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  دقیقه 40پیشنهادي:  وقت121تا  67و  38تا  20هاي  : صفحه3+ ریاضی  158تا  121و  84تا  73، 24تا  1هاي  : صفحه2ریاضی  +143تا  1هاي  هندسه: صفحه+ 165تا  3هاي  سازي: صفحه آمار و مدل: پایهریاضی 

  

1 اگر - 1 2A ( , ) ،2 0B [ , 1و  ( 3C {x R, x A)گاه حاصل  آن ،{ C) B کدام است؟  

1( [ , )0 2  2( [ , ]0 3  3( ( , )0 2  4( ( , ]0 3  

2هاي معادلۀ  جواب حاصلضرب - 2
5 22 2 1 2 1x ( x )

  کدام است؟ 

1( 1
8  2( 1

12  3( 1
8  4(  1

12 

1مجموعه جواب نامعادلۀ  - 3 22 1
x x

x x
  ؟نیستشامل چند عدد صحیح  

  شمار ) بی4  2) 3  1) 2  3) 1

  وع متغیري است؟نوع بیماري بیماران یک بیمارستان چه ن - 4

  ) کیفی ترتیبی4  ) کیفی اسمی3  ) کمی پیوسته2 ) کمی گسسته 1

  ها، زاویۀ مرکزي متناظر با دستۀ وسط چند درجه است؟ اي مربوط به این داده هاي آماري پیوسته هستند. در نمودار دایره هاي جدول زیر، داده داده - 5

1 (72    
2 (84   
3 (96   
4 (108  

  تر از مد کدام است؟ تر از چارك سوم و بزرگ هاي کم ار ساقه و برگ زیر میانگین دادهبا توجه به نمود - 6

1 (5/25   
2 (26  
3 (5/26  
4 (27  

  ها کدام است؟ با توجه به جدول زیر، واریانس داده - 7

1 (1/2    
2 (4/2     
3 (5/2    
4 (7/2    

1و ضریب تغییرات  4دادة آماري با واریانس  25در  - 8
هـاي جدیـد    کنیم. ضریب تغییرات داده ها کم می ها را دو برابر کرده و سپس چهار واحد از آن ، داده5

  کدام است؟

1 (25/0  2 (5/0 3 (4/0 4 (6/0 

1قسمتی از نمودار تابع  - 9
2f (x) a cos( ( bx)) صورت زیر است.  بهa b کدام است؟ 

  ) صفر 1
2 (5/1  
3 (1  
4 (5/0 

13 مرکز دسته 16 19 22 25 

 20 18 12 8 2 فراوانی تجمعی

  برگ ساقه
1 0 1 2 3 5 6  8  
2  1  3  3  4  5  9    
3  2  3  4  5  6      

ix  2 3 5 7 

 1/0   3/0 2/0 فراوانی نسبی
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34tan(xاگر  -10 cotگاه مقدار  ، آن( x کدام است؟ 

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

 

0اگر -11 2tan باشد، مقدار/

3
2

3
cos( ) cos( )

sin( ) sin( )
  کدام است؟

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

1اگر  -12
2sin( x) sin x  22باشد، حاصلsin( x) کدام است؟ 

1( 3
4  2( 3

4  3 (7
8  4 (7

8 
 

33اگر  -13 3 5cos xcos x sin xsin x مقدار مثبت ،tan x کدام است؟ 

1( 14  2( 12  3 (2  4 (2
 

 

4اندازة دو ضلع مثلثی  -14 2و  2 2رو به ضلع  و زاویۀ روبه 5  است. ضلع سوم این مثلث کدام است؟ 45برابر با  5

1( 6 2و  2 2      

    2و  6 )2

      6و  4) 3

4 (6 4و  2 2
 

 

 کدام است؟ CEFˆزاویۀ  االضالع هستند. اندازة متساوي FBCو  EDCمربع و دو مثلث  ABCDدر شکل زیر  -15

  

1( 30   

2( 45   

3 (60   

4 (75   
  

BCدر مثلث زیر  -16 || DE محیط مثلث ،ABC ؟کدام است 

  

1( 11   

2( 12   

3 (13   

4 (14  
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باشـد،   6برابـر   DEقطع کند و طول  Eرا در نقطۀ  ABضلع  Dاست. اگر نیمساز زاویۀ  8ABو  ABCD ،5ADاالضالع  در متوازي -17
 کدام است؟ ADEمساحت مثلث 

1( 6  2( 8  3 (10  4 (12
 

 

4ضلعی منتظم نشان داده شده  8اگر مساحت  -18 4  باشد، مساحت ناحیۀ هاشورخورده کدام است؟ 2

1( 2 2   

2( 2 2 2  

3 (2 3 2  

4 (2 4 2 

 کدام است؟ 2حجم چهاروجهی منتظمی به طول یال  -19

1( 2
6  2( 1

3 
3 (1

6 
4 (2

3 
 است؟ واحد است. سطح کل این ظرف چند برابر 16واحد و قطر خارجی دهانۀ آن  3واخت ظرفی است به شکل نیمکره، به ضخامت یکن - 20

1 (208   2 (212   3 (215  4 (217  
  

  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     : کل کتاب2شناسی و آزمایشگاه  زیست :هیاپشناسی  زیست
  

  کمیل کند؟عبارت زیر را به درستی ت تواند نمیکدام گزینه  -21

 ..................»طور قطع  در انسان در هر جا که ............... باشد، به«

  اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در انقباض آن نقش دارند. –اي، غیرارادي  هاي ماهیچه ) فعالیت سلول1
  تواند به سرعت از آن مویرگ خارج شود. وکز میگل –ها  هاي سایر بافت ها، فاقد منافذ دیده شده در دیوارة مویرگ ) دیوارة مویرگ2
  دهد. دهندة عصبی فعالیت الکتریکی آن را تغییر می انتقال -سیناپسی، نورون ) سلول پس3
  هاست. شامه در تماس با ستون مهره سخت –) بخش سفید، بخش خاکستري را در دستگاه عصبی احاطه کرده4

   باشد؟ کدام گزینه صحیح می - 22

  .دارندیکسانی  DNAل از میوز یک سلول دیپلوئید، همواره تعداد حاص هاي سلول) 1

nکه عدد کروموزومی  سلولی) 2 n2دارد، فقط از میوز سلول  3   آید. بوجود می 6
  باشد. هاي جاندار می نصف تعداد کروموزوم هاي تشکیل شده همیشه ) در جانوران دیپلوئید تعداد تتراد3

n2) در میوز طبیعی یک سلول 4   همان تقسیم است. Iدر متافاز   یک سلول، برابر تعداد کروموزوم IIاي در آنافاز میوز  هاي هستهDNA، تعداد18

 تقسیم، ...................طی  نیستسازي جانوران ممکن  در فرآیند گامت -23

  هاي بالغ با چهار نوع ژنوتیپ متفاوت تولید شود. ) گامت1
  عدد گامت با ژنوتیپ متفاوت تولید شود. 2) فقط 2
  باشد. عدد گامت تولید شود که وظیفه تعیین جنیست را به عهده داشته  1) فقط 3
  کروماتیدي شرکت کنند. 4هاي با محتواي ژنتیکی متفاوت در تشکیل ساختار  ) کروموزوم4

 توان گفت که، ................ کروموزوم است. می 24اي داراي  هاي پیکري موجود زنده سلول - 24

  تتراد در هر سلول تشکیل خواهد شد. I ،12) قطعاً در پروفاز میوز1
  ها اتوزومی باشند. جفت از کروموزوم 11) ممکن نیست 2

  ها متفاوت باشد. هاي هر کروموزوم با سایر کروموزوم ت نوع ژن) ممکن اس3
  ها در سلول ثابت نماند. ) ممکن نیست در طی مراحل میتوز تعداد کروموزوم4
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 هاي خارجی صحیح است؟ ژن کدام عبارت دربارة پاسخ ایمنی بیش از حد به آنتی - 25

  شود. عالئم آن ایجاد می یابد، ژنی اتصال می هاي آنتی ژن به گیرنده ) هر زمان که آنتی1
  گیرند. ژن قرار می هاي اختصاصی آن آنتی هاي تولید شده در سطح ماستوسیت ژن، پادتن ) در اولین برخورد آنتی2
  دهد. شود، اگزوسیتوز در حداقل دو نوع سلول رخ می ها متصل می هاي روي سطح غشایی ماستوسیت ژن به پادتن ) زمانی که آنتی3
  شوند. کنندة رگ تنها از یک نوع سلول خونی در بافت ترشح می ژن از طریق سوزن به بدن، مواد گشاد آنتی) در صورت ورود 4

 کند؟ چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می - 26

  ..................»کنند که  هاي دفاعی ترشح می ها انواعی از پروتئین هاي بدن را آلوده کرد، گروهی از سلول پس از این که ویروس نقص ایمنی انسان، سلول«
  کند. هاي آلوده ایجاد می طور اختصاصی منافذي را در غشاي سلول الف) به
  هاي با منشأ آگرانولوسیتی را تسهیل کند. خواري برخی از سلول تواند عمل ذره ب) می

  شود. هاي میزبان می ج) مانع از اتصال و تاثیر ویروس بر سایر سلول
  آورد. هاي سالم ممانعت به عمل می سلول د) از تکثیر ویروس در

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

 نورونی که در انعکاس زردپی زیر زانو ...............، در ................. آکسون خود، .................. - 27
  باشد. مولد میلین میهاي  داراي سلول –پایانۀ  –شود  اي می ) مستقیماً سبب خروج کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی سلول ماهیچه1
  کند. پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می –طول  –شود  ) سبب مهار نورون حرکتی نخاع می2
  هاي عصبی مهارکنندة است. دهنده هاي حاوي انتقال داراي وزیکول –انتهاي  –) کمترین سرعت هدایت پیام عصبی را در سرتاسر طول خود دارد 3

  کند. را از فاصلۀ بین دو گره رانویه از سلول خارج می Kهاي  یون –طول  –خاعی قرار دارد ) هستۀ آن در ریشۀ پشتی ن4
 است؟ نادرستکدام جمله در رابطه با تشریح مغز گوسفند  -28

  هاي مغزي واقع شده است. در سطح شکمی مغز، شیار پیشین در کنار پایک  )1
  نی کمی باالتر از جسم خاکستري قرار دارد.) در سطح شکمی مغز، مغز میا2
  هاي چهارگانه قرار دارد. مانند مغز و جلوي برجستگی فیز در لبۀ پایین بطن قیف ) غدة اپی3
  کرة مخ در جلو از هم فاصله دارند. ) دو رابط نیم4

 کند؟ کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می - 29

  دستگاه عصبی خودمختار ..................هاي  در انسان سالم و بالغ، برخی نورون
  حسی به دستگاه عصبی مرکزي را ندارند.  هاي ) قابلیت هدایت پیام عصبی حسی از اندام1
  جا کنند. هاي سدیم و پتاسیم را در خالف جهت شیب غلظت جابه توانند یون ) می2
  شوند. تنفس در هر دقیقه میهاي دمی، باعث افزایش تعداد  ) در شرایط هیجان، با اثر بر ماهیچه3
  شوند. اي اسکلتی می هاي ماهیچه هاي قرمز موجود در مویرگ ) سبب افزایش فعالیت نوعی آنزیم در غشاي گلبول4

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می - 30

  .هر سلول موجود در پالسماي خون انسان که توانایی ........... را دارد، ................
  در مبارزه با کرم کدو با ترشح نیز نقش دارد. –ها با صرف انرژي  ) بلعیدن میکروب1
  کند. در دومین خط دفاع غیراختصاصی بدن شرکت می –هاي خونی  ) عبور از دیوارة مویرگ2
  تواند در غشاي میکروب سوراخ ایجاد کند. می –هاي لنفاوي  ) استقرار در گره3
  سازد. توان گفت پروتئین دفاع غیراختصاصی نمی نمی –خواري  طریق ذره ها از ) مقابله با ویروس4

 زایی در انسان، هر سلول .................. در فرآیند اسپرم - 31

  کند. ) تولید شده در پی سیتوکینز اسپرماتوگونی، فرایند تقسیم کاهشی را آغاز می1
  ید حاصل شده است.ساز، از تمایز اسپرمات اسپرم  ) جنسی موجود در مجراي لوله2

  ساز نقش دارد. هاي اسپرم میوز، در تشکیل الیۀ زایندة لوله I) موجود در مرحلۀ پروفاز3
  ) که براي هورمون محرك فولیکولی گیرنده دارد، هاپلوئید است.4
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 در تشریح چشم گاو، ....................... - 32

  هاي مژکی چشم دارد. اهیچه) عنبیه ضخامت کمتري نسبت به م1
  شود. اي خارج می ) پس از سوراخ کردن محل اتصال صلبیه با قرنیه، زجاجیۀ ژله2
  سمت گوش قرار دارد. تر قرنیه به ) وقتی سطح باالیی آن رو به باال باشد، بخش پهن3
  شود. هاي مژکی متصل به عدسی مشاهده می ) پس از جدا کردن بافت چربی روي کره چشم، ماهیچه4

 هر جانور .................. - 33

  کند. ) داراي چشم مرکب، با تقسیم میوز گامت تولید می1
  ) داراي گیرنده امواج فرابنفش، لقاح خارجی دارد.2
  ) داراي توانایی بکرزایی، دفاع اختصاصی دارد.3
  کند. نوع گامت تولید می) داراي توانایی تقسیم میوز با سیتوکینز نامساوي، به دنبال انجام کامل میوز، یک 4

 شود، ......... هاي کرة چشم که عملکرد آن توسط تارهاي عصبی خودمختار کنترل می هر بخشی از الیه - 34

  ) با تشکیل بخش رنگین چشم در دقت و تیزبینی موثر خواهد بود.1
  گیرد. باشد که از الیۀ میانی منشا می هایی منشعب با وضع متجانس می ) داراي سلول2
  راي هومئوستازي هستند.) دا3
  شوند. دار متصل بوده و مستقیماً  باعث تغییر در بخشی از کرة چشم در مسیر محور نوري می دانه ) به بخش اصلی الیۀ رنگ4

  .......گردد که ....... اي ترشح می شود و از غده کند؟ هورمون ..................... می تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  -35
  تر از غده موجود در پشت معده قرار دارد. پایین –نفرین، سبب افزایش فشار خون  ) اپی1
  تر از غده موجود در پشت جناغ باشد. تواند کوچک می –مغزي، رد  ) تیروئیدي، از سد خونی2
  در ناحیه گردن حضور دارد. –تونین، موجب تنظیم کلسیم خون  ) کلسی3
  در لبه پایینی بطن سوم مغز قرار دارد. –در پاسخ به تاریکی، ترشح  ) مالتونین، احتماال4ً

 کند؟  تکمیل می  نادرستکدام گزینه  عبارت زیر را  -36

 ..............» تواند نمیباشد برخالف هر گیاه ...........  در چرخۀ زندگی هر گیاهی که ........... می«

  در انتقال مواد معدنی نقش داشته باشد. –کوتاه و گشاد که در پایانۀ خود منافذ بزرگ دارد   اي، سلول تهپوس 2داراي تخمک  –اي  ) داراي تخمک یک پوسته1
  شود. اي  سبب تشکیل تخم و بافت ذخیره –سلولی، لقاح مضاعف  2داراي گامتوفیت نر  –سلولی  4) داراي گامتوفیت نر 2
  در تشکیل دوك تقسیم نقش داشته باشد. – کند، سانتریول دان رشد خود را آغاز می که هاگ خارج از هاگ  –) رشد هاگ درون بخش اسپوروفیت 3
  وابسته به گامتوفیت باشد. –که تولید آنتروزوئید درون آنتریدي است، اسپوروفیت جوان   –) تولید آنتروزوئید درون لولۀ گرده 4

 و برخالف هورمون .....................هورمون گیاهی که .............. همانند هورمون .................  - 37

  سازي تاثیر دارد. اتیلن، بر پروتئین –شادابی بخش گیاهان  –شود  ) باعث تشکیل الیۀ آندودرمین می1

  سیتوکینین، در آغاز نمو میوه نقش دارد. –مترشحه از دانه  –شود  هاي گیاهی ترشح می ) از اغلب بافت2

  یابد. هاي محیطی افزایش می اکسین، در تنش –اي  دهندة فشار ریشه افزایش –شود  ها می یوه) باعث تسهیل برداشت مکانیکی م3

  ژیبرلین، در افزایش طول ساقه نقش دارد. –سازنده ساقه در کالوس  –کند  پذیر می ) دیواره گیاهی را انعطاف4

 در ریشۀ گیاه هویج، ................. - 38

  آید. وب نخستین در بین دستجات آوندي به وجود می) آوندهاي آبکش پسین همانند آوند چ1
  رود. ) در اولین دورة رویشی، مواد غذایی ذخیره شده براي تولید محور گل به کار می2
  هایی با توانایی تشکیل صفحۀ سلولی وجود دارد. ) در نزدیک رأس، سلول3
  رشد را ندارند.ها توانایی تولید نوعی بازدارندة  ) در صورت اشباع خاك از آب، سلول4
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کوتاه  اند و در نسل دوم شاخک بلند شده بلند و شاخک ها بال بلند، درنسل اول همۀ ملخ کوتاه و شاخک کوتاه با مادة بال بلند و شاخک از آمیزش ملخ نر بال -39
 صحیح باشد؟ تواند نمیفقط در نرها مشاهده شده است. کدام وضعیت طبق قوانین احتماالت 

1 (1
   باشند. دوم، بال کوتاه می نسلافراد  4

2 (3
  باشند. بلند می بلند و بال هاي شاخک افراد نسل دوم ماده 8

3 (1
   باشند. نرهاي بال کوتاه و شاخک کوتاه می دومافراد نسل  8

4 (1
  باشند. نسل دوم نرهاي شاخک بلند و بال کوتاه میافراد  16

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -40

  .....................»که دودمانۀ مقابل، ................ فرض شود،  در صورتی«
  اند. تمام زنان سالم، ناخالص –مغلوب  Xبه  وابسته) 1
  اند. تمام افراد بیمار ناخالص –وزومی غالب ) ات2

  اند.  تمام افراد سالم، خالص –غالب X) وابسته به 3
  توان تعیین کرد. ژنوتیپ همۀ افراد را با قطعیت نمی –) اتوزومی مغلوب 4

 کند؟ طور صحیح تکمیل می کدام گزینه جمله زیر را به - 41

  ................»نوکلئوتید، تعداد ............ از تعداد  1000با  DNAاي  در یک مولکول دو رشته«
  پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی، کمتر باشد. –تواند  استر می ) پیوندهاي فسفودي1
  پیوندهاي بین قند و فسفات بیشتر باشد. –تواند  ) پیوندهاي بین قند و باز آلی می2
  نوکلئوتیدها بیشتر نیست. –پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی قطعًا  )3
  استر، کمتر نیست. پیوندهاي فسفودي –) بازهاي پورینی قطعًا 4

 تعادلی گوش درونی، صحیح است؟  دار موجود در بخش کدام گزینه دربارة هر گیرندة مژك - 42

   ) نوعی سلول عصبی تمایز یافته است.1
  فرستد. چندین رشته عصبی می ) پیام عصبی را به2
   ) در سطح آن چندین مژك با طول متفاوت وجود دارد.3
  کند. هاي این گیرنده، آن را تحریک می ) برخورد مستقیم جریان مایع به مژك4

