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61- A: Why is the tower bridge closed?  

    B: It … two weeks ago and … yet. 

1) was closed / hasn’t been reopened 2) closed / hasn’t reopened 

3) was closing / has been  4) was closed / was reopened 

62- The new book he has bought is full of mistakes, …?  

1) has he 2) hasn’t he 3) is it 4) isn’t it 

63- Gary is a kind of person on … you can rely to keep your secrets. Besides, he can also give you some 

valuable advice on management.

1) who 2) that 3) which 4) whom 

64- Something is really worrying me, … I can’t define exactly what it is.  

1) so 2) as 3) or 4) but 

65- The historical sites throughout the country should be considered as the cultural … of our nation, 

because they bring us a sense of belonging and identity. 

1) heritage 2) behavior 3) lifestyle 4) inspiration 

66- A: Can you tell us how this terrible accident happened?  

    B: I can’t remember what happened … before the crash. I really don’t know the reason why I am here. 

1) recently 2) repeatedly 3) immediately 4) surprisingly 

67- He was very good at … the situation and could avoid a terrible problem. 

1) installing 2) locating 3) regarding 4) handling 

 

  )3( 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your 

answer sheet. 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

William Shakespeare is an English poet, playwright, and actor. He is regarded as the greatest 

writer in English language. Shakespeare was born in 1564 to a catholic family in Warwickshire, 

England. However, there is not much evidence about his own religious ...(68)... . Shakespeare is 

the author of countless plays and poems. His works often deal with different human ...(69)... such 

as love, jealousy, greed, doubt, and fear. The beauty and the depth of his works inspired many 

writers ...(70)... after him. Another feature of Shakespeare’s works is their language. 

Shakespeare’s mastery over English language was so complete that he even ...(71)... words he 

needed to describe his characters’ thoughts and feelings. Although Shakespeare was well-known 

and well-respected ...(72)... his lifetime, he received greater appreciation after his death. William 

Shakespeare died in 1616, at the age of 52. 

68- 1) functions  2) processes 3) agreements 4) beliefs 

69- 1) contrasts  2) emotions 3) effects 4) conditions 

70- 1) lived  2) will live 3) who living 4) who lived 

71- 1) invented  2) supposed 3) contained 4) communicated 

72- 1) when  2) while 3) during 4) since 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 

Passage 1 

People often ask what the most difficult language to learn is. It is not easy to answer because there are 

many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are unimportant as 

people learn their mother tongue naturally, so the question of how hard a language is to learn is only 

relevant when we want to learn a second language. 

A native speaker of Spanish, for example, will find Portuguese much easier to learn than a native 

speaker of Chinese because Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very different, so 

the first language can affect learning a second language. The greater the differences between the 

second language and our first are the harder it will be for us to learn. Many people answer that 

Chinese is the hardest language to learn, possibly influenced by the thought of learning the Chinese 

writing system, and the pronunciation of Chinese does appear to be very difficult for many foreign 

learners. However, for Japanese speakers, who already use Chinese characters in their own language, 

learning how to write will be less difficult compared with the speakers of languages using the Roman 

alphabet. 



  )6(-  15  99          :16   
 

Some people seem to learn languages readily, while others find it very difficult. Teachers and the 
circumstances in which the language is learned also play an important role, as well as each learner’s 
motivation for learning.  

73- This passage as a whole is about … . 
1) the hardest language  2) native speakers of Spanish 
3) new languages  4) learner’s motivation for learning 

74- The question of how hard a language is to learn is relevant to … . 
1) second language learning  2) both first and second language learning 
3) writing system  4) thought of learning 

75- The underlined word “who” in paragraph 2 refers to … . 
 1) Chinese speakers 2) people 3) Japanese speakers 4) foreign learners  

76- Which statement is TRUE according to the passage? 
1) Portuguese is definitely easier than Chinese. 
2) The writer thinks that learning new writing systems is easy. 
3) A Japanese speaker may find the Chinese writing system easier than a speaker of a European language. 
4) The greater the differences between the second language and our first are, the easier it will be for us 
to learn. 

Passage 2 
Students do not have the habit of using a dictionary. They think that they can carry on their 
education, including language learning, without a dictionary. Students usually do not bring their 
dictionaries to school in the first place because they are heavy. They prefer to use the small pocket 
dictionaries or the electronic ones because they are easier to carry. However, these dictionaries 
usually mislead the students by only giving a single or an inaccurate definition. A solution to this 
problem may be having lockers for the students in the school corridors, but this is an administrative 
issue and not very easy for a teacher to provide. A colleague of mine suggested collecting all the 
students’ dictionaries at the end of the day and giving them back to them the next morning. It seems 
like a good idea, but again it depends on how many students a teacher has. Moreover, if a student has 
only one dictionary and leaves it at school, then he/she cannot use it at home. 

Nation (2003) states that students who are learning vocabulary need to know at least 2000 words in 
English to use a monolingual dictionary easily. Furthermore, students do not achieve this until after 
5-6 years of language study. Therefore, students do not want to use monolingual dictionaries because 
they find them difficult to understand. I believe that the level of the student is important in choosing a 
dictionary. Teachers should not make their elementary-level students use a monolingual dictionary. 

