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 دقيقه 15: وقت پيشنهادي    47تا  33هاي  صفحه :رياضي عمومي

2تابع معكوس تابع  -1 2 1f (x) x x x    كدام است؟ ،پذير است اي كه معكوس ترين بازه در بزرگ 

1 (f (x) x ,x    1 1 1  2 (x
f (x) ,x

  
11 12   

3( f (x) x ,x    1 1 1   4 (x
f (x) ,x

  
11 12  

15اگر   -2 2
xf (x) ( )  ،1 1f (g(a))    1و

1
x

g(x)
x





 كدام است؟ aباشند، مقدار  

 صفر) 4 1) 3 2) 2 3) 1

2بزرگترين كران پايين دنبالة  -3 1
5 4

n
an n





 كدام است؟ 

1 (1
4 2 (1

3 3 (2
 صفر) 4 5

2اگر  -4 1f (x) log( x x)   1گاه حاصل  باشد، آن 1f (x) f ( x)   كدام است؟ 

1 (x  2 (x x10 x) 4  فرص) 3  10 1  

1دنبالة  -5
2 1
n

cos(( ) )
n

 
 

 
 چگونه است؟ 

 نزولي  –واگرا ) 4  صعودي  –واگرا ) 3  نزولي  –همگرا ) 2  صعودي  –همگرا ) 1

2اگر  -6 1x
f (x) Ln( )

x


  ،1باشند 3f (Ln ) كدام است؟ 

1 (1 2 (2 3 (e 2 1  4 (Ln
3
2 

2ضابطة معكوس تابع -7 6 1f (x) x x   4با فرض(x )  كدام است؟ 

1 (f (x) x ;x      1 3 10 9  2 (f (x) x ;x      1 3 10 10 

3( f (x) x ;x      1 3 10 10  4 (f (x) x ;x      1 3 10 9 
 كدام دنباله نه كران باال دارد و نه كران پايين؟ -8

1 (a nn   2 (
n( )

an n




1 3 (na ( )n
  11 2 4 (na ( ) nn  1 

 

 دقيقه 20: وقت پيشنهادي   31تا  20هاي  صفحه: 3رياضي / 158تا  121و  84تا  73هاي  فحهص: 2رياضي  :رياضي پايه
 

1اگر  -9 2A ,  ، 1B x R | x  و 1 2 1 1C x R | x      حاصل ،(A B) C  كدام است؟ 

1( , 10 2(,01 3(,  11 4( , 1 3 

2در تعيين عالمت عبارت  -10 4p(x) ax x a   حدود . جدول زير حاصل شده استa كدام است؟ 

1(( , )2 2 2(( , )2 0 3(( , )11 4(( , )0 1 

3معادلة  -11 2 4 4
22 4
x

x x x


 

 
 چند جواب حقيقي دارد؟ 

 3 )4 2 )3 1 )2 صفر) 1

ازاي آن، مقدار تابع  كه به xاگر مجموعه مقاديري از  -12
23 2
2 4 5

x x k
f (x)

x x

 


 
,m)1صورت  تر از يك است، به كم   كدام است؟ mباشد، حداقل مقدار  (

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

2برابر  AB، طول كمان 5و به شعاع  Oاي به مركز  مطابق شكل زير، در دايره -13
 اندازة زاوية . است برحسب درجه كدام است؟ 

1(10  
2(20  
3(18  

4(36  
 

x

p

x1 x2

θ
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A
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2االضـالع   اگـر طـول قطـر كوچـك متـوازي     . اسـت  60و زاوية حادة بين اضالع  2تر برابر  االضالع، طول ضلع كوچك در يك متوازي -14 باشـد، مسـاحت    3
 االضالع كدام است؟ متوازي

1(4 3 2(4 3(6 3 4(6 

cosxاگر  -15 cosx sin x   باشد، انتهاي كمانx در كدام ناحية مثلثاتي قرار دارد؟ 

  دوم و سوم) 4 اول و چهارم) 3 دوم) 2 اول) 1

3اگر  -16 0x  كدام گزينه در مورد عبارت ،
3 22

2
x x x

x

  درست است؟ 

 .ترين مقدار عبارت برابر صفر است كم) 2 .است 2ترين مقدار عبارت برابر  بيش) 1
 .است 2ترين مقدار عبارت برابر  كم) 4 .ترين مقدار عبارت برابر صفر است بيش) 3

2ار تابع شكل زير قسمتي از نمود -17 1f (x) acos ( bx)     صورت  در اين. استab 0تواند باشد؟  كدام مي(a )  

1 (3
2   

2(3   

3(5
2   

4 (5  

 
2هاي حقيقي معادلة  اگر مجموع جواب -18 1 1

2 2 22 3 2
ax x

xx x x x


 

    
xازاي  باشد، مقدار عبارت سمت راست تساوي فوق به 2برابر   a كدام است؟ 

1(2 2(1 3(3 4(1 
 دقيقه 10: وقت پيشنهادي   102تا  66هاي  صفحه :دانشگاهي شناسي پيش زيست

 

 ها صحيح است؟ آن  داران و نحوة رشد و نمو رويان چند مورد از موارد زير، در رابطه با مراحل تكوين مهره -19

 .باشند مشترك مي  قطعاً داراي صفاتداران در مراحل اولية نمو،  رويان مهره -الف

 .نياي مشترك ايجاد شده است  هر اندام وستيجيال، در پي تغييرات اندام -ب

 .اند حفظ كردهدر طول حيات خود همة جانوران داراي آبشش، حفرة گلويي خود را پس از دوران روياني  -ج

 .داران متفاوت است اير مهرهاساس ساختارهاي استخواني با سدر اندام حركتي جلويي تمساح،  -د

1 (1                 2 (2                3 (3                 4 (4 
 كند؟ تكميل مي نادرستيبا توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به  -20

 »..................توان گفت  ، مي.................طبق الگوي « 

1 (B- جود جانداران حد واسط، قابل توجيه استها با و سير تحول گونه. 
2 (A- شود هر گونه پس از يك دوره كوتاه، متحمل تغييرات ناگهاني مي. 
3 (A- شود هاي سازگار با محيط فراهم مي در شرايطي، فرصت براي جايگزيني گونه. 

4 (B- ها شده است در طول زمان منجر به تغيير اندازه منقار سهره تدريجيهاي  رويداد. 
 .................پرواز، هاي شب شدن صنعتي در جمعيت پروانه در فرايند مالنيني -21

 .هاي تيره شده است انتخاب طبيعي قطعاً سبب تغيير در فراواني نسبي پروانه) 2  .محيط، فقط در تعيين مقدار تغييرات نقش دارد) 1

 .تر شد هاي تنه درختان بيش هاي تيره، روي گلسنگ شانس استتار پروانه) 4 .ا شده ها و ايجاد رنگ تيره در آن آلودگي هوا، سبب جهش در پروانه) 3
 .است.............. برخالف سهرة .............. سهرة  -22

 خوار، گياهخوار كاكتوس -كوچك درختي) 2  خوار درختي، داراي منقار قطور گياه -خوار دانه) 1
 خوار، داراي منقار بزرگ  حشره -خوار ميوه) 4  خوار كوچك درختي، حشره -آمريكاي جنوبي) 3

 ..............طبق نظرية المارك،   -23
 .ها نقش دارد ها، در تغيير گونه هاي بدن برخالف استفاده از اندام عدم استفادة فيزيكي از اندام) 1
 .شوند كنند، به نسل بعد منتقل مي صفات اكتسابي با تغييراتي كه در ژنوم فرد ايجاد مي) 2
 .گيرد ها در ارتباط با تغييرات شرايط فيزيكي حيات صورت مي غييرات ايجاد شده در گونهت) 3
 .توان مبناي هر گوناگوني حيات در زمين را توضيح داد امروزه مي) 4