 کند؟ طور مناسب کامل می هاي زیرعبارت زیر را به کدام یک از گزینه - 43

  »یابد. تا ................ کاهش شود  کاهش غیر طبیعی .................. سبب می«
  ریز فعالیت تولید و ترشح در نوعی غدة درون –توسین همانند کاهش پروالکتین  ) اکسی1
  ترشح نوعی مادة شیمیایی به خون –هاي بلند هیپوتاالموسی  ) انرژي در آکسون2
  هاي چربی اي در بافت هاي ذخیره ماً مصرف مولکولمستقی –شود  ) آمینواسیدي که در بیماران مبتال به فنیل کتونوریا تجزیه نمی3
  ترشح هورمون ضد ادراري از بخش پشتی هیپوفیز –) حجم آب محیط داخلی 4

 در طول مراحل نمو رویان، ................ - 44

  رسد. متر می میلی 5گیري بازوها و پاها، اندازه رویان به حدود  ) در زمان شکل1
  توان حاملگی را تشخیص داد. هاي اصلی، با سونوگرافی می م ا) در زمان آغاز تشکیل همۀ اند2
  شود. برابر اندازة پنج هفتۀ قبل رویان می 4/4) در انتهاي مرحلۀ نهایی نمو رویانی، اندازة رویان، 3

 حجم  یابد. بعد از لقاح، افزایش می 2-4هاي رویان، در روزهاي  سلول ) نسبت 4
 سطح
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 باشد که ............ بل، نشان دهندة غلظت هورمونی در چرخۀ جنسی زنان میشکل مقا - 45

  یابد. به یک باره افزایش زیادي می FSHبرخالف  LH، غلظت هورمون D) در لحظۀ 1

  ترین مقدار خود رسیده است. به کمFSHو  LH، غلظت هر دو هورمون C) در لحظۀ 2

  باشد. غلظت هورمون پروژسترون رو به افزایش می Bهمانند لحظۀ  A) در لحظۀ 3

  تر از غلظت این هورمون است. کند، کم غلظت هورمونی که بدن را براي لقاح آماده می Cو  B) در حد فاصل دو لحظۀ 4

 در دستگاه تولید مثل یک مرد بالغ و سالم، ............. - 46

  ر پیچ و خم زیاد است.ي پ  ) میزان مصرف انرژي در قطعۀ میانی اسپرم هنگام ورود به دومین لوله1

  دهد. می افزایشرا  LHهاي هدف  سلول  با تحریک تولید تستوسترون، میزان تحریک FSH) هورمون2
  گردد. بر افزوده می هاي پیازي میزراهی بعد از ترشحات وزیکول سمینال به مجراي اسپرم ) ترشحات غده3
  شود که داراي هر دو نوع ماهیچۀ صاف و مخطط است. ساز، به مجرایی ختم می بر برخالف مجراي اسپرم اي اسپرم) مجر4

 داران داراي پردة سه الیۀ مننژ صحیح است؟ هاي تولید مثل در مهره کدام گزینه در مورد روش - 47

  گیرد. روي شکم مادر قرار میهاي  اي مادر، درون کیسه ) نوزاد کانگورو به دلیل ناکامل بودن وسیلۀ تغذیه1
  گردد. ) همواره رشد جنین درون رحم جنس ماده آغاز می2
  گردد. پوس برخالف اپاسوم، ارتباط خونی بین مادر و جنین برقرار می ) در پالتی3
  گیرد.تواند در خارج از بدن جنس ماده صورت ب پوس برخالف انسان، مراحل آخر نمو جنینی در حالت طبیعی می ) در پالتی4

 در انسان اووسیت ثانویه ................. اووسیت اولیه .................... - 48

  را ندارد.  توانایی لقاح با اسپرم –) همانند 1
  سازد. هاي هاپلوئیدي می در صورت تقسیم، سلول –) همانند 2

  کند. متوقف می Iدر دوران جنینی، تقسیم میوز خود را در پروفاز میوز –) همانند 3
  باشد. هاي دو کروماتیدي می فاقد کروموزوم –) برخالف 4

 ؟شود نمیساز یک فرد بالغ مشاهده  هاي اسپرم هاي ثانویه موجود در لوله چند مورد در تقسیم میوزي اسپرماتوسیت - 49

    تتراد تشکیلالف) 
  ها در سطح استوایی سلول ب) ردیف شدن کروموزوم

    ي هستهج) تجزیه غشا
    هاي دو کروماتیدي در مرحلۀ متافاز د) کروموزوم

  هاي دوك ه) تشکیل رشته
1 (0  2 (1  3 (2  4 (3  

 ساز ...................... هاي اسپرم هاي هاپلوئید بعد از تولید در لوله گامت - 50

  رند.آو دست می دیدیم توانایی حرکت کردن را به ) بالفاصله در اپی1
  شوند. بر می نام مجراي اسپرم ساز عبور کرده و وارد مجراي درازي به هاي پر پیچ و خم اسپرم ) از لوله2
  یابند. جا از شکل اسپرماتید به اسپرم تمایز می هاي پر پیچ و خمی شده که در آن ) وارد لوله3
  ها نیز هست. ل ذخیره اسپرمها دارد، مح شوند که عالوه بر نقشی که در بلوغ اسپرم ) وارد لوله می4

  
  

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

  یقهدق 15وقت پیشنهادي:     159تا  76هاي  : صفحه2فیزیک  + 146تا  77هاي  : صفحه1فیزیک  :2و  1فیزیک 
 

  

متر به یکدیگر نزدیـک   سانتی 15شود. اگر جسم و آینه هر کدام  متري از آینۀ تختی قرار دارد و تصویر آن در آینه دیده می سانتی 60جسمی در فاصلۀ -51
   متر خواهد شد؟ شوند، فاصلۀ جسم از تصویرش در آینه چند سانتی

1 (120   2 (30   3 (60   4 (90  
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  کدام است؟ SIمتر باشد، توان این عدسی در  سانتی rاگر شعاع عدسی همگرایی  -52

1 (
r
1  2 (

r
2  3 (

r
100  4 (

r
200

 

تواند نحوة استقرار این  ریزیم، کدام گزینه می اي شکل می هاي مختلف را درون یک ظرف استوانه هاي مساوي و چگالی با جرم Cو  A ،Bسه مایع مختلف  -53

   رستی نشان دهد؟د سه مایع را درون ظرف به

1(     2(       

3(     4 (  

کند. اگر اندازة کار  فشرده می 20cmحداکثر را شود و آن متري فنر رها می 2باالي فنري به جرم ناچیز و از ارتفاع  kg2اي به جرم  مطابق شکل زیر، وزنه -54

جایی چند ژول است؟  باشد، کار نیروي فنر در این جابه 4Jرسد برابر با  اي که فنر به حداکثر فشردگی می ا شدن تا لحظهنیروي مقاومت هوا از لحظۀ ره

)10 Ng
kg

(  

1 (48-    

2 (48+  

3 (40-    

4 (40+  

روي سطح افقی داراي اصطکاکی بر روي خـط راسـت در حـال     Fو ثابت  تحت تأثیر نیروي افقی 4kgجسمی به جرم  -55
ثانیـۀ اول حرکـت    tزمان آن مطابق شکل مقابل است. اگر بزرگی کار نیروي اصطکاك در  ـحرکت است و نمودار سرعت 

  ابت است.)در این مدت چند ژول است؟ (اندازة نیروي اصطکاك ث Fباشد، کار نیروي  100Jجسم 
1 (144-  

2 (132-  

3 (144  

4 (132  

شـود. علـت ایـن     شود که آب به داخل آجر سفالی وارد می دهیم، مشاهده می مطابق شکل، وقتی یک آجر سفالی را در سطحی که با آب خیس شده است قرار می - 56

    پدیده کدام است؟

  ناپذیري آب تراکم) 1

  چسبی هم) 2

  مویینگی) 3

  کشش سطحی) 4
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/gو چگالی مایع در حال تعادل داخل لوله  cmHg76ه شکل، اگر فشار هواي محیط با توجه ب -57
cm36 متر جیوه  باشد، فشار مخزن گاز چند سانتی 8

/gاست؟ (چگالی جیوه 
cm313  است.) 6

  
1 (5/66  

2 (5/67  

3 (5/68  

4 (5/65  

ترتیب  ها در این دماسنج به آب که دماي آن 4kgو  2kgدهد. اگر  درجه نشان می 30درجه و دماي جوش آب را  -10ماي ذوب یخ را دماسنج مجهولی د -58

  ي ناچیز است.)شود؟ (اتالف انرژ درجه است را با یکدیگر مخلوط کنیم، دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس می 5درجه و  -10

  صفر )4  15 )3  50 )2  25 )1

ــم  -59 ــۀ ه ــار میل ــم چه ــول و ه ــرم  ط A 5ج 14 10 5A A
kJ( ,c )

K kg. C
 ،B B

J( ,c )B
K kg. C

4 16 10 6000 ،

5 13 10 9000C C
J( ,c )C

K kg. C
4و   18 10 7D D

kJ( ,c )D
K kg. C

در اختیار داریم. اگر به هـر چهـار میلـه     

  ها خواهد شد؟ تر از بقیۀ میله نی گرما بدهیم، طول کدام میله بزرگمقدار یکسا

1( A   2 (B  3 (C  4 (D  

اي محبوس در لولۀ سمت راست را چند برابر کنیم تا ارتفاع مایع در لولۀ چپ هاي راست و چپ با هم برابر است. دماي مطلق هو در شکل زیر قطر مقطع لوله -60

23 5/ cm شود؟)mg
s210 ،kg

m
4

یع     ا م  310 ،P Pa5
0   و هوا را گاز کامل در نظر بگیرید) 10

1 (15
3     

2 (22
9     

3 (15
11     

4 (11
10     

  
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     کل کتاب: 3فیزیک 
  

45با متري از آن قرار دارد، برابر  سانتی 30که در فاصلۀ  Aدر نقطۀ  qاي  میدان الکتریکی حاصل از بار الکتریکی نقطهبزرگی  -61 10 N
C

 qاست. اگر بار  

0قرار بگیرد، نیرویی به بزرگی  Aدر نقطۀ  04/ N  از طرف بارq شود.  بر آن وارد میq  وq ترتیب از راست به چپ چند میکروکولن هسـتند؟   به
29

29 10 N.m(k )
C

   

  8و  5) 4  8/0و  5/0) 3  8/0و  5) 2  8و  5/0) 1

18cm 
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چنـد برابـر بزرگـی میـدان      Mگی میدان الکتریکی برایند در نقطـۀ  در حال تعادل هستند. بزر Cqو  Aq ،Bqدر شکل زیر هر سه بار الکتریکی  -62

  است؟  Nالکتریکی برایند در نقطۀ 

1 (625
443     2 (1025

911    

3 (1025
236    4 (1  

191بار الکتریکی  الکترون با یک -63 6 رود. اگـر انـرژي    مـی  Bرها شده و به نقطـۀ   5Vبا پتانسیل  Aکولن در یک میدان الکتریکی از نقطۀ  /10

B ،199جنبشی الکترون در نقطۀ  6   نظر کنید.) چند ولت است؟ (از نیروي وزن وارد بر الکترون صرف B ژول باشد، پتانسیل نقطۀ /10
1 (11-  2 (11  3 (8-  4 (8  

درصد افزایش دهیم و سپس فاصلۀ بـین صـفحات را از دي    20در شکل زیر در فاصلۀ بین صفحات خازن، هوا وجود دارد. اگر فاصلۀ بین صفحات خازن را  -64
  شود؟ شده در خازن چند برابر می پر کنیم، انرژي ذخیره 6الکتریکی با ثابت 

1 (1
4     2 (1

5   

3 (4    4 (5  

  است؟ نادرستکدام جمله  -65
  مقاومت ویژة یک رساناي اُهمی به جنس و دماي آن بستگی دارد. ) 1
  یابد.  رساناها با افزایش دما کاهش می مقاومت ویژة نیم) 2
  هاي ترکیبی است. متر از انواع مقاومتپتانسیو) 3
  شود. هاي کربنی تلرانس نامیده می حلقۀ چهارم در مقاومت) 4

کند؟ (دمـا   روشن کنیم، توان مصرفی المپ، چگونه تغییر می 120Vنوشته شده است. اگر این المپ را با اختالف پتانسیل  200Vروي یک المپ عدد  -66
  ثابت است.)

  یابد. درصد کاهش می 36) 1

  یابد. درصد افزایش می 36) 2

  یابد. درصد کاهش می 64) 3

  یابد. درصد افزایش می 64) 4

  چند آمپر است؟  دهند، نشان می 2Aو  1Aهاي آرمانی  در مدار شکل زیر، بزرگی اختالف اعدادي که آمپرسنج -67

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

200گرم و بار  میلی 40اي به جرم  ذره -68 C  48با تندي 10 m
s

که ذره به حرکت خود بدون  شود. براي آن در راستاي افقی و به سمت غرب پرتاب می 

Nانحراف ادامه دهد، میدان الکتریکی چند 
C

10و در چه جهتی باید در این فضا ایجاد کرد؟ (  Ng
kg

و بزرگی میدان مغناطیسی زمین تقریبـًا برابـر    

0 5/ G (.و جهت آن رو به شمال است  
  ، رو به باال2) 4  ، رو به پایین20) 3  ، رو به باال20) 2  ، رو به پایین2) 1
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است.  Dو  Cترتیب نقاط  به xoyبا صفحۀ   )2) و سیم (1اند و محل برخورد سیم ( واقع xoyمطابق شکل، دو سیم رساناي حامل جریان عمود بر صفحۀ  -69

کنند از نوع جاذبه باشد، جهـت بـردار    باشد و نیرویی که دو سیم به یکدیگر وارد می  Bق بردارمطاب M) در نقطۀ 1اگر میدان مغناطیسی ناشی از سیم (
  مطابق کدام گزینه است؟ M) در نقطۀ 2میدان مغناطیسی حاصل از سیم (

  

1(      

2 (  

3 (    

4 (  

 چرخد.  می......... است و پیچه در جهت ......... شکل زیر تصویر یک  -70

  
  
    1موتور الکتریکی ـ ) 1
  2موتور الکتریکی ـ ) 2
    1مولد جریان متناوب ـ ) 3
  2مولد جریان متناوب ـ ) 4

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

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:    کل کتاب :2شیمی 
  

 در کدام گزینه عبارت نسبت داده شده به دانشمند موردنظر درست است؟ -71

  اند. ساخته شده  به نام اتم ناپذیري ) دموکریت: همۀ مواد از ذرات تجزیه1
  عنصرهاي مختلف جرم و خواص شیمیایی مشابهی دارند.  ) دالتون: اتم2
  برد و آن را الکترون نامید. اي با بار منفی در اتم پی ) جورج استونی: به وجود ذره3
  ها برابر است. ) تامسون: اتم در مجموع خنثی است، بنابراین مقدار بار مثبت هسته با مجموع بار منفی الکترون4

 درست هستند؟ ها در رابطه با پرتو کاتدي و پرتو  چه تعداد از مقایسه -72

    شوند. هر دو از یک بخش از اتم خارج می ●
 اند. شناسایی شده هر دو توسط رادرفورد ●

      شوند. هر دو با صرف انرژي خارج می ●
 هر دو جرم و بار الکتریکی دارند. ●

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

1لیتر باشد،  22در شرایطی که حجم مولی گازها برابر  2Xچگالی گاز  -73 8گرم بر لیتر است. اگر بدانیم عنصر  /48 X  داراي دو ایزوتوپ است که فراوانی

  هاي ایزوتوپ دیگر کدام است؟ باشد، تعداد نوترون می 16amu ،72%ها با جرم  یکی از آن

1 (17  2 (9  3 (8  4 (11  

تقریباً چند گرم اسـت؟   Yو اتم  12 –است. تفاوت جرم اتمی کربن  Xبرابر جرم اتمی  Y ،5/1و جرم اتم  12 –دو برابر جرم اتمی کربن  Xجرم اتم  -74

241 1 66 10( amu / g)  

1 (/ 2439 84 10    2 (/ 2419 92 10   

3 (/ 2459 76 10    4 (/ 2416 6 10  

0 
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 دربارة طیف نشري خطی هیدروژن است؟ نادرستیکدام مطلب، توصیف  -75

  رنگی آن در ناحیۀ داراي انرژي کمتر، فاصلۀ بیشتري از هم دارند.) خطوط 1
  شوند. تر باشد، پس از عبور از منشور به میزان بیشتري منحرف می ) هر چه طول موج خطوط کوتاه2
  شود. تر منتقل میاي معادل انرژي خط سبز به یک الکترون هیدروژن که در تراز دوم قرار دارد، داده شود به دو تراز باال ) اگر انرژي3
  گیري دقیق طول موج هر خط شد. ) آنگستروم، پس از توجیه طیف نشري خطی هیدروژن توسط بور، موفق به اندازه4

هاي زیر  باشد، چند مورد از عبارت 2هاي موجود در الیۀ سوم برابر  اگر براي عنصري از دوره چهارم جدول تناوبی، مجموع اعداد کوانتومی اسپینی الکترون -76
 هستند؟ نادرست

6تواند به صورت  آرایش الکترونی الیه ظرفیت آن فقط می  23 4d s .باشد 

35اختالف عدد اتمی آن با عنصر   Y  است. 10برابر 

 باشد. 2تواند  ی، نم2lهاي با عدد کوانتومی  مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی الکترون 

32ترین زیرالیۀ اتم  ترین زیرالیۀ آن و بیرونی هاي موجود در بیرونی تعداد الکترون  X .برابر است 

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

  ت؟ر حال ذوب شدن است. با توجه به آن، کدام موارد از مطالب زیر درست اسدهد که در کف دست د را نشان می pشکل زیر فلزي از دستۀ  -77

  ها بود. رو هم جزو آن هاي مندلیف درباره خواص عناصر کشف نشده درست بود که عنصر روبه بینی از پیش %80آ) 

2صورت  بینی شدة آن به ب) فرمول اکسید پیش 3Ea O دانست. بوده و مندلیف خواص آن را مشابه آلومینیم می  

  پ) دماي ذوب این فلز کم و در دماي اتاق به صورت مایع است.

  ت) این عنصر پس از ارائۀ جدول مندلیف، کشف شد.

