استفاده کرد.  پنبه توان در تکثیر گیاهان داراي کامبیوم چوب می ) از این روش1
  توانند در رشد و تمایز تودة سلولی کالوس نقش داشته باشند.  ها می ) در این روش سیتوکینین2
  توان براي تکثیر و پرورش گیاهان بالغ دورگه یا هیبرید استفاده کرد. ) از این روش می3
  لغی که براي تولید آن از این روش استفاده شده است، از نظر ژنتیکی هم ارز گیاه والد است. طور حتم گیاه با ) به4

  است؟  نادرستهاي گیاهی، کدام عبارت زیر  در رابطه با عملکرد هورمون - 44
   شود. هاي هدف خود می ها در کشت بافت، باعث تغییر تنظیم بیان ژن در سلول دار کردن قلمه ) هورمون موثر در ریشه1
  شود.  ) در هنگام حمله عامل بیماري گال به یونجه، افزایش هورمون اتیلن همانند فعالیت پپتیدهاي کوچک غنی از گوگرد مشاهده می2
  تواند سبب تسریع بارگیري و باربرداري آبکشی شود.  ) هورمون بازدارنده رشد در مراحل انتهایی نمو همانند ژیبرلین می3
  تواند در تولیدمثل غیرجنسی گیاهان نقش داشته باشد.  نند هورمون اکسین، می) هورمون سیتوکینین هما4

  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -45
 » در تمامی مدتی که دانه گرده کاج در درون اتاق دانۀ گرده قرار دارد، . . . «

  کند.  یهاي پارانشیم خورش، تقسیم میوز خود را شروع م ) یکی از سلول1
  شوند.  ) دو سلول پروتالی از تقسیم سلول دانۀ گرده نارس تولید می2
  اند.  ها را فرا گرفته هاي پارانشیم خورش، اطراف آرکگن ) سلول3
  هاي زنده احاطه شده است.  ) تخمک، توسط یک پوسته داراي سلول4

 گفت ........... تواندربارة چرخۀ زندگی همۀ گیاهانی که ................ دارند، می -46
  هاي نروماده در آن صورت می گیرد.همواره لقاح بین گامت –) توانایی تولیدمثل 1
  تواند از نظر محتواي ژنتیکی تغییر کند. اسپوروفیت نمی –) تولیدمثل غیرجنسی 2
  مواد غذایی آلبومن به طور کامل به لپۀ رویانی دانه منتقل شده است.  –) رویانی با دولپه 3
 اسپوروفیت تأمین کننده مواد غذایی براي گامتوفیت است.  –قابلیت پیوند زدن ) 4
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 کند؟چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -47
  .................»در گیاهان داراي رشد پسین «

  رود. بین میساز، اپیدرم پوست گیاه ازپنبهالف) به دنبال رشد قطري ساقه درپی تشکیل کامبیوم چوب
  باشد. ساز، زنده است ولی فاقد هسته میب) هر سلول بالغ بین دو کامبیوم آوندساز و چوب پنبه

  دهد. ي کاملی تشکیل میهاي آوندي، استوانهج) در مرحلۀ دوم نمو ساقۀ چوبی، کامبیوم آوندي بین دسته
  باشد.پسین بیشتر مینشینند، ضخامت چوب پسین از آبکش د) که چندین مرتبه به بار می

1 (1   2(2    3(3   4(4  
 کند؟تکمیل می نادرسترو، کدام گزینه عبارت زیر را به طور هاي روبهباتوجه به شکل -48

  »بخش شمارة ..................... همانند بخش ..................... «
1 (3 – Bآید. وجود می ، اولین بخشی است که از نمو رویان به  
2 (3 – B ،هـاي رویـان بوجـود     شود و از تقسیم و سیتوکینز سـلول  زنی از زیر خاك خارج نمیپس از جوانه

  آید.  می
3 (1 – Eشود. گیرد و جزء اسپوروفیت جدید محسوب نمیهاي سلولی بخش خارجی تخمک منشأ می ، از الیه  
4 (4 – Dباشد.از یک مجموعه کروموزوم می هایی با بیشآید و داراي سلولهاي رویان بوجود می ، از تمایز سلول  

  . . . . توانند نمیهاي . . .  در . . .  بخش - 49
  فتوسنتز کنند.  –مانند  ریشه –ها  ) گامتوفیت خزه1
  در نزدیکی شکاف گامتوفیت ایجاد شوند. –تولیدمثلی  –زادان آوندي  ) نهان2
  شته باشند. محتواي ژنتیکی مشابه با هاگ دا –ها  راسی گامتوفیت –گیان  ) خزه3
  در ابتدا بر روي گامتوفیت رشد نمایند.  –حاصل از تقسیم زیگوت  –ها  ) اسپوروفیت سرخس4

 کند؟ تکمیل می نادرستطور  کروموزوم وجود دارد. چند مورد، جملۀ زیر را به 10هاي دانۀ گردة رسیدة ذرت  در هستۀ هر یک از سلول -50

  .........»قرار دارد برخالف هر سلولی که در مرحلۀ پروفاز میتوز قرار دارد، الزاماً  IIمیوز در گیاه ذرت، هر سلولی که در مرحلۀ پروفاز «
  باشد.       کروموزوم دوکروماتیدي می 10الف) داراي 

  شود.ب)جزئی از اسپوروفیت گیاه محسوب می
  باشد.   ج)نوعی سلول پارانشیم خورش می

  باشد. د) جزئی از گامتوفیت گیاه می
1(1   2(2   3(3   4(4  

  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     151تا  134هاي  صفحه :دانشگاهی پیشفیزیک 
  

  شود. .............. و براي پرتونگاري از ................. استفاده میعفونی کردن تجهیزات و وسایل از . براي ضد - 51
   xپرتو  - پرتو  )2     پرتو  - x) پرتو 1
  پرتو  –) امواج فروسرخ x     4پرتو  –سرخ  ) امواج فرو3

باشد. این مـوج در کـدام دسـته از     براي یک موج الکترومغناطیسی نمودار تغییرات میدان الکتریکی (مغناطیسی) در یک نقطه از فضا برحسب زمان به شکل زیر می - 52
 هاي الکترومغناطیسی است؟ طیف موج

  
 

  ) فرابنفش 1
  وسرخ فر )2
  ) رادیویی3
  ) نور مرئی 4

mاست؟ ( THzکند. بسامد این نور در آب چند  تغییر می 125nmطول موج یک پرتو هنگام ورود از آب به هوا  - 53
c

s
83 4و  10

 )nآب 3

1 (300  2( 600  3 (500
3  4 (200  
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4به صورت  SIتابع میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی در  -54 2 410 10 3B sin ( t x) الکتریکی مـوج برابـر    و بیشینۀ بزرگی میدان

310 N
C

tاست. در لحظۀ   s16 0، بزرگی میدان الکتریکی در محل چشمۀ موج(x Nچند  (
C

 است؟ 

500) 3   500 )2  ) صفر1 3   4 (310   
رسـند،   برابر پهناي هر نوار است. اختالف فاز دو پرتو نوري که از دو شکاف به محل تشکیل این نوار می 6در آزمایش یانگ، فاصلۀ یکی از نوارها از نوار روشن مرکزي  - 55

  چند رادیان است؟
1 (3  2( 6  3 (9  4 (12  

62در آزمایش یانگ، اگر اختالف راه نوار تاریک پنجم از محل دو شکاف چشمۀ نور برابر  -56 10 m      و فاصلۀ نوار روشن پـنجم از نـوار روشـن مرکـزي
36 10 m اصلۀ پردة نوارها از صفحۀ دو شکاف چند برابر فاصلۀ دو شکاف است؟باشد، ف 

1 (2700  2( 3000  3 (5400  4 (6000  
1رسیدن نوري با طول موج  یآزمایش یانگ اختالف زمان در -57 میکرون از دو شکاف به وسط نوار تاریک چهـارم چنـد ثانیـه     /2

m(cاست؟  )
s

83 10  

1 (1514 10   2( 1414 10   3 (1528 10   4 (1428 10   
دهیم. اگر سایر شرایط هر دو آزمایش یکسان باشد مکان هشتمین نـوار   رنگ انجام می دیگر در آب با یک پرتو نور تکیانگ را یکبار در هوا و بار  آزمایش -58

4شود؟  تاریک در هوا بر مکان چندمین نوار روشن در آب منطبق می
3   n)آب (

1 (5   2( 6   3 (8   4 (10   
  نوار روشن مرکزي چند برابر پهناي هر نوار است؟    در آزمایش یانگ فاصلۀ نوار روشن سومِ باالي نوار روشن مرکزي از نوار تاریک سوم پایین - 59

1 (9   2( 10   3 (11   4 (12   
به وسط نـوار   S2زمان رسیدن نور از شکاف  2tو  Aبه وسط نوار  1Sزمان رسیدن نور از شکاف  1tایم.  آزمایش یانگ را با نور تک رنگی انجام داده -60

A باشد. بین نوار  میA  و نوارO  روشن و چند نوار تاریک وجـود دارد؟ (بسـامد نـور مـورد     (نوار روشن مرکزي) به ترتیب از راست به چپ چند نوار

145آزمایش  10 Hz باشد.)  می 

  
 

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

  
  پاسخ دهید.» 2و  1فیزیک « یا » 3فیزیک «هاي  سؤال  از دو دسته به یکیاست و شما باید  کتابآموزان گرامی، توجه کنید که فیزیک پایه زوج  دانش

  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     76تا  57هاي  : صفحه1+ فیزیک  64تا  48هاي  : صفحه3 فیزیک :3فیزیک 
 

  

 

 گذرد؟  ثانیه از آن می گذرد برابر یک دهم آمپر است. چند الکترون در یک میلی جریانی که از درون رشتۀ یک المپ می -61

(e / C)191 6 10  

1 (/ 146 25 10       

2( / 141 6 10     

3 (/ 151 6 10       

4 (/ 166 25 10   
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یابد. اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر آن را بـه آرامـی افـزایش دهـیم، کـدام یـک از        مقاومت الکتریکی یک قطعه کربنی با افزایش دما کاهش می -62
  حسب اختالف پتانسیل دو سر مقاومت باشد؟ تواند نمودار تغییرات شدت جریان بر نمودارهاي زیر می

1 (  2(   

3 (  4 (  

ترتیب از راست به چپ، جریان عبوري از آن چند آمپر و خطاي مقاومت چند اُهم  ولت باشد، به 210اگر اختالف پتانسیل دو سر مقاومت ترکیبی زیر برابر با  -63
 شوند.) ها از چپ به راست خوانده می است؟ (رنگ

  
1 (1 - /4 2   

2( 10 - /4 2   

3 (1 - /2 1   

4 (10 - /2 1   

دهیم. اگر  باشد و در مداري مطابق شکل قرار می می 2mmو ضخامت سیم  10cmیم که قطر هر حلقه ا اي فلزي، رئوستایی درست کرده کمک سیملوله با -64

71کنـد؟ (  آل، چند آمپر تغییر مـی  جابجا شود، جریان عبوري از آمپرسنج ایده B تا نقطۀ Aدکمۀ لغزنده از نقطۀ  7 10/ .m   و در هـر
  حلقه وجود دارد.)  5متر طول سیملوله،  سانتی

1 (17   
2( /18 5   
3 (/21 9   
4 (20   

1و طول آن  Bبرابر قطر مقطع سیم مسی  A ،3مقطع سیم مسی  قطر -65
 10برابر  Aاست. اگر در یک دماي معین، مقاومت سیم  Bطول سیم مسی  2

  چند اهم است؟  Bباشد، مقاومت سیم 
1 (45   2( 180   3 (60   4 (15   

040الکتریکی سیم رسانایی در دماي  مقاومت -66 C  و در دماي  20برابرC0120  080است. مقاومت این سیم فرضی در دماي  80برابر C  چند اهم
  است؟ 

1 (40  2( 35  3 (50  4 (120  

1سیم مسی در اختیار داریم. جرم سیم اول سه برابر جرم سیم دوم است. اگر قطر سیم اول  دو -67
برابر قطر سیم دوم باشد، در یک دماي معـین مقاومـت    3

  ومت الکتریکی سیم دوم است؟ الکتریکی سیم اول چند برابر مقا
1 (81  2( 9  3 (243  4 (27  
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)1نمودار اختالف پتانسیل دو سر مولدهاي  -68 )2و  ( ها مطابق شکل زیـر اسـت. کـدام     حلقه قرار دارند،برحسب جریان عبوري از آن دار تککه در یک م (
 ترتیب نیروي محرکه و مقاومت درونی مولد هستند.) به rو  ؟ (نیستگزینه در مورد این دو مولد صحیح 

  
1 (r r2 1و  1 2   
  مدار شامل حداقل سه مولد است. )2
  اند.  ) به صورت محرکه در مدار بسته شده2) به صورت ضد محرکه و مولد (1) مولد (3
4 (1   کند یکسان است.  و جریان عبوري که از دو مولد عبور می 2

 کند؟  ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می دهند به نشان می 2Vو  V1آل  مترهاي ایده کم شود، مقادیري که ولت 2Rدر مدار مقابل اگر مقدار  -69

  
  
  یابد.  یابد، کاهش می ) کاهش می1
  یابد. یابد، کاهش می افزایش می )2
  یابد. یش مییابد، افزا ) کاهش می3
  یابد. یابد، افزایش می ) افزایش می4

  چند ولت است؟ 1در مدار مقابل اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد  -70
  
  
  ) صفر1
2( 3   
3 (6   
4 (12   

  
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     146تا  106هاي  صفحه : 1فیزیک 
  

رنگ، به یک عدسیِ همگرا برخورد نموده است. کدام یک از پرتوهاي نشان داده شده، مسیِر پرتوِ خروجی را درست نشان  رو، یک پرتو تک در شکل روبه -71
 دهد؟  می

  
  ) 1) مسیر (1
  ) 2مسیر ( )2
  ) 3) مسیر (3
  ) 4) مسیر (4

  کند؟ در فاصلۀ کانونی عدسی واگرایی قرار گرفته است به عدسی نزدیک کنیم وضعیت تصویر چگونه تغییر می اگر شیئی را که -72
  شود. شود ـ کوچکتر می از عدسی دورتر می )2    شود.  شود ـ بزرگتر می ) به عدسی نزدیکتر می1
  شود. تر میشود ـ کوچک ) به عدسی نزدیکتر می4    شود. شود ـ بزرگتر می ) از عدسی دورتر می3

  شود. نسبت سرعت نور در شیشه به سرعت نور در هوا چقدر است؟  درجه انحراف وارد شیشه می 15تابد و با  درجه از هوا به شیشه می 45با زاویۀ تابش  نور -73

1 (2
3   2( 3

2   3 (2
2  4 (2   

  ) 2در شکل مقابل پرتو خروجی نسبت به پرتو ورودي چند درجه منحرف شده است؟ (ضریب شکست شیشه  -74
  صفر) 1

2( 015   

3 (030   

4 (045   
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قرار  nدر محیط شفاف به ضریب شکست  Bدر هوا و ناظر  Aبینند. ناظر  در راستاي عمود بر سطح جدایی دو محیط همدیگر را می Bو  Aناظرهاي  -75

 بیند؟  متري خود می را در چند سانتی B ،Aاز خود ببیند، ناظر 20cmرا در فاصلۀ  A ،Bدارد. اگر ناظر 

  

1 (20   

2( 30   

3 (28   

4 (32   

شود. زاویۀ حد منشور چند درجه  خارج می ACتابد و از وجه  به منشور می از هوا ABعمود بر وجه  SIرنگ  در منشور شکل زیر، یک دسته پرتو نور تک -76
  است؟ 

  
1 (37   

2( 45   

3 (30   

4 (60   

است، دارد. اگر جسم  cm40اش کمترین مقدار را که برابر  م و تصویر حقیقیاي است که فاصلۀ بین جس یک عدسی همگرا فاصلۀ جسم از عدسی به گونه در -77
  شود؟  نمایی تصویر چند برابر حالت اول می به عدسی نزدیک کنیم، بزرگ 5cmرا 

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

متري از عدسی قرار دارد. در کـدام یـک از    سانتی 15فاصلۀ  و در 10cmعمود بر محور اصلی عدسی همگرایی به فاصلۀ کانونی  6cmجسمی به طول  -78
  شود؟ تر می کوچک 2cmتشکیل شده توسط عدسی هاي زیر، طول تصویر  حالت

