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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 

گر -101 Aا x x x    22 3 2 3 Bباشد، حاصل 28 ( x x )A   7  كدام است؟ 4

۱ (۱۱  ۲ (۱۲  ۳ (۱۳  ۴ (۱۴  

گر -102 nا
n(n )

a
 1

2،nb n! و دنبالهx , a , b , a , y , ...2 3 42 xيک دنباله درجه دوم باشد، مقدار 1 y چقدر است؟ 

۱(/4 5    ۲(/4 5   ۳ (۵  ۴(5  

گر باقی - 103 x2بر P(x)مانده تقسيم ا xfمانـده تقسـيم پذير باشـد، باقی بخش x3بر P(x)و ۲برابر  1 (x) xP( ) (x )P( x )    1 14 

 كدام است؟ x2بر

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۱ 

گر -104 logا (A )3
2
B|و 3 |1 های معادله ريشهx(x ) 3  تواند باشد؟ كدام می ABباشند، حاصل  4

۱(5    ۲(4    ۳ (۴  ۴(3   

گر  - 105 xدر ناحيه دوم و xا sinx
x
 


2  تواند باشد؟ كدام می xباشد، محدوده  04

۱(/( , ]2 5 3      ۲(( , )3 4    

۳([ , )3 4      ۴(( , ) 4  

yنقطه روی سهمی ۴ -106 x( x) 4 ها تا محور  قرار دارد كه فاصله آنx های اين چهار نقطه چقدر است؟ است. مجموع مربعات طول ۳ها برابر 

۱ (۲۸  ۲ (۳۲  ۳ (۲۹  ۴ (۳۰ 

xfتابع - 107 (x)
x



1
كنيم، تـابع حاصـل  دهيم، سپس طول نقـاط را نصـف مـی ها و در جهت مثبت انتقال میxواحد در راستای محور را يک  1

f)/ناميم. ريشه معادله می g(x)را g)(x)  2  كدام است؟ 75

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۵  ۴ (۸ 

گر - 108 xهای معادله ريشه و ا x  2 1 باشند، مقدار 0 4  كدام است؟ 4

۱ (۱۱  ۲ (۳  ۳ (۷  ۴ (۹ 

گر -109 fا (x) x 1 وg(x) x x  2 4  كدام است؟ (x)(fog)باشد، برد تابع 5

۱([ , )  1     ۲(    

۳(( , )  1      ۴([ , ) 0  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

گر -110 fا (x) x | x |  2 f، ضابطۀ 1 (x)1 كدام است؟ 

۱(f (x) | x | x    1 1 2 123 3 3    ۲(f (x) | x | x    1 1 2 123 3 3   

۳(f (x) | x | x    1 1 2 123 3 3    ۴(f (x) | x | x    1 1 2 123 3 3   

fوارون تابع -111 (x) x x  2 xخط  1 y 2  كند؟ را با كدام طول قطع می1

۱ (۱  ۲(1    ۳ (۲  ۴(2  

گر - 112 yصفرهای تابع و ا x ( m )x m    2 2 1 3 باشد و رابطۀ 1   3 1 2  كدام است؟ mحدود  ها برقرار باشد،  بين ريشه 1

۱(m      ۲(m  19 111    

۳(m  19
11      ۴(m 1  

log/كه در صورتی -113 3 2 1 log6باشد، حاصل 25  كدام است؟ 8

۱(15
26    ۲(17

26    ۳(17
28    ۴(15

28  

رفـت و برگشـت بـه  C  به شهر  Aتوان از شهر  در شكل زير مشخص شده است. به چند طريق می Dو  A ،B ،Cمسيرهای بين چهار شهر  - 114

 طوری كه در مسير برگشت از مسير رفته استفاده نشود؟

۱ (۶۰    

۲( ۱۳۲    

۳ (۳۳    

۴ (۱۴۴ 

گر -115 sinxا siny sinz   3 باشد، مقدارsin x cos y sin z 1401 2022  چقدر است؟ 2021

۱ (۲    ۲ (۳  

۳(3      ۴(2  

 است؟ AHHچند برابر مساحت مثلث ABCبا توجه به شكل زير، مساحت مثلث  - 116

۱ (۳    

۲ (۴    

۳(/4 5     

۴(/3 5   
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

||ABدر شكل زير - 117 DE||GF  است، مساحت مثلثABG االضالع چند برابر مساحت متوازیDEHG است؟ 

۱(/3 5      

۲ (۳    

۳(/2 5      

۴ (۲  

  

 ؟با چه احتمالی هر سه فرزند دختر است يک خانواده سه فرزندی حداقل دو فرزند دختر دارند،  -118

۱(7
8  ۲(1

3  ۳(1
4  ۴(1

8  

fدامنۀ تابع - 119 (x) x log
x |x |

  
 

2 11 2  كدام است؟2

۱(( , )2 4
3 3    ۲([ , ]2 13    ۳(( , ]2 13    ۴([ , ]1 1   

|تابع -120 x | ax x
f (x)

[ x ] x

    
 

2
2

1 2
2

xدر   fپيوسته است، 2 ( ) f ( )  1  چقدر است؟ 1

 6  ۳(8  ۴(2)۲  صفر) ۱

مقدار - 121
x ( )

sinxlim
[ ] x

x
  1

2
1 6

 كدام است؟ 

۱(    ۲(    ۳(sin 1
2    ۴(sin 1

2  

گر -122 logا (sinx) A2 باشد، حاصلcos xlog
sin x


2 4

1  كدام است؟ 2

۱(A1  ۲(A1 2  ۳(A1 3  ۴(A1 4 

123- f  ،تابع خطیg تابع درجه دوم و
x

flim ( )(x)
g


2

است. مقدار 2
x

g(x)
lim

xf (x)
 كدام است؟ 

  fنصف شيب خط ) f    ۲برابر شيب خط ) ۱

 صفر) f    ۴شيب خط دو برابر ) ۳

]در كدام نقطه از بازه -124 , ]0 fآهنگ متوسط تابع 4 (x) x x   ای آن برابر است؟ با آهنگ لحظه 25

۱(10 2
4    ۲(5 5

2    ۳(5 5
2    ۴(10 2

4  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

|مماس چپ تابع معادله نيم - 125 x |
f (x)

x [ x]


 2
2

3
xدر    كدام است؟ 2

۱(/ /y ( )x 0 2 0 1      ۲(/ /y ( )x 0 2 0 1    

۳(/ /y ( )x 0 2 0 3      ۴(/ /y ( )x 0 1 0 2  

گر نقطۀ -126 )Mا , )1 fنقطه بحرانی تابع 2 (x) x bx cx  3 fباشد، عرض مينيمم نسبی تابع 2 (x) كدام است؟  

۱(۱    ۲(۲    ۳(2    ۴(1  

 دهيم، بيشترين حجم جسم توليد شده چقدر است؟ ارنش دوران میرا حول يكی از محورهای تق 12مستطيلی به قطر -127

۱(2    ۲(3    ۳(4    ۴(5  

yمعادالت اقطار بزرگ و كوچک يک بيضی - 128 ( m )x m

y mx

   
 

2 3 گر يكی 2 )Fهای آن از كانون است. ا , )3 5
2 باشد، فاصله كانونی بيضـی  2

m)چقدر است؟ )  1
2 

۱ (8 2  ۲ (6 2  ۳ (4 2  ۴ (2 2 

xترين فاصله نقاط دايره كم -129 y x y    2 2 2 4 1 xاز خط 0 y  3 4 10  چقدر است؟ 0

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴(/1 5  

گر نه اول رو شود و نه مركب، سه سـكه پرتـاب  تاسی را پرتاب می - 130 گر عدد مركب رو شود دو سكه و ا گر عدد اول رو شود يک سكه و ا كنيم ا

 شود؟ ظاهر می» رو«ی حداقل يک بار كنيم. با چه احتمال می

۱(16
27  ۲(35

48  ۳(31
48  ۴(37

48  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  هده کنید.مشا DriQ.com وبسایت

  
 را انتظار داشت............. ان تو می ،............دانه كه  نوعی ياختۀ گياه نهان............ ای از تقسيم كاستمان  در مرحله -131

  های دوک به تترادها های دوک همانند اتصال رشته شود ـ افزايش طول رشته يک ـ غشای هسته ناپديد می) ۱

  های دوک اتصالی ناحيۀ سانترومر برخالف كوتاه شدن رشته  ـ تجزيۀ پروتئين  دهد رخ میی يک صفت ها يک ـ جدايی الل) ۲

  ها شود ـ دو برابر شدن تعداد سانترومرها برخالف مضاعف شدن سانتريول می دو ـ تقسيم سيتوپالسم آغاز) ۳

كثر فشردگی فام های دوک رخ می دو ـ تخريب كامل رشته) ۴   ها تن دهد ـ تشكيل مجدد پوشش هسته همانند حدا

چنـين در  ديده است و هم ای مغزی آسيبه ساله كه دارای مشكل در روند انعقاد خون و ياخته ۲۲چه تعداد از موارد زير در رابطه با يک مرد  -132

  اند، به طورحتم درست است؟ اعالم نموده Oآزمايشات پزشكی، گروه خونی او را

  يک الل نهفته وجود دارد.حداقل تن جنسی او،  ترين فام الف) بر روی بزرگ

  كتونوری را دارند. ب) دارای والدينی است كه هر دو، حداقل يک الل نهفتۀ بيماری فنيل 

  های خونی خود فاقد هر گونه كربوهيدرات است. ترين ياخته ج) در غشای كوچک

  شوند. های گروه خونی يافت نمی اين فرد، الل ۹های شمارۀ  تن د) بر روی فام

  صفر) ۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

  كند؟ تكميل می نادرستهای زير، عبارت زير را به طور  يک از گزينه كدام - 133

 »به دنبال داشته باشد............. را همانند ............ تواند  معده، می............ های  ساله، آسيب به ياخته ۳۷نوی در يک با«

  شكل لولۀ گوارش ای ها در بخش كيسه كناری ـ تبديل مغز زرد به مغز قرمز در استخوان ران ـ اختالل در گوارش پروتئين) ۱

  سازهای پروتئازهای معده پيدها ـ كاهش ترشح پيشاصلی ـ اختالل در گوارش لي) ۲

  های اصلی های كناری ـ كاهش ترشح پپسينوژن و ليپاز از ياخته از ياخته HClريز ـ كاهش ترشح  درون) ۳

  ـ اختالل گوارش در بيشتر ليپيدهای رژيم غذايی B12پوششی سطحی ـ كاهش جذب ويتامين) ۴

  درست است؟» دوجنسی«وارد زير در رابطه با هر دانۀ گردۀ توليدشده در گياه آلبالو چه تعداد از م -134

  الف) دارای ديوارۀ متخلخل و بدون تزئينات است.

  ب) حاصل نوعی تقسيم غيركاستمانی است.

