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 ديگر ساختار آن ..............ی ناقل .............. رناتاخوردگی اوليةدارایساختاردر يک ياختة فعال پانكراس، -21

  دار است. ژنبازهاي آلی نیتروگروهی ازژنی بینواجد پیوندهاي هیدرو –) برخالف1
  خته متصل شود.براساس توالی پادرمزه، به نوعی آمینواسید در یاتواندمی –) همانند2
  گیرد. آنزیم قرار مینوعیرناي ناقل است که در جایگاه فعالبعديشکل فعال و سه –) برخالف3
  اسید قرار دارد.آمینومولکولاز توالی محل اتصالتیديچند نوکلئو توالی پادرمزه در فاصلۀ –) همانند4

 باشد؟جود در سقف حفرة بینی، همواره صحیح می موهاي پوششیچند مورد، در ارتباط با فرایند ترجمه در یاخته - 22

  رود.سوي رمزة پایان پیش میهایی بهرناتن، رناتن به اندازة رمزهAالف) به دنبال تولید نخستین مولکول آب در جایگاه
  شود.رناتن جدا می Pجایگاهدررناي ناقل موجوداسید ازطویل شدن، نوعی آمینورناتن در مرحلۀAناقل در جایگاهرنايهرحضورباب) 

  شود.کننده، نوعی پیوند در جایگاه دیگري از آن شکسته میهاي رناتن توسط عوامل مهارج) به دنبال اشغال یکی از جایگاه
  شود.پیک ، نوعی پیوند تشکیل میهایی از رنايسوي بخش بهتوسط رمزة آغازواحد کوچک رناتند) به دنبال هدایت شدن زیر

  سه) 4  دو) 3  یک) 2  صفر )1
 هاي چند ژن باشد؟تواند شامل رونوشتمیتن اصلیحاصل از فامیک رناي پیکهاکدام گزینه، فقط دربارة جاندارانی درست است که در آن -23

  را تنظیم کنند.ي یاختههافعالیت ژن ،پروتئینیاهاریبونوکلئیک اسیدطول عمردرتغییرایجادتوانند با) می1
  شروع فرایند ترجمه قبل از پایان یافتن مراحل رونویسی بخشی از دنا، در یاخته وجود دارد.مکانا) 2
  شوند. هایی وجود دارد که ترجمه نمیهاي ریبوزوم، بخشدر مولکول رناي پیک متصل به زیرواحد) 3
  ی تنظیم کنند.نویسها را در سطح رو  کننده به بخشی از ژن، بیان ژنتوانند با اتصال فعال) می4

بسپاراز شده و پروتئینی دیگر بـه رنابسـپارازتئین با اتصال به توالی خاصی از دنا، مانع پیشروي رناکالي، نوعی پرودر باکتري اشرشیا -24
 ها بیان شده است؟تئینانداز متصل شود. در کدام گزینه، به ترتیب جمالتی صحیح در خصوص این پروکند تا به راهکمک می

  پالسم جاندار وجود دارد.انواع مختلفی از آن در سیتو –کندصلۀ بین دو بازوي آن، پس از اتصال قند به پروتئین تغییر میفا) 1
  گیرد.ماده در قسمتی از ساختار آن قرار می  ان پیشبخشی از دنا به عنو –تواند با دو نوع مولکول زیستی متفاوت در تماس باشد) می2
  شود.انداز متصل میجود در توالی پیش از راههاي موتیدکلئو نوکسی ریبوبه دئو –تئین شیر مؤثر استکنندة پروهاي تجزیهدر ساخت آنزیما،دنجداشدن ازبا) 3
  گردد.صل میور زیستی متبه بخشی از یک کاتالیز –آیدوجود میها بهاسیدآمینوموجود درژنپیوند بین کربن و نیتروهرن با برقراري) ساختار اول آ4

 مطابق با متن کتاب درسی، کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 25

یم بیـان............. است به منظور تنظـ، با اضافه کردن قند ............. به محیطی که تنها قند آنکاليدر محیط کشت باکتري اشرشیا«
  ............. »در این باکتريمرتبط با تجزیۀ این قند(ها) )هاي (ژن
  آورد.به عمل میممانعتکننده از فعالیت رنابسپاراز  مهار –الکتوز –) مالتوز1
  شود.با مصرف قند ترجیحی باکتري از میزان تنظیم مثبت رونویسی کاسته می –مالتوز –کز) گلو2
  گیرد.انداز قرار می راهبعد ازتیديکلئوتئین بر روي توالی نونوعی پرو –کزگلو –) مالتوز3
  شود.ایجاد میمتصل به توالی بین ژنیتئیننوعی پروشکل سه بعديتغییري در –کزگلو –) الکتوز4

 کاریوتی به درستی بیان شده است؟ یوهاي تنظیم بیان ژن در یک یاختۀندفرآیدربارةمطابق با اطالعات کتاب درسی چند مورد - 26

  نویسی است.مربوط به مراحل تنظیم بیان ژن در حین رودنا،بخشی ازالف) خمیدگی یا عدم خمیدگی در
  نویسی است.مربوط به مراحل تنظیم بیان ژن پس از رو ،ها  چک به دناي مکمل آن کومولکول هاي رنايب) اتصال

  ماتینی اشاره کرد.هاي کروهاي تکراري در رشتهتوان به فشردگی واحدنویسی میج) از مراحل تنظیم بیان ژن پیش از رو
  نویسی است.از مراحل تنظیم بیان ژن پیش از رو ،شودانداز متصل میتیدي مجاور راهتئین که به توالی نوکلئود) تغییر در ساختار نوعی پرو

  ) یک4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1
 بیان شده است؟نادرستیکدام گزینه در ارتباط با وراثت و انواع صفات به - 27

  کند.، همواره فقط یک نوع دگره شرکت میABرنگ قرمز گل میمونی برخالف گروه خونی) در بروز صفت1
  ها باشد.تواند بیشتر از تعداد انواع دگرهنمودها میاي، تعداد انواع رخجایگاهی دو دگره) در وراثت یک صفت تک2
  است.Oبیشتر از گروه خونیناخالص، هموارهRhتعداد انواع گامت تولیدي در یک تقسیم میوز براي صفت) 3
  نمودهاي جنسیت دیگر کمتر باشد.هاي یک جنسیت از انواع رخنمود) در یک صفت وراثتی، امکان دارد انواع ژن4

دقيقه10وقت پیشنهادي :آموزانگویی اجباري براي تمامی دانشپاسخ            ها   جريان اطالعات در ياخته + انتقال اطالعات در نسل
41تا27هايصفحه :3شناسیزیست
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... تولیـداي .........توان گفت یاخته، میرخ دهدشمارة .............. در ............. هايکروموزومکه با هم ماندندر یک انسان در صورتی - 28
 گردد.می

  داونگامت مولدِ یک فرد نشانگان 2با توانایی ایجاد بیش از –زاییاسپرمدریکمیوزبیضه و طی -21) 1
  Rhبدون الل مربوط به صفت -Aروه خونیا گبالغ ب یزنبدنجنسی درهفتۀ دوم دورة -9) 2
  Rhهاي مضاعف بدون الل مربوط به صفت تنبا فام –نسی در زن بالغهفتۀ سوم دورة جانتهاي -1) 3
  ايفام تن هسته24با توانایی ایجاد گامت حاوي –زاییاسپرممیوز یک دربیضه و طی -17) 4

توان با قاطعیت در مورد اینهاي قرمز بالغ زنی مطابق شکل زیر است، کدام گزینه را مینمود گویچهرخ- 29
 ؟زن بیان داشت

  وجود دارد.هیدراتهاي قرمز آن، تنها یک نوع کربویک از گویچه) در غشاي هر1
  باشد.هاي قرمز خود مییک از گویچه، در هرABO) داراي بیش از یک دگره گروه خونی2
داراي دو دگـره بـرايايدر طی مراحلی از چرخۀ یاختههاي قرمز،کنندة گویچه) هر یاختۀ بنیادي ایجاد3

  است.Rhخونیگروه
 قرار گرفته است.Rhهاي یکسانی از گروه خونی، دگرهآن 1هاي شمارة تنیک از فام) بر روي هر4

 توان بیان داشت که ......................... میدر ارتباط با گروه خونی . - 30

1 (ABO– ظاهر کنند.توانند اثر خود را همزمان با همهاي مربوط به این گروه خونی میهمۀ دگره  
2 (Rh– تیدي را در یاخته دارد.کلئوکه بیشترین طول توالی نودارداین گروه خونی بر روي کروموزومی قرار ژن  
3 (ABO– این گروه خونی، توسط ساختارهایی شامل پروتئین وهیدراتکنندة کربواضافهتئیندر همۀ افراد، پروRNAشود.ساخته می  
4 (Rh– ه فاقد پروتئینهر فردي کDحداقل داراي یک والد با گروه خونی منفی است. ،قرمز خود استگویچه هايغشايساختاربر روي  
  
  

  

 ي محیط .............. است، .............ها نسبت به فشار اسمز  هایی که فشار اسمزي مایعات بدن آن  در همۀ ماهی - 31

  گیرد.شش صورت میها از طریق آبجذب برخی یون باز –) کمتر1
  شود.مثانه براي ذخیرة آب بزرگتر میاندازةدر شرایطی –) بیشتر2
  شود.صورت ادرار رقیق از بدن دفع میآب بهازحجم زیادي –) بیشتر3
  شود.دیده میشح محلول نمکی بسیار غلیظ به رودة جانورتر –) کمتر4

 کند؟چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می - 32

  .............»کند،صورت محلول غلیظ دفع میجود در آب یا غذاي مصرفی خود را بهانوري که بخشی از نمک موج«
  جذب آب دارند.هایی باشد که توانمندي زیادي در بازداراي کلیهکن استمالف) م

  هاي بدن منتقل کند.اکسیژن را از سطوح تنفسی به همۀ بافتخون پرستینکنممب) 
  به دلیل داشتن تعدادي کیسه هوادار، کارایی تنفسی باالیی داشته باشد.ستینکنممج) 
  هاي حسی خود دفع کند.بعضی اندامرشحات نمکی را از طریق غدد نزدیکتکن استممد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 اشد؟بکدام عبارت صحیح می ،هاي دفعی جانورانبا توجه به مطالب کتاب درسی در ارتباط با سامانه - 33

  یابد.جذب آب از مثانه، حجم آن افزایش می، در پی بازتري در طول عمر خود دارندهاي تنفسی بیشدارانی که تنوع روشمهره) در بعضی از1
  کنند.کنند، محلول نمک بسیار غلیط را به روده ترشح میحرکت می) بعضی از جانورانی که خون در سرخرگ و سیاهرگ رشتۀ آبششی خالف جهت هم2
  گیرد.دهند، دفع نمک از طریق مجراي غده در نوك منقار صورت میهایی کارایی تنفس جانور را افزایش میدارانی که کیسه) در بعضی از مهره3
  شوند. صل میهاي مالپیگی به بخش قطورتر رودة جانور متلولهشود،دار وارد قلب میفذ دریچهاگانی که همولنف از طریق منمهر) در بعضی از بی4

 شود، ..............در بدن یک شخص سالم، اندامی که منجر به ............. اوره می - 34

  د.نشوآن دچار اختالل میهايیاختههايسمی، عملکرد همۀ آنزیمهر مادةبا دریافت –) تولید1
  شود.  میپویتینسبب آغاز ترشح هورمون اریترو ،در پاسخ به کاهش اکسیژن خون –) دفع2
  کند.  آنزیم، در گوارش نهایی کیموس ایفاي نقش میفاقدترکیببا تولید –) تولید3
  شود.اسید در خود باعث بیماري نقرس میبا رسوب بلورهاي اوریک –) دفع4

دقيقه15وقت پیشنهادي :                                                       آموزانگویی اجباري براي تمامی دانشپاسخ                گردش مواد در بدن + تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد
78تا65هاي: صفحه1شناسیزیست

Dپروتئ�ن
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ل ادرارشکل گردیزه فردي سالم و در خالف جهـت نخسـتین مرحلـه تشـکی ايهاي لولهفرایند مؤثر در تشکیل ادرار که در بخش - 35
 هاي زیر را دارد؟یک از ویژگیگیرد، کدامصورت می

  هاي کوتاه و پا مانندي دارند.هایی به انجام برسد که رشتهممکن است در یاخته) 1
  بعضی از سموم و داروها از طریق آن از بدن دفع شوند.) ممکن است2
  نیز صورت بگیرد. ،کند یمشخص مرا) ممکن است در قسمتی از گردیزه که ترکیب نهایی ادرار3
  اي هستند.یاختهيهاي عمود بر غشاکندريهایی صورت بگیرد که داراي میتو) ممکن است در یاخته4

 چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 36

  »متفاوت باشند.............. حاظمشابه باشند و از ل............. توانند از نظرهاي گردش مواد ساده و مضاعف میسامانه ،داراندر مهره«
  قلبدرونازروشنعبور خونعدم –اکسید نسبت به اکسیژنحمل کربن ديتر هموگلوبین درنقش بیشالف) 

  هاي قلبخونرسانی با خون روشن به یاخته –ب) باالتر بودن موقعیت دهلیز نسبت به بطن
  دهلیز از طریق یک نوع رگورود خون به فضاي درونی –ج) خروج یک رگ از هر بطن

  خروج سیاهرگ از اندام تنفسی –تر بودن دیوارة بطن نسبت به دهلیزد) ضخیم
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 است؟نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر - 37

  »اي از فرایند تشکیل ادرار که جهت آن .............. مرحلۀ ترشح است، ............. مرحله«
  شود.پیچ خورده نفرون، آغاز میبخشبه محض ورود مواد به –) مخالف1
  هد.  ضخیم است، رخ میبا غشاي پایۀدر تماس با مویرگدر بخشی از نفرون که –موافق) 2
  یابد. پالسمی که در سطح دور از هسته قرار دارند، میزان آن افزایش میبا افزایش زوائد سیتو –) مخالف3
  کنند.عبور میاي شکلبخش لولههاي دیوارة درونیهاي پا مانند یاختهطی آن مواد از فضاي بین رشته –) موافق4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ - 38

  »شوند، .............پس از خروج مواد از شبکۀ مویرگی اول در کلیه ............. بخشی از نفرون که مواد به آن وارد می«
  گیرد.صورت فعال و با مصرف انرژي صورت میکند که در بیشتر موارد بهجذب را آغاز میفرایند باز –) اولین1
  در دو طرف هسته وجود دارند.صورت عمود بر غشاي یاختهها بهکندريهایی مکعبی دارد که در آنها میتویاخته –دومین) 2
  اکسید مشابهی با سرخرگ کلیه دارد.کند که غلظت اکسیژن و کربن ديوارد خونی میجذبهر نوع ماده را پس از باز –) سومین3
  کند.کننده میرا وارد مجراي جمعنهاییدهد و ادرار  وسیلۀ بازجذب و ترشح انجام میآخرین تغییرات مواد تراوش شده را به –) چهارمین4

 است؟نادرستکدام گزینه - 39

  دهد.درصد حجم ادرار را تشکیل می95مزه، بیش ازادرار بیماران مبتال به دیابت بیترین مادة موجود در) فراوان1
  آن در بدن خطرناك است.فزایشاشود کهدر کبد با مولکولی ترکیب می ،دار تولید شده در بدن ژنترین مادة دفعی نیترو) سمی2
  گردد.  میدفعهاها در بدن به میزان بیشتري توسط کلیهاسیدآمینوترین مادة دفعی آلی ادرار، در صورت افزایش سوخت و ساز) فراوان3
  ها همراه است.شدن آنشود که با التهاب و دردناكجود در ادرار، منجر به نوعی بیماري در مفاصل میدار مو ژنترین مادة دفعی نیتروپذیر) انحالل4

 چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 40

منجـر بـه ورود مـواد بـه درون گردیـزهکـههاجود در ناحیۀ قشري کلیـههاي مویرگی منفذدار موول، ............. شبکهطور معم به«
  »شوند، ............. ها می(نفرون)