 ؟نيستها، از عوامل گوناگوني  بر اساس نظرية تركيبي گوناگوني ژني در جمعيتگزينه كدام  -24

 تفكيك كروماتيدهاي خواهري در هر تقسيم سلولي) 2                              اي جانشيني  هر نوع جهش نقطه) 1
 تبادل ژن بين كروماتيدهاي غيرخواهري بين دو كروموزوم غيرهمتا) 4 تبادل ژن بين كروماتيدهاي غيرخواهري بين دو كروموزوم همتا) 3

4
3

y

x

A 

B 
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 است؟ نادرستكدام عبارت  -25

 .اي دارند، داراي اساس يكساني هستند هار حفرههاي جلويي جانوراني كه قلب چ اندام) 1
 .اند هاي همولوگ در نياي مشترك وجود داشته دهد ساختار اصلي اندام آناتومي خزندگان نشان مي) 2
 .هاي اساسي باهم دارند قطعاً وظايف مشابهي هم دارند در بدن جانداران مختلف ساختارهايي كه مشابهت) 3
 .گردش خون مضاعف دارند، احتمال وجود نياكان مشترك را تقويت مي كند مراحل تكوين جانوراني كه) 4

 . . . خزانة ژني يك جمعيت   -26

 .شود در اثر جهش همانند رانش دستخوش افزايش تنوع ميطور معمول  به) 2 .هايي با عدد كروموزومي يكسان است هاي موجود در سلول طور طبيعي مجموعة ژن به) 1
 .ها گردد تواند در اثر خودلقاحي، دچار تغيير فراواني نسبي الل مي) 4   .نيز متنوع گرددتواند بدون جهش  مي) 3

 »..........سبب .......... قطعاً  «كند؟  عبارت مقابل را به درستي كامل ميگزينه كدام  -27
 .شود ها نمي تغيير فراواني نسبي الل -پسندانه  آميزش همسان) 2 .شود كاهش تنوع درون جمعيت مي -رانش ژن ) 1

 .شود كاهش فراواني افراد ناخالص مي -آميزش ناهمسان پسندانه ) 4 .شود تغيير فراواني افراد خالص و ناخالص نمي -درون آميزي ) 3
 ..............پذير باشد،  كه سبب شده تا پيوند پوست بين اعضاي جمعيت چيتاها امكان اصلي عامل -28

 .كند هاي مختلف، آثار يكساني ايجاد مي در جمعيت) 2 .شود ت ميهمواره سبب كاهش توان بقاي جمعي) 1
 .شود تر سبب نوسان بيشتري مي هاي كوچك در جمعيت) 4  .تواند سبب حذف يك الل خاص شود نمي) 3

41 تايي50اگر گروه  -29 8 1 50AA Aa aa    برابر الل سياهي است، در اثر  9ل كه فراواني الل خاكستري تايي مگس سركة در حال تعاد 100از يك جمعيت
 ..............لرزه از بين بروند، در جمعيت جديد فراواني  زمين

 .درصد خواهد بود 99هاي خاكستري  مگس) 2   .شود الل سياهي بدن دو برابر مي) 1
0/هاي خالص برابر  مگس) 4   .كند ها تغيير نمي الل) 3  .شود مي 2

 شود؟ از آميزش دو گياه نر و ماده حداكثر چند نوع دانه از نظر ذخيرة غذايي توليد مي. الل است 4اي، ژن خودناسازگار داراي  لپه در يك گياه تك -30

1 (2 2 (4 3 (8 4 (12 
 ..............طور معمول انتخاب طبيعي،  به -31

 .شود با حذف تصادفي صفات نامطلوب، باعث كاهش تنوع مي) 2 .شود مي باعث تغيير در فراواني نسبي صفات جمعيت) 1
 .هاي كوچك حذف كند تواند هر الل نامطلوب را در جمعيت مي) 4 .هاي متفاوت داراي اثرگذاري مستقل از ژنوتيپ است در جمعيت) 3
 دقيقه 25: وقت پيشنهادي   102تا  74هاي  ، صفحه1 شناسي و آزمايشگاه زيست :شناسي پايه زيست

 

 .................. اي مونش،  بر طبق مدل جريان توده -32
  .       گيرد اين مدل صورت مي 4و  1تبادل آب ميان آوند چوبي و آبكش، در مراحل ) 1
 .كنند ، وارد سلول همراه مي1هاي منبع در گياهان، همواره مواد توليدي خود را در مرحلة  محل) 2
 .كنند هاي مختلف و در جهات مختلف حركت مي ا سرعتشدة مختلف، ب مواد حل) 3
 .گردند هايي با متابوليسم باال مي مواد آلي قبل از ورود و بعد از خروج از لولة غربالي، قطعاً وارد سلول) 4

 دهد؟ در مورد دستگاه گردش خون درجانوران مي نادرستيكدام عبارت زير، اطالعات  -33
  .       گيرد هاي قلب صورت مي از طريق دريچههمة خون وارد شده به قلب ملخ، ) 1
 .روند ها مي در حشرات و خرچنگ دراز، همة خون خارج شده از قلب به بافت) 2
 .هاي شعاعي عروس دريايي، مايعات در دو جهت جريان دارند در لوله) 3
 .در ماهي همانند خرچنگ دراز، در سرخرگ پشتي خون غني از اكسيژن وجود دارد) 4

 شود؟ هاي موجود در انتهاي برگ گياهان تيرة گندم مي صورت مايع از طريق روزنه هاي آب به ر معمول، كدام شرايط قطعاً سبب كاهش خروج مولكولطو به -34
  .       در مواقعي كه هوا گرم و اتمسفر اشباع از بخار آب است) 1
 .هاي تابستان كه خاك هنوز گرم است و عمل جذب ادامه دارد شب) 2
 .هاي محلول در آب، به درون آوند چوبي كاهش يابد انتقال فعال يون) 3
 .هاي نگهبان روزنه نسبت به يكديگر نزديك شده باشند در مواقعي كه كشش تعرقي كاهش يافته و سلول) 4

 بافتي را دارد، صحيح است؟ ترين سيستم جدايي خون از مايع ميان كدام گزينه دربارة جانوري كه ساده -35
 .باشد قلب داراي دو حفره بوده و محتوي خون تيره مي) 2  .       باشد لي جذب غذا معده ميمحل اص) 1
 .اي وجود دارد كه سطح تماس آن را با غذا افزايش داده است در ديوارة روده، برجستگي) 4 .سطوح مبادله كنندة گازهاي تنفسي به درون بدن انتقال يافته است) 3

 ؟كند تكميل مينادرست دام گزينه عبارت زير را در رابطه با عملكرد قلب، ك -36

 ».................. امكان ندارد.................. كه  در يك فرد سالم، هنگامي«
  .       اي در قلب بسته شود بالفاصله دريچه –شود  صداي اول قلب شنيده مي) 1
 .ها به قلب را تسهيل كنند ن از سياهرگهاي النة كبوتري، بازگشت خو دريچه –صداي دوم قلب شنيده شود ) 2
 .همة حفرات قلب در حال استراحت باشند –شود  در نوار قلب ثبت مي Tموج ) 3
 .، استراحت عمومي آغاز شده باشدTدر شروع موج  –ها در حداكثر انقباض هستند  بطن) 4
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 ..................طور قطع  توان گفت به مي..................  در انسان هر رگي كه -37

  .        ترين مقدار خون را داراست بيش –اكسيد درون آن جريان دارد  خون غني از كربن دي) 1
 .كند بخشي از انرژي سيستول قلب را در ديوارة خود ذخيره مي –خون غني از اكسيژن درون آن جريان دارد ) 2
 .در اثر تغييرات متابوليسمي، تغيير قطر دارد –ها برعهده دارد  ين نقش را در تغيير مقدار خون بافتتر مهم) 3
 .ساكاريد سطح خارجي آن را پوشانده است اي از پلي اليه –ديوارة آن فقط از يك رديف سلول ساخته شده است ) 4

