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  دقیقه 40پیشنهادي:  وقت  173تا  149هاي  ریاضی عمومی: ریاضی عمومی: صفحه

  

5xf اگر - 1 (x) e گاه  باشد، آنf (x)dx2
  کدام است؟ 0

1 ((e )101 15  2 (e105 1  3 ((e )51 15  4 (e55 1  

3صورت  در دامنۀ تعریف آن به F(x)اگر مشتق تابع  - 2
25 1x x
x

)1اي به عـرض   ها را در نقطه باشد و نمودار این تابع محور عرض  قطـع   (

)1Fکند، حاصل    کدام است؟  (
1 (5  2 (1  3 (5  4 (1  

2حاصل انتگرال  - 3
1 2 2 4( x )( x )(x )dx کدام است؟  

1 (21  2 (41
3  3 (21  4 (41

3  

1اگر  - 4 3x( )dx x f (x) c
x

fگاه  باشد، آن  (x) کدام است؟  

1 (x2  2 (x2 2  3 (x1  4 (x2 2  

aاگر  - 5
a

x dx
| x |

2 1
2   کدام است؟ aبرابر صفر باشد، مجموع مقادیر ممکن براي  1

  2) 4  1) 3  1) 2  ) صفر1

21حاصل انتگرال  - 6
1 1 x dx کدام است؟  

1( 4  2 (2  3 (  4 (2  

xاگر  - 7 tG(x) dt
t1 2

1
3

yگاه مشتق تابع  ، آن x G(x )3   کدام است؟ 1xدر  3

1 (9  2 (7  3 (/4 5  4 (/3 5  

1حاصل انتگرال  - 8
2 1[x] | x | dx ) کدام است؟[   : نماد جزء صحیح)[

1 (3  2 (3
2  3 (3

2  4 (1  

ناحیۀ محصور بین نمودار تابع با ضابطۀ  مساحت - 9

x x
f (x)

x
x2

3 12
1 0 4

  کدام است؟4xو  1xها و دو خط xو محور  

1 (3
4  2 (5

4  3 (3
4  4 (5

4  

3حاصل انتگرال  -10
1 2 1

x dx
x

  کدام است؟ 

1 (Ln2  2 (Ln 2  3 (Ln 1
2  4 (Ln 2

2  
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fاگر  -11 (x) | [ x] x 3گاه  ، آن|
0 f (x)dx ) کدام است؟[   : نماد جزء صحیح)[

1 (5
2  2 (13

2  3 (7
2  4 (15

2  

3حاصل انتگرال  -12 380 (sin x.cos x cos xsin x)dx کدام است؟  

1 (1 28  2 (1
8  3 (1

16  4 (1 216  

fدر دامنۀ تعریف تابع  -13 (x)  وg(x) اگر ،
2 1

1
xf (x)
x

4و  
1g (x)

x
2fگاه حاصل  ، آن (x) g(x) کدام است؟  

1 (x x c2 2  2 (x x c2  3 (x x c22  4 (x x c22  

260Aاگر  -14 sin xdx  260وB cos xdxگاه حاصل  ، آنB A کدام است؟  

1 (1
4  2 (3

4  3 (1
4  4 (3

4  

2yناحیۀ محصور بین دو نمودار مساحت  -15 x  2وy x کدام است؟  

1 (1
3  2 (10

3  3 (11
3  4 (4  

20اگر  -16
4sinx dx A

sin x cos x
20در این صورت حاصل باشد،  

cosx dx
sin x cos x

  کدام است؟ 

1 (A3
2  2 (A42  3 (A

2 4  4 (A4  

2مساحت محصور بین منحنی  -17 2
1y

sin xcos x
12ها در بازة xو محور  8[ ,   کدام است؟ [

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

1اگر قسمت هاشورخورده در نمودار زیر، مساحتی برابر  -18
sinabداشته باشد، حاصل  2

1
  کدام است؟ 

1 (3
2    

2 (1
4    

3 (3
4    

4 (1
2  
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2اگر  -19
1

2 1
x cos tf ( ) dt

x t
yگاه مقدار مشتق تابع  ، آن xf (x)  1به ازاي

2x کدام است؟  

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

2با توجه به نمودار تابع  -20 1 3f (x) | x 3، حاصل انتگرال |
2f (x)dx کدام است؟  

    ) صفر1

2 (/2 5    

3 (/2 5    

4 (/6 5  
  

  
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     267تا  247هاي  صفحه :دانشگاهی پیششناسی  زیست
 

 استولونیفر، ................. در چرخۀ زندگی قارچ صدفی ................. ریزوپوس  -21

  گیرد. هاي داراي دیوارةعرضی، هستۀ دیپلوئید شکل می پس از ادغام نخینه –) همانند 1
  شوند. هاي غیرجنسی تولید می تر از هاگ هاي جنسی بیش هاگ –) همانند 2
  شوند. هایی درون ساختارهاي تولیدمثلی با دیوارة ضخیم ساخته می هاگ –) برخالف 3
  شود. اي یافت می هاي دوهسته هایی با سلول میسلیوم –رخالف ) ب4

 ؟نیستکردن عبارت زیر مناسب  کدام گزینه، براي کامل -22

  کند ................. هاي ................. ایجاد می تر هاگ هر قارچی که در چرخۀ زندگی خود بیش
  دهد. هاي خود را بر روي ساختاري گرزمانند تشکیل می هاگ –) جنسی 1
  کند. هاي گوارشی را به محیط ترشح می آنزیم –) غیرجنسی2
  اي است. هاي دوهسته اي با سلول داراي نخینه –) جنسی 3
  از نظر اقتصادي ارزش زیادي دارد. –) غیرجنسی 4

 زاي مهم گیاهان هستند، درست است؟ ها که از عوامل بیماري کدام عبارت، دربارة دو گروه از قارچ -23

  دهد. ها تولیدمثل غیرجنسی به فراوانی روي می از آن) در بعضی 1
  کنند. اي ایجاد می هاي خود را تنها در پی انجام میتوز هسته ) هاگ2
  کنند. هاي فتواتوتروف را تأمین می ) مواد معدنی موردنیاز برخی از باکتري3
  گیرند. سیلیوم در یک شاخه قرار می هاي مولکولی با قارچ پنی ) براساس روش4

  .ها، ............ اي ریشه -ر همۀ قارچ د -24
    ) جزء هتروتروف، توانایی تولید بازیدیوم را دارد.1
  کند. ) نخینه به درون ریشۀ گیاه فتوسنتز کننده نفوذ می2
  شود. زیستی بین قارچ و بخشی از اسپوروفیت گیاه برقرار می نوعی هم  )3
  شود. رون آسک تشکیل میهاي جنسی د ها دیوارة عرضی دارند و هاگ ) نخینه4

 »ها .................  در همۀ قارچ« کند؟  درستی تکمیل می کدام مورد عبارت مقابل را به -25

  دهد. تقسیم میوز انجام می  هاي مخاطی پالسمودیومی، سلول تخم ) برخالف کپک1
  گیرند. ار میشده قر صورت جفت هاي همتا در استواي هسته به ) در مرحلۀ متافاز میتوز، کروموزوم2
  شوند. هاي قابل جذب تبدیل می ) مواد آلی قبل از ورود به سلول، به مولکول3
  شود. هایی تولید می یا هاگ  ) به دنبال انجام تولیدمثل غیرجنسی همواره هاگ4
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 ؟کند نمیدرستی تکمیل  چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به -26

  . »در ریزوپوس استولونیفر ................«
  هاي حامل اسپورانژ را ایجاد کند. تواند نخینه الف) ساختار تولیدمثل جنسی می

  باشند. هاي درون زیگوسپورانژ از یک نوع می هاي درون اسپورانژ برخالف هاگ ب) هاگ
  هاي درون اسپورانژ با عدد کروموزومی سلول مولدشان یکسان است. ج) عدد کروموزومی هاگ

 باشند. وجود آمده در شرایط نامساعد حاوي یک هستۀ هاپلوئید می به هاي  د) هر یک از اتاقک
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 میسلیوم ................. نخینه، ................. -27

  طول چندین متر تشکیل شده است. از تعدادي رشته به –) همانند 1
  باشد. داراي یک یا چند انشعاب در ساختار خود می –) برخالف 2
  هاست. همواره داراي تعدادي دیوارة عرضی کامل در بین هسته –انند ) هم3
  در نوك خود واجد ساختارهاي تولیدمثلی است. –) برخالف 4

 هاي متعلق به شاخۀ آسکومیکوتا، ................. در همۀ قارچ -28

  پذیر است. ) نوع رایج تولیدمثل، تنها با تولید هاگ امکان1
  شوند. بندي می هاي غشادار بسته کیسههاي گوارشی درون  ) آنزیم2
  شوند. ها تولید می هاي غیرجنسی در نوك نخینه ) هاگ3

  کند. هستۀ هاپلوئید تولید می 4، با میوز خود n2) زیگوت 4

 ................شوند، . ها از درون هاگدان به محیط پراکنده نمی هاي جنسی آن هایی که هاگ طور معمول، در قارچ به -29

  هاي ادغام شده، داراي یک هسته است. ) ساختار حاصل از رویش نخینه1
  خصوصی قرار ندارند. هاي غیرجنسی درون کیسه و یا ساختار به ) هاگ2
  هاي مولکولی شبیه به قارچ الي انگشتان پاي ورزشکاران دارند. ) ویژگی3
  شود. ساکاریدي دیده نمی ول یک نخینه، بخش پلیطور معمول در حد فاصل بین سیتوپالسم دو سل ) به4

 .................»همواره بالفاصله پس از تشکیل زیگوت در «کند؟  درستی تکمیل می چند مورد، جملۀ زیر را به -30

  شود. الف) کپک سیاه نان، رشد هاگ جنسی حاصل از میوز درون زیگوسپورانژ آغاز می
  آید. وجود می سی بهب) قارچ فنجانی، ساختار تولیدمثلی جن

  شوند. هاي ساخته شده، ازطریق چندین شکاف کوچک رها می ج) قارچ پفکی، هاگ
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 کدام گزینه صحیح است؟ -31

  .................:»تواند  زیگوسپورانژ ................. آسک، می«
  هاي متنوع جنسی باشد. داراي هاگ –خالف ) بر2  سلولی ایجاد شود. هاي تک در چرخۀ زندگی قارچ –) برخالف 1
  هاي سلول دیپلوئید باشد. محل تفکیک الل –) برخالف 4    وجود بیاید. از ادغام دو نخینه از دو قارچ به –) همانند 3

 . هاي ................ اي از چرخۀ زندگی خود ................. را ایجاد کند، ممکن است هاگ قارچی که بتواند در مرحله -32

  جنسی خود را طی تقسیم میوز درون اندام گرزمانندي تولید کند. –) اندام تولیدمثلی چترمانند 1
  وجود آورد. هاي میکروسکوپی به غیرجنسی خود را درون کیسه –اکسید  دي ) طی تخمیر الکلی براي تولید نان، کربن2
  دیوارة عرضی تولید کند.هاي فاقد  جنسی خود را در نوك نخینه –سیلین  بیوتیک پنی ) آنتی3
  هاي جنسی تولید کند. تر از هاگ غیرجنسی خود را بیش –زا در گیاهان  ) ترکیباتی بیماري4

 طور معمول، جانداران همزیست با .................، امکان ندارد که .................  به -33

  اتمسفر را کاهش دهند. تراکم برخی از گازهاي موجود در –زمینی  ) غدد روي ریشۀ گیاه بادام1
  اکسید کربن در چرخۀ کالوین را داشته باشند. همگی توانایی تثبیت دي –) اولین تولیدکنندگان اکسیژن 2
  مراز باشند. پلی RNAتنها داراي یک نوع  –) لولۀ گوارش پستانداران 3
  ود را در حضور آب انجام دهند.تولیدمثل جنسی خ –هاي داراي اندام گرزمانند  ) قارچ4
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 کند.  هر قارچی که بتواند ............ پدید آورد، قطعاً ............ نیز تولید می -34

    هاگ جنسی –) نوعی بیماري در انسان 1
  ریزوئید -ي ضخیم ) زیگوسپورانژي با دیواره2
    استولون -هاي درهم بافته ي فنجانی شکل ) نخینه3
  ي عرضی هاي با دیواره نخینه -بر روي بازیدي هاي غیرجنسی را ) هاگ4

 در چرخۀ زندگی ................. -35

  شود. هاگ تولید می 8) قارچ فنجانی، به دنبال انجام یک میوز و دو میتوز درون آسک، 1
  شوند. هاي جنسی همواره به تعداد زیاد و از دو نوع درون زیگوسپورانژ تولید می ) ریزوپوس استولونیفر، هاگ2
  ) آمانیتاموسکاریا، میوز سلول دیپلوئید با نفوذ پوشش هسته به درون آن همراه است.3
  دهد. ها رخ می زمان با ادغام نخینه ) قارچ صدفی، تشکیل ساختار تولیدمثلی جنسی هم4

 اي ................. قارچ ژله -36

  یابد. ) فقط با تولیدمثل غیرجنسی تکثیر می1
  ارد.) معموًال تولیدمثل جنسی د2

  کند. تولید نمی n2) معموالً براي تولیدمثل سلول 3
  ) براي تولیدمثل قطعاً نیاز به بازیدي دارد.4

 .................»ساکارومیسزسرویزیه «است؟  نادرستکدام گزینه  -37

  دار تولید کند. هاي جنسی را درون کیسۀ هاگ تواند هاگ ) می1
  درصد در محیط تحمل کند. 12دفعی خود را تا غلظت حدود   تواند مادة ) می2
  دهد. ها در تولیدمثل غیرجنسی، سیتوکینز نابرابر انجام می ) همانند سایر آسکومیست3
  هاي سلولی را تنها ازطریق گلیکولیز تأمین کند. تواند انرژي مورد نیاز واکنش ) می4

 ت؟اس نادرستکدام گزینه دربارة جاندار شکل مقابل  -38

 
تـرین عامـل مسمومیسـت غـذایی، از رشـد آن       هاي سرده این جاندار، در صورت قرارگـرفتن در محـیط کشـت شـایع     ) بعضی از گونه1

  کنند. جلوگیري می
  پذیر است. شدن امکان جایی برخالف جهش مضاعف هاي این جاندار، جهش جابه ) در هستۀ سلول2
   خالف پیکر آن در سطح میوه قرار دارند.) ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی این جاندار بر3
  کنند. ) همانند قارچ فنجانی، معموالً به طریقۀ غیرجنسی تولیدمثل می4

 شوند. در چرخۀ زندگی آمانیتا موسکاریا، در روش ................. تولیدمثل، ................. می -39

  مثلی، رهاهاي غیرمتحرك پس از بلوغ درون ساختارهاي تولید هاگ –) رایج 1
  هاي همتا از هم جدا هاي هاپلوئید، کروموزوم پس از ادغام هسته –) غیررایج 2
  هاي دیپلوئید، ایجاد با ادغام دو نخینه از نوع آمیزشی متفاوت، نخینه –) رایج 3
  اي با دیوارة عرضی ناقص، حاصل  با رویش هاگ هاپلوئید، نخینه –) غیررایج 4

 افتد. .... برخالف ................. ایجاد ساختار تولیدمثلی جنسی ................. از تشکیل زیگوت اتفاق میدر چرخۀ زندگی ............. -40

  بعد  –نورورسپوراکراسا  –) قارچ پفکی 1
  قبل  –قارچ فنجانی  –) قارچ صدفی 2
  بعد  –اي  قارچ ژله –) کپک سیاه نان 3
  قبل –آمانیتا موسکاریا  –ها  ) سیاهک4
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  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     115تا  112و  76تا  74، 68تا  64، 56تا  53، 46تا  39هاي  : صفحه1شناسی و آزمایشگاه  زیست :هیاپشناسی  زیست
  231تا  228و  147تا  145، 125، 124، 78تا  72، 63تا  61، 53تا  49، 24هاي  صفحه :2شناسی و آزمایشگاه  زیست

  
  .................. .در همۀ جانورانی که .... -41

  شود.  هایی از قلب خارج می گذاري کردند، خون از راه دریچه ) براي نخستین بار در خشکی تخم1
  تغذیۀ جنین را به صورت کامل در اختیار دارند.  پردازد، وسیلۀ  ) والد ماده بیشتر هزینه تولیدمثل را می2
  شود.  هاي حفاظتی احاطه می ا توسط پوستهه ترین نوع بافت پیوندي هستند، تخم آن ) حاوي سخت3
  دهد، سلول گامت ماده داراي اندوختۀ غذایی محتوي لیپید و پروتئین است.  ) لقاح در داخل بدن جانور ماده رخ می4

  ؟باشد نمیهاي سطوح تنفسی همۀ جانوران داراي لولۀ گوارش  کدام یک جزو ویژگی -42
  زیاد  ) وسعت2  هاي خونی فراوان  ) دارا بودن رگ1
  ) مرطوب بودن4    نازك  ) دیوارة 3

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -43
  ......................»  نیستدر جانوران داراي ...................... برخالف جانوران فاقد ...................... ممکن «
  داشته باشد. ) توانایی بکرزایی ـ تخمدان ـ پرده دیافراگم وجود 1
  ) تنفس پوستی ـ لقاح داخلی ـ دستگاه عصبی وجود نداشته باشد. 2
  ) معده چهار قسمتی ـ ایمنی هومورال ـ مواد غذایی پس از جذب در روده وارد همولنف شود. 3
  نوعی رابطۀ همزیستی با برخی آغازیان برقرار شود.  -گردش خون مضاعف  -) پردة سه الیه مننژ 4

  تواند صحیح باشد؟ دربارة جانورانی که داراي چهار نوع بافت اصلی هستند، میکدام مورد،  -44
  شوند. داران محسوب می ) جزء ردة طناب1
  شود.  ها یافت می ) طناب عصبی شکمی در بعضی از آن2
  زیستی با جاندارانی را که داراي ناحیۀ نوکلئوئیدي هستند، داشته باشند. ) ممکن است توانایی هم3
  کنند.  ها منتقل می ها را به استخوان ها، نیروي ماهیچه ه زردپی) هموار4

  اولین محل گوارش ...................... در ......................  -45
  کند.  ملخ، به عنوان دومین محل ذخیره موقتی غذا نیز عمل می ) مکانیکی ـ 1
  خ است. ) شیمیایی ـ کرم خاکی، مشابه اولین محل گوارش شیمیایی در مل2
  طور مستقیم به دومین محل گوارش مکانیکی آن متصل است.  به  ) شیمیایی ـ گنجشک،3
  ) مکانیکی ـ گنجشک، به طور مستقیم به دومین محل گوارش شیمیایی آن متصل است. 4

 کدام گزینه، دربارة سه جانور کرم خاکی، ملخ و گنجشک صحیح است؟  -46
  .»یابد، ......................  خروج از ...................... گوارش ...................... میدر هر جانوري که غذا بالفاصله پس از «
  آغاز گوارش شیمیایی با مکانیکی همزمان نیست.   ) معده ـ مکانیکی ـ1
  دهد.  ) سنگدان ـ شیمیایی ـ جذب مونومرها به خون در روده روي می2
  وارش مکانیکی نقش دارد. ) مري ـ شیمیایی ـ دهان تنها در گ3
  دان ـ شیمیایی و مکانیکی ـ حلق در مسیر عمل بلع قرار ندارد.  ) چینه4

  دستگاه ایمنی در جانوران فاقد اسکلت درونی صحیح است؟  کدام گزینه دربارة -47
  پس بزنند. هاي بافت پیوندي بیگانه را شناسایی و آن را  ژن ها آنتی توانند با کمک لنفوسیت ها می ) برخی از آن1
  هاي بیگانه را نابود کنند.  ها، سلول توانند با کمک فاگوسیت ها می ) اسفنج2
  اي است که در دفاع نقش دارد.  هاي حلقوي داراي ماده ) سطح بدن بسیاري از کرم3
  مهرگان فاقد اهمیت هستند.  هاي دفاعی در سیستم دفاعی بی پروتئین  )4

  هاي ...................... فعال شوند.  توانند توسط محرك هاي ...................... می ............... برخالف گیرنده.......  دهندة هاي تشخیص گیرنده -48
  ماهی ـ قاعدة موهاي سبیل گربه ـ مکانیکی  ) اجسام ساکن در کوسه1
  ی ) اشیاء غیر زنده در مارماهی ـ تشخیص دهندة اجسام گیرنده در گربه ماهی ـ الکتریک2
  عسل ـ الکترومغناطیسی  ) طعمه در مار زنگی ـ چشم مرکب در زنبور 3
  سقف حفرة بینی انسان ـ شیمیایی  ) جنس ماده در پروانه ابریشم ـ 4
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  » در دستگاه تنفسی پرندگان، ...................... «کند؟  تکمیل می نادرستطور  کدام گزینه عبارت مقابل را به -49
  گیرد.  هاي هوادار، تحت فشار بیشتري قرار می در همۀ کیسه) در دم، هواي موجود 1
  شود.   ها می هاي هوادار پیشین، هواي کم اکسیژن وارد این کیسه ) پس از کاهش فشار در کیسه2
  شوند.  هایی واجد آنزیم سازندة موسین مشاهده می ) در ساختار لولۀ تنفسی همانند لولۀ گوارشی سلول3
  شوند، امکان تبادل گازها بین هوا و خون وجود دارد.  هاي هوادار به هم نزدیک می هاي هر یک از کیسه هنگامی که دیواره  )4

اي براي نگهداري از جنین ندارند، کدام عبارت همواره به درستی جمله زیـر را   در رابطه با جانورانی که در دستگاه تولیدمثل خود، اندام توخالی و ماهیچه -50
 کند؟  تکمیل می

  »ورتی که ...................... در ص«
  شود.  ) اسپرم با تخمک برخورد نداشته باشد، جنین ایجاد نمی1
  اي دارد.  دارش اوره باشد، قلب چهار حفره ) مادة دفعی نیتروژن2
  هاي همتا را دارد.  ) حفرة گلویی داشته باشد، توانایی جدا کردن کروموزوم3
  بر است.  ته باشد، داراي لولۀ تخمهاي بسته جریان داش خون درون رگ )4