  شود. ج) در حلقۀ سوم گل توليد می

 شود. افشانی از بساک خارج می د) طی گرده

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱

 ............ اور (چليپايی شدن)،  د كراسينگفراين - 135

  های همتا همراه است. همانند جهش مضاعف شدن با تبادل قطعاتی بين كروموزوم) ۱

  شود. های نوتركيب می همواره باعث ايجاد فامينک) ۲

  شود. های جديد و تداوم تنوع تواند باعث توليد الل زنندۀ تعادل جمعيت، می همانند يكی از عوامل برهم) ۳

  های ثانويۀ مردان رخ دهد. تواند در اسپرماتوسيت جايی، نمی برخالف جهش جابه) ۴
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

............ در ............ يابد؛ ايـن هورمـون ممكـن  می............ های جانبی  های رأسی گياه شمعدانی، مقدار نوعی هورمون در جوانه با قطع جوانه -136

 دارای نقش باشد.

  های درشت و بدون دانه افزايش ـ نيست ـ توليد ميوه) ۱

  ها های هوايی موجود در روپوست برگ كاهش ـ است ـ بستن روزنه) ۲

  ای كنندۀ ديوارۀ ياخته های تجزيه كاهش ـ نيست ـ توليد و ترشح آنزيم) ۳

  كنندۀ آندوسپرم دانه های تجزيه افزايش ـ است ـ ترشح آنزيم) ۴

خاطره در انسان به درستی  Tمانندسازی دنای خطی موجود در هستۀ يک ياختۀ لنفوسيت های زير، در رابطه با فرايند ه چه تعداد از عبارت - 137

  بيان شده است؟

  شوند. الف) هليكازهای موجود در هر دوراهی همانندسازی باعث شكستن پيوند هيدروژنی بين دو رشتۀ دنا می

  دهد. ا را در ساختار رشتۀ در حال ساخت قرار میه فسفاته كردن نوكلئوتيدهای آزاد هسته، آن ب) آنزيم دنابسپاراز، پس از تک

  دهد. شود و هر آنزيم بسپاراز، همانندسازی يک رشتۀ دنا را انجام می ج) هر رشتۀ دنا توسط يک آنزيم بسپاراز همانندسازی می

 كند. ها از اطراف دنا، مارپيچ دنا را به تدريج باز می د) آنزيم هليكاز، پس از جدا كردن هيستون

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 ............ انسان ............ قلب متصل است، ............ در ماهی حوض، رگی كه به حفرۀ  - 138

  است. CO2های ششی ـ دارای خونی با غلظت باالی تر ـ همانند سياهرگ كوچک) ۱

  دار است. باالی مواد زائد نيتروژن های بند ناف ـ دارای خونی با غلظت تر ـ برخالف سياهرگ بزرگ) ۲

  كند. های ششی ـ خون تيره را به قلب نزديک می تر ـ برخالف سرخرگ كوچک) ۳

كسيژن را از قلب خارج می بزرگ) ۴   كند. تر ـ همانند سرخرگ آئورت ـ خونی با غلظت باالی ا

 را مشاهده كرد............. ) در عضلۀ (عضالت............ توان  می............ در يک انسان سالم، حين  -139

  دم عادی ـ كوتاه شدن طول نوار روشن همانند كوتاه شدن طول ساركومر ـ گردنی) ۱

كتين و ميوزين ـ بين دم عميق ـ ثابت ماندن طول نوار تيره برخالف افزايش هم) ۲   ای خارجی دنده پوشانی ا

گم كومر برخالف كاهش طول رشتهسار Zها و خطوط  بازدم عادی ـ افزايش فاصلۀ بين ميوزين) ۳ كتين ـ ديافرا   های ا

  ساركومر ـ شكمی  Zبازدم عميق ـ كاهش وسعت بخش روشن وسط ساركومر همانند افزايش فاصلۀ بين خطوط ) ۴

  كنند؟ تكميل می نادرستیچه تعداد از اين موارد، عبارت زير را به  -140

  »ساله باشد. ۳۶در يک زن ............ بيش از حد هورمون ............  تواند از اثرات می............ توان اذعان داشت كه  می«

  الف) بروز مشكل در روند انعقاد خون ـ كاهش ـ پاراتيروئيدی

  نفرين متوالی در نوار قلب ـ افزايش ـ اپی Rتر شدن فاصلۀ بين دو موج  ب) كم

كتين   ج) اختالل در فرايندهای دستگاه توليدمثل ـ كاهش ـ پروال

  كاهش شديد فشار اسمزی خون ـ افزايش ـ ضد ادراری د)

  ۱) ۲    صفر) ۱

۳ (۲    ۴ (۳   
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 ............ در بين جانوران است، برخالف ............ ترين  در جانوری كه دارای ساده - 141

  كنند. جايی مواد درون بدن كمک می ساختار عصبی ـ نوعی كرم پهن آزادزی، حركات بدن به جابه) ۱
  خواری عوامل بيگانه را مشاهده كرد. هايی با قابليت بيگانه توان ياخته ان، میآبشش ـ انس) ۲
  با محل خروج مايعات از بدن، متفاوت است. دستگاه گردش مواد ـ هيدر، محل ورود مايعات به بدن، ) ۳
  دستگاه گردش خون بسته ـ زنبور عسل، قلب در سطح پشتی بدن قرار دارد.) ۴

 ............ مثالی از نوعی رفتار جانوری است كه .. ..........توان گفت  می -142

  گيرد. های جانوری در خطر انقراض مورد استفاده قرار می حاوی گوشت توسط كالغ ـ امروزه توسط پژوهشگران برای حفظ گونه  باال كشيدن تكۀ نخ) ۱
  كند. كند، ارتباط برقرار می داش يا تنبيهی كه دريافت میتهوع پرنده، پس از خوردن پروانۀ مونارک ـ در آن جانور بين رفتار خود و پا) ۲
  تواند به محرک شرطی تبديل شود. دهد، محرک طبيعی پس از مدتی می ترشح بزاق توسط سگ پاولوف ـ نشان می) ۳
  كند. ها ـ فقط در جانوران دارای طناب عصبی پشتی بروز می عدم پاسخ جوجۀ پرندگان به افتادن برگ) ۴

 انتظار است............. به طور قطع توليد ............ ميانبرگ اسفنجی گياه لوبيا، طی چرخۀ كالوين، هنگامی كه  در يک ياختۀ -143

  دهد ـ نوعی مادۀ آلی دوفسفاته، دور از  كربنه رخ می كربنه به قند سه تبديل اسيد سه) ۱
  لئوتيدی، دور ازشود ـ نوعی مولكول دارای ساختار نوك نوعی قند دوفسفاته توليد می) ۲
  فسفاته، قابل  كربنۀ تک دهد ـ نوعی قند سه رخ می ATPهای فسفات در مولكول  شكستن پيوند بين گروه) ۳
كنش كربنۀ آلی دچار كاهش می نوعی اسيد سه) ۴ كوئيدی شناخته می شود ـ مولكولی كه به عنوان گيرندۀ نهايی الكترون در وا   شود، قابل های تيال

  كند؟ تكميل می نادرسترد زير، جملۀ زير را به صورت چه تعداد از موا -144

  »............ هر جاندار حاصل از بكرزايی، «

  تن است. الف) در هستۀ هر ياختۀ پيكری خود دارای يک مجموعۀ فام

  كند. پذيری كم در آب را دفع می دار با انحالل های مالپيگی، نوعی مادۀ زائد نيتروژن ب) به كمک لوله

  طناب عصبی پشتی و قلب شكمی است.ج) دارای 

 د) فاقد توانايی انجام توليدمثل جنسی است.

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

 ............ در قلب خود هستند، به طور حتم ............ دارانی كه دارای  توان گفت همۀ مهره می - 145

كسيژن را بين آب و مويرگ) ۱   كنند. های آبششی مبادله می های درون تيغه يک بطن ـ در دستگاه تنفس خود، ا
  كنند. ها برای دفع آمونياک و اوريک اسيد استفاده می در دستگاه دفع مواد زائد خود، فقط از كليه  دو بطن ـ) ۲
  تر است. های بويايی بزرگ ها، اندازۀ مخچه از مخ و لوب يک دهليز ـ در دستگاه عصبی مركزی آن) ۳
  يافته برای لقاح داخلی هستند. های تخصص ، دارای اندامدو دهليز ـ در دستگاه توليدمثل خود) ۴

  كند؟ تكميل می نادرستیها، عبارت زير را به طور  يک از گزينه كدام -146

 »............ توانند  می ،............توان گفت كه فقط گروهی از  می............ در رابطه با زنجيرۀ انتقال الكترون غشای «

كيزه ـ پروتئين) ۱ كسايش ـ الكترون Hای پمپ كنندۀ ه را   را از خود عبور دهند. FADH2های حاصل از ا

كوئيد ـ پروتئين) ۲ كوئيد باشند.را از خود دارند ـ در تماس با هر دو اليۀ فسفو p680های آزادشده از هايی كه توانايی عبور الكترون تيال   ليپيدی غشای تيال
كوئيد ـ پروتئين) ۳ كسايش هايی كه الكترون تيال دهند ـ در تماس با فسفوليپيدهای اليـۀ خـارجی غشـای  را از خود عبور می p700های حاصل از ا

كوئيد باشند.   تيال

كيزه ـ پروتئين) ۴ كسايش هايی كه الكترون را كيزه شوند. pHباعث كاهش   دهند ـ را از خود عبور میFADH2های حاصل از ا   فضای بين دو غشای را
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 كند؟  چه تعداد از موارد زير در رابطه با گياه انجير، عبارت زير را به درستی كامل می -147

  »............هر ياختۀ «

  .فاقد پروتوپالست زنده است  الف) دارای نقش استحكامی،

  عهده دارد.  جايی شيرۀ خام به ب) فاقد هسته، نقش اصلی را در جابه

  ج) مرده، در استحكام گياه دارای نقش است.