    به عدسی نزدیک کنیم.   cm5جسم را ) 1

  از عدسی دور کنیم.  cm5جسم را  )2
    به عدسی نزدیک کنیم.  cm1) جسم را 3
  از عدسی دور کنیم.  cm1) جسم را 4

متر باشد، توان عدسی چند  سانتی 90برابر جسم تشکیل داده است. اگر فاصله جسم تا تصویر  4عدسی از جسمی که مقابل آن قرار دارد، تصویر مستقیم و  یک -79
  دیوپتر است؟ 

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

برابر توان عدسی دیگر است. فاصلۀ دو عدسی چشمی و شیئی در  15ها  و توان یکی از عدسی 75cmدر یک دوربین نجومی فاصلۀ کانونی عدسی شیئی  -80
  اند.) متر است؟ (کانون دو عدسی بر هم منطبق انتیاین دوربین چند س

1 (90   2( 60   3 (80   4 (70  

  دقیقه 10وقت پیشنهادي:     104تا  91هاي  صفحه :دانشگاهی پیششیمی 
  

2در واکنش  -81 3 2 32 2Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)   فلـزAl  3، ................. و یـونFe    ..................... اسـت. زیـرا .....................
  ...................کاهش  –الکترون گرفته و ....................... الکترون از دست داده است و این واکنش از نوع اکسایش 

  است. - Fe3 - Al -اکسنده  –) کاهنده 1

  نیست.  - Fe3 - Al -کاهنده  –) اکسنده 2

  نیست.  - Al - Fe3 -اکسنده  –) کاهنده 3

  است.  - Al - Fe3 -کاهنده  –) اکسنده 4
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 تر است؟ هاي زیر بیش یک از گزینه دار در کدام عدد اکسایش اتم ستاره -82

1 (  2 (  

3 (        4 ( 

 : به جزاند  هاي زیر درست همۀ گزینه -83

  همانند ایرانیان باستان براي ساخت باتري، از دو فلز آهن و مس و محلول نمک خوراکی استفاده کردند. ) ولتا و گالوانی 1
  تواند کاتالیزگر واکنش تولید متانال از متانول باشد.  اکسید با فرمالدهید، نمی فرآوردة جامد حاصل از واکنش نقره )2
  رابر عدد اکسایش اکسیژن آن است. هاي کربن در استون، دو ب جبري عدد اکسایش اتم  ) جمع3
  ) هنگام واکنش فلز سدیم با هیدروکلریک اسید، فلز سدیم نقش کاهنده و آنیون کلرید نقش یون تماشاگر را دارد. 4

1سنج به ترتیب اعداد  به قطب منفی، ولت SHEبه قطب مثبت و اتصال نیم سلول  Bو  Aبا اتصال هر یک از دو نیم سلول  -84 0/و  /2 ولت  44
 دهد. با توجه به آن عبارت کدام گزینه صحیح است؟  را نشان می

  از یون هیدروژن کمتر است.  nA) قدرت اکسندگی گونۀ 1

B)در سلول  )2 A)، هاي انجام شده به صورت  نیم واکنشnA ne A  وmB B me باشد.  می  

A)) در سلول گالوانی 3 SHE) جهت حرکت الکترون از نیم سلول ،A به نیم سلول SHE  .است  

B)) اختالف پتانسیل سلول گالوانی 4 A)  0/برابر   ولت است.  76

  هاي زیر پس از موازنه، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ با توجه به واکنش -85

    4 3 21)Cr Sn Cr Sn   

    2 2 42)Sn Cu Sn Cu   
  است.  2، سه برابر ضریب استوکیومتري گونه کاهنده در واکنش 1الف) ضریب استوکیومتري گونه اکسنده در واکنش 
  برابر است.  2و  1هاي  ب) ضریب استوکیومتري گونه کاهنده در واکنش

  همان واکنش است.  ، سه برابر ضریب گونه اکسنده در2ها در واکنش  ج) مجموع ضرایب استوکیومتري گونه
  تر است. بیش 2، از قدرت کاهندگی گونه کاهنده در واکنش 1د) قدرت کاهندگی گونه کاهنده در واکنش 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کدام مطلب درست است؟  -86

  دهد.  اکنش اکسایش رخ میشد، ابتدا نیم واکنش کاهش و سپس نیم و هاي سیاه و سفید استفاده می ) در فیلم عکاسی که در گذشته براي تهیۀ عکس1
  هاي اکسایش ـ کاهش همواره اکسنده هستند.  هاي پرکلرات و سولفات در واکنش یون )2
KClOواکنش ) 3 P P O KCl3 4 4   از نوع اکسایش ـ کاهش نیست. 10
  شد. ) در گذشته، کاهش هم ارز با گرفتن اکسیژن و اکسایش هم ارز با گرفتن هیدروژن تعریف می4

مـوالر قـرار دهـیم، پـس از پایـان کامـل واکـنش، مجموعـاً          HCl 1گرم از آلومینیم و مس را درون مقدار کـافی از محلـول    50آلیاژي به جرم اگر  -87
242 408  بوده است؟ قدر  شود، درصد جرمی مس در آلیاژ اولیه چه الکترون مبادله می /10

  164Cu : g.mol 0و27Alو( 3 1 67E (Al / Al) / V 0و 2 0 34(E (Cu / Cu) / V   
1 (36  2 (72  3 (14  4 (28  

2CH 
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 کدام یک از موارد زیر درست است؟  -88
  اصیت کاهندگی چشمگیري دارند. ها برخالف آلدهیدها داراي اتم هیدروژن متصل به گروه کربونیل بوده و خ ) کتون1
  شود.  اي هنگام اکسایش متانول تشکیل می آینۀ نقره )2
  شوند.  اسیدها تبدیل می ) آلدهیدها بر اثر اکسایش به کربوکسیلیک3
  شود. نور قرار گیرد سفید می حاوي بلورهاي بسیار ریز نقره برمید در ژالتین بودند و هنگامی که این فیلم در برابر تابش  هاي عکاسی در گذشته  ) فیلم4

 ...» ، فلز ... باشد، Xاگر «؟ کند نمیچند مورد از مطالب زیر، جملۀ مقابل را به درستی کامل  -89

2 0 76E (Zn / Zn) / V) ،2 0 44E (A / A) / V ،2 1 18(E (B / B) / V   
  

  کنند. حرکت می Xبه سمت الکترود  Zn2هاي  یون Aالف) 
  است. 1ها در مدار بیرونی در مسیر  جهت حرکت الکترون Bب) 
  یابد. یپس از انجام واکنش جرم تیغه کاتدي روي کاهش م Aج) 
0نیروي الکتروموتوري این سلول  Bد)    ولت است. /42

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

Feهاي  دو سلول الکتروشیمیایی در اختیار داریم. سلول اول شامل نیم سلول -90 (aq) / Fe(s)2  وX (aq) / X(s) موتـوري   یـروي الکتـرو  بوده و ن

0استاندارد آن برابر  Yهاي  ولت است. سلول دوم شامل نیم سلول /78 (aq) / Y(s)2  وFe (aq) / Fe(s)2  بوده و نیروي الکتروموتوري استاندارد
0آن برابر  هـاي زیـر درسـت     شـود. کـدام یـک از گزینـه     سلول به ترتیب قطب منفی و قطب مثبـت محسـوب مـی    ولت است و آهن در این دو /32

0است؟( 2 0 44E (Fe / Fe) / V  و جرم مولیX  وY  گرم بر مول در نظر بگیرید.)  65و  64را به ترتیب  
  است.  Yتر از فلز  براي اکسید شدن بیش X) تمایل فلز 1
  است.  1تقریباً برابر )، 2در سلول ( Y) به تغییر جرم الکترود 1در سلول ( Xهاي برابر در دو سلول، نسبت اندازه تغییر جرم الکترود  ) با فرض مبادله الکترون2
/سلول برابر  Y ،emfو  X) در سلول الکتروشیمیایی متشکل از دو فلز 3 V1   است.  10
  استفاده کرد. Yو  Xهایی از جنس  سولفات از ظرف (II) داري محلول آهن توان براي نگه ) می4
  

باشند و تنها براي یادگیري و تمرین  اسفند می 9صورت کامل یا بخشی از آن خارج از مبحث آزمون  ها ستاره درج شده است، به توجه: سواالتی که در کنار آن
  شوند. هاي مرتبط پیشنهاد می نبیشتر براي آزمو

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

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:    38تا  24 هاي صفحه :3شیمی 
  

  است؟ نادرستکدام عبارت  -91

  دهند.  هاي حجمی معینی با هم واکنش می رکیبی، در دما و فشار ثابت گازها با نسبتهاي ت ) طبق قانون نسبت1
  کند.  لیتر را اشغال می 4/22هر مول گاز، حجمی برابر  STP) در شرایط 2
  لیتر دارند.  4/22) طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، یک مول از گازهاي مختلف حجمی برابر 3
  یکسان، یک مول از گازهاي مختف حجم ثابت و برابري دارند.  ) در دما و فشار4

 چند مورد از عبارات زیر با توجه به شکل زیر درست است؟  -92
  

    هاي موجود در هر دو ظرف برابر است.  آ) میانگین انرژي جنبشی ذره
  گزارش شده است.  SIدر  Bو  Aب) دماي ظرف 

  برابر است.  85گرم آب  50با  Bرم از آب ظرف گ 20پ) میانگین انرژي جنبشی ذرات موجود در 
  کمتر است.  Bاز ظرف  Aت) انرژي گرمایی ظرف 

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

10گاز متان با چگالی  L5ها در  تعداد اتم -93 8/ g.L ها در چند گرم گاز کلر برابر است؟  با تعداد مولکول 

(C ,H ,Cl / : g.mol )112 1 35 5  
1 (37/44  2 (75/88  3 (75/17  4 (5/35  

*
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 عبارت کدام گزینه درست است؟  -94

Li)ي هوا در فضاپیماها از لیتیم پراکسید  تصفیه براي) 1 O)2 یا لیتیم هیدروکسید(LiOH) شود.  استفاده می  
  است.  18هاي گازي برابر  سان، مجموع ضرایب استوکیومتري گونه) در واکنش اکسایش گلوکز در بدن ان2
  ترین هیدروکربن را تولید کرد.  توان ساده ) از واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ می3
 شود.  مایع تولید می) در واکنش مولد گاز، در کیسه هواي خودرو سدیم 4

 STPمول آب مطابق معادلۀ موازنه نشدة زیر، واکنش دهنده محدود کننده کدام است و حجم گاز تولید شده در شرایط  05/0 و PCl5گرم 085/2از واکنش  -95

P)باشد؟ لیتر می چند میلی ,Cl / ,H ,O g.mol )131 35 5 1 16  

5 2 3 4PCl (s) H O(l) H PO (s) HCl(g) 

1 (PCl51120     2(PCl51400     

3(H O21120     4(H O21400   
/کیلوگرم بخار آب، چند لیتر گاز متان (با چگالی 9%) و 80کیلوگرم زغال سنگ (با درصد خلوص  6از واکنش  -96 g / L1 ) تولید خواهد شد؟ (بازة واکنش را  6

H)% در نظر بگیرید.) 50 ,C ,O :g.mol )11 12 16  
1(L1000   2(L1250   3(/ L1562 5   4(L2000   

Feفرض کنید براي تولید فلز آهن از  -97 O2 Feگرم  40کنیم. در روش اول  ، از دو روش استفاده می3 O2 19/واکـنش داده و  کافی را با کربن  3 گـرم   6
Feگرم  10شود. در روش دوم،  آهن تولید می O2 5/را با کربن مونوکسید کافی واکنش داده و  3 شود. بازده درصدي کدام واکنش  تولید می Feگرم  2

Fe)شود؟  تولید می STPدر شرایط  2COبیشتر است و در مجموع دو واکنش، چند لیتر گاز  ,O : g.mol )156 16  
5/) واکنش دوم ـ 2     9) واکنش اول ـ 1 88   
5/) واکنش اول ـ 3    9) واکنش دوم ـ 4     88

 کند؟  کامل می نادرستیهاي (الف) و (پ) را به درستی و جاي خالی عبارت (ب) را به  کدام گزینه، جاهاي خالی عبارت -98

  شود. هاي هوا از ............... استفاده می ، در کیسهNaN3الف) براي حذف سدیم تولید شده از تجزیۀ
  به دلیل افزایش سریع دما، بر اثر یک واکنش ............... در آن است.  هاي هوا، ب) انبساط سریع گاز در کیسه

  هاي هوا شود.  ، به تنهایی . . . سبب پر شدن ناگهانی کیسهNaN3تولید شده از تجزیۀ N2پ) گاز
    تواند  اکسید ـ گرماده ـ می (II)) آهن 1
  تواند  گرماگیر ـ نمی -اکسید (II)) آهن 2
    تواند  اکسید ـ گرماگیر ـ می (III)) آهن 3
  تواند  اکسید ـ گرماگیر ـ نمی (III)آهن ) 4

  اند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت -99

  باشد.  اکسیژن واکنش دهنده محدود کننده می الف) هنگام در جا کار کردن موتور ماشین، 
  ب) بهترین راه بهسوزي موتور، همواره افزایش نسبت سوخت به اکسیژن است. 

  اتم کربن است. 12تا  5ن مخلوطی از چند هیدروکربن متفاوت با پ) بنزی
  ماند. صورت اضافی باقی می ترین مقدار سوخت به ت) هنگام روشن کردن موتور، حالتی است که بیش

1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  
 است؟  نادرستهاي زیر  چند مورد از شکل -100

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

*
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Cاگر متوسط آنتالپی پیوند -101 Cl ،330 کیلوژول بر مول باشدH  باشد؟  کیلوژول می 1320کدام واکنش 

1((g)CCl (g) C(g) Cl4 22     

2(CCl (g) C(g) Cl(g)4 4   

3(C(g) Cl(g) CCl (g)44     

4(C(g) Cl (g) CCl (g)2 42   
 چند مورد از عبارات زیر درست است؟  -102

  الف) یک ژول، مقدار گرماي الزم براي افزایش دماي یک گرم آب خالص به اندازة یک درجه سلسیوس است. 
Hب) مقایسۀ ظرفیت گرمایی ویژة O2هاي مختلف به صورت در حالتH O(g) H O(s) H O(l)2 2   است. 2

  گویند.  هاي سازندة یک ماده اعم از چرخشی، ارتعاشی و انتقالی، حرکت گرمایی می هاي منظم ذره پ) به حرکت
  گویند.  هاي سازندة یک نمونه ماده، دما می ت) به میانگین انرژي گرمایی ذره

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
اندازیم. دمـاي تعـادل    می C20گرم آب با دماي  380وس است، در ظرفی داراي درجه سلسی 67گرمی از مس را که دماي آن برابر  500یک قطعۀ   - 103

 مس  چند کلوین خواهد بود؟ 
Jc / )

g C
0 آبو  38

J(c /
g C

4 2   

1 (298  2 (39  3 (25  4 (373  
  . . . به جزاند  نادرستهاي زیر  همۀ عبارت -104

  ي یک  ماده به نمایش درآمده است.  هاي گرمایی ذرات سازنده  نوع از حرکت 2ل ) در شکل مقاب1
  ي سیلیسیم خالص از ترکیب سیلیسیم تتراکلرید مایع و منیزیم حالت فیزیکی جامد دارد.  هاي واکنش تهیه ) تنها یکی از فرآورده2

  در نظر گرفت.  Cal1توان ظرفیت گرمایی ویژه آب را معادل ) می3

  خاصیت مقداري وجود دارد.  1) در میان خواص ترمودینامیکی (فشار، چگالی، ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی مولی، آنتالپی استاندارد تشکیل و غلظت) تنها 4

باشد، انرژي درونی سامانه چند ژول 236J کالري و 80اگر گرماي مبادله شده در واکنش سوختن کامل یک مول پروپان و کار انجام گرفته به ترتیب برابر  -105

0200و دماي 1atmکند؟ (واکنش در فشار تغییر می C (.انجام شده است 

1 (100-  2 (100+  3 (572+  4 (572-  
 است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -106

  شود و مرز آن ممکن است مانند دماسنج بسته، یا مانند یک لیوان شیر، باز باشد.  شود، گفته می که براي مطالعه انتخاب می ) سامانه، به بخشی از محیط1
  تر است.  ) تفاوت آنتالپی استاندارد تبخیر و ذوب جیوه از آب و اتانول بیش2
  ماند.  ی ظرفیت گرمایی مولی آن ثابت می) با تبخیر مقداري از یک مایع خالص،ظرفیت گرمایی مایع کاهش پیدا کرده ول3
  هر سه، مقادیري منفی دارند.  Eو w ،Hهاي ) در واکنش تجزیۀ نیتروگلیسیرین،در فشار ثابت کمیت4