  دهنده گردیزه خواهد داشت.هاي پوششی تشکیلارتباط تنگاتنگی با یاخته –) همهالف
  فرستند.میدر کلیههاطراف ساختارهایی از نفرونانشعاباتی را به ا –) فقط بعضی ازب
  ها عبور کرده است.ند که از فاصله بین هرممستقیماً به سرخرگی متصل –) فقط بعضی ازج
  روي لوله هنله تشکیل دهند.توانند سیاهرگ کلیه را در انتهاي بخش پاییننمی –یک از) هیچد
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 الم، بخشی از ساختار نفرون که ..............در کلیۀ فردي س - 41
  ترین قسمت نفرون است.انتهایی ،شوداي در اطراف آن تشکیل میشبکۀ مویرگی دور لولهمربوط به) آخرین بخش1
  قرار گرفته است.دو نوع رگ مختلفجود در آن،در دو طرف شبکۀ مویرگی مو ،دهندة نفرون است) نخستین بخش تشکیل2
  در ابتداي خود ضخامت کمتري نسبت به قسمت انتهایی خود دارد.هاي ساختار آن دارد،سایر قسمتنسبت بهطول بیشتري) 3
  باشند.دهندة آن برخالف یکدیگر میهاي تشکیلجهت حرکت مایع تراوش شده و خون، در بخش ،استUشبیه حرف) 4
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   ............. ،در بدن انسان سالم و بالغدر فرایند تخلیه ادرار - 42

  د.نمثانه به نخاع وارد شودیوارة) ممکن نیست اطالعات حسی از1
  هسته دارد.شکل و تککی دو ۀیاخت ،آیدمیاي که به انقباض در) هر ماهیچه2
  دارد.ايهستهشکل چند اياستوانه ۀیاخت،آیدمیبه استراحت دراي که) هر ماهیچه3
  فرستد.مختار به نخاع میبی خودپیام را از طریق دستگاه عص،هاي کششی) گیرنده4

 تواند در .............هاي انسان که مینوعی عامل محافظت کننده از کلیه - 43

  هایی با یک هسته در مرکز خود است.شکم نقش داشته باشد، حاوي یاختهپشتها درحفظ موقعیت کلیه) 1
  گردد.خوردگی میزراه میافزایش احتمال تامحافظت از ضربه نقش داشته باشد، در اثر تحلیل رفتن، منجر به) 2
  گیرد.بدن در تماس قرار مینوعی بافت پیونديدو میلیون گردیزه نقش ایفا کند، با) محافظت از حدود3
  دهد.هاي آن را افزایش میداشته باشد، با اثر نوعی هورمون کبدي، نسبت حجم خون به یاختهيتر) حفاظت کلیه راست نقش کم4

 درست است؟هاهاي مرتبط با آني یک فرد سالم و ساختارهاینه در مورد کلیهکدام گز - 44

  چپ است. ۀفاصلۀ بزرگ سیاهرگ زیرین از کلیۀ راست، بیشتر از کلی) 1
  شود.یافت میهاي خونیانواعی از رگی از هرم و لگنچه هماننددر هر لپ کلیه بخش) 2
  .تر از میزناي سمت راست استت چپ کمی در میزناي سمکنندة حلقۀ انقباضهاي ایجاد) تعداد ماهیچه3
  تواند بر دو مرحله از فرآیند تشکیل ادرار تأثیر بگذارد.ست که با ترشح هورمونی میاي ا  غدهمجاورتدراز کلیهبخشی) 4

 است؟نادرستخون ماهیگردشدستگاهدربارةچند مورد - 45

  تري است.وط سرخرگی، داراي اندازة بزرگبطن نسبت به دهلیز، سینوس سیاهرگی و مخرالف) 
  ، دریچه وجود دارد.مخروط سرخرگیوهاي بطنحفرهبینسینوس سیاهرگی و دهلیز همانندهايحفرهبینب) 

  شوند.ون روشن با اکسیژن زیاد تغذیه میها، توسط خاي دیوارة بطن همانند دهلیزهاي ماهیچهج) یاخته
  باشد.هاي بدن میاندامخونیهايدار به تمام مویرگر، انتقال یکبارة خون اکسیژنمزیت گردش خون در این جانود) 
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

 دهد، صحیح است؟  اي که جذب مواد غذایی را در معده انجام میکدام گزینه، در ارتباط با دستگاه گردش مواد در حشره - 46

  شود.هایی به آن وارد میقلب، از طریق رگاستراحتهاي بدن، در هنگامیاخته) همولنف پس از تغذیۀ1
  اکسید در بدن جانور ندارد.ها، نقشی در انتقال اکسیژن و کربن دي) همولنف خارج شده از انتهاي باز مویرگ2
  یابد.شود و در مجاورت آنها جریان میهاي بدن آن وارد می) همولنف با خروج از قلب بالفاصله به فضاي بین یاخته3
  کنند.طرفه میکند که جریان آن را یکدریچه عبور میدارايهايورود به قلب از ساختارهمانند) همولنف براي خروج از قلب و4

 ؟کندنمیعبارت زیر را به درستی تکمیلکدام گزینه، - 47

  »دارد.............. با انسان............. از نظرپردازند،اکسید میبه تبادل اکسیژن و کربن دي............. توان گفت دوزیستانی که بامی«
  شباهت –ها در قلب انسانحفرههمانتعداد رگ متصل بهنسبت بهجانورخون از قلبکنندةحفرة خارجتعداد رگ متصل به –) آبشش1
  شباهت –ورود و خروج خون تیره به قلب طی گردش خون در بدن –) آبشش2
  اوتتف –داشتن دو نوع سامانه تنفسی ویژه براي تبادل گازهاي تنفسی –) شش3
  تفاوت –هاي بدنخون حاوي اکسیژن زیاد از پوست به انداممستقیمانتقال –) شش4

 است؟چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب - 48

  »............. بالغی که گردش خون مضاعفسالم وداردر هر مهره«
  .استالف) دارد، حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی آن آسان

  آن خون روشن وجود دارد.ايحفرهرة قلب دوب) ندارد، در دیوا
  هاي زیادي وجود دارد.هاي آن برآمدگیج) ندارد، در دیوارة بطن

  ترین حفرة قلبی آن وجود دارد.د) دارد، امکان عبور خون روشن از کوچک
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 باشد؟د شکل گرفته، صحیح میها به بعکدام گزینه دربارة جانورانی که سامانۀ گردشی مضاعف از آن - 49
  فذ بینی بسته است. اها، مند که هنگام ورود هوا به درون آننباشداراي دو شش می) 1
  برخالف جانوران دریایی بوده و توانمندي زیادي در بازجذب آب دارد.) کلیۀ این جانوران2
  رود.هاي بدن میدار از پوست مستقیمًا به تمامی اندام) در دوران نوزادي، خون اکسیژن3
  رانند.ها میهاي قفسۀ سینه به شش) هنگام دم، هوا را در عملی شبیه قورت دادن و با کمک ماهیچه4



  9 :ةصفحشناسي    زيست –آذر 4آزمون

  

پیرامون جـانور انـواعی ازایعمتواند باهایشان میدار که خون درون برخی مویرگکدام گزینه فقط در مورد بعضی از جانوران مهره - 50
 رست است؟، دگازهاي تنفسی را مبادله نماید

  سازد.اي برقرار میاي از هواي تازه را در مجاورت بخش مبادلهکارهایی دارد که جریان پیوسته) سازو1
  شود.) بخش برجسته طناب عصبی پشتی توسط نوعی بافت پیوندي حفاظت می2
  ) غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان در تنظیم فشار اسمزي خون آنها نقش دارد.3
  رود.ریق سرخرگ پشتی به محل تبادل گازهاي تنفسی می) خون تیره از ط4
 

  
 کند؟طور مناسب کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به - 51

  »تن (کروموزوم) که، ................... در ادامه ابتدا، .................. طور معمول، در یک مرد بالغ، هر یاختۀ داراي یک مجموعه فام به«
  کند.کننده را دریافت میترشحات روان –کندغده برخورد مییا چندسیدي مترشحه از یکا) به ترشحاتی غیر1
  کند.مراحل تقسیم میوز را کامل می –هستندتنی متصلهاي داراي یک مجموعۀ فام) به یاخته2
  کند.برخورد میمایع غنی از کربوهیدراتبا –شود) از طریق یک مجرا به حفرة شکمی وارد می3
  دهد.پالسم خود را از دست میمقدار زیادي از سیتو –کندحالت کشیده پیدا می )4

اند، از نظر .................. نسبت به یکدیگرهم پدید آمدهصورت متصل بهزایی و بههایی که در طی مراحل اسپرمدر انسان، همۀ یاخته - 52
 .................. دارند.

      شباهت –همتاتن (کروموزوم)) فقدان فام1
  تفاوت –کتوز) امکان تماس با ترشحات حاوي فرو2
      شباهت –فقدان عامل جلوبرندة اسپرم) 3
  تفاوت –هایی با دو مجموعه کروموزوم) منشأ گرفتن از یاخته4

 است؟نامناسبرد براي تکمیل عبارت زیرچند مو - 53

هاي خـونیکه طول رگموقعیتاآغاز چرخۀ تخمدانیفاصلۀ زمانی بیندورة جنسی در زنی سالم و بالغ، درطور معمول، در یک به«
  .................. » ،رسدرحم به بیشترین مقدار خود میدیوارة

  کنند.میواردرحمییاختۀ ثانویه را به درون لولۀرحمی، مامهاي لولۀهاي یاختهلف) زنش مژكا
  شوند.دفع میاز طریق واژن از بدن زنیونديهاي پوششی و پبافتیاخته هايازمخلوطیب) 
  د.شوآزاد میسرتولی از سطح تخمدانۀیاختعملکرد مشابهنوعی ازهاي باثانویه همراه با تعدادي از یاختهیاختۀمامج) 

  شود.تکمیل میزاییتخمککننده مراحلهاي آزادهورمونزیادد) تحت تأثیر ترشح ناگهانی و
  )  چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 کند؟ها تکمیل میمتفاوت از سایر گزینهنادرستیم گزینه عبارت زیر را از نظر درستی یاکدا- 54

  »ساز که .................. هاي زامه(اسپرم)هاي موجود در دیوارة لولهطور معمول در یک ورزشکار سالم و بالغ، .................. یاخته به«
  است، دارند.سترونبراي نوعی هورمون محرك هیپوفیزي که مستقیماً تحت تنظیم بازخوردي تستویرندهگ،ها هستندترین یاختهزرگب –) همۀ1
  دهند.هاي جنسی نر را نیز انجام میخواري، پشتیبانی و تغذیۀ یاخته، عالوه بر توانایی بیگانهنیستندزاییجزئی از مراحل اسپرم –) فقط بعضی از2
  گیرند.خوار قرار میاند، در نزدیک سطح خارجی لوله و غشاي یاختۀ بیگانههایی با دو مجموعۀ کروموزومی منشأ گرفته  از یاخته –) فقط بعضی از3
  آورند.وجود میهاي خطی بههایی با کروموزوماي مرکزي با یک یا دو مجموعه کروموزومی دارند، در پی تقسیم خود یاختههسته –همۀ) 4

 عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، براي تکمیل - 55

کندها را فراهم میساکارید الزم براي تأمین انرژي اسپرمنومثل مردان، اندامی که موهاي ضمیمه در دستگاه تولید مبا توجه به اندا«
  »م تفاوت دارد.رنگ، شباهت و از نظر .................. با این انداکنندة مایع شیريترشحبه انداماز نظر .................. 

  تعداد –مواد اسیديخنثی سازي) ترشح موادي با خاصیت1
  کنندهترشح مادة روان –ها داخل کیسۀ بیضه قرار دارد) ارتباط با مجراهایی که بخشی از آن2
  اورهشکل حاوي ايموقعیت نسبت به اندام کیسه –هایی با توانایی ساخت و ترشح هورمون) عدم حضور یاخته3
  هاایجاد محیطی مناسب براي نگهداري اسپرم –اي مخطط حلقوي در بخشی از خود استتصال به مجرایی که داراي بافت ماهیچه) ا4

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانگویی انتخابی براي تمامی دانشپاسخ                                                                            مثلتوليد
پاسخ دهید.90تا71هايباید به سوال70تا51هايدرصورت عدم پاسخگویی به سؤال  118تا97هاي: صفحه2شناسیزیست
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هاي ................... گیرنده دارنـد از نظـر .................. بـه یکـدیگرهایی که براي هورمونساله، یاخته25زن و مرد سالمیکدر بدن - 56
 شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند.

1 (LH– پالسمی خودهاي سیتواي فعالیت آنزیممورد نیاز بربهینۀدماي –هاي جنسی به خونتوانایی ترشح انواع هورمون  
2 (FSH– مجاورهاي هاپلوئیدبزرگتر نسبت به یاختهداشتن هستۀ –هاي مجاورتوانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی مؤثر بر یاخته  
3 (LH– مپیچ وخ پرن الیه دیوارة لولۀتریقرارگیري در خارجی –ترشح نوعی هورمون مؤثر بر مرکز کنترل دماي بدن  
4 (FSH– هاي داراي کروموزوم مضاعف شدهحفاظت از یاخته –هاي داراي توانایی لقاحیاختهنقش در تغذیۀ  

 همواره درست است؟بالغسالم ویک دخترFSHو LH هايکدام مورد در ارتباط با هورمون - 57

  شوند.اي میترین مرحله چرخۀ یاختهز طوالنیها ا، سبب افزایش سرعت عبور یاختهانبانکی) با تحریک انجام نوعی تقسیم در دورة1
  شوند.ژسترون از آنها به خون میژن و پروهاي واجد گیرندة اختصاصی خود در جسم زرد، سبب ترشح استرو) با تأثیر بر روي یاخته2
  یابد.هاي پیوسته افزایش مین مویرگاي، ترشح آنها به دروشکلِ ماهیچه) در انتهاي دورة لوتئالی، با تخریب دیوارة داخلی اندام گالبی3
  ریز قرار دارد.نوع غدة درونیش از یکبطور مستقیم تحت تأثیر ترشح پیک شیمیایی دوربرد ازها در طول یک دورة جنسی، بهخورديِ ترشح آن) تنظیم باز4

 تکمیل می کند؟نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به - 58

 »یابد.ي) .................. میها (؟؟؟؟؟؟، مقدار ترشح هورموندر .................. همانند .......«

  جنسی، کاهشغددمحرك –بارداري –یائسگیهنگام بروز) 1
  ، افزایشLH –ابتداي دورة جنسی –دورة جنسی) نیمه2
  ژسترون، کاهشژن و پرواسترو –یائسگی –) انتهاي دورة جنسی3
  کننده، افزایشآزاد –انتهاي مرحلۀ لوتئال –) ابتداي مرحلۀ فولیکولی4

  شود، .................. فت میاي .................. یاتودة یاخته ،که در غدة جنسی  ، هنگامییک زن سالم و بالغدر یک دورة جنسی - 59
  یابد.ترشح دو نوع هورمون جنسی کاهش می –ترین اندازة خود) فاقد اووسیت، در کوچک1
  کند.ژسترون به حفظ ضخامت دیوارة رحم کمک میافزایش ترشح پرو –ايي اووسیت با موقعیت حاشیه) حاو2
  کند.تاالموس تحریک میکنده را از هیپوژن، ترشح هورمون آزادافزایش ناگهانی استرو –) حاوي اووسیت با موقعیت مرکزي3
  (هاي) جنسی رو به افزایش است.  اي دیوارة رحم تحت تأثیر هورموناهیچهضخامت الیۀ م –ترین اندازة خود) فاقد اووسیت، در بزرگ4

 آن به درستی بیان شده است؟بعدکدام گزینه در ارتباط با عمل جایگزینی و وقایع - 60

  آورند.دست میهاي جنین مواد مغذي خود را از بند ناف بهجایگزینی، یاخته) در حین1
  شود.ژسترون از جسم زرد میپروهورمونجب آغاز ترشح موHCG) ترشح هورمون2
  کند، در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد.دخالت میجفتاي که در تشکیلهر پرده) 3
  شود.بر رحم مانع از قاعدگی در طول مدت بارداري میمستقیم) هورمون مترشحه از کوریون، با تأثیر4

 سی نر (اسپرم) به درستی مطرح شده است؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار یاخته جن - 61

  سازي مورد انتظار است.الف) در قطورترین بخش آن، امکان مشاهدة دو فرایند رونویسی و همانند
  کند. را تجزیه میATPب) بلندترین بخش آن، تنها بخشی از یاخته است که پیوند بین فسفات هاي

  شاي داخلی چین خورده و داراي دناي حلقوي است.محل تجمع اندامکی با غ،ج) بخش میانی این یاخته
  اووسیت نقش دارد. محافظايد) هر کیسۀ غشادار محتوي کاتالیزورهاي زیستی در این یاخته، در تجزیۀ الیۀ ژله

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
  گیرد................ صورت می..... نسبت به ..توان گفت ............، میانسانبراساس مطالب کتاب درسی، در ارتباط با مراحل رشد جنین -62

  آغاز ضربان قلب جنین، زودتر –کنندة مواد غذاییاندام اصلی جذبنهایی) شروع به نمو1
  زودترهاي خونی جنین،شروع به نمو رگ –هاي قرمز توسط اندام کبد  ) ساخت گویچه2
  هاي بدنی جنین، دیرتربودن ویژگیقابل تشخیص –به خونپویتیناریترو) ورود هورمون3
  جنسی جنین، دیرترمشخص شدن اندام –هاي مختلف بدن) شکل مشخص گرفتن اندام4
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د، وجـه .................. نـکنکننده از جنین که بعد از جایگزینی اطـراف آن را احاطـه میهاي محافظتترین پردهبا در نظر گرفتن مهم - 63
توانـدهاي زاینده جنینی تماس دارد مییکی از الیهبااي که تنهایک شیمیایی دوربرد مؤثر است و پردهاي که در ترشح نوعی پپرده

 .................. باشد.