  ) ب و پ4  ) آ و ت3  ) آ، ب و ت2  ) آ، ب، پ و ت1

 است؟ نادرستکدام یک از مطالب زیر  -78

  یابد. پذیري کاهش می گازهاي نجیب و فلزات قلیایی با افزایش عدد اتمی، واکنشها برخالف  ) در هالوژن1
  پذیرترین نافلز همانند فسفر و آلومینیم یک ایزوتوپ پایدار دارد. ) واکنش2
  طیسی را دارد.هاي الکترومغنا آورد که همه طول موج وجود می هنگام عبور از منشور، طیفی پیوسته را به  ) نیوتون اعالم کرد که نور به3
  جدول تناوبی شمار فلزات با شمار عناصر گازي شکل برابر است. 15) در گروه 4

نشـده دارنـد و    نشده هستند که ............... عنصر فقط یک الکترون جفـت  در عنصرهاي دورة چهارم جدول تناوبی، ............... عنصر داراي الکترون جفت -79

 باشند. دو الکترون جفت نشده می ................... عنصر داراي

    سه –چهار  –) چهارده 1

  سه –پنج  –) پانزده 2

    چهار –چهار  –) چهارده 3

  چهار –پنج  –) پانزده 4

 کدام گزینۀ زیر درست است؟ -80

  پذیري اندکی دارند. اي از عناصر هستند که مانند عناصر واسطه فلز محسوب شده ولی واکنش ها دسته ) النتانید1

  ها در حال پر شدن است. آن d  در میانۀ جدول قرار گرفته و زیر الیۀ 13تا  3گروه  10صر واسطه در ) عنا2

  ها دیده نشده است. اي از آن نامند که واکنشی ندارند و ترکیب شناخته شده را از این بابت گازهاي نجیب می 18) عناصر گروه 3

  تهیه کرد. KBrO3و  KBrهاي  اسید به مخلوط محلول توان از افزودن محلول غلیظ هیدروکلریک م را می) در آزمایشگاه، آب بر4
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 ......................دهد .. جهش بزرگ بوده و اولین جهش بزرگ آن به هنگام جدا شدن دومین الکترون رخ می 3پی خود داراي  در هاي پی عنصري که در یونش -81

  کمتري دارد. IE2) نسبت به عنصر بعدي خود 1

  واحد است. 9ترین عنصر جدول تناوبی  ) اختالف عدد اتمی آن با عدد اتمی الکترونگاتیو2
  ) در میان عناصر فلزي اصلی هم دوره خود بیشترین شعاع یونی را دارد.3
  گروه خود نقطه ذوب و جوش کمتري دارد. عنصرهاي هم ) نسبت به سه عنصر از4

 اند؟ با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی است، چه تعداد از مطالب زیر درست -82

  کمتر است. Dاز  Mبزرگتر و انرژي نخستین یونش  Cاز  Mآ) انرژي دومین یونش 
  فلز وجود دارد. عنصر شبه 2ب) در بین عناصر داده شده، 

نسـبت داده   4ترین عنصر در یک مقیـاس نسـبی عـدد     به عنوان الکترونگاتیو Eپ) به اتم 
  شود.  می

  شوند. با تبدیل شدن به یون پایدار خود به آرایش گاز نجیب قبل از خود تبدیل میH و  Aهاي  ت) اتم
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

 اند؟ کدام مطلب (ها) صحیح -83

2الکترون جاي گرفته است و به آرایش  8ترین الیۀ الکترونی تمام گازهاي نجیب  آ) در بیرونی 6s p رسند. می  
  رسند. ب) فلزات قلیایی با از دست دادن الکترون ظرفیتی خود به آرایش گاز نجیب قبل از خود می

  دهند. هاي بیشتر از خود نشان می رسند، تمایل بیشتري به تشکیل پیوند ها به آرایش هشتایی می پ) زمانی که اتم
  شوند. رسند و تبدیل به آنیون می ز خود میت) نافلزها همگی با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب پس ا

   ) ب4   ) ب و پ3   ) ب و ت2   ) آ و ت1
  کدام مطلب درست است؟ -84

H)) یون هیدرید1 H)برخالف یون هیدروژن  (   کمتر متداول است. (
  یدید یکسان است. ها در سدیم ها به آنیون نسبت تعداد کاتیونها در سدیم نیترید با  ها به کاتیون ) نسبت تعداد آنیون2

  است. Xصورت کاتیون ترکیب به XPO4) در ترکیب یونی 3

  تواند مربوط به دو ترکیب یونی مختلف باشد. می CuMnO4) فرمول 4
 است؟ نادرستي زیر ها کدام یک از مقایسه -85

Mg) نقطۀ ذوب: 1 N CaF3 2 2    

AlF) انرژي شبکۀ بلور: 2 MgO3  

MgF) نقطۀ ذوب: 3 Mg(NO )2 3 2    

NaF) انرژي شبکۀ بلور: 4 NaNO3  

34با عنصر  Xاگر عنصر  -86 D 79دوره و با عنصر  هم A  هم گروه باشد، کدام مطلب دربارة عنصرX است؟ نادرست 

  شود. رنگ می بین قرار دهیم، رنگ شعله سبز سفید رنگ را در دستگاه طیف XSO4) اگر 1

lmالکترون با  12، کاتیون XNO3) در ترکیب 2   دارد. 0
  برخالف منیزیم رساناي خوب جریان برق و گرماست. X) عنصر 3
  ست.تر ا تر و دیرذوب تر، چگال دورة خود، سخت نسبت به فلز قلیایی هم X) عنصر 4

4و  NaOHگرم مخلوط  200شدن کامل  مانده حاصل از حرارت دادن و خشک جرم جامد باقی -87 25CuSO . H O  باشـد. درصـد    گرم مـی  155برابر

NaOH  164در مخلوط اولیه کدام است؟ 32 16 1(Cu ,S ,O ,H : g.mol ) 

1 (5/12  2 (5/37  3 (5/87  4 (5/62  

17  16  15  14  13    
E        A  2  
  N  G  B  H  3  
    D  C  M  4  
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 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -88

  اي است. اي بسیار بیشتر از نیروهاي دافعه ) به هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی، اثر نیروهاي جاذبه1
  رسند. ترین سطح انرژي می گیرند و به پایین ها در فاصلۀ معینی از یکدیگر قرار می شود، اتم ها پیوند تشکیل می ) وقتی بین اتم2
  یابد. ها کاهش می تر کنیم سطح انرژي آن درگیر در پیوند را کم  اتم 2یابد و اگر فاصلۀ بین  ها افزایش می هاي درگیر در پیوند را بیشتر کنیم، سطح انرژي آن ) اگر فاصلۀ اتم3
  شوند. هاي دافعه با نیروهاي جاذبه برابر می نیروکوواالنسی ) پس از تشکیل پیوند 4

 ............... جز بهاند  زیر درست هاي همۀ عبارت -89

  ) آب نسبت به متان در گسترة دمایی بزرگتري به حالت مایع است.1
  یونی و یا کامًال کوواالنسی ناقطبی دارند. هاي شیمیایی، پیوندهاي کامالً ) تعداد کمی از ترکیب2
  باشد. یوند حتما از نوع یونی میباشد، پ 7/1) اگر اختالف الکترونگاتیوي دو اتم در یک پیوند بزرگتر از 3

  مشابه یکدیگرند. COو  CN ،NO) ساختار لوویس 4

  برابـر شـمار جفـت    43/1تقریب  هاي ناپیوندي به ها، داراي آرایش هشتایی هستند، نسبت شمار جفت الکترون در اکسیدي از نیتروژن که در آن، همۀ اتم -90
 پیوندي است، نام این اکسید کدام است؟  هاي الکترون

    اکسید نیتروژن تري ) دي2    اکسید نیتروژن ) دي1
  نیتروژن پنتااکسید ) دي4    نیتروژن تترااکسید ) دي3

مطابقـت دارد؟   bو چنـد گونـه بـا سـاختار      aشکل هندسی چند گونه با ساختار  3BClو  4CCl ،3NOهاي  هاي زیر و گونه توجه به شکل با -91

7اعداد اتمی:(ها را از راست به چپ بخوانید.)  (گزینه 6 5( N, C, B 

  
1 (2 ،1  
  ، صفر3) 2
3 (1 ،2  
 3) صفر، 4

 کدام مطلب درست است؟ -92

  پنتااکسید است. فسفر اکسید، دي(V)) نام دیگر فسفر1

  تفاوت است.م SO23یکسان و با BaO2با  MnO2) عدد اکسایش اکسیژن در 2

CHصورت  اکسیژن به –) مقایسۀ طول پیوند کربن 3 OH CO CO CO23 3   صحیح است. 2

  شود. ) بر اثر تخلیۀ الکتریکی، گاز اوزون به اکسیژن تبدیل می4

 اند؟ هاي زیر درست چند مورد از عبارت -93

2هاي کربن در  اتمبا مجموع عدد اکسایش  2OFعدد اکسایش اکسیژن در   2C F .برابر است 

 تعداد پیوند داتیو در آمونیوم کربنات و آمونیوم سولفات با هم برابر است. 

H)3در یون هیدرونیوم   O  ، یک جفت الکترون ناپیوندي و یک پیوند داتیو وجود دارد.(

در یون  
.. ..

.. ..
[O X O] اتم ،X هاي نیتروژن یا اکسیژن باشد. تواند یکی از اتم می 

Hطول پیوند  H گیري است. ترین سطح انرژي، قابل اندازه در پایدارترین حالت یعنی پایین 

1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
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دهد و براسـاس آن   هاي چهاردهم تا هفدهم جدول را به درستی نشان می هاي گروه دار عنصر دروژنهاي هی کدام نمودار روند تغییرات  نقطۀ جوش ترکیب -94
 ها درست است؟ کدام مقایسه براي نقطۀ جوش ترکیب

4آ)  2 3SnH HI H Te SbH  

4ب)  3 2SiH HCl PH H S  

4پ)  3 2GeH HBr AsH H Se  

4ت)  3 2CH HF NH H O  

  »پ«و مقایسۀ  (II)) نمودار 2  »آ«و مقایسۀ  (II)) نمودار1

  »ب«و مقایسۀ  (I)) نمودار 4  »ت«و مقایسۀ  (I)) نمودار 3

  هستند؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -95

  کربن در گرافیت است. –تر از طول پیوند کربن  کربن در الماس کوتاه –کربن آ) طول پیوند 
  اند. هاي کوواالنسی به یکدیگر متصل شده ها به وسیلۀ پیوند ب) جامد کوواالنسی، جامدي است که در آن همۀ اتم
  باشد. پ) گرافیت برخالف الماس رساناي جریان برق می

  هاست. هاي آن هاي سازندة مولکول ها به دلیل نوع آرایش اتم نهاي آ هاي آلی و ویژگی ت) تنوع ترکیب
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

4براي ترکیبی با فرمول  -96 8C Hچند ایزومر ساختاري وجود دارد؟ ، 

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
 است؟ ستنادرچند مورد از مطالب زیر  -97

2nترین هیدروکربن با فرمول  آ) از ساده nC Hشود. ، براي رسیدن گوجه فرنگی استفاده می  
هاي کربن سازندة مونومر آن چهار برابر شمار پیونـدهاي داتیـو    ب) پتوي آکریلیک از پلیمري حاصل شده است که مجموع تعداد قلمروهاي الکترونی اتم

  اسید است. وریکموجود در سولف
  بوتن ایزومر است.-2–متیل  دي-3و2شود با  وسیلۀ گاز هیدروژن حاصل می پ) هیدروکربنی که از سیر شدن کامل بنزن به

  جا کنیم، ترکیب حاصل در بادام وجود دارد. اسید با حلقۀ بنزنی جابه ت) اگر گروه متیل را در ترکیب استیک
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

 ؟شود نمیهاي زیر به شکلی که نوشته شده است، انجام  نشکدام یک از واک -98

  اتنبرم مایعاتان دي برمو – 2و 1) 1
  اتینگازکلر) وینیل کلرید2
  اتنبرمید هیدروژن) برمواتان3

4(

H H
| |

| | |
CH H CH

nCH C H(g) ( C C )n(s)2

3 3

  

 است؟ نادرستکدام گزینه  -99

  توان وسایل پالستیکی درست کرد. آید، می کلرید و استیلن به دست می ) با پلیمر حاصل از مونومري که خود از واکنش هیدروژن1

  باشد. می صورت خط به  - ) فرمول ساختاري منتول به روش نقطه2

  رود. کار می هاي جانوري به ترین آلدهید براي نگهداري نمونه ) محلول آبی ساده3

شود، داراي گروه عاملی  هاي مخصوص مسابقه موتورسواري تهیه می ) پلیمري که از آن لباس4

O
||
C N .است  
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هاي نوشته شده  هیدروکربنی با پیوند کوواالنسی است. کدام گزینه با توجه به واکنش Aپالستیکی گوناگونی درست کرد و  توان وسایل می Cاز ترکیب  -100
A(g)  صحیح است؟ HCl(g) B(g)  

nB(g) C(s)  
  شود. ی و موز میسبب رسیدن گوجه فرنگ (A)) ماده 1
  اتم هیدروژن خواهد داشت. 200 (C)باشد، ترکیب  100، برابر nکه مقدار  ) در صورتی2

Cیک ترکیب اشباع با فرمول  (B)) ترکیب 3 H Cl2   است. 3

پلیمري اشباع است که مقدار  (C)) مادة4
H
C
ــداد  تع
ــداد   است. 5/1در آن برابر   تع

  
  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     کل کتاب :3شیمی 

  

  

 است؟ نادرستکنیم، کدام گزینه  نیترات اضافه می(II)محلول پتاسیم کرومات را به محلول سرب -101

    ها در آب نامحلول است. اورده) یکی از فر1
  اي از واکنش جانشینی دوگانه است. ) نمونه2
    ها یکسان نیست. دهنده ) رنگ محلول واکنش3
  باشد. می 5) مجموع ضرایب مواد محلول در آب برابر 4

شود که فرمول تجربی این ترکیب ..............  حاصل میهاي هیدروژن گروه متیل با گروه هیدروکسیل در الکل میوه، ..............  با جایگزین کردن یکی از اتم -102
 است.

C -) اتیلن گلیکول 1 H O2 CH -) اتیلن گلیکول 2  6 O3  

CH -) گلیسرین 3 O3    4 گلیسرین (- C H O3 8 3  

3زنه در معادلۀ واکنش ضریب کدام ماده پس از موا -103 2 2NH O NO H O کلرات  یک واحد از مجموع ضرایب مواد در واکنش تجزیه پتاسیم
 تر است؟ کم

1 (H O2  2 (NO  3 (O2  4 (NH3  

156ست؟کدام گزینه درست ا -104 28(Fe ,Si : g.mol ) 

  شود. اتن براي تولید ریسمان استفاده می ) از پلی1
  شود. هاي یونی از واژه مولکول گرم به جاي واژه جرم مولی استفاده می ) در ترکیب2
nها  ) درصد جرمی عناصر سازنده در همه آلکن3 n(C H   با هم برابر است. 2(

/) جرم4 223 011 0/اتم آهن از جرم  10   تر است.  مول اتم سیلیسیم بیش 1

O)116باشد؟  چقدر می 3AOدر  Aباشد، درصد جرمی تقریبی  29، برابر2AOدرصد جرمی اکسیژن در  اگر - 105 g.mol ) 

1 (71  2 (62  3 (83  4 (73  

2تن  8در واکنش  -106 3Fe O  3مقدار کافی کربن، مقدار آهن تولید شده برابر درصد با  80با خلوص تـن اسـت. بـازده درصـدي واکـنش کـدام        /36

156است؟ 16(Fe ,O : g.mol )  

1 (5/37  2 (15  3 (85  4 (75  

 کدام عبارت درست است؟ -107

  دست آورد. توان از واکنش گازهاي کربن مونوکسید و هیدروژن به ) اتانول را می1
  شود. کلرید در طبیعت به صورت کانه هماتیت یافت می ) سدیم2

  شود. اکسید، آهن مذاب تولید می(III)) در واکنش آلومینیم با آهن3

  اکسید است. (II)اسید با منگنز هاي تولید گاز کلر، واکنش هیدروکلریک ) یکی از روش4

forum.konkur.in



  18: صفحه  جربیت نظام قدیم آزمون غیرحضوري  98ماه اسفند  23
  

 35اي که در ساختار آن عنصر فلزي وجود ندارد، از مصرف  گرم از فراورده 5/22شود،  هایی که به منظور تصفیۀ هواي فضاپیما انجام می شدر یکی از واکن -108
فراوردة دیگر تولید شده است؟ اکسید واکنش داده و چند گرم از  به وجود آمده است. در این واکنش کدام ماده با گاز کربن دي STPلیتر گاز در شرایط 

 در نظر بگیرید.)  %80(بازده واکنش را 

112 1 16 7(C ,H ,O ,Li : g.mol )  
  5/92) لیتیم پراکسید، 2    5/92هیدروکسید،   ) لیتیم1
  6/115) لیتیم پراکسید، 4  6/115) لیتیم هیدروکسید، 3

لیتـر   ، واکنش دهنده محدود کننده کدام است و تقریباً چند میلـی STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط  48/4گرم گاز کربن مونوکسید با  2/4در واکنش  -109

10متانول با چگالی  85/ g.mL 112آید؟  دست می به 1 16(C ,H ,O : g.mol ) 

1 (/ CO5 64    2 (/ CO3 76    
3 (/ H23 76    4 (/ H25 64  

ها در فرایند عملکـرد کیسـه هـوا     شود؟ (فرض کنید همه واکنش می 2COآزید، منجر به جذب چند گرم  سدیم 130gدر کیسۀ هواي خودرو، تجزیه  -110

123شوند.)  انجام می طور کامل به 16 14 12(Na ,O ,N ,C : g.mol ) 

1 (44  2 (88  3 (66  4 (132  
 باشند؟ می نادرستکدام موارد از مطالب زیر  -111

  هاي سازندة آن همواره یکسان است. آ) در یک جسم، توزیع انرژي میان ذره
  اده را ندارد.هاي انتقالی، چرخشی و ارتعاشی در م هاي تجربی، توانایی اثبات وجود حرکت ب) مشاهده

  گذارد. پ) دانستن دماي یک جسم، اطالعات سودمندي دربارة انرژي جنبشی آن در اختیار ما می
  یابد. ت) دما صورتی از انرژي است و بر اثر گرم کردن یک جسم دماي آن افزایش می

  ) آ و ت4  ) ب و پ3  ) آ، ب و ت2  ) آ و ب1
 است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از گزینه -112

  تقسیم دو خاصیت مقداري، همیشه یک خاصیت مقداري است. ) حاصل1
  شوند. بندي می ) خواص ترمودینامیکی به دو دسته خواص مقداري و خواص شدتی دسته2
  شوند، جزو خواص شدتی هستند. ) خواصی که به ازاي مقدار معینی از ماده تعریف می3
  ) ظرفیت گرمایی ویژه یک خاصیت شدتی است.4

 اند؟ هاي زیر درست ارتچند مورد از عب -113

2مطابق واکنش   گرافیــــت2  C(s, ) O (g) CO (g) 2، آنتالپی استاندارد تشکیلCO  و آنتالپی استاندارد سوختن کربن (گرافیت) با هم
 برابرند.