 ای است. د) دارای توانايی فتوسنتز، جزء سامانۀ بافتی زمينه

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱

های قرمز خود،  در غشای گويچه Dبر داشتن پروتئين  عالوههستند و هر دو  Bو  ABدر يک خانواده، پدر و مادر به ترتيب دارای گروه خونی  -148

شكل، سالم و مقاوم به بيماری ماالريـا باشـد و  خونی داسی كه پدر خانواده از نظر كم را بسازند. با فرض اين ۸توانند عامل انعقادی شمارۀ  می

ترين نوع بيماری هموفيلی، دارای  خانواده، پسری مبتال به شايع مادر خانواده سالم و غيرمقاوم نسبت به بيماری ماالريا باشد و فرزند اول اين

 باشد............. توان گفت كه فرزند دوم اين خانواده ممكن  باشد، می Aگروه خونی

  ۸توانايی توليد عامل انعقادی شمارۀ و مقاوم نسبت به بيماری ماالريا و فاقد  ABاست، دختری با گروه خونی) ۱

  ترين نوع بيماری هموفيلی شكل و مبتال به شايع خونی داسی و سالم از نظر بيماری كم Aنيست، پسری با گروه خونی) ۲

كتور انعقادی شمBاست، دختری با گروه خونی) ۳   شكل اسیدهای قرمز كامالً  و دارای گويچه ۸ارۀ ، با توانايی توليد فا

كتور انعقادی شمارۀ  ABنيست، پسری با گروه خونی) ۴   شكل اسیدهای قرمز كامالً  و دارای گويچه ۸و دارای توانايی توليد فا

  كند؟ تكميل می نادرستیچه تعداد از موارد، عبارت زير را به  -149

  »............ تواند  می ،............بخشی از چشم يک انسان سالم كه «

  هايی به عدسی متصل است ـ در تماس با زالليه و زجاجيه باشد. الف) توسط رشته

  هايی به اجسام مژگانی متصل است ـ اولين محل شكستن نور در چشم باشد. ب) توسط رشته

  قرار دارد ـ در فرايند تطابق دارای نقش باشد.ای بين مشيميه و عنبيه  ج) به صورت حلقه

 . ها تغذيه شود د) در تغيير قطر مردمک دارای نقش است ـ توسط مايع منشأ گرفته از مويرگ

۱ (۱    ۲ (۲  

  صفر) ۴    ۳) ۳

  ؟كند میعبارت زير را به درستی تكميل ها،  از گزينه يک كدام - 150

  »............  برخالف تخمير............  تخمير«

كتيكی، منجر به توليد رايج۱  شود. ترين شكل انرژی در ياخته می ) الكلی _ ال

كتيكی _ الكلی، بعد از قندكافت بدون افزايش ۲   كند. ای سيتوپالسم، تركيبی نوكلئوتيدی را بازسازی می مادۀ زمينه pH) ال

كتيكی _ الكلی، ممكن است در ياخته۳  يی ديده شود.هايی با بيش از يک نوع اندامک دو غشا ) ال

كتيكی، می۴  همراه شود.CO2تواند با توليد مولكولی دو نوكلئوتيدی و حامل الكترون به دنبال آزاد شدن ) الكلی _ ال
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  ؟است درستسازی دنا  زير در ارتباط با هر فرايند همسانههای  از گزينه يک كدام -151

 استر ميان گوانين و آدنين شكسته شود. فسفودی بايست پيوند ) جهت جداسازی ژن خارجی، می۱

 شود، قطعاً به واسطۀ آنزيم شكل گرفته است. ) در زمان ساخت دنای نوتركيب، پيوندهايی كه بين دو انتهای چسبنده ايجاد می۲

 ) پس از ايجاد دنای نوتركيب، الزم است تا با استفاده از شوک حرارتی در غشای ميزبان منفذ ايجاد شود.۳

 دهنده مشابه مرحلۀ اول جهت برش دنای ناقل وارد عمل گردد. ) الزم است نوعی آنزيم برش۴

  ............  حتم انسان، به طورای  ياخته نوعی پروتئين درون............  با - 152

 ساختار و فعاليت آن پروتئين دچار تغييراتی خواهد شد.ـ ) بروز جهش دگرمعنا در ژن مربوط به ۱

 يابد. رفته كاهش می فعاليت پروتئين دچار اختالل شده و رفتهـ ۀ سمی به جايگاه فعال ) اتصال ماد۲

 شود. محيط و يا تأثيرات نوعی مادۀ شيميايی روی پروتئين ديده می pHتغييرات ـ بعدی  ) تغيير شكل سه۳

 كند. ک تغيير نمیها در رنای پي چارچوب الگوی خواندن رمزهـ ) جانشينی يک نوكلئوتيد در رشتۀ الگوی ژن ۴

  ؟است نادرست شده دادههای  عبارت از تعداد چه بالغ، و سالم انسان کي قلب ساختار با ارتباط در - 153

  .است تماس در یقلب ۀحفرترين  بزرگ با ،یقلب ۀچيدرترين  كوچک برخالف یقلب ۀچيدرترين  بزرگ )الف

  .رديگ می منشأ ختهيآو ۀقطع سه باای  چهيدر یباال از چپ، یكرونر سرخرگ برخالف راست یكرونر سرخرگ )ب

  .كنند می افتيدر را قلب ازتر  نييپا و باالترهای  اندام خون فقط كه شوند می واردهايی  رگ منفذ، چهار واجد یقلب ۀحفر به )ج

  .زدير می بلو سه از شده ليتشك شش به و كرده عبور نيريز اهرگيس بزرگ پشت و آئورت قوس ريز از یشش سرخرگ راست انشعاب )د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  ............  حتم طور به ،............  كه قلب ضربان ۀچرخ از همرحل هر در سالم انسان در - 154

  .هستند استراحت حال در قلب حفرات ۀهمـ  شوند می باز ینيسهای  چهيدر) ۱

  .شوند می منقبض زيدهلای  چهيماههای  اختهيـ  شود می وارد چپ بطن به روشن خون) ۲

۳(/0   .شود خارج قلب از خون تا شود می باز قلب ۀچيدرترين  يیجلوـ  كشد می طول هيثان 4

  .كنند می مصرف یتر كم یستيز یانرژ یقلب حفرات نيتر كوچکـ  شود می دهيشن قلب اول یصدا) ۴

  ............  فقطCO2كه تثبيتای  در هر گياه فتوسنتزكننده - 155

كسيژنازی روبيسكو مشاهده می ) طی شب انجام می۱  شود. گيرد، سازوكاری برای كاهش عملكرد ا

 دهند. بر چرخۀ كربس، همگی چرخۀ كالوين را نيز انجام می های غالف آوندی عالوه گيرد، ياخته ) طی روز انجام می۲

كيزه (ميتوكندری) كاهش می CO2شود، توليد ) منحصر به توليد تركيب چهاركربنه می۳  يابد. از تركيب دوكربنه در را

 بندی مكانی شده است. ها، تقسيم در آن CO2تر از گياهانی است كه تثبيت گيرد، سرعت فتوسنتز در نور شديد كم ) توسط روبيسكو انجام می۴

  رت زير مناسب است؟كدام گزينه، برای تكميل عبا - 156

  » ............هستند ............ از نوع جهش هايی كه  انواع جهش............  در«

 ها در تصوير كاريوتيپ قابل تشخيص است. تن داده در فام جايی ـ تغيير رخ جابهـ ) همۀ ۱

 واهد شد.تنی ياخته مانند ژنوم آن دچار هيچ تغييری نخ شدگی ـ عدد فام مضاعفـ ) برخی از ۲

 اور را نخواهند داشت. های درگير، ديگر توانايی انجام كراسينگ تن شدگی ـ فام مضاعفـ ) همۀ ۳

 كند. های وراثتی اصلی موجود در هسته تغيير پيدا نمی يک از مولكول جايی ـ طول هيچ جابهـ ) برخی از ۴
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  ............  كه یبخش هر گاو،............  با ارتباط در - 157

  ترين بخش معده، توانايی ساخت و ترشح سلوالز را ندارد. شود برخالف حجيم به عنوان معدۀ واقعی شناخته می_  گوارش ۀلول) ۱

  .كند می افتيدر را شده یريآبگ یغذا شود، می دهيد آن در ميآنز توسط غذا گوارش_  ۀمعد) ۲

كتر هضم به_  ۀمعد) ۳   .كند می جانور کيبار ۀرود ردوا یريآبگ نيآخر یبرا را غذا پردازد، یم ها یبا

  .كند می افتيدر جاذبه جهت خالف در را غذا كند، می یريآبگ را نشده هضم كامل یغذا_  گوارش ۀلول) ۴

  به درستی بيان شده است؟ دارند، آب یبرا یاديز بازجذب قدرت با یا هيكل كه یجانوران ۀهم با ارتباط در عبارت، كدام - 158

  .است شتريب یماه كوسه از بدن، وزن به تنسبها  آن مغز ینسب ۀانداز انسان، همانند) ۱

  .كند می فراهم را رونيب با ها اختهي ارتباط یتنفس ۀژيو ساختار ،یماه همانند) ۲

  .هستند يیايدر عروس با یكساني یحركت اساس یدارا شته، برخالف) ۳

  .هستند هيكل از مجزا موادِ  دفع ستميس فاقد ملخ، برخالف) ۴

  ؟كند می ليتكم یدرست به را ريز عبارت ،نهيگز كدام - 159

  »............  از پس بالفاصله قطعاً  ها، چهيماه انقباض نديفرا در«

  .شود می متصل نيوزيم به بدن یانرژ جيرا منبع م،يكلس وني شدن آزاد) ۱

  .شود می جاديا اختهي طول در یكيتحر موج کمهاری، ي یعصب ناقل شدن شدن آزاد) ۲

  .شوند می کينزد هم به ساركومر یانتها دو ،یا هسته چندای  هاختي کيتحر) ۳

  .ميفتد اتفاق انقباض و چهيماه طول كاهش ن،يوزيم توسط يیپارو حركت جاديا) ۴

  به درستی بيان شده است؟ كنند، یم ديتول یمغذ مواد ،یمعدن كربن از استفاده با كه يیها یباكتر ۀهم با ارتباط در نه،يگز كدام -160

  .دارند مدنظر نديفرا یبرا یكساني الكترون و ینرژا منبع) ۱

  .پردازند یم یآل باتيترك معدنی به صورت كربن تيتثب به) ۲

  .سازند یم ATP خود، توپالسميس در موجود الكترون انتقال ۀريزنج با) ۳

  .است گرفته قرار جاندار يیپالسما یغشا در ها، آن نور جاذب یها زهيرنگ) ۴

  .كنند یم استفاده............  قطعاً  شود، می............  كه یا مرحله در ک،يژنت یهندسم مراحل به توجه با - 161

  دهنده برش ميآنز صيتشخ گاهيجا کي با یسكيد از_  جاديا بينوترك یدنا) ۱

كنندۀ ژن خارجی_  جاديا بينوترك یدنا) ۲   برای برش دادن ديسک از همان آنزيم جدا

  ) ها کيوتيب یآنت( ها ستيپادز انواع ۀهم به مقاوم سکيد کي از_  مانجا یتراژن ۀاختي یجداساز) ۳

كتر یجداساز یبرا ست،يپادز ینوع به مقاوم ژن واجد یسكيد از_  انجام یتراژن ۀاختي یجداساز) ۴   ها یبا

  است؟ مناسب ريز عبارت ليتكم یبرا مورد، چند -162

  .»ابدي............  كه داشت انتظار توان می سالم، یفرد خون در) ............ یها( هورمون یعيرطبيغ شيافزا با«

   شيافزا ،نيتيتروپويار ترشح_  یديروئيت) الف

   شيافزا ،اندام کي فقط های ورود گلوكز به ياخته_  نيانسول) ب

  كاهش ،روده و كبد در مضر یها  انگل رشد_  زوليكورت) ج

  اهشك ،فرد ۀلگنچ در موجود ميكلس زانيم_  یديروئيپارات) د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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  به درستی بيان شده است؟ عبارت، كدام -163

گذر قدرت كه یديسف ۀچيگو هر) ۱   .شود می جاديا استخوان مغز در دارد،) اپدزيد( یترا

  .است پادتن ساخت های ژن واجد گيرد، می منشأ استخوان مغز از كه یديسف ۀچيگو هر) ۲

  .پردازد یم نيپرفور ترشح به ،شود می بالغ استخوان مغز از خارج در صرفاً  كه یديسف ۀچيگو هر) ۳

  .كند می مضاعف را خوداصلی ) DNA( یدنا ،شود می بالغ استخوان مغز در همواره كه یديسف ۀچيگو هر) ۴