  سیستبالستودرونیايهایی از تودة یاختهایجاد شدن در اثر تغییر و تمایز یاخته –) اشتراك1
  رحمید ابتداي لولهئبرابر و مشابه زوادي با انشعاباتتوانایی ایجاد زوائ –) افتراق2
  بارداري به نوعی بافت پیوندي مایع در بدن جنینتستاساسهورمونترشح –افتراق) 3
  جود در رحمنقش داشتن در تأمین مواد غذایی مورد نیاز جنین مو –) اشتراك4

غ که در شروع چرخۀ تخمدانی، داراي بیشـترین تعـدادفولیکولی در تخمدان یک زن سالم و بالوقایع مربوط به، دربارةکدام گزینه - 64
 است؟نادرست،هاي پیکري استیاخته

  دهد.) چرخۀ تخمدانی را ادامه می1
  یابد.هاي پوششی آن افزایش می) تعداد و اندازة یاخته2
  باشد. هاي فولیکولی میاي پر از نوعی مایع در بین یاختهدرون خود، داراي حفرهدر ابتدا) 3
  ، نخستین جسم قطبی قابل رویت است.شودمیسطحی تخمدانبرآمدگیباعثکه) هنگامی4

 با توجه به تصویر مقابل، .................. - 65

  متشکل از یک سرخرگ و دو سیاهرگ است. )1() بخش1
  از نظر ژنتیکی منشأ جنینی دارند. )2(دهنده بخشتشکیلهايیاخته) 2
  کند.گیري میها جلومادر و جنین و تبادل مواد میان آنوناز مخلوط شدن خ )3() بخش3
  شود.شبکۀ مویرگی رحمی، پس از دریافت مواد دفعی جنین به سیاهرگ رحمی وارد میدرونخون )4() در بخش4

 یند زایمان طبیعی درست است؟کدام عبارت، در خصوص فرا - 66

  شود.شامه، آغاز میشدن کیسۀ درون) با فشار سر جنین به سمت پایین و پاره1
  شود.هاي دیوارة آن متوقف می) با خروج کامل نوزاد از رحم مادر، انقباضات یاخته2
  دهد.ها را افزایش میتوسین، شدت انقباضات رحم و فاصلۀ میان آن) هورمون اکسی3
  دهد.اي بدون پوشش رخ میهتحریک گیرندهتوسین،هاي اکسی) در پی تحریک گیرنده4

 بارت در ارتباط با همۀ جانوران هرمافرودیت صحیح است؟کدام ع - 67

  ها نقش دارد.) فقط یک والد در تولد همۀ زاده1
  شوند.فرد ادغام مییکدر لقاح داخلی غشاي اسپرم و تخمک) 2
  شود.مختلف از پیکر جانور گامت ساخته می) در دو قسمت3
  گیرد.ت می) با کنار هم قرار گرفتن دو جانور، لقاح دوطرفی صور4

 ،کرومـوزومی متفـاوت دارنـدهایی با عـددکنند و زادهمثل میتولیدمهره که گاهی اوقات به تنهاییچند مورد، دربارة جانورانی بی - 68
 باشد؟قطعًا صحیح می

  کنند.  ها با انجام لقاح، اطالعات وراثتی را به نسل بعد منتقل مییک از افراد جمعیت آنالف) هر
  .قش داردنایجاد شده از بخشی از میدان بیناییچکتصاویر کودر دریافت و یکپارچه کردنانورجتنها مغزب) 
  اي بدن عالوه بر کمک به حرکت این جانوران، وظیفه حفاظتی نیز دارند.ساختار ماهیچهتنهاج) 

  مؤثر است.هاتر از قلب دارد که در تنظیم فعالیت ماهیچهد) یک طناب عصبی در سطحی پایین
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  توان گفت ...............  یباشند، مکنندة فرآیند لقاح میاي در اطراف یاختۀ آغازدر ارتباط با ............... جانورانی که واجد نوعی ساختار ژله -69
  باشند. یهاي جنسیِ نر و ماده به درون آب واجد نقش م  عوامل متعددي در ورود همزمان یاخته –) همۀ1
  باشند.ها واجد نقش مؤثري میدر تولید یاختۀ جنسی در آن یانواعی از مواد شیمیای –) همۀ2
  باشد.ها زیاد میجود در تخمک آنبه علت دورة جنینی کوتاه اندوختۀ غذایی مو –بعضی از) 3
  کند.اي در بدن جنس نر منتقل میجانور ماده یاختۀ تخم را به درون حفره –) بعضی از4
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 ختۀ غذایی کمی دارد؟ها اندواست که تخمک آندارانیمهرهچند مورد، ویژگی مشترك همۀ - 70

  شود.در دوران جنینی، بین مادر و جنین ارتباط خونی برقرار میالف) 
  ، فقط خون تیره جریان دارد.هاآنب) در داخل نیمی از حفرات قلب

  خش عقبی است.تر از بج) بخش جلوییِ طناب عصبی پشتی، برجسته
  یافته هستند.هاي تخصصمثلی با اندامد) داراي دستگاه تولید

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
  

 
  

 
  

 طور حتم .................. بهتنفسی خود هستند؛جانورانی که با کمک .................. قادر به دفع مواد دفعی غیر - 71

  شود.در این محل مشخص میجانور رادرااجزاي سازندةترکیب نهایی –) مثانه1
  شود.دهان تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها باز و بسته می –ايروده) غدد راست2
  کنند.هایی دارند که براي ماندگاري در محیط به آنها کمک میویژگی –نفریدي ۀ) لول3
  گازهاي تنفسی آنها ندارد.دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال –روده ابمرتبط) ساختار دفعی4

 براي دفع مواد زائد به روده هستند؟ساختارهاییارايبعضی از جانورانی صادق است که د، فقط دربارةچند مورد - 72

  نمایند.ها نیز تنظیم میایستایی بدن را به کمک کلیه) همالف
  کنند.) به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرك را دریافت میب
  کنند.استخوانی حفاظت میي حساس بدن را توسط اسکلتی غیرها) بخشج
  آورند.اي فراهم میکارهاي تهویهاي از هواي تازه را به کمک سازو) جریان پیوستهد
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ ،شناسی دهمزیست 5گفتار سوم فصلبا توجه به توضیحات - 73

  »باشند.قادر به .................. می ،طور معمول ................... جانوران بالغی که به منظور تنظیم اسمزي .................. به«
  هاي غلیظ نمک از طریق مجرایی در نزدیکی چشم یا زباندفع قطره –جذب آب دارندهایی با توانمندي زیادي در بازکلیه –) همۀ1
  اي شکل در پی تغییر شرایط محیطیبازجذب آب از کیسۀ ماهیچه –کنندریز تولید میمحلولی نمکی را به کمک ساختاري برون –ضی ازفقط بع )2
  بازهایی با حداقل یک انتهايلولههایی از پیکر خود به کمکتغییر فشار اسمزي در بخش –کنندمانند حمل میلولهمواد دفعی را در ساختارهاي –همۀ) 3
  ستازي)ایستایی (هومئودفع مواد زائد به کمک سامانۀ تنفسی جهت برقراري و حفظ هم –کننددفع میغلیظادراري –) فقط بعضی از4

 ..................  تشکیل ادرار در انسان کهاي از فرایندمرحله- 74

  گیرد.ردیزه صورت میترین بخش گخوردهدر پیچ ،یابدمیرفاً براساس اندازه انتقال) مواد ص1
  .کندهاي تراوشی منتقلمواد را از شکافممکن است ،بگذاردتأثیرتواندمیبر روي میزان آنسترون) آلدو2
  گیرد.هاي گردیزه صورت میفقط در بخششود،اي میلولهدورمویرگی ۀواد به شبک) منجر به ورود م3
  .گیردمیهاي مویرگی صورتبدون ورود یا خروج از یاختهقطعًاشود،مزه دچار اختالل میدیابت بی) در4

 ؟نداردمشترك در فرایند تخلیه ادرار و دفع مدفوع در یک انسان سالم اشارهکدام گزینه به یک ویژگی - 75

  کنندهاي حلقوي کنترلهاي ماهیچه  یاختهظاهر) 1
  اندام کبدیاخته هاي) دفع بعضی ترکیبات آلی تولید شده توسط2
  اي صاف در لوله براي حرکت موادماهیچهیاختهلزوم انقباض )3
  خوردهچینغشايهاي پوششی با) حضور یاخته4

تواند شباهت و تفـاوت دو مرحلـه متـوالی را، کدام موارد میاز راست به چپترتیب به ؛فرایند تشکیل ادرار شامل سه مرحله است - 76
 بیان کند؟

  ايلولههاي دوروارد کردن مواد به درون گردیزه از مویرگ –هافرونبدون مصرف انرژي در نمکان وقوعا) 1
  هاانجام شدن فرایند فقط در بخش مرکزي کلیه –هاي ادراري) تغییر دادن ترکیب مایع تراوش شده به لوله2
  هاي مکعبیورود مواد مفید و دفعی به بخشی با یاخته –خونpH) ایفاي نقش در تنظیم میزان3
  پذیري انتخابی فقط براساس اندازه موادانجام نفوذ –دار ژنجا کردن نوعی مادة زائد نیترو ه) جاب4

دقيقه15وقت پیشنهادي :                     آموزانگویی انتخابی براي تمامی دانشپاسخ                     گردش مواد در بدن + تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد
  پاسخ دهید.90تا71هايباید به سوال70تا51هايدرصورت عدم پاسخگویی به سؤال                                                                          78تا65يهاصفحه: 1ناسیشزیست
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 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می - 77

  .»در محلی ..................  ،هاي فردي سالم، فرایندي که ..................در کلیه«
کننـدةهاي دریافتشود که شبکۀ مویرگی آن، ساختاري مشابه مویرگآغاز می –شودخون میازمضر ومفید) در اثر فشار خون باعث خروج مواد1

  هاي جذب شده از گوارش مواد غذایی دارد.لیپید
هاياورت رأس هرمیابد که در برش طولی کلیه در ارتباط مستقیم با قسمتی است که در مجپایان می –کندمیجاجابهجهت با تراوشرا هم د) موا2

  کلیه قرار دارد.
شـکل نفـرون ضـخامتUشود که نسبت به بخش ابتدایی ساختارآغاز می –استمؤثرهاي مکعبیپرزها براي انجام آن توسط یاختهریزتشکیل) 3

  بیشتري دارد.
پـیچ خـوردهرین بخش نفرون بوده و با لولـهیابد که آخپایان می –شودشکل انجام میهاي مکعبیپالسمی یاختههاي سیتو) به کمک زائده4

  ارتباط دارد.
 ................... امکان ................... وجود .................. جوان، در پیدر یک فرد نو - 78

  ندارد –ژنافزایش ترشح یون هیدرو –فاکتانت) کاهش ترشح سور1
  ندارد –ونیاك ادرارافزایش مقدار آم –هااسید) افزایش تجزیۀ آمینو2
  دارد –هاافزایش تراوش از غشاي پودوسیت –) کاهش قطر رگ وابران3
  دارد –افزایش فشار اسمزي ادرار –) عدم ترشح هورمون ضد ادراري4

 شود؟هاي انسان سالم، محسوب میدیوارة نخستین بخش نفرون در کلیههاي سازندةترین یاختهچند مورد، مشخصۀ بیرونی - 79

  د. نگیرع یاختۀ پوششی دیگر قراردونودر تماس باممکن است –الف
  توانند در تماس با مایعی حاوي گلوکز و آمینواسید قرار بگیرند. می –ب
  باشند. اي اندك و هستۀ مرکزي مین یاختهبیفضايهاي پهن بایاخته –ج
 قرار بگیرد. زیادي خونی با خون حاوي اکسیژنهاتواند در تماس با دیوارة رگمی – د

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می - 80

xدر رابطۀ xمقدارواسطۀ ترشح نوعی پیک شیمیایی، بهتواند  هایی که میهمۀ اندام«
 ·¼i ´\eاز نظـرتنظیم کنند،کریت را توهما

  »اند.یگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر متفاوت.................. به یکد
  دریافت خون از آئورت –هاوسیلۀ دنده) حفاظت به1
  ت آمونیاكیتوانایی کاستن از سم –) توانایی دفع یون بیکربنات2
  احاطه شدن توسط صفاق –هاي با غشاي پایۀ ضخیمداشتن مویرگ) 3
  پروتئینتوانایی تولید –مختاراب خودها توسط اعص) کنترل فعالیت4

 کدام عبارت دربارة دستگاه تولید و دفع ادرار در بدن مرد سالم و بالغ صحیح است؟ - 81

  شود. مشاهده میRBCکلیۀ مرتبط با میزناي طویل تر، در سمتی از بدن قرار دارد که نوعی اندام لنفی تخریب کنندة) 1
  کند.هاي پشتی کلیه حفاظت میوان مهره مفصل بوده و از همۀ بخشسمت راست، در عقب با استخهاي محافظت کننده از کلیۀدنده) 2
  کنند. د را در نهایت به میزراه وارد میتر از مثانه، تحت اثر اعصاب خودمختار در زمان دفع ادرار، ترشحات خوریز پایینهر غدة برون) 3
هـا بـه سـیاهرگ بـاببا پردة صفاق هیچ گونه تماسی نداشته و خون سیاهرگی آنمحوطۀ شکمیدر بخش جلوییهایی هستند کهها اندامکلیه) 4

  شود. کبدي وارد نمی
 کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 82

  ..................»جود در بخش مقعر کلیۀ انسان، .................. ساختار،در ارتباط با ساختارهاي مو«
  شود.هاي کمتري محافظت میگیرد، توسط دندهتر قرار میپایینمقدارياي کهدر کلیه –ترین) باالیی1
  طول بیشتري دارد. گیرد، در مقایسه با کلیۀ دیگرقرار میطحالاي که در سمتکلیهدر –ترین) جلویی2
  شود.وردگی میطور حتم دچار تاخدر اثر برنامۀ کاهش وزن سریع و شدید، به –ترین) پایینی3
  شود تا کلیه را ترك کند.ادرار تولید شده در آن به میزناي هدایت می –ترین) مرکزي4

 ............سرخرگ کلیهسرخرگی حاصل ازآخرین انشعابات - 83

  شود.) پس از تشکیل شبکۀ مویرگی، تبدیل به رگی با ماهیچه و بافت پیوندي کمتر می1
  کپسول بومن دارد.) فشار اسمزي کمتري نسبت به سرخرگ خروجی از2
  کریت بیشتري دارد.) نسبت به رگی که پس از کالفک قرار دارد، میزان هماتو3
  دفعی کمتري دارد. سازد، میزان مادة) نسبت به سرخرگی که شبکۀ دوم مویرگی را می4
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 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -84

 »گردش مواد دارند، هر جانوري که مویرگ ................... همانند جانوري که ...............در جانورانی پیشرفته که دستگاه اختصاصی براي«

  باشد.کند، داراي همولنف میگردش مواد کمک میبهحرکات بدن –) نداردالف
  گردد.باشد، خون روشن از سطوح تنفسی به قلب باز میداراي تنفس پوستی می –) داردب
  شود.ها منتقل میجایی مواد توسط رگ هرا دارد، مایعی براي جابسامانۀ گردش بستهترین دهسا –) نداردج
  رود.به یکباره به سرتاسر بدن میروشن قلب،کند، خونصورت دو تلمبه عمل میقلب به –) داردد
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

 ا، سامانۀ گردش مواد وجود دارد. در سامانۀ گردش مواد مربوط به ...............هبه دلیل زیاد بودن تعداد یاخته ،ايیاختهدر جانداران پر -85

  هاي مویرگی شش را مشاهده کرد.دار به شبکه  توان انتقال یکبارة خون اکسیژن، می) ماهی1
  بافتی نقش مهمی در تبادل مواد غذایی دارند.هاي مویرگی و آب میانحلقوي، شبکه) نوعی کرم2
  شکل، در خالف جهت هم باشند. ايپا، ممکن نیست که ورود و خروج همولنف به قلب لولهوعی بند) ن3
  تواند به نفوذ انشعابات حفرة گوارشی در تمام نواحی بدن کمک کند.دار میاي یقهنوعی کرم پهن آزادزي، یاخته) 4

. در ایـننیسـتها آسـانآنخون باال در سامانۀ گردشیفظ فشارکند اما حصورت دو تلمبه عمل میدر گروهی از جانوران قلب به - 86
 جانوران ..................