 اتین از عناصر سازنده خود سطح انرژي باالتري دارد. 
 گیري کرد. توان اندازه ه روش مستقیم نمیآنتالپی استاندارد تشکیل هیدرازین را ب 

 شود. از الماس و اکسیژن، گرماي بیشتري نسبت به هنگام تشکیل آن از گرافیت و اکسیژن تولید می 2COدر صورت تشکیل  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

ثابت انجام گیرد، مقدار گرماي داده شده به محیط در حجم ثابت بیشتر از گرماي بار در فشار ثابت و بار دیگر در حجم  هاي زیر اگر یک یک از واکنش کدام -114
 باشد؟ داده شده به محیط در فشار ثابت می

1 () H (g) CH (g)2 C(s,    2 (PClگرافیت42 (g) Cl (g) PCl (g)3 2 5  

3 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)3 8 2 2 25 3 4  4 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)2 2 2 2 22 5 4 2  
 ؟نیستکدام گزینه در مورد واکنش تجزیه نیتروگلیسرین در فشار ثابت درست  -115

  شود. ) از طرف سامانه بر روي محیط کار انجام می1
  شود. تولید می CO2مول گاز  3) از تجزیه هر مول از آن 2
  هاست. دهنده تر از مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل واکنش ها پایین ) مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل فراورده3

/ازاي تجزیه هر مول نیتروگلیسرین  ) اگر به4 kJ35 72 وجود  از تجزیۀ کامل نیتروگلیسرین به CO2مول  12گرما آزاد شود، تغییر آنتالپی واکنشی که در آن  10

/آید، برابر  می kJ35 72   باشد. می 10
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 کمک جدول زیر تعیین کنید، آنتالپی واکنش داده شده کدام است؟ به -116

تصــــعید2   H CO  2 تبخـــیرH H O  4ــوختن   نوع آنتالپی  CHH  س

25  41 kJ.mol)1مقدار آنتالپی   890  /1 )  

2 2 4 22 2CO (s) H O(g) CH (g) O (g)  

1 (/832 8  2 (/578 4  3 (/912 1  4 (/986 6  
 است؟ ادرستنهاي داده شده کدام گزینه  با توجه به واکنش -117

2 2a.N (g) N (l)  

2 2 2b.CO(g) H O(g) H (g) CO (g)  

3 2 2 2 36 3 2c.Ca P (s) H O(l) Ca(OH) (s) PH (g)  

2 2e.I (s) I (g)  
c ،w) در واکنش 1 a ،H) در واکنش 2  است. 0   است. 0
b ،H) در واکنش 3 E .در واکنش 4  است (e ،H   است. 0

11آنتالپی استاندارد تشکیل الماس  -118 9/ kJ.mol  الماس(و براي واکنش) C(s,گرافیتC(s,  27در دماي C ،G  2برابر 86/ kJ 

15است. اگر آنتروپی گرافیت در این شرایط  6/ J.K 1رحسب باشد، آنتروپی الماس بJ.K کدام است؟ 

1 (/8 8  2 (/ 38 8 10  3 (/2 4  4 (/ 32 4 10  
 هاي زیر دربارة انرژي آزاد گیبس صحیح است؟ یک از عبارت کدام -119

  آید. دست می تالپی و آنتروپی به) تابع حالت بوده و از مجموع آن1
  خودي انجام شوند. به خودي، خود به هاي غیرخود  توان کاري کرد که همۀ واکنش ) به دما بستگی دارد، یعنی با تغییر دما می2
  ها ممکن است در دماهاي مختلف عالمت آن مثبت، منفی و یا صفر باشد. ) براي بعضی واکنش3
  ها را مقایسه کرد. سرعت واکنشتوان  ) با استفاده از آن می4

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -120

 رود. کار می سوختن یک ماده به Eگیري دقیق  گرماسنج بمبی براي اندازه ●

 تر است. ها کوچک دهنده اکنشها از مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل و در واکنش سوختن اتانول، مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل فراورده ●

 شود. خودي بودن فرایندهاي طبیعی معرفی می به در قانون دوم ترمودینامیک، آنتالپی به عنوان مالکی براي توضیح خود ●

0مقدار آنتروپی یک سامانه در دماي  ● C شود. برابر صفر در نظر گرفته می 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستلب کدام مط -121

  یابد. ها در آب با افزایش تعداد کربن، کاهش می پذیري الکل ) انحالل1
  شود. ) هگزانول در آب کم محلول محسوب می2
  دهد. فاز می 1کلرید در تولوئن تشکیل  ) مخلوط لیتیم3
  باشد. دوقطبی القایی می -هاي استون و تولوئن، از نوع دوقطبی ) نیروي بین مولکول4

هاي آب پیوند  در آب حل شده و با مولکول A........... ویتامین Cباشد. ویتامین  ، گروه عاملی ............ میAو ویتامین  Cاملی مشترك در ویتامینع گروه -122
 کند. دهد و مصرف بیش از اندازه ویتامین ........... براي بدن مشکلی ایجاد نمی می هیدروژنی تشکیل

  A -همانند  –) استري C  2 -برخالف  –) الکلی 1
  C -برخالف  –) استري A  4 -برخالف  –) الکلی 3

 140پوشـی یـون یدیـد     کیلوژول بر مول است. اگـر آنتـالپی آب   1950و  128ترتیب  یدید به آنتالپی انحالل و فروپاشی شبکۀ بلوري کلسیم -123
کیلوژول بر مول و 234نیترات  نیترات چند کیلوژول بر مول است؟ (آنتالپی انحالل کلسیم سیمکیلوژول بر مول باشد، آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلوري کل

 باشد.) ژول بر مول می کیلو 190پوشی یون نیترات  آنتالپی آب

1 (2106  2 (1966  3 (2296  4 (2156  
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0لیتر محلول  میلی 200هیدروکسید با  گرم محلول سدیم 48 - 124 شـوند. درصـد    طور کامل مصـرف مـی   دهنده به ه و هر دو واکنشدکلرید واکنش دا موالر فریک /5

116سید در محلول اولیه آن چقدر است؟ هیدروک  جرمی سدیم 1 23(O ,H ,Na :g.mol ) 

1 (3/8  2 (25  3 (83  4 (5/2  
 است؟ نادرستکدام یک از موارد زیر  -125

  ) حل شدن مواد جامد در مایع اغلب با افزایش آنتروپی همراه است.1
  باشد. سولفات در آب می پی انحالل لیتیم) عالمت تغییر بی نظمی در حل شدن گاز آمونیاك در آب برخالف عالمت تغییر آنتال2
  شود. خودي انجام می به طور خود ) با افزایش آنتروپی در طی فرایند انحالل ید در تولوئن، این انحالل به3
Hنسبت به  C60در آب، در دماي  Cl2پذیري  ) انحالل4 S2 تر است. بیش  

برمید خالص تهیـه   نیترات تقریباً چند گرم نقره نقره 204ppmلیتر محلول  میلی 1000درصد به  90برمید با خلوص  سدیم 14gدر اثر اضافه نمودن  -126

1نیترات برابر با  شود؟ (چگالی محلول نقره می g
mL

 است.) 

123 80 108 14 16(Na ,Br , Ag ,N ,O : g.mol )  
1 (/0 226  2 (/0 244  3 (/0 311  4 (/0 195  

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد شیر منیزي  -127

  معده استفاده از این ضد اسید است. سیداهاي کاهش غلظت  ) یکی از راه1
  اسید است که منیزیم هیدروکسید سازنده اصلی آن است. ترین ضد  ) این ماده متداول2
  ها در یک فاز قرار دارند. ) در معادلۀ واکنش ماده اصلی سازنده شیر منیزي با اسید معده، فراورده3
  کند. اکنش داده و یک نمک محلول در آب تولید میاسید و صورت محلول با هیدروکلریک ) این ضد اسید به4

گــرم محلــول ســیر شــده  540رو، اگــر  بــا توجــه بــه نمــودار روبــه -128

درجه سلسیوس برسـانیم،   15درجه به  45نیترات را از دماي (II)سرب
تقریباً ......... واحد  ماند و غلظت موالل محلول ........ گرم رسوب برجاي می

  شود. ........ می

1207 14 16(Pb ,N ,O : g.mol )  
  

  
  
  زیاد – 91/0 – 60) 1
  کم – 91/0 – 90) 2
  کم – 60/0 – 60) 3
   کم – 60/0 – 90) 4

 است؟ نادرستکدام یک از موارد زیر  -129

0آ) میزان افزایش نقطۀ جوش محلول  0د با محلول کلری موالل سدیم /2   موالل ساکارز برابر است. /2
  هاي ناهمگن بوده و ظاهري مات یا کدر دارند. ها مخلوط ب) کلویید

  شوند. دهندة کلویید به علت درشت بودن باعث پخش نور مرئی می هاي تشکیل پ) ذره
  ها هستند. همگن و سوسپانسیونشوند و پلی میان مخلوط  نشین می ها در اثر زمان ته ت) کلویید

  ) آ و ب4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) آ و ت1
 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -130

  باشد. ) کف، کلویید مایع در مایع می1
  شود. ها در آب می شدن چربی هاي غیرصابونی، گروه سولفونات سبب پخش کننده ) در پاك2
  باشد. ، صابون و آب، غیرقطبی است و بخش بیرونی آن داراي بار منفی میهاي کلویید حاصل از روغن ) بخش داخلی ذره3
 ) صابون جامد، نمک سدیم اسید چرب و صابون مایع، نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب است.4
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  22:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  اسفند 23آزمون غیرحضوري 

   
 پایهریاضی 

  
 (حمید علیزاده)  »2«گزینۀ  - 1

A ابتدا C کنیم: را محاسبه می 
1 2 1 31 3

A ( , )
A C ( , ]

C ( , ]
  

A)و سپس حاصل  C) B یابیم: را می  
  1 3 2 0 0 3(A C) B ( , ] [ , ) [ , ]   

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

 منش) (رسول محسنی  »3«گزینۀ  - 2

2با فرض  1x t :داریم   
25 2 22 2 5 22

t t t
t t

   

  5 25 1622 5 2 0 2 2t t t
( )

   

  
25 3
14
2

t
t

t
   

  
12 1 2 2 12 1 2

1 1 12 1 2
2 2 4

x x x
t x

x x x
  

  1
8

  ها حاصلضرب ریشه

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

 (آرش رحیمی)  »3«گزینۀ  -3

  
21 2 1 2 2 12 0 01 1

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

   

  
2 2 2 22 1 2 2 2 2 2 10 01 1

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

   

0عبارت صورت یک عبارت همواره مثبت است.  0( ,a )   
1یا1x  پس باید: 0 0x(x ) x   

  شود. ه این مجموعه جواب، اعداد صحیح صفر و یک را شامل نمیک
---------------------------------------------  

 (بهرام طالبی)  »3«گزینۀ  - 4
  نوع بیماري یک متغیر کیفی اسمی است.

---------------------------------------------  
 (بهرام طالبی)  »1«گزینۀ  - 5

  صورت زیر است: ها به جدول فراوانی داده
  
  
  

  تاست. پس زاویۀ مرکزي دستۀ وسط (دستۀ سوم) برابر است با:20ها  تعداد کل داده

  4 1360 360 723 20 5
   

 (حسین حاجیلو)  »2«گزینۀ  - 6

ها وجود دارد. که  داده در نیمه دوم داده 9تا است. پس  18ها  تعداد کل داده
ها  است، از طرفی مد داده 32ارك سوم است. پس چارك سوم برابر ها چ پنجمین آن

 24و  25و  29هایی که بین چارك سوم و مد هستند برابر  است. پس داده 23برابر 
  ها برابر است با: هستند که میانگین آن

  24 25 29 26
3

x   

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

 لویی) یثم حمزه(م  »2«گزینۀ  - 7

  است، پس: 1هاي نسبی برابر  جمع کل فراوانی
  0 2 0 3 0 1 1 0 4/ / / /   

  به معنی جمع است) ها برابر است با: ( پس میانگین داده
  2 0 2 3 0 3 5 0 4 7 0 1) ( / ) ( / ) ( / ) ( / xفراوانی نسبی( (xi   

  4x   
  ها برابر است با: و واریانس داده

  2)(x x)i2فراوانی نسبی (   

  2 2 2 2 20 2 2 4 0 3 3 4 0 4 5 4 0 1 7 4/ ( ) / ( ) / ( ) / ( )   

  2 0 2 4 0 3 0 4 0 1 9 2 4/ ( ) / / / ( ) /   
---------------------------------------------  

 فروشان) (ایمان چینی  »1«گزینۀ  - 8

جا که ضریب تغییرات  است. از آن 2و درنتیجه انحراف معیار برابر  4بر واریانس برا

1برابر 
5

  است، درنتیجه: 

  1 2 10
5

CV x
x x

   

کنیم در میانگین هم،  ها کم می ها را دو برابر و سپس چهار واحد از آن وقتی داده
شود. پس ضریب  ف معیار فقط دو برابر میشود. اما انحرا همین تغییرات انجام می

  تغییرات جدید برابر است با:

  2 2 4 1 0 2 جدید    25 10 4 16 4
( )CV /

( )
   

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

 لویی) (میثم حمزه  »4«گزینۀ  -9

  تر کنیم: ابتدا ضابطۀ تابع را ساده

  
2

f (x) a cos( b x) a sinb x   

0نقطۀ  با توجه به نمودار، 1( ,   روي نمودار قرار دارد: (
  0 1 0 1 1f ( ) a sin a   

  یابیم: از طرفی مطابق شکل زیر، دورة تناوب تابع را می

  55 5 4
4 4
TT T T   

  مرکز دسته  13  16  19  22  25
  فراوانی  2  6  4  6  2
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  23:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  اسفند 23آزمون غیرحضوري 

   
  2 1 14 2 2b b

b
   

  
1ر حال کاهش است، پس ها نمودار دyچون بالفاصله بعد از محور 

2
b  قابل

11  قبول است. 0 5
2

a b ( ) /   

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

 (مهدي مالرمضانی)  »2«گزینۀ  -10

  143 3 3
4 11 4

tan x tan tan xtan(x )
tan xtanxtan

   

  1 3 3 2 4 2tan x tan x tan x tanx   

  1
2

cot x   

  )38تا  32هاي  ، صفحه3ثلثات) (ریاضی (م
---------------------------------------------  

 )91 -(سراسري ریاضی   »  4«گزینۀ  - 11

)cos  دانیم: می ) sin , cos( ) cos3
2

 

  3sin( ) sin , sin( ) sin  
کسر داده شده به صـورت  توان حذف کرد، پس  میsinرا براي 2مضارب صحیح

  شود: زیر بازنویسی می

sinsin
cossin

)sin()sin(

)cos()cos(
A 3

2
3

  

22
1

2
cot

sin
cossin  

را داده، با کمک رابطۀ tanجا که مسأله مقدار  از آن
tan

cot خواهیم  1

520  داشت:
1
/

cot  

32
5

2
1

22
1 cotA  

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

 لویی) (میثم حمزه  »3«گزینۀ  - 12

  1 1
2 2

sin( x) sin x sinx sin x   

  1 12
2 4

sin x sinx   

2از طرفی  2
2

sin( x) cos x     22و بـا کمـک فرمـول 1 2cos x sin x 

  یابیم: حاصل عبارت خواسته شده را می

  1 1 722 1 2 1
4 8 8

cos x ( )   
---------------------------------------------  

 (بابک سادات)  »2«گزینۀ  - 13

  3 33 3 3
5 5

cos xcosx sin xsin x cos( x x)   

  32
5

cos x   

1از رابطۀ  22
1 2

cos xtan x
cos x

  یابیم: ، مقدار تانژانت را می

  
3 21 1 12 5 5
3 8 4 21 5 5

tan x tanx   

 ---------------------------------------------  
 (علی شهرابی)  »2«گزینۀ  - 14

  
  22 2 22 5 4 2 2 4 2 2( ) x ( ) ( )(x)( )   

  2 220 32 8 8 12 0x x x x   

  22 6 0 6
x

(x )(x )
x

   

---------------------------------------------  
 (سروش موئینی)  »2«گزینۀ  - 15

 EFCبراین مثلــث انــد، بنــا چــون هــر دو مثلــث روي اضــالع مربــع ایجــاد شــده
  الساقین است. پس: متساوي

  90180 2 90 180Ĉˆˆ ˆ ˆE FC : E F C Eˆ ˆE F
   

  45 45ˆ ˆE CEF                

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

 (مهرداد ملوندي)  »3«گزینۀ  - 16

  با توجه به قضیۀ تالس داریم:

  2 22 2
1 2

x x x x x
x
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  02 2 0 2 1 0 2xx x (x )(x ) x   

  به شکل زیر خواهد بود: ABCپس مثلث 
  3 7 13xمحیط مثلث   

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

 (حسین حاجیلو)  »4«گزینۀ  - 17

  ه کنید:به شکل رسم شده توج
را جدا و  AEDالساقین است. پس مثلث  متساوي AEDبا توجه به شکل مثلث 

  کنیم: مساحت آن را محاسبه می

Aبا استفاده از قضیۀ فیثاغورس در  DE  است. درنتیجه: 4طول ارتفاع برابر  

   
  2 2 25 3 4h h   

  6 4 12
2 2

S   
---------------------------------------------  

 (حسین اسفینی)  »2«گزینۀ  - 18

24 2 2 ــربع مثلــث4 2 م
x xS S ( x x ) (   ضلعی 8مساحت (

2 2 2 2 22 2 2 4 2 4 2 2x ( ) x x ( ) x   
  2 2 2 2 2 26 4 2 2 4 4 2 4 4 2x x x x x x ( )   

4ضلعی  8از طرفی طبق فرض مساحت  4   است. پس داریم: 2

  2 4 4 2 4 4 2 1x ( ) x   
  الساقین قائم الزاویه است. پس: متساوي ABCمثلث 

2 2 2 2 2 22 2 2AB ACBC AB AC BC AB (x x )   

  1 22 1 2 2 1 2 2 2x ( ) BC ( )   
  است. بنابراین: 2یا همان  2xبرابر  BDاز طرفی 

  2 2 2 2 2 هاشورخورده    2  S BC BD ( )   

       

 (حسین اسفینی)  »2«گزینۀ  - 19

  
3 32 2 2 4 12

12 12 12 3
a ( )aV V   

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

 )90 -(سراسري تجربی   »4« ۀگزین - 20

ظـرف و بیـرون   سطح کل ظرف از سه قسـمت داخـل   
ظرف و سطح جداره تشکیل شده است. سطح جداره در 

  است. 5و  8واقع اختالف مساحت بین دو دایره با شعاع 

22دانیم مساحت نیم کره برابر می RS .است  
  

  کل مساحتکرة بیرونی کرة درونی + مساحت نیم دایره + مساحت نیم مساحت بین دو 

S ( ) ( ) ( )2 2 2 22 8 2 5 8 5  
2173950128S  

  است. برابر 217بنابراین سطح کل ظرف 
---------------------------------------------  

 شناسی پایه زیست
  

 (سینا نادري)  »  1« گزینۀ - 21

اي ران غیرارادي است ه هاي ماهیچه نخاعی زردپی زیر زانو، فعالیت سلول  در انعکاس
ولــی در ایــن انعکــاس دســتگاه عصــبی پیکــري نقــش دارد و اعصــاب ســمپاتیک و  

  پاراسمپاتیک فاقد نقش هستند.
  هاي دیگر: بررسی گزینه

هـاي سـایر    ها در مغز فاقد منافـذي اسـت کـه در مـویرگ     دیوارة مویرگ»: 2«گزینۀ 
شود.  مغزي گفته می –نی کننده، سدخو شود که به این عامل حفاظت ها دیده می بافت

توانند بـه سـرعت از ایـن سـد بگذرنـد و وارد       البته موادي چون گلوکز و اکسیژن می
  هاي مغزي شوند. سلول
سیناپسـی   هاي عصبی سبب تغییر پتانسیل الکتریکی نورون پـس  انتقال دهنده»: 3«گزینۀ 
  شوند. می

شامه است و نخاع  مدر نخاع بخش سفید در بیرون و مستقیماً زیر نر»: 4«گزینۀ 
ها قرار  شامه زیر ستون مهره شود. در نتیجه سخت ها محافظت می توسط ستون مهره

  دارد.
----------------------------------------------  

 (توحید بابایی)  »  4« گزینۀ -22

2طور مثال در یک سلول با عدد کروموزومی  به 12n تعداد ،DNAاي  ههاي هست
برابر  1ها در مرحلۀ متافاز  باشد که با تعداد کروموزوم عدد می 12، 2در مرحلۀ آنافاز 

  است. 
  هاي نادرست: بررسی گزینه

  براي ملخ نر صادق نیست.»: 1«گزینۀ 
  تواند بوجود بیاید. هم می 3nاین سلول در اثر میتوز »: 2«گزینۀ 
ها  باشد که نصف تعداد کروموزوم می 11ها  ر تعداد تتراددر ملخ ن»: 3«گزینۀ 

  باشد. نمی

 قاعدهارتفاع
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 (مریم تنگارپور)  »   2« گزینۀ - 23

  ها: بررسی گزینه
نوع گامت مختلـف   4دهد،  اور رخ  زایی هنگامی که کراسینگ طی اسپرم»: 1«گزینۀ 

  تواند تولید شود. می
اصل میتوز هستند و ها ح کند، گامت گامت تولید می 2وقتی جانور فقط »: 2«گزینۀ 

  ژنوتیپ مشابهی دارند. (مانند زنبور عسل نر)
تواند یک گامت تولید  در پرندگان جنس ماده که طی تقسیم میوز می»: 3«گزینۀ 

  کند ، وظیفه تعیین جنیست را بر عهده دارد. 
هـا   دي از ژنکه از نظـر انـدازه، شـکل و نیـز در تعـدا      X,Yکروموزوم »: 4«گزینۀ 

 کروماتیدي نقش دارند. 4متفاوت هستند در تشکیل ساختار 
---------------------------------------------  

 (سید حسن میرزائی)  »  3« گزینۀ -24

هاي پیکري این موجود، هاپلوئید باشند. در این صورت کرومـوزوم   ممکن است سلول
  تواند متفاوت از بقیه باشد. موزوم میهاي هر کرو ها وجود ندارد و نوع ژن همتا در آن

  ها: رد سایر گزینه
این موجود ممکن است تولید مثل جنسی نداشته باشد. در ایـن صـورت   »: 1«گزینۀ 

  میوز نخواهد داشت.
هیچ شاهدي براي تعیین جنسیت و یا نوع موجود در دست نیست. پس »: 2«گزینۀ 
  طور قطع در این مورد قضاوت کرد. توان به نمی
هاي خواهري، دو  ها با جدا شدن کروماتید در آنافاز میتوز تعداد کروموزوم»: 4«ینۀ گز

 شود. برابر می

----------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »  3« گزینۀ - 25

هـا) مشـاهده    هـاي خـارجی (آلـرژن    ژن در آلرژي، پاسخ ایمنی بیش از حد بـه آنتـی  
هـا متصـل    هـاي سـطح ماستوسـیت    د که آلرژن بـه پـادتن  شود. در دومین برخور می
ــا فراینــد اگزوســتیوز از ماستوســیت  مــی شــود.  هــا ترشــح مــی شــود، هیســتامین ب

شـوند، بـا    ها نیز که در برخورد دوم آلرژن بـا سـلول خـاطره ایجـاد مـی      پالسموسیت
  کنند. ها را ترشح می اگزوسیتوز، پادتن
  ها: بررسی سایر گزینه

ژنی در برخورد اول و به پادتن موجود  هاي آنتی ژن به گیرنده آنتی اتصال»: 1«گزینۀ 
افتد. این در حـالی اسـت    هاي دوم به بعد اتفاق می بر سطح ماستوسیست در برخورد
  شود. هاي دوم به بعد ایجاد می که عالئم آلرژي تنها در برخورد

  ها، اختصاصی نیستند. دقت کنید که ماستوسیت»: 2«گزینۀ 
ژن از طریق سوزن وارد بدن شود، پاسـخ التهـابی رخ    : در صورتی که آنتی»4«گزینۀ 

هـاي آسـیب دیـده بـافتی نیـز هیسـتامین ترشـح         دهد که در این صورت، سـلول  می
 کنند. می

----------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »  4« گزینۀ -26

  همۀ موارد صحیح است.
  بررسی موارد:
کنند که سبب ایجاد منافذ در غشاي  کشنده، پرفورین ترشح می Tاي ه الف) سلول

  شود. هاي آلوده به ویروس می سلول

تواند فاگوسیتوز ماکروفاژها را تسهیل  ب) پادتن توسط پالسموسیت تولید شده و می
  کند.