  در بدن ...................... همانند ...................... . -51
  گازهاي تنفسی به خارج از بدن منتقل شده است.   تاب بالغ، سطح مبادلۀ ) کرم خاکی ـ کرم شب1
  یابد.  در خالف جهت آن انتشار می CO2ها وارد مویرگ شده و  خرچنگ دراز ـ کوسه، اکسیژن از سطح آبشش  )2
  اي در بدن براي تنفس اختصاص یافته است.  هاي ویژه ) برگ متحرك ـ پِالناریا، بخش3
  گیرد.  طور مستقیم و بدون نیاز به همکاري سیستم گردش مواد صورت می هاي بدن به ملخ، تبادل گازها با سلول –) هیدر 4

 ترین دستگاه گردش خون بسته را داراست، به درستی بیان شده است؟  ر، دربارة جانوري که سادهچند مورد از موارد زی -52
  رود.  آ) خون تیره پس از خروج از تلمبۀ مرکزي دستگاه گردش خون به سطوح تنفسی در سطح بدن می

  کند.  هایی به حرکت و جابجایی مواد در سراسر بدن کمک می ب) همانند ملخ انقباض ماهیچه
  اکسید کربن به قلب برسد.  داران ممکن نیست خون پس از تبادل اکسیژن و دي ج) برخالف مهره

  ها قرار دارد.  د) شبکۀ مویرگی تبادلی گازها از یک نوع رگ بوده و طناب عصبی در سطح نزدیک به سرخرگ
  ) صفر 4  3) 3  2  )2  1) 1

 کند؟  تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به -53
  ......................«  جانور داراي ...................... قطعاً هر«
  ) سر و دم ـ داراي دستگاه عصبی مرکزي است. 1
  باشد.  ترین دستگاه عصبی ـ داراي گره عصبی نیز می ) ساده2
  در سطح شکمی خود طناب عصبی دارد.   ) گره عصبی در هر قطعه از بدن خود ـ3
  داراي تنظیم انعکاس در بخشی از رفتارهاست.   دگی در قشر مخ ـخور ترین چین ) وسیع4

  .نیستهاي .................. برابر  طور معمول، تعداد کروماتیدهاي یک سلول .................. در مرحله ................. با تعداد کروموزوم به -54
    IIتافاز میوز ـ آلو در مرحلۀ م G1) شامپانزه ـ 1
  ـ گامت نر شامپانزه IIملخ ماده ـ آنافاز میوز   )2
  ـ گامت ماده در انسان  G1) ملخ نر ـ3
  ) پیکري انسان ـ پروفاز میتوز ـ اتوزوم در انتهاي آنافاز میتوز یک سلول پوششی در شامپانزه 4

  کنند، ...................... میدر همۀ جانورانی که ......................  -55
  (ها) قرار دارد.  ها و قلب ترین الیۀ رگ هاي جنسی با یکدیگر لقاح ـ خون همواره در تماس با داخلی یافته، سلول هاي تخصص ) با کمک اندام1
  داران دارد. سانی با مهرههاي جلویی اساس ساختاري یک ) دستگاه عصبی مرکزي خود را تنها با کمک پردة سه الیه، محافظت ـ اندام2
  کند.  ها متمرکز می ها بدون کمک سیستم گردش مواد، گازهاي تنفسی را با هوا مبادله ـ هر عدسی نور را تنها روي تعدادي از گیرنده سلول  )3
  رود.  ی، از بین می) براي دفع مواد زائد حاصل از سوختن آمینواسیدها، انرژي مصرف ـ حفرة گلویی قبل از اتمام مراحل نمو رویان4

  کدام گزینه، در ارتباط با تشریح چشم گاو درست است؟  -56
  هاي صاف شعاعی عنبیه، وظیفۀ تنگ کردن مردمک را به عهده دارند.  ) ماهیچه1
  هاي جلوي چشم ندارند.  ) اجسام مژگانی و عنبیه اتصالی به الیه2
  تر قرنیه همیشه به سمت بینی قرار دارد.  ) بخش پهن3
  یع زاللیه چشم گاو همانند انسان کامًال شفاف است. ) ما4
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 کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -57
  .» آال ...................... همانند ......................  به طور معمول، در ماهی قزل«
  تواند خون را از عقب به جلو هدایت کند.  ) سرخرگ پشتی ـ سیاهرگ شکمی می1
  هاي مخچه دارند. کره تري نسبت به نیم هاي بویایی در مغز اندازه کوچک لوب –هاي بینایی  ) لوب2
  اسیدها از بدن نقش دارند.  کلیه در دفع مواد زاید حاصل از سوختن آمینو هاي آبششی ـ ) کمان3
  هاي پشتی در تغییر سرعت حرکت ماهی نقش دارند.  هاي لگنی ـ باله ) باله4

 از عبارات زیر، در ارتباط با دستگاه گوارش گاو درست است؟  چند مورد -58
  ترین بخش معده جهت حرکت غذا دو طرفه است.  ترین و کوچک الف) در بزرگ
  تر است.  ترین بخش معده، گوارش شیمیایی سلولز کامل ترین بخش معده نسبت به عقبی ب) در جلو

  کنندة غذا در گوارش شیمیایی غذا موثر است.  رین بخش دریافتکنندة غذا همانند آخ ج)در معده، اولین بخش دریافت
  طرفه است. گیرد همانند بخشی که جهت حرکت غذا عمدتًا برخالف جاذبه است، جهت حرکت غذا یک گیري صورت می د) در بخشی که عمدتاً عمل آب

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  ؟ کند میف مغز گوسفند را به درستی بیان نهاي مختل هاي زیر موقعیت قرارگیري بخش کدام یک از گزینه -59

  ) بطن سوم از طریق مجراي سیلویوس با بطن چهارم ارتباط دارد.1
  ) در صورت باال بودن سطح پشتی مغز، در باالي رابط سه گوش، بخشی حاوي تارهاي عصبی وجود دارد. 2
  تر است.  هاي چهارگانه نزدیک تر برجستگی هاي بزرگ ) مخچه به برآمدگی3
  هاي مخ قرار دارد. هاي جانبی در نیمکره هایی در کف بطن صورت برجستگی ) اجسام مخطط به4

  کند.  هر جانوري که ...................... می -60
  شود، آمونیاك دفع  ) ثابت است و جا به جا نمی1
  دار را دفع  ترین شکل مادة دفعی نیتروژن ) جزء خزندگان است، پیچیده2
  گردش خون ساده دارد، براي حرکت رو به جلو تنها از یک باله استفاده ) بادکنک شنا و 3
  اي است، از چهار اندام حرکتی استفاده  ) داراي قلب چهار حفره4

  
  

  دقیقه 15وقت پیشنهادي:     211تا  187هاي  صفحه :دانشگاهی پیشفیزیک 
  

  رادرفورد طی آزمایشی اثبات نمود، هسته داراي چگالی ................ و بار .................... است. -61
  مثبت -) باال 2    منفی –پایین  )1
  منفی -) باال 4    مثبت –) پایین 3

   کدام گزینه صحیح است؟ -62
  هاست.  شود، نیروي کولنی بین نوکلئون نیرویی که باعث پایداري هسته می )1
  هاست.  شود، نیروي گرانشی بین نوکلئون ) نیرویی که باعث پایداري هسته می2
  ها است.  ها بسیار بزرگتر از نیروي رانشی بین آن ) نیروي گرانشی میان نوکلئون3
  ها است.  بسیار کوچکتر از نیروي رانشی بین آنهاي هسته  ) نیروي گرانشی میان پروتون4

  که مواد پرتوزا وارد توربین نشود باید:  اي براي این در راکتور شکافت هسته -63
      ها استفاده شود. کننده جهت کند کردن نوترون هاي کنترل از میله )1
  طور جداگانه استفاده شود. ) از دو دستگاه آب به2
      ود. هاي سبک استفاده ش ) از هسته3
  هاي سنگین استفاده شود.  ) از هسته4

X237با گسیل دو ذرة آلفا و سه الکترون هستۀ  -64
  شود؟   به کدام هسته تبدیل می 92

1( Y22688  2 (Y22691  3 (Y22991  4 (Y22988  

1روز از مقدار معینی عنصر رادیواکتیو  در مدت یک شبانه -65
8

  عمر این عنصر رادیواکتیو چند ساعت است؟  جرم اولیه باقی مانده است. نیمه 
1( 2  2 (4  3 (6  4 (8   

است. پس از گذشت  Bعمر عنصر  نیز دو برابر نیمه Aعمر عنصر باشد و نیمه می Bواکتیو دو برابر جرم اولیۀ عنصر رادی Aجرم اولیۀ عنصر رادیواکتیو -66
  کدام است؟  Bماندة  به جرم باقی Aماندة  ، نسبت جرم باقیBعمر عنصر نیمه 4زمانی معادل 

1( 2  2 (4  3 (8  4 (16  
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  اند؟  روز کدام ترتیب از راست به چپ، برحسب گرم و شبانه به t1و  mنمودار شکل مقابل مربوط به یک مادة پرتوزا است.  -67
  
  
   12و  25/31 )1
  16و  250) 2
  16و  5/62) 3
   12و  5/62) 4

191شود؟ ( انرژي آزاد می MeVمیکروگرم جرم به انرژي، چند 4/2از تبدیل  -68 6 10e / C  وmc
s

83 10(  

1( / 201 35 10  2 (/ 211 35 10  3 (/ 72 7 10  4 (/ 202 7 10  

/اگر جرم پروتون -69 u1 1و جرم نوترون 0072 0086/ u 4که انرژي بستگی هستۀ هلیوم باشد، با توجه به این
2( He)  27برابر بـا 9/ MeV   ،اسـت

  باشد.)  یکاي جرم اتمی می uاست و  930MeVباشد؟ (انرژي معادل یکاي جرم اتمی کدام گزینه می uجرم هستۀ آن برحسب
1( /4 0616  2 (/4 0016  3 (/0 03  4 (/6 0188   

3900باشـد؟ (  لیتري بنـزین، معـادل بـا تبـدیل چنـد گـرم جـرم بـه انـرژي مـی           2000انرژي حاصل از سوختن کامل یک مخزن  -70 kg

m
، بنـزین 

83 10 mc
s

45و انرژي حاصل از سوختن کامل هر گرم بنزین برابر با     باشد.)  ژول می 10

1( /0 01  2 (/0 001  3 (/0 1  4 (1  
  

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

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     133تا  107هاي  : صفحه3 فیزیک :3فیزیک 
 

  

  شود. ید میدر مولدهاي صنعتی با چرخیدن .................. بین ................. جریان ................ تول -71
    ها، آهنرباي الکتریکی، متناوب  پیچه )1
  ها، آهنرباي الکتریکی، مستقیم ) پیچه2
    ها، متناوب ) آهنرباي الکتریکی، پیچه3
  ها، مستقیم ) آهنرباي الکتریکی، پیچه4

و سیم طوري قرار گرفته که فاصلۀ مرکز حلقه تا جهت هستند و یک حلقۀ فلزي بین د اندازه و هم هاي هم هاي زیاد حامل جریان مطابق شکل دو سیم با طول -72
  دو سیم یکسان است. حلقه را به کدام جهت حرکت دهیم تا جهت جریان القایی در آن پادساعتگرد شود؟ 

1(   2 (    
3 (  4 (  

و جهت جریان القایی  …به  …در سیملوله از  Rشود. جهت جریان القایی در مقاومت ربا از سیملوله دور و به حلقه نزدیک می رو، آهن مطابق شکل روبه -73
  خواهد بود.  …در حلقه در جهت 

1( A بهB- )1 (  
2 (A بهB- )2 (  
3 (B بهA- )1 (  
4 (B بهA- )2 (  

یک حلقۀ رسانا است. به ترتیب از راست به چپ هنگام ورود و خروج آهنربا از درون حلقه، جهت اي در حال سقوط درون  مطابق شکل زیر، آهنربایی میله -74
  هاي نشان داده شده خواهد بود؟  یک از جهت جریان القایی در حلقه مطابق با کدام

1(,1 1   

2(,2 1   

3(,1 2   

4(,2 2 
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ثانیه چنـد   3ثانیه تا  1نمودار شار مغناطیسی گذرنده از یک حلقه برحسب زمان مطابق شکل زیر است. بزرگی نیروي محرکۀ القایی متوسط در بازة زمانی  -75
  ولت است؟ 

  
1( 4   
2 (9  
3 (3   
4 (5/4   

  

شده در پیچه برحسب زمان مطـابق   همی نشان داده شده است. نمودار نیروي محرکۀ القاگذرد برحسب زمان، مطابق س شار مغناطیسی که از یک پیچه می -76
  کدام گزینه است؟ 

1(         2 (      
  

3 (       4 (        

22دور که مساحت هر حلقۀ آن  400اي شامل  پیچه -77 اُهم باشد،  6میدان مغناطیسی قرار دارد. اگر مقاومت پیچه متر مربع است عمود بر خطوط یک  10
  آمپر در پیچه القا شود؟  میلی 4میدان مغناطیسی با چه آهنگی برحسب تسال بر ثانیه تغییر کند تا جریانی به شدت

1( 33 10  2 (/ 31 5 10  3 (/ 31 2 10  4 (32 103   

بوري از سیملوله چند وبر باشد، شار ع 5cmکند. اگر شعاع مقطع سیملوله  آمپر عبور می 4دور، جریان  500و شامل  cm20طول  اي به از سیملوله -78

70، 3است؟ ( 4 10 T.m
A

 (  

1( 39 10  2 (59 10  

3 (33 10  4 (53 10   
0دالقایی شدت جریان الکتریکی در یک القاگر به ضریب خو -79 0آمپر است. اگر در مدت Iهانري /025 آمپـر در   Iثانیه این جریان تغییر کند و بـه  /1

  چند آمپر است؟  Iد. شو خالف جهت اولیه برسد، نیروي محرکۀ القایی متوسط یک ولت در القاگر القا می
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4   

3به صورت SIمعادلۀ شار عبوري از یک حلقه در  -80 21 23 t t t کمینـه اي که بزرگی نیروي محرکۀ القایی در ایـن حلقـه    باشد. در لحظه می 

  ین حلقه چند وبر خواهد بود؟ شود، اندازة شار عبوري از ا می

7) 2  صفر )1
3  3 (5

3  4 (4
3   

شـود؟   القاگر کاسته شود، انرژي ذخیره شده در آن چند برابر میدرصد از طول  20در مداري مطابق شکل زیر داریم. اگر Rو مقاومت Lالقاگري به طول -81
  (فاصلۀ بین دو حلقۀ مجاور در سیملوله ثابت است.)

1( /1 152   
2 (/1 44  
3 (/0 9216  
4 (/1 21   
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را شارژ شده در نظر بگیرید و مقاومت  Cدهد. انرژي ذخیره شده در القاگر چند ژول است؟ (خازن مدار الکتریکی را نشان میرو، بخشی از یک  شکل روبه -82
  درونی القاگر ناچیز است.)  

1( 2
100   2 (4

100   

3 (6
100  4 (8

100  

اند. انرژي ذخیره شده در القاگر قبل از بسته شدن کلید چند برابر مجموع  به یک باتري متصل 4مطابق شکل زیر دو القاگر مشابه با مقاومت الکتریکی  -83
  انرژي ذخیره شده در القاگرها بعد از بسته شدن کلید است؟ 

1 (8
9   2( 9

8   

3 (9
2   4 (2

9   

کنیم، اگر سیم اولیه را تحـت کشـش    برقرار می Vآوریم و به دو سر سیملوله اختالف پتانسیل  درمی اي به طول  سیمی مستقیم را به صورت سیملوله -84
در دو سر آن برقرار سازیم، در ایـن   Vدر آوریم و اختالف پتانسیل  اي به طول  برابر شود و این بار سیم را به صورت سیملوله 2قرار دهیم تا طول آن 
  شود؟ (سطح مقطع سیملوله در هر دو حالت یکسان است.) ه شده در سیملوله چند برابر حالت قبل میصورت انرژي ذخیر

1( 4  2 (64  3 (1
4  4 (1

64  

ظه برحسب ثانیه، بزرگی نیروي محرکۀ صورت شکل زیر است. در کدام لح گذرد برحسب زمان، به نمودار شار مغناطیسی که از سطح یک مدار بسته می -85
 گردد؟ القایی براي دومین بار بیشینه می

1( /0 6    
2 (/0 7    

3 (9
16    

4 (5
8  

200Bیدان مغناطیسی حلقه است و در م 100اي داراي  پیچه -86 G 240چرخد. مساحت هر حلقه  اي ثابتی می با سرعت زاویهcm   و بیشینۀ نیـروي
  باشد؟ ولت است. بسامد چرخش پیچه چند هرتز می 4محرکۀ القایی در پیچه 

1( 
/0 025  2 (250  3 (/0 025  4 (250  

گاوس حول یکی از قطرهـاي   310است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت  220cmحلقه که مساحت هر حلقۀ آن  1250یک پیچۀ مسطح شامل  -87
چرخد. اگر نمودار نیروي محرکۀ القایی برحسب زمان مطابق شکل زیر باشد، بیشینۀ نیروي محرکۀ القا شده در پیچه چند  اي ثابت می با سرعت زاویهخود 

 ولت است؟

1( 45 10    
2 (50    

3( 35 10    

4 (25 10  

1اي که شار عبوري از پیچه  اي ثابت در میدان مغناطیسی یکنواخت در حال چرخش است. در لحظه یک پیچه با سرعت زاویه -88
باشد اندازة  شار بیشینه می 3

  نیروي محرکۀ القایی چه کسري از نیروي محرکۀ القایی بیشینه است؟

1( 1
9  2 (2

3  3 (2 2
3  4 (4

9  

(Wb) 

0 4/ 
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متر بر ثانیه در میدان مغناطیسی یکنواخت نشان داده  30اهم، با سرعت ثابت  4و با مقاومت الکتریکی  10cmبه طول  ABمطابق شکل، سیم رساناي  -89
0شده با بزرگی   دهد؟ آل چه عددي را برحسب ولت نشان می سنج ایده تسال در حال حرکت است. ولت /5

  

  
1( /9 5  
2 (/11 5  
3( 10  
4 (9  

  است؟ نادرستها  رسد. کدام گزینه در مورد این مبدل می 25Iپس از عبور از دو مبدل مشابه و متوالی به  Iجریان الکتریکی  -90
  باشند. ها از نوع کاهنده می مبدل )1

1یه به اولیه در هر مبدل پیچ ثانو ) نسبت تعداد سیم2
  باشد. می 5

1) جریان خروجی از مولد دوم 3
  باشد. برابر جریان خروجی از مولد اول می 5

1) نسبت ولتاژ خروجی از مولد دوم به ولتاژ ورودي مولد اول 4
  باشد. می 25

  
  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     45تا  27هاي  : صفحه1+ فیزیک  159تا  118هاي  صفحه : 2فیزیک : 2فیزیک 
  

  هاي انتقال گرما باشند؟ دهندة کدام یک از انواع روش توانند نشان ترتیب از راست به چپ می به» ج«و » ب«، »الف«موارد  -91
    الف) به محیط مادي نیاز ندارد.

    گرما تأثیر دارد. ب) جنس محیط در آهنگ انتقال
  شود. ها مشاهده می ج) فقط در شاره

    ) تابش، رسانش، همرفت2    تابش، رسانش، تابش )1
  ) همرفت، تابش، تابش4    ) همرفت، رسانش، همرفت3

  یابد؟ یک از موارد زیر میزان تبخیر سطحی کاهش می با افزایش کدام -92
 ست.) همۀ موارد صحیح ا4  ) سطح آزاد مایع3  ) فشار2  دما )1

23دماي جسمی  -93 C  150است. اگر دماي، این جسم را C یابد؟ افزایش دهیم، دماي مطلق آن چند درصد افزایش می  
1( 30  2 (40  3 (60  4 (50 

5یک میلۀ آهنی به ضریب انبساط طولی  -94 11 2 10/
K

درجۀ سلسیوس است قرار دارد. اگر ایـن میلـه را درون کـوره     20در محیطی که دماي آن  

  یابد؟ انیم طول میله چند درصد افزایش میدرجۀ سلسیوس برس 270(گرمکن) قرار دهیم و دماي میله را به 

1( 33 10   2 (/0 3  3 (3  4 (/2 7 
  کدام است؟ SIحی این صفحه در دهد. ضریب انبساط سط شکل زیر نمودار تغییرات سطح یک صفحۀ فلزي را برحسب تغییرات دماي آن نشان می -95

  

1( 410     

2 (42 10    

3 (44 10    

4 (62 10 
50ایم. اگر دماي این صفحه را  جاد کردهای rمطابق شکل روي یک صفحۀ فلزي سوراخی به شعاع  -96 C  0افزایش دهیم قطر سوراخ درصد افزایش  /18

100یابد. اگر دماي صفحه را  می C شود؟ افزایش دهیم، مساحت این صفحه چند برابر می  
1( /0 0072     
2 (/0 0036    
3 (/1 0072    
4 (/1 0036   

V

forum.konkur.in



  14: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  99ماه  فروردین 29
  

جسـم   نمودار تغییرات دما برحسب گرماي داده شده، براي دو جسم با جرم یکسان، مطابق شکل زیر است. کدام گزینه در مورد ظرفیت گرمایی ویـژة دو  -97
  صحیح است؟

1( b ac c2     

2 (b ac c1
2    

3 (b ac c4    

4 (b ac c1
4   

98- 1m  70کیلوگرم آب C  2را باm  20کیلوگرم آب C 50کنیم و دماي تعادل  ط میمخلو C 1شود.  می
2

m
m

نظر  کدام است؟ (از اتالف گرما صرف 

  شود.)