  گیرند.در تماس قرار می) در شرایط طبیعی خون تیره و روشن در قلب1
  شود.) همواره در سطح مرطوب پوست، تبادل انواع گازهاي تنفسی با هوا دیده می2
  از حفرات پایینی قلب جانور خارج شود. ،سیژنخون حاوي گاز اک) ممکن نیست دو سرخرگ با3
  کند. نفسی موجود در خون تغییر پیدا میها، میزان گازهاي تتنها با تبادل گازها در شش) 4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 87

ز نظـر .................. بـااهابرخی از آناز نظر .................. به یکدیگر شباهت و ،که قلب دو دهلیزي دارندهایی از جانورانیروهگهمۀ«
  »یکدیگر متفاوت هستند.

  ايیاختهاستفاده از انتشار ساده براي تبادل گازهاي تنفسی با مایع بین –) تسهیل حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف1
  جذب آبکلیه در بازداشتن لولۀ گوارش کامل و توانمندي زیاد –هاي بدن) عدم انتقال یکبارة خون پراکسیژن به همۀ مویرگ2
  جود در انسانترین حفرات قلبی موبین بزرگجدایی کامل دیوارة –ضمن یکبار گردش خون در بدن) دو بار عبور خون از قلب3
  هاي حیاتیاز اندامترین نوع بافت پیوندي براي حفاظتاستفاده از سخت –انقباض ماهیچۀ اصلی مؤثر در دم عاديمنفی حاصل ازبا فشار) استفاده از مکش4

 مطابق با مطالب مطرح شده در کتاب درسی، کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 88

  »اي از قلب ماهی که در فاصلۀ ................... از بالۀ شکمی بدن قرار دارد، در هنگام بررسی قلب .................. حفره«
  تواند دریافت نماید.اکسید و اکسیژن را میکره، خونِ داراي گازهاي کربن ديپستانداران سالم زیست –) بیشتري1
  رساند.ها و پوست میاي با فشار بیشتر خون را به ششاولین جانوران داراي سامانۀ گردشی مضاعف، با تلمبه –) کمتري2
  ها را دارد.هاي اندامبه تمام مویرگوشنرها، توانایی انتقال یکبارة خونداران فاقد جدایی کامل بطنمهره –بیشتري) 3
  رساند.  دار میهاي هواهاي کیسه، براي مبادلۀ گازها خون را به حبابکدلیل نوع حرکت بهکنندة بیشترین مقدار انرژيدار مصرفمهره –) کمتري4

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 89

  .................. » ،کندضمن یکبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور میدارانی که خونمهره«.................. 
  ممکن نیست خون از انتهاي باز برخی رگ هاي خونی خارج شود و در حفراتی در پیکر جانور در گردش باشد.  –) در همۀ1
  یوي با یکدیگر تفاوت دارد. میزان فشار خون سرخرگ هاي خارج شده از قلب جانور در گردش عمومی و ر –) در همۀ2
  فرستد.ها و پوست میتلمبه با فشار کمتر خون را براي تبادالت گازي به آبششیکصورتقلب به –) فقط در بعضی از3
  در تماس با هم قرار می گیرند. با داشتن دو بطن در قسمت پایینی قلب، خون تیره و روشن –) فقط در بعضی از4

 اسفنج صحیح است؟دربارة نوعیچند مورد - 90

  ) یاخته هاي پوشانندة سطح خارجی بدن، ظاهري سنگفرشی داشته و فاصلۀ بین یاخته اي اندکی دارند. الف
  ) آب از طریق منافذي به حفرة میانی وارد می شود که هر منفذ تنها توسط یک یاخته ایجاد شده است.ب
   .پوشانندة سطح داخلی بدن، یک تاژك دارندداریقههاي) یاختهج
  ) هر یاختۀ داراي زائده هایی در اطراف خود، در حرکت آب در حفرة میانی پیکر جانور نقش مهمی دارد. د
  چهار) 4  ) سه3  دو) 2  یک) 1
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 محل انجام محاسبات

 
  

 هاي زیر در مورد حرکت این متحرك الزاماً صحیح است؟یک از گزینهکدام .ها در حال حرکت استxمتحرکی با شتاب ثابت روي محور -91

  جهت باشند، نوع حرکت متحرك پیوسته تندشونده است.شتاب همبردار) اگر بردار سرعت اولیّه و1
  اند.جهتهم ارههمو ،) در هر بازة زمانی بردار سرعت متوسط و شتاب2
t(tتغییر کند، در لحظۀ t) اگر جهت حرکت متحرك در لحظۀ3 t) باشدکندشوندهتواندمینوع حرکت متحرك.  
  است.شوندهنوع حرکت پیوسته تند ،متحرك تغییر نکند) اگر جهت بردار مکان4

کند، مطـابق شـکلزمان متحرکی که با شتاب ثابت بر روي خط راست حرکت می –نمودار مکان -92

mثانیۀ اول حرکـت10زیر است. اگر تندي متوسط متحرك در
/

s
8 تنـدي متوسـطباشـد،5

 ؟، چند متربرثانیه استاست xهت محوربردار مکان متحرك در خالف جمتحرك در بازة زمانی که

1 (2  2 (5/23 (6  4 (8  

kmمبیلی با تندي ثابتاتو- 93

h
کند و پس ازراننده با شتاب ثابت ترمز میناگهانکهدر مسیري مستقیم در حال حرکت است108

1مبیلگردد. اگر اتومتوقف می dطی مسافت
(مسافتیچند متر است؟dطی کرده باشد،s4انتهاي مسیر حرکتش را در مدت4

 شود.)حساب نمیdکند جزوکه اتومبیل قبل از گرفتن ترمز طی می

1 (240  2 (180  3 (160  4 (120  

mکند و سرعت اولیۀ آنحرکت می xزمان متحرکی که روي محور –نمودار شتاب - 94
v ( ) i

s
0 10

باشد. میزیراست، مطابق شکل
 ؟استثانیۀ اول حرکت 5جایی آن درجابهاندازةثانیۀ آخر حرکت چند برابر 5جایی متحرك درجابهاندازة

 
1 (3   

2 (5/3   

3 (6   

4 (5/4 
 

در ایـن صـورتدر حال تعـادل هسـتند. اي شکل، درون ظرفی استوانهBوAدو گوي فلزي باردار ،مطابق شکل زیر - 95
اسـت. B................ وزن گـويکند بـه سـمت ................ و انـدازة آنوارد میAبه گويظرفالعمل نیرویی که  عکس
 ها تماس ندارند.)هاي ظرف با گلوله(دیواره

  تر ازبیش –) پایین2    تر ازبیش –) باال1
 تر از کم –پایین) 4    تر از کم –) باال3

شـتاباندازةنشان داده شده است. اگردر باالترین نقطۀ مسیر حرکتش، ،ندکرا مطابق شکل زیر طی میBتاAتوپی که مسیر - 96

mتوپ در این نقطه

s2
25
mکـدام اسـت؟SIباشد، بردار نیروي مقاومت هواي وارد بر توپ در این نقطه در2

g )
s

 وزنWو210

 توپ است.)

1( / i4 5


  2 (/ i4 5


   

3 (/ i2 7


  4 (/ i2 7


  

دقيقه15ي :وقت پیشنهاد  آموزانگویی اجباري براي تمامی دانشپاسخ                                           ديناميكحركت بر خط راست + 
37تا15هايصفحه: 3فیزیک

t(s)

a( (
m
s2

3

-2

15 30

A

B

W=3/6Nx

y

A B

10

2
t(s)

x(m)
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 محل انجام محاسبات

تـرازو، وزن شـخص رانسوري روي یک ترازو ایستاده است و آسانسور با شتاب ثابـت در حـال حرکـت اسـت. شخصی درون آسا - 97
حرکـتهـاي زیـر در مـورددهد. چه تعداد از عبارتنشان میN715و در حین حرکتN650که آسانسور ساکن است،هنگامی

mاست؟نادرستشخص و آسانسور
(g )

s
 210 

mالف) اندازة شتاب آسانسور

s2
  ست.و جهت آن قطعًا رو به باال 1

mب) اندازة شتاب آسانسور

s2
  و جهت حرکت آسانسور قطعًا رو به باالست. 1

  است.N65هاي وارد بر شخص در حین حرکتپ) اندازة برایند نیرو
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

Fيتحت تأثیر سه نیروkg20جسمی به جرم - 98 N1 30،F N2 Fو40 N3 mبا سـرعت ثابـت،60
( )i

s
10


و در جهـت

F2نیروي


F2در حال حرکت است. اگر در یک لحظۀ مشخص جهت نیروي


بـردارکرده و مقدار آن را سه برابـر کنـیم،را برعکس
 مطابق کدام گزینه است؟SIدرثانیه پس از این لحظه 2سرعت جسم

1( i26


  2 (i6


 3( i6


  4 (i26


  
اگر نیروي مقاومـت هـوايشوند.رها میو از حال سکونخالی از یک ارتفاع مشخص توتوپر و دیگريیکی ،جنسهمدو گلولۀ مشابه -99

 تر از گلولۀ دیگر است؟بزرگ ،ترهاي زیر براي گلولۀ سنگینیک از کمیّتکدام ،باشددر طول مسیر ثابتووارد بر هر دو گلوله یکسان

  الف) انرژي جنبشی در لحظۀ رسیدن به زمین
  ندي در لحظۀ رسیدن به زمینب) ت

  ۀ رسیدن به زمینظحرکت تا لحپ) مدت زمان
 ت) بزرگی شتاب

 هر چهار کمیت) 4  ) ب، پ، ت3  ب، ت )2  ) الف، ب، ت1

مطابق شـکل زیـر ،کندها حرکت می xکه روي سطح افقی بدون اصطکاك روي محورg200زمان جسمی به جرم –نمودار سرعت - 100
ايچه رابطه ،متر باشد 6کندمیها حرکتxاگر مسافت طی شده توسط جسم در بازة زمانی که متحرك در خالف جهت محور .است

tلحظۀدرهاي وارد بر جسمبین بردار برایند نیرو s 2،net(F )


tۀهـاي وارد بـر جسـم در لحظـو بـردار براینـد نیرو s 6،

net(F )


 برقرار است؟

1 (net netF F 
1
2

 
   

2 (net netF F 2
 

   

3 (net netF F 
1
5

 
   

4 (net netF F 5
 

   
  

6

3

4
t(s)

v( (m
s
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 محل انجام محاسبات

  
 

یابـد. درصد افزایش می50کلوینبرحسبکنیم، دماي جسم یسه برابر مدرجۀ سلسیوسکه دماي یک جسم را برحسبهنگامی- 101
 است؟بودهدماي اولیۀ جسم چند کلوین

1 (273  2 (364  3 (456  4 (637  
 است؟هاي زیر در مورد این دماسنج درست بیان شدهل نمایش داده شده است. چه تعداد از گزارهپکودر شکل مقابل، یک دماسنج ترمو -102

  آید.شمار میهاي معیار بهدماسنج وجزامروزهالف) این دماسنج
  ب) کمیت دماسنجی این دماسنج، جریان الکتریکی است.

  هاي آن بستگی دارد.پ) گسترة دماسنجی این دماسنج به جنس سیم
 خیلی سریع با دستگاهی که دماي ،چک محل اتصالت) به دلیل جرم کو

 رسد.به حالت تعادل گرمایی میشودگیري میآن اندازه

1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  
دهد. این دماسنج دمـاي جسـمی کـهنشان می190و دماي جوش آب را10در فشار یک اتمسفر، دماسنجی دماي ذوب یخ را - 103

K300اد؟است را چه عددي نشان خواهد د 

1 (590  2 (44  3 (54  4 (610  
متري از سطح زمین و بـا تنـدي180در شکل زیر، هواپیمایی که در ارتفاع - 104

m

s
رهـا هلدیدگان زلزاي را براي کمک به آسیبدر حال پرواز است، بسته25

، نیـروي وزن باشـد، تنـدي آندر حرکت بسـتهکند. اگر تنها نیروي مؤثر  می

mهنگام برخورد به زمین چند متر بر ثانیه است؟
(g )

s
 210   

1 (60 2 (65 3 (70 4 (75  

پمپخروجیبه انرژيمجموعهنسبت انرژي تلف شده در اینرابطۀباشد، در هر دقیقهاگر بازده یک پمپ برحسب درصد برابر - 105

 کدام است؟

1 (


1   2 (
1   3 (

100  4 (


100  

40اگر در ایـن مـدت .رودمتري باال می 3تا ارتفاعو گلولهکنیمدر امتداد قائم به سمت باال پرتاب میvاي را با تندي اولیۀگلوله- 106

Nچند متر بر ثانیه است؟vشود،اومت هوااولیۀ گلوله صرف غلبه بر مقجنبشیدرصد انرژي
(g )

kg
 10   

1 (10  2 (15  3 (25  4 (30  

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانگویی اجباري براي تمامی دانشپاسخ                                                 + دما و گرماكار، انرژي و توان
87تا68هايصفحه:1فیزیک

مرجع اتصال

جسم

مس

مس�نستاهنتان

ولتسنج

�خ و Cآب

180m

25m
s
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 محل انجام محاسبات

mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم - 107 g متري 4از ارتفاعدارروي سطح شیب200

mسطح زمین با تندي

s
شود. اگر مسـافت طـی شـدهبه طرف پایین پرتاب می10

دار طـرفروي سطح شیباي که براي اولین بار   توسط جسم از لحظۀ پرتاب تا لحظه
باشد، کار نیروي اصـطکاك در ایـن مـدت چنـد ژولm22شودمتوقف میمقابل

Nاست؟
(sin / ,sin / ,g )

kg
   30 0 5 53 0 8 10   

1 (8/6 - 2 (2/7-  3 (2/5- 4 (8/4-  

mسرعتمتري سطح زمین با30اي را از ارتفاعدر شرایط خأل، گلوله - 108

s
کنیم. تا لحظهرتاب میقائم به طرف باال پدر راستاي20

پـایینبازة زمانیزمانی باال رفتن گلوله، چند برابر کار نیروي وزن در ةگردد، کار نیروي وزن در بازاي که گلوله به سطح زمین باز

Nآمدن آن است؟
(g )

kg
 10 

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

5  

mجرممطابق شکل زیر، جسمی به - 109 / kg 2 F، تحت تأثیر نیروي افقی5


mاز s4زمـانتندي آن در مدتقرار دارد.

s
بـه 2

m

s
Fرسد. اگر توان متوسط نیرويمی8


(تنديچند ژول است؟این مدتباشد، کار نیروي اصطکاك درW40در این بازة زمانی

Fجهت با نیرويجسم در طول مسیر حرکت هم


 است.)