 ..................بتوانند  نداردمكان ا.................. هاي  طور معمول در يك انسان سالم، گلبول به -38

 .ها توليد شوند در خارج از مغز استخوان –قرمز ) 2  .       بيش از چند روز تا چند هفته زنده بمانند –سفيد ) 1
 .بدهي انجام دهندكمك آنزيم انيدرازكربنيك غشاي خود، واكنش سنتز آ به –قرمز ) 4  .ها داشته باشند عملكردي در خالف جهت پالكت –سفيد ) 3

 ..................قطعاً .................. در ماهي هر رگي كه  -39

  .       كند سمت سر يا دم حمل مي خون را به –حاوي خون روشن است ) 1
 .است CO2حاوي خون غني از  –كند  رساني مي به قلب خون) 2
 .رود ل گازهاي تنفسي به آبشش ميبراي تباد –شود  از قلب خارج مي) 3
 .شود طور مستقيم به دهليز وارد و يا از بطن خارج مي به –است  CO2حاوي خون غني از ) 4

 .................. توانند نمي.................. طور معمول همة  به -40

 .هايي كه توانايي ترشح هپارين دارند، فاگوسيتوز انجام دهند ولبرخالف سل -شكل دارند هاي خوني كه هستة لوبيايي سلول) 1
 .ها تاكتيك شيميايي داشته باشند برخالف ماكروفاژ -هاي سفيد كه هستة چندقسمتي دارند گلبول) 2
 .همانند ماكروفاژ تا بيش از يك سال زنده بمانند -هايي كه تحرك زيادي دارند گرانولوسيت) 3
 .همانند ائوزوفيل در ترشح مواد ضدانگلي نقش نداشته باشند -ه فاگوسيتوزكننده هستندهايي ك آگرانولوسيت) 4

 ..................  قطعاً .................. در هر جانور داراي  -41

 .شكل پشتي وجود دارد اي قلب لوله –دار  قلب دريچه) 1
 .شوند ها فقط در سطح پشتي ديده مي سرخرگ –دستگاه گردش خون باز ) 2
 .گيرد در تماس با خون تيره قرار مي) ها(قلب –دستگاه گردش خون بسته ) 3
 .هاي مختلف بدن يكسان است تراكم گازهاي تنفسي در همولنف بخش –شبكة مويرگي ناكامل ) 4

 هاي قلبي در دستگاه گردش خون انسان صحيح است؟ در رابطه با همة دريچه  چند مورد از موارد زير، -42

 .ها متصل هستند اخلي بطنبه سطح د –الف 
 .اند هاي سيني قرار گرفته تر از دريچه پايين –ب 
 .باشند داراي بافتي متفاوت با بافت گرهي مي –ج 
 .شوند هايي از بافت پيوندي، باز و بسته مي به كمك رشته –د 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 .................. شدن اندك يك رگ خوني در انسان،   بعد از پاره -43

 .شود ها آزاد مي تركيبات متنوعي از پالكت) 1

 .شوند ابتدا عضالت جدار مويرگ منقبض و سپس عوامل انعقادي ترشح مي) 2

 .ها هستند ، پالكتشوند ديده مي لختههاي خوني كه در محل  تنها سلول) 3
 .كند ديده فيبرينوژن موجود در خون را تجزيه مي هاي آسيب مواد ترشح شده از سلول) 4

 كند؟ طور صحيح تكميل مي زير را به  هاي مقابل، كدام گزينه جملة با توجه به شكل -44

 » .................. 2سلول  .................. 1سلول «

  .هاي وارد شده به خون نقش دارد در مبارزه با انگلبا ترشح موادي  -برخالف) 1

 .باشد  تواند نقش داشته مي  ههاي سلولي فرسود در هضم و پاكسازي اندامك -برخالف) 2

 .سال زنده بماند تواند بيش از يك الية جدار مويرگ، مي پس از عبور از بافت سنگفرشي تك -همانند) 3

 .كند ها را فراهم  تواند با تغيير شكل موقت اسكلت سلولي، امكان خروج از منافذ رگ مي -همانند) 4

 ..................نقطة .................. در منحني الكتروكارديوگرام مقابل، در نقطة  -45
1 (A برخالف- Bها با مانع مواجه است ، ورود خون به بطن. 

2 (C همانند- Dيابد ها، ادامه مي ، خروج خون از بطن. 
3 (B همانند- Eكند ها، صداهاي قلبي را ايجاد مي ، بازشدن دريچه. 
4 (D برخالف- Aال افزايش استها برخالف دهليزها در ح ، حجم بطن. 

 دهد، صحيح است؟   جا رخ مي چند مورد از موارد زير، درباره هر اندامي كه عمل تعرق در آن -46

 .كند هاي ديگر گياه را توليد مي تركيبات آلي مورد نياز بخش -الف

  .در حركت شيرة خام به سمت باال نقش دارد -ب
 .هاي زنده احاطه شده است توسط سلول -ج

  .ها هستند ها مريستم نمنشأ اولية آ -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 كدام گزينه، درمورد تعرق در آوندهاي چوبي، صحيح است؟ -47

 .شود اي مي با افزايش فشار درون آوند چوبي، سبب ايجاد جريان توده) 2 .هاي درون استوانة آوندي است پوست و سلول هاي درون وابسته به فعاليت سلول) 1
 .وابسته به حركت آب در جهت شيب پتانسيل خود است) 4 .درون آوند چوبي نقش مؤثري ندارددر پيوستگي ستون آب ) 3

 .................گيرد،  صورت مي................. در هر اندامي از يك گياه علفي كه  -48

 .توانند تركيبات شيرة پرورده را استخراج كنند ها مي تنها بخشي از گياه است كه شته -تعريق) 1
 .همراه است ATPانتقال هر تركيب شيرة پرورده بين دو سلول زنده، طبق مدل مونش قطعاً با صرف  -عرقت) 2
 .شود هاي اندام تعريق كننده تبخير  تواند از ديوارة سلول بخش زيادي از آب وارد شده به ريشة گياه، مي -تعريق) 3
 .ها نقش دارند رل حركت يوناي در كنت هاي تمايزيافته بافت زمينه برخي از سلول -تعرق) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  -49

 ».شود مي................. جايي شيرة پرورده در گياه، در مرحلة  در الگوي جريان فشاري جابه«
 ا افزوده و سپس كاستههاي آبكشي ابتد دوم، فشار اسمزي سلول) 2  ها منتقل سوم، ساكارز با انتقال فعال از غشاي سلول) 1
 هاي همراه انجام چهارم، انتقال مواد آلي به كمك سلول) 4 هاي آبكش وارد اول، تركيبات قندي با صرف انرژي به درون سلول) 3

 ..................  نيستدر يك گياه علفي، ممكن  -50

 .دارشدگي شود افزايش توان تعريق گياه، باعث افزايش پديده حباب) 1

 .شده را مشاهده كرد هاي روپوستي طويل منطقه كوچكي از ريشه، سلولفقط در ) 2

 .چسبي همانند دگرچسبي، سبب كاهش تمايل خروج گازها از شيرة خام شود نيروي هم) 3
 .هاي پوست ريشه، فقط در يك مسير آب را درون خود انتقال دهند برخي از سلول) 4

 ..................باشد .................. در مسير گردش خون انساني هر رگي كه داراي خون  -51

 .گرداند كند و در دياستول به خون برمي بخشي از انرژي سيستول قلب را در ديوارة خود ذخيره مي –روشن ) 1

 .تواند حجم زيادي از خون را در خود جاي دهد با داشتن قطر زياد و مقاومت كم ديوارة خود مي –تيره ) 2

