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 دقيقه 30: وقت پيشنهادي   82تا  1هاي  صفحه :رياضي عمومي
 

 توان كشيد كه رئوس آن از بين اين پنج نقطه انتخاب شده باشد؟ چند مثلث مي. پنج نقطه روي محيط يك دايره قرار دارند -1

1 (5  2 (6  3 (10 4 (15 
 لي فرزند اول و آخر دختر هستند؟در يك خانوادة سه فرزندي با چه احتما -2

1 (1
4 2 (3

8 3 (1
8 4 (1

2 

طالعه كنند، چه درصدي هم مطالعه و درصد ورزش يا م 40اگر . كنند درصد كتاب مطالعه مي 28كنند و  درصد ورزش مي 25در گروه مردان ساكن يك محله،  -3
 كنند؟ هم ورزش مي

1 (5 2 (13 3 (15 4 (8 
 قدر است؟ كه دو نفر در روز شنبه متولد شده باشند، چه اگر در يك جمع سه نفره، همه در يك روز هفته متولد نشده باشند، احتمال اين -4

1 (5
56 2 (3

56 3 (18
343 4 (1

243 

 4اي شـامل   تصـادف از كيسـه   مهره به 3صورت  مهره و در غير اين 2زوج باشد،   ،Xاگر متغير تصادفي . صورت زير است جدول توزيع احتمال آزمايشي به -5
 ؟نيستندرنگ  هاي خروجي هم با كدام احتمال تمام مهره. داريم مهرة قرمز برمي 5مهرة سفيد و 

1 (11
36  2 (25

36   3 (5
18 4 (5

12  

 پذير است؟ بخش 6با كدام احتمال عدد ساخته شده بر . نويسيم سه رقمي با ارقام متمايز مي، يك عدد 4تا  0با ارقام  -6

1 (5
12 2 (13

30 3 (13
48 4 (5

16 

2اگر نمودار تابع  -7 2 2y x mx m    نفي محور جهت مx ها را در دو نقطه قطع كند، حدودm كدام است؟ 

1 (m   2 1 2 (m  1 0 3 (m 0 1 4 (m 1 2 

21معادلة  -8 2 0(x )(mx x )    4هاي آن  هاي معادله از مجموع ريشه ضرب ريشه اگر حاصل. سه ريشة حقيقي متمايز دارد
واحد بيشتر باشـد،   3

 كدام است؟ mمقدار 

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
3معادلة  -9 12[x] | x |   چند ريشه دارد؟)[  .)نماد جزء صحيح است [

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1

3اگر  -10
4

x
f (x)

x





3g(x)و   x گاه دامنة تابع  ، آنg

f
 ؟شود نميچند عدد طبيعي را شامل  

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

3توابع  -11 7f (x) x   و

2 1 2

1 21

;x x

x
; x

x

g(x)

 







 



(x)(fog)1معادلة . مفروضند    دارد؟حقيقي چند جواب 

 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

، تابع aبه ازاي چه حدودي از  -12
2 2

2 2

x a x;

x ; x
f (x)

 

 

 


 ؟نيستيك  به يك 

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

تابع با ضابطة  -13
2

1x
f (x) (x )

x
  ضابطة معكوس آن در اين بازه كدام است؟. در يك بازه، نزولي است 

1 (x
1 04  وx

1 1
2 4   2 (x

1 04  وx
1 1
2 4   

3 (x
1 14  وx

1 1
2 4  4( x

1 14   وx
1 1
2 4  

0 1 2 3
3 3

X

P(X) a a a a
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 جملة هفتم كدام است؟  جمالت اين دنباله با شروع از جملة سوم و ختم بهگاه مجموع  باشد، آن 30در يك دنبالة حسابي اگر مجموع سه جملة دوم  -14

1 (20  2 (40  3 (50 4 (60 
 مجموع هشت جملة اول اين دنباله كدام است؟. تر از جملة سوم است واحد كم 6تر از جملة اول و  واحد بيش 3در يك دنبالة هندسي جملة دوم  -15

1 (792 2 (789 3 (762 4 (765 

2دنبالة  -16 2na sin cos
n n

 
 چگونه است؟ 

1بزرگترين كران پائين آن ) 2  .واگراست) 1
2 است. 

 .زولي استنه صعودي و نه ن) 4 .است 1كوچكترين كران باالي آن ) 3

23اگر -17 3 9 k 8باشد، حاصل لگاريتم 3k   كدام است؟ 6در پاية 

 صفر) 4 1) 3 2) 2 3) 1

fسال پس از خريد،  tقيمت فروش ابزاري  -18 (t)  0دالر است كه 2520 480 / tf (t) e  چند سال پس از خريد، قيمت فروش اين ابزار يـك  . است
2شود؟  دهم قيمت اوليه مي 0 7(Ln / )  

1 (2/11  2 (6/5  3 (9/4 4 (8/9 

21sinجواب كلي معادلة  -19 x( sin x) cos x  كدام است؟ 

1(k


 2 2 2(k 


2
3 6 3(k


  6 4( k


 2 2 

2هاي معادلة  مجموع جواب -20 2 14sin(x ) sin x


    0در بازة 2[ , ] كدام است؟ 

1 (5
2 2 (3

2 3 (3 4 (4 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي   28و  27هاي  صفحه: 1شناسي  زيست/ 178تا  164و  158، 152، 126، 117تا  102هاي  صفحه: 2شناسي  زيست/ 127تا  4هاي  صفحه :دانشگاهي شناسي پيش زيست
 » ........................ در طي مرحلة ادامة ترجمه زماني كه«نمايد؟  كامل مي نادرستيطور  رو را به يك جملة روبه كدام -21

1 (tRNA  جايگاهA  ،حاوي يك آمينواسيد استtRNA  جايگاهP تواند حامل آمينواسيد نباشد مي. 
2 (tRNA  جايگاهP ،حاوي چندين آمينواسيد است ،tRNA  جايگاهA  تواند حامل بيش از يك آمينواسيد باشد قطعاً نمي. 
 .قطعاً حامل بيش از يك آمينواسيد است Pجايگاه  tRNAاست،  tRNAفاقد  Aجايگاه ) 3
4 (tRNA  جايگاهA ،حاوي چندين آمينواسيد است tRNA  جايگاهP باشد تواند متصل به آمينواسيد مي. 