1 (85-  2 (5/152-  3 (76-  4 (5/95-  

mآورد و آن را با تنديبه سطح زمین میm10ن آب را از چاهی به عمقتُ 2یک پمپ آب در هر دقیقه - 110

s
ریـزد. بـه بیـرون می20

/پمپمصرفیاگر توان kW12 5N g)باشد، بازده پمپ چند درصد است؟ )
kg

 10   

1 (20  2 (40  3 (60  4 (80  
  

  
 باشد؟اهمی، چند وات می 4در مدار شکل زیر، توان الکتریکی مصرفی مقاومت - 111

1 (16  
2 (9  
3 (1  
4 (36 
  
  
  
  
 

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشانتخابیگوییپاسخ                                و مدارهاي جريان مستقيمجريان الكتريكي
پاسخ دهید.130تا121هايباید به سؤال120تا111هايگویی به سؤالدر صورت عدم پاسخ                                         64تا53هايصفحه: 2فیزیک

m4
53

0

m6

30
0

m

m
F

4�

2�

� =12V

r=1�

12�
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 محل انجام محاسبات

 چند اهم باشد تا توان خروجی باتري بیشینه شود؟Rشکل زیر،در مدار - 112

1 (4
5  2 (5

4  

3 (/0 5  4 (1
8  

سنج آرمانی چـه عـددي را برحسـبوات باشد، ولت18اُهمی برابر با 2ر توان الکتریکی مصرفی در مقاومتدر مدار شکل زیر، اگ - 113
 دهد؟ولت نشان می

1 (20  
2 (30  
3 (40  
4 (50 

 
 

 را نشان دهد، آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان خواهد داد؟V24سنج آرمانیمقابل، اگر ولتدر مدار شکل - 114

1 (3  
2 (7  
3 (9   
4 (10 

 

 
 شود؟رجی مدار چند برابر میهاي خامقاومت ۀرا ببندیم، توان مصرفی مجموع kدر مدار شکل زیر، اگر کلید - 115

1 (4
3  

2 (3
4  

3 (2
3  

4 (3
2  

 برابر با چند اُهم است؟Rلکتریکیمقاومت اصورتدهد. در اینرا نشان میV38آرمانی عددسنجولتدر مدار شکل زیر، - 116

1 (30  
2 (20  
3 (40  
4 (60  
  
 
 

2� 6� 3�

k

�

r

=6V

=1�

=40V
=1�

V

7�

10

R

�

�
r

4�

A

12� 24�

6�

V

8�

�=10V

r=0/5�
R

R
R

R

V
4�

10�

2� 6�

12�

�r
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 محل انجام محاسبات

سنج آرمانی بـه ترتیـب ازتوسط آمپرسنج آرمانی و ولت، اعداد نمایش داده شدهR1در مدار شکل زیر، با افزایش مقاومت متغیر - 117
 کنند؟راست به چپ چگونه تغییر می

  کاهش –) کاهش1
  افزایش –) کاهش2
  کاهش –) افزایش3
 افزایش –) افزایش4

 
 
 
 
 
  

بنـدیم و تـوانمی rصورت موازي به دو سر یک باتري با مقاومت درونیصورت متوالی و بار دیگر بهسه مقاومت مشابه را یک بار به - 118
را به دو سر باتري ببندیم، تـوان خروجـیمشابههايیکی از مقاومتفقطاست. اگر Pخروجی باتري در هر دو حالت یکسان و برابر

 شود؟می Pبرابرباتري چند

1 (5
3  2 (4

3  3 (16
3  4 (2   

 دهد. توان خروجی باتري چند وات است؟ولت را نشان می 8آلایدهسنجدر مدار شکل مقابل، ولت - 119

 
1 (144  
2 (160  
3 (32  
4 (76 

 
 

  
باشد، اخـتالفW72برابرR4. اگر توان مصرفی مقاومتهستندهاي خارجی مدار با هم مشابهدر مدار شکل زیر، تمام مقاومت - 120

 ؟تواند باشدمیپتانسیل دو سر باتري چند ولت

1 (36  
2 (48  
3 (24  
4 (18 

 
 
 
 
 

R
1

R
2

A

R
4

R
3

r

V

�

6� 12� 4�

�=40V

r=1�

R

V

=50V

=6�

R

�

r

4

R 1

R
2

R3
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 محل انجام محاسبات

  
 

 سنج نشان داده شده صحیح است؟هاي زیر در مورد دماچند مورد از عبارت - 121

   رود.شمار میهاي معیار بهدماسنج والف) جز
  یابد.ب) با افزایش دما طول ستون جیوه در شاخۀ سمت چپ کاهش می

  ها دارد.پ) این دماسنج کاربرد فراوانی در صنعت و آزمایشگاه

  است.C25گیري شده توسط این دماسنجاندازهحداکثر دمايت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  
 
 

واحـد15بنـدي سلسـیوس،صورت خطی مدرج شده است، دماسنج بـا درجهسنج که بهواحد تغییرات دما در یک دما10ه ازايب- 122

، در چه دمایی برحسب درجۀ سلسـیوسنمایش دهد20را عددC60، دمايیک اتمسفرکند. اگر این دماسنج در فشارتغییر می
 دهند؟و در همین فشار، این دماسنج و دماسنج سلسیوس عددي یکسان را نمایش می

1 (
20
3  2 (10  3 (20  4 (60  

100و تـا ارتفـاعکنـدو از حال سکون بلنـد میگرم را از روي سطح زمین400جسمی به جرم هثانی30زمانشخصی در مدت - 123

m  سانتی متري باال برده و با تندي
s

هاي اتالفیز نیروکند. توان متوسط این شخص در این مدت چند وات است؟ (اآن را پرتاب می10

Nنظر کنید وصرف
g

kg
 10  ( 

1 (1   2 (/0 8  3 (/0 6  4 (/0 9  

mمین با تنديمتري سطح ز 5از ارتفاع m2، به جرمAجسم- 124

s
متـري20از ارتفـاع m4به جرمBشود و جسمپرتاب می10

کدام گزینه اسـت؟ (ازبرابر بادر لحظۀ رسیدن به زمینAبه انرژي جنبشیBشود. نسبت انرژي جنبشی جسمسطح زمین رها می

Nنظر شود وت هوا صرفمقاوم
g

kg
 10( 

  مشخص باشد.A) باید جهت پرتاب جسم4  1) 3  2) 2  4) 1
 رسد؟به المپ میگاهنیروازخروجیمفیدبا توجه به شکل زیر، چند درصد از انرژي - 125

10%

90%
هن�روگاه

اهنتقال خطوط

ال&تر�&$ توان

60%

40% 5%

95%

 المپ
  

1 (8/1  2 (2  3 (36  4 (40  
  

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشانتخابیگوییپاسخ، انرژي و توان + دما و گرما                                                 كار
پاسخ دهید.130تا121هايباید به سؤال120تا111هايگویی به سؤالدر صورت عدم پاسخ                                               87تا68هايصفحه: 1فیزیک
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mبه اندازةثانیه،56در مدتkg10به جرماگر تندي جسمی - 126

s
متوسـطتوان. شودبرابر می36افزایش یابد، انرژي جنبشی آن20

 چند وات است؟مدتبرایند نیروهاي وارد بر جسم در این

1 (40  2 (30  3 (50  4 (60  

شود. اگر نیروي مقاومت هـوا، نصـف نیـروي وزن جسـممتر بر ثانیه رو به باال پرتاب می20اي فلزي از سطح زمین با تنديگلوله- 127

گرانشیمقدار انرژي جنبشی گلوله یک چهارم انرژي پتانسیل،بر حسب مترباشد، در مسیر باال رفتن در چه ارتفاعی از سطح زمین

N(شود؟آن می
g

kg
  )را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.زمینو سطح10

1 (80
7  2 (10  3 (40

7  4 (7  

کند. اگر در این حرکت، انرژيداري حرکت می) بر روي سطح شیب2) به نقطۀ (1طۀ (از نقg200اي به جرممطابق شکل زیر، گلوله - 128

Nتون است؟ (نیروي اصطکاك چند نیو ةافزایش یابد، اندازJ10جنبشی گلوله
sin / ,g

kg
  37 0 6 10( 

1 (7     

2 (14  

3 (/0 7     

4 (/1 4 

mشود. اگر این جسم با تنديرها می kg2، جسمی به جرمm10از باالي ساختمانی به ارتفاع - 129

s
به زمین برخورد کند، متوسط10

Nاست؟نیوتننیروي مقاومت هوا در طول مسیر حرکت آن چند
(g )

kg
 10   

1 (20  2 (15  3 (10  4 (5  

10دقیقه بتواند 2متر قرار دارند. اگر پمپ اول در مدت10دو پمپ آب با توان الکتریکی و بازده برابر روي یک چاه آب به عمق - 130

لیتر آب را از عمق همین چاه 5تواندچند دقیقه میمدتاورد، پمپ دوم درلیتر آب را از عمق چاه با تندي ثابت به سطح زمین بی

mبه سطح زمین آورده و با تندي

s
Nبه بیرون بریزد؟ (10

g
kg

 gو چگالی آب را10

cm31 (.در نظر بگیرید 

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

m6

(2)

37
0

m18

(1)
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 کدام گزینه درست است؟ - 131

  ها، انرژي الکتریکی است.کارگیري فناوريکاربردترین شکل انرژي در به پرهمواره) 1
  شود.و قسمتی هم به گرما تبدیل میتر انرژي شیمیایی مواد به انرژي الکتریکیدهد و بیشهاي شیمیایی رخ میمولدي است که در آن واکنش ،) باتري2
  گونه در نقش یک کاهنده عمل کرده است.  شود، آنتر میکه بار الکتریکی یک گونه (اتم، مولکول یا یون) مثبتهنگامی ،میایی) در هر واکنش شی3
  شود. میستد ودادهمراه با آزاد کردن انرژي، الکترون هم ،کاهش –هاي اکسایشواکنشهمۀدر) 4

 است؟نادرستهاي داده شدهکدام موارد از عبارت - 132

  کند.تبدیل میيها را به اکسید فلزدهد و آنسیژن نافلزي فعال است که با اغلب فلزها واکنش می) اکآ
  یافته است.گونه اکسایششود، آنتر میکه بار الکتریکی یک گونه (اتم، مولکول یا یون) منفیهنگامی ،ب) در هر واکنش شیمیایی

  را روشن کرد.LEDتوان نوعی باتري ساخت و با آن یک المپ یم ،اي مانند لیموجنس و میوهپ) با دو تیغه مسی هم
  اکسنده نام دارد. ،شودمیدیگراي که باگرفتن الکترون سبب اکسید شدن گونۀت) ماده

  )ت(و )آ() 4  )پ(و )آ() 3  )پ(و )ب() 2  )ت(و )ب() 1
 اکسنده بزرگتر است؟ ۀضریب گونپس از موازنۀ کدام واکنش، - 133

1 (Cr(s) Fe (aq) Cr (aq) Fe (aq)    3 3 2  

2 (Al(s) H (aq) Al (aq) H (g)   3
2  

3 (Ag (aq) Cu(s) Ag(s) Cu (aq)    2   

4 (Fe (aq) Sn (aq) Fe (aq) Sn (aq)     3 2 2 4  

 است؟نادرسترد از مطالب زیراکدام مو - 134

هـاي فلـزيکاهندگی بیشتري دارنـد، بـه اتمهاي فلزي که قدرتکاهش، همواره برخی از کاتیون –) در یک واکنش اکسایشآ
  یابند.کاهش می

قرار دهیم، تغییر دماي مخلوط واکنش در ظرف حـاويFeSO4گاه دو تیغۀ مشابه از فلزهاي مس و طال را درون محلولب) هر
  تیغۀ مس بیشتر خواهد بود.

Zn(s)پ) در واکنش V (aq) Zn (aq) V (aq)    3 2 22 اهنده وکهاي الیۀ سوم در گونهاختالف تعداد الکترون ،2
  است. 7، برابرکاهشحاصل ازگونۀ

، مطــابق معادلــۀ: شــدمنبــع نــور در عکاســی اســتفاده میي کــه در گذشــته بــه عنــواندر فراینــدکــاهشواکــنشت) نیم

O (g) e O (s)   22 4   باشد.می2
  ) (ب) و (پ) و (ت)4  ) (پ) و (ت)3  ) و (ب) و (پ)آ) (2  ) و (ب)آ) (1
  

دقيقه10وقت پیشنهادي :  آموزانگویی اجباري براي همۀ دانشپاسخ                                       فاه در ساية شيميآسايش و ر
44تا37هايصفحه:3شيمي
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Zn(s)با توجه به واکنش -135 Cu (aq) Cu(s) Zn (aq)   2 قرمز و آبـیرنگبهترتیب) بهII(و اینکه فلز مس و محلول مس2
Zn)افتد؟کدام گزینه اتفاق می) قرار دهیم،IIل مس (درون محلورااي از فلز رويگر تیغههستند، ا ,Cu : g.mol )  165 64 

  یابد.ش میکاهش و جرم تیغۀ روي افزای )IIمس (محلولغلظت مولی) 1
Cuهاي) با کاهش یافتن یون2 2پوشاند.روي را می ۀسطح تیغرنگ  اي از مس قرمز، الیه  
  باشد.اکسنده میدو الکترون از دست داده و ،رويفلز) 3
  باشند.میبه ترتیب کاهنده و اکسنده ،) فلز روي و فلز مس4

A)مطالب بیان شده، درست است؟با توجه به شکل زیر چند مورد از - 136 ,B :g.mol )  165 16 

2e 8e 18e

2e

+

2e 6e 2e 8e 18e 2e 8e

A B 
Aیک فلز واسطه وB.یک گاز دو اتمی است که در این واکنش به ترتیب نقش کاهنده و اکسنده دارند  
 هر لیتر عنصرBدر شرایطSTP،گرم از عنصر 8/5تواندبه تقریب میA.را اکسایش دهد  
 از ترکیب یونی حاصل،گرم75/60به ازاي تشکیل/  234 515   شود.الکترون مبادله می10
 اند. رسیدهها به ترتیب با کاهش و افزایش شعاع اتمی به آرایش گاز نجیبگونه ،هاي اکسایش و کاهشدر طی فرایند  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
دهیم، اگـر بـدانیم در هـر دوسولفات با غلظت و دماي برابر قرار می )II(هایی از آهن و روي را درون دو ظرف حاوي محلول مستیغه- 137

 دهد؟موارد درست را نشان میتمام، کدام گزینهاستتر از آهندهد و فلز روي کاهندهبین تیغه و محلول واکنش رخ می ،ظرف

    (Fe ،Cu ،Zn : g.mol )   156 64 65  
Cuآ) واکنش بین روي و محلول 2، یابد.فلز روي اکسایش میو در آنشودبب افزایش دماي محلول میس  
Cuب) واکنش بین آهن و محلول 2،شود.آهن اکسید میآنو درشودبب افزایش دماي محلول میس  
  شود.سبب افزایش دماي محلول می ،سولفات )II(محلول مسباپ) فقط واکنش بین فلز روي

(تمامتر است.ماند، اّما تغییر جرم تیغۀ آهنی بیشمیدرون محلول ثابتموادانجام واکنش، تعداد مولضمن ،ت) در هر دو ظرف
  نشیند)ها می غهرسوب حاصل بر روي تی

  ) ب، پ، ت4  ) آ، ب، ت3  ) ب، پ2  ) آ، ت1
رو که واکنش آخـرین فلـز واسـطۀ دورة چهـارمچند مورد از مطالب زیر دربارة تصویر روبه - 138

 درست است؟دهد،اسید را نشان میکلریکبا هیدروجدول تناوبی

 هاي  گونهAوE،هاي کاهنده و حاصل از اکسایش هستند.به ترتیب گونه  
 گونۀB،کند.هم الکترون با سومین گاز نجیب است و الکترون دریافت می  
 به ازاي تولید هر مولE،شود.مول الکترون مبادله می 2در این واکنش  
 نسبت غلظت موالر ،در طی انجام واکنشCغلظت موالربهD، .در حال کاهش است  
 اگر مادةAرا با فلز قبل از خود در جدول تناوبی عوض کنیم، سرعت تولیدEیابد.افزایش می  

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

A B

D

E

C
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0/لیتر محلولمیلی200م را واردمینیگرم از آلو25اي به جرم غهتی- 139 اگـر پـس از مـدتی غلظـت .کنیموالر نقره نیترات میم2
تولید شده روي تیغه قـرار گیـرد، جـرم تیغـهجامددرصد جرم50کهبا فرض آنودر این مدت ،محلول نقره نیترات نصف شود

Al)  نظر شود.)؟ (از تغییر حجم محلول صرفچنددرصد تغییر خواهد کرد ,Ag : g.mol )  127 108 