 .شار نسبتاً زياد براي غلبه بر نيروهاي مقاوم در برابر حركت خون داردنياز به ف –تيره ) 3
 .اي دارد هسته هاي دوكي شكل تك در بين الية پيوندي بيروني و الية پوششي دروني، سلول –روشن ) 4

 ..................  در  نيستدستگاه لنفي ممكن  -52

 .هاي صفراوي دخالت كند تجزيه و دفع رنگ) 2  .هايي فاقد ميتوكندري نقش داشته باشد توليد سلول) 1

 .روند انعقاد خون تأثيرگذار باشد) 4  .داشتن هماتوكريت خون نقش داشته باشد ثابت نگه) 3
 چند مورد صحيح است؟ -53

 .هاي مخطط و منشعب است هر بافتي كه براي انتقال پيام الكتريكي قلب اختصاصي شده، داراي سلول ●
 .دهليزي است –شود، گره سينوسي  ها مي باض ميوكارد دهليزها و بطنمنشأ پيامي كه سبب انق ●
 .شود ليتر خون وارد مي ميلي 120در هر دوره از كار قلب فردي كه در حال استراحت است، به هر بطن تقريباً ●
 .شود ممتد از قلب شنيده ميها، صداهاي غيرطبيعي و  هاي جدار بين دهليزها يا بطن در برخي از بيماري ●
1 (4 2 (2 3 (3 4 (1 

 است؟ نادرستكدام عبارت  -54

 .اي همانند تعداد ضربان قلب كم شده است ده قلب قطعاً حجم ضربه با كاهش برون) 1

 .شود مي QRSهاي كرونري سبب تغيير ارتفاع  فشار خون مزمن همانند مسدودشدن رگ) 2

 .تغيير نكند Qتا  Pسينوسي دهليزي ديرتر از حالت طبيعي تحريك شود ممكن است فاصلة اگر گره ) 3
 .ها نقش دارند هاي قلبي به داخل دهليزها در هنگام انقباض بطن اي ديوارة داخلي قلب در ممانعت از بازشدن دريچه هاي ماهيچه برجستگي) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -55

 .داخلي قلب اندك است  هاي الية فاصلة بين سلول) 1

 .هاي كالژن و االستيك است اي خود داراي رشته بافت سازندة آبشامه قلب در مادة زمينه) 2

 .طرفه كننده وجود دارد هاي يك هاي نواحي پايين بدن دريچه در مسير حركت خون سياهرگ) 3
 .هاي آن قادر به انقباض ذاتي هستند دن قلب در جنين همة سلولوجود آم هنگام به) 4

 ..................  هايي است كه خون برابر تعداد رگ.................. كنند  به حفرة قلب وارد مي.................. هايي كه خون  در انسان، تعداد رگ -56

 .ريزند تيره به قلب مي –دو  –روشن ) 2  .برند ها مي تيره به شش –دو  –روشن ) 1

 .كنند ها خارج مي روشن را از بطن –سه  –تيره ) 4  .برند ها مي تيره به شش –سه  –تيره ) 3
 ..................  را دارد، .................. در يك فرد سالم، هر سلول موجود در خون كه توانايي  -57

  .ها را ببلعد خواري، ميكروب اند طي پديده ذرهتو مي –ها  شناسايي يك ميكروب خاص از ساير ميكروب) 1
 .شود هاي درشتي تبديل مي پس از ورود به بافت به سلول –تر از يك هفته  زنده ماندن بيش) 2

 .ها نقش دارد اي ضدعملكرد پالكت در توليد ماده –شركت در دفاع غيراختصاصي ) 3
 .هاي خوني عبور كند فذ رگتواند طي پديدة دياپدز از منا مي –بيان ژن پرفورين ) 4
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 كدام گزينه در رابطه با دستگاه گردش مواد ملخ درست است؟ -58

  .شود در هنگام استراحت قلب، خون از طريق منافذي از قلب خارج مي) 1
 .برد ها مي هايي به سر و ساير بخش خون روشن، اكسيژن را از طريق رگ) 2

 .نتهاي آزاد وجود دارددر حد فاصل هر دو دريچة قلب ملخ، دو رگ با ا) 3
 .گيرد وسيلة رگ شكمي صورت مي ها و به هدايت خون به نواحي عقبي بدن با انقباض ماهيچه) 4

 .وجود دارد.................. قطعاً .................. ژن  در بدن همة افراد بالغ و سالم داراي گروه خوني با آنتي -59

1(A – د پادتن ضB   2 ( پادتن ضد  –رزوسRh  

 3(A  پادتن ضد  –و رزوسB  4 ( هاي ضد  پادتن –فقط رزوسA  و ضدB  
 است؟ نادرستت كدام عبار -60

   .كند هاي پالسما توسط گلومرول از ايجاد خيز ممانعت مي عدم دفع پروتئين) 1
 .شود تر مي به دو سر مويرگ حركت كنيم، اختالف فشار خون با فشار اسمزي بيش  هر چه از وسط مويرگ) 2

 .هاي خوني باشد تر از اندازة سلول تواند كوچك هاي بدن مي قطر مويرگ) 3
 .شود هاي دراز متصل به تنه شروع مي هايي از استخوان هاي پهن و بخش سازي فقط در مغز استخوان سالگي به بعد گلبول 5دود از ح) 4

                                        فرنگي درست است؟ هاي موجود در برگ گياه گوجه ي روزنه ي همه كدام عبارت، درباره -61
 .كنند هاي چوبي حفظ مي ي خام را در آوند پيوستگي شيره) 2  .شوند ياه با محيط خارج ميباعث انجام تبادالت گازي گ) 1
 .دهند هاي نگهبان، تغيير اندازه مي در پي تغيير فشار آب در سلول) 4 .شوند هاي گرم و خشك بسته مي با قرار گرفتن در موقعيت) 3

 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي   5 ةصفح: 3فيزيك  /73تا  2هاي  صفحه: 2زيك في /44تا  2هاي  صفحه: فيزيك پيش :دانشگاهي فيزيك پيش
 

0tزمان زير، حركت متحرك در بازة زماني  -يك از نمودارهاي مكان در كدام -62   1تاt t  شونده است؟ صورت كند پيوسته به 

1 ( 2 (
 

3 (

 

4 ( 

24صورت   به SIآيند، در  مي كه همزمان به حركت در Bو Aمان دو متحرك ز –معادلة مكان  -63 3 7x t tA     26و 4 6x t tB     در . باشـد  مـي
 چند متر بر ثانيه است؟ Aندازة سرعت متحرك كنند، ا اي كه دو متحرك از يك مكان عبور مي لحظه

1(10 2(16 3(7 4(11  
متر باال برود، ارتفاع اوج گلولـه از   16اگر گلوله در دو ثانية دوم حركت . كنيم ب مياي را در شرايط خأل از سطح زمين در راستاي قائم به سمت باال پرتا گلوله -64

10(سطح زمين چند متر است؟  2
m

g
s

( 

1(/144 4 2(/72 2  3(45 4(/68 5  

0از نقطة  Rو شعاع  Oطابق شكل زير متحركي روي يك دايره به مركز م -65 0A( , 2تا نقطة  ( 3 2B( m, m) مسافت . شود جا مي در جهت ساعتگرد جابه
3(آن است؟  جايي طي شده توسط متحرك چند برابر بزرگي جابه ( 

1(4  
2(3  
3(2  

4(34 3  

صورت  به SIكند در  حركت مي xoyحركت دو بعدي متحركي كه در صفحة   معادلة -66
3 22
2 4

x t t

y t t

  

  

1tبزرگي شتاب متحرك در لحظة . است  s   چنـد

 متر بر مجذور ثانيه است؟

1 (2 2 2 (2 3 (2 17  4 (4  
 شود؟ نيروي واكنش نيروي وزن گوي كروي، به چه جسمي وارد مي. به كمك نخ سبكي از سقف آويخته شده است mمطابق شكل زير يك گوي كروي به جرم  -67