 است؟ نادرستکدام مورد  -107
  تر از صفر است. لماس، بزرگ) آنتالپی استاندارد تشکیل ا1
  گیري شده است. ) آنتالپی تشکیل عنصرها در حالت استاندارد، صفر اندازه2
  تر است. هاي مختلف یک عنصر، پیوند اتمی در دگرشکل پایدارتر، قوي ) در بین دگرشکل3
  گوییم. ماده می شود، واکنش تشکیل آن اش تولید می ) به واکنشی که طی آن یک مول ماده از عنصرهاي سازنده4

 باشند؟  می نادرستچند مورد از موارد زیر  -108

3و Br(l)،NaCl(s)الف) آنتالپی استاندارد تشکیل سه مادة  5 3 3C H (NO ) (g) باشند.  مثبت می  
Eکربنات  وژنهیدر ي نیتروگلیسرین همانند واکنش تجزیۀ سدیم ب) در واکنش تجزیه q  .است  

  باشد.  می 2CHهاي برابر تعداد گروه 5در ترکیب بنزین مورد استفاده خودروها،  3CHهاي  ج) تعداد گروه
ایع و منیزیم خالص همانند حالت فیزیکی لیتیم کربنات تولید شده در واکنش دار حاصل از واکنش سیلیسیم تتراکلرید م د) حالت فیزیکی در ترکیب منیزیم

  تصفیۀ هواي فضاپیماهاست. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

*

*

*

*

*

*

*

*
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هــاي واکــنش کــدام  در فــراورده COکیلــوژول گرمــا آزاد کنــد، درصــد حجمــی 1066هــاي زیــر بســوزد و  گــرم پروپــان طبــق معادلــه 22اگــر  -109
C)است؟ , H :g.mol )112 1  

3 8 2 2 2 15 3 4 2200C H (g) O (g) CO (g) H O(g) H kJ )1  

3 8 2 2 2
7 3 4 18602C H (g) O (g) CO(g) H O(g) H kJ )2  

1 (4/28  2 (5/12  3 (4/11  4 (57/8 
 اند؟  هاي زیر درست ها از بین عبارت کدام عبارت -110

F(g)،3Oالف) آنتالپی تشکیل (g) مت است. و الماس هم عال  
F، نصف آنتالپی پیوند F(g)ب) آنتالپی تشکیل F(g)  .است  

  تر است.  پ) گرماي سوختن یک گرم اتان از یک گرم متان بیش

0ها ي هیدروکربن ت) در سوختن همه 0H E .است  
 ) پ و ت 4  ) ب، ت 3  ) الف، پ 2  ) الف، ب1

  

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:     64تا  29هاي  صفحه :2شیمی 
  

  

 است؟  نادرستکدام گزینه  -111

  یابد.  ها، از باال به پایین افزایش می پذیري فلزات قلیایی برخالف هالوژن ) واکنش1
  هاي نجیب، به آرایش الکترونی آنها مربوط است.  پایداري گاز )2
  خوارند.  برق هستند و چکشها رساناي خوب گرما و  ) فلز3
  به صورت مایع است.  atm1) حالت فیزیکی دو عنصر نافلزي در دماي اتاق و فشار 4

 است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -112

هاي اکسیژن و هیـدروژن در یـک    ترکیب با اتمشود که در آن عناصر بر اساس ظرفیت خود در  ردیف مشاهده می 8ستون و  12) در جدولی که توسط مندلیف ارائه شد، 1
  اند.  گروه قرار گرفته

  هاي جدول خود را خالی گذاشت.  ها، برخی از خانه ها و اصل افزایش تدریجی جرم اتمی در دوره مندلیف براي رعایت اصل تشابه خواص در گروه )2
Ea) اکا آلومینیوم با فرمول اکسید 3 O2   بینی کرده بود.  از عناصري است که مندلیف وجود و خواص آن را پیشیکی  3
  گیري جرم اتمی است.  هاي موجود در جرم اتمی عناصر در جدول به علت خطا در اندازه نظمی ) فرض مندلیف این بود که بی4

 کدام عبارت درست است؟  -113

  دهند.  اي را فلزها تشکیل می درصد عنصرهاي جدول دوره 91) حدود 1
  ها را برخالف روند افزایش جرم اتمی در جدولش قرار داد.  با اینکه جرم اتمی نیکل از کبالت کمتر است، مندلیف آن )2
  نیز به همین دلیل است.   هاي آن نظمی اند و بی هاي اتمی قرار گرفته ) در جدول مندلیف، عناصر مطابق با جرم3
  شود.  که در کف دست به سرعت ذوب می ) گالیم فلزي با نقطۀ ذوب پایین است، به طوري4

X65اگر در یون تک اتمی  -114  باشد، چند مورد از مطالب زیر دربارة آنها درست است؟  7ها برابر با  ها و نوترون تفاوت شمار الکترون 2

  دارد. به تناوب چهارم و گروه دهم جدول تناوبی تعلق  X  اتم ●

7ها به بزرگترین عدد کوانتومی اصلی آرایش الکترونی این یون برابر با  نسبت مجموع تعداد زیر الیه ●
  است.  4

lالکترون با  8داراي  Xاتم  ●   است.  0
  تر هستند.  تر و دیرذوب سخت 2و  1گیرد که همۀ آنها از فلزات گروه  اي از فلزات قرار می در دسته Xعنصر  ●
1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  

 ... .  جز بهاند  هاي زیر درست همۀ عبارت -115

  بیشتري از عنصر قبل و بعد از خود دارند.  IE1ها صفر است،  هاي آن ترونالک sm) اتم عناصري از دورة دوم جدول تناوبی که مجموع 1
  بینی شده مندلیف بود.  تر از مقدار پیش مقدار چگالی مشاهده شده عنصر گالیم، بیش )2
  شود.  ) از نئون در تابلوهاي روشنایی تبلیغاتی و لیزرهاي گازي استفاده می3
  تر است.  ها بیش دورة آن از انرژي نخستین یونش دیگر عناصر هم 18تین یونش عناصر گروه ) انرژي نخس4

*

*
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 است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از گزینه -116

  تري برخوردار است و همه اکتینیدها هستۀ ناپایداري دارند.  ) در اکتینیدها ساختار هسته نسبت به آرایش الکترونی از اهمیت کاربردي بیش1
  دارد.  Beترین نقطۀ ذوب را بعد از  ترین فلز قلیایی خاکی بیش فراوان )2
  ها در سه مورد نادرست بود.  بینی کرد که این پیشگویی ) مندلیف خواص ده عنصر را پیش3
  است.  24ها برابر  فرآورده ها و برمید و پتاسیم برمات، مجموع ضرایب مولی واکنش دهنده ) در واکنش تولید آب برم از پتاسیم4

 است؟  نادرستهم گروه باشد، کدام گزینه  49Inهم دوره و با  35Brبا  Xاگر عنصر  -117
      ) در زمان مندلیف ناشناخته بود. 1
Xبا اکسیژن ترکیبی با فرمول  )2 O2   دهد.  می 3
69/) عنصري فلزي با جرم اتمی 3       است.  7
  رسد.  ) با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می4

 است؟  نادرستر با توجه به جدول زیر که مربوط به انرژي نخستین یونش عناصر تناوب دوم و سوم جدول تناوبی است چند مورد از مطالب زی -118

G F E D C B A عنصر  
500 2080 1680 1310 1400 1090 800 kJIE ( )

mol1  

  است. Eترین تعداد عنصر گازي شکل در یک تناوب، در تناوب حاوي عنصر  الف) بیش
  وجود است. در گروه خود تنها نافلز م Bب) عنصر 

  گازي تک اتمی است که از برخی عناصر هم گروهش ترکیبات شیمیایی شناسایی شده است.  Fپ) 
  کمترین الکترونگاتیوي را بین عناصر موجود در جدول فوق دارد.  Aت) 

  ، در نمودار شعاع برحسب عدد اتمی در هر دوره همواره در نقاط ماکزیمم قرار دارند. Gث) عناصر هم گروه عنصر 
1 (4  2( 3  3 (2  4 (1  

یدروژن را برحسب عدد اتمی آنها نشان ) با الکترونگاتیوي اتم هFتا  Liکدام نمودار روند تغییرات تفاوت الکترونگاتیوي عناصر دورة دوم جدول تناوبی ( -119
 دهد؟  می

  
  
  
1 (    2(   
  
  
  
  
3 (    4 (  
 

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -120
و عنصر پس از آید که با ... الکترون بین آن دو همراه بوده و در نتیجه، هر د ها به وجود می ضمن واکنش یک مول سدیم با .... مول گاز کلر، پیوندي ... بین آن«

 » رسند. تشکیل پیوند به آرایش گاز نجیب ... می

1 (1
  ، ضعیف، اشتراك، مشابهی 1 )2    ، قوي، انتقال، مشابهی 2

3 (1
  ، قوي، اشتراك، متفاوتی 1) 4    ، قوي، انتقال، متفاوتی 2

 ان شده است؟ چند مورد از موارد زیر به درستی بی -121
  دهند.  هایی با بارهاي یکسان تشکیل می ، کاتیون12الف) همۀ عناصر گروه 

  شود و در این حالت رساناي جریان برق است.  هاي دیگر در آب حل می ب) سدیم کلرید مانند همۀ نمک
  هاي تشکیل دهندة یک ترکیب یونی جامد هیچ گونه حرکتی ندارند.  ج) ذره

 ها وابسته است.  ها و آنیون هاي نسبی کاتیون شبکۀ بلور یک نمک به اندازهها در  د) آرایش یون
1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  
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  است؟ نادرستکدام مورد از مطالب زیر  -122
  ها بستگی دارد.  هاي یونی به صورت یک الگوي تکراري است که به اندازه نسبی یون ها در ترکیب ) آرایش یون1
  یابد.  یی، با افزایش شعاع کاتیون، انرژي شبکۀ بلور کاهش میهاي فلزات قلیا در شبکه هالید )2
  ها است.  ها در شبکۀ بلور آن ها و کاتیون ) علت خنثی بودن ترکیبات یونی، برابر بودن شمار آنیون3
  شود.  ترتیب آنها نسبت داده می گراد به درجه سانتی 734و  801اهاي ذوب ، دمKBrنسبت به  NaCl) به دلیل بیشتر بودن انرژي شبکه بلور 4
 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام -123

MgCl2 ،Mgهایی مانند  ) به ترکیب1 N3   گویند.  ترکیب یونی دوتایی می BaOو  2
  جدول تناوبی، کمترین الکترونگاتیوي متعلق به دومین عنصر است.  13در گروه  )2
  شوند. ) فلزات قلیایی همانند فلزات قلیایی خاکی با آب سرد وارد واکنش نمی3
  یابد.  هاي درونی در یک گروه از پایین به باال کاهش می ثر پوششی الکترون) بار مؤثر هسته در یک تناوب از چپ به راست افزایش و ا4
 نسبت کاتیون به آنیون در ردیف ... از ستون چپ با نسبت آنیون به کاتیون در ردیف ... از ستون راست برابر است.  -124

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

11اند؟  هاي زیر درست بیان شده چه تعداد از عبارت -125 16 39 14(H ,O ,K ,N :g.mol ) 

  اند.  هاي یکسانی تشکیل شده نیتریت، آزید، سولفیت همگی از تعداد اتم هاي کلریت، آ) یون

  ، پایداري بیشتر ولی شعاع کوچکتري دارد. Naدر مقایسه با اتم  Naب) یون 
  پ) درصد جرمی نیتروژن در آمونیوم نیتریت بیشتر از پتاسیم آزید است. 

 تر از فرو سولفات است.  هاي موجود در یک مول کوپریک برومات کم عداد اتمت) ت

1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  
 هاي یونی به نسبت سخت و شکننده است و نقطۀ ذوب و جوش آن ................ است. نمک خوراکی مانند ................ ترکیب -126

    باال –) بیشتر 2    باال –) همه 1
  پایین –بیشتر ) 4    پایین –) همه 3

 ها را از راست به چپ بخوانید.)  ترین مقدار انرژي آزاد شده به کدام واکنش مربوط است؟ (گزینه ترین و کم بیش -127

    a)Na (g) Cl (g) NaCl(s)   

2
22b)Mg (g) F (g) MgF (s)  

    2
22c) Na (g) O (g) Na O(s)   

d)Mg (g) O (g) MgO(s)2 2  

1 (b d   2( a d   3 (c a   4 (d b   

 هاي زیر درست هستند؟  چه تعداد از عبارت -128

  هاي کوپرو پرمنگنات و کوپریک منگنات باشد. تواند فرمول دو ترکیب متفاوت با نام می4CuMnOآ) 

0ها تقریباً برابر  دي هیدروژن فسفات، نسبت نوع عنصرها به تعداد اتم (III) ب) در ترکیب یونی آهن   است.  /18

2پ) در ترکیب  2Rb O 2کند و انرژي شبکۀ آن از  آنیون از قاعدة اوکتت پیروي نمیK S تر است.  بیش  

 باشد. ت) نسبت شمار آنیون به کاتیون در سدیم کرومات همانند نسبت شمار کاتیون به آنیون در منیزیم هیدروژن فسفات می

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

  سولفات  (II)مس   منگنات (III)آهن   1
  کلسیم هیدروکسید   نیترات  (III)کبالت   2
  منیزیم نیترید   فروهیدروژن کربنات   3
  پتاسیم پراکسید  آلومینیم سولفیت   4
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  20: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه  بهمن 25
  

هاي  لزهاي لیتیم، سدیم، پتاسیم و روبیدیم با هالوژنهاي یونی حاصل از ف اند (ترکیب هاي قلیایی با هم مقایسه شده در نمودار مقابل، انرژي شبکۀ هالیدهاي فلز -129
 نادرستگیري  دهد. با توجه به آن کدام نتیجه اي، انرژي شبکۀ هالیدهاي مربوط به یک فلز قلیایی را نشان می فلوئور، کلر، برم و ید) و هر سري چهار نقطه

 هستند؟ 

  
  تر از لیتیم برمید است.  کمهاي آنیون و کاتیون مجاور در پتاسیم کلرید  ) فاصلۀ هسته1

  است.  Clو  Liهاي  تر از مجموع شعاع یون کم Fو  Naهاي  ) مجموع شعاع یون2
  است.  RbFشبکۀ  تر از انرژي بیش LiBr) انرژي شبکۀ 3
 ترین نقطه مربوط به روبیدیم یدید است.  ) باالترین نقطه مربوط به لیتیم فلوئورید و پایین4

0اگر به  -130 4مول نمک  /1 27FeSO . H O  درصد کاهش یابد، مقـدار   20گرما داده شود و جرم آن حدودx      در فرمـول شـیمیایی جامـد باقیمانـده

4 2FeSO .xH O  156تقریباً کدام است؟ 32 16 1(Fe ,S ,O ,H g.mol )  

1 (6   2( 5   3 (4   4 (3   
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  22:  صفحه  تجربی ام قدیمنظختصاصی ا  98ماه  بهمن 25آزمون غیرحضوري 

   
 عمومیریاضی 

  
  )سینا محمدپور(  »  4«گزینۀ  - 1

mxyمنحنی
x

1
2 فیک بوده و مرکز تقارن آن، محل برخـورد  ا، یک تابع هموگر3

   باشد. هاي افقی و قائم می مجانب

3
2 2

m( ,   : مرکز تقارن(

mx mlim
xx

1
2 3   افقی :مجانب  2

32 3 0 2x x مجانب قائم:  

xآنجایی که این نقطه روي خط حال از y3 4 قرار دارد، پس باید مختصات  3
  آن در معادلۀ مذکور صدق کند. 