 از تعداد چه .شد خواهد دهيد قرمز یها گلبول درازيان کكربني  ميآنز تيفعال در اختالل انسان یا رهستهيغ ژنوم در جهش ینوع وقوع یپ در -164

  بود؟ خواهد درست اختالل نيا با  رابطه در ريز موارد

  .بود خواهد ماريب مادری مادربزرگ یدارا به طور قطع مار،يب یپسر )الف

  .شود متولد ماريب یدختر است ممكن مار،يب یپدر و سالم یمادر از )ب

  .افتي خواهد شيافزا ABO یونخ گروه یبرا للا ۲ یحاو یا اختهي در نيهموگلوب یها ژن انيب زانيم) ج

  .شد خواهد مشاهده هيكل فوق ۀغد یرعصبيغ بخش یپركار مشابه یطيشرا ،یماريب نيا به مبتال افراد در )د

  .بود ميخواه آن در پروتون تجمع یپ در مثانه در موجود عيما pH ريچشمگ رييتغ شاهد مار،يب یمادر فرزند هر در )ه

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 یبـراالـل  ۲ ، . در نوعی ياختۀ پيكـری اواست سالم ها یماريب ريسا نظر از كه ،AB یخون گروه یدارا و یليهموف به مبتال الهس ۲۷ یشخص - 165

مورد  در تواند می ريز موارد از يک كدام ،انجام داده است را لقاح نديفرا كرده جاديا یو كه یگامت ميبدان هرگاه .شود می دهيد یليهموف یماريب

  ؟باشدن صادق یو

  .یمرازيپل ميآنز ینوع تيفعال از حاصل حباب هر در مانند y ساختار سه وجود) ١

  .كرشيپ در هورمون كنندۀ ترشح یها اختهي تمام در AB پيژنوت وجود) ۲

كتور فقدان یماريب للا وجود) ۳   .نيهموگلوب یدارا ۀاختي در ۸ یانعقاد فا

  .یو یدمثليتول دستگاه در دار تاژک یگامت حركت) ۴

  به درستی بيان شده است؟ آن عمل ليپتانس اتفاقات و یحركت نورون کي ۀدربار مورد، چند -166

  .است اختهي از خروج حال در فقط ميسد وني ،یميپتاس دار چهيدر كانال شدن باز از بعد لحظه هر در) الف

  .باشد اختهي به ورود حال درتواند  می ميسد وني ،یميپتاس دار چهيدر كانال شدن بسته از قبل لحظه هر در) ب

  .است اختهي به ورود حال در فقط ميپتاس وني است، باز یميسد دار چهيدر كانال كه لحظه هر در) ج

  .باشد اختهي از خروج حال درتواند  می ميپتاس وني است، بسته یميسد دار چهيدر كانال كه لحظه هر در) د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  به درستی بيان شده است؟ بالغ و مسال انسان کي دربارۀ عبارت كدام -167

  دارد.مخ قرار دارد كه در پردازش اطالعات شنوايی نقش  ۀردر مجاورت لوبی از نيمك )مغزی بکاس(يپوكامپ ه) ۱

  .دهد یم پاسخ وكند  می ريتفس را یانعكاس اميپ هر مغز، بخش نيتر بزرگ) ۲

  .كند می ميتنظ را بلع و تنفس یها نديفرا يیتنها به مغز، بخش نيتر نييپا) ۳

  ده قلبی نقش داشته باشد. تواند در تغيير برون ل ساخت هورمون ضدادراری میمركز اصلی تنفس برخالف مح) ۴
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 ؟كند می كدام گزينه، عبارت زير را به درستی تكميل - 168

  »نقش داشته باشد............. د در توان ، می............ در  مؤثرهر هورمون گياهی «

  فعاليت نوعی آنزيمـ  د ميوۀ بدون دانهتولي) ۲   ای ) افزايش طول ساقه ـ تحريک تقسيم ياخته۱

كننده) ۳   حفظ آب گياهـ  باز كردن سلول نگهبان روزنه) ۴  ترميم پارانشيم برگـ  ايجاد اليۀ جدا

  ؟به درستی بيان شده استچند مورد، در ارتباط با گياهان  -169

  خامه و ميله در ساختار گل، به طور مستقيم با نهنج تماس دارند.) الف

  دار دور از انتظار است. جنسی متحرک در گياهان گلهای  وجود ياخته) ب

  .كند می قسمت باالتر پرچم، هر دو نوع هستۀ هاپلوئيد و ديپلوئيد را توليد) ج

  شوند كه بخشی متورم در زير خامه دارد. می نر در گل كدويی ايجادهای  گامت) د

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

  ؟به درستی بيان شده استجود در پوست درخت كدام گزينه، در ارتباط با هر ياختۀ مو - 170

  و محصور در غشای هسته است.ای  فاقد مولكول اسيدی رشته) ۱

  ارتباط دارد.ها  با ديگر ياختهای  ياخته ميانهای  از طريق كانال) ۲

  را دارد.ای  از حيات خود، توانايی ايجاد صفحۀ ياختهای  در مرحله) ۳

كاريد حضور دارد كه در كاغذسازی به كار می ر ساختار آن نوعی پلیباشد كه د ای می ) دارای ديواره۴   رود. سا

  چند مورد، در ارتباط با كليۀ سمت چپ به درستی بيان شده است؟ - 171

  شود. می توسط سه دندۀ پايينی بدن و كپسول كليه محافظت) الف

  است.تر  نسبت به كليۀ ديگر، به اندام توليدكنندۀ صفرا نزديک) ب

  دارد. های آن در حاشيه قرار ياختههستۀ ی لگنچۀ خود، بافتی دارد كه در نزديك) ج

  از كليۀ راست بيشتر است. شوند، های سياهرگ كليه كه به آن متصل می تعداد انشعاب) د

۱ (۳  ۲ (۱  ۳ (۴  ۴ (۲  

  نمايد؟ كدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب كامل می -172

 »غيرممكن است............. شود، قطعاً  می............ كه ..... .......ايی از  در پارامسی در هر مرحله«

  نوكلئوتيد تشكيل پيوند بين دو نوكلئوتيد غيرمكمل در يک رشتۀ پلی ـ رونويسی ـ پيوند هيدروژنی بين نوكلئوتيدهايی با قند متفاوت برقرار) ۱

  Pپپتيد در جايگاه  یـ حضور رنای ناقل پل Aترجمه ـ رنای ناقل متيونين وارد جايگاه ) ۲

  دار دار و آدنين رونويسی ـ زنجيرۀ كوتاهی از رنا ساخته ـ تشكيل پيوند هيدروژنی بين نوكلئوتيد تيمين) ۳

   Aترجمه ـ زيرواحد كوچک رناتن از زيرواحد بزرگ آن جدا ـ حضور رنای ناقل آمينواسيد در جايگاه ) ۴

د در ساختار غشای يک ياختۀ بافت پوششی معدۀ انسان حضور داشته باشد، به درستی بيـان توان كدام گزينه در ارتباط با هر ليپيدی كه می - 173

 شده است؟

كثر دارای سه نوع عنصر در ساختار خود است.) ۱   حدا

  كند. ها شركت می در ساختار انواعی از هورمون) ۲

  شود. ته میهای سازندۀ گليكوژن ساخ شود كه توسط يكی از اندام در ساختار تركيبی يافت می) ۳

  دارای مولكول گليسرول است.) ۴
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كنش -174  ها درست است؟ شوند. كدام گزينه در ارتباط با تمامی آن ها، بسيار كند انجام می های زيستی بدون حضور گروهی از مولكول وا

  كند. ها را مشخص می نوع و ترتيب آمينواسيدها، ساختار و عمل آن) ۱

  گذارند. مادۀ خاص اثر می روی يک يا چند پيش) ۲

  دهند. ها را افزايش می سازی، برخورد مناسب مولكول با افزايش انرژی فعال) ۳

  های فلزی مانند آهن و مس نياز دارند. برای فعاليت به يون) ۴

  كند؟ تكميل می نادرستیچند مورد عبارت زير را به  - 175

   »............توان گفت  دهد، می های خون پس از گريزانه را نشان می كه بخش مطابق با شكل«

  دار در بخش (الف) نوعی مولكول زيستی است. الف) هر تركيب كربن

  ب) هر ياختۀ موجود در بخش (ب) دارای اطالعات وراثتی است.

  شود. دار تنها در بخش (الف) يافت می ج) هر تركيب نيتروژن

 است.  كند، متعلق به بخش (ب) زا مبارزه می های بيماری د) هر عاملی كه با ميكروب

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

های  در گروهـی از ياختـه كمربنـد سـلولزیهای  چنين كاهش كشيدگی رشـته زنی دانه و هم ۀ رشد كه مانع رويش و جوانهكنند نوعی تنظيم -176

  ............ در روشنايی روز  كه شود می C3، باعث ايجاد شرايطی در گياهشود میروپوستی 

 شود. فعاليت كربوكسيالزی آنزيم روبيسكو فراهم می) زمينه برای ۱

 كند. كربنيک انيدراز را در بسترۀ كلروپالست آزاد می  ماده آنزيم ) گياه، نهايتاً نوعی پيش۲

 گردد. كربنه جهت آزاد كردن نوعی گاز تنفسی از اندامكی دوغشايی خارج می ) نوعی تركيب سه۳

 شود. مين انرژی برای كوتاه شدن ساركومر در ماهيچه ديده نمی) توليد نوعی تركيب مورد نياز جهت تأ۴

  ؟كند میكامل  نامناسب، عبارت زير را كدام گزينه - 177

مغز انسان است كـه  قرار دارد، معادل بخشی در............ و ............ ای، بخشی كه در حدفاصل  دار بالغی با قلب دوحفره در ساختار مغز مهره«

............«  

 كند. های مژكدار موجود در گوش درونی نيز پيام دريافت می ها، از گيرنده بر چشم عالوهـ النخاع  بصلـ لوب بينايی ) ۱

 تر بخشی مؤثر در شنوايی، بينايی و حركت قرار دارد. بالفاصله در باالی دو برجستگی بزرگـ لوب بينايی ـ ) لوب بويايی ۲

 شود كه نتيجۀ آن يادگيری، تفكر و عملكرد هوشمندانه است. ام نوعی پردازش میموجب انجـ لوب بينايی ـ ) لوب بويايی ۳

 تواند در درک درست مزۀ غذا نقش ايفا كند. بالفاصله در عقب بخشی قرار دارد كه میـ النخاع  بصلـ ) لوب بينايی ۴

  ؟كند میكدام گزينه، عبارت زير را مناسب كامل  - 178

  »............گياه، هر بخشی از ديواره كه بافت اسكلرانشيم نوعی  ۀدر يک ياخت«

كاريد رشته هايی با آرايش متفاوت نوعی پلی شود، متشكل از اليه ) در ساختار كف الن ديده نمی۱  ای در آن است. سا

 شود. ای به نام ليگنين در آن، موجب از دست رفتن پروتوپالست می تر است، با رسوب ماده ها قديمی ) نسبت به ساير بخش۲

 ها بوده و برای دو ياختۀ مجاور، مشترک است. تر از ساير بخش كند، نازک ای است كه مانند چسب عمل می ) حاوی ماده۳