1( 2
7   2 (7

2  3 (2
3  4 (3

2   

210به ظرفیت گرمایی  جسمی -99 J
C

90و دماي   C  80را درونg  30آب C 1اندازیم. اگر  می
دهد به محیط اطراف  گرمایی که جسم از دست می 5

آبشود؟  می رمایی، دماي تعادل چند درجۀ سلسیوسداده شود، پس از تعادل گ 4 2 J(c / )
g. C

   

1( /33 5   2 (42  3 (60  4 (50   

60دقیقه به اندازة  3آب را در مدت  1kgیک اجاق برقی دماي  -100 C 10برد. براي تبدیل دو کیلوگرم یخ  باال می C  10به آب C  توسط این اجاق

80آب یــخ آبچند دقیقه زمان الزم است؟  2fL c ,c c   )و از اتالف گرما صرف نظر کنید. (

1( /4 75   2 (15  3 (/9 5  4 (/7 5   

114یک قطعۀ آلومینیم که دماي آن  - 101 C  90است، درون ظرف عایقی که محتويg  10آب C اندازیم. اگر اتالف گرمایی ناچیز باشد، پـس از تعـادل    است، می

90شود؟ ( می گرمایی، دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس J
CآلومینیمC  4و 2 J/

g. Cآبc(  

1( 68   2 (42  3 (30  4 (52   

10چند گرم آب  -102 C  2الزم است تا با مخلوط کردن آن باkg  10یخ Cمی از یخ، ذوب شود؟ ، نی 

)02100 J

kg. C
04200و  cیخ J

kg. C
336000fو  cآب

JL
kg

  و اتالف گرمایی ناچیز است.) 

1( 9     2 (17    

3 (39 10    4 (317 10   

150که دماي آن  mبه جسمی به جرم  -103 C  است به مقدارQ 240دهیم و دماي آن به  ژول گرما می C اگر به جسم دیگري با همان جنس رسد.  می

240ژول گرما بدهیم، دماي آن به  2Qبه مقدار  3mو جرم  C رسد. دماي اولیۀ جسم دوم چند کلوین است؟ (تغییر حالت نداریم) می 

1( 60   2 (180  3 (333  4 (453   

1یک استوانۀ فلزي بین دو محیط با دماهاي متفاوت قرار دارد. اگر بدون تغییر جرم استوانه، طول آن  -104
برابر شود، آهنگ رسانش گرمایی آن نسبت به قبل  3

 شود؟ ابر میچند بر

1( 1
3   2 (3  3 (1

9  4 (9   
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100هاي مختلف گرماي حاصل از منبع با دماي  ها و ضخامت در شکل زیر دو میله با جنس -105 C کند. در یک زمان مشخص،  یخ منتقل می را به مخلوط آب و
 شود؟ ) ذوب می2شود چند برابر مقدار یخی است که بر اثر رسانش گرما توسط میلۀ ( ) ذوب می1مقدار یخی که بر اثر رسانش گرما توسط میلۀ (

1( 12     
2 (3

4    

3 (1
12    

4 (4
3   

ها  که داراي سطح مقطع یکسان هستند به هم اتصال دارند. اگر ضریب رسانندگی گرمایی آن 60cmو  20cmهاي  به طول 2و  1در شکل زیر دو میلۀ  -106

0ترتیب  به 6 W/
m.K

0و   08 W/
m.K

10برابر  1که دماي انتهاي میلۀ  باشد در صورتی  C  25و دماي محل اتصال دو میله C  باشد، دماي انتهاي

 چند درجۀ سلسیوس است؟ 2میلۀ 

  
1( 46     
2 (28    
3 (/362 5    
4 (/289 6   

)شود. کدام گزینه صحیح است؟  می 2Pاست. اگر دماي آن را در حجم ثابت برحسب سلسیوس دو برابر کنیم، فشار آن  1Pفشار گاز کاملی  -107 )0 

1( P
P
2
1

2   2 (P
P
2
1

1 2  3 (P
P
2
1

1 12  4 (P
P
2
1

1
2   

برابر شود نیروي وارد از طرف گاز بر هر  Kمقداري گاز کامل داخل یک ظرف در بستۀ مکعبی شکل قرار دارد. درصورتی که در دماي ثابت ابعاد این ظرف  -108

1سطح ظرف 
 کدام است؟ Kبرابر خواهد شد.  2

1( 1
2

   2 (2  3 (1
2  4 (2   

77کپسولی محتوي گاز کامل به دماي  -109 C  127است. اگر به کپسول حرارت دهیم تا دماي گاز به C  شـود؟ (حجـم    برسد، چگالی گاز چند برابر مـی
 کپسول ثابت است.)

1( 8
7   2 (7

8  3 (127
77  4 (1   

) طول هـواي محبـوس   1افقی است (وضعیت   از هواي بیرون جدا شده است. وقتی لوله 5cmوسیلۀ ستونی از جیوه به ارتفاع  هواي درون لولۀ باریکی به -110

1h  2) ارتفاع هواي محبوس در باالي جیوه 2داریم (وضعیت  صورت وارونه و قائم نگه می که لوله را به و هنگامیاستh  .2است
1

h
h

کدام است؟ (هـوا را   

 شود.) فرض 75cmHgگاز کامل درنظر بگیرید. دما ثابت و فشار هواي محیط 

1( 14
15   2 (15

14    

3 (19
20  4 (20

19   
  

  دقیقه 10وقت پیشنهادي:     119تا  91هاي  صفحه :دانشگاهی پیششیمی 
  

  است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -111
  یابند.  هاي منیزیم الکترون از دست داده و اکسایش می از اکسیژن و تشکیل منیزیم اکسید، اتم) در واکنش فلز منیزیم با گ1
  هاي الکساندر ولتا و لوئیجی گالوانی باتري را اختراع کردند.  ) نخستین بار دانشمندان ایتالیایی به نام2
  برمید در ژالتین است.  ، حاوي بلورهاي بسیار ریز نقرهشد هاي سیاه و سفید استفاده می ) فیلم عکاسی که در گذشته براي تهیۀ عکس3
CH) در متانول با فرمول شیمیایی 4 OH3 .عدد اکسایش اتم کربن با اتم اکسیژن برابر است ،  

C010 

C0251 
WK /

m.K
0 61 

1k k 

32k k 

? 
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  اي از یک سلول الکتروشیمیایی است، کدام گزینه درست است؟ با توجه به شکل زیر که طرح ساده -112
2 2

0 00 76 0 34Zn CuE ( ) / V E ( ) / V
Zn Cu

;  
20 00 44 0 8Fe AgE ( ) / V E ( ) / V

Fe Ag
;  

 

  سلول گالوانی متفاوت ساخت. 4توان حداکثر  هاي داده شده، میE0با توجه به  )1
  کنند. ترتیب به سمت آند و کاتد حرکت می هاي مثبت و منفی به نقره، یون -) در سلول الکتروشیمیایی روي 2
  کند. ها در مدار بیرونی تغییر می مس، الکترود نقره را جایگزین مس کنیم، جهت حرکت الکترون -الوانی آهن در سلول گ اگر) 3
0/تواند برابر  سلول ساخته شده می  Eترین کم) 4   ولت باشد. 32

کولن بار الکتریکی مبادله شود، جرم تیغه چند گرم تغییر خواهـد کـرد؟    19264نقره نیترات،  اي از جنس فلز مس در محلول قرار دادن تیغه چنانچه با -113

191انـد و بـار الکتریکـی الکتـرون را      هاي کاهش یافته بر روي تیغۀ مسی رسوب کـرده  (فرض کنید تمامی یون 6  کـولن در نظـر بگیریـد.)    /10

164 108(Cu ,Ag : g.mol )  
1( /15 2  2 (/30 4  3 (/7   دهد. ) تغییر جرمی روي نمی4  6

  .... جز بهاند  هاي زیر درست همۀ عبارت -114
  است.  A ،5ترین عدد اکسایش  دهد، بیش می AH3ول که با هیدروژن ترکیبی به فرم A) در بین اکسیدهاي نافلز 1
Agتواند در واکنش با  ) پروپانال برخالف استون می2 O2 اي بدهد.  تشکیل آینۀ نقره  
  واحد است.  8هاي آن برابر  ترین عدد اکسایش هر هالوژن در ترکیب ین و بیشتر ها اختالف کم ) براي همۀ هالوژن3
  یابد.  واحد افزایش می 6) عدد اکسایش کربن در سوختن کامل متانول 4

  است؟ نادرسترو،  کدام عبارت در رابطه با شکل روبه -115

  
محلول الکترولیت آن با گذشت زمان منفی  pHسلول نقره تشکیل سلول گالوانی بدهد،  سلول با نیم ) اگر این نیم1

  شود.  می
  توان استفاده کرد.  موالر می 1سلول از هر کدام از هیدروهالیک اسیدهاي  ) در این نیم2
  شود.  ) اضافه شدن چند قطره متیل سرخ به محلول الکترولیت این نیم سلول، سبب قرمز شدن رنگ محلول می3
4 (SHE ماند.  چه در نقش آند و چه در نقش کاتد باشد، جرم تیغۀ پالتینی آن ثابت می  

  قرار گیرد، در حضور رطوبت ..... . ……، فلز Mجاي فلز  در شکل زیر اگر به -116
1( A - دهد. آهن قطب منفی سلول گالوانی را تشکیل می   
2 (B -  فلــزB   کاتــد ســلول گــالوانی اســت و در آن کــاهش

nB گیرد. انجام می   
3 (A -  فلزA گردد. محافظت می شود و از فلز آهن در برابر خوردگی خورده می   
4 (B -  فلزB  همانند نقش  آن نقشقطب مثبت سلول گالوانی است و Zn  باشد. می سفید آهندر  

 شود؟ و فلز نیکل تولید می 2Oترتیب گاز  در اثر برقکافت محلول کدام دو دسته مواد زیر، به -117

1 (NaF -  مخلوطNiCl2  وAgF  2 (KF -  مخلوطNiBr2  وKCl  
3 (CaBr2 -  مخلوطNiCl2  وKBr  4 (KNO3 -  مخلوطNiBr2  وCuCl2 

  است؟کلرید در سه حالت مذاب، محلول رقیق و محلول غلیظ آن، کدام گزینه درست  با توجه به برقکافت سدیم -118
  کلرید مذاب با هم برابر است.  کلرید و سدیم واکنش اکسایش محلول رقیق سدیم هاي آزاد شده در نیم ) الکترون1
  شود.  کلرید در دو حالت محلول رقیق و محلول غلیظ، فرآوردة مشترکی حاصل نمی ) در برقکافت سدیم2
  یابد.  محلول اطراف کاتد افزایش می pHکلرید در هر سه حالت  ) در برقکافت سدیم3
  کند.  محلول تغییري نمی pHو نیز  NaClکلرید تعداد مول  ) در برقکافت محلول رقیق سدیم4

2 2 1 18A (aq) e A(s) E / V  
Fe (aq) e Fe(s) E / V2 2 0 44  

nB (aq) ne B(s) E / V1 2 

forum.konkur.in



  17: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  99ماه  فروردین 29
  

  چه تعداد از مطالب زیر درست است؟  -119

Alصورت  واکنش کاهش مربوط به فرایند هال به الف) نیم e Al3   است. 3
  نقره کلرید به عنوان الکترولیت استفاده کرد. توان از محلول نمک ب) در آبکاري نقره می

  پ) اگر پس از آبکاري یک قاشق آهنی با نقره، خراشی در سطح آن ایجاد شود، آهن نقش آند را خواهد داشت.
  شود. هال، با گذشت زمان از جرم آند گرافیتی کاسته می  در سلول Alت) در فرایند استخراج 

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟  اکسیژن درست -هاي زیر پیرامون سلول سوختی هیدروژن  موارد از عبارت  کدام -120

  هاي الکترولیتی دارد. الف) این سلول، ساختاري همانند سلول
  آندي است. 0Eب) اختالف پتانسیل مشاهده شده در آن، برابر 

  کنند. کننده استفاده می پ) براي تسهیل نفوذ گازها در الکترودها از غشاي مبادله
0لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد، حداکثر  میلی 560ت) با مصرف    شود. مول الکترون مبادله می /1

  ث) حجم گاز مصرف شده در کاتد، نصف حجم گاز مصرف شده در آند است.
  ) ت و ث4  ) الف و ب3  ) ب و پ2  الف و ث )1

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

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

  است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از گزینه -121

   شود. ) بخشی از یک سامانه که خواص شدتی در همه جاي آن یکسان است فاز نامیده می1
   کند. دهد ماهیت شیمیایی آن تغییر نمی ی که مادة خالصی تغییر فاز می) هنگام2
   ها داراي یک نوع ذره هستند. ) محلول3
   هاي ناهمگن همواره مرز میان فازها قابل تشخیص است. ) در مخلوط4

 است؟ نادرستهاي آلی هگزان، اتانول و استون  هاي زیر در مورد حالل کدام یک از گزینه -122

  ترین حالل آلی صنعتی هگزان است. شود و مهم هاي غیرآبی گفته می ها، محلول هاي حاصل از این حالل ) به محلول1
  شود.  ها را در خود دارند و از استون به عنوان الك پاك کن استفاده می ) هگزان و استون توانایی حل کردن رنگ2

  باشد.  می C0100تر از  رنگ و فرار هستند و نقطۀ جوش همه آنها پایین ) هر سه حالل بی3
  شوند. ) اتانول و استون به هر نسبتی در آب حل می4
 گیرند؟  پذیري قرار می اد بر اساس انحاللبه ترتیب در کدام دسته از مو Cو  A ،Bهاي  شده زیر، هر یک از نمک با توجه به سه محلول سیر -123

0الف) محلول  002/ g  نمکA  25درg  0ب) محلول     آب 12/ g  نمکB  10درg  آب  
0لول پ) مح 005/ g  نمکC  10درg  آب  

  کم محلول  –محلول  –) نامحلول 2    کم محلول  –نامحلول  –) محلول 1
  محلول  –کم محلول  –) نامحلول 4    محلول  –نامحلول  –) کم محلول 3

  هاي زیر درست است؟ نهبا توجه به شکل، کدام یک از گزی -124
  باشد.  دو قطبی است که در آن، آب به عنوان حالل می –کنش بین ذرات از نوع دو قطبی  ) برهم1
  شوند.  هاي آب احاطه می هاي با بار منفی در آن توسط سر هیدروژنی مولکول ) یون2
  ت. هگزانول اس -1شونده مورد نظر در آب مانند انحالل پذیري  پذیري حل ) انحالل3
  شود.  نظر در آب همانند حل شدن نفتالن در آب دو فاز تشکیل می شونده مورد ) با حل شدن حل4

  است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -125
  سولفات در آب گرماده است. ) انحالل لیتیم1
  ) تغییر آنتروپی بر فرایند انحالل موثر است. 2

  عالمت مثبت دارد.  S) در انحالل شکر و اتانول در آب 3
  یابد.  ترتیب کاهش و افزایش می نیترات در آب دماي محلول به هیدروکسید و پتاسیم ) در اثر انحالل پتاسیم4
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2کنیم. اگر غلظت این محلول برابر  در دماي معین تهیه می Aمحلولی سیرشده از مادة فرضی  -126 5/ M پذیري مادة  باشد، انحاللA  در دماي مفروض چه

1180g.molقدر است؟ (جرم مولی  A  1و چگالی محلول در این دما 45 kg/
L

  باشد.) می 

1 (450  2 (45  3 (25  4 (/2 5  

  در ارتباط با ترکیب ذکر شده، در کدام گزینه توضیحات درستی ارائه شده است؟ -127

  است.  : نام دیگر آن آسکوربیک اسید است و داراي یک گروه کربوکسیل متصل به حلقۀ C) ویتامین 1
  شود.  دو قطبی محسوب می –هاي آب هنگام انحالل، از نوع یون  اي آن با مولکول محلول است و نیروهاي جاذبه از نظر انحالل پذیري کم ) کلسیم سولفات:2
3 (: Cl (g)2  نسبت بهH S(g)2 یابد.  لول سیر شده، با افزایش دما افزایش میتري در آب در دماي یکسان دارد و درصد جرمی آن در مح پذیري بیش انحالل  
C) تولوئن: هیدروکربنی آروماتیک با فرمول مولکولی 4 H8   است که به عنوان حالل در صنایع مختلفی چون رنگ و رزین کاربرد دارد.  7

/لیتر محلول  میلی 400از واکنش  -128 M0 /لیتر محلول  میلی 300باریم کلرید با  4 M0 شود.  نقره نیترات، رسوب سفید رنگ نقره کلرید تشکیل می 6
  قدر است؟ ترین شیوة بیان غلظت محلول، چه غلظت یون کلرید پس از تمام شدن واکنش برحسب رایج

1 (/0 1   2 (/0 2   3 (/0 35   4 (/0 4   

0/اسید  لیتر محلول نیتریک میلی 250براي تهیۀ  -129 / اسید غلیظ با چگالی لیتر نیتریک موالر، تقریباً چند میلی 2 g.mL 11 الزم  70و درصد جرمی  42

11است؟  14 16(H ,N ,O :g.mol )   
1 (/31 6   2 (/16 7   3 (/1 67   4 (/3 16   

2/لیتر محلول  میلی 500مواللیتۀ  -130 gاست. چگالی محلول تقریباً چند  2موالر سدیم هیدروکسید، برابر  22
mL

 است؟  

(H ,O ,Na :g.mol )11 16 23  
1 (/1 199   2 (/2 200   3 (/3 280   4 (/1 221   

هیدروکسـید بـا چنـد گـرم محلـول       رمـی سـدیم  درصد ج 25گرم محلول  200درصد جرمی سدیم هیدروکسید با  20گرم محلول  50مخلوطی از  -131

H)شود؟  خنثی می ppm15000اسید با غلظت  سولفوریک ,O ,Na ,S :g.mol )11 16 23 32  
1 (98000   2 (24500   3 (9800   4 (4900   

  دام ماده الکترولیت قوي است ولی محلول سیر شدة آن رسانایی الکتریکی کمی دارد؟ک -132
  کلرید ) هیدروژن4  نیترات  ) سدیم3  سولفات  ) باریم2  ) آمونیاك 1

  است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  -133
  کند. ) یک مادة الکترولیت به طور کامل یا به مقدار کم در آب یون تولید می1
  گویند.  گرم حالل مانند آب به دست آید، محلول یک موالل می 1000مول مادة حل شونده در  1حل شدن  ) به محلولی که از2
  دهد.  لیتر از خون نشان می میلی 100هاي گلوکز را در  گیري قندخون تعداد گرم ) دستگاه اندازه3

  باشد.  C0100شود که نقطۀ جوش آن کمتر از  ) مایع فّرار به مایعی گفته می4
 ها درست است؟  با توجه به شکل زیر، چه تعداد از عبارت -134

 
  یابد.  الف) با گذشت زمان حجم مایع موجود در ظرف سمت راست افزایش می

  شود.  ب) با گذشت مدت زمان طوالنی، حجم مایع موجود در ظرف سمت چپ صفر می
  پ) فشار بخار هر سه محلول یکسان است.

  ) صفر4   1) 3  2) 2  3) 1

 موالر
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100کلرید به  اگر نقطۀ جوش آب در فشار یک اتمسفر با افزودن مقداري سدیم -135 گراد برسد، درصد جرمی محلول به تقریب کدام اسـت؟   درجۀ سانتی /2
(Na ,Cl / ,O ,H :g / mol)23 35 5 16 1   

1 (/3 25   2 (/2 42   3 (/1 92   4 (/1 15   

 ها با خواص کولیگاتیو ارتباط دارند؟ کدام عبارت -136
  شونده غیر فرار از نقطۀ جوش حالل خالص بیشتر است.  الف) به طور کلی و در فشار یکسان نقطۀ جوش هر محلول آبی داراي مادة حل

  دهد.  تر از صفر درجۀ سانتی گراد رخ می پایین 1atmشوندة غیرفرار در فشار  حلب) انجماد هر محلول آبی داراي 
  پ) با کاهش دما محلول آب نمک تمایل کمتري براي منجمد شدن نسبت به آب خالص دارد.

  ت) فشار بخار مایع خالص در دماي معین، فشار ثابتی است.
  ) ب، پ و ت4  ) الف، پ و ت3  ) الف، ب و ت2  ) الف، ب و پ1

شوند و ذرات سازندة آنها نسبت به  نشین نمی ها ذرات سازنده آنها پس از مدتی ماندگاري ته هایی .............. هستند که ................ محلول کلوییدها مخلوط -137
  ذرات سوسپانسیون ................... است. 

      ریزتر  –مانند  –) همگن 1
  تر  درشت –رخالف ب –) همگن 2
      ریزتر  –مانند  –) ناهمگن 3
  تر  درشت –برخالف  –) ناهمگن 4

  هاي زیر درست است؟ کدام یک از گزینه -138
  آید.  دلیل انحالل پذیري کم در آب یک الکترولیت ضعیف به حساب می ) کلسیم هیدروکسید به1
  شوندة آن بستگی دارد.  هاي حل ذره ) مقدار افزایش نقطۀ جوش یک محلول نسبت به حالل خالص آن به نوع2
  ها ظاهري کدر یا مات دارند.  آیند ولی برخالف محلول هاي همگن به شمار می ) کلوییدها با اینکه مخلوط3
  شود.  کلرید به شیر سبب لخته شدن آن می ) افزودن مقدار اندکی محلول سدیم4

 هاي زیر صحیح هستند؟  چه تعداد از عبارت -139
  نیترات با تغییر دماي محسوسی همراه نیست.  در تولوئن برخالف انحالل آمونیومالف) انحالل ید 

050تا  C00پذیري پتاسیم کلرید در بازة دمایی  ب) تأثیر دما بر انحالل C نیترات افزایشی است.  برخالف پتاسیم  
  شود.  رنگ و سمی کلر تولید می کننده، گاز زرد سید و سفیدا پ) از واکنش دو محلول هیدروکلریک

19اتم کربن است، به صورت  18ت) فرمول شیمیایی صابون مایعی که فاقد عنصر فلزي است و زنجیر هیدروکربنی آن سیر شده بوده و داراي  41 2C H NO 
  است. 