 سقف) 1
 نخ) 2
 گوي) 3
 زمين) 4
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10(چند كيلوگرم اسـت؟   mباشد،  42Nبرابر با  Aدر شكل زير اگر نيروي كشش نخ در نقطة  -68 N
g

kg
     و جـرم نـخ، قرقـره و

 .)ها ناچيز است تمامي اصطكاك

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

بـه جسـم    2mاگر اندازة نيرويي كه جسـم  . روي سطح افقي با شتاب ثابت به سمت راست در حال حركت هستند 2mو  1mمطابق شكل زير، دو جسم  -69

1m 4كند برابر بـا   وارد ميN         ،1باشـد و ضـريب اصـطكاك جنبشـي دو جسـم بـا سـطح
Fباشـد، انـدازة نيـروي افقـي      4


چنـد نيوتـون اسـت؟     

4   2 101 2
N

(m kg , m kg , g )
kg

   

1 (8  2 (24  3 (12  4 (18  

2جسمي به جرم  -70 5/ kg 37دار با زاوية شيب  را از پايين يك سطح شيب  0و ضريب اصطكاك جنبشي 30با سرعت اولية  /5 m

s
. كنيم به سمت باال پرتاب مي 

10شود و فرض كنيد جسم روي سطح شيبدار متوقف مي(جايي جسم از لحظة پرتاب تا لحظة توقف، چند متر است؟  جابه N
g

kg
 37و 0 6sin / ( 

1 (90  2 (45  3 (35  4 (75  
1Fاز حال سكون تحت تاثير دو نيروي افقي  mمطابق شكل زير، متحركي به جرم  -71


2Fو  


ها متغيـر اسـت روي سـطح     اندازة آنها ثابت ولي  كه جهت آن 

0افقي با ضريب اصطكاك جنبشي  1به صـورت   SIاگر معادلة حركت متحرك در . كند شروع به حركت مي /2 3 223x t t     اي  باشـد، در چـه لحظـه

1Fبرحسب ثانيه برايند نيروهاي 


2Fو  


10شود؟  برابر صفر مي  N
(g )

kg
  

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

 .پاسخ دهيد» 3فيزيك « يا » 1فيزيك «هاي  سؤال  از دو دسته به يكياست و شما بايد  كتابيك پايه زوج آموزان گرامي، توجه كنيد كه فيز دانش
 دقيقه 15: وقت پيشنهادي   146تا  122هاي  صفحه :1فيزيك 

 .ودش تشكيل مي......... است كه تصوير حاصل از آن بر روي ........ با فاصلة كانوني ...... چشم انسان مانند يك عدسي  -72

  قرنيه  –متغير  –واگرا ) 4  شبكيه  –متغير  –همگرا ) 3  شبكيه –ثابت  –واگرا ) 2  قرنيه  –ثابت  –همگرا ) 1
تا عدسي دو برابر فاصلة كانوني عدسـي   2Fو  2Fهاي عدسي و فاصلة نقاط  كانون Fو  F، نقاط مقابلدر شكل  -73

 قرار گيرد، فاصلة تصوير آن تا كدام نقطه كمتر است؟ 2Fو  Fاگر يك نقطة نوراني بين . هستند

1 (F 2 (F2 3 (F  4 (F2  

1در حالتي كه بزرگنمايي عدسي برابر با . نمودار بزرگنمايي يك عدسي برحسب فاصلة جسم از آن، مطابق شكل زير است -74
است، فاصلة جسم تـا عدسـي چنـد     3

 متر است؟ سانتي

1(8  
2(32 
3(16  
4(24  

 دهد؟ كدام گزينه تصوير آن در عدسي را به درستي نشان مي. دهيم مطابق شكل مربعي را روي محور اصلي يك عدسي واگرا قرار مي -75

1(
F

A B

C D

´´

´ ´ F´

 2 (
F

A B

C D

´´

´ ´ F´

  

3 (
F

A
B

C D

´
´

´ ´ F´

 4 (
F

A B

C D

´´

´ ´ F´

 

A

3/5kg

m

F

A B

C D F´

m

2

1
2

1

1 P(cm)
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موازي محور اصلي يك عدسي نازك به آن تابيده است و پـس از شكسـت و عبـور از عدسـي، مسـيري       Aدهد كه از نقطة  ان ميشكل زير پرتويي را نش -76
 بزرگنمايي عدسي كدام است؟. كند مطابق شكل را طي مي

1 (1
3 2(1

6 

3(3 4(3
3 

متر از عدسـي   سانتي 10اگر جسم را . متر و عمود بر محور اصلي آن قرار دارد سانتي 15متري از يك عدسي همگرا به فاصلة كانوني  سانتي 10شيئي در فاصلة  -77
 شود؟ متري تصوير قبلي تشكيل مي حالت جديد در فاصلة چند سانتي دور كنيم، تصوير جسم در

1 (30 2 (90 3 (60  4 (45  
اگر طول تصوير، . است 40cmتصوير تا جسم در امتداد محور اصلي برابر  فاصلة. مطابق شكل زير، از يك جسم تصويري به وسيلة يك عدسي تشكيل شده است -78

 متر كدام است؟ نصف طول جسم باشد، نوع عدسي و فاصلة كانوني آن برحسب سانتي

80 -واگرا ) 1
80 -همگرا ) 2 9

9  

80 -همگرا ) 3
80 -واگرا ) 4 3

3 

 باشد، بزرگنمايي عدسي چشمي كدام است؟ 50اگر بزرگنمايي عدسي شيئي . برابر طول جسم است 800در يك ميكروسكوپ، طول تصوير نهايي  -79

1 (8  2 (16  3 (750  4 (850  
 برابـر فاصـلة كـانوني    nاگر فاصلة جسم تا عدسي . يك عدسي همگرا از يك جسم كه عمود بر محور اصلي آن قرار دارد، تصوير مستقيمي تشكيل داده است -80

 .)توان عدسي استD(عدسي باشد، فاصلة جسم تا تصوير كدام است؟ 

1 (n

( n)D

2

1  2(n

n D2
1 3(n

D
n

2

1 4(n
D

(n )21
  

2در شكل زير توان هر يك از دو عدسي همگرا برابر  -81 )1اگر دو پرتوي موازي به عدسي . ديوپتر است /5 )2متـر از عدسـي    اي برحسب سانتي بتابند، در چه فاصله ( ) 
 .)محور اصلي دو عدسي مشترك است(كنند؟  يكديگر را قطع مي

1 (8  
2(15 
3(10  
4(20 
 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي   76تا  57هاي  صفحه: 1، فيزيك 64تا  49هاي  صفحه: 3فيزيك  :3فيزيك 
 

ترتيـب از راسـت بـه چـپ جهـت ميـدان        بـه . دهد يكي نشان ميشكل زير مسير حركت يك الكترون آزاد در يك رساناي فلزي را در حضور ميدان الكتر -82
 الكتريكي و مرتبة بزرگي سرعت الكترون كدام است؟

1(،m

s
610    2(،m

s
610 

3(،m

s
310  4(،m

s
610 

نمودار تغييرات شدت جريان عبوري از مقطع يك سيم رسانا برحسب زمان مطابق شكل زير است، تعيين كنيد در دو  -83
191گذرد؟  ثانية سوم چند الكترون از مقطع اين سيم مي 6 10(e / C)   

1(2010  
2( 202 10 
3(1910  
4( 192 10 

1اگر اين ماشين حساب . است 5Vولتاژ باتري يك ماشين حساب جيبي  -84 كـولن   راست به چپ در اين مدت چند دسيساعت روشن باشد، به ترتيب از  /5
جريان عبوري مدار هنگام روشن بودن ماشين حساب (دهد چند ژول است؟  اي كه باتري در اين مدت به مدار ماشين حساب مي گذرد و انرژي بار از مدار مي

0را  15/ mA فرض كنيد(. 