 »........................گفت توان نمي«كند؟  رو را به درستي تكميل مي چند مورد عبارت روبه -22
 .گذار در انقراض گونة چيتاي آفريقايي بسيار مؤثر بوده است دنبال آن اثر بنيان آميزي و به درون )الف
 .تر از فراواني الل سالم است شكل كم خوني داسي مانند ساير مناطق، فراواني الل كمدر مناطق ماالرياخيز ه) ب
 .تواند سبب كاهش تنوع در يك جمعيت شود طرفة ژن مي شارش يك) ج
 .يابد در انتخاب وابسته به فراواني، تنوع ژنوتيپي جمعيت افزايش مي) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ........................شبدر  در آميزش ناهمسان پسندانه در گياه -23

 .ژنوتيپ تخم ديپلوئيد، قطعاً با والدين متفاوت است) 1
 .آميزي مشاهده شود ممكن است شديدترين حالت درون) 2
 .شوند هاي زندة شبدر يافت مي ي سلول هاي آن درهمه ژني دخالت دارد كه الل) 3
 .ماند زيگوس در ارتباط با ژن خودناسازگار ثابت ميها، فراواني افراد هترو بدون تغيير در فراواني الل) 4

 ........................كند و همانند جهش  عمل  ........................تواند در جهت كاهش  شارش ژن مي -24
 .زند هم مي همواره تعادل را بر –تنوع در جمعيت مبدأ ) 2 .دهد ها را تغيير مي فراواني الل –)مقصد(تنوع در جمعيت پذيرنده ) 1
 .دهد ها را تغيير مي تنوع الل – تنوع فنوتيپي جمعيت پذيرنده) 4  .تواند تنوع اللي ايجاد كند مي – تفاوت بين دو جمعيت) 3

 .است غيرممكنطبيعي،  انتخاببر اثر  ........................ -25
 ورندة تنوع غيرفعال شدن نيروهاي پديدآ) 2  هاي نامطلوب مغلوب به آهستگي كاهش الل) 1
 اي جديد با تغيير فراواني نسبي صفات در طول زمان پديد آمدن گونه) 4 پراكنش در جهت افزايش فراواني فنوتيپي خاص نموداريي جا جابه) 3

 در مورد كاربردهاي مهندسي ژنتيك در پزشكي صحيح باشد؟ تواند نميهاي زير  يك از گزينه كدام -26
 .توان عالئم نوعي بيماري ژني وابسته به جنس را از بين برد مي )دارو(درماني   به كمك پروتئين) 1
 .را كاهش داد HIVتوان امكان انتقال ويروس  شوند، مي به كمك داروهايي كه از طريق مهندسي ژنتيك توليد مي) 2
 .كرد زاي غيرزنده پيشگيري توان از بروز بيماري توسط عوامل بيماري ورزي شده، مي هاي دست به كمك واكسن) 3
 .اي مبتال به نوعي ناهنجاري دستگاه ايمني را درمان كنند از طريق ژن درماني توانستند براي اولين بار با انتقال آنزيم، دختر بچه) 4
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 كند؟ چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل مي -27

 .....................ن گفت در ارتباط با اين ژن، توا طور قطع مي در مورد گياه شبدر و مطالعه روي ژن خودناسازگاري در حالت معمول، به«
 .هر گياه شبدر نر طبيعي قادر به توليد دو نوع دانه گرده است )الف
 .تر از دو نوع الل وجود دارد در جمعيت، بيش) ب
 .هر دانة گرده قادر به توليد دو نوع آنتروزوئيد است) ج
 .د داردنوع ژنوتيپ در شبدرهاي يك جمعيت وجو 3حداقل )  د
 .نوع ژنوتيپ از شبدر ماده توان آميزش دارد 2هر شبدر نر را حداقل با ) ه
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

 ».دهد ، روي ........................هايي كه  تواند در مورد گونه مي ........................جدايي «كند؟  درستي كامل مي چند مورد جملة مقابل را به -28
 .هر دو متعلق به يك سرده هستند –زماني ) ب  .هر دو متعلق به يك سرده هستند –زيستگاهي  )الف
 .كنند در زيستگاه مشتركي زندگي مي –رفتاري ) د  .كنند در زيستگاه مشتركي زندگي مي –زماني ) ج
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .است ........................توانايي  فاقد ........................برخالف آنزيم  ........................آنزيم  -29
 تشكيل پيوند هيدروژني –مراز  پلي DNA –هليكاز ) 2  شكست پيوند فسفودي استر –مراز  پلي RNA –هليكاز ) 1
 استر پيوند فسفودي  تشكيل –مراز  پلي EcoRI – DNA) 4  شكست پيوند هيدروژني –كاتاالز در سلول  –ليگاز ) 3

 . ........................پرواز فلفلي،  هاي شب س بريتانيايي روي پروانهشنا در آزمايش بوم -30
 .برخالف آزمايش تغيير در گياه زراعي براسيكا اولراسه در طي زادگيري انتخابي، تنها يك گونه بررسي و مشاهده گرديد) 1
 .باشد هاي پاك مي ين درصد در جنگلتر از ا هاي نزديك برمينگهام بيش مانده در جنگل هاي روشن باقي درصد پروانه) 2
 .توانند تغيير رنگ بدهند هاي قطبي مي هاي روشن به دنبال از بين رفتن گلسنگ همانند روباه پروانه) 3

3هاي آلوده در نزديكي برمينگهام،  در جنگل) 4
 .رنگ هستند مانده تيره هاي باقي پروانه 4

 »........................با توجه به الگوي حباب، در مرحلة «ت؟ اس نادرستكدام گزينه  -31
 .شوند هاي آلي از اقيانوس وارد هوا مي مولكول 5، برخالف مرحلة 3) 1
 .شوند پذيرند، درون حباب محبوس مي ، گازهايي كه نسبت به اشعة فرابنفش آسيب1) 2
 .شود د و رعد و برق تأمين مي، همانند الگوي سوپ بنيادين، انرژي الزم توسط خورشي4) 3
 .دهند ها با انرژي اشعة ماوراي بنفش با يكديگر واكنش مي ، گازهاي ساده درون حباب2) 4

به فراواني افراد خالص افزوده شده باشد، نسـبت فراوانـي افـراد    % 5/31پس از دو نسل خودلقاحي مجموعاً  اگر aaو  AA ،Aaنوع ژنوتيپ  3در جمعيتي متعادل با  -32
 ؟قدر است هچبه فراواني افراد هتروزيگوس در نسل دوم ) والدي(زيگوس در جمعيت اوليه همو

1(84
21  2(98

21  3(116
21  4(138

21  

 كند؟ درستي تكميل مي بهطبيعي  انتخابكدام گزينه عبارت زير را در رابطه با اثر  -33
 ».يابد مي ........................، فراواني افراد واقع در ........................پايداركننده  انتخابدر «
 ، افزايش نموداردو آستانة  –گسلنده  انتخابهمانند ) 2  ، افزايشنمودارميانة  –دار  جهت انتخاببرخالف ) 1
 ، كاهشنمودارميانة  -گسلنده  انتخاببرخالف ) 4  ، كاهشنموداردو آستانة  –دار  جهت انتخابهمانند ) 3

 ........................ هاي پيكري هيدر، اي در ژني از سلول بر اثر جهش نقطه -34
 .ها منتقل شود تواند به زاده جهش ايجاد شده نمي) 1
 .غيرطبيعي است mRNAمحصول اين ژن،  قطعاً) 2
 .تغيير كند، تأثيري در بيان ژن نخواهد داشت UGCبه  UGUتوالي  هرگاه در محصول ژن) 3
 .شود ممكن است رونويسي از آن ژن دچار اختالل) 4

  ........................طبيعي، قطعاً  انتخاب -35
 .دهد ها را تغيير مي فراواني نسبي برخي الل) 2  .دهد ها را تغيير مي تنوع الل) 1
 .كند انتهايي براي ايجاد انواع جديد فراهم مي منابع بي) 4  .دهد وتيپ غالب را افزايش ميفراواني جانداراني با فن) 3