 شود. شود، همراه با بزرگ شدن پروتوپالست رشد كرده و بزرگ می ) جديدترين بخش آن محسوب می۴
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  ؟كند میكدام گزينه، عبارت زير را به طورمناسب كامل  -179

  »............  توان می............ گياه ............  مهره وارد كرد، ريزی از آن را به زير پوست الرو نوعی جاندار بیهای  گياهی كه مچنيكوف خرده در«

 دو مرحلۀ تثبيت كربن را در يک زمان مشاهده كرد.ـ ذرت ـ ) همانند ۱

كسيژن برای فعاليتـ آناناس ـ ) برخالف ۲  آنزيم روبيسكو را مشاهده كرد. استفاده از ا

 گيرد. بندی مكانی صورت می های كربن آن، بدون تقسيم تمامی تثبيت گفت، ـآناناس ـ ) همانند ۳

 تری نسبت به ساير انواع گياهان مشاهده كرد. همواره ميزان فتوسنتز كمـ ذرت ـ ) برخالف ۴

  ؟باشد، به درستی بيان شده است میبيش از سايرين ها  آن نسبی مغز كه اندازۀ داران زير، در ارتباط با گروهی از مهرهاز موارد  چه تعداد - 180

  ها نيز هستند. ژن اختصاصی آن های عمومی، قادر به تشخيص آنتی بر شناسايی عامل بيگانه براساس ويژگی الف) عالوه

  واقع شده است كه حاوی صفاق است. شود، در سطحی از بدن ب) بخشی كه از برجسته شدن آن در جلوی بدن جانور، مغز ايجاد می

  يافته نيازمند است. های تخصص كنند كه انجام آن به دستگاه توليدمثلی حاوی اندام ج) جهت توليدمثل، از لقاحی استفاده می

نيز به منظـور  مانند توانند حاوی ساختارهايی كيسه ها، می بر داشتن سازوكارهايی جهت برقراری جريان هوای تازه در مجاورت شش د) عالوه

  افزايش كارايی تنفس باشند.

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

سال تحصیلی 1400-1401

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
پاسخگویی

شماره سؤال
مدت پاسخگویی

تااز

37 دقیقه181210اجباری30فیزیک1

37 دقیقه211245اجباری35شیمی2

16 دقیقه246265اجباری20زمین شناسی3

عناوین مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 90 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 85

دفترچه شماره 3

آزمـون جامع 3
پنج شنبه  1401/04/02

اختصــاصي آزمـــون 

دوره دوم متوسطه

پایه دوازدهم تجربی
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اوج (باالترين ارتفاع از سطح زمين) رسيده و سپس دوباره به   كنيم تا به نقطۀ جسمی را از سطح زمين در راستای قائم به سمت باال پرتاب می -181

 است؟ نادرستسطح زمين بازگردد. با در نظر گرفتن مقاومت هوا، كدام گزينه 

  هنگام باال رفتن است. تر از ) بزرگی آهنگ تغييرات سرعت در هنگام پايين آمدن، كم۱
  زمان پايين آمدن است. تر از بزرگی سرعت متوسط آن در مدت زمان باال رفتن، كم ) بزرگی سرعت متوسط متحرک در مدت۲
  ) بزرگی كار برايند نيروهای وارد بر جسم در هنگام باال رفتن، بيشتر از هنگام پايين آمدن است.۳
  شود. رسد، سرعت آن صفر می مسير حركتش می) هنگامی كه جسم به باالترين نقطه از ۴

vبه صورت SIكند، در  كه بر روی مسير مستقيم حركت می kg4زمان جسمی به جرم ـ معادلۀ سرعت - 182 t t  2 2 گـر شـتاب  3 اسـت. ا
 ثانيۀ دوم حركتش چند نيوتون است؟ t1اشد، بزرگی نيروی متوسط وارد بر آن درثانيۀ اول حركتش برابر صفر ب t1متوسط متحرک در

۱ (۴  ۲ (۸  ۳ (۱۶  ۴ (۳۲  

vبه صورت SIكند و بردار سرعت اوليۀ آن در  حركت می xزمان متحركی كه روی محور  ـ نمودار شتاب - 183 i 0 10
  .است، مطابق شكل اسـت

 ثانيۀ اول حركتش است؟  ۱۵ثانيۀ ششم حركتش، چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن در  ۵دی متوسط متحرک در تن

۱(/3 5   
۲ (۲  
۳(/1 5   
۴ (۱   

  
گر اتومبيل ( می Bبه نقطۀ  زمان كنند و با حركت در يک مسير مستقيم، هم شروع به حركت می Aزمان از نقطۀ  دو اتومبيل  هم -184 ) همۀ ۱رسند. ا

برسد، كدام گزينه  B) از حال سكون با شتاب ثابت شروع به حركت كرده باشد تا به نقطۀ ۲مسير را با سرعت ثابت طی كرده باشد و اتومبيل (
 است؟ نادرست

  ) نبوده است.۱گاه جلوتر از اتومبيل ( ) هيچ۲) اتومبيل (۱
  جايی برابر بوده است. مبيل در اين جابه) سرعت متوسط هر دو اتو۲
  جايی برابر بوده است. ) تندی متوسط هر دو اتومبيل در اين جابه۳
  ) در هنگام عبور از وسط مسير، سرعت حركت دو اتومبيل برابر بوده است.۴

از طريق آهن و از طريق هوای درون لوله زند تا موج صوتی ايجاد شود. اين موج  ای می متر، ضربه ۲۱۰ای آهنی به طول  شخصی به ابتدای لوله - 185
گر اين دو صوت با اختالف زمانی به انتهای لوله می /رسد. ا s0 به انتهای لوله برسند، سرعت صوت در آهن چند متر بر ثانيه است؟ (تنـدی  5

mانتشار صوت در هوا
s

 شتر از هوا است.)و تندی انتشار صوت در آهن بي 350

۱ (۲۱۰۰  ۲ (۱۷۵۰   ۳ (۲۴۵۰   ۴ (۲۸۰۰   
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F1زمان نيروهای تحت تأثير هم kg3مطابق شكل، جسمی به جرم - 186


F2و 


در آستانۀ حركت قرار دارد. به ترتيب از راست بـه چـپ، ضـريب  

N(gكدام است؟ SIكند، در  ن سطح و جسم و بزرگی نيرويی كه سطح به جسم وارد میاصطكاک ايستايی بي )
kg

 10  

۱(/0 8ـ 4 34   
۲(/0   ۶۴ ـ 4

۳(/0 8 ـ 6 34   
۴(/0    ۶۴ ـ 6

/مطابق شكل، آسانسور به صورت كندشونده و با شتاب - 187
m

s22 گر عدد ترازوی  5 نيوتون باشد،  ۲۰برابر  Aبه سمت باال در حال حركت است.  ا

Bمتر و چگونه است؟ چند سانتی Bتغيير طول فنر نيروسنج 
N(k )
m

 100  

  افزايش طول ـ ۵) ۱
  كاهش طول ـ ۵) ۲
  افزايش طول ـ ۱۰) ۳
  كاهش طول  ـ ۱۰) ۴

1ای وجود داشته باشد كه شعاع آن، نصف شعاع كرۀ زمين و جرم آن، فرض كنيد سياره - 188
جرم كرۀ زمين باشد. شتاب گـرانش در سـطح ايـن  4

 فرض شود.) Rسطح كرۀ زمين خواهد شد؟ (شعاع كرۀ زمين،  از Rسياره، چند برابر شتاب گرانش در فاصلۀ 

۱(1
4   ۲(1

2   ۳ (۴  ۴ (۲   

گر آهنگ انتقال انـرژی ايـن دو  مكان دو موج عرضی كه در دو طناب كامالً مشابه منتشر می ـ جايی نمودار جابه - 189 شوند، مطابق شكل است. ا
 ) است؟۲) چند برابر بيشينۀ شتاب ارتعاش ذرات طناب (۱ر باشد، بيشينۀ شتاب ارتعاش ذرات طناب (موج، براب

۱(1
2   

۲ (۲  

۳(1
4   

۴ (۴   
اصلۀ نوسانگر از نقطۀ تعادل، برابر نصف دامنه بوده و نوسـانگر ف ،t1است. در لحظۀ T، برابر xای بر روی محور  دورۀ نوسانگر هماهنگ ساده -190

 ، متحرک به يكی از نقاط بازگشت برسد؟t1كشد تا پس از لحظۀ در خالف جهت محور مكان در حال حركت است. حداقل چند ثانيه طول می

۱(T
8     ۲(T

4    

۳(T
3      ۴(T

6    
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تابد و پس از شكست، وارد محيط شـفاف  به مرز دو محيط می n1) با ضريب شكست۱فام از محيط شفاف ( مطابق شكل، يک پرتوی نور تک - 191

گر طول موج نور در محيط می n2) با ضريب شكست۲( باشد، نسبت 2و 1) به ترتيب۲) و (۱های ( شود. ا



2
1

 برابر كدام گزينه است؟ 

۱(tan   
۲(cot   
۳(cos   
۴(sin    
  

n)های رشتۀ پاشن گسترۀ طول موج -192 )  n)های رشتۀ بالمر در اتم هيدروژن، چند برابر گسترۀ طول موج 3 )   است؟ 2

۱(312
63    ۲(63

312    ۳(112
405    ۴(405

112    

Aهای هستۀ تعداد نوترون -193
Z X ،۶۰ های آن است و بار الكتريكی اين هسته برابر درصد بيشتر از تعداد پروتون/ C 171 44 گـر  می 10 باشد. ا

هــای هســتۀ دختــر برابــر كــدام گزينــه  گســيل كنــد، تعــداد نوترون و دو ذرۀ ايــن هســته در يــک فراينــد واپاشــی، يــک ذرۀ

e)/است؟ C)  191 6 10  

۱ (۱۴۴  ۲ (۱۴۳   ۳ (۱۴۱   ۴ (۱۴۰   
 ؟نيستندشده با فيزيک كالسيک قابل توجيه  در كدام گزينه، همۀ موارد مطرح -194

  شری خطی، فوتوالكتريک، مكانيک نيوتونی) طيف ن۱
كسول۲   ) طيف جذبی خطی، مكانيک نيوتونی، نظريۀ الكترومغناطيسی ما
  ) فوتوالكتريک، ليزر، طيف نشری خطی۳
كسول، طيف جذبی خطی ۴   ) ليزر، نظريۀ الكترومغناطيسی ما

/های يک جسـم كوچـک، تعداد الكترون - 195  116 25 گـر ايـن جسـم را در ميـدان الكتريكـی  د پروتونبيشـتر از تعـدا 10 هـای آن اسـت. ا

ــت Eيكنواخ ( i j) 310 2 2
 

ــون  SIدر   ــد ميكرونيوت ــدان چن ــرف مي ــر آن از ط ــی وارد ب ــروی الكتريك ــی ني ــيم، بزرگ ــرار ده ق

e)/است؟ C)  191 6 10  

۱(200 2   ۲ (۲۰۰   ۳(400 2    ۴ (۴۰۰   
انـدازه  از طـرف دو بـار ديگـر هم q3ای روی يک خط قرار دارند. برايند نيروهای الكتريكی وارد بر بار مطابق شكل، سه بار الكتريكی نقطه -196