1 (8/1  2 (6/3  3 (2/7  4 (4/5  
هاي زیر درسـتمول الکترون مبادله شود، چند مورد از عبارت 2چنانچه در واکنش موازنه شدة زیر، به ازاي هر مول گونۀ کاهنده - 140

x  است؟ yA (y)B NO A(NO ) (y)B  3 3 

  ست.ا 7برابر ،متري در معادلۀ موازنه شدة واکنشکیو) مجموع ضرایب استوآ

xصورت به ،هاي این واکنشقدرت اکسندگی کاتیون  ب) مقایسۀ yB A .است  

  دارد.Feقدرت کاهندگی بیشتري ازBباشد،57برابر،Bاتمی باردار درپ) اگر مجموع شمار ذرات زیر

0/تر محلولبه ازاي مصرف دو لیت) /موالر اکسنده،03  223 612   شود.الکترون در این واکنش مبادله می10
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  
  
 

 

 است؟نادرستکدام مطلب - 141

  کنند.ایفا میراها نقش اساسیمولکولها، درشتهاي آندر واکنشوکره شامل جانداران روي کرة زمین است) زیست1
  یون سدیم است. ،جدول تناوبی در آب دریاهایکین کاتیون از گروهتر) فراوان2
  داراي پیوند کوواالنسی هستند. ،موهاي نیترات، فسفات و آمونییونهمۀ) 3
  ) فسفات است.IIدر کروم (بزرگتر از همین نسبت ،ونیم سولفاتآمدرها به عنصرهاي سازنده) نسبت شمار اتم4

 است؟نادرستکدام گزینه - 142

  الکترون پیوندي وجود دارد.24در یک واحد فرمولی آمونیوم سولفات، در مجموع )1
  توان از سدیم سولفات کمک گرفت.) براي شناسایی یون باریم در یک محلول آبی، می2
  تایی نام دارد.) یونی که از اتصال دو یا چند اتم تشکیل شده است، یون چند3
  است.ند، ناخالصآشامیدنی هستها که شیرین، گوارا ورودخانهها وها، قنات  ) آب زالل اغلب چشمه4

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ - 143

  است.دریاي مدیترانهآبها نسبت بهبراي تبلور نمکتري  منبع مناسب ،) آب دریاي مردهآ
  کسید افزود. روتوان به آن، محلول حاوي یون هیدمی ،ب) براي شناسایی حضور کاتیون منیزیم در یک محلول

  رنگی را داشت.توان انتظار تشکیل رسوب سفیدمی ،حاوي نقره نیترات به آب دریاپ) در صورت افزودن محلول
  توانند در شرایطی تشکیل رسوب دهند.می ،جود در آب شیرینهاي موت) برخی از یون

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

دقيقه10وقت پیشنهادي :  آموزانگویی اجباري براي همۀ دانشپاسخ                                                         آب، آهنگ زندگي
98تا85هايصفحه:1شيمي
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 ؟اندنادرستکدام موارد از مطالب زیر، - 144

6م مادة حل، جرppmآ)    کند.گرم محلول بیان می10شونده برحسب گرم را در

ب)    باشد.آن میppmبرابر غلظت410درصد جرمی یک محلول
w%پ) درصد جرمی را با نماد / wگرم محلول است.100م درشونده برحسب گردهند که بیانگر جرم حلنشان می  
  شود.از کمیت قسمت در میلیون استفاده می ،هاي بسیار غلیظمحلولهاي هوا و نیز غلظتمقدار آالیندهت) براي بیان مواردي مانند

  ) فقط ت4  ) پ، ت3  ) ب، ت2  آ، ب، پ) 1

/باشد. اگر در ایـن محلـولمینیوم سولفات میفقط حاوي آلو ،رمگ1710یک نمونه محلول به جرم - 145  207 525 یـون وجـود10

O)در این محلول کدام است؟ppmمینیم سولفات برحسب، غلظت آلوداشته باشد ,Al ,S :g.mol )   116 27 32 

1 (500  2 (250  3( 50  4 (25  

gو چگالی26با درصد جرمیکلرید(III)محلولی از آهن - 146
/

mL
1 یـوناز این محلول، چندcm3100در اختیار داریم، در25

Feکلرید وجود دارد؟ ,Cl / : g.mol )  156 35 5( 

1 (/  2336 12 10    2 (/  2312 04 10  

3 (/  2212 04 10    4 (/  2236 12 10  
 ؟هستندنادرستزیرکدام موارد - 147

  ژن است.آور و گاز هیدروکلر، فلز سدیم، سود سوزگازمصارف خانگی و تهیۀمربوط بهبه ترتیبNaClآ) بیشترین و کمترین کاربرد
آنمحلولدرون، با عبور جریان برق ازب) در مرحلۀ پایانی تهیۀ فلز منیزیم MgCl2،کنند. میاش تبدیلسازندهعنصرهايرا به  

  کلرید است.سدیم 9، داراي %شوي دهان ومحلول شستپ) 
100رم حلجدرصد جرمی یک محلول، )ت   دهد.گرم حالل نشان میشونده را در
  رود.کلرید از آب دریا یک روش فیزیکی به شمار میاستخراج سدیمروش تبلور براي) ث
  ث ،) پ4  ت ،پ ،ب ،) آ3  ث ،ب ،) آ2  ث،) ت1

C)  هاي زیر درست است؟   چند مورد از عبارت - 148 ,O ,H :g.mol )   112 16 1 

برابـر همـین نسـبت در ،اتمی آب دریـاترین یون چندهاي ناپیوندي به پیوندي در ساختار فراوانالکتروننسبت شمار جفت )آ
  دومین یون چند اتمی فراوان آن است.

C)فنولدرصد جرمی31محلولg200ب) در H OH)6 /در اتانول،5  241 806   حالل وجود دارد.مولکول10
  شونده در محلول رقیق بیشتر باشد.هاي حلپ) در مقایسه دو محلول رقیق و غلیظ، ممکن است شمار مول

  توان براي رسوب دادن نقره نیترات استفاده کرد.اتمی در آب دریا، میهاي تکترین یونت) از ترکیب یونی حاصل از فراوان
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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KOHدرصد جرمی35لیتر محلولمیلی450لیتر را باگرم بر میلی xبا چگالیKOHدرصد جرمی20لیتر محلولمیلی300- 149

ّیـهدرصد باشد، چگـالی محلـول اول25ط نهاییدر مخلوKOHاگر درصد جرمی ،کنیملیتر مخلوط میگرم بر میلی 2/1با چگالی

gچند

mL
 است؟

1 (2/4  2 (6/3  3 (1/3  4 (8/4  
کلریدو غلظت یونppm24منیزیم آنیونآید که غلظتدر آب مقطر کافی، محلولی پدید میکلریدکلرید و منیزیماز انحالل سدیم -150

Na)  آن کدام است؟است. درصد جرمی یون سدیمppm284آن ,Mg ,Cl / : g.mol )   123 24 35 5 

1 (/0 04  2 (/0 1  3 (/0 0138  4 (/0 18  
  

 
  

 است؟نادرستزیرهاي  عبارتچند مورد از - 151

KMnO4فرنگی معروف است، برخالف رنـگ محلـولو گوجهموزآورندهز عملبه گاکه) رنگ محلول برم در واکنش با گازيآ
  شود.رنگ میکمدر دماي باال،در واکنش با یک اسید آلی

  کند.تولید میراحجم زیادي از مایعات داغشونده،بسیار سریع بوده که در آن مقدار کمی از ماده منفجریب) انفجار، واکنش
  گذارد.هاي شیمیایی در اختیار ما میبر آهنگ واکنشاطالعاتی را در مورد عوامل مؤثر ،تیک شیمیاییعلم سینپ)

  اسید بوده که در ساختار آن یک اتم کربن وجود دارد.ها، استیکاسید  سیلیکخانواده کربوعضوت) آشناترین
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 است؟نادرستکدام مطلب - 152

  ها هستند.مغذياي به نام ریزنشدههاي آلی سیرها و سبزیجات، محتوي ترکیب) میوه1
  نشده دارند.هاي پرانرژي و ناپایداري هستند که در ساختار خود الکترون جفتها گونه) رادیکال2
  .داردفرنگی داراي لیکوپن هستند که با تولید رادیکال، نقش بازدارندگی) هندوانه و گوجه3
  یابد.ها کاهش میوردهاتولید فرها ودهندهتوسط مصرف واکنش) با گذشت زمان، سرعت م4

H)اسیدقرص جوشان حاوي سیتریک - 153 A)3شیرینبا ساختار زیر، به همراه جوش(NaHCO است که هنگـام انـداختن3(
اسـت؟نادرستچند مورد از مطالب زیر،دهند.در دما و فشار اتاق با هم واکنش میزیر ةنشدموازنهقرص درون آب، طی واکنش

)A 3(.نماد فرضی یون سیترات است 

O

HO

OOHO

OH
OH

Citric acid 
  H A(aq) NaHCO (aq) Na A(aq) CO (g) H O(l)   3 3 3 2 2  

 باشد.می 5برابر ،سیتراتدر ترکیب سدیمعنصرهاها به شمارنسبت شمار اتم  
 شود)ظرفی دربسته انجام می(واکنش دربرهم منطبق است. ،اکسید و آب در شرایط یکسانکربن دي» انزم -غلظت«نمودار  
 یابد.اکسید کاهش میاسید، حجم و آهنگ تولید گاز کربن ديبا افزودن آب به محلول سیتریک  
 یون سیترات شود.» زمان –غلظت«تواند سبب افزایش چشمگیر شیب نمودارافزایش دما همانند کاهش حجم محفظه واکنش، می  

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

دقيقه10وقت پیشنهادي :  گویی انتخابیپاسخدر پي غذاي سالم
پاسخ دهید.170تا161هاي، باید به سؤال160تا151هايگویی به سؤالآموز گرامی در صورت عدم پاسخدانش96تا75هايصفحه:2شيمي
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 محل انجام محاسبات

A(g)با توجه به واکنش فرضی:  - 154 B(s) C(g) D(g)  3 2  است؟نادرست، چه تعداد از مطالب زیر،4

 نسبت تغییرات غلظتCبهB0/، برابر   است.5
 ها، نزولی است.اوردهها و برخالف تغییرات غلظت فرها، مانند سرعت تولید فراوردهدهندهتغییرات مول واکنشروند  
 در میان اجزاي واکنش، سرعت مصرف مادةCزمان –مولاز همه کمتر و شیب نمودارD، تندتر است. هاز هم  
 با سرعت تولید ،واکنشمتوسطسرعتCبرابر سرعت مصرف 3برابر وA.است  

 رابطۀ[A] / [D]

t t

 


 
0 25

  کند.براي این واکنش صدق می3
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

/اکسیژنه) با غلظتژن پراکسید (آبلیتر محلول هیدرومیلی500در واکنش تجزیه - 155 mol.L10 یـد،، در مجاورت پتاسیم ید4

باشد. حجـم مـولیمیmL.min165سرعت متوسط تولید گاز برابردرصد،75ساعت و با بازدهطی نیمپس از تکمیل واکنش

H)کدام است؟L.mol1برحسبسؤالگازها در شرایط ,O : g.mol )  11 16   

H(واکنش موازنه شود.)    O (aq) H O(l) O (g) 2 2 2 2    
1 (26  2 (25  3 (24  4 (22  

در مجمـوع ،ثانیـه50اگر پـس از گذشـتحال انجام است. لیتري در 5رفصورت داده شده در یک ظ بهAواکنش تجزیۀ ماده - 156
/8 A،/0که سرعت متوسط مصرفمانده باشد، در صورتیمول ماده در ظرف باقی7 Aمقـدار اولیـه مـاده ،مول بر ثانیه باشد1

A  چند مول است؟ B C 2 2  
1 (5/2  2 (2/6  3 (5  4 (5/7  

80اگر پس از گذشت یک سوم دقیقه، .دهیم) زیر در ظرفی گرما مینشدهموازنه( ۀاکسید را طبق معادل  ژن پنتانیترو  گرم دي216- 157

ــاقیدرصــد ــورد درســتآن در ظــرف ب ــد م ــد، چن ــا در شــراســتبمان ــولی گازه ــایش؟ (حجــم م L.mol125ایط آزم

N)است.) ,O : g.mol )  114 16    N O NO O 2 5 2 2 

 ،در این مدت زمان، سرعت تشکیل گاز دو اتمی/ L.s10   باشد.می25
 مصرفسرعتبیشترینN O2   باشد.میواکنشاولیّۀ فرایندهايدر ثانیه،5
 0/ ،هابه مجموع سرعت تولید فراوردهبر ثانیهبرحسب مولدهندهنسبت سرعت مصرف واکنش   .است4
 شود.نیه کامل میثا80اگر واکنش با همین سرعت ثابت پیش برود، بعد از  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

MnOنشبا انجام واک - 158 (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)   2 2 2 در مـدته)،واکنش موازنه نشـدمعادلۀ(2
چنـدبـه تقریـباسید مصرف شده است. سرعت تولید گـاز کلـرکلریکهیدروppm3500گرم محلولکیلو 2 ،دقیقه10زمان
   باشد.)درصد می75بازده درصدي واکنش برابرد. ظر بگیریدر نSTPاست؟ (شرایط رابر ثانیهلیترمیلی

  (H ,Cl / : g.mol )  11 35 5 

1 (3/1  2 (5/1  3 (8/1  4 (2  
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 محل انجام محاسبات

N زدر یــک ظــرف دربســته، در شــرایط مناســب مقــداري گــا - 159 O2 ): نشــدهموازنهکنیم تــا واکــنش (وارد مــی5
N O (g) NO (g) O (g)2 5 2 2دقیقـه، نصـف شـود و مقـدار20اگر سرعت واکنش پس از گذشت هر .شودانجامO2و

N O2 دقیقـه دوم20تولید شـده درNO2گرم باشد، مقدار56و28در مخلوط واکنش پس از گذشت یک ساعت، به ترتیب5

Nواکنش و مقدار اولیه O2 N)، به ترتیب برحسب گرم چقدر است؟5 ,O :g.mol )  114 16   

1 (46– 245    2 (46– 275  
3 (138– 245    4 (138– 275  

 است؟نادرستکدام گزینه - 160

  دهند.ها داشته باشند، سرعت واکنش را افزایش میآنکه تأثیري بر مقدار نهایی فراوردهگرها بدون) کاتالیز1
  یابد.با مصرف لیکوپن کاهش می ،ها در بدن انسان) شیب نمودار فعالیت رادیکال2
رااي به ویژهتوان تولید گاز گلخانهمی ،هاي پنهان ردپاي غذا) از چهره3 CO2.نام برد  
 کنند.د را متوقف مینشوهایی که منجر به فساد مواد غذایی میواکنش ،ها) نگهدارنده4

  
  

 است؟نادرستکدام گزینه - 161

Caدر آب دریا، بیشتر از مقدار کاتیونKکاتیون) مقدار1 2.است  
  رو خواهند شد.درصد مردم جهان با کمبود آب روبه2025،66و تا سالبرندبی رنج میآعیت جهان از کمدرصد جم50) 2
  هاي یخ وجود دارد.اقیانوسی، بیشترین مقدار آب در کوهن منابع غیر) از بی3
  ها در آب هستند.لکولها و مون از انواع یون) دریاها مخلوطی همگ4

 ؟باشدمیهاي زیر درستیک از عبارتکدام- 162

  شود.مول یون آزاد می 3از انحالل هر مول آمونیوم کربنات در آب همانند لیتیم سولفات،آ)
  حالت فیزیکی مانند رنگ و غلظت در سراسر آب یکسان و یکنواخت است. ،هاي آبیب) در محلول

C)گلیکولاتیلندر محلولپ)  H (OH) )2 4   هاي جدا شده زیاد است.یونغلظت ،گالب دو آتشهمحلولدر آب همانند2
  حالل بستگی دارد.شونده و هم به مقداردار ماده حلهم به مق ،ت) خواص محلول

  پ ،، بآ) 4  ت ،) پ3  ) ب، پ، ت2  ت ، آ) 1
ن محلـوللیتـر از ایـ 3ایم. درتهیه کردهاز آنppm710مقداري سدیم سولفات را در آب حل کرده و محلول رقیقی با غلظت - 163