اتصال و تاثیر ویروس ها متصل شده و مانع از  توانند به سطح میکروب ها می ج) پادتن
  شوند. هاي میزبان  بر سایر سلول

ویروس ترشح شده و از تکثیر ویروس در آلوده به  Tهاي  د) اینترفرون از سلول
 کند. ها جلوگیري می سایر سلول

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

 (سینا نادري)  »  3« گزینۀ - 27

ند انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط که تماماً در مادة خاکستري نخاع قرار در فرای
  شود. دارد سبب مهار نورون حرکتی ماهیچۀ پشت ران می

  ها: بررسی سایر گزینه
  ها، میلین وجود ندارد. در انتهاي آکسون نورون»: 1«گزینۀ 
تواند به  براین نمینورون رابط در طول آکسون خود فاقد میلین است، بنا»: 2«گزینۀ 

  ها را هدایت کند. صورت جهشی پیام
  شود. هاي رانویه ایجاد می دقت کنید که پتانسیل عمل در محل گره»: 4«گزینۀ 

  بین دو گره غالف میلین وجود دارد.
----------------------------------------------  

 (سینا نادري)  »   2« گزینۀ -28

، جسـم خاکسـتري   2-5فعالیـت   2شده در شکل  هاي گفته با توجه به ترتیب بخش
 باالتر از مغز میانی  قرار دارد.

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

 (محمدمهدي روزبهانی)  »  4« گزینۀ - 29

دقت کنید برخی تارهاي عصبی مربوط به دستگاه عصبی سمپاتیک، میزان جریان خون 
دهند. به دنبال افزایش میـزان   افزایش می هاي اسکلتی را در شرایط استرس ماهیچه

اي افزایش یافته و  ماهیچه  رسانی به بافت کربن، خون اکسید سوخت و ساز و تولید دي
  شود. فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک نیز بیشتر می

  ها: بررسی سایر گزینه
 مختار صحیح هاي دستگاه عصبی خود این موارد براي همۀ نورون»: 2«و » 1«گزینۀ 

  ها! است، نه برخی از آن
  هاي دمی، اسکلتی هستند و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکري! ماهیچه»: 3«  گزینۀ

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

 (محمدمهدي روزبهانی)  »  4« گزینۀ - 30

هـا توانـایی مقابلـه بـا      ها و تـا حـدي ائوزینوفیـل    ها و نوتروفیل ماکروفاژها، مونوسیت
خـواري را دارنـد ولـی ماکروفاژهـا در بافـت حضـور دارنـد و         ها از طریـق ذره  وسویر

کننـد کـه    ها اگر به ویروس آلوده شوند، اینترفرون ترشح مـی  ها و نوتروفیل مونوسیت
  نوعی پروتئین دفاعی است.

  ها: بررسی سایر گزینه
  ها صادق نیست. ها و مونوسیت این مورد براي نوتروفیل»: 1«گزینۀ 
  ها صادق نیست. براي لنفوسیت» 2« گزینۀ
  صادق نیست. Bهاي  براي لنفوسیت»: 3«گزینۀ 
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 (مهرداد محبی)  »   2« گزینۀ - 31

باشد که از تمایز اسپرماتید  ساز، اسپرم می سلول جنسی موجود در مجراي لولۀ اسپرم
  ها: حاصل شده است. بررسی سایر گزینه

پـی تقسـیم میتـوز را     در طور پی هاي اسپرماتوگونی، به ، سلولدرجنس نر»: 1«گزینۀ 
کنند. بعضی  دهند و تعداد زیادي سلول به نام اسپرماتوسیت اولیه تولید می انجام می

  دهند.  ها تقسیم میوز را انجام می از این سلول
هـایی بـه نـام     ساز (الیـۀ زاینـده) از سـلول    هاي اسپرم دیوارة داخلی لوله»: 3«گزینۀ 

  دهند. ها تقسیم میتوز را انجام می اسپرماتوگونی ساخته شده است؛ این سلول
هاي دیپلوئید وجود دارند که براي هورمون  ساز سلول هاي اسپرم در لوله»: 4«گزینۀ 

   محرك فولیکولی گیرنده دارند.
----------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)  »  1« گزینۀ - 32

هاي  هاي مژکی چشم دارد و شامل ماهیچه خامت کمتري نسبت به ماهیچهعنبیه ض
صاف حلقوي (تنگ کننده مردمک) و شعاعی (گشاد کننده مردمک) اسـت. بررسـی   

  ها: سایر گزینه
شود  با سوراخ کردن محل اتصال صلبیه و قرنیه مایعی که خارج می»: 2«گزینۀ 

  زاللیه است.
ت بودن چشم، آن را طوري در دست بگیرید که براي تشخیص چپ یا راس»: 3«گزینۀ 

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

هـاي آن   توان پس از جدا کردن چربی هاي روي کره چشم را می ماهیچه»: 4«گزینۀ 
هـاي مژکـی متفـاوت     ها بـا ماهیچـه   داشته باشید که این ماهیچه مشاهده کرد. دقت

  باشند. می
----------------------------------------------  

 منش) (رضا آرین  »  4« گزینۀ - 33

  ها: بررسی گزینه
هایش را با  ها چشم مرکب دارند. زنبور عسل نر، گامت حشرات و خرچنگ»: 1«گزینۀ 

  د.آور تقسیم میتوز به وجود می
توانند پرتو فرابنفش راببینند. حشرات لقاح داخلی  بسیاري از حشرات می»: 2«گزینۀ 
  دارند.

انـد از:   توانند از طریق بکرزایی تولید مثل کنند، عبـارت  جاندارانی که می»: 3«گزینۀ 
ها، مارهاي مادة مسـن و زنبورهـاي    ها، سوسمارها، قورباغه ها، بعضی از ماهی قاصدك

  داران وجود دارد. تصاصی در مهرهملکه. دفاع اخ
جانور جنس ماده، داراي توانایی تقسیم میوز با سیتوکینز نامساوي است »: 4«گزینۀ 

  کند. که به دنبال انجام میوز، یک نوع گامت تولید می
----------------------------------------------  

 (بهنام یونسی)  »  3« گزینۀ - 34

شم که عملکرد آن توسـط تارهـاي عصـبی خودمختـار     هاي کرة چ هایی از الیه بخش
هـا   هـاي آن  باشـد کـه سـلول    هاي مژکی مـی  شود، شامل عنبیه و ماهیچه کنترل می

 هاي درون ماهیچـه تغذیـه شـوند و هومئوسـتازي دارنـد.      توانند از طریق مویرگ می
  ها: بررسی سایر گزینه

  باشند. نمی هاي مژکی برخالف عنبیه جزو بخش رنگین ماهیچه»: 1«گزینۀ 
مژکی، از نوع صاف   هاي اي موجود در عنبیه و ماهیچه هاي ماهیچه سلول»: 2«گزینۀ 

  ها منشعب نیستند. باشند. این سلول می
هاي مژکی از طریق تارهاي آویزي باعث تغییر در ضخامت عدسی  ماهیچه»: 4«گزینۀ 

   شوند. (تطابق) می
 ----------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)  »  1« گزینۀ - 35

کتاب  81صفحۀ  4-2طور که در شکل  غده پانکراس، در پشت معده قرار دارد. همان
  اند. بینید، غدد فوق کلیه باالتر از پانکراس قرار گرفته درسی می

  ها: بررسی سایر گزینه
ند و کن هاي تیروئیدي میزان سوخت و ساز را در بدن تنظیم می هورمون»: 2«گزینۀ 

هـا را طـی    ها و ماهیچـه  مغزي)، استخوان -نیز رشد طبیعی مغز (عبور از سد خونی 
تواند از غده تیموس (موجـود در پشـت    دهند. این غده می دوران کودکی افزایش می

  باشد. تر  جناغ) کوچک
شـود و سـبب افـزایش     تونین از غدة تیروئیـد ترشـح مـی    هورمون کلسی»: 3«گزینۀ 

دهد.  شود و در نتیجه کلسیم خون را کاهش می فت استخوان میرسوب کلسیم در با
  غده تیروئید در ناحیه گردن قرار دارد.

شـود   کنـد. حـدس زده مـی    فیز هورمون مالتونین را ترشـح مـی   غدة اپی»: 4«گزینۀ 
، 3شود. در لبه پایین بطن  هورمون مالتونین در انسان، در پاسخ به تاریکی ترشح می

  شود. آل) مشاهده می پینهفیز (غده  غدة اپی
----------------------------------------------  

 محمد عمارلو) (علی  »  4« گزینۀ - 36

باشـند و آنتروزوئیـد را در    دقت کنید بازدانگان گیاهانی هستند که فاقد آنتریدي می
ها در ابتداي رویش  دهند اما سلول تخم و اسپوروفیت جوان آن لولۀ گرده تشکیل می

ها فاقـد سـانتریول و عناصـر آونـدي و      آندوسپرم یا گامتوفیت وابسته است. بازدانهبه 
   اي دارند. پوسته دانگان تخمک تک لقاح مضاعف هستند و برخالف نهان

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

 نژاد) (سجاد خادم  »  3« گزینۀ - 37

یزیک اسید باعـث افـزایش فشـار    هورمون اتیلن باعث تسهیل برداشت و هورمون آبس
هاي محیطی (بـرخالف هورمـون اکسـین)     شود. این دو هورمون در تنش اي می ریشه

  یابند.  افزایش می
  ها: بررسی سایر گزینه

آورد. همـۀ   زا است الیه آنـدودرمین را بـه وجـود مـی     هورمون اکسین که ریشه»: 1«گزینۀ 
  کنندة رشد هستند. تنظیمسازي تاثیر دارند، چون  ها بر پروتئین هورمون
شود و در اتمام نمو  هاي گیاهی ترشح می هورمون اتیلن از اغلب بافت»: 2«گزینۀ 

  میوه نقش دارد (نه آغاز نمو.)
شود و همانند  پذیري دیواره می هورمون اکسین باعث افزایش انعطاف»: 4«گزینۀ 

  هورمون سیتوکینین و ژیبرلین در افزایش طول ساقه نقش دارد.
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 (سینا نادري)  »  3« ینۀگز - 38

باشد. در نزدیـک رأس ریشـه،    هویج گیاهی دوساله و با رشد پسین در ریشۀ خود می
انـد. ایجـاد صـفحۀ     هاي مریستمی وجود دارند که داراي قدرت تقسیم سـلولی  سلول

  افتد. سلولی در سیتوکینز گیاهان اتفاق می
  ها: بررسی سایر گزینه

ی پسین برخالف نخستین بین دسـتجات آونـدي   آوندهاي چوبی و آبکش»: 1«گزینۀ 
  شود. ایجاد می

ریشۀ گیاهان دو ساله، در دومین دورة رویشی از مواد غذایی ذخیره شده »: 2«گزینۀ 
  کنند. براي تولید محور گل استفاده می

هاي گیـاه فشـرده یـا از آب اشـباع گـردد، دیگـر        اگر خاك اطراف ریشه»: 4«گزینۀ 
شود و میزان هورمـون اتـیلن (نـوعی بازدارنـدة      تأمین نمی  اکسیژن کافی براي ریشه

  یابد. هوازي افزایش می رشد) در شرایط بی
----------------------------------------------  

 نژاد) (مهران قاسمی  »  3« گزینۀ - 39

اند، بلندي بال و  ها، بال بلند و شاخک بلند شده اوالً چون در نسل اول همۀ ملخ
اند و ثانیاً چون در صورت سوال عنوان شده در نسل دوم  هر دو غالب بلندي شاخک،

شود، صفت طول شاخک، وابسته به جنس  شاخک کوتاه فقط در نرها مشاهده می
  است.

b ،شاخک کوتاهB ،شاخک بلندa ،بال کوتاهAبال بلند  
  Pبلند و شاخک کوتاه  ملخ نر بال کوتاه و شاخک بلند  ملخ مادة بال

  

1 B bF : X X Aa  

1 B b BF :X X X O Aa Aa  
BB B B b bX X , X O , X X , X O 2هاي  :انواع ژنوتیپF   

   2Fهاي  :انواع فنوتیپ
  

AA , Aa , Aa , aa 2هاي  :انواع ژنوتیپF   

1) 3(رد گزینۀ  1 1
4 4 16

  کوتاه  کوتاه و شاخک نرهاي بال

1) 1(تایید گزینۀ 
4

  اند افراد نسل دوم بال کوتاه

1) 4(تایید گزینۀ  1 1
4 4 16

  کوتاه بلند و بال نرهاي شاخک

1) 2(تایید گزینۀ  3 3
2 4 8

  بلند هاي شاخک بلند و بال ماده

1کوتاه را  کوتاه و شاخک که احتمال تولید نر بال» 3«بنابراین گزینۀ 
8

فرض کرده  

   باشد. است، نادرست می
----------------------------------------------  

 نژاد) (سجاد خادم  »  3« گزینۀ - 40
  شود. این دودمانه تمام الگوهاي وراثتی را شامل می

بودن، الگوي دودمانه افراد سالم شامل مردان و زنان است.  غالب Xدر صورت وابسته به 
  شوند. گاه خالص نمی مردان هیچ

  ها: بررسی سایر گزینه
  همۀ زنان سالم ناقل هستند.»: 1«گزینۀ 
  اند. همۀ افراد بیمار ناخالص »:2«گزینۀ 
  توان با قطعیت، تعیین کرد. را نمی 3ژنوتیپ فرد شمارة »: 4«گزینۀ 

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

 (حسین کرمی)  »  1« گزینۀ - 41

 نوکلئوتید داراي دو رشته است که هر رشتۀ آن داراي 1000با  DNAیک مولکول 
  باشد. نوکلئوتید می 500

پله است. هر پله داراي یـک بـاز پـورین و یـک بـاز       500بنابراین این مولکول داراي 
 3) و یـا  Tو  Aپیونـد هیـدروژنی (بـین     2پیریمیدین است و ممکن است شامل 

پیوند  1000) باشد. در نتیجه تعداد پیوندهاي هیدروژنی بین G و Cپیوند (بین 
  پیوند خواهد بود. 1500تا 

استر در هر رشته (در  پیوند فسفودي 499این مولکول در صورت خطی بودن، داراي 
فسفات است. درصورت حلقوي بودن داراي  –پیوند قند  1998پیوند) و  998مجموع 
  فسفات است. –پیوند قند  2000پیوند فسفودي استر و داراي  1000

  ها است. باز هم برابر با تعداد نوکلئوتید-تعداد پیوندهاي بین قند
----------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)  »  3« گزینۀ -42

ازه نیستند. اند دار هم هاي مژك هاي یاخته بینید، مژك می 3-8طور که در شکل  همان
  ها: بررسی سایر گزینه

دار بخش تعادلی، نوعی  مژك هاي  بینید، یاخته می 3- 8طور که در شکل  همان»: 1«گزینۀ 
  یاختۀ پوششی (تخصص یافته) هستند که روي غشاي پایه قرار دارند.

دار به  بینید، پیام چندین گیرنده مژك می 3-8طور که در شکل  همان»: 2«گزینۀ 
  شود. بی وارد مییک رشته عص

هـاي   هـاي سـلول   دایره از مایعی پر شده است و مـژك  درون مجاري نیم»: 4«گزینۀ 
اي ژالتینی قرار دارند. با حرکت سر، مایع درون مجرا به حرکت در  گیرنده نیز در ماده

هـاي   هـاي یاختـه   کند. درنتیجه مـژك  آید و مادة ژالتینی را به یک طرف خم می می
  شوند. ها تحریک می گیرندهگیرنده، خم و این 

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

 (بهنام یونسی)  »   2« گزینۀ - 43
هـاي   ، آکسـون 2شناسـی و آزمایشـگاه     کتاب زیسـت  88صفحۀ  4-6براساس شکل 

هـاي   شوند باعـث ترشـح هورمـون    بلندي که از هیپوتاالموس وارد هیپوفیز پسین می
هـا نیازمنـد مصـرف انـرژي      گردند. ترشح این هورمون می توسین و ضد ادراري اکسی
  است. 