چند برابر بزرگی ميـدان  Aكند. بزرگی ميدان الكتريكی خالص حاصل از سه بار در نقطۀ  وارد می q3بر بار q1نيروی الكتريكی است كه بار
 است؟ Bالكتريكی خالص حاصل از سه بار در نقطۀ 

    
۱(241

81   ۲(26
9   ۳(28

9   ۴(245
81   
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گر اين خازن را بـا  را پر می cm2100، فضای بين دو صفحۀ فلزی با مساحت۸الكتريكی با ثابت  با دی -197 كنيم تا يک خازن تخت ساخته شود. ا
ــاژ  ــار ذخيره ۲۴ولت ــيم، ب ــارژ كن ــت ش ــر ول ــده در آن براب ــفحۀ ر می nC6ش ــن دو ص ــين اي ــلۀ ب ــود. فاص ــد ميلیش ــانا چن ــر  س مت

)Fاست؟ )
m

   12
0 9 10  

۱(/1 44    ۲(/2 88    ۳(/3 12    ۴(/5 12    
كننـد؟ (همـۀ  نـد، بـه ترتيـب چگونـه تغييـر میده ال نشان می سنج و آمپرسنج ايده ، عددی كه ولتKمطابق شكل مدار، با بستن كليد  - 198

 های مدار، مشابه هستند.) مقاومت

  يابد افزايش می ـ يابد ) افزايش می۱

  يابد كاهش می ـ يابد ) كاهش می۲

  يابد كاهش می ـ يابد ) افزايش می۳

  ماند  ثابت می ـ ماند ) ثابت می۴

 ولت است. توان خروجی از باتری چند وات است؟ ۱۲شود.  كه بيشترين توان در آن تلف می در مدار شكل زير، اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر مقاومتی - 199

۱ (۷۲  

۲ (۱۸  

۳ (۴۸  

۴ (۵۴   

ايانۀ نمودار تغييرات ولتاژ برحسب جريان برای يک باتری، مطابق شكل است. اين باتری برای انتقال هر كولن بار الكتريكی از پايانۀ منفی به پ -200

e)/كند؟ ولت انرژی صرف می رونمثبت خود، چند الكت C)  191 6 10  

۱(1910   

۲(/  201 6 10   

۳(/  191 6 10   

۴(2010    
  

بـر  ) عالوه۲شده برقرار هسـتند و در ناحيـۀ ( خص) در جهت مش۳) و (۲)، (۱های ( های مغناطيسی يكنواختی در ناحيه مطابق شكل، ميدان -201
كنيم تـا طبـق مسـير  ) پرتاب می۱(  ای باردار با وزن ناچيز را درون ناحيۀ ميدان مغناطيسی، ميدان الكتريكی يكنواختی نيز وجود دارد. ذره

 خواهد بود.............  ) در مسير۳ذره در ناحيۀ ( ) است و حركت۲از صفحۀ (............  )۱شده حركت كند. پتانسيل الكتريكی صفحۀ ( نشان داده

  (a) ـ تر ) كم۱

  (b) ـ تر ) كم۲

  (a) ـ ) بيشتر۳

 (b) ـ ) بيشتر۴
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/است، جريان الكتريكی cm2حلقه با شعاع ۲۰۰كه دارای  cm80ای آرمانی به طول از سيملوله - 202 A0 گذرد. شار مغناطيسی كـه از هـر  می 6

)T.mگذرد، چند ميكرووبر است؟ حلقۀ اين سيملوله می , )
A

   2 7
010 4 10  

۱(/0 24   ۲(/0 18    ۳(/0 32    ۴(/0 48    

Bحلقه است، عمود بر خطوط ميدان مغناطيسی يكنواختی كه مطـابق رابطـۀ ۱۰۰۰ای كه دارای  پيچههای  سطح حلقه -203 t t  2 3  SIدر  1

گر مساحت هر حلقۀ پيچه تغيير می /و مقاومت الكتريكی هر حلقۀ آن cm2250كند، قرار دارد. ا 0 رگی جريان القايی متوسـط باشد، بز 2
 ثانيۀ اول، چند آمپر است؟ ۲در پيچه در 

۱(/0 5    ۲(/0 25    ۳(/0 625    ۴(/0 875    
 متر است؟ گيری آن چند سانتی دقت اندازهگيری طول است. اين وسيله چه نام دارد و  ابزار مقابل، يک وسيلۀ اندازه - 204

0/ـ ) ريزسنج۱ 0001   
0/ـ ) كوليس۲ 0001  
0/ـ ) ريزسنج۳ 001   
0/ـ ) كوليس۴ 001    
  

گر قطر مقط -205 درصد بيشتر از قطر مقطع كوچـک باشـد. چـه تعـداد از  ۴۰ع بزرگ، مطابق شكل، آب به صورت پيوسته در لوله جاری است. ا
 است؟ نادرستهای زير  عبارت

  برابر است. Bو  Aالف) آهنگ شارش حجمی آب در نقاط 
  است. Bدرصد بيشتر از تندی حركت آب در نقطۀ  A ،۴۰ب) تندی حركت آب در نقطۀ 

  است. Bبيشتر از فشار در نقطۀ  Aج) فشار در نقطۀ 
  ر) صف۱
۲ (۱  
۳ (۲  
۴ (۳  

گر تا لحظه می C90را درون مقداری آب با دمای C20قطعه يخی با دمای - 206  C60ای كه يخ به طور كامل ذوب شود، دمـای آب بـه اندازيم. ا

JAشود؟ برسد، دمای تعادل چند درجۀ سلسيوس می gÄF
J JL , c c )

kg kg.K
  336000 2  و از اتالف گرما صرف نظر كنيد.) 4200

۱ (۳۰  ۲ (۴۰  ۳ (۴۵  ۴ (۲۵  
گر مساحت قسمت رنگ دهد كه روی هم قرار گرفته مركز را نشان می شكل فلزی و هم شكل زير، دو صفحۀ مربعی -207 شـده در همـۀ دماهـا  اند. ا

شـده برابـر اخـتالف  ) است؟(مسـاحت قسـمت رنگ۲صفحۀ ( ) چند برابر ضريب انبساط طولی۱ثابت باشد، ضريب انبساط طولی صفحۀ (
 مساحت دو صفحه است.)

۱(1
4   

۲(1
2   

۳ (۲  
۴ (۴   
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برابر قطر قاعدۀ اسـتوانۀ  ۳ها،  وانهآب وجود دارد و قطر قاعدۀ يكی از است AAای مرتبط به هم، تا سطح مطابق شكل، در دو لولۀ استوانه -208
گر از لولۀ سمت چپ تا ارتفاع  متر، نفت اضافه كنيم. فاصلۀ آب در لولۀ باريک نسبت بـه انتهـای لولـۀ باريـک چنـد  سانتی ۵ديگر است. ا

 شود؟ متر می سانتی

  Sÿº JA/
g gm(g , , )

s cm cm
    2 3 310 0 8 1  

۱(/1 2    
۲(/3 6  
۳(/16 4    
۴(/18 8    

گر دمای اين آلياژ،  ۳۵يک آلياژ خاص در دمای  - 209 شود. دمای ذوب ايـن آليـاژ چنـد  كلوين باال برود، ذوب می ۲۱۰درجۀ سلسيوس قرار دارد. ا
 درجۀ فارنهايت است؟

۱ (۴۷۳  ۲ (۶۷۳   ۳ (۲۴۵   ۴ (۴۴۵   
Fدو نيروی افقی و عمود برهم زمان هم تحت تأثير kg10جرمجسمی به  -210 N1 Fو 30 N2 از حال سكون بر روی سطحی افقی، شروع  40

Fشده توسط نيروی ثانيه، كار انجام ۲كند. در مدت  به حركت می


Fشده توسط نيروی از كار انجام............  ژول...... ...... 1


 است. 2

 بيشتر ـ ۷۰) ۴  تر كم ـ ۷۰) ۳  بيشتر ـ ۱۴۰) ۲  تر كم ـ ۱۴۰) ۱

  
  های زير در ارتباط با يون سديم درست است؟ چه تعداد از عبارت - 211

 شكل يون سديم وجود دارد.های طبيعی و گوناگون خود، تنها به  عنصر سديم در تركيب  

 تر است. های پتاسيم و منيزيم به ترتيب بيشتر و كم چگالی بار آن از يون  

 .نياز روزانۀ بدن هر فرد بالغ به يون سديم، نصف يون پتاسيم است  

 ها است. كند، به دليل وجود يون سديم در آن ها را روشن می ها و خيابان هايی كه شب هنگام، بزرگراه نور زرد المپ  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

/روی سطح آب، در دمای cm4يک حباب كروی به قطر -212 C45 5 و فشار/ atm0 ، حاوی چند مولكول بخار آب اسـت؟ (فـرض كنيـد 667
اند، های بخار آب تشكيل داده تمام حجم كره را مولكول 3(  

۱(/  177 4 10     ۲(/  207 4 10   

۳(/  174 9 10     ۴(/  204 9 10  

  ای، در اليۀ ظرفيت اتم چند درصد عنصرها، فقط يک زيراليۀ دو الكترونی وجود دارد؟ در مجموع چهار دورۀ نخست جدول دوره -213
۱(/83 33   ۲(/72 22   ۳(/47 22   ۴(/77 77  
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V51های زير در ارتباط با عنصر واناديم درست است؟ ( چه تعداد از عبارت -214
23(  

 كثر برابربيش از يک كاتيون تک اتمی تشكيل داده و ع كسايش آن در تركيبات حداقل و حدا   است. 5و 2دد ا

  جزو نخستين سری از عنصرهای دستۀd  عنصری است. ۱۰بوده و تنها عنصر با نماد تک حرفی در اين مجموعۀ  

 باشد. می ۷كه در حالت محلول، بنفش رنگ است برابر ها در يون تک اتمی آن  ها و نوترون تفاوت شمار الكترون  

 های با نسبت شمار الكترونn l  nبه 4 l 5 2/در آن برابر با   است. 66

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

كسيژن - 215 كسيژ Aدار  دار و نيتروژن تركيب آلی ا گر نسبت مولی ن میبا مقدار معينی ا  NOو نسبت مولی  ۳حاصل برابر  COبه  CO2سوزد. ا

1حاصل برابر N2به
كنش مورد نظر به ازای سوختن يک مول  4 كسيژن در معادلۀ موازنه شدۀ وا   كدام است؟ Aباشد، ضريب مولی ا

  x y z pA :C H N O  

۱(x z y p  35 4 10 20
40   ۲(x z y p  35 2 10 20

40   

۳(x z y p  63 4 18 36
72     ۴(x z z p  45 2 18 36

72  

)تری است؟ های ناپيوندی در كدام گونۀ زير، عدد كوچک های پيوندی و شمار جفت الكترون تفاوت شمار جفت الكترون -216 Sn , Te)50 52   