كـه از خودلقـاحي ايـن     احتمال اين. باشد مي %20روي يك كروموزوم قرار دارند احتمال كراسينگ اور  Bو  Aهاي  كه الل AaBbDdدر جانداري با ژنوتيپ  -36
 ؟قدر است هچشود تقريباً  ايجاد AABBDDجاندار، فرزندي با ژنوتيپ 

1(/%22 5  2(%5  3(%20  4(/%2 5  
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 ؟نيستدهد كدام گزينه صحيح  را حين ترجمه نشان مي mRNAبا توجه به شكل زير كه ريبوزوم و بخشي از  -37

 .متيونين است 5همانند آمينواسيد شمارة  2مارة آمينواسيد ش) 1

 .ريبوزوم خواهد شد Aوارد جايگاه  UGAبالفاصله توالي ريبونوكلئوتيدي ) 2

 .شده است جا جابهاندازة پنج كدون  ريبوزوم تا اين مرحله از ترجمه به) 3

 .پلي پپتيد نهايي داراي پنج پيوند پپتيدي خواهد بود) 4

 ........................ زايي گفت در گونه توان نمي -38
 .شود ميهني، جهش، عامل اصلي ايجاد گونة جديد محسوب مي هم) 1
 .دهد و نياز به گذشت زمان ندارد ميهني، ايجاد گونة جديد، در يك نسل روي مي هم) 2
 .شوند هاي ژني جداشده مي دگرميهني، رانش ژن و انتخاب طبيعي باعث واگرايي بين خزانه) 3
 .ميهني، با برداشتن مانع جغرافيايي، دو جمعيت توان تبادل ژن با يكديگر را دارند دگر) 4

  ........................در جمعيت، قطعاً با گذشت زمان به تدريج  ........................با فرض وقوع  -39
 .شود فراواني افراد هتروزيگوس در نسل بعد، نصف مي –آميزي  درون) 1
 .شود هاي غالب و مغلوب بر اثر انتخاب طبيعي از جمعيت حذف نمي كدام از الل هيچ –د ناخالص برتري افرا) 2
 .تنوع جمعيت رو به افزايش است –انتخاب وابسته به فراواني ) 3
 .شود دو نوع سهره از نظر طول لوله گوارش ايجاد مي –هاي كامروني  گسلنده در مورد اندازه منقار سهره انتخاب) 4

  ........................گفت  توان نمي ........................طبق  -40
 .تر از بقية موجودات است و در نوك درخت قرار دارد جاندار مبناي مقايسه پيچيده –درخت تبار زايشي ) 1
 .شود قبل از بروز تغييرات ناگهاني، تغييرات اندكي در جمعيت مشاهده مي –اي  الگوي تعادل نقطه) 2
 .شود هاي جديد مي رويدادهاي تدريجي در طول زمان منجر به تشكيل گونه –وي تغيير تدريجي الگ) 3
 .ها ممكن است هاي حد واسط بين گونه شناخت همة حلقه –ها  ترين شواهد تغيير گونه مستقيم) 4

 دقيقه 45: وقت پيشنهادي   57تا  2هاي  صفحه: 2فيزيك / 112تا  1هاي  صفحه :دانشگاهي فيزيك پيش
جـايي آن در   متر بيشتر از جابه 12ثانية اول حركت،  5جايي متحرك در  جابه اگر. ها در حال حركت استxر جهت مثبت محور متحركي با سرعت ثابت و د -41

 شود؟ جا مي ثانية اول حركت باشد، متحرك در هر ثانيه چند متر جابه 2

1 (8 2 (1 3 (2 4 (4 
كـدام گزينـه در مـورد شـتاب متوسـط و      .كنند، مطابق شكل مقابل اسـت  كه در مسيري مستقيم حركت مي Bو  Aزمان دو متحرك  –نمودار سرعت  -42

 صحيح است؟ 2tتا  1tجايي دو متحرك در بازة زماني  جابه

1 (B Aa a Bو    Ax x   

2 (A Ba a Aو    Bx x   

3 (A Ba a  وB Ax x   

4 (B Aa a  وA Bx x   

1اگر سرعت متحرك در لحظات . مطابق سهمي شكل مقابل استزمان متحركي  –نمودار مكان  -43 2t s ،2 4t s  3و 6t s    1به ترتيـب برابـرv ،

2v  3وv 1بين  اي باشد، چه رابطهv ،2v  3وv برقرار است؟ 

1 (v v v1 2 3 
  2 (v v v1 2 32   

3 (v v v2 1 32  
  4 (v v v3 1 22 2  

 
 
 

C A U

G U A A UC U G
A

1

2

3

4

5

A
U G

لاير�بوزوم حر
ت جهت

t1

v

t
t2

v1

v2

B

A

x

t(s)
2 4 6
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 ؟نيستهاي زير الزاما ًصحيح  يك از گزينه كدام. كنيم طرف باال پرتاب مي از سطح زمين در راستاي قائم به hا از ارتفاع اي ر در شرايط خأل گلوله -44

 .رسد، سرعت آن برابر با صفر است اي كه گلوله به نقطة اوج مي در لحظه) 1
 .له بيشترين فاصله را از محل پرتاب داردكند، گلو اي كه جهت حركت گلوله تغيير مي در لحظه) 2
 .بزرگي سرعت گلوله در لحظة برخورد با زمين بيشينه است) 3
t2 (tو  t1دلخواه  جهت بردار تغيير سرعت گلوله بين دو لحظة ) 4 t )2 1 همواره به سمت پايين است. 

2xتحركي كه در مسيري مستقيم با شتاب ثابت در حال حركت است، در مبدأ زمان از مكان م -45 m   9با سرعت m

s
7عبور كرده و با سرعت   m

s
از  

 كدام است؟ SIزمان اين متحرك در  -  معادلة مكان. گذرد مبدأ مكان مي

1 (28 9 2x t t    2 (28 9 2x t t   

3 (24 9 2x t t    4 (24 7 2x t t    

0و  0vهاي اولية  متري سطح زمين با سرعت 60زمان، دو گلوله را از ارتفاع  در شرايط خأل و هم -46
2
v    اگـر  . كنـيم  در راستاي قائم به سمت بـاال پرتـاب مـي

210(متر باشد، اختالف فاصلة نقطة اوج دو گلوله چند متر است؟  30بيشترين فاصلة دو گلوله از يكديگر حين حركت برابر با 
s

m
g ( 

1 (25 2 (5/7 3 (5 4 (30 

25صورت  به SIكند، در  حركت مي xoyكي كه در صفحة معادلة حركت متحر -47 20r ( t ) i ( t) j  
 

زاوية بين بردارهـاي سـرعت و شـتاب    . است 
2tمتحرك در لحظة  s باشد؟ چند درجه مي 

1 (45 2 (90 3 (60 4 (135 
1كنـد در لحظـات    حركـت مـي   xoyذرة متحركي كه با شـتاب ثابـت در صـفحة     بردارهاي مكان -48 2t s  2و 5t s  درSI  ترتيـب برابـر بـا     بـه

1 2 3r i j 
  

2و   8 6r i j 
  

1اگر سرعت متحرك در لحظة . دباش مي  2t s    2برابر با صفر باشد، بزرگي سرعت متحـرك در لحظـة 5t s 
 چند متر بر ثانيه است؟ 

1 (10 2 (15 3 (2 13 4 (13 

Fدر شكل زير نيروي افقي  -49


0ترتيـب برابـر    شود و ضريب اصطكاك ايستايي و جنبشي تمام سطوح به وارد مي Mبه جرم   3s /   0و 2k /  

24برابر  Mاگر شتاب جرم . باشد مي m

s
Fباشد، اندازة  


 چند نيوتون است؟ 

)10 4 2N
g , M kg , m kg

kg
   سمت راست در حال حركت است و مجموعه به(. 