  ها: بررسی سایر گزینه
ریـز   شوند این غـدد بـرون   غدد شیري توسط این دو هورمون تحریک می»: 1«گزینۀ 

  هستند.
توانـد مـرتبط بـا     هاي چربـی مـی   اي در بافت هاي ذخیره مصرف مولکول»: 3«گزینۀ 
ها تیـروزین مسـتقیماً نقـش     تولید این هورمون هاي تیروئیدي باشد، ولی در هورمون

  دارد (نه فنیل آالنین).

bX OAA B BX X aa  

 BX OAa 

  ماده
 بلند شاخک

  نر
 بلند شاخک

  مادة
 بلند شاخک

  نر
 کوتاه شاخک

  کوتاه بال  بلند بال
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تواند باعث افزایش ترشح هورمون ضد ادراري  کاهش حجم آب خون می»: 4«گزینۀ 

   از هیپوفیز پسین گردد.
----------------------------------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »   2« گزینۀ -44

توان حاملگی را در هفتۀ چهار بعد از لقاح تشخیص داد. در انتهـاي هفتـۀ    با سونوگرافی می
  کنند. هاي اصلی شروع به تشکیل می چهارم همۀ اندام

  ها: بررسی سایر گزینه
کـه انـدازة رویـان در     گیرند، در صورتی پاها و بازوها در ماه دوم شکل می»: 1«گزینۀ 

  رسد. متر می میلی 5هفتۀ چهارم به 
  رسد. هفتۀ قبل خود می 4برابر اندازة  4/4: در این زمان، اندازة رویان به »3«گزینۀ 
تـر   کند و بـا کوچـک   در این زمان، سلول مادري قبل از تقسیم رشد نمی»: 4«گزینۀ 

 افـزایش و در نتیجـه نسـبت      هاي کروي، نسـبت  شدن اندازة سلول

  یابد. کاهش می
----------------------------------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  3« گزینۀ - 45
هورمـون   Cو  Aباشـد کـه در نقـاط     دهندة هورمون اسـتروژن مـی   نمودار، نشان

  یابد. پروژسترون افزایش می
  ها: ینهبررسی سایر گز

  شود. دیده نمی LHافزایش شدید غلظت  Dدر لحظه »: 1«گزینۀ 
  باشد. رو به کاهش می LHدر این لحظه، همچنان غلظت هورمون »: 2«گزینۀ 
  باشد. تر از استروژن می در این زمان غلظت پروژسترون بیش»: 4«گزینۀ 

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

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  4« گزینۀ -46

گردد که ماهیچـۀ حلقـوي مخطـط بـراي      راه ختم می بر به مجراي میز مجراي اسپرم
ها دارد. بررسی سایر  هاي صاف براي به جلو راندن اسپرم کنترل خروج ادرار و ماهیچه

  ها: گزینه
ها هنگام ورود به آن، فاقد  لولۀ پرپیچ و خم است که اسپرم دومین  دیدیم اپی»: 1«گزینۀ 

ها پایین  توانایی حرکت در تاژك خود هستند و میزان مصرف انرژي در قطعۀ میانی آن
  شود. است. در قطعۀ میانی قند مصرف و انرژي تولید می

  .باشد محرك تولید تستوسترون می LHهورمون »: 2«گزینۀ 
گـردد نـه    هاي پیازي میزراهی به مجراي میزراه اضافه مـی  ترشحات غده»: 3«گزینۀ 

   بر. مجراي اسپرم
----------------------------------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  »  4« گزینۀ - 47

هاي خود مراحل آخر نمو جنینی در خارج از بدن  پوس بر روي تخم با نشستن پالتی
  ها: گیرد. بررسی سایر گزینه صورت می جنس ماده

هاي) روي شکم مادر قرار  توجه کنید نوزاد درون یک کیسۀ (نه کیسه»: 1«گزینۀ 
  گیرد. می

  پوس فاقد رحم در دستگاه تولید مثلی خود است. پالتی»: 2«گزینۀ 
 گردد. پوس، ارتباط خونی بین مادر و جنین برقرار نمی در پالتی»: 3«گزینۀ 

 (مهدي جباري)     »2« گزینۀ -48

  سازند. هاي هاپلوئیدي می هر دو نوع اووسیت در صورت تقسیم شدن، سلول
  ها: بررسی سایر گزینه

  را دارد.  اووسیت ثانویه توانایی لقاح با اسپرم»: 1«گزینۀ 
  اووسیت ثانویه این ویژگی را ندارد.»: 3«گزینۀ 
  دي دارد.هاي دو کروماتی اووسیت ثانویه نیز کروموزوم»: 4«گزینۀ 

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

 (مهدي جباري)  »   2« گزینۀ - 49

دهند و  را انجام می IIساز فرد بالغ میوز هاي اسپرم هاي ثانویه در لوله اسپرماتوسیت
است،  Iشوند، پس تشکیل تتراد که مربوط به پروفاز به اسپرماتیدها تبدیل می

   شود. مشاهده نمی
----------------------------------------------  

 (مهدي جباري)  »  4« گزینۀ - 50

کنند  هاي پر پیچ و خم عبور می ساز، از این لوله هاي اسپرم ها بعد از تولید در لوله اسپرم
شوند. وقتی که  وارد می شود، دیدیم نامیده می و به لولۀ پر پیچ و خم دیگري که اپی

کنند هنوز قادر به حرکت نیستند، اما پس از  ساز را ترك می هاي اسپرم ها، لوله اسپرم
دیدیم  آورند. اپی دست می مانند، توانایی حرکت کردن را به دیدیم می مدتی که درون اپی

   ها نیز هست. ها دارد، محل ذخیره اسپرم عالوه بر نقشی که در بلوغ اسپرم
---------------------------------------------- 

  2و  1فیزیک 
 

  (امیر محمودي انزابی)  »3« ۀگزین - 51

ــه  د ــیش از جاب ــدا و پ ــویر      ر ابت ــم و تص ــین جس ــلۀ ب ــه، فاص ــم و آین ــایی جس ج
cm2 60 دیگـر نزدیـک    به یـک  cm15است. اگر جسم و آینه هر کدام  120

cm60فاصلۀ بین آینه و جسم در حالت جدید شوند،  2 15 خواهد بود؛  30
  در نتیجه فاصلۀ بین جسم و تصویر برابر خواهد شد با:

cm2 30   فاصلۀ جسم از تصویر(در آینۀ تخت) 2فاصلۀ جسم از آینه  60
 ----------------------------- -----------------  

  (امیر افراسیابی)  »4« ۀگزین - 52

rf  آوریم: دست می کانونی این عدسی را به  ابتدا فاصلۀ 2
  

  با استفاده از رابطۀ توان یک عدسی همگرا، داریم:

  D D D (d)rf (m) f (cm) r
1 100 100 200

2  
----------------------------------------------  

 میرحسین برادران)(ا   »1«گزینۀ  - 53

اند، مـایع   شکل ریخته شده اي هاي مساوي از سه مایع درون ظرف استوانه چون جرم
گیرد.  هاي دیگر قرار می تر از مایع تري است و پایین تر داراي ارتفاع کم با چگالی بیش

  یابد.  ها افزایش می بنابراین از پایین ظرف به باالي ظرف ارتفاع مایع

 سطح
 سطح حجم

 حجم
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 مردانی) (فاروق  »  3«گزینۀ  - 54

   طبق قضیۀ کار و انرژي جنبشی داریم:
  W K K W®¨ ®¨2 1 0 0 0   

mgW مقاومت هوا   W W W®¨ o¹Î #   

  0 2 10 2 2 4 40/ W ( ) W Jo¹Î o¹Î   
----------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  »  2«گزینۀ  - 55

ندشـونده اسـت. سـپس تغییـر     حرکت جسم داراي دو مرحله است. ابتدا حرکـت جسـم ک  
  آوریم.   دست می شود. شتاب در هر دو مرحله را به جهت داده و حرکت آن تندشونده می

  v m
a

t s

0 12 4 23   

  v m
a

t s

6 0 2 26 3   

کنیم و قانون دوم نیوتون را براي هر  اکنون حرکت جسم در هر دو مرحله را بررسی می
جا که بزرگی شتاب در مرحلۀ کندشونده بزرگتـر از مرحلـۀ    آن نویسیم. از مرحله می

f)و نیـروي اصـطکاك    Fتندشونده است، بنابراین در ابتدا نیروي  بـا یکـدیگر    (
  شوند.  جهت هستند و پس از تغییر جهت دادن جسم درخالف جهت هم می هم

    آ)
  F f ma F f N ( )k k 16 1   

  ب) 

    
  F f ma F f N ( )k k 8 2   

  k( ) , ( ) F N , f N1 2 12 4   
  کار نیروي اصطکاك برابر است با: 

  W f. mf 100 4 25   
  مسافت طی شده است.  که در آن 

    
  mS S S12 3 25

1 2 22
   

  S m25 18 72   
  برابر است با: Fکار نیروي 

   
  d S S m W F dF18 7 111 2   

  J12 11 132  
 ----------------------------------------------  

 (رسول گلستانه)  »  3«گزینۀ  - 56
مصالح ساختمانی از قبیل خاك، آجر و سیمان بـه سـبب مـویینگی آب را بـه درون     

هـاي ریـز زیـادي اسـت کـه حکـم        . آجر سفالی داراي سوراخ و حفرهکشند خود می
هاي مویین دارند و وقتی آجر سفالی با آب تماس پیدا کند، آب بـه داخـل ایـن     لوله
 شود.  کند و آجر سفالی خیس می ها نفوذ می لوله

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

 (هوشنگ غالم عابدي)  »  2«گزینۀ  -57
  با هم برابر است. Bو  Aوجه به شکل، فشار در نقاط با ت

  A BP P P P PpI¬ ÄI¶0 Í   

  )1( P P PpI¬ ÄI¶0 Í   

یع    ابتدا باید ا م  P  را برحسبcmHg  .پیدا کنیم  

  
یع     جیوه     ا م  

جیوه     جیوه     یع      ما یع      ا م  
P P

gh gh
  

  h h ]ÄI¶ ½ ]ÄI¶ ¼Ã ½¼ÃÍ Í   

  / / h6 8 17 13 6 ½¼Ã]   

  8 5h / cm]½¼Ã   

  1 76 8 5 67 5( ) P / / cmHgpI¬     
----------------------------------------------  

 )امیرحسین برادران(    »1«گزینۀ  -58
  آوریم: دست می بندي دماسنج مجهول به ابتدا دماي تعادل را حسب درجه

  1 21 1 1 2 2 2 2 41 2
c cm c m c

m kg , m kg
   

  e e e( ) ( )2 10 4 5 0   

    
  C

( )
30 0 100 300 400 4 2530 10 100   

fk 

fk 
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 (امیرحسین برادران)  »  4«گزینۀ  - 59

  تري خواهد داشت. تر خواهد شد که افزایش طول بیش اي بزرگ طول میله

  
Q

L QmcL L L
mc
11   

  Q Q Q Q ,m m m mA B C D A B C D L
L L L L cA B C D1 1 1 1

   

نسبت 
c

  آوریم: دست می ها به را براي تمام میله 

  
54 10 4 8105000 5

kgAA : ( )
c JA

   

  
46 10 7106000

kgBB : ( )
c JB

   

  
53 10 1 8109000 3

kgCC : ( )
c JC

   

  
48 10 8 7107000 7

kgDD : ( )
c JD

   

L L L L L L L LD B A C D B A C2 2 2 2   
----------------------------------------------  

 دي جعفري)(امیرمه  »  2«گزینۀ  - 60

  
)متر  سانتی 5/5چون ارتفاع مایع در لولۀ سمت چپ  / / cm)23 5 18 5 5 

هاي سمت چپ و راست لوله  افزایش یافته است، بنابراین با توجه به اینکه قطر شاخه
  آید. تر می متر پایین سانتی 5/5با یکدیگر برابر است، مایع در شاخۀ سمت راست 

                
شود برابر است با جرمی که وارد لولـۀ چـپ    میزان جرمی که از لولۀ راست خارج می

شود و چون سطح مقطع لولۀ راست و چپ با هم برابر است همان ارتفاعی که به لولۀ  می
  شود.  شود از لولۀ راست کم می چپ اضافه می

  4 5 50 1 10 10 10 1 1 ز   10 ا گ  P P P / / PaA B   

  4 5 50 21 10 10 10 1 21 ز   10 ا گ  P P P / / PaA B   

  PV P V / / /
T T T T

5 51 1 10 4 5 1 21 10 10
1 2

   

  110 222
45 91

T
T

   

  3فیزیک 
 

 (یاسر علیلو)  »  3«گزینۀ  - 61

k  از آن برابر است با: rدر فاصلۀ  qمیدان الکتریکی حاصل از بار  | q |
E

r2   

  k | q | | q |E | q |
r ( )

9 4 29 10 5 10 9 1045 102 1 2 93 10 9 10
   

  C / C
25 10 75 10 0 5910

   

در آن نقطه وجود دارد قـرار بگیـرد نیرویـی     Eکه میدان  Aدر نقطۀ  qاگر بار 
Fبرابر با  E q  بر بارq شود.  وارد می  

  F E q q q / C / C2 4 64 10 5 10 0 8 10 0 8   
 ----------------------------------------------  

 (محمد اکبري)  »  2«گزینۀ  -62
اندازه و درخـالف   در حال تعادل است، بنابراین نیروهاي وارد بر آن باید هم qBبار 

  عالمت باشند. هم qCو بار  qAجهت هم باشند. بنابراین باید بار 

  k | q || q |k | q || q | C BA B
( d) ( d)2 22 2

   

  q qA C| q | | q | q qA C A C
0  

انـدازه و درخـالف    در تعادل باشد، باید نیروهاي وارد بر آن هم qCکه بار  براي این
عالمـت باشـند. بـراي تعـادل بـار       غیر هم qBو  qAجهت هم باشند. یعنی باید 

qC :داریم  

  k | q || q | k | q || q |A C B C | q | | q |A B
( d) ( d)

42 24 2
  

  q qA B q qA B
0 4   

qAبا فرض    داریم: 0

    
  k q k qA AEA

( d d) d2 22 9
   

  
qAqB k qk | q | ABE EB B

d d
4

2 24
   

  qk | q | q q AC C AE E kC C
d d2 2   

k q k q k q k qA A A AE E E EM C B A
d d d d

41
2 2 2 24 9 36

   

    داریم: Nبراي نقطۀ 
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  k q k qA AEA

( d) d2 25 25
   

  
|q |A|q |Bk | q | k | q | k | q |B B AE EB B

( d) d d
4

2 2 23 9 36
   

  k q k qC AEC
d d2 2   

k q k q k q k qA A A AE E E EN A C B
d d d d

911
2 2 2 290025 36

   

  

k qA
E dM
E k qN A

d

41
236 1025

911911
2900

   

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

 فرد) (خسرو ارغوانی  »  2«گزینۀ  - 63

Vرود، تغییر پتانسیل آن  می  Bبه  Aوقتی بار الکتریکی از  VB A شود. در  می
ضمن چون انرژي جنبشی الکترون افزایش یافته، طبق اصل پایستگی انرژي، انرژي 

  یابد.  لکتریکی آن به همان مقدار کاهش میپتانسیل ا

  U U KV V VB Aq q q
   

  /V V VB B
/

199 6 105 11191 6 10
  

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

 (امیرحسین برادران)  »  4«گزینۀ  -64

d d d / d20 1 2
100

  

  6
0 1 1 2

A C dC
, d / dd C d

   

  
1 2

1 26 5 51 2
U CVC U C

V VC / U C
   

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

 (فاروق مردانی)  »  3«گزینۀ  - 65
  اي است. هاي پیچه پتانسیومتر از انواع مقاومت

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

 (بهادر کامران)  »  3«گزینۀ  -66

VPطبق رابطۀ 
R

2
  داریم: 

  P V P
( ) ( )

P V P
120 362 22 2 2
200 1001 1 1

   

  %P P
P

2 1 100 64
1

  درصد تغییر توان

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

 (مهدي طالبی)  » 1«گزینۀ  - 67

  
  سه مقاومت خارجی موازي هستند، پس داریم:

  ReqReq

1 1 1 1 13 2 6   

  I I A
R req

24 121 1   

ان الکتریکی هر مقاومت با اندازة آن نسـبت عکـس دارد؛   هاي موازي جری در مقاومت
و  x2را برابـر بـا    اُهمـی  3، مقاومـت  xاُهمـی را برابـر بـا     6پس جریان مقاومت 

  گیریم:  درنظر می x3را برابر با  اُهمی 2مقاومت 

  x A x A6 12 2   

  
R I A
R I A I I I A
R I A

6 21 1
3 4 22 2 2 1
2 63 3

   

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

 (میثم دشتیان)  »  4«گزینۀ  -68

با استفاده از قانون دست راست، جهت نیروي مغناطیسی وارد بر ذره از طرف میدان، 
  رو به باال است.

  

   mg N3 3 540 10 10 10 40 10   

  F q vBsin /B
4 4 42 10 8 10 0 5 10 1   

  N N4 58 10 80 10  
توان نتیجه گرفت مقدار نیروي حاصل از میـدان   می FBو  mgبا مقایسۀ مقادیر

Fالکتریکی باید معادل با  NE
540 و جهـت آن رو بـه پـایین باشـد تـا       10

  لص وارد بر ذره صفر گردد و ذره بدون انحراف به حرکت خود ادامه دهد.نیروهاي خا
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جا که بار ذره منفی است جهت نیروي میدان الکتریکی در خالف جهت میدان  از آن

  الکتریکی بوده و بنابراین جهت میدان الکتریکی به سمت باال خواهد شد. 

  F E q EE
5 440 10 2 10   

  NE
C

2   
 ----------------------------------------------  

 (عباس اصغري)  » 1«گزینۀ  - 69
مرکـز   هایی هم خطوط میدان ناشی از سیم حامل جریان در نقاط اطراف سیم، دایره

به مرکزیت سیم است و بردار میدان مغناطیسی برداري مماس بر این خطوط اسـت.  
سو است و ازطرفـی چـون نیـروي     ) درون1(با توجه به شکل، جریان عبوري از سیم 

هـاي عبـوري از دو سـیم بـا یکـدیگر       بین دو سیم از نوع جاذبه اسـت، پـس جریـان   
  سو است. ) نیز درون2جهت هستند و لذا جریان عبوري از سیم ( هم

  

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

 (عباس اصغري)  » 1«گزینۀ  - 70
تصویر یک موتور الکتریکی است که با عبور جریان از حلقۀ رسانا تصویر زیر مربوط به 

) 1را در جهـت (  ربـا نیـرو وارد شـده و آن     به آن در میدان مغناطیسی ناشی از آهـن 
  چرخاند.  می

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

  2شیمی   
  

 نظر) (حامد پویان  »   1« گزینۀ - 71
  ختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارند.عنصرهاي م  دالتون: اتم
ل کنندة جریان برق را الکترون نامید ولی به رابطـۀ الکتـرون و   مهاي ح استونی: ذره
  اتم پی نبرد.

تامسون: اتم در مجموع خنثی است، بنابراین مقدار بار مثبت فضاي کروي ابرگونه با 
  ها برابر است. مجموع بار منفی الکترون

----------------------------------------------  
 (موسی خیاط علیمحمدي)  »   1« گزینۀ - 72

  ها: بررسی عبارت
هاي موجود در الیـۀ ظرفیـت اتـم اسـت،      عبارت اول) پرتو کاتدي مربوط به الکترون

  شود. از هسته اتم خارج می که پرتو  درحالی
  توسط رادرفورد شناسایی شد. عبارت دوم) فقط پرتو 

بـا تولیـد انـرژي     عبارت سوم) خروج پرتو کاتدي با صرف انرژي ولی خروج پرتو 
  همراه است.