3 15 153 4 3 22 2 2 4
m( ) ( ) m m  

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

  )منش نیرسول محس(  »  3«گزینۀ  - 2
شود، این است که این تابع فقط یک مجانب قائم دارد.  ودار تابع حاصل میآنچه از نم

  لذا عبارت مخرج باید یک ریشۀ مضاعف داشته باشد. پس: 

x bx b ( )( ) b02 20 4 1 0 0 0  
xاز طرفی مشخص است که خط مماس بر نمودار در نقطۀ افقـی بـوده و لـذا     4

  تابع در این نقطه صفر است، پس:  مشتق
25 2 5

2 4
ax ax x(ax )f (x) f (x)

x x
  

40 54 0 16 32 40 0 16 40 16 2f ( ) a a a a  

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

  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »  4«گزینۀ  -3

 1ر برابـ  توان نتیجه گرفـت کـه حـد تـابع در     با توجه به نمودار رسم شده، می

yدانیم منحنی به معادلۀ  از طرفی میاست.  ax bx c2  با شرطa 0 

byهایی به معادلۀ  داراي مجانب مایل a | x |
a2

  است. پس: 

2 3 1 12
blim (ax x bx ) lim (ax | x |)

x x
  

1 1 12 2
b blim (ax x ) lim ((a )x )

x x
  

  ها از بین بروند. پس: xدر نتیجه براي آنکه تساوي فوق برقرار شود، باید
b b b a ( )1 2 2 1 3
2

a و  1  

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

  )علی شهرابی(  »  4«گزینۀ  - 4

  حورهاي مختصات عبارتند از: دانیم محل تقاطع نمودار تابع با م می

( )y( ) 2 0 1 10 0 3 3
  

2 1 10 0 2 1 03 2
xy x x

x
  

x)    همچنین داریم: ) ( x )y
(x ) (x )

2 3 2 1 5 02 23 3
  

xتابع مذکور به ترتیب برابـر بـا   افقیو  قائمهاي  از طرفی مجانب yو 3 2 
  باشند.  می

 
  کند. چهارم عبور نمی ۀنتیجه از ناحیدر 

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

  )امیر زراندوز(  »  1«گزینۀ  - 5

xاز نمودار معلوم است که x س به ازايپ، مجانب قائم است 2 مخرج کسر  2
  : شود میصفر 

d d2 0 2  
ها، ریشۀ مضاعف مثبـت دارد (چـون در   xدر برخورد با محورنمودار تابع از طرفی 

ها مماس شده است.) یعنی دلتاي صـورت کسـر بایـد    xسمت راست مبدأ بر محور
  صفر باشد: 

b ac20 4 0  
براي این کار صورت کسر را بر مخـرج تقسـیم    .آوریم مجانب مایل را بدست می حال
  کنیم و خواهیم داشت:  می

y ax a b2 مجانب مایل: 
y ولی مطابق شکل، مجانب مایل x بنابراین:  ،است  

aa , a b b11 2 0 2 

b ac ( ) ( )c c
2 4 0 22 4 1 0 1  

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

  )سروش موئینی(  »  2«گزینۀ  - 6

)f عدد ها، با عدد مجانب افقی برابر اسـت.  yبرخورد با محور ۀیعنی عرض نقط 0(
  پس: 

2 20 11f ( ) lim f(x) a
ax

  

xتجزیۀ عبارت ، در نتیجهمضاعف منفی دارد ۀمخرج کسر ریش dx2 باید به  1

x)صورت dباشد پس 21( 2  .  

 صورت
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  23:  صفحه  تجربی ام قدیمنظختصاصی ا  98ماه  بهمن 25آزمون غیرحضوري 

   
ها مماس xمحور بر سمت راست درمضاعف مثبت دارد (منحنی  ۀصورت کسر ریش

xعبارت ۀشده است) پس تجزی bx22 x) باید بـه صـورت   2 )22 باشـد   1
b  :پس 4   

bd  و در نهایت داریم: 8   
---------------------------------------------  

  )رویا عاقب(  »  3«گزینۀ  - 7

5ها  تابع داراي دو مجانب مایل است که محل تالقی آن 02( ,   د: باش می (

ax y xax ax b : x
ax y x

22 1 2
2

  مجانب مایل 

522 2 2 2
a a ax x x a x ها  محل تالقی مجانب  

5a  
  از طرفی با توجه به نمودار داریم:

( , ) b b20 0 4 10 6   

a b 11   
---------------------------------------------  

  )فروشان ایمان چینی(  »  2«نۀ گزی - 8
  یابیم: ابتدا با تقسیم صورت بر مخرج کسر، مجانب مایل تابع را می

x x x x x

( x x x) x

x x

( x x )

x

3 2 22 4 3 1
3 22 6 2 2 10
210 3
210 30 10

27 10

  

2پس مجانب مایل تابع، خط  10y x :خواهد بود. حال طبق فرض سؤال داریم  

x x x x x x x x x x
x x

3 22 4 3 2 3 22 10 2 4 2 4 28 102 3 1
  

x x 1027 10
27

  

  بر روي مجانب مایل واقع است. پس: Pاز طرفی نقطۀ 

y x y ( )10 2902 10 2 10
27 27

  

  در نتیجه نسبت عرض به طول این نقطه برابر است با:

290
27 2910
27

  

  )اصغر شریفی علی(  » 1«گزینۀ  -9

  یابیم: ابتدا مجانب مایل تابع را می

x x x

( x x) x

x
( x )

2 3 1 2
2 2 1

1
2

1

 

1yپس مجانب مایل تابع  x باشد که با توجه به مثبـت بـودن شـیب آن،     می
  اند. از طرفی داریم: نادرست» 4«و » 2«هاي  گیریم گزینه نتیجه می

f (x) (x ) lim
x xx

1 11 02 2  

fدر نتیجه  (x) x ، نمـودار تـابع پـایین    xو به عبارتی زمانی که  1
  مجانب مایل آن قرار دارد.

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

  )مهر علی رستمی(  »  2«گزینۀ  -10
دانیم محور تقارن تابع هموگرافیک، از مرکز تقارن آن که محل برخورد  می

ذا ابتدا مرکز تقارن تابع را کند. ل باشد، عبور می هاي افقی و قائم تابع می مجانب
  یابیم: می

)  مجانب افقی a )xlim f (x) lim a
xx x

3 1 3 1   

  براي یافتن مجانب قائم کافی است ریشۀ مخرج را بیابیم:
x | a | x | a |0  

  بنابراین مختصات مرکز تقارن تابع برابر است با: 
(| a |, a )3 1  

  طه را در معادلۀ مذکور، صدق دهیم: حال کافیست مختصات این نق

a a a
y x a | a |

a a a
0 3 1 22 3 1 2 0 3 1 2  

a

a

3
2
3
4

 

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

 دانشگاهی پیششناسی  تزیس
  

  ایلیا قهرمانی)(  » 1«گزینۀ  - 11
 دیـ تول زیـ کـربس ن چرخـۀ   3کـه در گـام    دیـ آ یبوجود م CO2 یالکل ریتخم یط
   .شود یم

 (غ ق ق)

 صدق در معادله
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  24:  صفحه  تجربی ام قدیمنظختصاصی ا  98ماه  بهمن 25آزمون غیرحضوري 

   
  ها:  بررسی سایر گزینه

  ی صادق نیست. لکلدر مورد تخمیر اها گلوکز است.  سوخت رایج سلول) 2

  سازند. می NADتخمیر الکتیکی، گلیکولیز و  ،فرایند دو این جانداران پس از) 3
  شود. ولکولی اسیدي محسوب نمیم شود که اتانول تولید می ) در تخمیر الکلی4

----------------------------------------------  
 ایلیا قهرمانی)(  »  2«گزینۀ  - 12

  ها: بررسی گزینه
در زنجیـرة  شود که  تولید میNADHمولکول 8، کربس 3گام ) از ابتدا تا 1گزینۀ

  کند. مولکول اکسیژن مصرف می 4 انتقال الکترون،
 2FADHو NADHمولکـول  12مجموعـًا   ،) به ازاي هر مولکول گلوکز2زینۀگ

شود و طبـق   الکترون در زنجیرة انتقال الکترون مصرف می 24شود. یعنی  حاصل می

H e O H O12 2 2 22
مولکول آب در زنجیـرة انتقـال الکتـرون     12، 

  شود.  تولید می
در  ؛شـود  تولیـد نمـی   A، استیل کـوآنزیم  B1) در صورت فقدان ویتامین3گزینۀ
شـود   تولید می NADHمولکول  2و  ATPمولکول 2تنها طی گلیکولیز  ،نتیجه

حاصـل   ATPمولکـول  NADH ،6مولکـول  2ز که در زنجیرة انتقال الکتـرون ا 
  .ATPمولکول 8شود  عاً میشود که جم می

 1شود و فقط در گام  گلیکولیز انجام نمی 3 ۀمرحل ،) در صورت فقدان فسفات4گزینۀ
  شود.  صرف میمATPمولکول 2 گلیکولیز

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

  ایلیا قهرمانی)(  »  4«گزینۀ  - 13

 .شود ها دیده می کاریوتوها و پر منظور سوال تنفس هوازي است که در یوکاریوت
  ها:  بررسی گزینه

  د اکسیژن ممکن است تخمیر صورت گیرد. و) در اثر نب1
  . شوند هاي عصبی تقسیم نمی ) سلول2
  شود.  چرخه کربس انجام نمی ،) در تخمیر3
این جمله درست  1 شناسی و آزمایشگاه کتاب زیست 11 ۀصفح ۀ) با توجه به جمل4

  است. 
----------------------------------------------  

  ایلیا قهرمانی)(  » 1«گزینۀ  - 14

 و اگزالواستات؛ NADH،Hشود: ماده حاصل می سهچرخه کربس  5گام  طی
انتقال الکترون  ةپذیرنده الکترون در زنجیر طبق متن کتاب درسی، اما دقت شود که

  ها:  گزینهبررسی سایر  .Hنه ،است O2مولکول
 مولکـول  6گیـرد یعنـی    چرخه کـربس صـورت مـی    2) به ازاي هر مولکول گلوکز 2

NADH، 2 مولکولFADH2  مولکول 2و ATP شود که در نهایت  تولید می
  شود.  تولید می ATPمولکول 24طی زنجیرة انتقال الکترون 

  است. CO2مولکول منظور )3
به ازاي هر مولکول گلـوکز  شود.  تولید می CO2مولکول 2) در هر چرخه کربس 4

  گیرد. چرخۀ کربس صورت می 2نیز 

  ایلیا قهرمانی)(  »  4«گزینۀ  - 15

  ها:  بررسی گزینه
 هندارد و چرخ وجودهاي غربالی میتوکندري  ) دقت شود که در سلول2و  1

  گیرد.  ه انتقال الکترون صورت نمیکربس و زنجیر
  نداشته باشد.  پرچمی باشد و جنسک ی) ممکن است گیاه 3
  شوند. در زنجیرة انتقال الکترون تولید می ATPمولکول  34) 4

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

  )مهدي جباري(  »  3«گزینۀ  - 16
  شوند. و اگزالواستات تولید میNADHچرخۀ کربس،  5در گام 

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

  )84(سراسري خارج از کشور   »  2«گزینۀ  - 17

 ي آلی هیدروژن: با استفاده از یک پذیرنده NADتخمیر یعنی بازسازي

  تخمیر O2در صورت نبود هیدروژنی ي آل پذیرنده

NADH  2در صورت فقدانOتخمیر 
----------------------------------------------  

  )93سراسري (  » 1«گزینۀ  - 18

کافی براي انجام تنفس هوازي نباشد احیاي پیرووات به  اکسیژناگر 
اي هنگام ورزش شدید  هاي ماهیچه گیرد که در سلول صورت می NADHکمک
 شود. هاي شبکیه انجام نمی و در سلول افتد می اتفاق

  ها: بررسی سایر گزینه
 ي انتقال الکترون در غشاي داخلی میتوکندري در زنجیره»: 3و2« هاي گزینه

NAD رژي آزاد شده از شود و ان بازسازي میNADH صرف تولیدATP 
  شود. تولید می NADH،3ATPکه از هر  شود می

  شود. تولید می ATPو NADHدر فرایند گلیکولیز در سیتوپالسم»: 4«گزینۀ 
----------------------------------------------  

  )مهدي جباري(  »  2«گزینۀ  - 19

گلیکولیز اولین مرحلۀ تنفس سلولی است. این فرآیند درون مادة زمینۀ سیتوپالسـم  
  دهد. رخ می

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

  )مهدي جباري(  » 1«گزینۀ  - 20

 ADPدو مولکول پیرووات با مصرف چهار مولکـول  در گام چهارم گلیکولیز، تولید 
  همراه است.

در  ADPدهد، در حالی که تولیـد   کربنه در گام دوم رخ می شکستن ترکیب شش
  شود. گام اول انجام می

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

  )االروندیانشکیبا س(  »  4«گزینۀ  - 21

  شود.  ، تولید میNADHشده و مصرف NADمنظور گلیکولیز است که در آن
  : ها گزینهبررسی سایر 
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سـاخته   ATPمصرف وADPپیرووات، بهدر مراحل تبدیل گلوکز دو فسفاته  )1

  د. شو می
  دهد.  منظور چرخه کربس است که در بخش داخلی میتوکندري رخ می )2
به بخش داخلی  هاي هیدروژن یون، هم زمان با ورود سازATPتوسط آنزیم  )3

  شود.  ساخته می ATPمیتوکندري،
----------------------------------------------  

  )مهنی مهدي برخوري(  »  3«زینۀ گ -22

دو  ی، قند شش کربنADPاند از: هاي دو فسفاته عبارت در گلیکولیز، مولکول
   .دو فسفاته یفسفاته و ترکیب سه کربن

شود.  فسفاته تولید می 2ترکیبات  3و  1هاي  ، دقت شود در گام»3«در مورد گزینۀ 
 2کربنه  3، قند 3فسفاته و در گام  2کربنه  6و قند  ADPهاي  مولکول 1در گام 

  گیرد. ها صورت می فسفاته که در هر گام اتصال فسفات به قند توسط آنزیم
----------------------------------------------  
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سـت  وکنـدري بسـیار زیـاد ا   هیدروژن در فضاي بـین دو غشـاي میت   هاي تراکم یون
هیدروژن را به فضاي بـین دو   هاي یب غلظت یونبنابراین پمپ غشایی در خالف ش

  آورد. ها به دست می انرژي مورد نیاز خود را از الکترونراند و  غشاي میتوکندري می
تبدیل می کند ولی جزء  ATPرا به ADPساز، ATPآنزیم )2و  1هاي  گزینه

  قال الکترون نیست. زنجیرة انت
  دهد.  ) این کار را انجام میATPپمپ غشایی با مصرف انرژي الکترون (نه)3گزینۀ 

----------------------------------------------  
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  یابد. هاي تیروئیدي در خون، سوخت و ساز بدن افزایش می زایش هورموندنبال اف به
  کنند.  عبارت را به نادرستی تکمیل می »د«و  »الف«موارد 

لبول قرمز دهد در حالی که گ در میتوکندري رخ می Aالف) تولید استیل کوآنزیم
  میتوکندري ندارد.  بالغ و زندة موجود در خون

گلوکز و  مصرف و میزانیابد  افزایش میب) در پرکاري غدة تیروئید سوخت و ساز 
  شود. نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیشتر می

شود و به کمک آنزیم  اکسید و آب تولید می دي کربن ،گلوکز مصرفج) با افزایش 
  شود.  هاي قرمز به اسید کربنیک تبدیل می انیدراز کربنیک گویچه

  دهد. اي رخ می ماهیچهدر بافت  یکییر الکتد) تخم
----------------------------------------------  
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  موارد:  بررسی

   )دهد. (نادرست در بخش درونی میتوکندري رخ می Aالف) تولید استیل کوآنزیم 
شـود؛ پـس تـأثیري در میـزان      نمـی  تولیـد  CO2 ب) هنگام تولید الکتیک اسـید 

  کربنات خون ندارد. (نادرست)  بی
  دهد. (نادرست)  ج) تولید دي اکسید کربن در بخش درونی میتوکندري رخ می

و هنگام تبدیل  شود در تخمیر الکتیکی پیرووات موجود در سیتوپالسم مصرف مید) 

  . (درست) دشو تولید می NADپیرووات به الکتات 

  علیرضا آروین)(  »  4«گزینۀ  -26

پیرووات جدا  ازاکسید  دي هوازي و تخمیر الکلی، یک مولکول کربن سلولیدر تنفس 
  شود.  می

  ها: بررسی گزینه
  است. (نادرست)  ترکیب دوکربنی: در تخمیر الکلی، گیرندة نهایی الکترون 1گزینۀ 
تولیـد  FADH2مولکـول  ،لـی هوازي مثل تخمیر الک بی سلولی: در تنفس 2گزینۀ 
  شود. (نادرست)  نمی

  : براي تخمیر الکلی صادق نیست. (نادرست) 3گزینۀ 

هـوازي   سـلولی و در تـنفس   ،NADهـا بـه   ، الکتـرون : در تخمیر الکلی4گزینۀ 

ــه الکتــرون ــا ب ــاتی   ؛شــوند منتقــل مــی FADو NADه کــه هــر دو ترکیب
  نوکلئوتیددار هستند. (درست) 