1(/0 81،/40 5 2(/0 81،/4 05 3(/8 1،/40 5 4(/8 1،/4 05 

6025cm

cm5 3

A

B
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آمپر از سـيم   4كنيم، در اين حالت جريان  ولت وصل  6متر را به اختالف پتانسيل ثابت  سانتي 25طول گرم و  ميلي 20اگر دو سر يك سيم فلزي به جرم  -85

8اگر چگالي فلز . گذرد مي 3
g

cm
 .)سطح مقطع سيم در طول آن ثابت است(تر است؟ م باشد، مقاومت ويژة اين فلز چند اُهم 

1(/  81 5 10 2( 83 10 3(/  84 5 10 4( 86 10 

2و  شعاع داخلي  rو شعاع خارجي  Lاي تو خالي به طول  را ذوب كرده و استوانه rو شعاع سطح مقطع  Lاي فلزي و توپر به طول  استوانه -86
r مقاومت . سازيم مي

 .)ض شوددما در هر دو حالت يكسان و ثابت فر(شود؟  الكتريكي اين استوانة فلزي چند برابر مي

1(16 2(4 3(4
3 4(16

9 

عبوري از مـدار و افـت پتانسـيل     ، جريانRازجنس پالتين است، با افزايش دماي مقاومت  Rدر مدار شكل مقابل مقاومت  -87
 كند؟ درون باتري به ترتيب از راست به چپ چگونه تغيير مي

  .يابد يابد، كاهش مي افزايش مي) 1
  .يابد يابد، كاهش مي كاهش مي) 2
 . يابد يابد، افزايش مي افزايش مي) 3
 . يابد يابد، افزايش مي كاهش مي) 4

 20اگر اختالف پتانسـيل دو سـر رسـانا را    . كند عبور مي Iمتصل است، جريان  Vكه به اختالف پتانسيل الكتريكي  Rاز رسانايي به مقاومت الكتريكي  -88
 ).دما ثابت و يكسان فرض شود(كند؟  جريان عبوري از آن چگونه تغيير مي. دهيم درصد كاهش مي

 .يابد افزايش مي80% )2  يابد كاهش مي %80)1
 .يابد افزايش مي%20 )4  .يابد كاهش مي 20%)3

Bدر مدار شكل زير، حاصل  -89 AV V  چند ولت است؟ 

1(/1 3   
2(/6 7  
3(/6 7   
4(/1 3 

2Vدرمدار شكل مقابل  -90 VA  4را برعكس كنيم ) 2(هاي باتري  اگر جاي پايانه. استV VA   اگر نيروي. شود مي 
2rو مقاومت دروني آن برابر  2برابر ) 2(محركة باتري  r  ،1باشد  2و  به ترتيب از راست به چپ برحسب ولت

 اند؟ كدام

 9و  3) 1
 3و  9) 2
 6و  3) 3
 3و  6) 4

 تر است؟ ها بيش دهد، از بقية گزينه آل نشان مي سنج ايده عددي كه ولت cو  a ،bهاي  حلقه  ازاي چه تركيبي از رنگ در مدار شكل مقابل به -91

aاي قهوه) 1  ،قرمزb  و نارنجيc  
aقرمز) 2  ،اي قهوهb  و نارنجيc  
aنارنجي) 3  ،اي قهوهb  و قرمزc  
aنارنجي) 4  ،قرمزb  اي و قهوهc  

 
 

 

 
 

 دقيقه 10: وقت پيشنهادي   38تا  2هاي  صفحه :دانشگاهي شيمي پيش
 

 كدام گزينه صحيح است؟ -92

 .كند ، امكان وقوع واكنش را بررسي ميGمقدارسينتيك با تعيين ) 1
 .ن يك واكنش به اين معنا نيست كه حتماً بايد راه مناسبي براي وقوع آن وجود داشته باشدخودي بود خودبه) 2
 .شود تر از زنگ زدن آهن انجام مي سريعطور قطع  در شرايط يكسان بهواكنش تجزية سلولز كاغذ، ) 3
 .اي دارد زمان اهميت ويژه اي از ها در بازه ها و توليد فراورده دهنده در ترموديناميك شيميايي آهنگ مصرف واكنش) 4
 

هنقرهاي
a b c

V

rε

لايرهنگ �د

قهوهاي 1

2

3

قرمز

هنالايرهنج�

R

A
r

1ε
=1 r

=r

(2) باتري

زم�ن
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4در واكنش گازي  3NHاگر سرعت متوسط توليد  -93 6 4 52 3 2NO(g) H O(g) NH (g) O (g)   دو  برابر سرعت متوسط مصرف ،HCl  در واكـنش
2 2 2Zn(s) HCl(aq) ZnCl (aq) H (g)    باشد، در بازه زماني يكسان، نسبت جرمNO  2مصرفي، به جرمZnCl قدر است؟  توليدي تقريباً چه

114 16 65 35 5(N ,O ,Zn ,Cl / : g.mol )    
1(/0 05 2(/3 53 3(/0 88 4(/0 44 

 :به جز اند، صحيح زيرهمه موارد  -94
  .هاي نظرية برخورد برطرف شده است در نظرية حالت گذار، برخي از نارسايي) 1
 .توان آن را براي مدت طوالني نگهداري كرد طوري كه نمي اكسيژن در دماي اتاق، به شدت انفجاري و خطرناك است، به –مخلوط هيدروژن ) 2
  .هاي واكنش دهنده، در واحد حجم و در واحد زمان بستگي دارد بين ذره برطبق نظرية برخورد، سرعت واكنش به تعداد برخوردهاي) 3
NOبر اساس نظرية حالت گذار، در هنگام تشكيل پيچيدة فعال در واكنش ) 4 Cl(g) Cl(g) NO (g) Cl (g)  2 2 Nپيوند  ،2 Cl شدن است در حال سست. 

2A(g)اگر در واكنش فرضي و بنيادي  -95 B(g) C(g)  1، غلظت واكنش دهنده برحسب زمان، از رابطة 1
0

kt
A At

 
      

پيروي كند، كدام گزينـه   

 .)باشد ثابت سرعت واكنش مي kاي در ظرف وجود ندارد و در ابتداي واكنش، هيچ فراورده(كند؟  درباره اين واكنش اشاره مي نادرستيبه مطلب 

Rرابطه قانون سرعت آن به صورت  )1 k A   
 .باشد مي 2

 .با هم برابر است Cو  Bدر هر لحظه از انجام واكنش، غلظت ) 2
 .رسد اُم به اتمام مي10نصف شود، واكنش در ثانيه  Aمقدار  s5اگر بعد از گذشت ) 3

   .است به صورت  ،Aنمودار سرعت واكنش برحسب غلظت ) 4

 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت -96
 .سرعت واكنش، كميتي تجربي است) 1
 .تاي واكنش اس ارز با سرعت لحظه  در قانون سرعت، سرعت آغازي هم) 2
 .ماند با تغيير عوامل محيطي مانند دما و فشار، بدون تغيير باقي مي (k)ثابت سرعت واكنش ) 3
 .شود ها اغلب، منجر به افزايش سرعت واكنش مي دهنده افزايش غلظت واكنش) 4

2اكسيد، ابتدا  در واكنش تجزية گاز گوگرد تري -97  40ثانيه از شروع واكنش،  30پس از گذشت . كنيم ليتري واكنش مي 3ول از اين ماده را وارد ظرف م /4
1حسب سرعت متوسط توليد گاز دو اتمي بر. شود هاي موجود در ظرف افزوده مي اوليه گاز  درصد به تعداد مول 1mol.L .min     در اين واكـنش در ايـن