  عبارت چهارم) هر دو جرم دارند و داراي بار منفی هستند.
----------------------------------------------  

 علیمحمدي) (موسی خیاط  »    2« گزینۀ - 73

1 48 32 56 16 2822 22
m m/ m / m /X XX V

  

16 72 2816 28 17 17 8 9
100

m/ m N 

----------------------------------------------  
 (موسی خیاط علیمحمدي)  »   1« گزینۀ - 74

2 12 24X amu  
1 5 24 36Y / amu  

12 36 12 24Y C amu  
24 2424 1 66 10 39 84 10/ / g 

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

 (محمد پارسا فراهانی)  »   4«گزینۀ -75
سال بعد  9، چهار خط طیف نشري هیدروژن را یافت و 1862آنگستروم در سال 
طیف نشري خطی  1913گیري کرد. بور در سال  ها را اندازه طول موج دقیق آن

  هیدروژن را توجیه کرد. 
تر)،  خطوط رنگی در ناحیۀ داراي طول موج بلندتر (انرژي کم»: 1«در مورد گزینۀ 

  تري از هم دارند. فاصلۀ بیش
بدهیم، به  2nاگر انرژي معادل خط سبز را به الکترونی در »: 3«در مورد گزینۀ 

   رود. می 4nتراز 
----------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »    2« گزینۀ - 76

ـا آرایـش الکترونـی     26Feدر دوره چهارم جدول تناوبی فقط عنصر  6ب 23 418[ Ar] d s   ـود وج
  :است 2هاي موجود در الیه سوم آن برابر  دارد که مجموع اعداد کوانتومی اسپینی الکترون

2: ms  2 6 63 3 3s p d :  
 35Yاست، بنابراین اختالف عدد اتمی آن با عنصر  26عدد اتمی عنصر مورد نظر 

2ml  62l  باشد. می 9برابر  d :  

24 2: s e6الیه ترین زیر بیرونی 23 426 18Fe :[ Ar] d s :  
24 2: p e10ترین زیرالیه بیرونی 2 23 4 432 18X :[ Ar] d s p :  
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 (محمدپارسا فراهانی)  »    2« گزینۀ - 77

  فقط عبارت سوم نادرست است.
  بررسی تمامی موارد:
ها درست بود و گالیم  مورد از آن 8بینی کرد که  عنصر را پیش 10آ) مندلیف خواص 

  ها بود. نیز جزء آن
  یعنی مشابه آلومینیم نامیده بود.)» Eaاکاآلومینیم («ب) مندلیف نام گالیم را 
30پ) دماي ذوب این فلز  C همین دلیل  صورت جامد است. به و در دماي اتاق به

  صورت جامد ذکر شده است. ی بهکتاب درس 33در جدول صفحۀ 
ت) گالیم یکی از همان عناصر مربوط به جاهاي خالی جدول مندلیف است. بنابراین 

 عنصر گالیم بعد از ارائۀ جدول مندلیف کشف شده است.
----------------------------------------------  

 (محمد پارسا فراهانی)  »   3« گزینۀ - 78
  دهد. نشور، همۀ طول موج هاي نور مریی را نشان میطیف حاصل از عبور نور از م

پذیرترین نافلز فلوئور است که همانند فسفر و آلومینیم  واکنش»: 2«گزینۀ در مورد 
  یک ایزوتوپ پایدار دارد.

 ازي است.تنها عنصر گ Nتنها فلز و  Bi 15در گروه »: 4«در مورد گزینۀ 
----------------------------------------------  

 آبادي) (مصطفی رستم  »   4« گزینۀ - 79
هـا   همۀ الکترون 36Krو  20Ca ،30Znاز هجده عنصر دورة چهارم فقط در 

 35Brو  19K ،21Sc ،29Cu ،31Gaهـاي   جفت شـده هسـتند. عنصـر   
و  22Ti ،28Ni ،32Geفقط یک الکتـرون جفـت نشـده دارنـد و عنصـرهاي      

34Se .نیز هر کدام دو الکترون جفت نشده دارند  
----------------------------------------------  

 (سیدرحیم هاشمی دهکردي)  »   4« گزینۀ - 80
قرار  12تا  3هاي  پذیري قابل توجهی دارند. عناصر واسطه در گروه النتانیدها واکنش

   ترکیب شیمیایی از کریپتون، زنون و رادون ساخته شده است. اند و امروزه چند گرفته
----------------------------------------------  

 (مهدي فائق)  »   3« گزینۀ - 81
قرار دارد. همچنین  4باشد، پس در دوره  جهش می 3عنصر مورد نظر داراي 

عنصر  دهد، پس این نخستین جهش آن به هنگام جدا شدن دومین الکترون رخ می
قرار دارد. (عنصر مورد نظر  1داراي یک الکترون در الیه ظرفیت خود بوده و در گروه 

19K ها: باشد.) بررسی گزینه می  
  باشند. در یک دوره می 2IEترین مقدار  داراي بیش 1عناصر گروه »: 1«گزینۀ 
  واحد است. 9F ،10با  19Kمی اختالف عدد ات»: 2«گزینۀ 
دوره  ترین شعاع یونی در میان فلزهاي اصلی هم این عنصر داراي بیش»: 3«گزینۀ 
باشد. زیرا کاتیون آن یک بار مثبت بوده و در یک دوره هر چه بار مثبت یون  خود می

  خواهد بود.کمتر باشد، شعاع یونی آن بیشتر 
  نقطۀ ذوب و جوش کمتري دارد. Naو  Liنسبت به  19K»: 4«گزینۀ 

----------------------------------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »   1« گزینۀ -82

  درست هستند.» پ«و » آ«هاي  عبارت
Mصورت  قایسۀ انرژي دومین یونش بهآ) م C  و انرژي نخستین یونش

D M باشد. می  
  فلز هستند. شبه Dو  A ،B ،Cب) در بین عناصر داده شده عناصر 

عنوان الکترونگاتیوترین عنصر در یک  همان عنصر فلوئور است که به Eپ) اتم 
  به آن نسبت داده شده است. 4مقیاس نسبی عدد 

شود و براي رسیدن به  ل نمیاست که به یون پایدار تبدی (B)عنصر بور Aت) اتم 
گذاشتن  حالت پایدار خود در تشکیل پیوندهاي کوواالنسی از طریق به اشتراك 

، عنصر آلومینیم است که با از دست دادن Hکند. عنصر  الکترون شرکت می

آرایش هشتایی گاز نجیب قبل شود که به  تبدیل می 3Alالکترون به یون پایدار 
  رسد. از خود می

----------------------------------------------  
 (سیدرضا رضوي)  »  4« گزینۀ - 83

  است.  صحیح» ب«تنها مورد 
  بررسی موارد:

الکترون جاي گرفته است و به  2ترین الیۀ الکترونی گاز هلیم  آ) نادرست. در بیرونی

  شود. ختم می 21sآرایش 
الکترون دارند که با از دست دادن  1ب) صحیح. فلزات قلیایی در الیۀ ظرفیت خود 

  رسند. آن به آرایش گاز نجیب قبل از خود می
ها کاسته  پذیري آن رسند از واکنش ها به آرایش هشتایی پایدار می که اتم پ) نادرست. هنگامی

  دهند. بیشتر از خود نشان نمیشده و دیگر تمایلی به تشکیل پیوندهاي 
الکترون بگیرد و به آرایش گاز  4تواند  ت) نادرست. مثالً کربن که یک نافلز است نمی

   نجیب بعد از خود برسد.
----------------------------------------------  

 (محمدپارسا فراهانی)  »   4« گزینۀ -84
پرمنگنات (کوپروپرمنگنات) یا  (I)تواند مربوط به مس  این فرمول شیمیایی می

  ها: منگنات (کوپریک منگنات) باشد. بررسی سایر گزینه (II)مس 

H)یون هیدرید»: 1«گزینۀ  H)و یون هیدروژن ( هر دو کمتر متداول  (
  هستند.

Na)3: در سدیم نیترید »2«گزینۀ  N) :1
3

، ولی در 

1: (NaI)یدید  سدیم 1
1

.  

  است. 3Xصورت کاتیون ترکیب به 4XPOدر ترکیب یونی »: 3«گزینۀ 
----------------------------------------------  

 (محمد پارسا فراهانی)  »   3« گزینۀ -85
  ها: بررسی گزینه

 Fو  2Caبیشتر از  3Nو  2Mgمجموع قدر مطلق بار »: 1«گزینۀ 
  پس انرژي شبکه و نقطه ذوب بیشتري دارد. است،

کوچکتر است،  2Mgو  2Oترتیب از  به 3Alو  Fشعاع »: 2«گزینۀ 
  پس انرژي شبکۀ بیشتري دارد.

 2MgFکوچکتر است، پس نقطۀ ذوب  3NOنسبت به  Fشعاع »: 3«گزینۀ 
  بیشتر است.

 NaFکمتر است، پس انرژي شبکۀ  3NOاز یون  Fشعاع یون »: 4«گزینۀ 
  بیشتر است.

  ها تعداد کاتیون
 ها تعداد آنیون

  ها تعداد آنیون
 ها تعداد کاتیون
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 (محمد پارسا فراهانی)  »   3« زینۀگ -86

  یعنی مس است. 29Cu، عنصر Xمنظور از عنصر 
  ها: بررسی گزینه

رنگ، رنگ شعلۀ چراغ بونزن را به رنگ سبز در  سفید  4CuSO»: 1«گزینۀ 
  آورد، زیرا داراي مس است. می

2داراي آرایش  Xیون »: 2«نۀ گزی 2 6 2 6 101 2 2 3 3 3s / s p / s p d  ،است
  دارد. 0mlالکترون با  12بنابراین 

  منیزیم و مس هر دو رساناي خوب برق و گرما هستند.»: 3«گزینۀ 
تر  ذوب تر و دیر ، چگالتر فلزات واسطه به جز جیوه از فلزات قلیایی سخت»: 4«گزینۀ 

   هستند.
----------------------------------------------  

 (رسول عابدینی زواره)  »    2« گزینۀ - 87

1604
gCuSO

mol
  

15 2504 2CuSO . H O g.mol  
200 155 45gجرم آب تبلور  

54گرم نمک متبلور  250در هر  2CuSO . H O ،90 .گرم آب تبلور وجود دارد  
  نمک متبلور  آب

90 2gH O  250g  
45 2gH O  x  

45 250 125
90

x g  
200 125 75g جرمNaOH  

75 100 37 5200
g / %
g

  در مخلوط اولیه NaOHدرصد 
----------------------------------------------  

 (سیدرضا رضوي)  »   3« گزینۀ - 88
  ها: بررسی گزینه

توان گفت به هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی نیروهاي  به طور کلی می»: 1«گزینۀ 
  فعه است.جاذبه بیشتر از نیروهاي دا

گیرند و به  ها در فاصلۀ معینی از یکدیگر قرار می پس از تشکیل پیوند اتم»: 2«گزینۀ 
  رسند. ترین سطح انرژي خود می پایین

ها را زیاد کنیم و  طور کلی نسبت به فاصلۀ تعادلی چه فاصلۀ بین اتم به»: 3«گزینۀ 
. پس این گزینه نادرست یابد ها را کم کنیم سطح انرژي افزایش می چه فاصلۀ بین اتم

  است.
پس از تشکیل پیوند کوواالنسی برایند نیروهاي جاذبه با دافعه برابر »: 4«گزینۀ 

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

 زاده) (علی نوري  »   3« گزینۀ - 89
  ها: بررسی گزینه

است، پس آب هاي ذوب و جوش در آب بیشتر از متان  اختالف نقطه»: 1«گزینۀ 
  ماند. نسبت به متان در گسترة دمایی بیشتري به حالت مایع باقی می

  ، درست است.70طبق متن کتاب در صفحۀ »: 2«گزینۀ 
باشد،  7/1اگر اختالف الکترونگاتیوي دواتم درگیر در پیوند بزرگتر از »: 3«گزینۀ 

  پیوند اغلب از نوع یونی است (نادرست است.)
  وویس سه گونه به صورت زیر است:ساختار ل»: 4«گزینۀ 

: :[ C N ]              [: N O :]        : C O :  

 نژاد) (یاسین عظیمی  »   3« گزینۀ - 90

2
..

N O : N N O:..نیتروژن اکسید دي  

4 1
4

  

 
 2 3N Oاکسید نیتروژن تري دي  

8 1 33
6

/  

 2 4N Oنیتروژن تترااکسید دي  

10 1 43
7

/  

 
2 5N Oنیتروژن پنتااکسید دي  

12 1 5
8

/  
----------------------------------------------  

 (محمد عظیمیان زواره)  »   1« گزینۀ - 91
باشد که  می 120: اتم مرکزي داراي سه قلمرو با زوایاي پیوندي aدر شکل 

  با آن مطابقت دارند. 3BClو  3NOاشکال هندسی 
109: اتم مرکزي داراي چهار قلمرو با زوایاي پیوندي bشکل در  باشد که  می /5

  مطابقت دارد. 4CClبا شکل هندسی 
----------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »   3« گزینۀ - 92
  ها:  هبررسی گزین

4اکسید، تترا فسفر دکا اکسید (V)نام دیگر فسفر»: 1«گزینۀ  10(P O   است.(
است ولی در  1در آن  Oپراکسید است و عدد اکسایش 2BaO»: 2«گزینۀ 

2MnO  23وSO عدد اکسایشO ،2 .است  
   »:3«گزینۀ 

  
  تر است. هرچه مرتبه پیوند بیشتر باشد، طول پیوند کم

23 3 2CH OH CO CO CO اکسیژن –: طول پیوند کربن  
  شود. ر اثر تخلیۀ الکتریکی، گاز اکسیژن به اوزون تبدیل میب»: 4«گزینۀ 

----------------------------------------------  
 زاده) (حسن عیسی  » 2« گزینۀ - 93

  بررسی هر یک از موارد:
2و در  2عدد اکسایش اکسیژن برابر  2OFمورد اول) در  2C F  عدد اکسایش
  است.، بنابراین مورد اول درست است.1هاي کربن برابر  هر یک از اتم

  مورد دوم) نادرست است.

  ناپیوندي هاي الکترون شمار جفت
 پیوندي هاي الکترون شمار جفت

  ناپیوندي هاي الکترون شمار جفت
 پیوندي هاي الکترون شمار جفت

  ناپیوندي هاي الکترون شمار جفت
 ديپیون هاي الکترون شمار جفت

  ناپیوندي هاي الکترون شمار جفت
 پیوندي هاي الکترون شمار جفت
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  داتیو و هر آمونیوم یک داتیو) 2پیوند داتیو وجود دارد (سولفات  4در مجموع 

  
  ر آمونیوم یک داتیو)پیوند داتیو وجود دارد. (ه 2در مجموع 

  مورد سوم) درست است.

  
الکترون  5در الیه ظرفیت خود  Xمورد چهارم) با در نظر گرفتن بار مثبت، اتم 

  تواند اکسیژن باشد. (نادرست) دارد و نمی
ترین سطح انرژي قرار  مورد پنجم) طول پیوند همان فاصله تعادلی است که در پایین

  رد و در آن نیروهاي جاذبه با نیروهاي دافعه برابر است. (درست است.)دا
----------------------------------------------  

 آبادي) (مصطفی رستم  »    2« گزینۀ - 94
درست » پ«و مقایسۀ  (II)کتاب درسی نمودار  92با توجه به نمودار صفحۀ 

   باشد. می
----------------------------------------------  

 (سیدسحاب اعرابی)  »   1« گزینۀ - 95
  بررسی موارد:

  آ) نادرست.
کربن در المـاس   –تر از طول پیوند کربن  کربن در گرافیت کوتاه –طول پیوند کربن 

  است.
  کامًال صحیح است. 95ب) طبق حاشیۀ کتاب در صفحه 

نه و داشتن رزونانس در یک الیـه  پ) درست. گرافیت به دلیل وجود پیوندهاي دوگا
  رساناي جریان برق است.

  این جمله نیز درست است. 98ت) درست. طبق خط اول صفحۀ 
 ----------------------------------------------  

 پور) (سهند راحمی  »   3« گزینۀ - 96
4ترکیبی با فرمـول   8C H  هـم متعلـق بـه    هـا و   توانـد متعلـق بـه آلکـن     ، هـم مـی

  ها باشد، بنابراین: سیکلوآلکان

  :ایزومرهاي آلکن و  و    

  :ایزومرهاي سیکلوآلکانی و    
----------------------------------------------  

 نژاد) (یاسین عظیمی  »   1« گزینۀ - 97
  فقط عبارت (ت) نادرست است.

  ها: بررسی عبارت
2آ) از اتن  4(C H   شود. براي رسیدن گوجه فرنگی استفاده می (

سیانو اتن است که مجموع   ب) مونومر سازندة پلیمر سازندة پتوي آکریلیک،
هاي داتیو  است؛ از طرفی شمار پیوند 8هاي کربن آن برابر  قلمروهاي الکترونی اتم

2موجود در  4H SO  است. 2برابر  
3 3 2 82

2

CH CH :
|

CN
..

:O:
|.. ..

H O S O: :.. ..|
:O:

|
H

  

8 4
2

  نسبت  

6پ) از سیر شدن کامل بنزن 6(C H شود که با  وسیلۀ گاز هیدروژن سیکلوهگزان حاصل می به (
  بوتن ایزومر است. - 2 –متیل  دي - 3، 2آلکن هم کربن خود مانند ترکیب 

  وجود دارد. (نه بنزوییک اسید) ت) در بادام بنزآلدهید

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

 (سیدرضا رضوي)  »    2« گزینۀ - 98
  اتینکلرید هیدروژنوینیل کلرید  نادرست است:» 2«گزینۀ   واکنش

  ها: بررسی سایر گزینه
  به صورت زیر است:واکنش »: 1«گزینۀ 

  
  واکنش به صورت زیر است:»: 3«گزینۀ 

  
بینیم که به درستی حالت فیزیکی مونومر را گاز و  هم می  در این گزینه»: 4«گزینۀ 

  حالت فیزیکی پلیمر را جامد درنظر گرفته است. 
----------------------------------------------  

 (سیدمحمد سجادي)  »    2« گزینۀ - 99
  ل ساختاري منتول:فرمو

  
کلرید بوده و در تهیه وسایل پالستیکی  وینیل این پلیمر، پلی»: 1«در مورد گزینۀ 

  کاربرد دارد.