----------------------------------------------  
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هـایی تشـکیل شـده اسـت کـه در غشـاي درونـی         زنجیرة انتقال الکترون از مولکول
د یا از دست دهند. هیچ یک از ایـن  بگیرن الکتروننند اتو قرار دارند و میمیتوکندري 

ند. (دقت کنید که نک استفاده نمی ATPه شده در مولکول رها از انرژي ذخی مولکول
 NADHهـاي پـر انـرژي     از الکتـرون  هـاي هیـدروژن   یونرژي الزم براي انتقال نا
  شود.)  فراهم می FADH2و

----------------------------------------------  
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هاي هوازي در تنفس سلولی و  کنند از نوع باکتري تولید می CO2هاي که باکتري -
  هوازي در تخمیر الکلی.  هاي بی باکتري

فسفاته  دو ۀگلیکولیز دارند. مرحل لۀها مرح هاي زنده از جمله باکتري سلول ۀهم -
دهد. در این مرحله به هر  سه گلیکولیز رخ می ۀشدن ترکیب سه کربنی در مرحل

شود و یک  دار، یک گروه فسفات دیگر منتقل می کربنی فسفات 3مولکول 
  شود.  تولید می NADHمولکول

  ها:  بررسی سایر گزینه
دهد  در تخمیر الکلی رخ می هوازي است. هاي بی مربوط به باکتري»: 1« ۀگزین

به ترکیب دو کربنی منتقل و اتانول تولید  NADHهاي یک مولکول الکترون
  شود.  نیز تولید می CO2 شود. در تخمیر الکلی گاز می
ز انرژي انتقال الکترون ا ةهاي هوازي است. در زنجیر مربوط به باکتري»: 2« ۀگزین

شود. در باکتري هوازي،  استفاده می ATPبراي تولید  NADHذخیره شده در
  گیرد.  انتقال الکترون در غشاي پالسمایی انجام می ةزنجیر
هاي هوازي است. در تبدیل پیروویک اسید به استیل  مربوط به باکتري»: 3« ۀگزین

  شود. تولید می NADHو یک مولکول CO2یک مولکول Aکوآنزیم 
----------------------------------------------  
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، مولکول ADPچرخۀ کربس، با مصرف مولکول  2گلیکولیز برخالف گام  4در گام 
ATP شود. تولید می  
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  )محمد مهدي روزبهانی(  » 1«گزینۀ  - 30

  درست است. بررسی سایر موارد:» ج«فقط مورد 
کربنی دوفسفاته ، مورد الف) دقت کنید در گام اول گلیکولیز عالوه بر ترکیب شش

  شود. نیز تولید می ADPدو مولکول 
می دانیم که مرحلۀ دوم ». قطعاً«ورد ب) دقت کنید در صورت سوال گفته شده م

  تواند تخمیرالکتیکی باشد نه تنفس هوازي !تنفس سلولی در عضالت اسکلتی می
شود زیرا هاي درون سلولی استفاده میمورد ج) در گلیکولیز براي تجزیه قند از آنزیم
هاي درون سلولی نیاز هستند. از طرفی  پروتئین ها و آنزیم ها براي انجام واکنش

دانشگاهی هم  شناسی پیش کتاب زیست 193دقت کنید در واکنش صفحۀ 
  بیان شده است. این موضوع براي تخمیر الکتیکی نیز صحیح است.» ها آنزیم«

  شود. هاي قند گلوکز در مرحلۀ دوم دیده نمی مورد د) شکستن پیوند بین کربن
 ----------------------- -----------------------  

 پایهشناسی  زیست
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گـان در  شـود. اسـپوروفیت بازدان   ن تولیـد مـی  دانۀ گردة چهار سلولی توسط بازدانگا
  کند.  ) تغذیه میآندوسپرم درون دانه (گامتوفیتزنی، از  هنگام جوانه

  ها:  بررسی سایر گزینه
نر گیاهان  گامتوفیتشود.  دانه تولید می اهان نهاناي فقط توسط گی لپه ) دانۀ تک1

  ماند. شود و پیوسته باقی نمی افشانی از این گیاهان خارج می دانه هنگام گرده نهان
توانند  . بازدانگان میشود بازدانه تولید می ودانه  ) رویان دیپلوئید توسط گیاهان نهان2

  چندین گامت را در گامتوفیت مادة خود تولید کنند.
(ریزوم) براي تولیدمثل غیرجنسی  تغییر شکل یافتهها نیز داراي ساقۀ  ) سرخس4

ها، گامتوفیت فتوسنتز کننده و کامالً مستقل از اسپوروفیت  هستند، اما در سرخس
  است. 

----------------------------------------------  
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ها نقش دارد.  ها و سرخس قاح آنتروزوئید و تخمک خزهحرکت القایی تاکتیکی در ل
  ها گیاهان فاقد تراکئید هستند.  خزه

----------------------------------------------  
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صر آوندي و داراي گامتوفیت اباشند که فاقد عن خزه و سرخس داراي سانتریول می

  : ها گزینهیر کننده هستند. بررسی سا فتوسنتز
  ) سرخس ریشه دارد. 1
  ) سرخس اسپوروفیت فتوسنتز کننده دارد. 2
  ) در خزه پیکرة اصلی هاپلوئید است. 4

----------------------------------------------  
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دهد،  هاي گیاهی را کاهش می که سرعت پیر شدن اندام اي هورمون گیاهی
ها نقش  ست. این هورمون در فن کشت بافت، در پیدایش و تمایز اندامسیتوکینین ا

    شود.) زایی می ساقه بدارد (سب

  ها:  بررسی سایر گزینه
این هورمون در فن  .شود ن ساقه به سمت نور میدب خم شب) هورمون اکسین س2

  کند.  زایی می کشت بافت، ریشه
دانه  هاي بی درشت شدن میوه وب تحریک طویل شدن ساقه ب) هورمون ژیبرلین س3

ها  میوه نبراي رسید نیز یلنتر از هورمون اگاز طرف دی ؛شود (تریپلوئیدي) می
  شود.  استفاده می

شود.  زنی می یبرلین، موجب جلوگیري از جوانهژ) هورمون آبسیزیک اسید برخالف 4
و گیاهان مراحل انتهایی نم ةکنترل کنند هاي ون به همراه اتیلن از هورموناین هورم

  یابند.  هر دو افزایش می  هستند و در هنگام پیري و رسیدن میوه
----------------------------------------------  
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ها، در حضور نور  برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس انۀرفتار روز
سته بمانند و از هدر رفتن آب ها ب شود در طول روز، روزنه متفاوت است و سبب می

  جلوگیري شود. 
  ها:  بررسی سایر گزینه

  شود. ها استفاده می دار کردن قلمه براي ریشههورمون اکسین، از ) 1
) شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک 2
اهش فشار ها (پالسمولیز و ک کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه می

هاي نگهبان روزنه) و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع  تورژسانسی سلول
  شود.  ها در شرایط نامساعد می رویش دانه و رشد جوانه

شود. این پدیده موقعی انجام  نامیده می قتعری ،ایعم ت) خروج آب از گیاه به صور4
کمتر از شدت جذب باشد.  گیرد که فشار آب در داخل گیاه زیاد، اما شدت تعرق می

هاي تابستان که خاك هنوز گرم است و عمل جذب ادامه دارد، اما   این حالت در شب
شود. به عالوه در مواقعی  یافته است، مشاهده می شبه علت سرد شدن هوا تعرق کاه

که هوا گرم و اتمسفر اشباع از بخار آب است (در مناطق گرمسیري)؛ یعنی در 
ذب آب باال، ولی تعرق پایین است، پدیده تعریق به علت که سرعت ج یشرایط

  اي در گیاهان قابل مشاهده است.  افزایش فشار ریشه
بی وهاي آبی که در منتهی الیه آوندهاي چ اي به نام روزنه هاي ویژه تعریق از راه روزنه
ر حاشیۀ هاي آبی د ها همواره باز است. روزنه شود. دهانه این روزنه قرار دارند انجام می

هاي گیاهان تیره گندم  هاي الدن، عشقه و گوجه فرنگی و یا در انتهاي برگ برگ
  وجود دارد. 

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

  میعاد مختاري)(  »  3«گزینۀ  - 36

   ها: بررسی گزینه
هاي گل در  شود اما شاخه ین باعث تحریک طویل شدن ساقه میلبری) مثالً ژ1گزینۀ

  دارد.  لفروشی را شاداب نگه نمیگ
ها  اسید باعث حفظ جذب آب از ریشه آبسیزیک) منظور اتیلن است ولی 2گزینۀ
   .شود می

شود.  هاي کالوسی به ریشه می ) منظور اکسین است که باعث تمایز سلول3گزینۀ
   زایی) (ریشه
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لی سلویم مانع تقس و شود ها می ن باعث تسهیل برداشت مکانیکی میوهتیل) ا4گزینۀ

  است نه محرك آن. 
----------------------------------------------  
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در رأس اسپوروفیت خزه، هاگدان وجود دارد که در آن با تقسیم میوز هاگ تولید 
  شود.  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
، امکان ورود آنتروزوئید باشد. بنابراین ) رأس آرکگن خزه، تا قبل از لقاح بسته می1

  به درون آن وجود ندارد. 
باشد و گیاه  تر می زرگوروفیت بپها گامتوفیت از اس ها برخالف سرخس ) در خزه2

  اصلی است. 
بینید، هاگ و گامت خزه، از نظر شکل و اندازه به  می 9-3) همانطور که در شکل 4

  یکدیگر شباهت ندارند. 
----------------------------------------------  
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کند که نوعی بازدارنده رشد  ها را تسهیل می هورمون اتیلن برداشت مکانیکی میوه

  بازدارندگی رشد دارد.  ، اثرهاي جانبی باشد همانند هورمون اکسین که بر جوانه می
  بررسی سایر موارد: 

  شود.  ) سیتوکینین در رئوس ریشه تولید می1
  باشند.  هاي آبی همواره باز می روزنه )2
  یابد.  زا افزایش می ) اتیلن در واکنش به زخم مکانیکی بافت و عوامل بیماري4

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

  خلیل زمانی)(  »  4«گزینۀ  - 39

شود و  گل مغربی تتراپلوئید نر و دیپلوئید ماده باشد، آنگاه آلبومن تتراپلوئید میاگر 
) اگر جاي والد نر و ماده جابجا شود آنگاه آلبومن پنتاپلوئید n)5 بنابراین  .شود می

  آمده باشد.  لوئید به وجود یپممکن نیست آلبومن در اثر رشد تخم تر
----------------------------------------------  
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گیاه دو لپه ممکن است بازدانه  کنند؛ عبارت را کامل می درستی به» د«و » ج«موارد 
دقت شود با توجه به ذکر شدن گونه در صورت سؤال نر یا ماده  دانه باشد. یا نهان

  بررسی عبارات نادرست: بودن در این سوال مطرح نیست و باید کلی بررسی کرد.
  الف) در بازدانگان تخمک یک پوسته دارد. 

  ماده است.زدانگان اسپوروفیت در ابتداي رویش وابسته به گامتوفیت ب) در با
----------------------------------------------  
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گیرد.  در دو گیاه خزه و بازدانگان، گامتوفیت ماده تغذیۀ اسپوروفیت نابالغ را به عهده می
  در مورد خزه صادق است.» 2«بازدانگان و گزینۀ  در مورد» 3«و » 1«هاي  گزینه

  ها:  بررسی گزینه
هدایت شیرة خام در بازدانگان توسط یک نوع آوند چوبی (تراکئید) صورت ) 1گزینۀ 

  گیرد. می

هاي آزاد شده از  ) در گیاه خزه، گامتوفیت نر و گامتوفیت ماده توسط هاگ2گزینۀ 
  گردد.  ان تشکیل میدیک هاگ
   بازدانگان است.یژگی ) و3گزینۀ 
  ی نهاندانگان است. گ) ویژ4گزینۀ 

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

  )علی پناهی شایق(  »  2«گزینۀ  -42
ابسته به نور ویاه بنت قنسول روز کوتاه و گیاه زنبق روز بلند است و هر دو گلدهی گ

غییرات طول روز و شب صورت ی) دارند که رشد و نمو این گیاهان در اثر تگ(نور دور
  گیرد.  می

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

  )مازیار اعتمادزاده(  »  4«گزینۀ  - 43
کنند که براي تکثیر درختان  براي تکثیر گیاه ارکیده از روش کشت بافت استفاده می

راي تکثیر تواند ب شود. این فن می ساز) استفاده می میوه (داراي کامبیوم چوب پنبه
ها مورد استفاده  هاي تولید شده در روش مهندسی ژنتیک و الحاق پروتوپالست سلول

ارز والد  هم از نظر ژنتیکی الزاماً ،در این روش هقرار بگیرد. پس گیاه بالغ تولید شد
  باشد.  خود نمی

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

  )مازیار اعتمادزاده(  »  2«گزینۀ  -44
سازي سلول اثر  هورمون اکسین براي تغییر فعالیت سلول، روي پروتئین»: 1«گزینۀ 

کارهاي سلول دخالت دارند پس تنظیم بیان  ۀها در انجام هم رد زیرا پروتئیناگذ می
  کند.  ژن سلول تغییر می

یابد اما دقت کنید  زا افزایش می میزان اتیلن در واکنش به عوامل بیماري»: 2«گزینۀ 
قارچی است و تاثیري روي عامل بیماري گال  الیت پپتید غنی از گوگرد، ضدفع

  (باکتریایی) ندارد. 
هاي بازدارنده رشد و ژیبرلین، به ترتیب در رسیدگی میوه و نمو  هورمون»: 3«گزینۀ 

اربرداري آبکشی بتوانند در سرعت بارگیري و  میوه نقش دارند؛ در نتیجه می
  قش داشته باشند. (جابجایی شیره پرورده) ن

ها و هورمون سیتوکینین در  دار کردن قلمه هورون اکسین در ریشه»: 4«  گزینۀ
  کشت بافت نقش دارد. 

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

  محمد مهدي روزبهانی)(  »  4«گزینۀ  - 45
  است. در تخمک نابالغ، هنوز سلول پارانشیم خورش میوز را شروع نکرده»: 1«گزینۀ 
ها به دانه گرده رسیده،  گرده نارس و تبدیل آن ۀهاي دان تقسیم سلول»: 2«گزینۀ 

   .گیرد قبل از گرده افشانی صورت می
  در تخمک نابالغ، هنوز آندوسپرم و آرکگن تشکیل نشده است. »: 3«  گزینۀ

تخمک بالغ و نابالغ در بازدانگان، توسط یک پوسته حفاظت شده و »: 4«گزینۀ 
  هستند.هاي زنده  ي سلولدارا

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

  محمد مهدي روزبهانی)(  »  4«گزینۀ  -46

دانــه دار هســتند و  اهـان یگ وجــز یزدن دارنــد کــه همگـ  ونـد یپ ییدرختـان توانــا 
  است. تیگامتوف يبرا ییکننده مواد غذا نیتام تیاسپوروف
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  :ها نهیگز ریسا یبررس
  دهند. یانجام م ییبکرزا اهانیگ یبعض ) 1 ۀنیگز
تواند  یم یکیژنت يالقاح پروتوپالست ها ، محتوا ای یدر صورت هم جوش ) 2 ۀنیگز
  کند. رییتغ
  .ستین حیبازدانه ها صح يبرا ) 3 ۀنیگز

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

  )علی کرامت(  » 1«گزینۀ  - 47

  است. حیصح »د«فقط مورد 
  ) ستیپوست ن وجز درمیاپ (رود  یم لیتحل درمی، اپ يرشد قطر یدر پ الف) مورد
  .ستین حیآبکش صح میسلول همراه و سلول پارانش يبرا ب) مورد
  .ردیگ یموضوع در مرحله سوم صورت م نیا ج) مورد
  و چند ساله هستند  یاست که همگ یچوب اهانیمنظور از صورت سوال ، گ د) مورد

  است. نیپس از ضخامت آبکش شتریب نیدر آن ها ضخامت چوب پس
----------------------------------------------  

 )محمد مهدي روزبهانی(  »  4«گزینۀ  -48

محسـوب   انیـ از رو یدهد که آلبـومن جزئـ   یلبومن را نشان مآ Dدقت کنید بخش 
 هستند انیرو افتهی زیتما يها دهد که برگ یلپه ها را نشان م زین 4شود. بخش  ینم
   شده اند. دیتول یانیرو يسلول ها زیاز تماو 

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

  مهرداد محبی)(  » 1«گزینۀ  - 49

مانندي وجود دارند که سبز رنگ  در قسمت پایین گامتوفیت خزه، ضمائم ریشه
   توانند فتوسنتز کنند. نیستند و نمی

   ها: بررسی سایر گزینه
شکل)  ها در نزدیکی شکاف گامتوفیت (پروتال قلبی ها، آرکگن در سرخس»: 2«گزینۀ 

  ها در نزدیکی زوائد ریشه مانند پروتال قرار دارند. شوند و آنتریدي ساخته می
ها محتواي ژنتیکی یکسان با هاگ سازنده خود  هاي گامتوفیت همۀ سلول»: 3«گزینۀ 

هاي گامتوفیت و هاگ نیز  ولها، ژنوتیپ سل دارند. البته با توجه به تقسیم میتوز هاگ
  یکسان است.