1 (28 2 (12 
3 (36 4 (32 

Fشكل زير، اندازة نيروي  در -50


6كه با سرعت اوليه  5kgچند نيوتون باشد تا جسمي به جرم   m

s
مماس بر سطح شيبدار بدون اصطكاكي به سـمت بـاال    

10(متر روي سطح شيبدار باال برود؟  10شود، حداكثر  پرتاب مي N
g

kg
( 

  صفر) 1
2 (16 
3 (34  
 .بايد رو به پايين باشد Fمتر باال رود، جهت نيروي  10براي اينكه جسم حداكثر ) 4

2نمودارتكانه برحسب زمان جسمي به جرم  -51 5/ kg  كه تحت تأثير نيروي افقيF


ـ   0طكاك جنبشـي  روي سطح افقي داراي اصطكاكي با ضريب اص 2/ 

Fبزرگي نيروي . كند، مطابق شكل مقابل است حركت مي


10چند نيوتون است؟   N
(g )

kg
  

1 (12  
2 (10  
3 (3  
4 (7 

m

M F
µs=0/3 µk=0/2و

P

t(s)
8

16

kg.m
s( (

F v

30
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m

x

حر
ت جهت

O
x=

NM

 دهد؟ درستي نشان مي اب اين متحرك را در يك لحظة مشخص بهكدام گزينه جهت بردار سرعت و شت. دهد اي يكنواخت انجام مي متحركي حركت دايره -52

1 (

v

a
 

2 (

v

a

 

3 (
v a

 4 (va

 

ـ   به 4Rو  Rهاي  كه روي دو دايره با شعاع Bو  Aشكل مقابل مكان دو متحرك  -53 ت در دو جهـت  طـور يكنواخ
اي كه براي اولين  اگر بزرگي سرعت دو متحرك برابر باشد، در لحظه. دهد زمان نشان مي  چرخند را در مبدأ مخالف مي

0tبار پس از لحظة  شود، بردار مكـان متحـرك    جهت مي گراي دو متحرك با هم هم ، بردار نيروي مركزA   چـه
 سازد؟ مي  xاي برحسب راديان با جهت مثبت محور  زاويه

1 (7
5
 2 (2) 3 صفر

5
 4 (2

 

بسته شده و روي سطح افقي يك ميز بدون اصطكاك حول سر ديگر نخ كـه ثابـت   10cmگرم به نخ سبكي به طول  10اي به جرم  مطابق شكل زير، گلوله -54
0اگر در اين حالت نيروي كشش نخ . كند اي يكنواخت دوران مي است، با حركت دايره 9/ N 0در مدت   اي گلوله جايي زاويه باشد، جابه 1/ s   چند راديـان

 است؟ 

1 (3 

2 (1
3 

3 ( 

4 (3
 

حركـت نوسـاني    Oو حـول نقطـة    Nو  Mمطابق شكل مقابل، جسمي به انتهاي فنري متصل بوده و روي سطح افقي بدون اصطكاكي بـين دو نقطـة    -55
 جهت نيروي وارد بر نوسانگر و نوع حركت در اين لحظه چگونه است؟. دهد هماهنگ ساده انجام مي

 تندشونده - xدر جهت محور ) 1
 تندشونده - xدر خالف جهت محور ) 2
 كندشونده - xدر جهت محور ) 3
 كندشونده - xدر خالف جهت محور ) 4

0صورت  به SIاي در  معادلة حركت هماهنگ ساده -56 02 5x / sin( t)  400گر  اگر جرم نوسان. استg   زمـان آن در   –باشد، معادلة انرژي جنبشـي

SI  2كدام است؟ 10( )   

1 (2 5K cos ( t)   2 (2 5K sin ( t)  

3 (20 02 5K / cos ( t)  4 (20 2 5K / sin ( t)  

0صورت  به SIاي در  زمان نوسانگر هماهنگ ساده – معادلة مكان -57 1 20x / sin( t)  1شتاب متوسط ايـن نوسـانگر از لحظـة    . است
1
20t s   تـا

2
1

12t s  2چند
m

s
 است؟ 

1 (30 2 (30  3 (90 4 (90  

2صورت  به SIكند، در  اي كه حول مبدأ مكان نوسان مي مكان نوسانگر هماهنگ ساده –معادلة سرعت  -58 216 400 25v x   بزرگـي بيشـينة   . اسـت
 سرعت نوسانگر چند متر بر ثانيه است؟

1 (25/1 2 (25/2 3 (5/2 4 (5/4 
صورت شكل  نمودار انرژي پتانسيل كشساني يك نوسانگر هماهنگ ساده بر حسب زمان به -59

1اي كه انرژي پتانسيل نوسانگر برابر  در لحظه. زير است 5/ J    است، انـرژي جنبشـي آن
 ؟ژول است چند ميلي

1 (/0 5 2 (/0 05 
3 (50 4 (500 

 0/3

2×10-3

U(kJ)

t(s)

x

y

B
O A

R

4R

R

4R
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2اگر . اي مطابق شكل زير است زمان نوسانگر هماهنگ ساده –نمودار مكان  -60 1 2t t s    ،باشـد
 متر بر ثانيه است؟ چند سانتي 2tسرعت نوسانگر در لحظة 

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

1اگر آونگ را به ارتفاع . است 1Tاي روي سطح زمين برابر  دامنة آونگ ساده دورة نوسانات كم -61 2 eh R  ببريم و طـول آونـگ را نصـف    از سطح زمين

2حاصل . شود مي 2T كنيم، دورة تناوب آن برابر
1

T

T
eRشعاع زمين (كدام است؟   ( 

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

2 4 (1 

را رهـا سـازيم، كـدام آونـگ بـه       را كمي از وضع تعادل خود منحرف كنيم و آن 4اگر آونگ شمارة  مقابلدر شكل  -62
 آيد؟ نوسان در مي

 .»1«فقط آونگ شمارة ) 1
 .»2«فقط آونگ شمارة ) 2
 .»3« فقط آونگ شمارة) 3
  .آيند به نوسان در مي» 3«و » 2«، »1«هر سه آونگ ) 4

 

7در يك موج منتشر شده در يك طناب برابر  Bو  Aاختالف فاز دو نقطة  -63
6
 فاصلة نقطة  ترين متر باشد، كم سانتي 24اگر طول موج برابر . راديان است

B  و نقطةA متر است؟ چند سانتي 

1 (6 2 (28 3 (8 4 (14 
5صورت  به SIمعادلة يك موج در  -64 100 4xu sin( t y)    شود منتشر مي.... ...................است و در جهت ............. اين موج . است. 