Na)چند مول یون سدیم حل شده است؟ ,S ,O : g.mol )   123 32 16(d g.mL ) 11−¼±d¶   

1 (/0 03  2 (/0 3  3 (/0 15  4 (/0 015  
 ت با نسبت شمار آنیون به کاتیون در چند مورد از ترکیبات زیر یکسان است؟فسفاشمار کاتیون به آنیون در باریمنسبت- 164

  ب) اسکاندیم نیترات    ) سولفاتIIIآ) آهن (
  ت) اسکاندیم کربنات    پ) کلسیم فسفات

  ) فسفاتIIج) مس (    مینیم کربناتث) آلو
1 (5  2 (3  3 (4  4 (2  

دقيقه10وقت پیشنهادي :گویی انتخابیپاسخدگيآب، آهنگ زن
پاسخ دهید.170تا161هايباید به سؤال160تا151هاي  گویی به سؤالآموز گرامی در صورت عدم پاسخدانش98تا85هايصفحه:1شيمي
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 محل انجام محاسبات

اندازةMgCl2جرمیدرصد20گرم محلول45به- 165 1، به
کنیم. اگـر همزمـان بـاشونده، نمک منیزیم کلرید اضـافه مـیجرم حل9

 در محلول جدید کدام است؟MgCl2به تقریب درصد جرمی ،درصد از جرم اولیه حالل کاسته شود10حرارت دادن این محلول،
  
  
 

1 (/17 5  2 (20  3 (/23 6  4 (25  
کلسیم کلریـدمحلولبافسفاتسدیممحلولرا هم واکنشBکلرید باشد وواکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیمAاگر- 166

 است؟درستکدام مطلب،در نظر بگیریم

  شود.استفاده میNaبراي شناساییA) از واکنش1
  دار هر دو واکنش، نامحلول در آب هستند.هاي کلروردها) فر2
  .داردهاي بیشتريتعداد اتم ،دار، فرآوردة فسفرBدار و در واکنش ژنترونی ةردوافر ،A) در واکنش3
  شود.استفاده میClبراي شناساییB) از واکنش4

H)است؟نادرستچند مورد از موارد زیر - 167 ,C ,O : g.mol )   11 12 16   

Mgدادنبراي رسوب ،گرهاي مناسب به یک نمونه آب دریا) با افزودن شناساآ 2وCa 2غلظت ،Ca 2زودتـر بـه ،در نمونـه
  رسد.صفر می

  است.72%شود، به تقریب برابرمول آب ایجاد می 1مول اتانول به 1آب در محلولی که از اضافه کردنب) درصد جرمی
آن را جدا ،دست آورده و سپس با استفاده از جریان برقیند تبلور بهاپ) براي تهیۀ فلز منیزیم از آب دریا، کلرید این فلز را با فر

  کنند.می
   فیزیکی است. ًکره به علت ماهیت آن، صرفاها تشکیل شده و تعامل آن با آبمواد جامد مانند ماسه و نمککره ازت) سنگ

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
C)است؟چند مورد از مطالب زیر درست - 168 ,H ,O :g.mol )   112 1 16   

 اتمی نام دارد.تشکیل شده باشد، یون چندیونی که از اتصال دو یا چند اتم  
 شود.االنسی مشاهده میم سولفات، هر دو نوع پیوند یونی و کوومینیدر ترکیب آلو  
 رو باشد:صورت روبهتواند بهجود در آب دریا میهاي موونترتیب فراوانی برخی از ی  Cl Na SO Mg     2 24  
 اگر ترکیب فلزMاتم باشد،14با یون کربنات، در هر واحد فرمولی خود دارايMاي باشد.تواند اولین عنصر واسطه جدول دورهمی  
 را دارد.توان گفت استون، نقش حاللبا توجه به شکل مقابل، می  

g90استون

g50اتاهنول

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

/کسید با چگالیهیدرودرصد جرمی سدیم25لیتر محلولمیلی 4 - 169 g.mL11 کنیم تـا جـرم  را با مقدار کافی آب مخلوط مـی2
 کدام است؟ppmگرم برسد. غلظت یون سدیم در محلول نهایی برحسب920محلول به

(Na ,O ,H :g.mol )   123 16 1 
1 (500  2 (900  3 (600  4 (750  

C)گرم محلول نفتالن200درHهاياتمجرمچنانچه مجموع - 170 H )10 C)در حالل تولوئن8 H )7 14/برابر8 گـرم باشـد،75
C)درصد جرمی نفتالن در این محلول چقدر است؟ ,H :g.mol )  112 1   

1 (27  2 (46  3 (54  4 (23  
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ها بیشتر است؟پیمان و گالن، به ترتیب احتمال شیوع کدام بیماريهاي اورکانیمعادن حاوي هاي اطرافدر سکونتگاه -171
مبیسم پلو –ایتاي ) ایتاي2ماتامینا –) سرطان پوست 1
مبیسم پلو –) دیابت 4ماتامینا –ایتاي ) ایتاي3

172- 2LiO.........................
هاي بدن نقش اساسی دارد.) براي عملکرد دستگاه2کند.گیري می) از وقوع سرطان جلو1
کند.) با تأثیر بر سلنیم، به عنوان یک ترکیب سمّی عمل می4گر است.ي بسیار واکنشها) قادر به تشکیل بنیان3

الف) فرعی و نوع  زترتیب اکدام عناصر بهجودات زنده،ن موبندي عناصر از نظر غلظت در پوستۀ زمین و بدبا توجه به تقسیم -173
سمّی هستند؟ –اساسی وجزئیج)  ،اساسی واصلیب) اساسی، 

) آهن، منگنز، طال2) تیتانیم، سدیم، روي1
) منگنز، روي، پتاسیم4) فسفر، طال، مس3

درست باشد؟این گسلبراي توانددهد. کدام عبارت میرو، یک گسل معکوس را نشان میروبهشکل -174
1 (C وAاند.وجود آمدهدر یک زمان به
2 (B جدیدتر ازA.تشکیل شده است
3 (D وEهاي مانند هم دارند.فسیل
4 (F  وDکرتاسه باشند. ةتوانند متعلق به دورمی

 ؟شودنگارها ثبت مییک از امواج زیر پیش از موج شکل زیر توسط لرزهکدام -175

 P) موج 1
L) موج 2
 S) موج 3
R) موج 4

هاي در کانی ،شودعنصري است جزئی و اساسی با منشأ زمینی که بیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان میکدام گزینه بیانگر  -176
شود؟هاي آتشفشانی فراوان یافت میهاي آهکی و برخی سنگدر سنگولفیدي به مقدار زیاد وجود دارد و س

) کادمیم4) جیوه3) فلوئور2روي) 1
کشد.لرزه معموالً ............. طول میها ............. است و زمینلرزهعلت اصلی زمین -177

کمتر از یک دقیقه –ها ها و درزه) شکستگی2بیشتر از یک دقیقه –ها ها و درزهشکستگی) 1
کمتر از یک دقیقه –کره هاي سنگ ه) حرکت ورق4بیشتر از یک دقیقه –کره هاي سنگ) حرکت ورقه3

هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام -178
ها شود.تواند در زنان جوان باعث تغییر شکل استخوانایتاي می) ایتاي1
گیاهان است. ،آب و مسیر ورود عنصر سلنیم به بدن ،) مسیر ورود عنصر روي به بدن2
ممکن است منجر به بیماري شاخی شدن کف دست شود.حیط بسته در مسنگ زغالحرارت ) خشک کردن فلفل قرمز با 3
بیماري میناماتا محسوب کرد.عامل بروزایمنی را از عوارضدستگاه توان آسیب ) نمی4

تواند عبور کند؟ها میموجی به شکل زیر از کدام محیط -179

جامد )4مایع و گاز) 3گاز) 2جامد و مایع) 1
 ؟استدر بدن عوامل به ترتیب ناشی از تغییرات کدام ، سیلیکوسیسهار شکل استخوانتغیی ،یخونکم«هاي هریک از بیماري -180

افزایش آرسنیک  –افزایش فلوئور  –) کاهش روي 2افزایش آرسنیک –افزایش کادمیم  –) افزایش روي 1
یسیغبار سیل –افزایش فلوئور  –) کاهش روي 4غبار سیلیسی –افزایش کادمیم  –) افزایش روي 3

دقیقه  10 وقت پیشنهادي :گویی اختیاريپاسخ                                  شناسی و سالمت + پویایی زمین زمین
٩٤تا ٧٣های صفحه شناسی:زمین



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

  براي دریافت مطالب و اخبار گروه تجربی به کانال و اینستاگرام گروه تجربی مراجعه کنید.براي دریافت مطالب و اخبار گروه تجربی به کانال و اینستاگرام گروه تجربی مراجعه کنید.

@کانال تلگرامی: zistkanoon2    

kanoonirصفحه اینستاگرام:  _ t12

گویی اختصاصی دوازدهم  تعداد سؤاالت، شماره سؤال و مدت زمان پاسخ

 سال دوم  نیم
دوازدهم تجربی

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال نام درس ردیف

 15 190 181 10 ریاضی 1

 10 200 191 10 شناسی زیست 2

 15 210 201 10 فیزیک 3

 10 220 211 10 شیمی 4

1401 ماه آذر 4آزمــون 

50: گویی مدت پاسخ40تعداد سوال: 

1401 - 1402سال 
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rکره به شعاعمطابق شکل، یک نیم - 181  hاي موازي صفحۀ قاعده و به فاصلۀرا با صفحه4  کنیم. مسـاحتاز آن قطع مـی3
 سطح مقطع حاصل کدام است؟

1( 7    
2(     

3( 16
9
    

4( 12    
)نقطۀ- 182 , )4  مرکز یک بیضی مماس بر محورهاي مختصات است. فاصلۀ کانونی این بیضی کدام است؟2

1 (3  2 (2 3  3 (4 3  4 (6 3  
)نقاط- 183 , )6 )و4 , )4 0/ترین قطر یک بیضی با خروج از مرکزدو سر بزرگ4 تـرینروي این بیضی بیشMهستند. نقطۀ6

 تا مبدأ مختصات کدام است؟Mها دارد. فاصلۀxفاصله را از محور

1 (65  2 (8  3 (4  4 (3 15  
 لۀ کانونی و طول قطر بزرگ است. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟در یک بیضی، طول قطر کوچک واسطۀ هندسی بین فاص - 184

1 (5 1
2  2 (5 1

4  3 (2
4  4 (2

2 

185 - FوFوهاکانونBوBبرابر نصـف قطـر بـزرگ3اند که فاصلۀ کانونی آنغیرکانونی یک بیضیواقع بر محوررئوس

FBFبیضی است. اگر  2باشد، آنگاه حاصلsin .cos
 
2  م است؟کدا2

1 (3
2  2 (2

2  3 (2
4  4 (3

4  

x)هایی به معادلۀمراکز دایره - 186 ) (y )    2 2 yکه از خط25 x 3 4 وي کـدامجدا کند، بـر ر 8طولوترهایی به1
 توانند باشند؟خط می

1( y x3 4 16     2( y x3 4 15   
3( y x3 4 13      4( y x3 4 12    

)اي از سه نقطۀدایره- 187 , )0 0،( , )4 )و2 , )2  گذرد. شعاع این دایره کدام است؟می4

1( 2 2  2( 3  3( 10  4( 2 5  
2هاياگر دو دایره با معادله - 188 2 4 6 4 0x y x y    2و 2 14 6 0x y x y k    ارج باشند،مماس خkکدام است؟ 

1 (54  2 (54  3 (27  4 (27  
yطها بوده و بر دو خxاي که مرکز آن روي محورمعادلۀ دایره - 189 x وy x 3  مماس باشد، کدام است؟2

1( (x ) y2 23 3 9
2 4    2( (x ) y2 22 9

2 4      

3( (x ) y2 23 3 3
2 4    4( (x ) y2 23 2 9

2 4    

2اي که خطوطمعادلۀ دایره - 190 3x y 2و 1x y ،شامل قطرهایی از آن بوده و بر نیمساز ناحیۀ اول و سـوم ممـاس باشـد
 کدام است؟

1( x y x y2 2 2 2 0     2 (x y x y2 2 2 2 0     
3 (x y x y2 2 2 2 2     4 (x y x y2 2 2 2 2     
 

دقيقه10وقت پیشنهادي :  گویی اختیاريپاسخ                                                    هندسه
142تا121هايصفحه:3رياضي

r 4

h 3

 محل انجام محاسبات
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 عبارت زیر مناسب است؟یک براي تکمیلکدام- 191

 ..................»طور حتمسازي دناي انسان با استفاده از پالزمید که .................. به  اي از همسانهدر مرحله«

  شود.مولکول دنا به قطعاتی با انتهاي چسبنده تبدیل می –شود، همانند مرحلۀ قبل از آن) فعالیت آنزیم لیگاز مشاهده می1
  شود.استر در مولکول دنا شکسته میدو پیوند فسفوديفقط –شود، همانند مرحلۀ پس از آنقسمتی از سامانه دفاعی باکتري استفاده می) 2
  ژنی دناي نوترکیب توسط هلیکاز دور از انتظار است.شکسته شدن پیوند هیدرو –شود، برخالف مرحله پس از آن) در دیوارة باکتري منافذ ایجاد می3
  مانند.ها به دنبال استفاده از پادزیست زنده میتنها تعداد کمی از یاخته –شوند، برخالف مرحلۀ قبل از آنها جدا میهاي تراژن از سایر یاخته) یاخته4

 اند؟درستی بیان شده بهدر ارتباط با انسان،چند مورد از موارد زیر - 192

 هاي جنینی متمایز شوند.ند در محیط آزمایشگاه به همۀ انواع پردهتوانمیسیستستوهاي تودة بیرونی بالاختهالف) ی

  پویتین ندارد.توانند به نوعی یاخته تمایز پیدا کنند که نقشی در ساخت اریتروجود در کبد، میهاي بنیادي موب) یاخته
  شود.اد غذایی جذب آنها میهایی تمایز پیدا کنند که کلسترول موتوانند به رگهاي بنیادي مغز استخوان میج) یاخته
  هایی تمایز پیدا کنند که توانایی هدایت پیام عصبی را دارند.توانند به یاختههاي بنیادي بالغ در مغز استخوان مید) یاخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
، امکان ...........فناوري در دوره(در مطالعه تاریخچه زیست - 193  .ندارد....... وجودهایی) که در آن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ها استفاده شودیاختهتواند براي جداسازيسازي دنا میاي که در مرحلۀ چهارم همسانهتولید ماده –) محصوالت غذایی تخمیري تولید شد1

  هاهاي تخمیري براي تولید آنزیماستفاده از روش –دهنده استفاده شدهاي برشجانداران واجد آنزیماز ریز) 2
  تولید ماده مؤثر در برش دیسک –یابد استفاده شدي اولین بار از فرایندي که در آن پیرووات کاهش می) برا3
  جاندارانکشت ریز –هاي) چسبنده رخ داد) تشکیل انتها(4

با نوع طبیعیهاي آلوده به ویروس، در صورت ساخته شدن به روش ................. در مقایسهپروتئین دفاعی تولید شده توسط یاخته - 194
 تولید شده در بدن.................