  شود. در سرخس، اسپوروفیت جوان بر روي گامتوفیت ایجاد می»: 4«گزینۀ 
----------------------------------------------  

 )محمد مهدي روزبهانی(  »  4«گزینۀ  - 50

 میپارانشـ  وزیـ م میمثـل سـلول حاصـل از تقسـ    ( دیـ هاپلوئ يذرت سلول هـا  اهیدرگ
پلوئیـد  ی) و سلول هـاي تخـم تر  2n( مثل سلول تخم  دیپلوئید يلول ها، س)خورش

  قدرت میوز دارند.  خورش میپارانش يفقط سلول ها یدارند ول توزیم میتقس تقدر
  .ستیدرست ن دیهاپلوئ يسلول ها يبرا الف)مورد 
  هستند. تیاسپوروف ءسلول ها جز نیا ۀهم )ب و د مورد
  د.نگرده نارس باش دانه يممکن است سلول ها ج) مورد

  دانشگاهی پیشیزیک ف
 

 (عباس اصغري)    »2«گزینۀ  - 51

 xپرتـو  از و بـراي پرتونگـاري    از پرتو  و وسایلبراي ضدعفونی کردن تجهیزات 
  شود. استفاده می

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

 (عباس اصغري)    »4«گزینۀ  - 52

s152دورة موج مورد نظر  ،با توجه به نمودار است. بنابراین بسامد این موج  10
  برابر است با: 

  f Hz
T

151 1 10 145 1015 22 10
   

144 بیننور مرئی  که گسترة بسامددانیم  از طرفی می 3 147تا  /10 5 10/ 
  . بنابراین این موج در طیف نور مرئی قرار دارد. استهرتز 

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

 (محمدعلی عباسی)    »2«گزینۀ  - 53

  عکس دارد:  ۀموج با ضریب شکست محیط رابط که طول از آنجایی

هوا  
3
4

آب 
n
n

1 3
4 4
3

   

  125nm 125هوا آبnm هوا و آب   

 500nm هواnm125 هواnm 1125
4

هوا 
3
4

   هوا 

83 10 3 300015107 5 55 10
c Hz THz هوا

c f
f

   هوا 

  600THz   
  است.  fهوا fآبالبته 

----------------------------------------------  
 عباسی)  (محمدعلی    »3«گزینۀ  - 54

x)0 ۀ موجابتدا در مکان چشم 1، بزرگی میدان مغناطیسی را در (
6

t s  بدست

  آوریم:  می

  | B | s in ( ( ) ) sin
1 1004 2 410 10 0 106 6   

  sin ( ) T
2 34 410 103 2   

    ، پس داریم:فازند ، همیامواج الکترومغناطیس هاي الکتریکی و مغناطیسی در چون میدان

  B B sin( t kx) B Emax
E E sin( t kx) B Emax max max

   

  
( ) E N

E
C

3410 3 32 10 500 34 3 210 10
   

هوا کمتر است پس  nچون
 آن بیشتر است. 

  هوا          آب
  

 آب          هوا 

 هوا                         هوا 
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 (بهادر کامران)    »2«گزینۀ  - 55

هـر نـوار روشـن از نـوار روشـن مرکـزي مضـرب زوجـی از پهنـاي هـر نـوار             ۀفاصـل 
2(x nW) ن مرکزي مضرب فردي از پهناي هر و فاصلۀ هر نوار تاریک از نوار روش

2نوار است.  1(x ( m )W)   
. بنابراین مطـابق  جا ابتدا باید مشخص کنیم که این نوار روشن است یا تاریک در این
  هاي سوال داریم: داده

xاست.  سوم نوار روشن   W n n6 6 2 3   
  ، پس نوار روشن است.چون فاصلۀ مورد نظر مضرب زوجی از پهنا است
  n rad2 6   

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

 (محمدعلی عباسی)    »1«گزینۀ  - 56

  x ( m ) 62 1 2 10 9
2 2

  ام mنوار تاریک  

4 610
9

m  

n Dx
a

  از نوار روشن مرکزي امnنوار روشن  ۀفاصل 

4 65 105 3 96 10
Dn

a
  

  
36 10 9 2700620 10

D
a

   

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

 (سیاوش فارسی)  » 1«گزینۀ  -57

مضرب فـرد   رسیدن دو موج تا نوار تاریک موردنظر اختالف زمانی
2
T   بـوده وm 

  نوار تاریک است.  ةشمار

  /T s
v

61 2 10 154 1083 10
   

  
154 10 152 1 2 4 1 14 10

2 2
Tt ( m ) ( ) s   

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

 سیده) امممحمدصادق (    »4«گزینۀ  -58

نوار روشن مرکزي به یک اندازه باشد. لذا  شرط انطباق نوارها آن است که فاصلۀ آنها از
  توان نوشت:  می

  اُمین نوار روشن از      فاصلۀ هشتمین نوار تاریک ازnفاصلۀ 
  نوار روشن مرکزي (در آب)       نوار روشن مرکزي (در هوا)

  x ( m )W2    8xهوادر xnدر آبو            1
حال فاصلۀ نوارها تا نوار روشن مرکزي را برحسـب پهنـاي نوارهـا یـا عـرض نوارهـا       

ضریب شکسـت آن   را برنویسیم اما باید توجه داشت که در هر محیط باید رابطه  می
  دهیم.  مایش مین Nت را با که ضریب شکس محیط تقسیم کرد

  2 1 2( m )W nW
N N

   

  ( )W nW n
n n

2 8 1 2 615 60 6 1041 4
3

   

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

 اصغري) (عباس  »  3«گزینۀ  - 59

پهناي هر نوار روشن یا تاریک برابر 
2
D
a

است. از طرفی فاصـلۀ نوارهـاي روشـن و     

  روشن مرکزي برابر است با:  تاریک از نوار

  D Dxn a a
3 6

2
  سوم از نوار روشن مرکزي فاصلۀ نوار روشن 

  D Dx ( m )m a a
2 1 5

2 2
  سوم از نوار روشن مرکزيتاریک فاصلۀ نوار  

آنهـا از    بنابراین فاصلۀ ،از آنجایی که نوارها در دو طرف نوار روشن مرکزي قرار دارند

11ابر دیگر بر یک
2
D
a

  خواهد بود. برابر پهناي هر نوار)  11( 

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

 (فاروق مردانی)    »1« گزینۀ - 60

  T T s
f
1 1 152 10145 10

   

  t t t s14 14 142 10 10 102 1   

  Tt x x 214102
1510

2
x n10 5   

Tمضرب زوجی از  tچون 
2

باشد.  نوار روشن پنجم می Aنوار است، در نتیجه  

  چهار نوار روشن و پنج نوار تاریک وجود دارد.  Aو نوار  Oنوار  بین بنابراین
----------------------------------------------  

  3فیزیک 
 

 (علی ایزدخواه)    »1«گزینۀ  - 61

qIجریان و بار به صورت  ۀدانیم که رابط می
t

qو   ne  .برقرار است  

1 119 141 6 10 6 25 10
10 1000

q It ne n ( / ) n /   

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

 (علی ایزدخواه)    »3«گزینۀ  -62

یابد. با  یابد و طبق متن سؤال مقاومت کاهش می دما افزایش می ،با افزایش جریان

1 ،کاهش مقاومت
R

Iکه برابر  
V

یابد. پس  افزایش می ،یا همان شیب نمودار است 

  صحیح است.  »3« ۀگزین

 آب                   هوا 

 

 تاریک 
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 (مهدي براتی)    »2«گزینۀ  - 63

  
a

nR ab b RS S
n

2
010 1 21 10 21

0
   

  VI A
R

210 10
21

   

  % است: 20رانس لنبود نوار چهارم به معناي آن است که ت

  RS TR /ST %
21 2021 4 210020

   

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

 (اسماعیل امارم)    »1«گزینۀ  -64

  : A ۀدر نقط

)mm دور سـیم  100مقاومت از  )
mm

200
2

تشـکیل شـده اسـت کـه طـول آن برابـر        

L N r2  .است): N ،تعداد دور سیم: rها) شعاع حلقه  

  )r  (شعاع مقطع سیمL N r
R /

A r

271 7 10 2   

  R / /A
2100 2 5 1071 7 10 1 7610

   

  I AA R r / /A

74 371 7 0 3   

  : B ۀدر نقط

  R / /B 2 1 7 3 4   

  I AB R r / /B

74 203 4 0 3   

  است.  A17جریان الکتریکی  تغییرات شدت
----------------------------------------------  

 (سیاوش فارسی)    »2«گزینۀ  - 65

قطر مقطع آن نسبت عکس دارد. مربع مقاومت سیم با طول سیم نسبت مستقیم و با 
  بنابراین داریم: 

  R L AL A A BR
A R L AB B A

   

  
DA R L DA A B( )

R L DB B A

2
24  

  RA ( )
RBD D ,L LA B A B

10 1 110 2
1 2 33 2

   

  RBRB

10 1 18018   

 (فرشید رسولی)    »3«گزینۀ  -66

10Rرابطۀ دما و مقاومت الکتریکی رسانا به صورت  R ( T)  است و نشان
  دهد که تغییرات دما و تغییرات مقاومت با هم رابطۀ خطی دارند:  می

  R R. T   
  توان نوشت:  بنابراین می

  R R T T
R R T T

1 1
2 1 2 1

   

  R R20 80 40 50
80 20 120 40

   

  قاومت الکتریکی رساناي اهمی بر حسب دما:نمودار تغییرات م

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

 نیا) یوسفمرتضی (  »  3«گزینۀ  - 67

چون جرم سیم مسی اول سه برابر جرم سیم مسی دوم است، بنابراین حجم سیم اول 

1م دوم است و از طرفی وقتی قطر سیم اول سی حجم برابر 3
3

سیم دوم است، قطر  

1 سیم اولمساحت مقطع 
9

  پس:  ؛ است مساحت مقطع سیم دوم 

m m31 2  
V V31 1 2 2  

  V V A L A L1 2 3 31 2 1 1 2 2   

  
A A

A

1
1 2 19 29 L A31 2L L L272 1 2   

  سیم اول به دوم به صورت زیر است:  الکتریکی مقاومت نسبت

  R L A
R L A
1 1 2
2 2 1

   

  R L A
R L A

27 91 2 1 243
2 2 1

   

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

 )زاده مهدي میراب(    »1«گزینۀ  -68

Vپیل محرکه  گذرد براي جریانی که از پیل می و رابطۀ بین ولتاژ Ir  نمودار)
V) و پیل ضد محرکه 2 Ir  باشد. بنابراین براي پیل محرکه  ) می1(نمودار

انـدازه شـیب دو    باشد. یعنی می rمحرکه  و شیب نمودار ضد rشیب نمودار 
1ودار یکسان است، در نتیجه نم 2r r  که و عرض از مبدأ دو نمودار یکسان است

1. از طرفی چون دهد را نشان می مقدار  صورت مخالف بسته  و دو مولد به 2
  مدار داریم تا جریان برقرار شود.اند بنابراین الزاماً حداقل یک مولد دیگر در  شده
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 )بهنام رنجبر(    »3«گزینۀ  - 69

بنابراین جریـان عبـوري از مـدار    یابد.  عادل نیز کاهش میمقاومت م R2با کاهش 

I     یابد. افزایش می
R R r1 2

   

  1V rI2    کم 1V R Iزیاد   
----------------------------------------------  

 ر)(بهنام رنجب    »1«گزینۀ  - 70

  آوریم.  ابتدا جریان کل را در مدار تک حلقه بدست می

  I A
/ /R r
1 2 41 1 5 0 5   

  اختالف پتانسیل دو سر مولد خواهیم داشت:  ۀبا استفاده از رابط
  V rI /6 1 5 4 01 1   

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

  1فیزیک 
 

 (فرهاد جوینی)  »  2«گزینۀ  - 71

باشد، تصویر حقیقی بین کانون  عدسی همگرا اگر جسم دورتر از دو برابر فاصلۀ کانونی
پرتو شکست یافته از بین دو  شود. بنابراین مسیر ونی تشکیل میفاصلۀ کان دو برابر و

  گذرد.  می F2و  Fنقطۀ 
----------------------------------------------  

 (حامد شاهدانی)    »1«گزینۀ  - 72

چون تصویر در عدسی واگرا همواره مجازي است و شیء و تصویر در یک طرف عدسی 
زدیک شدن ها یکسان است با ن قرار دارند و چون جهت حرکت شیء و تصویر در عدسی

  شود.  شیء به عدسی تصویر نیز به عدسی نزدیکتر می

fmدر عدسی واگرا مطابق رابطۀ 
p f

(نزدیـک شـدن شـی بـه      pبا کاهش  

  یابد.  عدسی) بزرگنمایی افزایش می
----------------------------------------------  

 یاوش فارسی)(س  »  3«گزینۀ  - 73

  D i r r r0 0 015 45 30   

  n sin i n sinr sin n sin n0 01 45 30 21 2 2 2   

  v n v
v n v

1 22 1 2
221 2 1

   

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

 وسطی)ا (امیر    »1«گزینۀ  - 74

  : توان نوشت میطبق رابطه شکست نور 
  شود: وقتی نور / پرتو از هوا وارد شیشه می

  sini .n sinr .n s in sinr r0 045 1 2 301 1 1 11 2   
    شود: وقتی نور / پرتو از شیشه وارد هوا می

sin s inr r0 030 2 1 452 2   

  
  انحراف صفر است.  ۀچون محیط اول و سوم یکی است پس زاوی

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

 (فرشید رسولی)    »2«گزینۀ  -75

  
  AB OA OB h hA B   

  h h cmB B20 12 8   

  hBh nB n n
12 38

2
   

  BA BO OA h h h nhB A B A   

  BA cm312 12 30
2

   

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

 (مصطفی کیانی)  »  2«گزینۀ  - 76

کنیم.  براي به دست آوردن زاویۀ حد منشور، باید ابتدا ضریب شکست منشور را حساب

است.  045و زاویۀ شکست آن  030برابر  AC بر با توجه به شکل، زاویۀ تابش وجه
  توان نوشت:  بنابراین می

  

  i ,rn sin i n sinr
n

0 030 45
1 2 12

   

  n sin sin n n1 20 030 1 45 21 1 12 2   

  بر است با: زاویۀ حد منشور برا

  nsin i sin i ic c cn
1 1 22 01 45221
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 (مریم فالح)    »2«گزینۀ  - 77

دیگر دارند کـه  یکجسم و تصویر حقیقی کمترین فاصله را با  در عدسی همگرا زمانی
ی در نمای باشد (بزرگ می f4 از تصویرش قرار گرفته باشد و فاصلۀ آن f2 درجسم 

  ) است. 1این حالت برابر 

  f cm
f cm

m
104 40 1   

  
  در حالت دوم: 

  p cm20 5 15   

  
p q f q
1 1 1 1 1 1

15 10   

  q cm
q
1 1 1 1 3010 15 30   

  q mm
p m

30 2 215   

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

 صطفی کیانی)(م    »4«گزینۀ  - 78

pآوریم. چـون   ابتدا طول تصویر در حالت اول را به دست می f1    اسـت، تصـویر
  توان نوشت:  حقیقی است. بنابراین می

  f f cmm m
p cmp f

1010 215 15 1011
   

  (A B ) mm (A B ) cm
AB cmAB

21 1216   

  ل تصویر جدید برابر است با: تر شود، طو کوچک cm2وقتی طول تصویر 
  (A B ) cm12 2 102   

  (A B )m
AB

10 5
2 6 3

   

  f
m p cm

p f p
10 5 162 210 32 2

   

  از عدسی دور کنیم.  cm1بنابراین باید جسم را به اندازة 
----------------------------------------------  

 جالل میري) ید(س    »1«گزینۀ  - 79

  چون تصویر مجازي و بزرگتر است پس عدسی محدب یا همگراست. 

  q qm q p
p p

4 4   

  | q p | p p cm,q cm90 3 90 30 120   

  f cm
p q f f
1 1 1 1 1 1 4030 120   

  D / d
f /
1 1 2 5

0 4
   

 (مصطفی کیانی)  »  3«گزینۀ  - 80

fدر دوربین نجومی چون  fo e  است، طبق رابطۀD
f
D، بایـد  1 De o 

  توان نوشت:  باشد، بنابراین می

  
D

fD D f fe o o ef fe o

1
1 115 15 15   

  f cmo f f cme e
75 75 15 5   

برابر مجموع فاصلۀ کانونی دو عدسی  نجومیدانیم، طول لولۀ دوربین  از طرف دیگر می
  نابراین داریم: است. ب

  f cmoL f f L L cmo e f cme
75 75 5 805   

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

  دانشگاهی پیششیمی   
  

  زاده) مرتضی رضایی(  »  1« گزینۀ - 81

  به معادلۀ واکنش: توجهبا 

  2 23 3220 33 0
Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)   

 Alسه درجـه اکسـایش یافتـه، پـس      سه الکترون از دست داده و Al فلز

سه الکترون گرفته و سه درجه کـاهش یافتـه،    3Fe یون کاهنده است و

کاهش است. زیرا  –اکسنده است. این واکنش از نوع اکسایش  3Feپس 
  با مبادلۀ الکترون همراه است.