2قدر است؟ مدت، چه 23 2 2SO (g) SO (g) O (g)  
1 (/0 01 2 (/1 92  3(/0 64 4 (/0 032 

شـود؟   ها خارج مي از اگزوز آنطي شده توسط خودروها هاي كاتاليستي، با چه آهنگي برحسب گرم بر متر  حاصل از فعاليت مبدل 2COبا توجه به جدول زير، گاز  -98
)114 16 12 1N ,O ,C ,H : g.mol   ( 

1(/8 36  
2(/13 64 

3(/ 38 36 10 

4(/  21 364 10 
 كنند؟ هاي زير، جاهاي خالي را به درستي تكميل مي چند مورد از عبارت -99

 ». شوند ............، ............ و ............ شود كه   هنگامي تعادل برقرار مي« 
 برابر  –ها  غلظت فراورده –ها  دهنده غلظت واكنش) ب  برابر –سرعت واكنش برگشت  -سرعت واكنش رفت) آ
   ثابت -ها  غلظت فراورده –ها  دهنده غلظت واكنش) ت صفر  –سرعت واكنش برگشت  –سرعت واكنش رفت ) پ
1 (1 2 (2   3 (3  4 (4 

 هاي زير درست است؟ يك از عبارت  كدام -100
 .گيرد فرايند مجاورت، در توليد صنعتي فسفريك اسيد مورد استفاده قرار مي) 1
 .آيد دست مي غلظت يك ماده جامد يا مايع خالص، از تقسيم جرم مولي به چگالي آن به) 2
 .كند سولفات خشك، رنگ آن از آبي به سفيد تغيير مي) II(آبه به مس  5سولفات ) II(در تبديل مس ) 3
 .ود داردها در هر دو جهت وج پذير هستند؛ يعني در شرايط خاصي امكان وقوع آن هاي سوختن برگشت واكنش) 4

3كاني مگنتيت    -101 4(Fe O 2، كاني هماتيت ( 3(Fe O دهنده در نظـر   اگر مگنتيت را به عنوان واكنش. اي در حال تعادل هستند و گاز اكسيژن در ظرف سربسته (
 بگيريم، چند مورد از مطالب زير درست است؟

 .يابد در نتيجة انجام واكنش رفت، جرم مواد جامد افزايش مي) ب .ثابت تعادل آن، يكا ندارد) آ
 .يابد در نتيجة انجام واكنش برگشت، غلظت مگنتيت افزايش مي) ت .تعادل از نوعِ ناهمگن سه فازي است) پ
1 (2 2 (1 3 (4 4 (3 

CO 4 فرمول شيميايي آالينده 10C H NO 
5 در غياب مبدل مقدار آالينده برحسب گرم به ازاي يك كيلومتر 93/ 1 80/ 1 04/ 

0 در حضور مبدل 61/ 0 06/ 0 04/ 
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 .پاسخ دهيد» 3شيمي« يا » 2شيمي «هاي  سؤال  از دو دسته به يكياست و شما بايد  كتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه شيمي پايه زوج  دانش
 

 دقيقه 10: وقت پيشنهادي   64تا  41هاي  صفحه :2شيمي 
 

 باشد؟ كدام مقايسه در مورد انرژي نخستين يونش عناصر تناوب دوم، درست مي -102

1 (O C B Be    2 (O C Be B    3 (C O B Be   4 (C O Be B   
هـا   ترين خاصيت فلزي را در بين عناصر فلزي داده شـده در گزينـه   ترتيب از راست به چپ، نخستين عنصر، فلزي است كه كم در بين عناصر كدام گزينه به -103

 ها دارد؟ را دربين آن 2IEترين باشد و سومين عنصر بيش تري مي كم 1IEومين عنصر، نسبت به عناصر قبل و بعد خود در جدول تناوبي داراي دارد، د

1 (Sr B Mg 38 5 12 2 (K O Mg 19 8 12  3 (K B Rb 19 5 37 4 (Sr S Rb 38 16 37 
 ترين مقدار است؟ در هر دوره از جدول تناوبي، چند مورد از خواص زير، براي گازهاي نجيب بيش -104

 بار مؤثر هسته ● شعاع اتمي ● انرژي نخستين يونش ● الكترونگاتيوي  ●
1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 

 اند؟ اين دو مورد كدام. د اشتباه هستنداز مقادير داده شده در جدول زير، دو مور -105

 
 

 
IEشعاع يون فلوئوريد و ) 1 (Li)2  2 ( شعاع يون منيزيم وIE (Be)3    
IEشعاع يون اكسيد و ) 3 (Na)2  4 ( شعاع يون سديم وIE (Na)2  

 اند؟ نادرستهاي زير  بارتكدام موارد از ع -106

دوره بـا دو اوربيتـال    تـر از انـرژي نخسـتين يـونش عناصـر هـم       الكتروني، بيش ، انرژي نخستين يونش عنصري با سه اوربيتال تكpدر عناصر دستة ) آ
 .الكتروني است تك
 .رو هستيم خصلت فلزي و كاهش شعاع اتمي روبه در يك تناوب از راست به چپ، با كاهش الكترونگاتيوي، افزايش) ب
 .تناوب خود دارد ترين الكترونگاتيوي را در ميان عناصر هم رسد كه بيش ، با تشكيل يون سه بار مثبت به آرايش گاز نجيبي مي21فلز واسطه با عدد اتمي ) پ
 .است 6عدد كوئورديناسيون سديم در نمك خوراكي، برابر با عدد ) ت
 آ و پ) 4 ب و پ) 3 ب و ت) 2 آ و ت) 1

 نمودار تغييرات تقريبي انرژي شبكة هاليدهاي فلزهاي قليايي، در كدام گزينه درست نشان داده شده است؟ -107

1 (
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 است؟ نادرستهاي يوني  كدام عبارت در مورد تركيب -108

 .جزء حركت ارتعاشي، حركت ديگري ندارند جا به رند و در آندهندة يك جامد يوني، در جاهاي به نسبت ثابتي قرار دا هاي تشكيل ذره) 1
 .ها برابر و شبكة بلور از نظر بار الكتريكي خنثي است ها با مجموع بار مثبت كاتيون مجموع بار منفي آنيون) 2
 .آن استهاي گازي سازندة  انرژي شبكة يك تركيب يوني، انرژي آزادشده به هنگام تشكيل يك مول جامد يوني از يون) 3
 .ها با پيوند يوني به هم متصل هستند هاي چند اتمي، اتم در ساختار يون) 4

هاي يوني داده شده درست نوشته شده است و نسبت تعداد كاتيون به آنيون در تركيب سمت راست، نصف نسبت تعداد  در كدام گزينه نام و فرمول تركيب -109
 باشد؟ آنيون به كاتيون در تركيب سمت چپ مي

Cu(MnO: پريك پرمنگناتكو) 1 )4 Cr: كرومواكسيد – FeSO4: فروسولفات) BaCO3  2: باريم كربنات – 2 O2  
Mg(NO: نيترات (II)منيزيم ) 3 )3 Fe(ClO: پركلرات (III)آهن ) AlF3  4: م فلوئوريدآلوميني – 2 )4   CuO: كوپريك اكسيد – 3

 تواند قرار گيرد؟ ترتيب از راست به چپ، اعداد كدام گزينه مي در جاهاي خالي مربوط به جدول داده شده، به -110

1 ( 
35 54922  2 ( 

34 29572 

3 ( 
25 54923 4 ( 

24 29573 

 
 

د، تعداد آب تبلور در اين نمـك  گرم باش 4/11سولفات آبدار، تفاوت جرم نمك خشك و آب توليدي برابر  (II)گرم نمك كبالت  64اگر در اثر حرارت دادن  -111
159كدام است؟ 32 16 1(Co ,S ,O ,H : g.mol )    )تر است جرم نمك خشك از آب توليدي بيش(. 