  هاي الکترونی  مجموع قلمرو
 هاي کربن اتم    

 شمار پیوندهاي داتیو

forum.konkur.in



 
  36:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  98ماه  اسفند 23آزمون غیرحضوري 

   
این پلیمر، کوالر بوده و داراي گروه عاملی آمیدي است که طبق »: 4«در مورد گزینۀ 

  کتاب درسی به درستی نمایش داده شده است.
 ----------------------------------------------  

 (سپهر طالبی)  »   4« گزینۀ - 100

  

  
  »)1«شود، اتن است. (رد گزینۀ  اي که سبب رسیدن گوجه فرنگی و موز می ماده

2باشد  100nکه  در صورتی 3 100(C H Cl) ،300  اتم هیدروژن خواهد
  »)2«داشت. (رد گزینۀ 

2غیر اشباع با فرمول  کلرید، ترکیب ترکیب وینیل 3C H Cl .است  

ــدادکلرید، پلیمري اشباع است که مقدار  وینیل پلی تع  
ــداد  تع

H
C

2درآن   3((C H Cl) )n  برابر

3 3
2 2

n
n

   .است 

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

  

 کیش) (مرتضی خوش  »   4« ینۀگز - 101

22 4 3 2 4 3K CrO (aq) Pb(NO ) (aq) PbCrO (s) KNO (aq)  
کرومات در آن، یک فراورده نامحلول در (II)این واکنش از نوع جانشینی دوگانه است که سرب

ست. محلول پتاسیم کرومات، زرد رنگ ارنگ و  نیترات بی (II)، محلول سرب باشد آب می
 باشد. می 4هاي محلول درآب برابر  مجموع ضرایب ترکیب

 ----------------------------------------------  
 (رسول عابدینی زواره)  »    2« گزینۀ - 102

3اتانول (الکل میوه)  2CH CH OH  
  

2اتیلن گلیکول  2C H CH
| |

OH OH

  

  
2

2 6 2C H O فرمول مولکولی اتیلن گلیکول  
3CHفرمول تجربی  O  

 ----------------------------------------------  
 (رسول عابدینی زواره)  »   1« گزینۀ - 103

  معادله موازنه شده به صورت زیر است:
4 5 4 63 2 2I) NH O NO H O  

2  کلرات: معادلۀ واکنش تجزیه پتاسیم 2 33 2
ــرایب = 7مجموع ض  

II) KClO KCl O  

2Hضریب استوکیومتري  O  در معادله(I)  یک واحد از مجموع ضرایب مواد در
  کمتر است. (II)معادله 

 ----------------------------------------------  
 (رسول عابدینی زواره)  »   3« گزینۀ - 104

  نادرست است.)» 1«شود. (گزینۀ  پروپن براي تولید ریسمان استفاده می از پلی
شود، زیرا در  هاي یونی از واژه جرم مولی به جاي مولکول گرم استفاده می در ترکیب

  نادرست).» 2«هاي یونی، مولکول وجود ندارد (گزینۀ  ترکیب
2Cها  فرمول عمومی آلکن Hn n 2ها  ل تجربی آنو فرموCH  است که در این

  درست است).» 3«مقداري ثابت است. (گزینۀ  Cو درصد  Hفرمول درصد 
2 100 14 29

14
/ 12وHدرصد(% 100 85 71

14
/   C)رصدد%

1223 011 10 236 022 10
molFe

?gFe / atmFe
/ atmFe

  

56 2 8
1

gFe / gFe
molFe

  
280 1 2 8

1
gSi?gSi / molSi / gSi

molSi
  

223جرم 011 0اتم آهن با جرم  /10 مول اتم سیلیسیم برابر اسـت. (گزینـۀ    /1
 نادرست است.)» 4«

---------------- ------------------------------  
 (پرهام رحمانی)  »   2« گزینۀ - 105

  2AOدرصد جرمی اکسیژن در 100
32 100 29 78

32
gA

A mol
  

  یم:پرداز می 3AOدر  Aحاال به محاسبۀ درصد جرمی 

  3AOدر  Aدرصد جرمی   100

78 78100 100 62
78 48 126

% 

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

 (رسول عابدینی زواره)  »   4« گزینۀ - 106

2 3 4 32 3 2Fe O C Fe CO  
3 310 10 61 101 1

kg gton g
ton kg

  

80 2 3
100 2 3

gFe O
gFe O

68ناخالص 10 2 3gFe Oمقدار نظري?gFe   

1مقدار نظري 4 56 62 3 4 48 10160 2 12 3 2 3
molFe O molFe gFe

/ gFe
gFe O molFe O molFe

  

63 36 10100 100 7564 48 10
/ g %
/ g

  بازده درصدي

 متیل گروه

 گروه هیدروکسیل

 ها ترین نسبت بین اتم ساده

  Aجرم مولی
 جرم مولی کل ترکیب

 ناخالص

  مقدار عملی
 مقدار نظري

  جرم اکسیژن
 مولی کل ترکیبجرم 
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 (سعید نوري)  »   3« گزینۀ - 107

اکسید (واکنش ترمیت) باعث تولید آهن مذاب (III)با آهنواکنش آلومینیم 
  شود. می

2 22 3 2 3Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  
  ها: بررسی سایر گزینه

دست  توان از واکنش گازهاي کربن مونوکسید و هیدروژن به متانول را می»: 1«گزینۀ 
  آورد.

  شود. ت مییاف هالیتسدیم کلرید به صورت کانۀ »: 2«گزینۀ 
باعث تولید گاز کلر  اکسید (IV) منگنزاسید با  واکنش هیدروکلریک»: 4«گزینۀ 

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

 (مسعود جعفري)  »   1« گزینۀ - 108
  شود، به صورت زیر است: هایی که به منظور تصفیۀ هواي فضاپیما انجام می واکنش

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

کنیم تا ببینیم کدام  مصرفی را محاسبه می 2COبه کمک جرم فراورده، جرم 
  دهنده مصرف شده است. در واکنش اول: واکنش

1 2 22 42 2 222 52 2 32 1 12 2 2
molO molCO / LCO

?LCO / gO
gO molO molCO

  

100 39 375 280
/ LCO  

داده شده در سوال برابر نیست،  2COتولیدي با حجم  2COاز آنجایی که حجم 
  پس واکنش دوم صورت گرفته و لیتیم هیدروکسید مصرف شده است.

1 12 2 3352 3 2 22 4 12 2
molCO molLi CO

?gLi CO LCO
/ LCO molCO

  

74 802 3 92 5 2 31 1002 3
gLi CO

/ gLi CO
molLi CO

  

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

 (رسول عابدینی زواره)  »   3« گزینۀ - 109

2 2 3CO(g) H (g) CH OH(l)  
14 2 0 1528
molCO/ gCO / molCO

gCO
  

1 24 48 0 22 222 4 2
molH

/ LH / molH
/ LH

  

2Hکننده است محدود
2

0 2 0 15
2 1

H CO
/ /  

  
1 323 30 23 2 2 12 3
molCH OH gCH OH

?mLCH OH / molH
molH molCH OH

  

1 3 3 76 30 85 3
mLCH OH

/ mLCH OH
/ gCH OH

  

 یی)(مرتضی کال  »   2« گزینۀ - 110
    کنیم: آزید را محاسبه می سدیم 130gابتدا مقدار مول سدیم تولید شده از تجزیه 
  2 2 33 2NaN (s) Na(s) N (g)  

1 23130 23 65 23 3
molNaN molNa

?molNa gNaN molNa
gNaN molNaN

  

 (III)مول سـدیم بـا آهـن     2اکسید تولید شده از واکنش  اکنون مقدار مول سدیم
  کنیم: د را محاسبه میاکسی

6گرما 3 22 3 2Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)  
3 22 12 26
molNa O

?molNa O molNa molNa O
molNa

  

اکسید را  سدیم 1molمورد نیاز براي واکنش با  2COدر پایان مقدار جرم 
  کنیم. محاسبه می

2 22 2 2 3Na O(s) CO (g) H O(g) NaHCO (s)  
2 442 21 882 2 21 12 2
molCO gCO

?gCO molNa O gCO
molNa O molCO

 

 ----------------------------------------------  
 (مرتضی کالیی)  »   2« گزینۀ - 111

  بررسی موارد نادرست:
  هاي سازندة آن یکسان نیست. آ) در یک جسم، توزیع انرژي میان ذره

هاي سازندة ماده به اثبات  هایی را در ذره هاي تجربی وجود چنین حرکت ب) مشاهده
  رسانده است.

رما صورتی از انرژي است و دما معیاري از میزان گرمی یا سردي یک جسم ت) گ
 شود. تعریف می

 ----------------------------------------------  
 (مرتضی کالیی)  »   1« گزینۀ - 112

گیرد، خاصیت جدید  جایی که در مخرج کسر یک خاصیت مقداري قرار می از آن
  شود و یک خاصیت شدتی است، مانند: میازاي مقدار مشخصی از ماده تعریف  به

 جرم مولیچگالی و یا

 ----------------------------------------------  
 زاده) (حسن عیسی  » 1« گزینۀ - 113

  بررسی موارد:
  : مورد اول: مطابق واکنش

تشــــــکیل گرافیـــت    2 ــوختن سـ  H [CO (g)] H [C(s, )]  

اي که گرماي تشکیل آن مثبت باشد، یعنی از عناصر سازندة خود  م: مادهمورد دو
  سطح انرژي باالتري دارد و ناپایدارتر است.

مورد سوم: چون همراه با واکنش تشکیل هیدرازین، واکنش تبدیل هیدرازین به 
شود، آنتالپی استاندارد تشکیل هیدرازین را به روش  آمونیاك هم انجام می

  کنند. سبه میغیرمستقیم محا

11مورد چهارم: چون سطح انرژي الماس حدود  9/ kJ.mol  از گرافیت باالتر
 از الماس، گرماي بیشتري تولید خواهد شد. 2COاست، پس موقع تشکیل 

 ضرایب استوکیومتري

  (خاصیت مقداري) جرم
 (خاصیت مقداري) مول

  (خاصیت مقداري) جرم
 (خاصیت مقداري) حجم
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 (مرتضی کالیی)  »   3« گزینۀ - 114

)م ثابت از آنجایی که گرماي داده شده به محیط در فرایند حج E)  باید مقداري
)بیشتر از گرماي داده شده به محیط در فرایند فشار ثابت  H)  باشد، نتیجه

امر  باشد و براي اینکه این Hتر از مقدار  باید منفی Eگیریم که مقدار  می
Hمحقق شود با توجه به معادله  E w  باید کار انجام شده در طول انجام

واکنش مقداري منفی باشد، یعنی واکنش انجام شده در فشار ثابت توام با افزایش 
)0حجم  V صحیح » 3«هاي گازي باشد. بنابراین گزینۀ  یا افزایش تعداد مول (
 است.

 ----------------------------------------------  
 (مرتضی کالیی)  »   4« گزینۀ -115

4 12 10 63 5 3 3 2 2 2 2C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) O (g) N (g)  
4 3 5 3 312 2 12 2
molC H (NO )

?kJ molCO
molCO

  

35 72 10 42 288 101 3 5 3 3
/ kJ / kJ

molC H (NO )
 

 ----------------------------------------------  
 (علی مؤیدي)  »   1« گزینۀ - 116

  نویسیم: می وط به جدول داده شده را هاي مرب در آغاز واکنش
  شده سوختن متان در شرایط استاندارد: موازنه واکنش 

2 24 2 2 2CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  
  فرایند تبخیر آب:

2 2H O(l) H O(g)  
  اکسید: دي فرایند تصعید کربن

2 2CO (s) CO (g)  
نۀ واکنش دوم و واکنش سوم جمع کنیم اگر وارونۀ نخستین واکنش را با دو برابر وارو

به واکنش داده شده در سؤال خواهیم رسید. پس به کمک معادلۀ زیر به پاسخ 
890  رسیم: می 2 41 1 25 832 8H ( ) ( / ) ( ) / kJ 

 ----------------------------------------------  
 فرد) (فاضل قهرمانی  »   2« گزینۀ - 117

)0دهد.  ند میعان را نشان میفرای aواکنش  H )  
)0دهد.  فرآیند تصعید را نشان می eواکنش  H )  

)0گازي در طرف دوم بیشتر است   تعداد مول cدر واکنش  V ، در نتیجه (
  عالمت کار منفی است.

  تعداد مول گازي طرفین برابر است، درنتیجه: bدر واکنش 
0 0V w  

0wH E w E H 
 ----------------------------------------------  

 آبادي) (مصطفی رستم  »   3« گزینۀ - 118
گرافیت برابر صفر است و واکنش تشکیل الماس از گرافیت  آنتالپی استاندارد تشکیل

  باشد: صورت زیر می به
گرافیــــت الماس       C(s, )C(s, )  

تشـــــکیلدهنده) (واکنش  H        ــکیل فراورده تشــ  H H ( )  

1 9 0 1 9H / / kJ  

2آنتروپی الماس) –(آنتروپی گرافیت  86 1 9 300G H T S / /  
35 6 10/ 2آنتروپی الماس( 86 1 9 300/ / (  

2 86 1 9 35 6 10
300

/ /   آنتروپی الماس/

3 33 2 10 5 6 10/ /  
3 1 12 4 10 2 4/ kJ.K / J.Kآنتروپی الماس 

---------------------- ------------------------  
 فرد) (فاضل قهرمانی  »   3« گزینۀ - 119

  ها: بررسی گزینه
   نادرست.»: 1«گزینۀ 
عالمـت هسـتند    هـا هـم   در آن Sو Hهایی کـه   نادرست. واکنش»: 2«گزینۀ 

خـودي انجـام شـوند، نـه همـه       بـه  خودي و یـا غیرخـود   به ا خودتوانند با تغییر دم می
  ها. واکنش
عالمت هستند با تغییر دما  هم Sو  Hهایی که  درست. در واکنش»: 3«گزینۀ 

G تواند مثبت، منفی و یا صفر شود. می  
شود. انرژي آزاد جزو  نادرست. مقایسۀ سرعت در سینتیک بررسی می»: 4«گزینۀ 

 شود. مباحث ترمودینامیکی محسوب می
 ----------------------------------------------  

 (محمدپارسا فراهانی)  »   2« گزینۀ - 120
  هاي اول و دوم درست هستند. عبارت

  بررسی تمامی موارد.
گیري دقیق گرماي سوختن یک ماده در  زهعبارت اول) گرماسنج بمبی براي اندا

Eحجم ثابت  qv رود. کار می به  
عبارت دوم) واکنش سوختن اتانول گرماده است. پس مجموع آنتالپی استاندارد 

  هاست. ها بیشتر از مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل فراورده دهنده تشکیل واکنش
رمودینامیک، آنتروپی به عنوان مالکی براي توضیح عبارت سوم) در قانون دوم ت

  شود. هاي طبیعی معرفی می بودن فرایند خودي به خود
عبارت چهارم) مقدار آنتروپی یک سامانه در دماي صفر مطلق یعنی صفر کلوین 

 شود. برابر با صفر در نظر گرفته می
 ----------------------------------------------  

 (سیدرضا رضوي)  »   3« گزینۀ - 121
  باشد. کلرید یک ترکیب یونی است و تولوئن یک مادة ناقطبی می لیتیم
کلرید در تولوئن حل  شوند، پس لیتیم هاي یونی در حالل ناقطبی حل نمی ترکیب
  نادرست است.» 3«دهد و گزینۀ  فاز می 2شود. بنابراین تشکیل  نمی

  ها: بررسی سایر گزینه
شود، پس  ها، بخش ناقطبی بزرگتر می د کربن در الکلبا افزایش تعدا»: 1«گزینۀ 
  یابد. پذیري الکل مذکور در آب که یک مادة قطبی است، کاهش می انحالل
0هگزانول در آب برابر  -1پذیري  انحالل»: 2«گزینۀ  گرم آب  100گرم در /59

  گیرد. ها قرار می محلول باشد. بنابراین در دستۀ کم می
اي ناقطبی است، پس نیروي بین  استون یک مادة قطبی و تولوئن ماده»: 4«گزینۀ 

  دو قطبی القایی خواهد بود. –آن دو، دوقطبی 
 ----------------------------------------------  

 (محمد عظیمیان زواره)  »   1« گزینۀ - 122
عاملی در ویتامین   و استري و گروه الکلیهاي  ، گروهCهاي عاملی در ویتامین  گروه
A  باشد. ویتامین  می الکلیگروهC  محلول در آب و ویتامینA  محلول در

کند،  بدن مشکلی ایجاد نمی براي Cچربی است و مصرف بیش از اندازه ویتامین 
 شود. زیرا در آب محلول بوده و اضافی آن از طریق ادرار دفع می
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 (جواد گتابی)  »   4« گزینۀ -123

ــا ــون ه آب پوشی ی  H فروپاشــــی شــــبکه  H انحــالل  H  

22 22
H O(l)CaI (s) Ca (aq) I (aq)  

  شود. پوشی می آب Iو دو مول  2Caیک مول یدید  به ازاي انحالل هر مول کلسیم
فروپاشــــی شــــبکه2  HCaI انحــالل  H  

2 آب پوشـــی  H )
I

 2 آب پوشـــی  ( H
Ca

  

128 1950 2 1402 آب پوشـــی  ( H ( ))
Ca

  

115422 ــی آب پوشـ  H kJ.mol
Ca

  

22 23 2 3
H O(l)Ca(NO ) (s) Ca (aq) NO (aq)

234 فروپاشــــی شــــبکه  3 2HCa(NO )  
2 ــی آب پوشـ  3

H )
NO

 2 آب پوشـــی  ( H
Ca

  

234 1542 2 فروپاشــــی شــــبکه190  H ( ( ))  
فروپاشـــی شـــبکه  12156  H kJ.mol 

 ----------------------------------------------  
 نژاد) (یاسین عظیمی  »   2« گزینۀ - 124

3 33 3NaOH FeCl NaCl Fe(OH)  
0 5 330 2 3 1 13 3

/ molFeCl molNaOH?gNaOH / LFeCl
LFeCl molFeCl

  

40 12
1

gNaOH gNaOH
molNaOH

  

12100 100 25
48

 درصد جرمی%

 ----------------------------------------------  
 (جواد گتابی)  »   2« گزینۀ - 125

)0یابد  نظمی کاهش می با حل شدن گازها در آب بی S و با توجه به نمـودار   (
و لذا ایـن    سولفات نیز در آب گرماده بوده ، انحالل لیتیم85پذیري در صفحۀ  انحالل
  عالمت هستند. دو، هم

  ها: بررسی سایر گزینه
 اغلبحل شدن جامد در مایع  83با توجه به متن کتاب درسی در صفحۀ »: 1«گزینۀ

  با افزایش آنتروپی همراه است.
خودي  به انحالل ید در تولوئن خود 84ه به فکر کنید صفحۀ با توج»: 3«گزینۀ 

  باشد که به دلیل افزایش آنتروپی است. می
 (همچون دانشمندان) درست است. 86با توجه به جدول صفحۀ »: 4«گزینۀ 

 ----------------------------------------------  
 (محمود بروجیان بروجنی)  »  1« گزینۀ - 126

3 3NaBr AgNO AgBr NaNO  
0 2041 310003 31 10

/ gAgNOg
?gAgNO mL ( )

mL g
  

0 204 3/ gAgNO  
ــنش   ــد واک ــوال بای ــن س ــاییم و از آن    در ای ــخص نم ــده را مش ــدة محدودکنن دهن
   براي محاسبات استفاده کنیم.

0 9 14 12 6?gNaBr / / gNaBr  
112 6 0 122103
mol?molNaBr / g / molNaBr

g
  

10 204 0 00123 3170
mol؟molAgNO / g ( ) / molAgNO

g
  

برمید با مقدار  نیترات براي محاسبات استفاده نمود. مقدار مول نقره پس باید از نقره
  نیترات برابر است، بنابراین: مول نقره

1880 0012 0 2261
gAgBr?gAgBr / molAgBr / gAgBr

molAgBr
 

 ----------------------------------------------  
 (سیدمحمد سجادي)  »   4« گزینۀ - 127

2 22 2 2Mg(OH) (s) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)  
  ها در یک فاز قرار دارند. بق واکنش فوق فراوردهمطا»: 3«در مورد گزینۀ 

هیدروکسید جامد  با توجه به واکنش، حالت فیزیکی منیزیم»: 4«در مورد گزینۀ 
 است.

 ----------------------------------------------  
 (امیرعلی برخورداریون)  »   2« گزینۀ - 128

45دماي C:  
  لولجرم مح  شونده جرم حل
80  180  
x  540  

540 240 300g  240جرم حاللx g  
15دماي C:  

  جرم حالل  شونده جرم حل
50  100  
y  300  

150y g  
  ماند. ب برجاي میگرم رسو 90بنابراین 

  غلظت موالل
45غلظت موالل در دماي C15غلظت موالل در دماي Cتغییر غلظت موالل  

150 240
300331 0 91

0 3 331
/

/
 تغییر غلظت موالل

 ----------------------- -----------------------  
 بروجنی) (محمود بروجیان  »   1« گزینۀ - 129

  نادرست هستند.» ت«و » آ«هاي   عبارت
  هاي نادرست: بررسی عبارت

NaCl ،0آ) نادرست است، چون غلظت ذرات در محلول  موالل است، اما در  /4
0محلول ساکارز    موالل است. /2

  شوند. نشین نمی ها پایدار بوده و در اثر زمان ته ت) نادرست است، چون کلویید
 ----------------------------------------------  

 (محمود بروجیان بروجنی)  »   1« گزینۀ - 130
  ها: گزینه بررسی
  باشد. ، کلویید گاز در مایع می کف»: 1«گزینۀ 

هاي غیرصابونی، گروه سولفونات که انتهاي باردار  کننده ر پاكد»: 2«گزینۀ 
  شود. ها در آب می شدن چربی دهد، سبب پخش کننده را تشکیل می پاك

هاي غیرقطبی و بخش خارجی که با آب  بخش داخلی شامل قسمت»: 3«گزینۀ 
  کنش دارد، داراي بار منفی است. برهم

 است.درست  103طبق تعریف در صفحۀ »: 4«گزینۀ 

  شونده جرم حل
  دهشون حل mol جرم محلول

kg حالل 
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