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

  امیرعلی برخورداریون)(    »2«گزینۀ  -82

»: 1« گزینۀ
  

  4 1 3(    عدد اکسایش(

  »:2« گزینۀ

  4 0 4(   عدد اکسایش(

»:3«گزینۀ 
  

  4 2 2(   عدد اکسایش(

 عدد اکسایش:
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»: 4« گزینۀ

  
4 4 0(   عدد اکسایش (

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

 (محمدپارسافراهانی)  »  2« گزینۀ - 83

  کتاب درسی درست است. 92طبق صفحۀ »: 1«گزینۀ 
اکسید با فرمالدهید، فلز نقره است که  فرآوردة جامد حاصل از واکنش نقره»: 2«گزینۀ 

  تیل الکل است. کاتالیزگر واکنش تولید متانال از م
  »:3«گزینۀ 

  

  3 3 2 2
2

   

  »: 4«گزینۀ 

  2 2 2
2 2 2

Na(s) H (aq) Cl (aq)

Na (aq) Cl (aq) H (g)
   

ماند و فلز  آنیون کلرید نقش یون تماشاگر را دارد؛ زیرا بدون تغییر در محلول باقی می
  شود و کاهنده است.  سدیم، اکسید می

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

 (محمد وزیري)  »  2«گزینۀ  -84

پتانسـیل سـلول   سـنج متصـل شـده اسـت و      به قطب منفی ولت SHEسلول  نیم
(A SHE) یعنی در سري الکتروشیمیایی، گونۀ  ؛مثبت استA  در پایینH 

از یون هیدروژن بیشتر است  nAته است، بنابراین قدرت اکسندگی گونۀ قرار گرف
A)پس در سلول گالوانی  SHE)    الکترون از آنـد (الکتـرودSHE   بـه کاتـد (

  شود.  ) منتقل میA(الکترود 
B)سلول  پتانسیل SHE)  منفی است، یعنی در سري الکتروشیمیایی، گونۀB 

بیشـتر اسـت،    Bاز  Aگیرد، چون پتانسیل کاهشی گونـۀ   قرار می Hدر باالي 
B)در سلول گالوانی  بنابراین A)  در کاتد گونۀA    به صورت خود بـه خـودي

n(Aاحیاء  ne A)  گونۀ در آند وB  به صورت خود به خودي اکسید
m(B B me 1نیز برابر شود پتانسیل سلول  می ( 2 0 44 1 64/ ( / ) / V 

  باشد.  می

  مهدي روانخواه)(    »3«گزینۀ  -85

  ها:  موازنه شده واکنش معادله
  Cr Sn Cr Sn4 3 22 3 2 3   

  2 2 42 2Sn Cu Sn Cu   
  بررسی موارد: 

   3با ضریب استوکیومتري  Sn4،1الف) گونه اکسنده در واکنش 
  1با ضریب استوکیومتري  Sn2،2نه کاهنده در واکنش گو

  2 استوکیومتريبا ضریب  Cr،1ب) گونه کاهنده در واکنش 
  1با ضریب استوکیومتري  Sn2،2کاهنده در واکنش  گونه

، شش اسـت کـه سـه    2 اکنشوها در  ج) مجموع ضرایب استوکیومتري گونه
  است.  Cu2برابر ضریب استوکیومتري

  ها صحیح است. د) با توجه به واکنش
 --------------------------------------------  

 (محمد وزیري)  »  2«گزینۀ  -86

هاي پرکلرات و سولفات، اتم مرکزي باالترین عـدد اکسـایش ممکـن را دارد،     در یون
  این همیشه اکسنده است. بنابر

  8 1 7x x  (پرکلرات)4ClO   

  8 2 6x x (سولفات)24SO   

  هاي نادرست:  بررسی گزینه
  د. نده هاي کاهش و اکسایش به صورت هم زمان رخ می واکنش نیم»: 1«گزینۀ 
  باشد. کاهش می –به دلیل تغییر عدد اکسایش فسفر و کلر از نوع اکسایش »: 3«گزینۀ 
در گذشته، کاهش هم ارز با گرفتن هیدروژن و اکسایش هم ارز با گرفتن »: 4«گزینۀ 

  شد.  اکسیژن تعریف می
 --------------------------------------------  

  علیرضا شیخ االسالمی پول)(  »  4«گزینۀ  - 87

0 مدانی می 02E (H / H ) H(حاوي  HClبا محلول  Alپس فلز  (
  دهد.  واکنش نمی HClدهد، ولی فلز مس با  واکنش می

  33 3 22
Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)   

Cuدهد واکنش نمی   HCl   

3و همچنین نیم واکنش انجام شده به صورت  3Al Al e   

  1242 408 10 4236 02 10
mole?mole / e mole

/ e
   

  1 274 3613
molAl g Al

?g Al mole g Al
molAlmole

   

2CH
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50گرم 14 36 14( از آلیاژ اولیه مس بوده است و درصد جرمی مس  (
  صورت زیر است:به 

  14 100 2850
gCu

Cu %
g ل   ک  

%  

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

 (سید سحاب اعرابی)  »  3«گزینۀ  - 88

  بررسی موارد نادرست: 
 گـروه  ها داراي اتم هیدروژن متصل به برعکس، آلدهیدها برخالف کتون »:1«گزینۀ 
  دارند.و خاصیت کاهندگی چشمگیري  بوده کربونیل
  شود. تشکیل میاي هنگام اکسایش متانال  آینۀ نقره »:2«گزینۀ 
  شوند نه سفید.  ها هنگام قرار گرفتن در برابر تابش نور سیاه می این فیلم »:4«گزینۀ 

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

  محمدرضا یوسفی)(    »2«گزینۀ  - 89

  نادرست هستند. » ج«و » ب«موارد 
  درست: بررسی موارد نا

آند اسـت، بنـابراین جهـت حرکـت      Xچون در این صورت الکترود » : ب«
  است.  2ها در مسیر  الکترون

  یابد.  در این حالت تیغه روي نقش آند را دارد و جرم آن کاهش می  » :ج«
 --------------------------------------------  

  رداریون)امیرعلی برخو(    »3«گزینۀ  - 90

کاتد  Xیابد و  ) آهن قطب منفی یعنی آند است و اکسایش می1در سلول (
  یابند:  هاي آن کاهش می است و یون

  
2 2

2 2 2

Fe(s) Fe (aq) e

X (aq) e X(s)
  

 Fe(s) X (aq) Fe (aq) X(s)22 2  

  / E (X / X) ( / )00 78 0 emfکاتد E0آند 44 E0   

  E (X / X) / V0 0 34   
هـاي آن کـاهش    ) آهن قطب مثبت یعنـی کاتـد اسـت و یـون    2در سلول (

   شود: آند است و اکسید می Yیابد و  می

  
2 2

2 2

Y(s) Y (aq) e

Fe (aq) e Fe(s)
   

  Y(s) Fe (aq) Fe(s) Y (aq)2 2  

  0 20 32 0 44/ ( / ) E (Y / Y) آند
0E کاتد

0emf E   

  0 2 0 76E (Y / Y) / V   

  emf E (X / X) E (Y / Y)0 0 2   
  0 34 0 76 1 10/ ( / ) / V   

  ها:  بررسی سایر گزینه

تـر   تر اسـت، کاهنـده   کم Xاز  Yفلز  E0با توجه به این که »: 1«گزینۀ 
  تر است.  بوده و تمایل آن به اکسید شدن بیش

  »: 2«گزینۀ 

  
molX gXnmoleX molXmole
molY gYY nmole

molYmole

1 64
11 21 65
12

   

Feجایی که واکـنش   از آن»: 4«گزینۀ  (aq)2   و فلـزY   شـدنی  انجـام
  مناسب نیست.  Yاست، انتخاب ظرف از جنس 

 --------------------------------------------  
  3شیمی   
  

  امیرحسین معروفی)(    »3«گزینۀ  - 91

طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، یک مول از گازهاي مختلف حجم ثابت 
  و برابري دارند.

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

 (امیر قاسمی)    »3«گزینۀ  - 92

  درست هستند. » ت«و » پ«و » آ«هاي  عبارت
هاي سازندة آن بیشتر است؛  چه دماي ماده باالتر باشد، میانگین انرژي جنبشی ذره هر

  ها نیز برابر است.  پس وقتی دماي دو ظرف برابر است، میانگین انرژي جنبشی آن
  ت هر چه مقدار ماده بیشتر باشد، انرژي گرمایی نیز بیشتر خواهد بود. ثاب دمايدر 

)یکاي رایج دما، درجه سلسیوس  C)  است در حالی که یکاي دما درSI کلوین ،
(K) .است  

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

  زاده) علی نوري(    »2«گزینۀ  - 93

/ gCH / CH
LCH

LCH gCH CH

molCl / Cl
xgCl

gCl molCl
x / gCl

230 8 6 02 10 54 45 4 1 16 14 4 4
231 6 02 102 22 71 12 2

88 75 2

   

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

  حسین پاداش)(    »3«گزینۀ  - 94

  ها:  بررسی گزینه
Li)براي تصفیۀ هواي فضاپیماها از لیتیم پراکسـید »: 1«گزینۀ  O )2 یـا لیتـیم    2

  شود.  استفاده می (LiOH)هیدروکسید

 در سلول گالوانی جدید

  تغییر جرم
 تغییر جرم

اتم
 مولکول

مولکول

مولکول
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C  »:  2«گزینۀ  H O (s) O (g) H O(l) CO (g)6 6 66 12 6 2 2 2  

  12هاي گازي مجموع ضرایب استوکیومتري گونه
شـودکه   از واکنش زغال سنگ بـا بخـار آب داغ گـاز متـان حاصـل مـی      »: 3«گزینۀ 
  ترین هیدروکربن است.  ساده

)C زغال سـنگ  ) H O CH CO2 2 2 4 2  
در واکنش مولد گـاز در کیسـۀ هـواي خـودرو، سـدیم فلـزي (جامـد) تولیـد         »: 4« گزینۀ
  شود.  می

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

 رسول عابدینی زواره)(    »1«گزینۀ  - 95

PCl (s) H O(l) H PO (s) HCl(g)4 55 2 3 4  
/ gPCl

/ molPCl
/ g / mol

2 085 5 0 01 5208    PCl5مول 5

/ molH O20 05
/محدودکننده اضافی4 molPCl50 01

1  

/ molH O0 05 Hمول 2 O2   
molPCl molHCl mlHCl

/ PCl
/ gPCl molPCl molHCl

1 5 2240052 085 5 208 5 1 15 5
   

mlHCl1120  
------------------------------------------ --  

  محمدرضا پورجاوید)(    »1«گزینۀ  - 96

C(s) H O(g) CH (g) CO (g)2 2 2 4 2   

خالص     ــالص    ناخ
ــالص  ناخ

g g molC
C : kgC

kgC g gC
1000 80 16 1 100 12   

molمحدود کننده  2400 200  
g H O molH O

H O : kgH O
kg H O g H O

1000 1 5002 29 2502 2 1 18 22 2
   

  به این ترتیب مقدار متان به دست آمده برابر است با: (زغال محدودکننده است.)
molCH gCH LCH

molC
molC molCH / gCH

1 16 1 504 4 4400 2 1 1 6 1004 4
  

  L1000متان
 --------------------------------------------  

  محمدرضا یوسفی)(    »4«گزینۀ  - 97

  2 3 4 32 3 2: Fe O C Fe COروش اول  
molFe O molFe gFe R?gFe gFe O

gFe O molFe O molFe
1 4 562 340 2 3 160 2 1 1002 3 2 3

   

19بازده درصدي واکنش اول %   6 70/ gFe R   

  3 22 41 2 219 62 56 4 1 2
molCO / LCOmolFe?LCO / gFe

gFe molFe molCO
   

5حجم گاز تولیدي در واکنش اول   88 2/ LCO   

  3 2 32 3 2:Fe O CO Fe COروش دوم  
1 2 562 310 2 3 160 1 1 1002 3 2 3
molFe O molFe gFe R?gFe gFe O

gFe O molFe O molFe
   

5بازده درصدي واکنش دوم %   2 74 3/ gFe R /   

  3 22 41 2 25 22 56 2 1 2
molCO / LCOmolFe?LCO / gFe

gFe molFe molCO
   

3حجم گاز تولیدي در واکنش دوم    12 2/ LCO   
  5 88 3 12 9 2/ / LCO2حجم کلCO تولیدي  

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

  امیرحسین معروفی)(    »4«گزینۀ  - 98

  شکل درست هر سه عبارت:
یی از هـاي هـوا   در کیسـه  NaN3الف) براي حذف سـدیم تولیـد شـده از تجزیـۀ     

Fe O2   شود. استفاده می 3
هاي هوا، به دلیل افـزایش سـریع دمـا، بـر اثـر یـک        ب) انبساط سریع گاز در کیسه

  واکنش گرماده است.
هاي  تواند سبب پر شدن کیسه به تنهایی نمی NaN3تولید شده از  N2پ) گاز 

  وا شود.ه
 --------------------------------------------  

  امیرحسین معروفی)(    »1«گزینۀ  - 99
  هاي (ب) و (ت) نادرست هستند.  عبارت

  ب) راه مناسب بهسوزي موتور، تنظیم عملی نسبت هوا به سوخت است.
  ماند. ت) هنگام در جا کار کردن بیشترین مقدار سوخت به صورت اضافی باقی می

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

  آبادي) مصطفی رستم(    »1«گزینۀ  - 100

         
  دو شکل نشان داده شده در باال درست هستند. 

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

  امیرحسین معروفی)(    »3«گزینۀ  - 101

H  پیوند  4برابر تشکیل  3واکنش شمارةC Cl باشد که چـون تشـکیل    می
  است پس عالمت آن منفی است.