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

 اند؟ نادرستچند مورد از جمالت زیر  -140
  تر است.  هاي یک موالر و یک موالل، جرم حل شونده در اولی از دومی بیش با غلظت NaClهاي  در یک لیتر از محلول ●
  کند.  گیري می ها با صابون، بخش ناقطبی صابون به سمت داخل ذرة چربی و بخش قطبی آن به سمت خارج جهت هنگام شست و شوي دست ●
  است.  50ها برابر  رود مجموع شمار اتم هاي غیرصابونی به شمار می سدیم دو دسیل بنزن سولفونات که از پاك کننده در ●
  تر از نقطۀ انجماد است.  تأثیر افزودن حل شونده غیرفرار به آب در غلظت برابر در تغییر نقطۀ جوش بیش ●
   باشد: زیر صحیح میها در آب به صورت  مقایسۀ رسانایی الکتریکی برخی نمک ●

)2سدیم فسفات    M)  3نقره کلرید( M) 1منیزیم کلرید( M)   
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

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

  

  است؟ نادرستکدام گزینه  -141
Siهاي  پل) سیلیسیم از طریق 1 O Si، آورد.  ها و خاك هستند به وجود می ها را که مواد سازندة سنگ سیلیس و سیلیکات  
  دهند.  زنده را تشکیل می ترتیب جهان زنده و جهان غیر هاي کربن و سیلیسیم به به نام 14) دو عنصر از گروه 2
  گویند.  دار نیز می هاي کربن خاطر به شیمی آلی، شیمی ترکیبدار، ترکیب آلی است به همین  ) هر ترکیب کربن3

  یابد.  وجود ندارد و کربن از طریق به اشتراك گذاشتن چهار الکترون ظرفیتی به آرایش هشتایی دست می C4یا  C4) امکان تشکیل یون 4
  کدام گزینه درست است؟ -142

  اي دارد. هاي کربن است که ساختاري الیه س یکی از دگرشکل) الما1
  آسا دانست. توان یک مولکول غول ) هر بلور گرافیت را می2
  شود. ها استفاده می ها و انواع افشانه ها براي پر کردن فندك ) از آلکان3
  رنگ و با بویی تند است. اکسید گازي بی مونو ) کربن4
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 است؟  رستنادهاي زیر  کدام یک از عبارت -143
  توان شیمی کربن نامید.  هاي داراي کربونیل، شیمی آلی را می ها و ترکیب الف) صرف نظر از کربنات
Siهاي  ها سازنده اصلی خاك و سنگ بوده که داراي پل ب) سیلیس و سیلیکات O Si  .هستند  
  کنند.  ریزي می سازد که اساس هستی را پایه ها را می لسازد و کربن، زیست مولکو زنده را می پ) سیلیسیم جهان غیر

CaC)کاربید  ت) از واکنش کلسیم   شود.  کلسیم، گاز استیلن تهیه می –با آب در حضور کاتالیزگر روي  2(
  ) ب و ت4  ) پ و ت 3  ) الف و پ 2  ) الف و ت 1

 ؟نداردر یا بیشتر از الماس ت در چند مورد از موارد زیر، گرافیت، کمیتی بزرگ -144
  طول پیوند  ●  مرتبه پیوند بین دو اتم ●  هاي کربن  زاویه پیوند بین اتم ●
  درجه سختی  ●  رسانایی  ●
1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  

  کدام مطلب صحیح است؟ -145
  وجهی به سه اتم کربن دیگر متصل است.  ) در گرافیت، هر اتم کربن با آرایش چهار1
  آسا، نیروي جاذبه قوي برقرار است.  اي غول هاي صفحه ولکول) در گرافیت، بین م2
  ) الماس و گرافیت هر دو جامد کوواالنسی و رساناي جریان برق هستند. 3
  دهد.  ) در بلور الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر با آرایش چهار وجهی منتظم پیوند می4

 است؟ نادرستها چند عبارت  در مورد آلکان -146
  هاي کربن موجود در زنجیر را معلوم کند، وجود دارد.  چهار عضو نخست آنها پیشوندي که تعداد اتم در ●
  زنجیر هستند. شوند و بقیه آلکان راست دار نامیده می ها، اگر اتم کربن به بیش از سه اتم کربن دیگر متصل شده باشد، آلکان شاخه در ساختار آن ●
  شود.  دار بوتان استفاده می براي پر کردن گاز فندك از ایزومر شاخه میتل هگزان درست است و - 4نام  ●
  هاي شیمیایی ندارند.  هایی هستند که تمایل چندانی به واکنش هیدروکربن ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

CH  تواند باشد؟  نام ترکیب آلی مقابل کدام می -147 CH(C H )CH(C H )CH3 3 7 2 5 3   
  پروپیل بوتان  -3 –اتیل  -2) 2  متیل هگزان  -3 –اتیل  -2) 1
  ) نونان 4     دي متیل هپتان – 4و  3) 3

 کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟ -148
  شود.  آ) از پلیمر ساخته شده از سیانواتن در تهیۀ پتوي آکریلیک استفاده می

  شود. ب) اتین با آب در حضور کاتالیزگر واکنش داده و به اتانول تبدیل می
  شود.  ها استفاده می وپان براي پر کردن گاز فندك و انواع افشانهپ) از متان و پر

  کنند.  ت) از اتن به عنوان عامل عمل آورنده در کشاورزي استفاده می
  ) ب، پ 4  ) آ، ت 3  ) ب، ت 2  ) آ، پ 1

  است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -149
  شوند.  هاي گوناگون تهیه می پلیمري شدن آلکن ها پلیمرهاي سودمندي هستند که از ) ظروف پالستیکی و همچنین پاستیل1
  آید.  رود از گرما دادن پروپن در حضور کاتالیزگر به دست می بندي مواد غذایی به کار می پروپن که در تولید طناب، فرش و بسته ) پلی2
  دهند.  شوند، واکنش نمی داري می ها نگه ) پلیمرها اغلب با موادي که درون آن3
  باشد.  محیطی می ها براي کاهش مشکالت زیست تري نسبت به بازیافت پالستیک پذیر راه حل مناسب تخریب رهاي زیست) تولید پلیم4

 چند مورد از موارد زیر در مورد گازي که در پر کردن فندك کاربرد دارد، درست است؟  -150
  ها، شاخه فرعی ندارد.   برخالف گاز پر کننده افشانه ●
  هاي کربن نفتالن است.  آن برابر تعداد اتم هاي هیدروژن تعداد اتم ●
  هاي هیدروژن آن، دو برابر تعداد پیوندهاي دوگانه در ساختار لوویس نفتالن است.  تعداد اتم ●
  گاز طبیعی به طور عمده از این ماده تشکیل شده است.  ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ده است؟ هاي مقابل به درستی بیان ش کدام گزینه در ارتباط با شکل -151

  
  
  

  ) است. 2) بیشتر از شکل (1) طول پیوند و زاویه پیوندي در شکل (1

/) زاویه پیوندي در الماس دقیقًا 2 0109   است.  0120اما در گرافیت تقریبًا  5
  یسیته است. ) به دلیل وجود پیوند دوگانه و رزونانس، رساناي جریان الکتر2) شکل (3
  کربن در آن بیشتر از بنزن است.  –) مربوط به الماس بوده و انرژي پیوند کربن 1) شکل (4
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هـاي پیونـدي و    گرم بر مول باشد، مجموع شمار جفت الکترون 188است، برابر  Brو  C ،Hهاي  اگر جرم مولی ترکیب آلی سیر شده که داراي اتم -152
هاي کربن موجود در یک مولکول استر ایجاد کنندة طعم و بوي آناناس است؟  ناپیوندي در ساختار لوویس مولکول این ترکیب به تقریب چند برابر شمار اتم

112 80 1(C ,Br ,H :g.mol )  
1 (16/2  2 (33/1  3 (72/3  4 (85/0  

  کدام عبارت زیر صحیح است؟  -153
  آمید است.  متیل ) بوي بد ماهی فاسد شده به دلیل تري1
  ) کوالر نام پلیمري است که داراي گروه عاملی آمینی است. 2
  رود.  ترین آلدهید، بنز آلدهید است که براي نگهداري نمونه جانوري به کار می ) ساده3
  کربن وجود دارد.  –ند دوگانه اکسیژن ) در گروه عاملی کتون و آلدهید پیو4

 است؟  نادرسترو چند مورد از مطالب زیر  درباره ترکیب روبه -154

Cفرمول مولکولی آن  ● H O13 18   است.  2
  در ساختار آن دو گروه عاملی کتونی و الکلی وجود دارد.  ●
  خاصیت دارویی از نوع ضد التهابی و کاهش درد دارد.  ●
  اند.  ت اتم در آن داراي سه قلمرو الکترونیهش ●
  است.  31هاي پیوندي در آن برابر  شمار جفت الکترون ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  کدام گزینه درست است؟ -155
C) نفتالن ترکیبی آروماتیک با فرمول مولکولی 1 H8   شود.  و به عنوان ضد بید استفاده می است 10
  اتم کربن با این تعداد در الماس برابر است.  nدهاي اشتراکی در یک صفحۀ گرافیت با ) شمار پیون2

ها با آلدهیدها، ایزومرهاي یکدیگرند و در ساختار هر دو گروه  ) کتون3
\

C OH
/

  شود.  دیده می 

  ها است.  هستند و بوي بد ماهی فاسد شده ناشی از آزاد شدن این نوع مواد از الشۀ آن Nو  C ،Hهایی شامل  ) آمیدها، ترکیب4
 اند؟ هاي زیر (بادام و میخک) صحیح هاي آلی موجود در شکل چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با ترکیب -156

  
  اکسیژن وجود دارد.  –ه آلی موجود در هر دو ترکیب، پیوند دوگانه کربن آ) در ماد

  ) تعداد قلمروهاي هر اتم کربن و اکسیژن برابر است. 1ب) در ترکیب آلی موجود در شکل (
  ها است.  ) از دسته کتون2) از دسته آلدهیدها و ترکیب (1پ) ماده موجود در ترکیب (

n) از رابطه 2ت) فرمول ترکیب موجود در ماده ( nC H O2 کند.  پیروي می  
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

  هاي عاملی .......، .......، ....... و ........ وجود دارد. رو به مولکول ......... مربوط است که در آن گروه فرمول ساختاري روبه -157
  
  
  آمید  –استر  -آمین  –هیدروکسیل  –) ایبوبروفن 1
  استر  –آمین  –آمید  –کربوکسیل  –آسپارتام ) 2
  استر  –هیدروکسیل  –کتون  –اتر  –) ایبوبروفن 3
  آمین  –کتون  –اتر  –کربوکسیل  –) آسپارتام 4
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 هستند؟  نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت -158

  شود.  توصیه میشود، به بیماران زخم معده  طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می الف) مصرف آسپرین که به
  هاي آلی با گروه عاملی استري است.  هاي رز و محمدي ناشی از مولکول ب) بوي گل

  پ) ریواس همانند نارنگی داراي اسید آلی است. 
  تر است.  باشد که پنج برابر از فوالد هم وزن خود مقاوم ت) کوالر داراي گروه عاملی آمینی بوده و پلیمري می

  هاي عاملی کربوکسیل، آمینی، آمیدي و استري وجود دارد.  ث) در ایبوبروفن گروه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

g.molاگر جرم مولی یک آلکان برابر با  - 159 112باشد، تعداد کل ایزومرهاي ساختاري آن برابر با کدام است؟  186 1(C ,H :g.mol ) 

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
)هاي کربن با عدد اکسایش  داد اتمدر ساختار زیر نسبت تع -160  ها با سه قلمرو الکترونی .................... است. به تعداد اتم 1(

  

1 (5
8  

2 (8
5  

3 (1
3   

4 (3  
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 عمومیریاضی 

  
  محمد کریمی)(  » 1«گزینۀ  - 1

2 21 1 1 15 5 10 0 10 100 5 5 5 5
x xe dx e e e (e )   

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

  )حسین حاجیلو(  »  3«گزینۀ  - 2

  یابیم: را با استفاده از انتگرال می Fابتدا ضابطۀ تابع 
25 13F(x) F (x)dx ( x x )dx
x

  

3 1 5 2
2 3 2 35 2 1 2 3F(x) ( x x )dx F(x) x x x c  

0تابع از نقطۀ  1( ,   کند، بنابراین: عبور می (
0 0 0 0 1 1F( ) c c   

5 2
2 32 3 1F(x) x x x  

F( ) ( ) ( )
5 2
2 31 2 1 3 1 1 1 5  

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

  )مهدي مالرمضانی(  »  2«گزینۀ  -3

  تر نمود: توان ضابطۀ تابع را ساده زدوج، میبا استفاده از اتحاد م
22 2 4 4 4 16( x )( x )(x ) (x )(x ) x  

2  در نتیجه: 2 22 2 4 161 1( x )( x )(x )dx (x )dx   

x( x)
3 216 13

  
8 1 4132 16
3 3 3

( ) ( )  
 --------------------------------------------  

  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »  4«گزینۀ  - 4

  کیک کنیم:کافیست کسر را تف
1 1

1 3 1 2 23 3x dx ( x )dx (x x )dx
x x

  

1 3
22 22 3 2 23x x c x x x c  

2 2x ( x) c
f (x)

  

f  در نتیجه: (x) x2 2   
 --------------------------------------------  

  )علی مرشد(  » 1«گزینۀ  - 5

دانیم حاصل  نسبت به مبدأ متقارن است. از طرفی می روشن است که تابع مذکور، 
برابر  mتا  mهاي  انتگرال توابعی با این خاصیت با حدود نابرابر، فقط در فاصله

  صفر است.

  
2   پس: 1 2 2 1 2a (a ) a a  

a a3 3 1  
حاصل انتگرال برابر   کسان باشد،ی  دانیم اگر حدود باال و پایین انتگرال، همچنین می

  صفر خواهد بود:
a a a2 2 1 1  

  برابر است با: aبنابراین مجموع مقادیر ممکن براي 
1 1 0   

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

  )یغما کالنتریان(  »  2«گزینۀ  - 6

و محاسبۀ مساحت سطح زیر نمودار که تشکیل یک  x21مودار با رسم ن
  توانیم حاصل انتگرال را بیابیم:  می  دایره داده است، نیم

  
1 12 21 11 2 2

x dx ( )   
 ---------------------------------------------  

  )(محمدمصطفی ابراهیمی  »  3«گزینۀ  - 7
  توان نتیجه گرفت: سأله میبا توجه به فرض م

xG (x)
x

1
2 3

  

3  حال داریم: 3 2 2 33 3y x G(x ) y x x G (x )   
3 1 1 12 23 3 1 3 1 3 16 1 33

xx x ( ) y ( ) ( ) ( )
x

  

3 93 4 5
2 2

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

  )میثم بایزیدي(  »  3«گزینۀ  - 8
1 12[x] | x | dx 

1 0 12 1 1 1 0 12 1 0( )( x )dx ( )(x )dx ( ) (x )dx  

1 02 2 12 1( x )dx ( x )dx   
01 12 22 12 2

(x x) ( x x)  

1 31 0 0
2 2

( ) ( )  
 ---------------------------------------------  

  )محمد کریمی(  » 1«گزینۀ  -9
xبازة مشخص شده ( xتا  1   شود: ضابطۀ دوم می شامل) تنها 4

dx ( ) ( ) ( )
xx

4 41 1 1 1 1 3121 1 4 1 4 4  

x dx11 2
1 
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  )سروش موئینی(  »  2«گزینۀ  -10

x2دانیم مشتق  می   سازیم: را در عبارت داده شده می x2، لذا x2شود  می 1
  پس:

x x u , u x
ux x

1 2 1 2 12 22 21 1
  

uاز طرفی عبارت 
u

  باشد. پس: می Lnu، همان مشتق 

1 2 1 1
2 22 2 21 1
x x udx dx du Ln | u |

ux x
  

Ln | x |1 2 1
2

  
  حال طبق قضیۀ اساسی دوم، داریم:

x dx Ln | x |
x

33 1 2 121 2 11
   

Ln( ) Ln( ) Ln Ln1 1 1 13 1 1 1 4 2
2 2 2 2

  

Ln Ln Ln1 4 1 2 2
2 2 2

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

  )مهدي مالرمضانی(  »  2«گزینۀ  - 11
3 3 1 3 10 0 0 1f(x)dx | [ x ] x | dx | x | dx | x | dx  

x xxdx ( x)dx ( x)
2 21 31 3 10 1 0 12 2  

(( ) ( ))1 9 1 133 1
2 2 2 2

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

  )84 -سراسري ریاضی (  »  3«گزینۀ  - 12

12 2 2 28 80 0 2sinxcosx(cos x sin x)dx sin x(cos x)dx  

sin xdx sin xdx sin xdx1 1 1 14 4 4 48 8 80 0 02 2 4 16  

cos x ( )1 1 184 0
16 16 160

  

 ---------------------------------------------  
  )علی شهرابی(  » 1«گزینۀ  - 13

fدانیم  می (x) g(x)2  تابع اولیۀf (x) g (x)2 :است. پس  
2 21 4 2 12 2 2 2

1 1 1
x ( ) (x )f (x) g (x) ( ) x
x x x

 
2 2 2( f (x) g (x))dx ( x )dx 

22 2f (x) g(x) x x c  
 --------------------------------------------  

  )لویی میثم حمزه(  »  2«گزینۀ  - 14

2 26 60 0B A cos xdx sin xdx 

12 2 62 26 60 0 2 0
(cos x sin x)dx cos xdx sin x 

1 1 3 302 3 2 2 4(sin ) ( )  
 --------------------------------------------  

  )امیررضا ذاکر(  » 1«گزینۀ  - 15
  کنیم: ابتدا محل تالقی دو نمودار را حساب می

y x y x

x x x ,x

2
2 0 1

  

0حال انتگرال تفاضل دو منحنی در بازة  1( ,   آوریم: دست می را به (
1 3 31 1 2 12 22 2 00 0 3 3

x( x x )dx (x x )dx ( x )  
32 2 1 11 003 3 3 3 3

x( x x ) ( )  

)توجه شود که در بازة  , )0 2xداریم:  1 x  
 --------------------------------------------  

  )سینا محمدپور(  »  3«گزینۀ  - 16
  نشان دهیم، داریم: Bاگر حاصل انتگرال خواسته شده را با 

sinx cosxB A dx dx x
sinx cos x

4 44 4 4 22 2 20 0 0
  

A AB A B 24 2
4 2 4

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

  )حسین حاجیلو(  »  4«گزینۀ  - 17

  هاست. پس مساحت برابر است با:xروشن است که نمودار تابع همواره باالي محور 
1 1 4

22 2 2 2
1 22

dx dx dx
(sin x)(cos x) ((sin x)(cos x)) sin x

sin x

  

dx
sin x

22
22

  

2 2cot x  

S cot x ( cot ) ( cot )82 2 2 2
4 6

12
  

( ) ( ) ( )2 2 3 2 3 2 2 3 1  
 --------------------------------------------  

  )سینا محمدپور(  »  3«گزینۀ  - 18
ها، برابر xبا محور  cosxدانیم که طول (مثبت) اولین نقطه برخورد نمودار  می

x
2

cosxdx  است. پس: 
a

12 2  
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1  بنابراین: 1 12 12 2 2sinx sina sina ( )
a

  

yروي نمودار  (a,b)از طرفی طبق شکل و از آنجایی که نقطۀ  cosx  واقع
  گیریم: نتیجه می  است،

1 3 31 4 2 2
( )b cosa cosa b  

  در نتیجه:
1

3 32
2 4

( )
sinab ( )  

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

  )بابک سادات(  »  4«گزینۀ  - 19

cos  توان نتیجه گرفت: فرض سؤال میبنابر  tf ( ) dt
t

21 022 2 1  

   از طرفی طبق قضیه بنیادي اول داریم:
1 1
2 2 1

cos xf ( )
x xx

  

x f ( ) f ( )
1 1 1 1 42
4 2 5 2 5  

y  بنابراین: xf (x) y f (x) xf (x)  

x
y f ( ) f ( ) ( ) /

1
1 1 1 1 42 0 0 4
2 2 2 2 5

  

 ---------------------------------------------  
  )سینا محمدپور(  »  3«گزینۀ  - 20

ها و مثلث xبراي محاسبۀ حاصل انتگرال، ابتدا مساحت دو مثلث باالي محور 
توجه به ضابطۀ تابع و شیب هر یک از کار با  آوریم. براي این دست می پایینی را به

   کنیم، سپس داریم:  ها را مشخص میxخطوط، نقاط تالقی نمودار با محور 

S S
2 1 11 2 2  

S
3 3 9

3 2 2  

  بنابراین: 

  
f (x)dx S S S /

3 92 2 51 2 32 2
  

 ----------------------------------- ---------  
 دانشگاهی پیششناسی  تزیس

  
 (بهرام میرحبیبی)    »4«گزینۀ  - 21

  هاست. هاست. اما ریزوپوس استولونیفر از زیگومیست قارچ صدفی از بازیدیومیست
  ها معموالً دیوارة عرضی ندارد. نخینۀ زیگومیست»: 1«گزینۀ 

  نسی است.تر از تولیدمثل ج ها شایع تولیدمثل غیرجنسی در زیگومیست»: 2«گزینۀ 
باشند که نوعی ساختار تولیدمثلی با  ها داراي زیگوسپورانژ می زیگومیست»: 3«گزینۀ 

 باشد. دیوارة ضخیم می
 --------------------------------------------  

 (علی کرامت)    »4«گزینۀ  -22
هـا عمـدتًا ازطریـق جنسـی      هـا و سـیاهک   زنگبعضی از جز  ها به همۀ بازیدیومیست

کننـد. ریزوپـوس    تـر هـاگ جنسـی تولیـد مـی      کنند و بنـابراین بـیش   یتولیدمثل م
تر تولیدمثل غیرجنسی  زا (مثل کاندیدا آلبیکنز) بیش هاي بیماري استولونیفر و قارچ