۱(TeO2   ۲(IF2   ۳(SnCl2   ۴(CS 2
3  

13/، ۱۵، ۶۴ای از گاز طبيعی حاوی متان، اتان، پروپان و نيتروژن با تركيب درصد جرمی به ترتيب  نمونه -217 7/و 2 باشد. فـرض كنيـد بـا  می 8

گرم گاز طبيعی چند گرم  ۱۰۰ازای  ـ بوتين تبديل شود. به۱به ايزومری از  100%استفاده از يک كاتاليزگر، كل كربن موجود در گاز طبيعی با بازده

C)آيد؟ از ايزومر مورد نظر به دست می , H , N :g.mol )   112 1 14   

۱(/52 3   ۲(/61 0   ۳(/79 6   ۴(/90 1  

كسيژن در شرايط  - 218 كامـل اند تا اسـتيلن بـه طـور  ، كه به نسبت استوكيومتری با هم تركيب شده STPچگالی مخلوطی از گازهای استيلن و ا

C)بسوزد، به تقريب چند گرم بر ليتر است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16   

۱(/1 12   ۲(/1 35   ۳(/1 28   ۴(/1 44  

گر جرم -219 را با هم مخلوط كنيم، موالريتۀ محلول به دست آمده كدام است؟ (از تغيير حجم در اثر مخلوط كردن  IIو  Iهای  های برابر از محلول ا

Ca) صرف نظر كنيد.) , Br :g.mol )  140 80  

(I  و چگالی ۲۰محلول كلسيم برميد با درصد جرمی/ g.mL11 250   

(II  و چگالی ۴۰محلول كلسيم برميد با درصد جرمی/ g.mL11 333  

۱(/1 40     ۲(/1 71   

۳(/1 93     ۴(/2 19  
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گيری كـرد. او بـا  صورت باريم سولفات رسوب داد و سپس جرم آن را انـدازه آموزی برای تعيين ميزان گوگرد در يک نمونه، گوگرد را به دانش - 220

درصد از رسوبی كه  ۳۰گزارش كرد، در حالی كه در واقع  ۲۰كه تمام رسوب حاصل، باريم سولفات است، درصد گوگرد را در اين نمونه  فرض اين

O)تقريب چقدر بوده است؟به دست آورده بود باريم سولفيد بود. درصد واقعی گوگرد در نمونه به  , S ,Ba :g.mol )   116 32 137   

۱ (۳۲  ۲ (۲۲  ۳ (۱۸  ۴ (۱۴ 

Al)است، چند يون سولفات وجود دارد؟ ppm1620در پنج گرم از محلول آلومينيم سولفات كه غلظت يون آلومينيم در آن برابر - 221 g.mol ) 127   

۱(/  191 2 10   ۲(/  201 2 10   ۳(/  192 7 10   ۴(/  202 7 10  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 222

  خودی بوده در حالی كه انجام اسمز معكوس با مصرف انرژی همراه است. اسمز يک فرايند خودبه) ۱

  ک حالل و چند حل شونده تشكيل شده است.) هوا همانند آب دريا و آب آشاميدنی از ي۲

كلريد به ترتيب می ) گشتاور دو قطبی مولكول۳ 0/تواند برابر های هيدروژن سولفيد و كربن تترا 0/و 97   دبای باشد. 76

  متفاوت با دما و فشار اتاق است. STPدر شرايط  HF) حالت فيزيكی ۴

  )Br35،Ge32است؟( نادرستگزينه در مورد برم كدام  - 223

  تر است. شعاع اتمی آن از شعاع اتمی ژرمانيم كم) ۱

  تر است. ) نقطۀ ذوب و جوش آن از فلوئور بيشتر ولی از يد كم۲

كنش با گاز هيدروژن به دمای ح۳   نياز دارد. C200داقلی) سومين هالوژن جدول بوده و برای وا

كنش با اتن، تركيب ۴  آورد. برمو اتان را به وجود می ـ دی۱، ۱) به حالت آزاد و مولكولی قرمزرنگ بوده و در وا

گانه، جرم - 224 ) بـا مقـدار اضـافی محلـول IIنيم (آزمايش) و آلياژ منيزيم ـ آلوميIهای يكسان از منيزيم خالص (آزمايش در دو آزمايش جدا

كنش داده گر جرم گاز هيدروژن آزاد شده در آزمايش هيدروكلريک اسيد وا II ،/1اند. ا  Iبرابر جرم گاز هيدروژن آزاد شده در آزمـايش 25

Mg)باشد، درصد جرمی آلومينيم در آلياژ كدام است؟ , Al :g.mol )  124 27   

  Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)  2 22  

  Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2 3   

۱ (۷۵  ۲ (۶۰  ۳ (۵۰  ۴ (۴۰ 

  های آروماتيک يكسان است؟ فرمول مولكولی چه تعداد از ساختارهای زير با فرمول مولكولی سر گروه هيدروكربن - 225

            

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 
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  كدام مطالب زير درست هستند؟ - 226

  رساند. های پوست آسيب می آ) شستن پوست يا تماس آن با پنتان و هپتان در دراز مدت به بافت

  كند. سنگ، گرمای بيشتری آزاد می ب) سوزاندن يک گرم بنزين در مقايسه با سوزاندن يک گرم زغال

Cساختار خود حداقل يک پيوند دوگانۀ پ) هر هيدروكربنی كه در C  شود. داشته باشد، آلكن ناميده می  

كسيد، تركيب يونی كلسيم سولفات توليد می ها از روی آهک برای به دام انداختن گاز گوگرد دی ت) با عبور گازهای خروجی نيروگاه   شود. ا

  »پ«، »ب«، »آ) «۲    »ب«، »آ«) ۱

 »ت«، »پ) «۴    »ت«، »ب) «۳

زنجير اين آلكين كدام است؟  دار و راست است. تفاوت ميان شمار ايزومرهای شاخه kJ5210مجموع آنتالپی پيوندهای يک آلكين گازی برابر - 227

C__(ميانگين آنتالپی پيوندهای H ،__C C و______C C  كيلوژول بر مول در نظر بگيريد.) ۸۴۰و  ۳۵۰، ۴۱۵را به ترتيب  

 ۲) ۴  ۱) ۳  ۳) ۲  صفر) ۱

كنش - 228 كنش با توجه به وا Nهای زير، آنتالپی وا O (s) N O (g) N O (g) 2 5 2 3 2   چند كيلوژول است؟ 42

  /a) NO(g) NO (g) N O (g) H kJ    2 2 3 39 8   

  /b) NO(g) NO (g) O (g) N O (g) H kJ     2 2 2 5 112 5   

  /c) NO (g) N O (g) H kJ   2 2 42 57 2   

  /d) NO(g) O NO (g) H kJ    2 22 2 114 2   

  /e) N O (s) N O (g) H kJ   2 5 2 5 54 1   

۱(/22 2   ۲(/76 3   ۳(/31 9   ۴(/35 0  

كنش كلسيم - 229 گانه، وا كنش كربنات با محلول هيدروكلريک اسي در دو ظرف جدا كنش آهن (۱د (وا كنش III) و وا كسيد با كربن (وا ) در حال ۲) ا

گر پس از گذشت  كنش ( ۴انجام است. ا 2/)،۱دقيقه، تغيير جرم مخلوط وا كـنش ( 5 ) باشـد، سـرعت متوسـط ۲برابر تغيير جرم مخلوط وا

كسيد است؟ )IIIمصرف هيدروكلريک اسيد، چند برابر سرعت متوسط مصرف آهن (   ا

۱(/2 40   ۲(/7 50   ۳(/4 80   ۴(/3 75  

گر شمار اتم Aدر ساختار استر خطی  -230 ن تركيب های كرب ، نصف شمار اتم Aهای كربن استر  تمام پيوندهای كربن ـ كربن، يگانه (ساده) است. ا

تـوان بـه  های زير را می يک از نام های هيدروژن تركيب پيرن باشد، كدام برابر شمار اتم Aهای هيدروژن الكل سازندۀ استر  پيرن و شمار اتم

  نسبت داد؟ Aاستر 

  پنتيل پروپانوات) ۱

  ) پروپيل پنتانوات۲

 ) بوتيل بوتانوات۳

  ) بوتيل پروپانوات۴
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گر به جای هر كدام از اتم -231 هـای زيـر در  ترين مولكول كربوكسيليک اسيد، يک گروه اتيل قرار گيرد، چه تعـداد از عبارت ای هيدروژن سادهه ا

C)ارتباط با تركيب ايجاد شده درست است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16   

 .نام اين تركيب اتيل استات است  

 تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی پارازايلن به اندازۀ جرم دو مول H2 .است  

 از سوختن كامل آن، به نسبت مولی برابرCO2 وH O2 شود. توليد می  

  ـ پنتن است.۱نسبت درصد جرمی كربن به درصد جرمی هيدروژن آن برابر با همين نسبت در مولكول  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

A ،/100ر سوختن كامل نيم مول از پليمر بر اث - 232 كسـيد در شـرايط  مترمكعب گاز كربن دی 8 گـر شـمار واحـدهای  توليـد می STPا شـود. ا

  نسبت داد؟ Aتوان به پليمر  باشد، كدام ساختار زير را می ۱۵۰۰تكرارشونده در هر مولكول اين پليمر 

۱ (  ۲ (
  

 

۳ (  ۴ (  

0/با غلظت HAليتر محلول از اسيد خيلی ضعيف لیمي ۱۰مقدار  -233 در اين محلـول بـه يـک  Hكه غلظت موالر در اختيار داريم. برای اين 1

  ليتر آب خالص بايد به آن اضافه كرد؟ سوم مقدار اوليه برسد، چند ميلی

۱ (۶۰  ۲ (۸۰  ۳ (۴۰  ۴ (۲۰ 

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 234

 مطابق مدل آرنيوسNH3 شود. برخالف اتانول، باز محسوب می  

 شيرين در آب، كاغذ های خورنده است و برخالف محلول جوش كننده جوهرنمک جزو پاکpH آورد. را به رنگ سرخ درمی  

 تر از يون سديم است. كنش يون پتاسيم با آب، قوی كنندگی صابون مايع بيشتر از صابون جامد است، زيرا برهم قدرت پاک  

 تر از يک است. آيد، بزرگ نسبت غلظت مولی يون هيدروكسيد به يون هيدرونيوم در خاكی كه گل ادريسی در آن به رنگ آبی درمی  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

گر  -235 pH/ليتر محلول باريم هيدرو كسيد با لیمي ۵۰۰ا  12 pH/ليتر محلول پتاس با ميلی ۷۵۰را با  7  13 مخلوط كنيم،  C25در دمای 3

pH محلول نهايی كدام است؟/(log )7 0 85   

۱(/13 05   ۲(/13 15   ۳(/12 85   ۴(/12 95  

كسايش اتم كربن در كدام - 236   تر است؟ های زير بزرگ يک از تركيب عدد ا

 ) الكل چوب۴  ) اوره۳  ) جوهرمورچه۲  متيل آمين) ۱
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  ذاب درست است؟های زير در ارتباط با برقكافت سديم كلريد م چه تعداد از عبارت - 237