 فعالیت ضد ویروسی بیشتري دارد. –) مهندسی ژنتیک1

  شود.داري میبه مدت کمتري نگه –تئین) مهندسی پرو2
  اسید بیشتر در توالی خود دارد.یک آمینو –) مهندسی ژنتیک3
  فعالیت ضد ویروسی مشابهی دارد. –تئین) مهندسی پرو4

 کند؟طور صحیح تکمیل میمورد، جملۀ زیر را بهچند- 195

  .................»انتظار داشتتواننمیگیرد،اي از فتوسنتز که واکنش شمارة ................. صورت میدر مرحله«

  اشد. ، تولید انرژي زیستی را به دنبال داشته بP700بهP680هاي تحریک شده ازانتقال الکترون –) 1الف) (

  اي از عملکرد چندین آنزیم مختلف، منجر به تولید قند سه کربنی شود. مجموعه –) 2ب) (

  وجود داشته باشد.ATPهاي انتقال الکترون، پروتئین سازندهدر هیچ یک از زنجیره –) 1ج) (

کربنیبراي تولید قند سـهATPهايآبکافت مولکول –) 2د) (

  اتفاق بیفتد.NADPHهايقبل از تجزیه مولکول
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  
  
  

دقيقه10وقت پیشنهادي :اختیاريگوییپاسخ                                  نوين زيستيهايفناوريماده + از انرژي به
100تا82هايصفحه: 3شناسيزيست



  4 :ةصفحبخش اختياري دوازدهم تجربي    آذر 4ونآزم

  

 است؟نادرستکدام عبارت، - 196

 »  شود.ها از ......... غشاي تیالکوئید است،........ میدر برگ لوبیا، با عبور الکترون«

 تولیدNADPH) دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیرة انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی ـ1

  منتقلها به فتوسیستمI) یک جزء (ساختار) از زنجیرة انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی ـ الکترون2
  هاي درون تیالکوئید افزوده) یکی از اجزاء (ساختارهاي) زنجیرة انتقال الکترون که متعلق به هر دو ـ بر میزان پروتون3
  ارهاي) زنجیرة انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهاي دو الیه ـ تجزیۀ نوري آب انجام) یکی از اجزاء (ساخت4

 است؟نادرستکدام عبارت - 197

هـاي فتوسـنتزيزا، از آب به عنوان منبـع الکتـرون واکنشکننده غیر اکسیژنسنتزهاي فتوهاي همزیست با گیاه آزوال برخالف باکتري) باکتري1
 کنند.خود استفاده می

  کنند.هاي مربوط به تثبیت کربن از انرژي نور خورشید استفاده میگلنا، براي تأمین انرژي مورد نیاز براي واکنشگردي سبز همانند اوهاي گو) باکتري2
ی، ترکیبـات آلـیسنتز از تغییر ترکیبات معـدنهاي مربوط به فتوها در طی واکنشباکتريکننده همانند سیانوسنتزهاي شیمیو) باکتري3

  کنند.تولید می
هايسیسـتمگردي ارغوانی، رنگیـزه مرکـز واکـنش فتوهاي گونرا برخالف باکتريجود در برگ گیاه گوژن موکننده نیتروهاي تثبیت) در باکتري4

  گیاهان وجود دارد.
 کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به - 198

گردي سـبز گو................... باکتري ،تواند تثبیت کنداي که دو نوع گاز متفاوت را میکنندهسنتز توطبق متن کتاب درسی جاندار ف«
« ................... 

  شود.فراوان در ساختار خود، به رنگ سبز دیده می aهايفیلبه دلیل وجودکلرو –) همانند1
  یابد.درون یاخته کاهش میمیزان آبسنتز،در نتیجه انجام فتو –) برخالف2
  دهد.ها را در نهایت به مولکولی با دو باز آلی میکوئید، الکتروندر غشاي تیال –) همانند3
  فسفاته در اندامکی دو غشایی بسازد.کربنه تک 3تواند قندبه کمک چرخۀ کالوین می –) برخالف4

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 199

 »که توانایی تثبیت کربن را .................... دارد................... هر گیاهی«

  دهد.کربنی ناپایدار تشکیل می 6هاي میانبرگ، یک ترکیبیاختهبا فعالیت آنزیم روبیسکو درون –کربنهصورت ترکیبی سه) به1
  کند.فسفات استفاده میلوزبیسیبواز دو مسیر آنزیمی براي افزودن کربن به ر –) هم در روز و هم در شب2
  کند.کربنی تولید می، نوعی مولکول قند سهNADPHهاي غالف آوندي خود همزمان با مصرفدرون سبزدیسه –) فقط در حضور نور3
  توانایی زیادي براي مقابله با فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو دارد. –کربنهصورت اسیدي چهار) به4

 کند؟زیر را به طور صحیح، تکمیل میچند مورد جملۀ - 200

 .................»هاي ................. نور،هاي داراي قابلیت فتوسنتز، به طور حتم در واکنشدر همه یاخته«

  کنند.هاي غشاي تیالکوئید، انرژي را دریافت میهاي فتوسیستمدر پی تابش نور خورشید، الکترون –الف) وابسته به
  شود. هاي چرخۀ کالوین، در بسترة سبزدیسه منجر به ذخیرة انرژي در نوعی ترکیب قندي میواکنش –ل ازب) مستق

  شود. هاي برانگیخته، در ساختار ترکیبات نوکلئوتیدي ذخیره میانرژي گروهی از الکترون –ج) وابسته به
  هاي مختلف، نقش دارند.واکنشچندین نوع کاتالیزور زیستی، در کاهش انرژي فعالسازي –د) مستقل از

1 (1  2 (2  3 (3  4( 4   
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(2) مح�ط

�
1
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2
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0

 
  

سازند. اگرمیدرجه75با هم زاویۀM2وM1نۀ تختآیدوزیرشکلمطابق- 201
، بـا پرتـوي2Mامتداد پرتو بازتابش از سطح آینۀبتابد،M1به آینۀSIپرتو
SIسازد؟زاویۀ چند درجه می 

1 (30    
2 (120    
3 (45    
4 (150  

) 1دهد کـه از محـیط (هاي یک موج الکترومغناطیسی را نشان میجبههشکل زیر، - 202
) به طول مـوج در محـیط2نسبت طول موج در محیط (شوند. ) وارد می2به محیط (

sin)؟) برابر با کدام گزینه است1( , sin / )  
245 37 0 62 

1 (5 2
3  2 (5 2

8  3 (5 2
4  4 (4 2

6  

  
تابنـد. در کـدام گزینـهطور مایل، از آب به سطح جدایی آب و هوا میرنگ آبی و قرمز با زاویۀ تابش یکسان و بهتکپرتويدو- 203

   ؟به درستی نشان داده شده استنسبت به یکدیگرمسیر پرتوهاي شکست این دو پرتو

1(   2(   

3(   4 (  
، تنـديشترك این سه محیط عبور کنـدو یک باریکۀ نور از مرز مهاي شفاف با هم موازي باشددر شکل زیر، اگر سطح جدایی محیط -204

2) است؟1) چند برابر تندي آن در محیط (3نور در محیط ( 145 302 2(sin ,sin )    

1 (2
2  2 (3  

3 (6
2  4 (6

4  

  
  
  
  
  
  

يقهدق10وقت پیشنهادي :  بخش اختياري                           ايامواج + آشنايي با فيزيك اتمي و هستهونوسان
109تا76هايصفحه 3فیزیک

75
0

45
0

M
1

M
2

محیط

محیط

محیط
 محل انجام محاسبات
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   ؟نیستسراب صحیحپدیدةهاي زیر در مورداز گزینهکیکدام- 205

  توان از آن عکس گرفت.توان دید، بلکه میپدیدة سراب را نه تنها می )1
  یابد.چگالی هوا در پدیدة سراب در نزدیکی سطح زمین کاهش می )2
  یابد.ضریب شکست در نزدیکی سطح زمین افزایش می )3
  کند.تر حرکت میتر سریعدهد که انتهاي پایین جبهۀ موج در هواي گرمط به آن، به این دلیل رخ می) تغییر جبهۀ موج و خمیدگی مربو4

/طول موجطور یکنواخت نور نارنجی با به cm5به شعاعکروي شکلاز المپی -206 m0 Wهـا بـا شـدتدر همه جهت6

m
 5

22 10

mگـردد؟چه تعداد فوتون تابش می s5در مدتاین المپگردد. از سطحتابش می
c ,h J.s , )

s
     8 343 10 6 10 و3

 )اتالف انرژي نداریم.

1 (2310  2 (2210  3 ( 235 10  4 ( 225 10  
n)یمانلژن رشتۀبیشترین بسامد تابشی در اتم هیدرو - 207 )  n)چند برابر بیشترین بسـامد در رشـتۀ بـالمر1 )  اسـت؟2

(R / nm ) 10 01 

1 (720  2( 1
720  3 (1

360  4 (4 

n)ژن طول موج خط دوم رشتۀ پاشندر اتم هیدرو - 208 )  R)متر است؟چند میکرو3 / nm ) 10 01   

1 (25
4  2 (45

16  3 (45
32  4 (5625

4  

 است؟نادرستکدام گزینه در مورد طیف عناصر - 209

  پیوسته است.گسیلی) طیف ناشی از یک قطعه آهن گداخته،1
  رنگی تشکیل شده است.تعدادي خطخطی، از یک زمینۀ سیاه وگسیلی) طیف2
  .رسد، گسیلی پیوسته استور خورشید که به سطح زمین میطیفی از ن) 3
  کالسیک قابل توجیه نیست.یف خطی از بخار عناصر توسط فیزیکسیل ط) گ4

/ژن، الکترون با جذب فوتونی به انرژيدر اتم هیدرو - 210 eV2 رود. مـیrبه مدار دیگـري بـه شـعاع rاز مداري به شعاع856

rنسبت

r

کدام است؟R(E / eV) 13 6 

1 (16
9  2 (16  3 (25  4 (25

4  

  
  

 است؟نادرستکدام گزینه - 211

  اند.کره پخش شدهطور یکنواخت در هوامخلوطی از گازهاي گوناگون است که بههواي پاك و خشک) 1
  توان به آسانی وجود آنها را تشخیص داد.رنگ هستند و نمیهایی است که اغلب بی) هواي آلوده حاوي آالینده2
  دهد.آن را جذب و باقی را عبور میمغناطیس قرار گیرد، گستره معینی ازهاي الکتروگاه یک نمونه ماده در برابر پرتو) هر3
  شود.کسید تبدیل می نوژن مواما درون موتور خودرو اندکی از آنها به نیترو ،دهدژن با گاز اکسیژن در دماي اتاق واکنش نمی) گاز نیترو4
  
  
  
  
  

دقيقه10وقت پیشنهادي :  بخش اختياريتراي روشنسوي آيندهشيمي، راهي به
108تا89هايصفحه:3شيمي

 محاسباتمحل انجام
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 هاي زیر درست است؟  یک از گزینهکدام- 212

CO،xايهاي کاتالیستی سبب حذف کامل گازهاستفاده از مبدل) 1 yC HوNOشود.ها می  از خروجی اگزوز خودرو  
  تولید شدند.» آ«نیاك به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارند و پس از ویتامین) اوره و آمو2
  هاي با کیفیت پایین است.در میان گازهاي خروجی از اگزوز خودروها، وجود گوگرد در سوختSO2) علت وجود3
  شود.گر، سرعت واکنش دو برابر میشود، در حضور کاتالیز(رفت) aEجب نصف شدن مقداراستفاده از کاتالیزگر مو ،اگر در یک واکنش )4

N)چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 213 ,O :g.mol )  114 16 

  شود.) استفاده میRu) و رودیم (Pt)، پالتین (Pdاز فلزهاي پاالدیم (هاي کاتالیستی) در مبدلآ
متر مسافت در حضور و عدم حضور مبدل کاتالیستی، به ترتیبکیلو 1بعد از طی کردنتولیدي در خودروNOچنانچه مقدارب) 
0/برابر 1/و04   داریم. NOمول کاهش تولید 1متر مسافت با وجود مبدل کاتالیستی،کیلو30ز طیگرم باشد، بعد ا04

CO،xهايکه سبب کاهش آالیندهیپ) هر سه واکنش yC HوNOباشند.میشوند، گرمادهل کاتالیستی میدر مبد  
،COها به ویژه در روزهاي سرد زمستان، گازهـايها به هنگام روشن و گرم شدن خودروت) در گازهاي خروجی از اگزوز خودرو

x yC HوNOشود.مشاهده می  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کنند؟رد از مطالب زیر، عبارت داده شده را به درستی تکمیل میاموکدام- 214

  ................................»گرکاتالیز«
  کند.آ) همواره اختصاصی و انتخابی عمل می

  ب) در شرایط انجام واکنش باید پایداري شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد.
  دهد.سازي، آنتالپی واکنش را نیز کاهش میپ) با کاهش انرژي فعال

  هاي ناخواستۀ دیگري شود.ت) نباید سبب انجام واکنش
  ) پ، ت4  ) ب، ت3  ) آ، ب، ت2  ) آ، ب، پ1

 پیشرفت واکنش داده شده، چند مورد از مطالب زیر دربارة آن درست است؟ –با توجه به نمودار انرژي - 215

 ژول است.کیلو350سازي آن برابرانرژي فعال  
 .این نمودار مربوط به یک واکنش گرماگیر است  
 سانپذیر باشد، در شرایط یکاگر این واکنش برگشت  

  بیشتر از رفت خواهد بود. ،سرعت آن در جهت برگشت
 تردهنده، کوچکها در مواد واکنشمجموع آنتالپی پیوند  

  ها است.ها در فراوردهاز مجموع آنتالپی پیوند
 شود.کاهش سرعت این واکنش میبسب ،افزایش دما  

1 (5  2 (3  3 (4  4 (2  
 است؟چه تعداد از موارد زیر به درستی بیان شده - 216

  ، بازدارنده است.گیري از سوختن فسفر سفید در دماي اتاق) نقش آب در جلوآ
  دهنده است.واکنشبیشتر از این مقدار درمواد ،فراورده، مجموع آنتالپی پیوند موادCOوNOهايب) در هر دو واکنش حذف آالینده

|یک واکنش گرماده،پ) در یک واکنش گرماگیر برخالف H |تواند ازنمیaE.بیشتر باشد  
Hدر واکنش تجزیه مردورة چهات) محلول یدید فلز قلیایی O2   شود.میaEباعث کاهش ،پالتین در سوختن هیدروژنفلزهمانند،2

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

570kJ

920kJ

وا�نش پ�شرفت

ي
رژ

اهن

 محل انجام محاسبات
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 است؟نادرستهاي دیزلی است، کدام مطلب وکار رفته در خودرکه مربوط به مبدل کاتالیستی بهروروبهبا توجه به شکل - 217

خروجی از خودروهاي دیزلـی راNO2وNOگازهاي ،) این مبدل1
  کند.  تبدیل میژننیتروبه گاز

واکـنشوNOهاين مبدل براي حـذف آالینـده) در ای2 ، NO2از
  شود.آنها با آمونیاك استفاده می

گـازNO2وNO) در واکنش مربوط به تبدیل گازهاي3 ،N2بـه
  ها برابر است.با مجموع ضرایب فراوردههادهندهمجموع ضرایب واکنش

هـاي بنزینـی، آالینـدةکاتالیستی خودرومبدل) در این مبدل همانند4
COبهCO2شود.تبدیل می  

kJ.molکسید برابرآنتالپی سوختن گاز کربن مونو -218  رو، چند مورد از مطالب زیر درست است؟است. با توجه به نمودار روبه1283

 سازي واکنش برابرانرژي فعالkJ617.است  
 مول 2هايمجموع آنتالپی پیوندCO2مول 2نسبت بهCOو  
  بیشتر است.kJ566به مقدار،O2مول 1
  :آنتالپی واکنشCO (g) CO(g) O (g) 2 22   است.kJ566، برابر2
 گراگر در حضور کاتالیزaEآنتالپی سوختن گاز ،ددرصد کاهش یاب25واکنش  

COبرابر ،گردر حضور کاتالیز/ kJ.mol 1212   خواهد شد.25
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟زیر را به درستی کامل میچند مورد از مطالب داده شده، جملۀ ،ژن و اکسیژندر رابطه با واکنش گازهاي هیدرو - 219

  »............. سرعت واکنش .................... زیرا .................... در حضور .......«
 دهد.انرژي فعالسازي واکنش را کاهش می –یابدافزایش می –جرقه  
 یابد.ها با یکدیگر افزایش میدهندهتعداد برخورد واکنش –یابدافزایش می –پودر روي  
 یابد.واکنش کاهش میلسازيانرژي فعا –یابدافزایش می –گرما  
 یابد.آنتالپی واکنش کاهش می –یابدکاهش می –یپالتینتوري  

  4) 4  2) 3  3) 2  ) صفر1

3سازي رفت برابرسازي برگشت به انرژي فعالگیر، نسبت انرژي فعالدر یک واکنش گرما - 220
است. اگـر اخـتالف سـطح انـرژي4

درصد  کاهش یابد، آنتالپی واکـنش25واکنش رفتaE ،گرباشد و در حضور کاتالیزkJ25ها برابردهندهنشها و واکفرآورده
 گر کدام است؟واکنش برگشت در حضور کاتالیزaEورفت

1 (25،50  2 (25،75  3 (50،50  4 (50،75 
  

NO
NO

2

NO
2

NH
3

ه�دلايرو�ربن

CO

وا�نش پ�شرفت

900kJ

CO  (g)2
2

CO(g)2 +O (g)
ي2

رژ
اهن

 محل انجام محاسبات
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