  اي ندارند. دارند و ازنظر اقتصادي فایده
  ها: بررسی سایر گزینه

تواننـد داراي   یها هستند که مـ  ها گروهی از قارچ بازیدیومیست»: 3و  1«هاي  گزینه
هاي جنسی خود را  ها درپی تقسیم میوز، هاگ اي باشند. این قارچ هاي دوهسته نخینه

  دهند. بر روي ساختار گرزمانندي به نام بازیدیوم تشکیل می
هاي گوارشی مواد آلی موجود در محیط را به  ها با ترشح آنزیم همۀ قارچ»: 2«گزینۀ 
دسـت   هـا، غـذاي خـود را بـه     ب این مولکـول هاي قابل جذب تجزیه و با جذ مولکول

 آورند. می
 --------------------------------------------  

 (علی کرامت)    »1«گزینۀ  - 23
زاهـاي مهـم    هـا از بیمـاري   ها هستند. این قارچ ها گروهی از بازیدیومیست ها و سیاهک زنگ

ت و فقـط در بعضـی   ها نادر اس تولیدمثل غیرجنسی در میان بازیدیومیستگیاهان هستند. 
  دهد. ها به فراوانی روي می ها و سیاهک از زنگ

  ها: بررسی سایر گزینه
تواننـد از طریـق    ها می ها برخالف سایر بازیدیومیست ها و سیاهک برخی از زنگ»: 2«گزینۀ 

هـا عـالوه بـر تولیـدمثل      غیرجنسی نیز تقسیم شوند. اما دقت داشته باشید کـه ایـن قـارچ   
هاي جنسی خود را در پی تقسیم میوز ایجاد  ل جنسی نیز دارند و هاگغیرجنسی، تولیدمث

  کنند. می
تواننــد مــواد معــدنی مــورد نیــاز  هــا در ســاختار گلســنگ مــی آسکومیســت»: 3«گزینــۀ 

ها  ها و سیاهک اما زنگ ،هاي فتواتوتروف هستند را تأمین کنند ها که از باکتري سیانوباکتري
  نیستند.  آسکومیست

هـاي   ها را براسـاس روش  تر دئوترومیست ها و بیش شناسان آسکومیست زیست  »:4«گزینۀ 
 نیستند.  ها آسکومیست ها و سیاهک دهند. زنگ مولکولی در یک شاخه قرار می

 --------------------------------------------  
 )90 -خارج از کشور  سراسري(  »  3« ۀگزین -24

ه در بخش اسپوروفیتی گیاهـان آونـدي رخ   اي نوعی نوعی همزیستی است ک ریشه –قارچ 
 دهد. می
کنند. چنین نوع  هاي گیاهی، به درون آن نفوذ نمی اي پیرامون بسیاري از ریشه ریشه -  قارچ

هاست، با نوع خاصـی از   تر از بازیدیومیست همزیستی معموالً بین نوع خاصی قارچ که بیش
ج، بلـوط و بیـد از ایـن همزیسـتی     شـود. بسـیاري از گیاهـان، ماننـد کـا      گیاهان برقرار می

 برخوردارند.
 --------------------------------------------  

 (محمدحسن بیگی)    »3«گزینۀ  - 25
  ها: بررسی گزینه

کـه   درحـالی  ،تشکیل سلول تخـم مربـوط بـه تولیـدمثل جنسـی اسـت      »: 1«گزینۀ 
لیـدمثل  هـا تو  و درچرخۀ زندگی آن دارندها فقط تولیدمثل غیرجنسی  دئوترومیست

  شود. جنسی و سلول تخم دیده نمی
  شود. تشکیل نمی تتراد وزتدقت کنید که در متافاز می»: 2«گزینۀ 
هاي گوارشی مواد آلی  سلولی و ترشح آنزیم ها با گوارش برون تمامی قارچ»: 3«گزینۀ 

  کنند. هاي قابل جذب تجزیه می موجود در محیط را به مولکول
زدن در مخمرها نوعی تولیدمثل غیرجنسی اسـت   جوانه ،به عنوان مثال »:4«گزینۀ 

 شود. که طی آن هیچ هاگی تولید نمی
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 (محمدحسن بیگی)    »1«گزینۀ  -26

  نادرست است. بررسی موارد:» د«تنها مورد 
هـا زیگوسـپورانژ اسـت کـه در شـرایط       مورد الف) ساختار تولیدمثل جنسی در زیگومیست

کننـد و نخینـه و اسـپورانژ ایجـاد      آغاز مـی هاي جنسی درون آن رشد خود را  مساعد هاگ
  آیند.   وجود می هاي غیرجنسی با میتوز به کنند که درون اسپورانژ هاگ می

هـاي درون زیگوسـپورانژ از یـک نـوع      هـاي درون اسـپورانژ بـرخالف هـاگ     مورد ب) هاگ
  باشند. می

کنـد پـس    مـی  ها هاپلوئید است و با تقسیم میتوز هاگ تولید مورد ج) اسپورانژ زیگومیست
  ها با عدد کروموزومی مادرشان یکسان است. عدد کروموزومی هاگ

هـا در حکـم    باشند کـه ایـن هسـته    ها حاوي چندهسته (نه یک هسته) می مورد د) اتاقک
 باشد. گامت می

 --------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »  2«گزینۀ  - 27

کند که  اي درهم پیچیده ایجاد می شود، توده یکند و منشعب م وقتی نخینه رشد می
  ها: میسلیوم نام دارد. بررسی سایر گزینه

  تواند چند رشته داشته باشد. نخینه تنها یک رشته است اما میسلیوم می»: 1«  گزینۀ
هـا دیـوارة    ها دیوارة عرضی وجود ندارد و در بعضی گونـه  در بعضی گونه»: 3«گزینۀ 

  رة عرضی کامل وجود ندارد.عرضی ناقص است. پس دیوا
 شوند. ها یافت می ساختارهاي تولیدمثلی در نوك نخینه»: 4«گزینۀ 

 --------------------------------------------  
 (سینا نادري)    »2«گزینۀ  -28

هـاي   هـاي گوارشـی را درون وزیکـول    سلولی دارند و آنـزیم  ها گوارش برون همۀ قارچ
  کنند. ها را با اگزوسیتوز ترشح می گام گوارش آنکنند و هن داري می مخصوصی نگه

  ها: بررسی سایر گزینه
  زدن است. تولیدمثل غیرجنسی در مخمرها از طریق جوانه»: 1«گزینۀ 
  اند.) (مخمرها فاقد نخینه در مورد مخمرها صادق نیست.»: 3«گزینۀ 
 نادرست است. مخمرهادربارة »: 4«گزینۀ 

 ----------------------------- ---------------  
 (شاهین راضیان)    »4«گزینۀ  - 29

هـا (یعنـی    تنها هاگدانی کـه رهاسـازي هـاگ نـدارد، هاگـدان جنسـی زیگومیسـت       
  زیگوسپورانژ) است.

  ها: بررسی گزینه
هـا صـادق اسـت نـه      ها و بازیدیومیسـت  این گزینه در مورد آسکومیست»: 1«گزینۀ 

  ها. زیگومیست
  اسپورانژ قرار دارند. ها درون گومیستهاي غیرجنسی در زی هاگ»: 2«گزینۀ 
  ها. ها است نه زیگومیست منظور این گزینه، آسکومیست»: 3«گزینۀ 
 اند. کیتینیفاقد دیوارة عرضی معموًال ها  ها، نخینه در زیگومیست»: 4«گزینۀ 

 --------------------------------------------  
 فر) (امیرحسین حقانی    »1«گزینۀ  - 30

  بررسی موارد: .هستندادرست همۀ موارد ن
شود. بنابراین ممکن است محیط مساعد نباشد  الف) میوز در شرایط مساعد انجام می

  و میوز بالفاصله صورت نگیرد. 
  شود. ب) زیگوت در قارچ فنجانی پس از تشکیل آسک تولید می

 سازد. کوچک رها می یک شکافقارچ پفکی صدها هزار هاگ را ازطریق ج) 
---------- ----------------------------------  

 فر) (امیرحسین حقانی  »  3«گزینۀ  - 31
  شود. زیگوسپورانژ در مخمرها دیده نمی »:1«  گزینۀ
  کنند. جنسی متنوع تولید می هاي هر دو هاگ ،زیگوسپورانژ و آسک»: 2«گزینۀ 
  توانند نتیجۀ ادغام دو نخینه باشند. زیگوسپورانژ و آسک می»: 3«گزینۀ 
  زیگوت هستند. هاي اللزیگوسپورانژ و آسک هر دو محل تفکیک   »:4« گزینۀ

 --------------------------------------------  
 (محمدحسن بیگی)    »4«گزینۀ  - 32

  ها: بررسی گزینه
اي از چرخـۀ زنـدگی خـود انـدام تولیـدمثلی       ها در مرحله بازیدیومیست»: 1«گزینۀ 

نسی خود را با تقسیم میوز روي (نه درون!) هاي ج کنند و هاگ چترمانندي ایجاد می
  آورند. وجود می هاي گرزمانند موسوم به بازیدي به اندام

شناسیم. مخمرهـاي   ی مخمر میکلسلولی را به نام  هاي تک آسکومیست»: 2«گزینۀ 
کربنه را  2را دارند که طی آن ترکیب  تخمیر پیروواتنان توانایی انجام مرحله الکلی 

شود کـه   تولید می 2CO تخمیر الکلیکنند. طی  را بازسازي می NADاحیا و 
هـاي   هـاگ  ي پرسـلولی هـا  شـود. در آسکومیسـت   منجر به ورآمدن خمیـر نـان مـی   

شود و درون هـیچ سـاختار یـا     یافته تولید می هاي تخصص غیرجنسی در نوك نخینه
  اي قرار ندارند! کیسه یا هر اندام ویژه

هاي متعلق به شاخۀ  سیلین توسط برخی از قارچ بیوتیک پنی تولید آنتی»: 3«گزینۀ 
ندارند، پس هاگ  ها تولیدمثل جنسی این گروه از قارچ .شود ها انجام می دئوترومیست

  داشت. جنسی نیز نخواهند
هـا و   گزنـ  ، ماننـد کننـد  هایی که در گیاهـان ایجـاد بیمـاري مـی     قارچ»: 4«گزینۀ 
تولیدمثل  ها و در بعضی از آنباشند  ها می ها هستند که از گروه بازیدیومیست سیاهک

 باشد.  تر از تولیدمثل جنسی می غیرجنسی شایع
 --------------------------------------------  

 (محمدحسین بیگی)    »2«گزینۀ  - 33
   ها: بررسی گزینه

  گیاهان تیـره  ةکنندة نیتروژن) و تار کشند بین باکتري ریزوبیوم (تثبیت  »:1«  گزینۀ
از  زیستی شبدر) رابطۀ هم –یونجه  –بادام زمینی  –سویا  - لوبیا –واران (نخود  پروانه
 2Nشود. باکتري ریزوبیوم در ریشۀ این گیاهان سبب تبدیل  همیاري دیده می نوع

تراکم گاز نیتـروژن جـو کاسـته     ازن فرایند شود که طی ای (نیتروژن) به آمونیاك می
  شود. می

 توانند جانداران می اینها نخستین فتوسنتزکنندگان هستند.  سیانوباکتري»: 2«گزینۀ 
ها هتروتروف  دانید قارچ طور که می همان .ها گلسنگ را ایجاد کنند با قارچ زیستی در هم

  را ندارند.  2COبوده و توانایی تثبیت 
رودة انسان و بعضـی از آغازیـان بـا لولـۀ گـوارش       با ها انواعی از باکتري»: 3«گزینۀ 

  مراز دارند. پلی RNAها یک نوع  زیستی دارند. پروکاریوت پستانداران هم
ا بزیستی است که بین گیاهان آوندي  اي نوعی از روابط هم ریشه -قارچ »: 4«گزینۀ 

شود. از گیاهان آوندي که قادر  هاست انجام می تر از دستۀ بازیدیومیست قارچی که بیش
که این دسته  ان به نهانزادان آوندي اشاره کردتو باشند می می اي ریشه -  به تشکیل قارچ

 باشند. سطحی می  از گیاهان براي تولید مثل جنسی نیازمند وجود آب
-------------------------------- ------------  

 )95(سراسري     »2«گزینۀ  - 34
هایی که  هاست. نخینه ي ضخیم ساختار تولیدمثلی زیگومیست زیگوسپورانژ با دیواره

  ریزوئید نام دارند.  ،کند درون نان نفوذ می )قارچ زیگومیستها، ( آنتوسط 
  ها:  بررسی سایر گزینه

هـا فقـط    ئوترومیسـت هاسـت و د  قارچ الي انگشتان پـا از دئوترومیسـت  »: 1« ۀگزین
  تولیدمثل غیرجنسی دارند. 

شود.  ها دیده می ي فنجانی شکل در آسکومیست هاي در هم بافته نخینه»: 3« ۀگزین
  کند.  ي رونده تولید می ها استولون یا ساقه استولونیفر از زیگومیست

هاسـت و بـر روي آن    بازیدیومیسـت جنسـی  بازیدي ساختار تولیدمثلی »: 4« ۀگزین
 شود. رجنسی ایجاد نمیهاگ غی

 --------------------------------------------  
 (محمد رضائیان)    »3«گزینۀ  - 35

ها بوده و در تولیدمثل جنسی آن، بازیـدیوم در   آمانیتاموسکاریا از گروه بازیدیومیست
یک هسـتۀ دیپلوئیـد از ادغـام دو هسـتۀ هاپلوئیـد       و زیر کالهک چتر تشکیل شده

کند. میـوز   ن هسته طی میوز ایجاد چهار هاگ درون بازیدیوم میشود. ای تشکیل می
  همراه است. نفوذ پوشش هسته به درون و تقسیم هستهها با  اي در قارچ هسته
هاگ جنسی، نتیجۀ یک میوز و سپس چهـار تقسـیم میتـوز     8تشکیل »: 1«گزینۀ 
  است.

نوع هـاگ دیـده    اوور، درون زیگوسپورانژ چهار در صورت بروز کراسینگ»: 2«گزینۀ 
  خواهد شد.

دهـد و بعـد از تشـکیل     ها رخ مـی  ها، ابتدا ادغام نخینه در بازیدیومیست»: 4«گزینۀ 
 شود. ساختار بازیدي تشکیل می ،هاي زیر کالهک آن چتر، در شکاف

 --------------------------------------------  
 اله امرایی) (روح    »2«گزینۀ  - 36

زیدیومیست است که هم تولیدمثل جنسی و هم غیرجنسی اي نوعی قارچ با قارچ ژله
 کند. به روش جنسی تولیدمثل می عمدتاًولی دارد، 
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 اله امرایی) (روح  »  3«گزینۀ  - 37

  ها: شود. بررسی سایر گزینه زدن در مخمرها دیده می جوانه
  ها هستند و توانایی تولید آسک دارند. مخمرها آسکومیست»: 1«گزینۀ 
دهد و تا غلظت  ساکارومیسز سرویزیه تخمیر الکلی انجام می»: 4«و » 2«هاي  گزینه

 کند. درصد اتانول در محیط را تحمل می 12
 --------------------------------------------  

 (سینا نادري)    »4«گزینۀ  - 38
ها همواره تولیدمثل غیرجنسی دارند. پرزهاي  است. دئوترومیست  سیلیوم، دئوترومیست پنی

  الي بافت میوه قرار دارد. سلیوم در سطح میوه، اما پیکر قارچ در البه قارچ پنیتولیدمثلی 
 --------------------------------------------  

 (سپهر حسنی)  »  4«گزینۀ  - 39
  شود. ها (چه جنسی و چه غیرجنسی) نخینه حاصل می از رویش هاگ

  ها: بررسی سایر گزینه
  شوند. ها روي بازیدي ایجاد می یستهاي جنسی در بازیدیوم هاگ»: 1«گزینۀ 
ها همتا در تولیدمثل جنسی که روش رایج تولیدمثل  جداشدن کروموزوم»: 2«گزینۀ 

  شود. هاست، دیده می بازیدیومیست
 ،هاي حاصل دیپلوئید نیستند ها، نخینه دقت کنید که پس از ادغام نخینه»: 3«گزینۀ 

 باشند. بلکه داراي دو هستۀ هاپلوئید می
---- ----------------------------------------  

 (سینا نادري)  »  3«گزینۀ  - 40
 د.نشو ایجاد می آن زیگوسپورانژ بعد از تشکیل زیگوت و آسک و بازیدي قبل از

 --------------------------------------------  
 پایهشناسی  زیست
  

 (امیرحسین کارگر جدي)  »4«ۀ گزین - 41
چند  تاندوختۀ غذایی است و تغذیۀ جنین را حداقل در لقاح داخلی، تخمک حاوي ا

  ها: بررسی سایر گزینه روز پس از تشکیل تخم بر عهده دارد.
از  تواند می ولی خون داري نمودنذگ خمتبندپایان نخستین بار در خشکی »: 1« گزینۀ 

   .شود (نه اینکه خارج شود)هایی به درون قلب حشرات وارد  هراه دریچ
شود  وسط والد ماده پرداخت میتپستانداران بیشتر هزینۀ تولیدمثل  در»: 2«  گزینۀ

   .ی پوس)تپالمانند اما همۀ پستانداران جفت ندارند (
ولی تخم خزندگان توسط  شود داران دیده می اسکلت استخوانی در مهره»: 3« گزینۀ
  شود.  هاي حفاظتی محافظت می پوسته

-------------------------------------- ------  
 )سید حسن میرزائی(  »1« ۀگزین -42

 گازهادر حشرات تنفس نایی وجود دارد که در آن سیستم گردش مواد در انتقال 
  د. ننازك و مرطوب باش  نقشی ندارد. همۀ سطوح تنفسی در این جانوران باید وسیع،

 ----------------------------------------------  
 (مهرداد محبی)  »3« ۀگزین - 43

مهرگان همولنف  برخالف بیداران،  ان معدة چهار قسمتی دارند. مهرهگکنند رنشخوا
  ه ایمنی هومورال نیز ندارند. جمهرگان فاقد ایمنی اختصاصی هستند در نتی بی ندارند.

  ها:  بررسی سایر گزینه
شود و در هیچ یک از پستانداران  ) پرده دیافراگم در پستانداران مشاهده می1

  باشند.  داران ماده داراي تخمدان می مام مهرهتدر ضمن  .شود یمنبکرزایی دیده 
) کرم خاکی و کرم پهن، تنفس پوستی دارنـد. تمـامی جـانوران داراي دسـتگاه عصـبی      2

  هستند. 
ها (آمیب اسهال خونی)،  الیه مننژ در پستانداران وجود دارد. آمیب سه  ) پردة4

زیست با پستانداران  جانوران هم  ن جزءزا و هاگدارا داران جانور مانند بیماري تاژك
ها وجود دارد. تریکودینا مژکداري است که  باشند. گردش خون ساده در ماهی می
 همزیستی داشته باشد.   ها رابطۀ یهتواند با ما می

 ----------------------------------------------  
 (میعاد مختاري)  »3«ۀ گزین -44

داران (گـاو)   هـره ی دارند. در معده یـا رودة برخـی از م  داران چهار نوع بافت اصل مهره
  ها: بررسی سایر گزینهشود.  هایی یافت می باکتري
  داران هستند.  شاخۀ طناب ءجز»: 1«گزینۀ 
  پشتی دارند. داران طناب عصبی  مهره ۀهم» 2«گزینۀ 
  . ها اسکلت غضروفی دارند ی از ماهیبرخ»: 4« گزینۀ 

 )علی کرامت(  »3«ۀ گزین - 45
  ها: رسی گزینهبر
  مانند در اطراف دهان است، نه سنگدان. هاي آرواره اولین محل گوارش مکانیکی ملخ صفحه )1
  هاست.  لین محل گوارش شیمیایی آنم خاکی و معدة ملخ اوکررودة  )2
  شیمیایی و مکانیکی در گنجشک معده است.  شاولین محل گوار )3
  ها سنگدان وجود دارد.  بین آن نیست.معده به طور مستقیم به روده متصل  )4

 ----------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »4«ۀ گزین -46

دان در معـده گـوارش    در گنجشک (که حلـق نـدارد) غـذا پـس از خـروج از چینـه      
  ها:  یابد. بررسی سایر گزینه شیمیایی و مکانیکی می

یابد.  گوارش مکانیکی می در سنگدان پس از خروج از معدهدر گنجشک غذا »: 1« گزینۀ
  شوند.  گوارش شیمیایی و مکانیکی در گنجشک همزمان با هم در معده آغاز می

در هر سه جانور غذا پس از خروج از سنگدان وارد معده (ملخ) یا روده (کرم »: 2« گزینۀ
  شود.  شود اما تنها در ملخ جذب مواد آلی در معده انجام می خاکی و گنجشک) می

دان  دقت کنید که در هر سه جانور، غذا بالفاصله پس از مري وارد چینه »:3«گزینۀ 
  شود که تنها در گوارش مکانیکی نقش دارد.  می

 ----------------------------------------------  
 )تنگارپور(مریم   »3«ۀ گزین - 47

  شود.  هاي حلقوي دیده می کرم بسیاري از مایع مخاطی در سطح بدن
  ها:  ی سایر گزینهبررس

  مهرگان دفاع اختصاصی ندارند.  ) بی1
  هاي مشابه فاگوسیت دارند.  ها و بندپایان سلول اسفنج  )2
  م نقش دفاعی دارند. هاي لیزوزومی و لیزوزی ) آنزیم4

 ----------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »2«ۀ گزین -48

هاي مکانیکی خط جانبی و  ی هم توسط گیرندهجان در مارماه تشخیص اجسام بی
پذیر است. اما  ا تغییر در میدان الکتریکی) امکانبهاي الکتریکی ( هم توسط گیرنده

تواند اجسام را تشخیص دهد.  هاي مکانیکی خط جانبی می گربه ماهی تنها با گیرنده
  هاي الکتریکی در گربه ماهی براي تشخیص موجودات زنده است.  گیرنده

- ---------------------------------------------  
 (مهرداد محبی)  »1«ۀ گزین - 49

کند  هاي هوادار افزایش پیدا می سینه، فشار کیسه  م با کاهش حجم قفسۀدر طی بازد
  ها:  شود. بررسی سایر گزینه هاي هوادار می که باعث خروج هوا از کیسه

که در هنگام دم (کاهش فشار  کتاب درسی مشخص است 67) با توجه به شکل صفحۀ 2
  شود.  هاي هوادار پیشین می هوا در قفسۀ سینه) هواي کم اکسیژن از شش وارد کیسه

باشند. پس داراي آنزیم سازندة  ) هر دو داراي توانایی ترشح مایع مخاطی می3
  موسین هستند. 