  xطولي، منفي محور ) y  4عرضي، منفي محور ) x  3طولي، مثبت محور ) y  2عرضي، مثبت محور ) 1
وجـود   Aو دو نقطة در فاز مخالف بـا نقطـة   Aفاز با  از محيط انتشار يك موج سينوسي منتشر شونده در يك بعد، يك نقطة هم Bو  Aبين دو نقطة  -65

0در وضع تعادل باشد و موج فاصلة بين اين دو نقطـه را در   Bله از وضع تعادل است، نقطةدر بيشينة فاص Aاي كه نقطة اگر در لحظه. دارد ثانيـه   /25
 هاي موج چند هرتز است؟ بپيمايد، بسامد نوسان

1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 
0هاي موج  اگر دورة نوسان. دهد منتشر مي شود، در يك لحظه نشان مي xشكل زير نقش يك موج را كه در جهت مثبت محور  -66 ثانيه باشـد، بزرگـي    /2

mاز طناب در اين لحظه چند  Mسرعت نوسان نقطة 

s
3است؟   14( / )   

1( 314/0  
2 (28/6 
3 (157/0  
 صفر) 4

50mاگر سرعت انتشار موج در تار برابر . گره ايجاد شده است 5، در هنگام توليد صوت 40cmدر يك تار مرتعش با دو انتهاي ثابت به طول  -67

s
باشد، در  

2دت در م) ها به جز گره(اين صورت هر نقطه از تار   دهند؟ ثانيه چند نوسان كامل انجام مي /5

1 (250 2 (625 3 (780 4 (5/312 
و فاصلة هر قلّـه از   2kgمتر از طناب برابر  10اگر جرم هر . كشيده شده است، موجي عرضي در حال انتشار است 20Nدر يك طناب همگن كه با نيروي  -68

 باشد، بسامد موج در طناب چند هرتز است؟ 10cmدرة مجاورش برابر با

1 (25 2 (50 3 (75 4 (100 
 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -69

 .هاي مكانيكي براي انتشار نياز به محيط مادي دارند موج) 1
 .شود نهي سازنده باشد، شكم تشكيل مي رسند، اگر برهم هم مي  ه دو موج بهدر پديدة تداخل موج در محلّي ك) 2
 .كنند در يك موج طولي ذرات محيط، در راستاي انتشار موج با سرعت ثابت پيشروي مي) 3
 .اختالف فاز نقاط واقع بر يك جبهة موج همواره برابر صفر است) 4

x(m)

u(m)

0/01

M

اهنتشالاير جهت

t( )s

x(cm)

3
1-

3
1

1

t2t1
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0ت صور به SIتابع موجي در  -70 05 20yu / sin (t x)  بزرگي سرعت انتشار موج چند برابر اندازة حداكثر سرعت يك نقطه از محيط انتشار . است
 دهد؟ است كه در اثر اين موج، حركت هماهنگ ساده انجام مي

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

 دقيقه 40: نهاديوقت پيش   104تا  97و  80تا  77هاي  صفحه: 3شيمي / 90تا  2هاي  صفحه :دانشگاهي شيمي پيش
 هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام -71

 .شود ه، حجم بسيار كمي از گازهاي داغ توليد ميشوندانفجار، يك واكنش بسيار سريع است كه در آن از مقدار بسيار زيادي از يك مادة منفجر) 1

Cuرنگ شدن محلول، مقدار  بي سولفات، ضمن(II)در واكنش كامل تيغة روي با محلول مس) 2 (aq)2  همانندZn(s) يابد كاهش مي. 
 .زنند اشياي آهني در هواي مرطوب به سرعت زنگ مي) 3
NO(g)اي رنگي است كه در موتور خودروها مطابق واكنش  هاي خروجي از اگزوز خودروها، گاز قهوه يكي از آالينده) 4 O (g) NO (g)2 22 2  شود توليد مي. 

 نيترات درست است؟ كلريد با محلول نقره كدام موارد از مطالب زير دربارة واكنش محلول سديم -72

 .با هم يكسان است 1mol.sسرعت متوسط مصرف يا توليد همة مواد در اين واكنش برحسب ) آ
 .تر است ايش سلولز و انفجار بيشهاي اكس سرعت اين واكنش از واكنش) ب
 .توان اين واكنش را توجيه كرد به كمك نظرية برخورد مي) پ
 .هاي حاصل از اين واكنش در آب نامحلول است يكي از فراورده) ت
 »پ«و » ب«) 4 »ت«و » آ«) 3 »ت«و » پ«) 2 »پ«و » آ«) 1

 ...... جز بهها براي كامل كردن عبارت زير مناسب هستند،  تمام گزينه -73

2در واكنش گازي« 3A(g) B(g) C(g)   باشد،  دهنده مي فقط شامل واكنشمحفظة واكنش در دما و فشار ثابت كه در ابتدا...........« 
 .است Aبرابر غلظت مصرف شده  5/1در هر لحظه،  Cغلظت ماده ) 1
 .است 5/0در مدت زمان يكسان، برابر  Aبه تغييرات مول مادة  Bبت تغييرات مول مادة اندازة نس) 2
 .باشد مي Bبرابر غلظت مادة  C ،3در هر لحظه، غلظت مادة ) 3
 .يابد و مقدار آن كاهش مي Cسرعت متوسط توليد مادة با گذشت زمان، ) 4

3گرم كلسيم كربنات مطابق واكنش  40در يك ظرف سرباز،  -74 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)    اگـر سـرعت متوسـط واكـنش برابـر      . شـود  تجزيـه مـي
10 25/ mol.min  يابد؟  اكنش، جرم مخلوط واكنش چند درصد كاهش ميثانيه از آغاز و 60باشد، پس از گذشت 

140 16 12(Ca ,O ,C : g.mol )    

1 (% /32 5 2 (% /27 5 3 (%20 4 (% /18 5 
3ق واكنش دهيم تا مطاب ليتري سربسته قرار مي 2مقداري آمونياك در ظرف  -75 2 22 3NH (g) N (g) H (g)   دقيقـة اوليـه    2در . تجزيـه شـود

2واكنش، سرعت متوسط آن  1 12 10 mol.L .min   مول گاز درون ظرف وجود داشـته باشـد،    5/1اگر در پايان دقيقة دوم، . گزارش شده است
 است؟ غلظت موالر آمونياك در ابتداي واكنش در كدام گزينه به درستي بيان شده

1 (34/1 2 (42/1 3 (67/0 4 (71/0 
 است؟ نادرستكدام گزينه  -76

 .دهد با يك اسيد آلي در دماي اتاق به سرعت واكنش مي KMnO4محلول بنفش رنگ ) 1
 .دهند فلزهاي قليايي سديم و پتاسيم در شرايط يكسان، با سرعت متفاوت با آب سرد واكنش مي) 2
 .سوزد شده در يك ارلن پر از اكسيژن مي سوزد؛ اما همان مقدار الياف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمي داغ و سرخ الياف آهن) 3
 .دهد طور چشمگيري افزايش مي افزودن دو قطره از محلول پتاسيم يديد به محلول هيدروژن پراكسيد، سرعت واكنش تجزية آن را به) 4