 های اين فرايند در طبيعت به حالت آزاد وجود ندارند. كدام از فراورده هيچ  

 شود. در كاتد، كاتيون سديم بر اثر كاهش به فلز جامد سديم تبديل می  

 شود. ازای مبادلۀ هر مول الكترون، يک مول گاز كلر در قطب مثبت توليد می به  

 ليتی انجام شده و اين فرايند در يک سلول الكتروemf .آن، عددی منفی است  
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱ 

  است؟ نادرستهای زير در ارتباط با آبكاری يک قاشق آهنی با فلز كروم  چه تعداد از عبارت -238

 توان به عنوان الكتروليت سلول انتخاب كرد. هر تركيب يونی شامل كاتيونی از فلز كروم را می  

 كسايش همانند نيم كنش ا كنش كاهش مربوط به فلز كروم است. نيم وا   وا

 يابد. قاشق آهنی بايد به قطب منفی باتری وصل شود و جرم آن به مرور زمان افزايش می  

 .جهت جريان الكترون در مدار بيرونی سلول آبكاری از تيغۀ كروم به سمت قاشق آهنی است  
 ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱

Hدرصد جرمی - 239 O2 گر  ۳۵ای از خاک رس برابر  در نمونه گـرم از  ۷۵گرم از اين خاک رس را به مقدار كافی حـرارت داده و  ۴۰۰درصد است، ا
  جرم خود را از دست دهد، درصد جرمی آب در نمونۀ نهايی كدام است؟

۱(/16 25   ۲( ۲۰  ۳ (/22 5  ۴(/27 5  

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 240

  اتم كربن ديگر متصل است. ۴در الماس برخالف گرافيت، هر اتم كربن به  

 تركيبTiO2 كند. های مرئی را بازتاب می يک رنگدانۀ معدنی است كه همۀ طول موج  

 ها، تمام فرايندهای انجام شده، فيزيكی هستند. رتوهای خورشيدی به كمک آينهدر تكنولوژی توليد انرژی الكتريكی از پ  

  كسيژن بيش از   دهند. درصد پوستۀ جامد زمين را تشكيل می ۹۰تركيب دوتايی سيليسيم و ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

كنش در كدام -241   تری است؟ گعدد بزر eهای زير پس از موازنه ضريب يک از نيم وا

۱(CH (g) H O(l) CO (g) H (aq)  4 2 2  

۲(HfO(OH) (aq) H O(l) Hf (s) OH (aq)  2 2  

۳(Ti O (s) H (aq) TiO(s) H O(l)  2 3 2  

۴(Fe O (s) H O(l) Fe(OH) (s) OH (aq)  2 3 2 2  

  ول استفاده شده است؟ ندر ساخت چه تعداد از موارد زير از آلياژ نيتي - 242

 موتور جت     نمای بيرونی موزۀ گوگنهايم  

 رتودنسیسازۀ فلزی در ا     دوچرخه بدنۀ  

 ها استنت برای رگ     پيما پروانه كشتی اقيانوس  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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Nای به حجم يک ليتر، تعادل در محفظه - 243 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 در دمایC200  برقرار است. با توجه به شكل زير چه تعداد از

  است؟های پيشنهاد شده درست  عبارت

 مقدار ثابت تعادل در دمایC200 تر از يک است. بزرگ  

 ) در اثر افزودن۱تعادل (/ mol0 كنش بهم خورده است. 05   گاز نيتروژن به محفظۀ وا

 ) مقداری گاز۱اگر به تعادل (HCl كنش در جهت بر كنش كاسته می گشت جابهاضافه شود، وا   شود. جا شده و از درصد مولی آمونياک در مخلوط وا

 ) گر به تعادل كنش در جهت خاصی جابه ) مقداری گاز هليم اضافه شود، هر چند فشار كلی سامانه افزايش می۱ا   شود.  جا نمی يابد اما وا
    

۱ (۴    

۲ (۳  

۳ (۲    

۴ (۱ 

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -244

كنش گاز اتن با كلر تركيبی به دست می از) ۱  شود. كنندۀ موضعی از آن استفاده می حس آيد كه به عنوان بی وا

  يابد. دار، مقدار اوزون تروپوسفری افزايش می رنگ نيتروژن ای ) در هوای يک شهر بزرگ با كاهش مقدار گاز قهوه۲

  ه طور مستقيم از هوا جذب كنند.توانند عنصر ضروری نيتروژن برای رشد خود را ب ) گياهان نمی۳

  های هدف بيشتر باشد، ساخت آن دشوارتر بوده و به دانش پيشرفته و فناوری كارآمدتری نياز دارد. های عاملی در مولكول ) هر چه نوع و شمار گروه۴

گر دی - 245 با هم برابر باشد، شمار واحدهای تكرار شوندۀ كـوالر چنـد  يكسان و جرم مولی اين دو پليمر PETاسيد سازندۀ پليمرهای كوالر و ا

C)آمين سازندۀ كوالر يک حلقۀ بنزنی با دو گروه آمينی است.) است؟ (دی PETبرابر , H , O , N :g.mol )    112 1 16 14   

۱(/0 80   ۲(/0 90  ۳(/0 60   ۴(/0 70  

  
 ترين مقدار خود را دارد؟ فاصلۀ زمين تا خورشيد در اول كدام ماه نسبت به بقيه كم - 246

 ) مهر۴  ) تير۳  ) آذر۲  فروردين ) ۱

 ار دارد.در رتبۀ چهارم قر............ با درصد ............ در جدول غلظت كالرک عناصر فراوان پوستۀ زمين عنصر  - 247

5/) آلومينيم ـ۳  ۸) آهن ـ ۲  ۸) آلومينيم ـ ۱ 5/) آهن ـ۴   8 8  

 دارد............. ها تخلخل  رس............ سنگ پا  - 248

 ) برخالف ـ زيادی ۴  ) همانند ـ زيادی ۳  ) برخالف ـ كمی ۲  همانند ـ كمی) ۱

 زير دارای غلظت بيشتر از يک درصد در پوستۀ زمين هستند؟كدام گروه از عناصر  - 249

كسيژن و منگنز۲    مس، فسفر و آهن) ۱   ) آهن، ا

كسيژن ) روی، كلسيم و ۴    ) سديم، پتاسيم و منيزيم۳  ا

 ............ شوند كه  های آذرآواری در صورتی تشكيل می سنگ -250

  شفشان انفجاری باشد.) فعاليت آت۲  های خروجی آتشفشان زياد باشد. ميزان گدازه) ۱

 عمق باشد. ) فعاليت آتشفشان در درياهای كم۴  ) نوع گدازۀ آتشفشان روان (سيليس كم) باشد.۳
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 در طول عمر زمين، قبل از ائون فانروزوييک، كدام ائون قرار دارد؟ - 251

 ) پروتروزوئيک۴  ) آركئن۳  ) پالئوزوئيک۲  ) هادئن۱

 ....... بستگی دارد.ميزان آب عبوری از خاک و يا رسوبات به ..... - 252

  ) اندازۀ ذرات خاک۲    ) ميزان تخلخل۱

 ) عمق قرارگيری۴    ) جنس ذرات خاک۳

 رود. كانی تالک در ساخت ............ و ............ به كار می -253

  ) صنايع آرايشی ـ خميردندان۲    ) قرص مسكن ـ كرم ضدآفتاب۱

 ها بيوتيک ) پودر بچه ـ آنتی۴    ) صنايع آرايشی ـ پودر بچه۳

 گويند. الپيلی به ............ می - 254

  متر ميلی ۳۲تا  ۲) تفراهای بين ۲  شده از آتشفشان های پرتاب های جامد حاصل از گدازه ) سنگ۱

  شكل پرتاب شده از دهانۀ آتشفشان ) ذرات دوكی۴  ها متر حاصل از انجماد گدازه ميلی ۳۲تا  ۲) ذرات جامد بين ۳

 ر سمت جنوب شرقی و ............ در سمت شمال غربی كشور قرار دارند.های آتشفشانی ............ د قله -255

 ) سهند ـ سبالن۴  ) بزمان ـ سهند۳  ) سبالن ـ بزمان ۲  ) تفتان ـ بزمان۱

  كهكشان راه شيری، شكلی ............ دارد و منظومۀ شمسی در ............ آن قرار گرفته است. - 256

  ) بيضوی ـ مركز۲    ) مارپيچی ـ مركز۱

  ) بيضوی ـ لبۀ يكی از بازوهای۴    ) مارپيچی ـ لبۀ يكی از بازوهای۳

  كدام جمله در مورد منطقۀ مقابل صحيح است؟ -257

 اند. های رسوبی تحت تنش كششی قرار گرفته ) اليه۱

كم شدن سنگ ) تنش وارد بر اليه۲   ها شده است. های رسوبی، فشاری بوده و موجب مترا

  ها شده است. وجب نشست آنهای رسوبی م ) نيروی وزن اليه۳

  های رسوبی شده است. ) فرسايش شديد در منطقه موجب رفتار خميرسان اليه۴

  امتداد اليه عبارت است از ............ . -258

 شود ها با سطح زمين كه با جهت جغرافيايی بيان می ) محل برخورد سطح اليه۱

  ديگر های رسوبی با يک ) محل برخورد سطح اليه۲

  های آذرين نفوذی ها با توده از برخورد سطح اليه) خط حاصل ۳

  با سطح افق  ) محل برخورد سطح اليه۴

 آيند؟ خونی به ترتيب در اثر مقدار زياد كدام عناصر در بدن، پديد می ديابت و كم - 259

 ) آرسنيک ـ روی۴  ) كادميم ـ جيوه۳  ) آرسنيک ـ كادميم۲  ) كادميم ـ روی ۱

  دهد. نوع تنش وارده به منطقه كدام است؟ نشان میدر شكل زير، سطح گسل را  ABخط  - 260

  ) فشاری۱

  ) كششی۲

  ) امتدادی۳

  ) برشی۴
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 ساختی قرار دارد كه ............  معدن سنگ آهن چغارت در پهنۀ زمين -261

   سنگی از ديگر منابع اقتصادی مهم آن است. های زغال ) رگه۱

  باشد. ی میهای آذرين، رسوبی و دگرگون های اصلی آن شامل سنگ ) سنگ۲

  های پهناور و خشک است. ) دارای دشت۳

  های متوالی دارد. ها و ناوديس ) تاقديس۴

 كانسنگ كدام عناصر زير منشأ گرمابی دارند؟ - 262

  ) روی و پالتين۲    ) مس و آهن۱

 ) الماس و مس۴    ) موليبدن و سرب۳

  اند؟ در شكل زير فراديواره و شيب سطح گسل به ترتيب كدام - 263

۱ (A  وB  

۲ (C  وB 

۳ (A  وD  

۴ (C  وD  
  

  ريشتری است؟ ۲لرزۀ  ريشتری، چند برابر زمين ۷لرزۀ  انرژی آزادشده در زمين - 264

۱(/ 31 6 5   ۲(/31 65   ۳(/
531 6   ۴(510   

  باشند. ...... و ............ میدر سدهای خاكی، هسته و خاكريز به ترتيب ...... - 265

  ) نفوذپذير ـ نفوذناپذير۲    ) نفوذناپذير ـ نفوذپذير۱

  ) نفوذپذير ـ نفوذپذير ۴    ) نفوذناپذير ـ نفوذناپذير ۳
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