ها به  ههاي هر یک از این کیس هاي هوادار، دیواره ) در بازدم، با خالی شدن کیسه4
ها شده و تبادل گازها  شوند. در این هنگام، هواي پر اکسیژن وارد شش هم نزدیک می

  گیرد. صورت می
 ----------------------------------------------  

 (علی جوهري)  »4« ۀگزین - 50
اي در دستگاه تولیدمثل، رحم است. جانورانی که لقاح خارجی  اندام توخالی و ماهیچه

گذار (در واقع همۀ جانوران به جز پستانداران) فاقد رحم  جانوران تخمدارند و نیز 
ها و دوزیستان، لقاح خارجی دارند. دوزیستان و  مهرگان آبزي، ماهی هستند. بسیاري بی

هاي بسته جریان دارد. لولۀ  ها داراي گردش خون بسته هستند و خون درون رگ ماهی
  ها: شود. بررسی سایر گزینه داخلی دیده میتخم بر در جانوران داراي لقاح خارجی یا 

  شود.  ها بکرزایی دارند که بدون برخورد اسپرم با تخمک جنین ایجاد می ) بعضی از ماهی1
باشد، یک نوع کوسه  اي می عی کوسه، اوره است اما داراي قلب دو حفره) ماده دف2

  دارند.  یها لقاح خارج ماهی داراي لقاح داخلی است، اما سایر کوسه ماهی
شود. دوزیست نابالغ توانایی  ) حفرة گلویی در دوزیست نابالغ و ماهی بالغ دیده می3

  انجام تقسیم میوز را ندارد. 
 ----------------------------------------------  

 )وحید مقیمی(  »4«ۀ گزین - 51
  ها:  بررسی گزینه

تاب  لی کرم شبوکند.  کرم خاکی سطح بدن به عنوان سطح تنفسی عمل می ) در1
  بالغ حشره بوده و سطح تنفسی آن درون بدن قرار دارد.

  مویرگ است.  فاقد) خرچنگ دراز گردش خون باز دارد و 2
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اي براي تنفس دارد، اما در پالناریا بخش  ) برگ متحرك حشره است و بخش ویژه3

   اي براي تنفس در بدن تمایز نیافته است. ویژه
ستقیماً به تبادل مواد (از جمله گازهاي تنفسی)، با محیط ها م ) در هیدر تمام سلول4
  پردازند. در حشرات نیز دستگاه گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسی نقشی ندارند.  می

 ----------------------------------------------  
 (وحید مقیمی)  »3«ۀ گزین - 52

  درست هستند.» د«و » ب«، »آ«موارد 
  است. بررسی موارد:منظور سوال کرم خاکی 

ها به سطوح تنفسـی در سـطح بـدن     آ) در کرم خاکی خون تیره پس از عبور از قلب
  رود.  (پوست) می

کند و در کرم خاکی  عقب مواد کمک می ها به حرکت روبه ب) در ملخ حرکت ماهیچه
  کند.  جا می اي (ماهیچه) با پمپاژ خون مواد را جابه هاي لوله نیز قلب

  رسد. کننده حاوي خون روشن به قلب می یک رگ تغذیه ج) در هر صورت
سـرخرگ بـوده و طنـاب     –د) شبکه مویرگی تبادلی گازي در کرم خاکی سـرخرگ  

  ها قرار دارد. (سطح شکمی) عصبی در سطح نزدیک به سرخرگ
 ----------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)  »2«ۀ گزین - 53
  وجود ندارد.  هاي عصبی هدر هیدر گر

  ها:  بررسی سایر گزینه
هـاي حسـی و مغـز     ها مجهز بـه انـدام   اند و سر آن ) بیشتر جانوران داراي سر و دم1

  (دستگاه عصبی مرکزي) است. 
  ) طناب عصبی شکمی حشرات در هر قطعه از بدن، داراي یک گره عصبی است. 3
ارهـاي مختلـف   خـوردگی در قشـر مـخ انسـان وجـود دارد رفت      ترین چـین  ) وسیع4

یـابی و پـرورش نـوزاد،     داران مثل فرار از شکارچیان، جست و جوي غذا، جفـت  مهره
عالوه بر کنترل از طریق انعکاس، مستلزم هماهنگی بیشتر و در نتیجه توانایی بیشتر 

  ز براي ایجاد این هماهنگی است. مغ
 ----------------------------------------------  

 دوالبی) ضا نجف(علیر  »1«ۀ گزین - 54
)کروماتیدها در سلول شامپانزه  تعداد n )2 د ااست. تعد 48برابر  G1 در 48

)آلو  IIها در متافاز  کروموزوم n )2   باشد.  می 24برابر  48
  :ها سایر گزینه بررسی

)ماده  کروماتیدها در سلول ملخ تعداد) 2 n )2 است. تعداد  24برابر  IIدر آنافاز  24
)ها در گامت نر شامپانزه  کرموزوم n )2   باشد.  می 24نیز  48

)کروماتیدها در سلول ملخ نر  تعداد) 3 n )2  است. تعداد 23برابر  G1در  23
)ها در گامت ماده انسان  کروموزوم n )2   باشد.  می 23نیز  46

)انسان پیکري ) تعداد کروماتیدها در سلول4 n )2 است.  92برابر  میتوز در پروفاز 46
انزه پشام پوششی یک سلول میتوز آنافاز انتهاي اتوزوم در هاي کروموزومتعداد 

( n )2  باشد.  می 92نیز  48
 ----------------------------------------------  

 (امیرحسین کارگر جدي)  »3«ۀ گزین - 55
در حشرات تنفس نایی وجود دارد و سیستم گردش مواد در عمل تبادل گازها نقشی ندارد. 

شکیل شده حشرات چشم مرکب دارند. چشم مرکب از تعداد زیادي واحد مستقل بینایی ت
  است که در هر کدام یک قرنیه، یک عدسی و تعدادي گیرندة نور وجود دارد. 

  ها:  بررسی سایر گزینه
پوستان دریایی، لقاح  هاي تخصص یافته است. سخت ) لقاح داخلی نیازمند اندام1

  ها خارج شود.  تواند از رگ داخلی و گردش خون باز دارند. بنابراین خون می
در هیچ جانوري دستگاه عصبی تنها توسط پردة مننژ محافظت ) دقت کنید که 2

  کنند.  ها نیز در عمل حفاظت شرکت می شود بلکه جمجمه و ستون مهره نمی
کنند براي تبدیل آمونیاك به این مواد،  ) جانورانی که اوره یا اوریک اسید دفع می4

کنند.) حفرة  کنند. دقت کنید که در دوزیستان (که اوره دفع می انرژي مصرف می
  ماند.  گلویی تا دوران بلوغ می

 ----------------------------------------------  
 (خلیل زمانی)  »3«ۀ گزین - 56

چشم گاو  ۀتر قرنی بخش پهن 2 شناسی و آزمایشگاه زیست 3-3با توجه به فعالیت 
  همیشه به سمت بینی قرار دارد. 

 (امیرحسین کارگر جدي)  »4«ۀ گزین -57
اي در تغییر جهت حرکت کمک  هاي لگنی به باله سینه شتی همانند بالههاي پ باله
  ها: کند (نه تغییر سرعت). بررسی سایر گزینه می

اي هم به سمت سر  طبق شکل کتاب درسی سرخرگ پشتی ماهی شاخه»: 1«گزینۀ 
  باشد.  برد که جهت جریان خون در آن عقب به جلو می می

هاي بویایی از  هاي بینایی هم لوب هم لوب طبق فعالیت کتاب درسی»: 2«گزینۀ 
  تري دارند.  هاي مخچه اندازة کوچک کره نیم

  ها در دفع مواد زاید نقش دارند.  ها و هم آبشش هم کلیه»: 3«گزینه 
 ----------------------------------------------  

 ی)ی(روح اله امرا  »4«ۀ گزین -58
  بررسی عبارات:

ترین)  ترین) و نگاري (کوچک ا در سیرابی (بزرگدرست: جهت حرکت غذ» الف«
  بخش معده دو طرفه است. 

ترین بخش معده (نگاري) گوارش شیمیایی سلولز از  درست: در جلو» ب«
  تر است.  ترین بخش (سیرابی) کامل انتهایی

درست: اولین بخش معده (سیرابی) و آخرین بخش (شیردان) هر دو گوارش » ج«
  د. دهن شیمیایی انجام می

غذا یک   گیري)، شیردان (جهت حرکت غذا رو به باال) درست: در هزارال (آب» د«
کند اما جهت حرکت آن در نگاري (مجاور مري) و سیرابی (مجاور  طرفه حرکت می

  روده) دو طرفه است. 
 ----------------------------------------------  

 (بهنام یونسی)  »3«ۀ گزین - 59
هاي عقبی  باشند که برآمدگی برآمدگی می 4ه داراي هاي چهارگان برجستگی

  تر هستند.  کوچکترند و به مخچه نزدیک
  ها:  بررسی سایر گزینه

شود  ها، بطن سوم به صورت محوطۀ باز قیف مانندي دیده می ) در عقب تاالموس1
  که از طریق مجرایی (سیلویوس) به بطن چهارم ارتباط دارد. 

  ارهاي عصبی است، باالي رابط سه گوش است. اي که حاوي ت ) رابط پینه2
  هاي مخ قرار دارند.  کره نیم 2و  1هاي جانبی  ) اجسام مخطط در کف بطن4

 ----------------------------------------------  
 )مهدي جباري(  »3«ۀ گزین - 60

ي ها برا کنند. سایر باله ها تنها از بالۀ دمی براي حرکت رو به جلو استفاده می ماهی
  تنظیم سرعت و جهت حرکت هستند. 

  ها:  بررسی سایر گزینه
  آبزي هستند.  عموماًشوند  جا نمی به اند و جا ) جانورانی که ثابت1
  کنند.  اسید دفع می ) بسیاري از خزندگان، اوریک2
) بعضی از خزندگان و همۀ پرندگان و پستانداران چهار اندام حرکتی دارند. اما قلب 4

  شود.  در همۀ خزندگان و پرندگان و پستانداران دیده میاي  چهار حفره
 ----------------------------------------------  

  دانشگاهی پیشیزیک ف
 

 زاده) عبداهللا فقه(  »  2«گزینۀ  - 61
  هسته داراي چگالی بسیار باال با بار مثبت است.

 --------------------------------------------  
 شاهدانی) (حامد  »  4«گزینۀ  -62

هاي هسته  هاي هسته از نیروي رانشی کولنی بین پروتون نیروي گرانشی میان پروتون
  اي است. شود، نیروي هسته تر است و نیرویی که سبب پایداري هسته می بسیار کم

 --------------------------------------------  
 (مهرداد مردانی)  »  2«گزینۀ  - 63

دهند تا  ه کرده است معموًال تحت فشار زیاد قرار میاي را احاط آبی که سوخت هسته
اي  بدون جوشیدن به دماهاي خیلی زیاد برسد. آبی که بر اثر واکنش شکافت هسـته 

شـود کـه بـا تولیـد بخـار،       گرم شده است، به دستگاهی با فشار آب کمتر منتقل می
دسـتگاه آب بـه طـور     رو از دو اندازد؛ از این توربین و ژنراتور الکتریسیته را به کار می

  شود تا مواد پرتوزا وارد توربین نشود.  جداگانه استفاده می
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 (مهرداد مردانی)  »  3«گزینۀ  -64

  نویسیم:  ابتدا معادلۀ واپاشی را به صورت زیر می
A
ZX e Y237 4 0

92 2 12 3  
  دانیم در تمام فرایندهاي واپاشی اصول پایستگی زیر برقرار است.  از سوي دیگر می

  مجموع عددهاي اتمی در دو طرف معادلۀ واپاشی یکسان است. ) 1
  ) مجموع عددهاي جرمی در دو طرف معادلۀ واپاشی یکسان است. 2

  با استفاده از این اصول داریم: 
237 8 229
92 4 3 91

A A
Z Z

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

 (حامد شاهدانی)  »  4«گزینۀ  - 65

n n
M M M

M n0 0 0 382 2
  

tnساعت T
T T 1

1 1 2
2 2

243 8  

 --------------------------------------------  
 )مصطفی کیانی(  »  3«گزینۀ  -66

0 02
A B

M M  

A B(T ) (T )1 1
2 2

2  

Bn 4  
A Bt t  

1 1
2 2

A A B Bn (T ) n (T )  

1 1
2 2

2 4A B Bn (T ) (T )  

2 4 2A An n  
n

n
M

M M M0 0 2
2

  

A Bn n
A B A BM M M ( M )0 02 2 2 2  
An A

A B
B

M
M M

M
2 4 32 8  

 --------------------------------------------  
 نژادي) (محمدرضا حسین  » 1«گزینۀ  - 67

گرم برسد.  1000گرم به  4000وزا از کشد تا جرم مادة پرت روز طول می هشت شبانه
1 یعنی

4
گـرم بـه    4000روز براي نصف شـدن آن از   شبانه 4مقدار اولیه شود پس  

  شود.  روز می شبانه 4عمر  گرم الزم است و نیمه 2000
m شـــبانه روز g,t n n

m g
1000 8 4 2 240000

  

 شـــبانه روز

tn
T

T
t

1
2 418

2
  

t
T t t

m m
1 1 1
2 34 40 2 4000 500 2 2 2  

1روز  شبانه 13 12
4
t

t  

 شـــبانه روز

 شـــبانه روز

t
m g ,TT

m m
t

4000 40 11
2220 28  

m / g4000 4000 4000 31 2528 7 1282
42

  

 --------------------------------------------  
 فرد) (خسرو ارغوانی  »  2«گزینۀ  -68

92 4 10m / kg  
2 9 8 2 72 4 10 3 10 2 4 9 10E mc / ( ) / J  

191هر الکترون ولت برابر 6 10/ J باشد.  می  
7 26 21

19
2 4 9 10 13 5 10 1 35 10
1 6 10
/E / eV / MeV
/

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

 (مهدي براتی)  »  2«گزینۀ  - 69
/m m / u27 9 0 03

930
   

P n xm Z M N M M / u0 03  
2 1 0072 2 1 0086 0 03x/ u / u M / u  

xM / u4 0016  
------------ --------------------------------  

 (اسماعیل امارم)  »  2«گزینۀ  - 70
  کنیم:  ابتدا انرژي حاصل از سوختن بنزین را محاسبه می

60 9 2000 1800 1 8 10kgm .V / ( ) Lit kg / g
Lit

  
6 4 101 8 10 5 10 9 10E / J  

8 103 102 6
16

9 10 10 0 001
9 10

mc
sE mc m kg / g  

 --------------------------------------------  
  3فیزیک 

 
 (ساسان خیري)  »  3« گزینۀ - 71

چرخـد و   هـا مـی   اند و آهنربـاي الکتریکـی در آن   ها ساکن هاي صنعتی پیچه در مولد
  شود. جریان متناوب تولید می

 --------------------------------------------  
 (سید جالل میري)  »  3«گزینۀ  - 72

  
سـیم میـدان    باشد. در وسط دو میدان مغناطیسی بین دو سیم مطابق شکل باال می

B)0مغناطیسی صفر است  )T ها حرکت کنـیم میـدان    و هر چه به سمت سیم
یابد. با حرکت دادن حلقه به سمت باال یا پایین چون شار عبوري  مغناطیسی افزایش می

شود. با حرکت حلقه به  کند بنابراین جریان القایی در حلقه ایجاد نمی از حلقه تغییر نمی
)سو  مت راست میدان برایند درونس  لنـز  یابد. در نتیجه طبق قانون افزایش می (

)سو  میدان القایی حلقه برون   شود. و جهت جریان القایی پادساعتگرد می (

BT BT 
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 (بهادر کامران)  »  4«گزینۀ  - 73

اي است که  لقایی در سیملوله به گونهربا از سیملوله، جهت جریان ا با دور شدن آهن
هاي مغناطیسی در سیملوله مطابق شـکل   باید با تغییر شار مخالفت کند؛ پس قطب

  ربا گردد. شود تا مانع از دور شدن آهن زیر می

  
اي  جهت جریان به گونهخواهد بود. در حلقه  Aبه  Bبنابراین جریان سیملوله از 

  خواهد بود. 2ربا را دفع کند. بنابراین جهت جریان القایی در جهت  خواهد بود که آهن

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

  )غالمرضا محبی(    »2« ۀزینگ - 74
اي است که با عامل  هنگام ورود طبق قانون لنز جهت جریان القایی در حلقه به گونه

شده تا از Nکند لذا رخی از حلقه که مقابل آهنربا است قطب شار مخالفت می تغییر
ورود آن جلوگیري کند و بنابراین طبق قاعدة دست راست، جهت جریـان در جهـت   

تبدیل شده تا از N) خواهد بود. در هنگام خروج آهنربا، رخ پایینی حلقه به قطب1(
ر شدن آهنربا جلوگیري کند و بنابراین طبق قاعدة دست راسـت، جهـت جریـان    دو

  ) خواهد بود.2القایی در جهت (
 --------------------------------------------  

  (ساسان خیري)  » 1«گزینۀ  -75

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

11 3 83 1 4
3 1 2 2

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

 یري)(ساسان خ  »  2«گزینۀ  - 76

dزمان برابر  –شیب نمودار شار 
dt

  است. 
dN
dt

  

شیب نمودار مثبت است و از یک مقدار بیشینه رفته رفته کـاهش   t1تا  0از زمان 
  به صفر برسد. t1یابد تا در زمان  می

d تا 0( (t
dt

0 0 1  

شیب نمودار منفی است و بزرگی آن از صفر تا یک مقدار بیشینه  t2تا t1از زمان 
  یابد. افزایش می

t d تا 1( (t
dt

0 0 2  
 --------------------------------------------  

 فرد) (خسرو ارغوانی  » 1«گزینۀ  - 77
0 004 6 0 024V IR / / V  

0BV | | NA cos
t

  

3 224 10 400 2 10 1B
( )

T
  

B T
t s

33 10  

 (ساسان خیري)  »  2«گزینۀ  - 78
NA

BA I0  

A r ( ) m2 2 2 4 23 5 10 75 10  

Wb
/

4500 75 107 512 10 4 9 10
0 2

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

 (بهادر کامران)  »  2«گزینۀ  - 79
25 251 1 2 2 4

1000 0 1 100
I I ( I)| | | L | ( I) I AL t /

  
2I A  

 --------------------------------------------  
 (بهادر کامران)  »  4«گزینۀ  - 80

dN (t t ) t t
dt

2 22 2 2 2  

dدهد که  زمانی رخ می ، کمترین مقدار (بزرگی) با توجه به معادلۀ 
dt

  صفر شود. 
d t t s
dt

0 2 2 0 1  
1 1 1 3 6 43 21 1 2 1 1 21 3 3 3 3

( ) ( ) ( ) Wb(t s)  
 ----- ---------------------------------------  

 (اسماعیل امارم)  » 1«گزینۀ  - 81

0چون طول القاگر  Lبرابر شده مطابق رابطۀ  /8
R

A
، مقاومت القاگر نیز 

/0   شود. برابر می 8
1 12 2

0 2 1 2 2 2 1 2
I U LI L( )

R / R / R / R
  : اولیه

I
/ R / R R

K N A K ( / N) A K N A
L / / L

/

0 8 0 2
2 2 20 80 0 00 8 0 80 8

  : ثانویه

L I / L( )U R ( / ) / /
U LI L ( )

/ R

1 12 20 8 14422 2 1 2 0 8 1 1521 1 1252 2
2 2 1 2

  

 --------------------------------------------  
 (بهادر کامران)  »  4«گزینۀ  -82

  
نهایت است. بنابراین جریـانی وارد   مقاومت خازن شارژ شده در مقابل عبور جریان بی

  شود. شاخۀ خازن نمی

U LI ( ) J1 1 1 82 24
2 2 100 100

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

 (امیررضا صدریکتا)  » 1«گزینۀ  - 83

  18 31 6: I A
R req

  قبل از بسته شدن کلید

 Bالقایی 

I A21 

22I A 
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  1 921 12 2U LI L   

  18 9
2 4 2: I A

R req
  بعد از بسته شدن کلید

  1 812222 2 2 16
I

U ( L( ) ) L   

  
9

16 9 81 2
81 2 81 92
16

LU
U L

   

 --------------------------------------------  
 )سعید منبري(  »  3«گزینۀ  -84

شود و طبق  چون حجم ثابت است با دو برابر شدن طول، مساحت مقطع آن نصف می

Rرابطۀ 
A

برابـر شـدن مقاومـت،     4شود. از طرفی با  برابر می 4مقاومت آن  

Vسیل ثابت است، طبق رابطۀ چون اختالف پتان IR 1، جریان
4

شود. با دو  می 
 Aو بـا سـطح مقطـع     برابر شدن طول سیم، وقتی سیملوله را در همان طـول  

  . همچنین داریم:شود برابر می 2ها  پیچیم، تعداد حلقه می

K N A
L NK N A

L ( )
L NK N A

20 22 22 20 421 10 1
  

1 22 21 1 12 2 22 2 2 2 412 4 421 1 11 12

L IU L I
U LI ( ) ( )

U L IL I
  

 --------------------------------------------  
 (بهادر کامران)  »  3«گزینۀ  -85

  کنیم: ابتدا به کمک نمودار داده شده دورة تناوب را حساب می
4 2 1 3

2 6 6 3 2 4
T T T T s T s  

شـود، بزرگـی نیـروي محرکـۀ      مغناطیسی صفر مـی  هنگامی که براي دومین بار شار
  گردد. القایی براي دومین بار بیشینه می

3
3 3 3 94
4 4 4 16

T sTt t s  
 --------------------------------------------  

 (مهدي براتی)  »  4«گزینۀ  -86
NBAmax  

N , B G T , f4100 200 200 10 2  
A cm m , Vmax

2 4 240 40 10 4  
fmax

4 44 100 200 10 40 10 2  

f Hz250  
 --------------------------------------------  

 (فرشید رسولی)  »  2«گزینۀ  - 87

B / T , A cm m3 4 2 4 210 10 0 1 20 20 10  
T T / s ,

T /
3 3 2 20 01
4 400 0 01

  

N 1250  
NBAmax  

/max /
241250 0 1 20 10

0 01
  

Vmax
1500 10 50  

 --------------------------------------------  
 (بهادر کامران)  »  3«گزینۀ  - 88

cos t
cos( t)max max

sin( t)max sin t
max

  

sin t cos t ( ) ( )
max max

2 2 1 2 2 1  

( )
max max

1 2 22 19 3  
 --------------------------------------------  

 د اسدي)(محم  » 1«گزینۀ  - 89
به سمت راسـت، شـار مغناطیسـی عبـوري از حلقـه افـزایش        ABبا حرکت سیم 

یابد پس میدان مغناطیسی القایی خالف میدان اولیه و به سـمت بیـرون صـفحه     می
  است.