 هاي سينتيك شيميايي درست است؟ چه تعداد از مطالب زير دربارة نظريه -77

 .دهنده و فراورده، در واحد حجم و زمان بستگي دارد براساس نظرية برخورد، سرعت واكنش به تعداد برخوردها بين ذرات واكنش) آ
 .شوند سازي دارند، منجر به توليد فراورده مي هايي كه انرژي برابر يا بيش از انرژي فعال همة برخورد) ب
 .شوند هاي سخت در نظر گرفته مي صورت گوي دهنده به برخورد، ذرات واكنشدر نظرية ) پ
 .ها جداسازي كرد، اما قابل شناسايي است توان آن را حين واكنش پيچيدة فعال گونة بسيار ناپايداري است كه نمي) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 10: صفحه تجربي التحصيالن فارغ يآزمون غيرحضور 97 آذرماه 30

 

» الـف «چند برابـر سـرعت واكـنش در ظـرف     » پ«سرعت واكنش در ظرف . ام استليتر و در دماي ثابت در حال انج 1واكنش زير در ظرفي به حجم ثابت  -78
3 باشد؟ مي 2 2NO(g) O (g) NO (g) O (g)   

 
1 (2 2 (5 3 (10 4 (25 

 با توجه به نمودار زير كدام گزينه صحيح است؟ -79
اهنرژي

وا
نش پ�شرفت
NOCl(g)2

NO(g)+Cl  (g)2 2

 
 .ي استگير هاي كلر و نيتروژن در حال شكل هاي جديدي ميان اتم در پيچيدة فعال اين واكنش، پيوند) 1
 .سرعت واكنش رفت نسبت به واكنش برگشت، در شرايط برابر، بيشتر است) 2
 .سازي واكنش برگشت از آنتالپي واكنش بيشتر است مقدار عددي انرژي فعال) 3
 .يابد با انجام واكنش در جهت برگشت، دماي محيط واكنش كاهش مي) 4

2A(g)يكاي ثابت سرعت واكنش  -80 B(g) C(g) D(g)   1صورت  به 1mol .L.s  و هرگاه در دماي ثابـت  .............. اين واكنش . باشد مي
 .شود برابر سرعت آغازي آن مي................... حجم ظرف اين واكنش نصف شود، سرعت واكنش 

  4 –تواند بنيادي باشد  مي) 2   4 –غيربنيادي بوده ) 1
 8 –تواند بنيادي باشد  مي) 4  8 –غيربنيادي بوده ) 3

2Aبا توجه به واكنش  -81 B C  10و مطابق جدول زير، اگر 25[B] / mol.L  10و 2[A] / mol.L     باشد، سـرعت واكـنش برحسـب
 مول بر ليتر بر دقيقه كدام است؟ 

1 (/ 77 5 10 

2 (/ 61 5 10 

3 (59 10 

4 (/ 54 5 10 
 ؟دهد نميكاربردن كاتاليزگر مناسب براي انجام واكنش زير، چند مورد از موارد زير را تغيير  به -82

2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  
  3NHآنتالپي استاندارد تشكيل  ●
 سازي رفت انرژي فعال ●

   aEبه  aEنسبت  ●
 سطح انرژي پيچيدة فعال ●

 ها ها و فراورده دهنده سطح انرژي واكنش ●

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟ نادرستكدام عبارت  -83

 .شود گر استفاده ميپراكسيد، از محلول پتاسيم يديد به عنوان كاتاليز در واكنش تجزية هيدروژن) 1
 .پذيرند نشده در ساختار خود بسيار واكنش به دليل داشتن الكترون جفت NO2و  NOگازهاي ) 2
 .دهند مخلوط هيدروژن و اكسيژن در دماي اتاق و در حضور آهن به سرعت واكنش مي) 3
Hدهند و در نهايت به  هاي نيتروژن با آب و اكسيژن هوا واكنش مي يداكسيد و اكس گاز گوگرد دي ) 4 SO2  .شوند تبديل مي HNO3و  4

 شماره آزمايش
 Aسرعت مصرف  ها دهنده غلظت آغازي واكنش

1 1(mol.L .s )  [A] [B] 
1 0 2/ 0 01/ 73 10 
2 0 6/ 0 04/ 65 4 10/  
3 0 4/ 0 0025/ 76 10 
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2اگر در واكنش فرضي  -84 2 2 60A (g) X (g) AX(g) kJ  160سازي رفت برابر با  ، در نبود كاتاليزگر انرژي فعالkJ   و در حضور كاتاليزگر، انـرژي
 يك از مطالب زير درست است؟ سازي رفت باشد، كدام سازي برگشت دو برابر انرژي فعال فعال

 .ها ناپايدارترند دهنده ها نسبت به واكنش واكنش گرماگير، است و فراورده) 1
 .هش يافته استكا kJ40در حضور كاتاليزگر، سطح انرژي پيچيده فعال ) 2
 .است kJ220سازي برگشت  و در نبود كاتاليزگر انرژي فعال kJ60سازي رفت  در حضور كاتاليزگر، انرژي فعال) 3
 .شود تر از واكنش رفت انجام مي در هر دو حالت حضور و عدم حضور كاتاليزگر، واكنش برگشت سريع) 4

 زينه صحيح است؟كدام گ -85

CO ،xهاي  در بين آالينده) 1 yC H  وNO مقدار ،CO خروجي از اگزوز خودروها در غياب مبدل برحسب گرم به ازاي طي يك كيلومتر از بقيه بيشتر است. 

 .يك واكنش گرماگير و با افزايش آنتروپي همراه است NOجزيه واكنش ت) 2
CO ،xهاي  فقط دو واكنش از ميان سه واكنش مربوط به حذف آالينده) 3 yC H  وNO ه هستندهاي كاتاليستي، گرماد توسط مبدل. 

 .اكسيد به دام انداخت توان با عبور از روي كلسيم ها را مي خارج شده از نيروگاه SO3گاز ) 4
 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -86

 .شود رنگ تبديل مي سولفات خشك سفيد(II)پذير به مس رنگ است و طي يك فرايند تعادلي برگشت آبه آبي 5سولفات (II)مس) 1
 .رود درصد مولي آمونياك در مخلوط، پيش مي 28فرايند هابر، واكنش بين گازهاي هيدروژن و نيتروژن در شرايطي است كه تا توليد ) 2
 .ادل با هم برابر استهاي رفت و برگشت در هنگام برقراري تع هاي تعادلي پويا هستند و سرعت واكنش واكنش) 3
SOواكنش ) 4 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  در مجاور كاتاليزگر پالتين يا واناديم (IV)شود اكسيد انجام مي. 

 هاي زير، كدام مورد يا موارد صحيح هستند؟ از بين عبارت -87

 .فت از واكنش برگشت بيشتر استهاي تعادلي هميشه در لحظه شروع واكنش، سرعت واكنش ر در واكنش) آ

82واكنشي با مقدار ثابت تعادل ) ب 10  22در مقايسه با واكنش ديگري با مقدار ثابت تعادل 10رسد تري به تعادل مي ، همواره در زمان كوتاه. 