  H      مثبت :و                    Hمنفی:        
  

 --------------------------------------------  
  نژاد) سروش نجفی(  » 1«گزینۀ  - 102

  یک کالري ، نه یک ژول»: الف«مورد 
  درست است »: ب«مورد 

 پیوند تشکیل
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   Cآب مایعCیخ Cبخار آب

  از میانگین انرژي جنبشی ذرات سازندة یک نمونه ماده است.  معیاريدماي 
  هاي نامنظم، نه منظم به حرکت»: پ«مورد 
  میانگین انرژي جنبشی نه گرمایی.»: ت« مورد

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

 (مسعود روستایی)    »1«گزینۀ  - 103

Q  در تعادل گرمایی داریم:  Q Q Q01 2 1 2   
ــادل   ــادل تع m تع c ( ) m c ( )1 1 1 2 2 2   

  / ( ) / ( )500 0 38 67 380 4 2 20ÏjI÷U ÏjI÷U   

  /
/

67 380 4 2
20 500 0 38

ÏjI÷U
ÏjI÷U

   

  /67 8 4 168ÏjI÷U ÏjI÷U   

  / C
/

2359 4 235 259 4ÏjI÷U ÏjI÷U   

  T K273 25 273 298ÏjI÷U ÏjI÷U   
 --------------------------------------------  

  مسعود علوي امامی)(    »4«گزینۀ  - 104

  ها:  تشریح گزینه
شکل حرکت ارتعاشی را نمـایش   2، هر 40مطابق شکل صفحۀ »: 1«گزینۀ 

  حرکت.نوع  2دهند نه  می
هـر دو فـرآورده بـه صـورت      مطابق واکنش زیر، حالت فیزیکی»: 2«گزینۀ 

  باشد: جامد می
SiCl (l) Mg(s) MgCl (s) Si(s)4 2  

calظرفیت گرمایی ویژه آب معادل »: 3«گزینۀ  / Cal1 0   باشد.  می 001
  باشد.  تنها (ظرفیت گرمایی) خاصیتی مقداري می»: 4«گزینۀ 

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

  موسی خیاط علیمحمدي)(    »4«گزینۀ  - 105

  آب حالت گازي دارد. 0200دماي نکته:به خاطر 
C H (g) O (g) CO (g) H O(g)5 3 43 8 2 2 2   

  واکنش سوختن همواره گرماده است. 
V V V w0 02 1   
w J236   
q cal / J80 4 2 336   

E q w J336 236 572   
 --------------------------------------------  

  امیرحسین معروفی)(    »1«گزینۀ  - 106

سامانه به بخشی از جهان (نه محیط) گویند.در مورد گزینه دو به فکر کنیـد صـفحه   
  باید مراجعه کنبد. 56

  نژاد) سروش نجفی(    »2«گزینۀ  - 107
درست اسـت. چـون آنتـالپی اسـتاندارد تشـکیل عنصـرها بـه صـورت         نا» 2«گزینۀ 

گیري شـود. بررسـی سـایر     قراردادي صفر در نظر گرفته شده است، نه این که اندازه
  ها: گزینه

)المـاس از گرافیـت   »: 1«گزینـه   H )0 آن از صــفر H0ناپایـدارتر بـوده و   0
  ست. تر ا بزرگ

  و الماس دارند.  O3ر نسبت بهت و گرافیت پیوندهاي قوي O2مثالً»: 3«گزینۀ 
صحیح است و اگر چه مواد در شرایط استاندارد باشند، واکنش استاندارد »: 4»  گزینۀ

  شود.  تشکیل نام گذاري می
 ----------------------------- ---------------  

  مسعود علوي امامی)(    »3«گزینۀ  - 108

  نادرست هستند. » د«و » ب«، »الف«موارد 
   تحلیل موارد:

Cمثبـت، Br(l)الف) آنتالپی استاندارد تشکیل H (NO ) (g)3 5 3 مثبـت،  3
NaCl(s)  .منفی است  

qیرین: ي نیتروگلیس ب) واکنش تجزیه
w

0
0 | E | | q |   

qواکنش تجزیۀ سدیم هیدروژن کربنات: 
w

0
0 E q   

ــروه ــداد گـ ــاي ج) تعـ CH)هـ ــر   3( ــان برابـ ــزو اوکتـ ــداد  5در ایـ و تعـ
CH)هاي گروه   است.  1برابر  2(

Liجامد و حالـت فیزیکـی   MgCl2د) حالت فیزیکی CO2 در واکـنش   3
  مورد نظر محلول در آب است. 

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

  زاده) علی نوري(  »  4«گزینۀ  - 109

  مول پروپان داریم.  5/0در کل 
molgC H / mol

g
122 0 53 8 44   

/) شرکت کند1مول از پروپان در واکنش ( aاگر فرض کنیم a0 مول  5
  کند.  ) شرکت می2از آن در واکنش (

(a ) [( / a) ] kJ2200 0 5 1860 1066   
a a a a / mol2200 1860 930 1066 340 136 0 4

   
مانده طبـق واکـنش    مول باقی 1/0) و 1مول پروپان طبق معادله ( 4/0پس 

  هاي واکنش عبارتند از:  ) سوخته است و فراورده2(
molCO / /0 4 3 1 22   

molH O / /0 4 4 1 62   
molCO / /0 1 3 0 3   
molH O / /0 1 4 0 42   

 تشکیل تشکیل

 اولی

 دومی
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/ / %
/

0 3 100 8 573 5
  در فراورده  CO= درصد مولی COدرصد حجمی 

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

  زاده) علی نوري(    »1«گزینۀ  - 110

  در عبارت (الف) آنتالپی تشکیل هر سه مورد مثبت و گرماگیر است.  -
  در عبارت (ب)  -

F(g)تشکیلF F H2 پیوندF (g) F(g) H22  
تر باشـد گرمـاي    ها هر چه تعداد کربن کم در عبارت (پ): در سوختن آلکان

  تر است.  سوختن یک گرم از آن بیش
CH C H4 2   :گرماي سوختن 6

Hدر عبارت (ت)، باید حالت فیزیکی - O2 ) در سوختنl باشد تا گرماي(

  نشان داده شود.  H0آزاد شده با 
y yCxHy(g) (x )O (g) xCO (g) H O(l)2 2 24 2

   

مثبت  wمنفی و Vرو بوده و در این صورت واکنش با کاهش حجم روبه
  است. 

wE H w E H0  
 --------------------------------------------  

  2شیمی   
  

 (رضا اکبري)  »  4«گزینۀ  - 111

  باشد. می Brمایع است،  atm1تنها عنصر نافلزي که در دماي اتاق و فشار 
 --------------------------------------------  

 (شهرام محمدزاده)  » 1«ۀ گزین - 112

  ردیف است. 12ستون و  8جدول پیشنهادي مندلیف شامل 
 --------------------------------------------  

 علی) (دانیال مهر  »  2«گزینۀ  - 113

  ها:  بررسی سایر گزینه
  دهند. اي را فلزها تشکیل می درصد عنصرهاي جدول دوره 80بیش از »: 1«گزینۀ 
ها به دلیل عدم رعایت جرم اتمی و چیدن عنصرها براساس خواص  نظمی بی»: 3«گزینۀ 

  ها رخ داد. آن
 آرامیگالیم فلزي با نقطۀ ذوب پایین است، به طوري که در کف دست به »: 4«گزینۀ 

  شود. ذوب می
 --------------------------------------------  

 (محمدپارسا فراهانی)  » 1«گزینۀ  - 114

  طبق گفتۀ سؤال: 
  n e , p e n p7 2 2 7   

  n p
n , p

n p
5 35 3065   

  است. بررسی عبارات:  6530Znپس عنصر مورد نظر 
  عبارت اول: نادرست ـ مربوط به تناوب چهارم و گروه دوازدهم جدول تناوبی است.

  10 23 418[ Ar] d s   
ها به بزرگترین عدد کوانتومی اصلی  اد زیر الیهعبارت دوم: نادرست ـ نسبت مجموع تعد

6برابر با  این یونآرایش الکترونی  2
3

  است.  

  s / s p / s p d2 2 6 2 6 101 2 2 3 3 3   

sداراي  30Znعبارت سوم: درست ـ   , s , s , s2 2 2 21 2 3 کتـرون بـا   ال 8یعنـی   4
l   است.  0

و  1مربوط به فلزات واسطه است که همگی از گروه  30Znعبارت چهارم: نادرست ـ 
  .جیوهتر نیستند مثل  تر و دیر ذوب سخت 2

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

 (محمد عظیمیان زواره)  »  2«گزینۀ  -115

  بینی شده بود در حالی که مقدار پیش g.mL-1  96/5دار مشاهده شدهمق
g.mL-1  0/6 .بود  

ها برابر  الکترون msاز دورة دوم مجموع  Neو  Be، در عناصر »1«درمورد گزینۀ 
بیشتر و همچنین انرژي نخستین یونش  Bاز  Beصفر است. انرژي نخستین یونش 

Ne  بیشتر ازNa باشد. می  
 --------------------------------------------  

 (امیرعلی برخورداریون)  »  3«گزینۀ  - 116

   ها: بررسی گزینه
  طبق متن کتاب این گزینه درست است. »: 1«گزینۀ 
ترین نقطه  بیش Beترین فلز قلیایی خاکی کلسیم است که بعد از  فراوان»: 2«گزینۀ 

  ذوب را دارد. 
  هاي مندلیف در دو مورد نادرست بود نه سه مورد.  گویی پیش»: 3«گزینۀ 
باشد که مجموع ضرایب مولی واکنش  می صورت زیر واکنش مورد نظر به»: 4«گزینۀ 
  است: 24ها برابر  ها و فرآورده دهنده

5 1 6 6 3 33 2 2KBr KBrO HCl KCl Br H O  
 --------------------------------------------  

 (امیرحسین معروفی)  »  4«گزینۀ  - 117

به آرایش گاز نجیب قبل از  است که با از دست دادن سه الکترون Gaعنصر مورد نظر 
  رسد: نمی Ar یعنی خود

Ga :[ Ar] d3 10331 18  
 --------------------------------------------  

 (امیر قاسمی)  »  4«گزینۀ  - 118

  نادرست است. » ت«درست و مورد » ث«و » پ«و » ب«و » الف«موارد 
عنصري  Fیابیم که  ، درمیGبه  Fدر گذر از عنصر  1IEبا توجه به اُفت شدید 

جدول تناوبی است. پس به ترتیب  1عنصري از گروه  Gو  18از گروه 

 سوختن سوختن سوختن سوختن

forum.konkur.in



 
  38:  صفحه  تجربی ام قدیمنظختصاصی ا  98ماه  بهمن 25آزمون غیرحضوري 

   
F,E, D,C,B, A  از تناوب دوم و عنصر  18تا  13عناصر گروهG  1از گروه 
  تناوب سوم هستند. 

  هاي مختلف، در تناوب دوم است.  الف) بیشترین تعداد عنصر گازي تناوب
  ربن) تنها نافلز موجود در گروه چهارده است. (یعنی ک Bب) عنصر 

(یعنی نئون) گاز تک اتمـی اسـت و از برخـی عناصـر هـم گـروهش ماننـد         Fپ) 
Rn, Xe,Kr  .ترکیباتی شناخته شده است  

  . است Gت) کمترین الکترونگاتیوي مربوط به عنصر 
  است.  1ث) بیشترین شعاع اتمی در جدول تناوبی در هر تناوب مربوط به عناصر گروه 

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

 (سید سحاب اعرابی)  » 1«گزینۀ  - 119

  باشد:  ه صورت زیر میب (F)تا فلوئور  (Li)با توجه به آنکه الکترونگاتیوي لیتیم 
F O N C B Be Li اتم  
  الکترونگاتیوي  1  5/1  2  5/2  3  5/3  4

2/ (H)الکترونگاتیوي    خواهد بود.» 1«است، نمودار به شکل گزینۀ  1
  شود. تا کم می 5/0هر عنصر  Liتا  Fاز 

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

 (سید رحیم هاشمی دهکردي)  »  3«گزینۀ  - 120
واکنش، بین یک فلز فعال و یک نافلز فعال و از نوع یونی است که همراه با انتقال 

گیرد، این پیوند قوي است و  الکترون از الیه ظرفیت فلز به الیه ظرفیت نافلز صورت می
Na(l)مطابق واکنش شیمیایی موازنه شده  Cl (g) NaCl(s)2 هر ، 22

1فلز سدیم با مول 
2

دهد. کاتیون سدیم به آرایش گاز نجیب  مول گاز کلر واکنش می 

  رسد.  نئون و آنیون کلرید به آرایش گاز نجیب آرگون می
 --------------------------------------------  

 (حسین پاداش)  »  2«گزینۀ  - 121

  تی بیان شده است.به درس» د«و » الف«موارد 
  بررسی موارد: 

  دهند.  تشکیل می 2هایی با بار  ، کاتیون12الف) همۀ عناصر گروه 
  ها در آب محلول هستند.  ب) بسیاري از نمک

  ج) این ذرات حرکت ارتعاشی دارند. 
ها از  ن و آنیوها  هاي نسبی کاتیون ها در بلور یک نمک بسته به اندازه د) آرایش یون

  کند.  الگوي خاصی پیروي می
 --------------------------------------------  

 رحیم هاشمی دهکردي) (سید  »  3«گزینۀ  - 122

هاي یونی، هر چه شعاع کاتیون بزرگتر و شعاع آنیون کوچکتر باشد، ماهیت  در ترکیب
) اما هر چه شعاع یونی پیوند بیشتر است (به دلیل بیشتر شدن تفاوت الکترونگاتیوي

کاتیون و آنیون کوچکتر باشد، انرژي شبکه بلور بیشتر بوده، در نتیجه دماي ذوب و 

بیشـتر از   KBrشود، بنابراین ماهیـت پیونـد یـونی در     جوش و سختی بیشتر می

NaCl تر بودن شـعاع   است. کوچکNa  ازK  وCl  ازBr   موجـب

بیشتر بوده و دماي ذوب باالتري داشته  KBrاز  NaClشود انرژي شبکه بلور  می

هاست  رابر بودن مجموع بار مثبت و منفی در آنباشد. علت خنثی بودن ترکیبات یونی ب
  ها. ها و آنیون نه تعداد کاتیون

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

 (امیرحسین معروفی)  »  3«گزینۀ  -123

  دهند. فلزات قلیایی با آب سرد به شدت واکنش می
 --------------------------------------------  

 زیري)(محمد و  »  2«گزینۀ  - 124

  : CuSO : 1 14 1
  نسبت کاتیون به آنیون 

  Ca(OH) : 12 2
   

  Mg N : 33 2 2
   

  K O : 2 22 2 1
   

  3
2 4 3 2

: Fe (MnO )   نسبت آنیون به کاتیون  :

  3 33 3 1
Co(NO ) :   

  Fe(HCO ) : 2 23 2 1
   

  Al (SO ) 3
2 3 3 2

   

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

 (حامد رواز)  » 1«گزینۀ  - 125

  آ) نادرست است. 

  

ClO

NO

N

SO

2

2

3
23

   

به آرایش گاز نجیب نئون رسیده اسـت در نتیجـه پایـدار     Naب) درست است. چون 
  شود.  می

  ست است. پ) نادر

  2 2 14100 100 43 75644 2
N

%N / %
NH NO

   

  3 3 14100 100 51 85813
N

%N / %
KN

   

93  ت) نادرست است.  2: Cu(BrO   کوپریک برومات (
  64: FeSO فروسولفات  

  کلریت

  نیتریت 

  آزید

 سولفیت
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 (سید سحاب اعرابی)  »  2«گزینۀ  - 126

ت هاي یونی به نسبت سخت و شکننده اس نمک خوراکی مانند بیشتر ترکیب
  )56صفحۀ  5است. (جدول  باالو نقطۀ ذوب و جوش آن نیز 

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

 (امیرحسین معروفی)  »  2«گزینۀ  - 127

بیشـترین و   d(MgO)هـاي ترکیـب    و شعاع و بار یـون  56صفحۀ  3طبق جدول 

(NaCl)a را دارند. کمترین انرژي شبکه  
 --------------------------------------------  

 (حامد رواز)  »  2«گزینۀ  - 128

  درست است. الف) 

  4
2 24

MnO Cu

MnO Cu
   

  پرمنگنات یا کوپرو پرمنگنات  (I)مس 

  منگنات یا کوپریک منگنات  (II)مس 
  ب) درست است. 

  4 0 182 4 3 22
Fe(H PO ) /   

  کند. بوده که از قاعدة اوکتت پیروي می O22پ) نادرست است. آنیون این ترکیب 

  2.. ..
[: O O :].. ..   

  ت) نادرست است. 

  1
2 4 2

Na CrO :   

  MgHPO : 1
4 1

  

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

 (مسعود جعفري)  » 1«گزینۀ  - 129

ــور  ــبکه بل ــرژي ش ــاتیون  ان ــعاع ک  شــعاع آنیــون ش
1  

کمتر اسـت،   LiBrاز  KClبا توجه به رابطۀ باال از آنجایی که انرژي شبکۀ بلور 
   باشد. هاي آن بیشتر از لیتیم برمید می پس مجموع شعاع یون

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

 (محمد عظیمیان زواره)  »  3«گزینۀ  - 130

  7 152 7 18 152 126 2784 2FeSO . H O   

  سولفات هفت آبه (II)جرم مولی نمک آبدار آهن 

  7 18 20
278

( x)
1

100
5

   

  5 18 7 278 5 7 18 5 18 278( x) x   

  630 90 278 90 352x x   

  x /352 3 91 4
90

   

  درست است.  3گزینۀ 
 --------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  پرمنگنات                       کوپرو

 کوپریک                    منگنات

  نوع عنصرها

 ها تعداد اتم

  شمار آنیون
  شمار کاتیون

  

  شمار کاتیون
 شمار آنیون

از دست رفتهجرم آب 
 جرم نمک آبدار                                              
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