  

  

/ /I A
R r /

10 5 1 5 2
4 0 5

  

V rI / / V / V10 5 0 5 2 9 5  
------------------------ --------------------  

 (بهادر کامران)  »  3«گزینۀ  - 90

1برابر و ولتـاژ   5چون دو مولد مشابه هستند پس در هر یک جریان 
5

شـده اسـت.    
  بنابراین در هر کدام داریم:

ــه ورودي  خروجی      ثانویـ
ــه خروجی       ورودي اولی

V N I

V N I
1
5  

  

BV القـــایی / / V210 10 0 5 30 1 5
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جریان خروجی  صحیح نیست. زیرا نسبت جریان خروجی از مولد دوم به» 3«گزینۀ 

  خواهد بود. 5از مولد اول مطابق شکل باال 
 --------------------------------------------  

  2فیزیک 
 

   (مهدي براتی)  »  2«گزینۀ  - 91
  نیاز به ماده وجود ندارد. گرمایی الف) فقط در روش تابش

ه به تأثیر جنس محیط پرداخته است که مربوط به انتقال گرما ب» ب«در مورد ب) 
  روش رسانش است.

  گیرد. (مایع و گاز) صورت می ها شارهرفت فقط در مج) روش ه
 --------------------------------------------  

   (مهدي براتی)    »2«گزینۀ  - 92
  .یابد با افزایش دما و سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی افزایش می

  .یابد با افزایش فشار، تبخیر سطحی کاهش می
  دهد. حی در هر دمایی رخ میتذکر: تبخیر سط

 --------------------------------------------  
   (سعید منبري)  »  3«گزینۀ  - 93

  دماي اولیۀ جسم برحسب کلوین (دماي مطلق) برابر است با:
  273 23 273 2501 1T K   

150اگر دماي جسم را  C  بر است با:آن برا جدیدافزایش دهیم دماي مطلق  
  150 250 150 4002 1T T K   

دانیم که افزایش دما برحسب یکاي کلوین برابر افزایش دما برحسب یکاي درجۀ  (می
)150است سلسیوس K K   

  جسم برابر است با: مطلق درصد تغییرات دماي

  T T
%

T
400 250 1502 1 100 100 100 60250 2501

  درصد تغییرات دما
---------------- ----------------------------  

   زاده) (مهدي میراب  »  2«گزینۀ  - 94
  270 20 250 C   

  L
L L

L1
1

   

  L L
/

L L
5 درصـــد تغیـــیرات  1 2 10 250 100

1 1
   

/ %33 10 100 0 3  
 --------------------------------------------  

   (سعید منبري)  »  2«گزینۀ  - 95

  
  توان نوشت: ابطۀ تغییر سطح میطبق ر

  1 22 1A A ( )   
  204 200 1 2 100( )   

  141 02 1 200 10/
K

   

142یعنی  2ضریب انبساط سطحی همان  10
K

  است. 

 (سعید منبري)  »  3«گزینۀ  - 96

  
را پیدا  فلزيطۀ انبساط طولی، ضریب انبساط طولی این صفحۀ ابتدا با استفاده از راب

  آید: دست می کنیم. درصد افزایش قطر طبق این فرمول به می

  1 1
dd d

d
   

  
20 18 1050 20 18 10 50

50
/C /  

18 1 1
100 50 100

   

  18 2 1636 104100 10 C
   

 فلـزي ایـن صـفحۀ    ساحت جدید به مساحت اولیهنسبت مدست آوردن  حاال براي به
   توان نوشت: می

  621 2 1 2 36 10 1002 1
1

A
A A ( ) ( )

A
   

  2 1 0 0072 1 0072
1

A
( / ) /

A
   

 --------------------------------------------  
 (سیاوش فارسی)  » 1«گزینۀ  - 97

شویم که گرماي داده شده بـه دو جسـم بـا     متوجه می Qبرحسب  با توجه به نمودار 
  هم برابر است. بنابراین داریم:

  Q m ca a a a
Q m cb b b b

   

  3 21 1 11 1 2 22 1 1 1
c ( ) ca b c cb ac ( ) cb a

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

 (مهدي براتی)  »  4«گزینۀ  - 98
  برابر است: ،کند دریافت می 2mدهد با گرمایی که  از دست می 1mبزرگی گرمایی که 

  1 1 2 21 2Q Q (m c ) m cm m   

  (m c ( )) m c ( )50 70 50 201 2   

  31
22

m
m

   

----------------------------------------------  
 (مصطفی کیانی)  »  4«گزینۀ  - 99

1گیرد، اما چـون   دهد و آب گرما می ا جسم گرما از دست میج در این
گرمـا بـه محـیط     5

4شود،  اطراف داده می
  توان نوشت: از گرماي جسم به آب داده خواهد شد. بنابراین می 5

  
J

m c
C

C

2101 1 جسم   0  
901

                   

802

آب30 2

4 22 0

m g

C

J
c /

g. C

   

A 2042  
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  4 40 02 1 2 2 2 1 1 15 5

Q Q m c ( ) m c ( )e e   

  480 4 2 30 210 90 05/ ( ) ( )e e   

  8 42 30 8 21 90( ) ( )e e   
  2 30 90( )e e   

  2 60 90 3 150 50 Ce e e e   
----------------------------------------------  

   نژادي) (محمدرضا حسین  »  3«گزینۀ  - 100
Q آب آب             mc c c1 60 601   

10آب   C آبC00 یخC00یخC010    
  Q mc mL mcf2 آب یــخ   

  
c

c c c2 آب 10 2 80 2 10   2 آب آب                        آب190
  توان اجاق برقی ثابت است؛ بنابراین:

  Q Q
P P

t t
1 21 2
1 2

  

دقیقه  
cQ t t

t /
cQ t

190 2 آب 2 9 560 1 آب3 1
   

----------------------------------------------  
   (مصطفی کیانی)  »  3«گزینۀ  - 101

Cکه ظرفیت گرمایی برابر  با استفاده از رابطۀ دماي تعادل و با توجه به این mc  ،است
کـه مـاده    آوریم. دقت کنید، رابطۀ زیر، براي حالتی دست می صورت زیر دماي تعادل را به به

  رود. تغییر حالت بدهد به کار نمی

  
Jm c , Cm c m c C

Jm c m c m g,c / , C
g. C

90 1141 1 11 1 1 2 2 2
1 1 2 2 90 4 2 102 2 2

   

  90 114 90 4 2 10 114 42 156 3090 90 4 2 1 4 2 5 2
/ C

/ / /
   

----------------------------------------------  
   (مهدي براتی)  »  3«گزینۀ  - 102

  قدر گرما الزم است: خ، چهکنیم که براي آب شدن نیمی از ی ابتدا محاسبه می

  
m

Q m c Lf
 یــخ

   2 یــخ یــخ یــخ
  ( ( )) J2 2100 0 10 1 336000 378000   

10کیلوگرم آب  mاین گرما باید توسط  C  سلسـیوس    و تبدیل آن به آب صفر درجـۀ
  تأمین شود و آب این گرما را از دست بدهد:

  Q m c m ( )378000 4200 0    آب آب آب    10

  39 9 10m kg g   
 --------------------------------------------  

   (مهدي براتی)  »  4«گزینۀ  - 103
  240 150 901( ) C   

  Q m c ( )
Q m c ( )

1 1 1 1
2 2 2 2

   

  Q m
( ) C

Q m ( )
1 90 60 2402 12 3 1 2

   

  TC T K2731 1180 4531 1   

 براتی)(مهدي   »  4«گزینۀ  - 104
1با توجه به ثابت بودن حجم استوانه، وقتی طول آن 

برابر شود، مساحت سطح مقطع  3

Q  شود. برابر می 3آن  kA AH H
t L L

   

  H A L
H A L

3 12 2 1 9111 1 2
3

   

----------------------------------------------  
 رم)(اسماعیل اما  »  3«گزینۀ  - 105

kAt  پس داریم:  شود. ذوب یخ می  گرماي حاصل صرف
Q mLf L

  

2
2
RA (   دما ثابت است. ، زمان و طول و اختالف(

  m k R m k R
m mk R k R

2 2 11 1 1 1
2 2 122 2 3 42 2

   

----------------------------------------------  
 فرد) (خسرو ارغوانی  »  3«گزینۀ  - 106

  :با برابر است ،کند ها انتقال پیدا می یک از میله طریق هر گرمایی که از

  101 1 2 11 2
1 2

k At( ) k At( )
Q Q

L L
   

  0 6 25 10 0 08 25 362 5
20 60

/ ( ) / ( ) / C   
 --------------------------------------------  

 (امیر اوسطی)  »  2«گزینۀ  - 107
  براساس قانون گازها داریم:

  2 2731 1 2 2 1 2 2 2 11 2
2731 2 1 2 1 1 1

P V P V P P P TV V
T T T T P T

   

  P
P
21 2
1

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

 (بهادر کامران)  »  4«گزینۀ  - 108
3Vطبق رابطۀ  a  باK  3برابر شدن ابعاد ظرف حجم آنK شود. برابر می  

  P V P V P VT T P V P V
T T P V K

11 1 2 2 2 11 2 1 1 2 2 31 2 1 2
   

P P
K

1
2 13  

2Aطبق رابطۀ  a  باK    2هـر وجـه    مسـاحت  ،برابر شـدن ابعـاد مکعـبK   برابـر
F  بنابراین براي نیرو داریم: ،شود می PA   

  1 1 22 2 2
321 1 1

F P A
K

F P A K
   

  1 1 22 K
K

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

 (فرشید رسولی)  »  4«گزینۀ  - 109
کنـد.   چنین در این فرایند جرم گاز نیز تغییر نمـی  هم حجم گاز درون کپسول ثابت است و

    کند. نتیجه چگالی گاز نیز ثابت مانده و تغییر نمی در
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   ر کامران)(بهاد  »  2«گزینۀ  - 110

جیوه    و در حالت دوم  0Pفشار هواي محبوس برابر  1در حالت   0P P باشد. می  
  751 0P P cmHg   

  P P P cmHg75 5 ه    70 جیو  2 0   

  P V P V V V V Ah h
T T V Ah h

75 701 1 2 2 1 2 2 2 2
1 11 2 1 1 1

   

75 15
70 14

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

  دانشگاهی پیششیمی   
  

  )امیرحسین معروفی(  »  2«گزینۀ  - 111
این دو دانشمند براي ساختن باتري، از همان فلزهـایی اسـتفاده کردنـد کـه حـدود      

سال پیش، ایرانیان براي ساختن باتري به کار برده بودند. پس نخستین بـار   2000
  اتري را اختراع کردند.ایرانیان ب

 --------------------------------------------  
 )امیر قاسمی(    »4«گزینۀ  - 112

  سلول گالوانی ساخت. 6توان  هاي داده شده میE0توجه بهبا 
)ها  نقره، کاتیون -در سلول گالوانی روي سـمت کاتـد    به (

( )ها  و آنیون ( )به سمت آند  (   روند. می (
از آهـن   تـر  پایینچون مس و نقره هر دو در سري الکتروشیمیایی 

قرار دارند، هر دو در مقابل آهن، نقش کاتد را دارند؛ پـس جهـت   
  کند. در مدار بیرونی تغییر نمی ها کترونجریان ال

  آهن خواهد بود: -سلول روي  E0هاي ساخته شده  ممکن بین سلول E0ترین  کم
0 0 0 44 0 76 0 32E E ( / ) ( / ) / V   آند ــد    Eسلول کات

---------------------------------------- ------  
 حمید ذبحی)(    »1«گزینۀ  - 113

مبادلـه   هاي توان تعداد الکترون با تقسیم بار الکتریکی مبادله شده بر بار الکترون می
   دست آورد: شده را به

19
19264

1 6 10/

#½k #¾²jIL¶#Â§ÄoT§²H#nIM

·»oT§²H#nIM

  تعداد الکترون}

/ e231 204   تعداد الکترون10
mole molCu?gCu / e

/ e mole

1 1231 204 10 236 02 10 2
   

gCu / gCu
molCu
64 6 4

1
  

mole molAg?gAg / e
/ e mole

1 1231 204 10 236 02 10 1
   

gAg / gAg
molAg

108 21 61  

  / / / g21 6 6 4 15   تغییر جرم2
 ----------------------------------------------  

  )زاده نوري  علی(  »  3«گزینۀ  - 114
تـرین عـدد    تـرین و بـیش   کـم  Fصحیح است اما در مـورد   Iو  Cl ،Brبراي 

  ها: و صفر است. بررسی سایر گزینه 1اکسایش 

بدهد باید در گـروه   AH3فرمول که با هیدروژن ترکیبی به  Aنافلز »: 1« گزینۀ
 5باشد. این عنصر در اکسید خود با باالترین درجۀ اکسایش عدد اکسـایش   15

  دارد. 
Agپروپانال آلدهید و استون کتون است و آلدهید در واکـنش بـا   »: 2«گزینۀ  O2 

  دهد.  اي می تشکیل آینۀ نقره
 6رسد یعنی  می 4به  2عدد اکسایش کربن در سوختن متانول از »: 4«گزینۀ 

  شود.  واحد زیاد می

  
CH OH O CO H O3 2 2 2

2 6 4
   

 --------------------------------------------  
  )محمد پارسا فراهانی(  »  2«گزینۀ  -115

  ها:  بررسی گزینه
 pHمـوالر شـده و    1بیشـتر از   H، غلظـت  H) به مرور زمان و با تولید 1

  شود.  محلول منفی می
2 (HF  مـوالر   1برخالف سایر هیدروهالیک اسـیدها، محلـول   اسید قوي نیست و

  رساند.  موالر نمی 1را به  Hآن، غلظت 
سلول اسیدي است. متیل سرخ در محلول اسیدي، قرمز رنگ  ) محلول الکترولیت این نیم3

  است. 
 ماند.  ) جرم تیغۀ پالتینی همواره ثابت می4

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

 (مجتبی اسدزاده)    »3«گزینۀ  - 116
سـلول گـالوانی     قطب منفی (آنـد)  Aو آهن،  Aنادرست؛ در تماس »: 1«گزینۀ 
  است.

بر روي آن انجام خواهد  O2کاتد است ولی کاهش  Bنادرست؛ فلز »: 2«گزینۀ 

O  شد. (g) H O(l) e OH (aq)2 4 42 2   
  کند. را ایفا می (قطب منفی) نقش آند Znنادرست؛ در آهن سفید، »: 4«گزینۀ 

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

  )سید سحاب اعرابی(  »  2«گزینۀ  - 117
مثـل نیتـرات و سـولفات در فراینـد      دار اکسیژنهاي چند اتمی  و آنیون F  آنیون

یابـد.   شوند و آب در آند اکسـایش مـی   برقکافت در آند براي اکسایش مغلوب آب می
واکنش کاهشـی بـراي کـاتیون داراي     در کاتد نیز هر چه نیم») 3«(نادرستی گزینۀ 

E0 تر است. تري در سري الکتروشیمیایی باشد براي کاهش یافتن ارجح بیش  

  شود. یابد و فلز نقره تولید می کاهش می Ag»: 1« گزینۀ

  شود. می تولیدیابد و فلز نیکل  کاهش می Ni2»: 2«گزینۀ 

  شود. یابد و فلز مس تولید می ش میکاه Cu2»: 4«گزینۀ 
 --------------------------------------------  

  )اله علیزاده روح(  »  4«گزینۀ  - 118
کلرید در سه حالت مذاب، محلول رقیق و محلـول غلـیظ را بـه     برقکافت سدیم نکات

  کنیم:  اي در زیر بررسی می صورت مقایسه
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ــیم  برنده  ها فرآورده ــنش  ن واک

  کاهش
ش واکـن  نیم

  اکسایش
برقکـــا

در   فت
  کاتد

  رقابت  در آند

  کاتدي
رقابت 
  آندي

2H (g)

   
2O (g)  H O2  H O2  H O(l) e

H (g) OH (aq)
2

2

2 2
2

  

H O(l)

H (aq) O (g) e

2

4 4

2
2

  
محلول 
رقیــق 
ســدیم 
  کلرید  

2H (g)   Cl (g)2
  

H O2   غلـیظ

Cl  

H O(l) e

H (g) OH (aq)
2

2

2 2
2

  

Cl (aq)

Cl (g) e2

2
2

  

محلول 
ــیظ  غل
ســدیم 
  کلرید  

Na(l)

   
Cl (g)2

   
Na   Cl  Na (l) e

Na(l)

  

Cl (l)

Cl (g) e2

2
2

  

ســدیم 
ــد  کلری
  مذاب

 

هـا را در زیـر    غلط هستند که صـورت درسـت ایـن گزینـه    » 3«تا » 1«هاي  بنابراین گزینه
  آوریم:   می

واکـنش اکسـایش محلـول     آزاد شده در نـیم هاي  تعداد الکترون»: 1«بیان درست گزینۀ  - 
کلرید مذاب  واکنش اکسایش سدیم هاي آزاد شده در نیم کلرید دو برابر الکترون رقیق سدیم

  است. 
در دو حالت محلول رقیق و محلول  کلرید سدیمدر برقکافت »: 2«بیان درست گزینۀ 

H، فرآوردة مشترك غلیظ (g)2  .را داریم  
کلرید در دو حالت محلول رقیق و محلول  در برقکافت سدیم»: 3«درست گزینۀ  یانب

  یابد.  محلول اطراف کاتد افزایش می pHغلیظ 
افـزایش   NaClگذشت زمان غلظت  باکلرید  نکته: در برقکافت محلول رقیق سدیم

 است.  یابد ولی مقدار آن ثابت می
 --------------------------------------------  

 )رضا باسلیقه(    »3«گزینۀ  - 119
   صحیح هستند. »ت«و  »پ«، »الف«موارد 

   استفاده کرد. AgClهاي نامحلول مثل  توان از نمک در آبکاري نقره نمی
 --------------------------------------------  

 )محمد وزیري(    »4«گزینۀ  - 120
  ها: درست هستند. بررسی عبارت» ث«و » ت«هاي  عبارت

  هاي گالوانی دارد. الف) این سلول، ساختاري همانند سلول
هیـدروژن در   0Eکاتدي است؛ زیرا  0Eب) اختالف پتانسیل مشاهده شده، برابر 

  صفر است.  شرایط استاندارد برابر
0 0 0 0 00E E E E EÏ¼±w kUI¨# kUI¨# kUI¨#kºA
#

  

  هاي هیدروژن است. کننده، انتقال یون پ) کاربرد غشاي مبادله
4   ت) 4 22 2O (g) H (aq) e H O(l)  

1 2560 2 22400 2
molO

?mole mLO
mLO

  

4 0 11 2
mole / mole
molO

  

2ث) با توجه به واکنش کلی سوختن هیدروژن  22 2 2( H O H O)  ضریب
2H  2دو برابرO    2است. بنابراین حجم گاز مصرف شـده در کاتـد(O ، نصـف  (

H)2حجم گاز مصرف شده در آند    است. (
 --------------------------------------------  

  3شیمی   
  

 )سید سحاب اعرابی(  »  3«گزینۀ  - 121
  شونده است. محلول حداقل دو نوع ذره دارد که یکی حالل و یکی حل

 --------------------------------------------  
  )زاده بهزاد تقی(  » 1«گزینۀ  - 122

 ترین حالل آلی صنعتی است. باشد، که مهم ترین حالل صنعتی اتانول می بعد از آب مهم
------------------------ --------------------  

  )امیرحسین معروفی(  »  2«گزینۀ  -123

0نامحلول   01x / g / g g آب
x / g gآب
0 002 25

0 008    Aنمک   100

xمحلو ل    g1 
/ g g آب

x / g gآب
0 12 10

1 2   Bنمک  100

/محلول  کم  g x g0 01 1 
/ g g آب

x / g gآب
0 005 10

0 05  Cنمک  100

 ----------------------------------- ---------  
  )جواد گتابی(  »  2«گزینۀ  - 124

کـنش بـین    دهد که در آن بر هـم  کلرید در آب را نشان می شکل انحالل لیتیم»: 1«گزینۀ 
  دوقطبی است.  - ذرات از نوع یون 

هاي آب از سر مثبـت (هیـدروژن)    هاي یونی در آب، مولکول در انحالل ترکیب»: 2«گزینۀ 
  کنند.  پوشی می آنیون را آب