22واكنش تعادلي) پ 2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)   كربنـات يـك تعـادل نـاهمگن و      ل مربوط به تجزيـة كلسـيم  مانند تعاد
 .فازي است سه
1اگر ) ت 0 2A(g) B(g) ; K /  2و 50B(g) C(g) ; K   باشد، مقدارK  پذير انجامبراي تعادلC(g) A(g)  است 10برابر. 
 »پ«و » ب«) 4 »ت«و » آ«) 3 »پ«فقط ) 2 »پ«و » آ«) 1

2واكنش  -88 2A(g) B(g) C(g)   مول از مادة  4باA  مول از مادة  10وB  درصـد   80شود، اگر واكـنش پـس از    ليتري شروع مي 2در ظرف
 به تعادل برسد، مقدار تقريبي ثابت تعادل چند ليتر بر مول است؟پيشرفت 

1 (9/7 2 (40 3 (95/3 4 (25/0 
2اي وارد و تـا رسـيدن بـه تعـادل      مول گاز نيتروژن در ظرف يك ليتري سر بسته 1مول گاز اكسيژن و  5 -89 2 22 2N (g) O (g) NO (g)    گـرم

كدام است و بـازده   1L.molترتيب از راست به چپ، ثابت تعادل اين واكنش برحسب  باشد، به 5/5 هاي گازي در تعادل برابر اگر مجموع مول. اند شده
 درصدي واكنش در شرايط آزمايش چقدر است؟

1 (/50 0 25 2 (/50 0 125 3 (/75 0 25 4 (/75 0 125 
 است؟ نادرستكدام عبارت  -90

Hواكنش ) 1 (g) O (g) H O(g)2 2 22 2   با مقدار ثابت تعادل/ 812 9 10 تواند تا مرز كامل شدن پيش برود مي. 
 .شود كربنات در ظرفي با حجمي دو برابر حجم اوليه، فشار تعادلي گاز نصف مي با قرار دادن تعادل تجزية كلسيم) 2

Nدر تعادل ) 3 (g) O (g) NO(g)2 2 2   با مقدار ثابت تعادل/ 31 66 10تعادل در سمت چپ قرار دارد ،. 
 .ودش طور سينتيكي كنترل مي در دماي اتاق از نظر ترموديناميكي مساعد ولي به O2و  H2واكنش ) 4

2بر تعادل  IIIو  I ،IIاثر هر يك از تغييرات  -91 4 22N O (g) NO (g) به ترتيب كدام است؟ 

(I افزايش دما (II كاهش فشار (III  2افزايش غلظت 4N O 
 سمت فراورده جايي تعادل به جابه –ترشدن مخلوط گازي  پررنگ – Kافزايش ) 1
Nتجزية ) 2 O2  Kافزايش  – Qكاهش  – 4
 NO2افزايش غلظت  – Qكاهش  –نظمي  افزايش بي) 3
 افزايش دما – Kافزايش  – NO2افزايش غلظت ) 4
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2واكنش  -92 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)   2يك از گازهاي مول از هر  4را با قرار دادنH  2وCO  مول از هر يك از گازهـاي   2و

CO  2وH O چنـد ليتـر گـاز در     است، هنگام برقـراري تعـادل،   9در صورتي كه بدانيم ثابت تعادل واكنش . كنيم در ظرفي به حجم يك ليتر آغاز مي

118شرايطي كه حجم مولي گازها  5/ L.mol است، خواهيم داشت؟ 

1 (111 2 (222 3 (8/268 4 (4/134 
 باشد؟ هاي زير، درست مي با توجه به نمودار زير، كدام يك از گزينه -93

CaCO3

CaO CO2

CaCO3

CaO CO2

CaCO3

CaO CO2

دما  افزا�ش
CaCOاين نمودار متعلق به واكنش تعادلي ) 1 (s) CaO(s) CO (g)3 2 يابد ا افزودن كاتاليزگر به ظرف واكنش، بازده درصدي واكنش افزايش مياست و ب. 

 .دهد را در دماهاي مختلف نشان مي CaCO3و  CO2 ،CaOهاي تعادلي  اين نمودار، غلظت) 2

CaCOدر تعادل با توجه به نمودار، سرعت واكنش برگشت ) 3 (s) CaO(s) CO (g)3 2 يابد رفته كاهش مي رفته. 
 .شده در شكل باشد تواند مربوط به واكنش انجام جدول زير مي) 4
 
 
 
 
 

 .......... جز بههستند،  نادرستهاي زير،  همة عبارت -94

Kبراي يك تعادل گازي كه در آن) 1 410 جايي تعادل شود د منجر به جابهتوان است، تغيير حجم مي. 
 .يابد در واكنش توليد آمونياك از گازهاي هيدروژن و نيتروژن، با كاهش فشار، غلظت نهايي گاز هيدروژن افزايش مي) 2
 .كنند گياهان با جذب مستقيم نيتروژن از هوا و تبديل آن به يون نيترات از آن براي رشد استفاده مي) 3
 .شود تترااكسيد با افزايش دما، به شدت رنگ گاز درون ظرف واكنش افزوده مي نيتروژن زية ديدر واكنش تعادلي تج) 4

2ثابت تعادل واكـنش   -95 22 2NiO (s) CO(g) Ni(s) CO (g)    936در دمـايK   44برابـر 54 10/    1125و در دمـايK   برابـر
41 21 10/  است؟ نادرستهاي زير درباره اين واكنش  يك از گزينه كدام. است 

 .باشد ها مي دهنده ها كمتر از مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل واكنش مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل فراورده) 1
 .هاست دهنده نشها در ظرف واكنش بيشتر از واك تعادل در سمت راست قرار دارد و مقدار فراورده) 2

[CO]، حاصل عبارت K1326در دماي ) 3

[CO ]2
39از   10 تر است قطعاً بزرگ. 

 .كند در جهت برگشت پيشرفت مي  در صورت كاهش حجم ظرف، واكنش) 4

3در سامانة در حال تعادل  -96 2 5PCl (g) Cl (g) PCl (g)  مـول   2ليتري، مقدار هر يك از مـواد برابـر    2ر دماي معين در يك ظرف سر بستة د

بـه تقريـب كـدام اسـت؟      1mol.Lبرحسـب   3PClليتر افزايش يابـد، پـس از برقـراري تعـادل جديـد، غلظـت        4اگر حجم سامانه به . باشد مي

5 2 25 80 9( / , )  

1 (75/0 2 (375/0 3 (25/1 4 (625/0 

 دما
( C) 

K 
1(mol.L ) 

25 
827 

257 8 10/  
210 
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 .اند نادرست................... و ............... عبارات  IIو  Iهاي  با توجه به واكنش -97

22 2I)Zn(s) Ag (aq) Zn (aq) Ag(s)   

2 2 2II)H S(g) I (s) HI(g) S(s)  
 .شود جا مي ، تعادل در جهت رفت جابه(I)به محلول واكنش  NaCl(s)با افزودن ) آ
 .شود جا مي سمت راست جابه ، تعادل بهKو  Qكاهش يافته و براي برابر شدن دوبارة  HIبه ظرف بزرگتر غلظت  (II)با انتقال واكنش ) ب
 .عكس يكديگرند (II)و  (I)هاي  يكاي ثابت تعادل واكنش) پ
 .دهند را افزايش مي (II)افزودن كاتاليزگر و افزايش دما، هر دو، ثابت تعادل واكنش ) ت
 »ت«و » آ«) 4 »ت«و » پ«) 3 »پ«و » ب«) 2 »ب«و » آ«) 1

10اگر براي يك تعادل گازي، مقدار ثابت تعادل برابر  -98 2 22 5 10/ mol .L است؟ نادرستگيري  باشد، كدام نتيجه 

   .پيشرفت واكنش زياد است) 1

 .شود ها بيشتر مي دهنده با افزايش فشار، غلظت واكنش) 2
   .يابد هش دما، مقدار عددي ثابت تعادل كاهش ميبا كا) 3

 .تر از سرعت واكنش برگشت است سرعت واكنش رفت بيش) 4
 كدام مطلب، صحيح است؟ -99

SOبا افزوده شدن ) 1 (g)3  به تعادلSO (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  غلظت ،SO (g)3  باشد تعادل اوليه ميدر تعادل جديد بيشتر از. 