1 (7  2 (5 3 (6 4 (10 

 يون منيزيم65 يون اكسيد125 يون سديم95 يون فلوئوريد136  (pm)شعاع 
kJ.mol)1انرژي يونش ) 46502IE (Na)  148503IE (Be)  73002IE (Li)  57301IE (Ne)  

 

 شمارنسبت  انرژي شبكه فرمول شيميايي يفرد
 به كاتيون  آنيون

 تعداد
 سازنده هاي يون

 2 1 3791 منيزيم اكسيد 1
 4 3 . . . . . . آلومينيم فلوئوريد 2
 . . . . . . . . . . . . 15916 آلومينيم اكسيد 3
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 دقيقه 10: وقت پيشنهادي   54ا ت 28هاي  صفحه :3شيمي 
 كدام مطلب درست است؟ -112

   .شود اكسيد استفاده مي (II)هاي هوا، از آهن  در كيسه NaN3براي حذف سديم توليدشده از تجزية ) 1
Naآهن و ) 2 CO2  .شوند هاي هوا توليد مي كيسهبه عنوان فراورده هنگام عملكرد  3
 .شود هاي هوا مي ، به تنهايي سبب پرشدن ناگهاني كيسهNaN3توليد شده از تجزية  N2گاز ) 3
 .دليل افزايش سريع دما، براثر يك واكنش گرماده در آن است هاي هوا، به انبساط سريع گاز در كيسه) 4

..................... در نسـبت   5/12بـه   1بـه جـاي نسـبت    ................. نسبت مولي سوخت به اكسيژن در موتور خودرو در هنگام «تعداد از موارد زير عبارت  چه -113
 كند؟ درستي تكميل مي را به» شود داري مي نگه
 16به  1 –حركت با سرعت معمولي  ● 12به  1 –درجا كاركردن موتور  ●
 16به  1 –درجا كاركردن موتور  ● 12به  1 –كردن موتور  شنرو ●
  9به  1 –كردن موتور  روشن ●
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

0كه بنزين فقط شامل ايزواوكتان خالص باشد و چگالي آن  با فرض اين -114 احتـراق  اكسيد توليد شـده در اثـر    ليتر باشد، حجم گاز كربن دي گرم بر ميلي /57
112ليتر درنظر بگيريدو  25حجم مولي گازها را در شرايط آزمايش (درصد، چند ليتر است؟  80ليتر بنزين با بازده  ميلي 2000 1(C ,H : g.mol   

1 (2000 2 (1800 3 (1600 4 (2400 
 ورد از مطالب زير درست است؟چند م -115

 .توان آن را با كربن واكنش داد براي توليد آهن از سنگ معدن آهن، مي ●
 .برند كار مي هاي خورشيدي به هاي الكترونيكي و در سلول سيليسيم تتراكلريد را در تراشه ●
يي در صنعت، به تازگي به عنوان يك سوخت تميز بـراي خودروهـا   دهنده مناسب براي توليد بسياري از مواد شيميا اتانول به عنوان يك حالل و واكنش ●

 .كاربرد يافته است
 .دست آورد توان از واكنش گازهاي كربن مونواكسيد و هيدروژن به متانول را مي ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

دهندة محدودكننده كـدام اسـت و اگـر بـازدة      واكنش. دهيم واكنش مي 34%م تتراكلريد با درصد خلوص گرم سيليسي 500گرم منيزيم خالص را با  60 -116
 .)باشند ها فاقد اتم سيليسيم مي ناخالصي(قدر است؟  باشد، درصد جرمي سيليسيم در پايان واكنش در مخلوط موجود، چه 80%درصدي واكنش 

124 28 35 5(Mg ,Si ,Cl / : g.mol )    
 %5 –سيليسيم تتراكلريد ) 4 %4 –سيليسيم تتراكلريد ) 3 %5 –منيزيم) 2 %4 –منيزيم ) 1

149 است؟  نادرستدر مقايسة مقداري آب و مقداري اتانول، كدام جمله قطعاً  -117 2/ kJ. C ) اتانولC 141و 84/ kJ. C آبC و 

 112 1 16(C ,H ,O : g.mol    
ــژهc اگر نسبت) 1  .است 5/1باشد، نسبت ظرفيت گرمايي مولي اتانول به آب تقريباً برابر  7/1آب به اتانول  وي
 .تري داده شود به اتانول گرماي بيشبراي افزايش دماي آب و اتانول موردنظر به يك ميزان، بايد ) 2
 .تر از جرم آب است جرم اتانول مورد نظر بيش) 3
 .يابد تر از اتانول افزايش مي با گرماي برابر، دماي آب مورد نظر كم) 4

 كدام گزينه درست است؟ -118
 .مقدار ظرفيت گرمايي ويژه يك ماده، به حالت فيزيكي آن بستگي ندارد) 1
 .شود حجم در يك واكنش، در حالت كلي تابع حالت محسوب ميكار ناشي از تغيير ) 2
 .يك كالري مقدار گرماي الزم براي افزايش دماي يك گرم آب خالص به اندازة يك درجه فارنهايت است) 3
 .شود هاي مختلف انرژي به يكديگر، در ترموديناميك بررسي مي مطالعة تبديل شكل) 4

0گرمايي مولي آلومينيم است، اگر  برابر ظرفيت 3ظرفيت گرمايي مولي آب  -119 25كيلوگرم آب با دماي  /5 C  0را در يك ظرف آلومينيمي كيلوگرمي با  /2
95دماي  C 127شود؟  گراد مي جة سانتيدما شوند، دماي نهايي تقريباً چند در بريزيم و اين دو هم 182(Al ,H O : g.mol )   

1 (/33 2  2 (/30 7  3 (/66 7  4 (/60 4  
 باشند؟ هاي ذكرشده درست مي كدام موارد از عبارت -120

 .شود و مرز آن ممكن است مانند دماسنج بسته، يا مانند يك ليوان شير، باز باشد شود، گفته مي براي مطالعه انتخاب ميسامانه، به بخشي از محيط كه   )آ
 .شود هاي سازندة يك سامانه، انرژي دروني آن سامانه ناميده مي هاي جنبشي ذره مجموع انرژي) ب
 .ماند پيدا كرده ولي ظرفيت گرمايي مولي آن ثابت ميبا تبخير مقداري از يك مايع خالص، ظرفيت گرمايي مايع كاهش ) پ
در واكنش تجزية ) ت

NO3
NO3NO3

 .هر سه، مقاديري منفي دارند Eو  w ،H هاي ، در فشار ثابت كميت

 آ و ت) 4  پ و ت) 3  ب و پ) 2  آ و ب) 1
85كه  زية نيتروگليسرين، در صورتيدر واكنش تج -121 وارد واكـنش   80%دهنده با خلـوص   توليد شده باشد، چند گرم واكنش STPليتر گاز در شرايط  /12

35ازاي تجزية هر مول نيتروگليسرين خالص،  كه به شده است و درصورتي 7 10/ kJ   گرما آزاد شود، گرماي حاصل از اين واكنش دماي تقريباً چند مـول
30آب را  C دهد؟  افزايش مي 

4و  118g.molترتيب برابر  و جرم مولي و ظرفيت گرمايي ويژة آب به 1227g.molجرم مولي نيتروگليسرين ( 2 J
/

g C
  .)است 

1 (227 – 502 2 (6/181 – 502 3 (6/181 – 2011 4 (227 – 2011 
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 شخصي خود در قسمت دريافت كارنامه در سايت كانون به آدرس ةآموزان گرامي براي ديدن پاسخ تشريحي آزمون غيرحضوري به صفح دانش
ir.kanoon.www آزمون غيرحضوري را انتخاب كنيد ةمراجعه نماييد و از منوي سمت راست گزين. 
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