کلریـد در آب محلـول    محلول است در صورتی که لیتیم هگزانول در آب کم - 1»: 3«گزینۀ 
  است. 
 شود.  کلرید در آب یک فاز تشکیل می با حل شدن نمک لیتیم»: 4«گزینۀ 

 --------------------------------------------  
  )نتاج اکبر ابراهیم(  »  4«گزینۀ  - 125
  سولفات در آب گرماده است. مانحالل لیتی 85) با توجه به نمودار صفحۀ 1
  ) یکی از عوامل موثر در انحالل آنتروپی است.2
S) براي هر دو 3   باشد. می 0
بـه ترتیـب گرمـاده و گرمـاگیر اسـت. بنـابراین دمـاي         KNO3و  KOH) انحالل 4

 و کاهش خواهد یافت.  محلول به ترتیب افزایش
 --------------------------------------------  

 )سید سحاب اعرابی(  »  2«گزینۀ  - 126
/کنیم یک لیتر محلول  فرض می M2   در اختیار داریم: Aاز مادة  5

/ kg gL g
L kg

1 45 10001 14501   جرم محلول در این دما1

1802 5 4501
g A?g A / molA g A

mol A
  

g1450 450   جرم آب در محلول1000

در دماي داده شده  A پذیري انحالل
آب
آب

g gA
x gAg x

1000 450
45100  

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

  )امیرعلی برخورداریون(  »  2«گزینۀ  - 127
  ها:  بررسی گزینه

اسید) برخالف نامش، فاقد گروه عاملی اسیدي  (آسکوربیک Cویتامین »: 1« گزینۀ
(COOH) .در ساختار خود است   
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0/و  1بین  CaSO4انحالل پذیري »: 2« گزینۀ بوده و با توجه به انحالل  گرم 1

  باشد.  دوقطبی می –اي از نوع یون  یونی در آب نیروهاي جاذبه
یابد و در نتیجۀ آن درصد جرمـی   پذیري گازها با افزایش دما کاهش می انحالل»: 3«گزینۀ 

  یابد.   هاي سیر شده، کاهش می گازها در محلول

   درصد جرمی  100  

 
 

Cتولوئن: »: 4« گزینۀ H7 8   

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

  )محمدپارسا فراهانی(  »  2«گزینۀ  - 128
  واکنش انجام شده به صورت زیر است: 

  AgNO (aq) BaCl (aq) AgCl(s) Ba(NO ) (aq)2 23 2 3 2   
واکنش دهندة  BaCl2ت سؤال مشخص است در این واکنش، که از صور همانطور

  آوریم:  مصرفی را به دست می BaCl2اضافی است. ابتدا مقدار 
/ molAgNO molBaCl

?molBaCl mLAgNO
mLAgNO molAgNO

0 6 13 23002 3 1000 23 3
   

/مصرفی   molBaCl0 09 2   
کنـیم تـا مقـدار باقیمانـدة آن      از مقدار اولیۀ آن کم میمصرفی را  BaCl2مقدار 

  شود.  مشخص می
0 4 2400 0 162 2 21000 2

/ molBaCl
?molBaCl mLBaCl / molBaCl

mLBaCl
   

/ مانده باقی   mol / mol / molBaCl0 16 0 09 0 07 2   

  molCl?molCl / molBaCl / molCl
molBaCl
20 07 0 142 1 2

   

  / molCl[Cl ] / M
( ) L

0 14 0 23300 400 10
  

 ترین شیوة بیان غلظت است.  نکته: موالر رایج
------------------ --------------------------  

  )امیر قاسمی(  »  4«گزینۀ  - 129
  C ad C / g.L 110 10 70 1 42   )(g)(غلظت 994

  HNO g.mol   جرم مولی  1633

  994
63

  موالریتهموالریته

/غلظت موالر اسید غلیظ mol.L 115 8  
  M V M V / V /15 8 0 2 2501 1 2 2 1   

3اسید غلیظ    161V / mL  

  )زهره صفایی(  » 1«گزینۀ  - 130
  موالل سدیم هیدروکسید: 2محلول 

  nM n / / L / mol
V

2 22 0 5 1 11   
  ?gNaOH / / gNaOH1 11 40 44 4   

  V mL / L500 0 5   
gNaOH g
/ g x / g

80 1080
44 4 599 4

  
 

m / g g gd / /
V mL mL mL

599 4 1 1988 1 199
500

 

 --------------------------------------------  
  رسول عابدینی زواره)(  »  4«گزینۀ  - 131

  
x

x g

x x g

120 100 10150100
225 100 502200

  درصد جرمی

  ( )g / mol
g / mol

10 50 1   در دو محلول NaOHتعداد مول  540

  NaOH H SO Na SO H O2 22 4 2 4 2   

  molH SOmolNaOH x / molH SO
/ mol x

12 2 4 0 75 2 41 5
   

  
ppm

/ mol g.mol x g
x

610 15000

10 75 98 610 4900
   

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

  )پرویزي شهرام شاه(  »  2«گزینۀ  -132
  اند.  آمونیاك الکترولیت ضعیف است ولی سه ترکیب دیگر الکترولیت قوي

لیل نامحلول بودن در آب، رسـانایی  سولفات با وجود آن که الکترولیت قوي است، به د باریم
 الکتریکی کمی در آب دارد. 

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

  )حمید یزدانی(  »  3«گزینۀ  - 133
 دهد. میلی لیتر از خون نشان می 100هاي گلوکز را در  گرم تعداد میلی

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

  ین معروفی)امیرحس(  »  2«گزینۀ  -134
یابد. پـس ظـرف سـمت     شوندة غیرفرار فشار بخار محلول کاهش می با حل کردن یک حل

با توجه به این مطلب که گازها از جـاي  »). پ«ترین فشار بخار را دارد. (نادرستی  راست کم
روند، به مرور زمان فشار بخار باالي ظرف سمت راست تـا بـه تعـادل     فشار می پرفشار به کم

شود. پس بـا گذشـت    تري از این گاز به مایع تبدیل می یابد و میزان بیش ایش میبرسند افز
این اتفـاق  ») الف«یابد. (درستی  زمان حجم مایع موجود در ظرف سمت راست افزایش می

گـاه فشـار    کلریـد هـیچ   خاطر وجود سدیم افتد که فشار بخارها برابر شوند. اما به تا زمانی می
یابـد.   این فرآیند تا تمام شدن حجم مایع سمت چـپ ادامـه مـی   شود و  بخارها یکسان نمی

 »)ب«(درستی 
 --------------------------------------------  

  )حامد رواز(  »  4«گزینۀ  - 135
0افزایش نقطۀ جوش آب  میزان   گراد است.  درجۀ سانتی /2

  مقدار ماده حل شده                  
  

  مقدار ماده حل شده     مقدار حالل
  با توجه به انحالل پذیري

  گازها قابل  بسیار کم
 باشد.  نظر می صرف

  غلظت 
 جرم مولی

  جرم حل شونده
 جرم محلول

  حل شونده
  

  

 حل شونده

  جرم حل شونده
 جرم محلول

محلول
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  i  0/غلظت موالل   میزان افزایش نقطۀ جوش 5

  /0 0غلظت موالل 2غلظت موالل 2 2 0 5/ /   
11مول یا  2/0موالل یعنی  2/0 7/ g  در  گرم آب حل شـده  1000حل شونده در

1011نتیجه جرم محلول برابر    گرم است.  /7

  / / %
/

11 7100 100 1 15
1011 7

  درصد جرمی 
 --------------------------------------------  

  )محمود حیان بروجنی(  » 1«گزینۀ  -136
  نقطۀ جوش و نقطۀ انجماد با خواص کولیگاتیو مرتبط است. موارد اول تا سوم.  

 ورد چهارم در مورد فشار بخار مایع خالص است که ارتباطی با خواص کولیگاتیو ندارد. اما م
 --------------------------------------------  

  )رسول عابدینی زواره(  »  3«گزینۀ  - 137
شود. انـدازه ذرات   نشین نمی هایی ناهمگن هستند که ذرات سازندة آنها ته کلوییدها مخلوط

نانومتر است. بنابراین  100نانومتر و اندازه ذرات سوسپانسیون بیشتر از  100تا  1کلویید از 
 ذرات سازنده کلویید ریزتر از ذرات سازنده سوسپانسیون است. 

 --------------------------------------------  
  )نژاد یاسمین عظیمی(  »  4«گزینۀ  -138
  الکترولیت قوي است.  آید. بنابراین هیدروکسید یک باز قوي به شمار می ) کلسیم1
هـاي   آید که به شـمار ذره  ) نقطۀ جوش یک محلول یکی از خواص کولیگاتیو به شمار می2

  ها.  شونده بستگی دارد نه به نوع آن حل
ها ظاهري کـدر یـا    هاي ناهمگن هستند که برخالف محلول ) دقت شود کلوییدها مخلوط3

  مات دارند. 
) به کلوییدها NaClحلول الکترولیت (مثل ) در کتاب درسی گفته شده افزودن م4

 شود. ها می سبب لخته شدن آن
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین معروفی(  »  3«گزینۀ  - 139
  بررسی عبارات:

کنـد   الف) درست. انحـالل یـد در تولـوئن تقریبـاً تغییـري در دمـاي محلـول ایجـاد نمـی         
)H   یابد. نیترات گرماگیر است و دماي محلول کاهش می ) اما انحالل آمونیوم0

  پذیري هر دو افزایشی است. ب) نادرست. تاثیر دما بر انحالل
کـه سـمی و    Cl2در اثر واکـنش ایـن دو ترکیـب     92پ) درست. طبق واکنش صفحۀ 

  شود. زردرنگ است، تولید می
  باشد.   ت) درست. صابون مایع فاقد عنصر فلزي نمک آمونیوم می

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

  )امیرعلی برخورداریون(  »  3«گزینۀ  - 140
  بررسی موارد: 

  محلول اول     غلظت موالر × شونده = حجم محلول  مول حل        
  جرم حل شونده  اول:  مورد

  محلول دوم       غلظت موالل × شونده = جرم حالل  لح مول         

1kgچگالی محلول به تقریب برابر چگالی آب 
( )

L
است. بنابراین اندازة حجم محلول  

  تر است.  تر بوده و جرم حل شونده در محلول اول بیش از جرم حالل بیش

سـال سـوم دبیرسـتان صـحیح      شـیمی  103مورد دوم: این جمله با توجه به شکل صفحۀ 
  است.

Cسوم: فرمول آن  مورد H SO Na18 29 ها در  است. بنابراین مجموع شمار اتم 3
  است. 52آن برابر 

تري در کـاهش نقطـۀ انجمـاد نسـبت بـه       شوندة غیرفرار اثر بیش مورد چهارم: افزودن حل
  افزایش نقطۀ جوش دارد. (در غلظت برابر)

شـود و   کلریـد در آب حـل نمـی    مورد از این جهت نادرست است که نقـره مورد پنجم: این 
 تواند رسانایی الکتریکی محسوسی داشته باشد. بنابراین در حالت نامحلول نمی

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

  2شیمی   
  

  حسن رحمتی کوکنده)(  »  3«گزینۀ  - 141
ترکیب آلی نیسـت. صـرف    داري کربنیب دارند اما هر ترک هاي آلی کربن تمام ترکیب

هاي معـدنی بـه    ها و شمار اندك دیگري که ترکیب نظر از اکسیدهاي کربن، کربنات
توان شیمی کربن و شیمی معـدنی را شـیمی دیگـر     آیند، شیمی آلی را می شمار می

  عنصرها تعریف کرد.
 --------------------------------------------  

  )اب اعرابیسید سح(  »  3«گزینۀ  - 142
  هاي نادرست: بررسی گزینه

  اي دارد نه الماس. گرافیت ساختاري الیه»: 1«گزینۀ 
  آسا دانست. توان یک مولکول غول هر بلور الماس نه گرافیت را می»: 2«گزینۀ 
 بو است. اکسید بی مونو کربن»: 4«گزینۀ 

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

  )براهیم نتاجاکبر ا(  » 1«گزینۀ  -143
  هاي داراي کربونیل ممکن است آلی باشند. الف) ترکیب

مانند فرمالدهید  

O
||

H C H   
 ت) نیازي به حضور کاتالیزگر نیست.

 --------------------------------------------  
  )فرد فاضل قهرمانی(  »  4«گزینۀ  - 144

  سختی الماس بیشتر از گرافیت است.  طول پیوند در الماس بزرگتر از گرافیت است.
تر از الماس است. مرتبه پیونـد در گرافیـت بزرگتـر از المـاس      زاویه پیوند در گرافیت بزرگ

 است. رسانایی گرافیت بیشتر از الماس است. 
 --------------------------------------------  

  )فرشاد میرزایی(  »  4«گزینۀ  - 145
  ها:   بررسی گزینه

یت، هر اتم کربن با آرایش سه ضلعی مسطح (نه چهار وجهی) به سه اتـم کـربن   ) در گراف1
  دیگر متصل است. 

نـه  دروالسـی (  آسا، نیروي ضعیف وان اي غول هاي صفحه ) در گرافیت، بین مولکول2
  ) برقرار است. نیروي جاذبه قوي

ریان فقط گرافیت رساناي ج. اما هستند) الماس و گرافیت هر دو جامد کوواالنسی 3
  باشد.  برق می

) در بلور الماس هر اتم کربن با چهار کربن دیگر با آرایـش چهـار وجهـی منـتظم پیونـد      4
 دهد. (درست است)  می

  گرم حل شونده
 گرم محلول
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  )بابک محب(  »  3«گزینۀ  - 146

ها هر اتم کربن با چهار پیوند کوواالنسـی بـه    فقط عبارت چهارم درست است، زیرا در آلکان
باشـند. واکـنش سـوختن و     هاي سیر شده می آلکانچهار اتم دیگر متصل هستند، بنابراین 

  کنند.  ها در آنها شرکت می هایی هستند که آلکان ها از جمله واکنش با هالوژن  واکنش
  ها:  اما در مورد سایر عبارت

کربن و در عبارت سـوم   2در عبارت اول وجود ندارد درست است و در عبارت دوم، بیش از 
متیـل هگـزان درسـت اسـت؛ ضـمناً از ایزومـر        - 3نـداریم و  متیل هگزان  - 4آلکانی با نام 

دار آن بـراي پـر کـردن انـواع      زنجیر بوتان در پر کردن گاز فندك و از ایزومـر شـاخه   راست
  شود.  ها استفاده می افشانه

CH CH CH CH CH CH
|
CH

6 5 4 3 2 1
3 2 2 2 3

3

 

  
CH CH CH CH
CH CH CHC H |

CH

3 2 2 3
3 34 10

3

  

 ----------------------------------------- ---  
  )امیر قاسمی(  »  3«گزینۀ  - 147

  تواند به این صورت باشد. ساختار گستردة ترکیب مورد نظر می
  دي متیل هپتان  – 4و  3

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

  )بابک محب(  »  3«گزینۀ  - 148
کند.  دهد و اتانول تولید می نادرست هستند. اتن با آب واکنش می» پ«و » ب«هاي  عبارت

 شود. ها استفاده می از گاز بوتان براي پر کردن فندك و متیل پروپان براي پر کردن افشانه
 --------------------------------------------  

  )بابک محب(  »  2«گزینۀ  - 149
پـروین تهیـه    عبارت دوم نادرست است. زیرا از گرما دادن پروپن بدون حضور کاتالیزگر پلی

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

  )رضا اکبري(  »  3«گزینۀ  - 150
4بوتان  مادهاند. این  همۀ موارد به جز مورد آخر درست 10(C H   باشد:  می(

  است.  پروپانمورد اول: گاز پر کننده افشانه متیل 
Cدوم: فرمول مولکولی نفتالن  مورد H10   است.  8

  پیوند دوگانه وجود دارد.  5ورد سوم: در ساختار لوویس نفتالن م
 طور عمده از متان تشکیل شده است.  مورد چهارم: گاز طبیعی به

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

  )سپهر طالبی(  »  3«گزینۀ  -151
  ) مربوط به گرافیت است. 2) مربوط به الماس و شکل (1شکل (

 –) یگانـه اسـت. پیونـد کـربن     1کـربن در شـکل (   –: پیوند کربن 2و  1 هاي بررسی گزینه
) بیشتر از 2) خصلت دوگانه (رزونانسی) نیز دارد و مرتبه پیوند در شکل (2کربن در شکل (

) بیشـتر اسـت. زاویـه پیونـدي در     1) است، به همین دلیل طول پیوند در شکل (1شکل (

/) 1شکل ( 0109   است. 0120) دقیقاً 2ر شکل (و د 5
هـاي دوگانـه و رزونـانس در یـک الیـه،       گرافیت به دلیل وجـود پیونـد  »: 3«بررسی گزینۀ 

  رساناي جریان برق است.  
کـربن در   –) مربوط به الماس بوده و انرژي پیوند کربن 1شکل (»: 4«بررسی گزینۀ 

تـر از یـک    هاي کربن در بنزن بیش یوند میان اتمآن کمتر از بنزن است. زیرا مرتبۀ پ
 است.

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین معروفی(  » 1«گزینۀ  - 152

C H Brn n x x2 2 
x C H Br n nn n1 188 80 14 1 14 1072 1 

n آید دست نمی به صحیح  
x C H Br n nn n2 188 160 14 22 2 

  3xشود. می 188جرم مولی بیشتر از 
2ترکیب  فرمولپس  4 2C H Br .خواهد بود  

.. ..
:Br: :Br:

| |
H C C H

| |
H H

 

  13هاي پیوندي و ناپیوندي  شمار جفت الکترون مجموع
13 2 16
6

/ 

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

  )فرشاد میرزایی(  »  4«گزینۀ  - 153
  ها:   بررسی گزینه

  ) بوي بد ماهی فاسد شده ناشی از تري متیل آمین است نه آمید.1
  ) کوالر داراي گروه عاملی آمیدي است نه آمینی.2
  ید است.ترین آلدهید، فرمالده ) ساده3
  کربن وجود دارد.  –) در گروه عاملی کتون و آلدهید پیوند دوگانه اکسیژن 4

 

آلدهید   
O
||
C H

کتون    
O
||
C

   

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

  )پرویزي شهرام شاه(  »  2«گزینۀ  - 154
  ایبوبروفن است.  ساختار داده شده مربوط به داروي 

اند. در ساختار آن تنهـا یـک گـروه عـاملی کربوکسـیلیک       هاي دوم و پنجم نادرست عبارت
  است.  37هاي پیوندي در آن برابر  اسید وجود دارد. شمار جفت الکترون

 
  هفت اتم کربن و یک اتم اکسیژن در آن داراي سه قلمرو الکترونی هستند.

  بوتان  فندك ر د
  

 متیل پروپان  افشانهدر    

forum.konkur.in



 
  40:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  99ماه  فروردین 29آزمون غیرحضوري 

   
  )ديسید رحیم هاشمی دهکر(  »  2«گزینۀ  - 155

  هاي نادرست: بررسی عبارت
C) نفتالن: 1 H10 8  
3 (C O .(کربونیل) در ساختار هر دو وجود دارد  
و بــوي بــد مــاهی فاســد شــده ناشــی از   Oو  N ،H ،C) آمیــدها شــامل 4

 آمین است نه آمیدها. متیل تري
 --------------------------------------------  

  )حسن ذاکري(  »  4«گزینۀ  - 156

 هپتانون -2) ترکیب 2و در ماده ( ) بنزآلدهید با فرمول 1( مادهدر 

با فرمول 

O
||

CH CH CH CH CH C CH3 2 2 2 2 وجود دارد  3
هـا اسـت. در گـروه عـاملی هـر دو       از خـانواده آلدهیـدها و دومـی از کتـون     که اولی
O
||
C شود.  یافت می  

  باشند.  قلمرو می 3در ترکیب بنزآلدهید کربن و اکسیژن هر دو داراي 
7هپتانون  – 2 فرمول 14C H O باشد.  می 

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

  )امیر قاسمی(  »  2«گزینۀ  - 157
هـاي عـاملی آن در شـکل     کـه گـروه   استساختار مذکور مربوط به مولکول آسپارتام 

  مشخص است: 

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

  )بابک محب(  »  4«گزینۀ  - 158
ران اسـیدي دارد و بـراي بیمـا    عاملیعبارت (الف) نادرست است چون آسپرین گروه 

هاي  باشد. عبارت (ب) نادرست است زیرا بوي گل مبتال به زخم معده کامالً مضر می
هـا اسـت. عبـارت     هاي آلی با گروه عاملی الکلی در آن رز و محمدي ناشی از مولکول

نیز نادرست است زیرا کـوالر پلیمـري اسـت کـه داراي گـروه عـاملی آمیـدي        » ت«

)

O
||
C N

|
  د. باش می )

هـاي عـاملی آمینـی، آمیـدي و      نادرست است. زیرا در ایبوبروفن گـروه » ث«عبارت 
  استري وجود ندارد.

  )سعید فاضل(  »  2«گزینۀ  - 159
Cها بـه صـورت    عمومی آلکان فرمول Hn n2 هـا بـه صـورت:     و جـرم مـولی آن   2

n n12 2 2   
  M n n n C Halkan 14 2 86 14 84 6 6 14   

  هگزان نرمال 

H H H H H H
| | | | | |

H C C C C C C H
| | | | | |

H H H H H H

   

  

  متیل پنتان  -2

H H H
| | |

H C C C C C H
| | |

H H CH

5 4 3 2 13 3

3

  

  

  دي متیل بوتان  -2و 2

CHH
| |

H C C C C H
| |

H CH

3

4 3 2 13 3

3

  

  

  دي متیل بوتان  -3و  2

CH H
| |

H C C C C H
| |

H CH

3

4 3 2 13 3

3

  

  

5  پنتان  متیل -3 4 2 2 13 3

3

H H H
| | |

H C C C C C H
| | |

H CH H

  

 ----------------------- ---------------------  
  )سید سحاب اعرابی(  » 1«گزینۀ  - 160

  -1هاي کربن با عدد اکسایش  تعداد اتم10(*)
(   ها با سه قلمرو الکترونی اتم تعداد16(

10 5
16 8
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