CHافزايش حجم ظرف در دماي ثابت در واكنش تعادلي ) 2 COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3 3  جـايي   ، موجب جابه
 .شود سمت چپ مي تعادل به

 .به تعادل اثري همانند كاهش فشار دارد CaCO3كربنات، افزودن مقداري  در واكنش تجزية كلسيم) 3

Nنش در واك) 4 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 يابد ، با افزايش دما ثابت تعادل نيز افزايش مي. 
 چه تعداد از مطالب زير، درست است؟ -100

 .هاي موجود در دو فاز با هم برابر است به هنگام برقراري تعادل فيزيكي، تعداد مولكول) آ
 .دهد افزايش ميهاي رفت و برگشت را به يك اندازه  كاتاليزگر، ثابت سرعت واكنش) ب
 .كند هاي بيولوژيكي مناسب مي باالبودن دماي جوش نيتروژن، آن را براي منجمد كردن نمونه) پ
 .تر، از نظر ترموديناميكي پيشرفت بهتري دارد واكنش مربوط به فرايند هابر در دماهاي پايين) ت
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 

 ؟شود نميخاك و اسيدي شدن آن  pHكدام يك از عوامل زير باعث كاهش  -101

   افزودن آهك به خاك) 1

 بارش باران اسيدي) 2
   به هواكره xNOو  SO2هاي  ورود آالينده) 3

 در خاك Al3افزايش غلظت ) 4

 باشد؟ كدام عبارت صحيح مي -102

١ (HCl(g) شود يک اسيد آرنيوس است، زيرا پس از انحالل در آب به  كه هيدروكلريک اسيد ناميده میH (aq)
Clو   (aq)

 .شود تبديل می 

كسيد هم  آلومينيم) ٢  .شود باز آرنيوس محسوب میاسيد و هم ا

كنش گاز آمونياک ) ٣  .شود كلريد، گاز سفيد رنگی ايجاد می با گاز هيدروژناز وا

٤ (K O2  برخالفCO2 باشد باز آرنيوس می. 

 كدام گزينه صحيح است؟ -103

 .باز مزدوج هيپوكلرواسيد پايدارتر از باز مزدوج هيپوبرمو اسيد است) 1
 .شود هاي اكسيد تبديل مي ه يونيون هيدروكسيد در آب به سرعت ب) 2
 .شود كه فقط مرحلة اول آن كامل و يك طرفه است فسفريك اسيد طي سه مرحله يونيده مي) 3

/ثابت يونش آب برابر  ،در دماي اتاق) 4 mol.L14 11 0 10  است. 
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0والر آن به ميزان م 210در محلول  HXاسيد ضعيف  -104 در همان دما تهيه شـده   HXدرصورتي كه در محلول ديگري كه از . يابد درصد يونش مي /1
5است،  7pH / باشد، غلظت تعادلي اسيد در اين محلول به تقريب، چند مول بر ليتر است؟ 

2 0 3(log / ) 

1 (410 2 (24 10 3 (44 10 4 (210 
 كدام گزينة زير دربارة آمينواسيدهاي طبيعي صحيح است؟ -105

 .گيرد د كه گروه كربوكسيل قرار ميدر اغلب آمينواسيدهاي طبيعي گروه آميني روي همان كربني قرار دار) 1
 .توانند تبادل پروتون درون مولكولي داشته باشند اين تركيبات، مي) 2
Cترين آمينواسيد داراي فرمول مولكولي  ساده) 3 H NO2 4  .باشد مي 2
 .شود ند آب و اتانول در دماي اتاق به خوبي حل ميهاي قطبي مان ترين آمينواسيد است كه به دليل قطبيت باال، در حالل سين ساده گلي) 4

 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زير،  -106

4NHآبكافت نمك ) آ Cl كند محيط را بازي مي. 
 .شوند نمك پتاسيم نيترات يك نمك خنثي است، زيرا در آن هم كاتيون و هم آنيون آبكافت مي) ب
 .شوند نيوس محسوب نمياكسيد نافلزها، اسيد آر) پ
 .شود اتانوات از واكنش متانوئيك اسيد و اتانول تشكيل مي متيل) ت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 :به جزهاي زير درست هستند،  تمام عبارت -107
 .دهند ها در ساختار خود فاقد عامل هيدروكسيد هستند، اما با حل شدن در آب غلظت اين يون را افزايش مي هر چند آمين) 1

 .برونستد را دارند –بوده و نقش باز لوري  H، پذيرندة شدن در آب نتيجة حلها در مينآ) 2
 .آمونيوم است متيل آمونيوم بيشتر از پايداري كاتيون اتيل پايداري كاتيون دي) 3
 .آمين است حلول متيلمحلول آمونياك بيشتر از م pHدردما و غلظت يكسان، ) 4

 ................... .شود و ثابت يونش اسيد  جا مي جابه............. با افزودن مقدار اندكي اسيد قوي به بافر اسيدي تعادل مربوط به اسيد ضعيف در جهت توليد  -108

   .ماند ثابت مي –باز مزدوج اسيد ضعيف ) 1

 .يابد كاهش مي –اسيد ضعيف ) 2
   .ماند ثابت مي –اسيد ضعيف ) 3

 .يابد افزايش مي –باز مزدوج اسيد ضعيف ) 4
 هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت -109

 .شود حبس كردن نفس در سينه موجب افزايش اندك غلظت يون هيدرونيوم خون مي) آ
 .شير است pHتر از  مناسب خاك براي رشد گل آزاليا كم pH) ب
 .به كار رفته است 6اتم با عدد اتمي  18تا  14هاي جامد،  در ساختار صابون) پ
 .ترين تعداد كربن را دارد، بيشترين نقطة ذوب را نيز دارد اي كه كم اسيد، ماده سين، بوتيل آمين و پروپانوييك بين سه مادة گلي) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

ليتر از محلول حاصل،  ميلي 10رسانيم، سپس به  ليتر مي ميلي 50كنيم و حجم محلول را به  ، آب مقطر اضافه مي3HNOموالر  1ليتر محلول  ميلي 2به  -110
 برسد؟  13ه محلول ب pHچند گرم سديم هيدروكسيد اضافه كنيم تا 

11 16 23(H ,O ,Na : g.mol )   
1 (/0 064 2 (/0 032 3 (/0 016 4 (/0 056 
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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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