77- The underlined pronoun “them” in paragraph 1 refers to … .  
1) corridors 2) pocket dictionaries 3) students 4) dictionaries 

78- According to the passage, the author believes that … . 
1) students prefer to use paper dictionaries because they are perfect 
2) the learners must have only two dictionaries  
3) finding the level of the learners is essential in choosing a dictionary  
4) use of the pocket dictionary is the best habit  

79- The last paragraph of the passage includes a number of … . 
 1) suggestions 2) comparisons 3) facts 4) descriptions 

80- Which of the following questions does the writer try to answer? 
1) Why don’t learners use dictionaries? 
2) Is the advanced level of English a benefit in the world? 
3) Is a paper dictionary better or an online dictionary? 
4) What is an example of a monolingual dictionary? 
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  3 :ةصفح    رياضي  – فروردين 15آزمون  -» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
0كه دامنة آن  توان نوشتمي fچه تعداد ضابطة متمايز براي تابع خطي  -81 2[ , 1و برد آن  [ 3[ ,  باشد؟ [

  شماربي )4  دو )3   يك )2  صفر) 1

2fدامنة تابع  -82 (x) b x x    2بازة[a, b حاصلاست.  [
a

 كدام است؟ 

1 (2  2( 2-   3( 3  4( 3-  
 برابر با كدام گزينه است؟ (a,b)زوج مرتب گاه آنپذير باشد، اگر نمودار پيكاني زير نمايانگر يك تابع وارون -83

1 (( , )1 2     
2(  ( , )2 1    
3( ( , )2 8    
4( ( , )1 4     
  

yتـابع  ؛ نمـودار  هم عمودنداز مبدأ مختصات، برغير  هاyاي واقع بر محورروي نقطه gو  fتوابع خطي  -84 (f .g)(x)   از چنـد
 كند؟مختصات عبور ميمحورهاي ناحية 

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك) 1
2fقسمت صعودي نمودار تابع  - 85 (x) x x  33، نمودار تابعg(x) (x )  كند؟در چند نقطه قطع مي را 

  سه )4  دو )3  يك )2  صفر) 1
4kبا شرط  kمقدار صحيح ازاي چند به - 86 ( , ]  21، نمودار توابع 1f (x) (x )    وg(x) k در دو نقطه متقاطع هستند؟ 

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

3 دو تابع اگر - 87 2f (x) x   و
2 1

1
x(fog)(x)
x





)1gمفروض باشند، مقدار    كدام است؟ (

  4 )4  2 )3  صفر )2  1) 1

f بدانيم كه اگر - 88 (x) [x] [ x]    8و
3

xg(x) sin( )
 حاصل گاه آن، هستند(gof )( ) كدام است؟ 

1 (3
2   2( 1

2   3( 1
2  4( 3

2  
  

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد. 10گذاري چند از ، هدفرياضيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  صحيح بدهيد؟ توانيد پاسخسؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف

  

دقيقه 45وقت پيشنهادي:   نهايت + مشتقنهايت و حد در بيمثلثات + حد بي+تابع
  142تا  119و  94 تا 47هاي صفحه :2رياضي / 117تا  94و  46تا  28هاي صفحه :1رياضي / 76تا  1هاي صفحه: 3رياضي 



  4 :ةصفح    رياضي  – فروردين 15آزمون  -» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

0تابع نمودار وارون  - 89
0

x ; x
f (x)

x ; x

   
 

 كدام است؟ 

1( 

y

x  2( 

y

x     

3( 

y

x   4( 

y

x  

2اگر  - 90 5f (x) g( x )   1و 5 8g (x) x   ،1حاصل گاه آنباشند 4f ( ) كدام است؟ 

1( 2
3   2( 2

3   3( 3
2   4 (3

2   
آهن خارج هاز ميدان را 14هاي وليعصر (عج) و كارگر با زاوية شهر تهران، خيابانمدلي از در  - 91

آهن قـرار دارد بـا ايـن دو    از ميدان راه 5kmخيابان انقالب اسالمي كه در فاصلة شوند و مي
 چند كيلـومتر . طول خيابان انقالب اسالمي، ميان دو خيابان ياد شده تقريباً خيابان تقاطع دارد

7(است؟  0 12tan /  الساقين است.متساوي ،ين سه خيابان مذكورو ناحية مثلثي ب( 
1( /0 6     
2( 1     
3( /1 2     
4 (/2 4     

 گزينه است؟در دايرة مثلثاتي مقابل، مساحت مثلث رنگي برابر كدام  - 92

1( cos1 22      

2( sin1 22      
3( sin2     
4 (cos2     

7عبارت حاصل  - 93
12 12tan tan 

 كدام است؟ 

1( 1   2( 1     

3( 1
3   4 (1

3   



  5 :ةصفح    رياضي  – فروردين 15آزمون  -» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

fاگر نمودار  - 94 (x) asinbx  ،گاهآنبه شكل زير باشدab كدام است؟ 
1( 2     

2( 1
2     

3( 4     
4 (1     

3دار تابع واي كه در آن نمترين بازهطول بزرگ - 95 2 6
xf (x) tan( )  صعودي اكيد است، كدام است؟ 

1 (2   2 (   3 (2
   4 (4     

2sinبرد تابع  - 96 xf (x)
tan x cot x




 برابر با كدام گزينه است؟ 

1( R   2( [ , ]0 1   3( ( , ]10 2   4 ([ , ]11     

2 باشيم:در ناحية اول دايرة مثلثاتي بوده و داشته  xانتهاي كمان  اگر - 97 51 2
sin x

cos x



cotمقدار گاه آن،  x كدام است؟ 

1( 1
5   2( 2

5   3( 3
5   4 (4

5     

2جواب كلي معادلة مثلثاتي  - 98 4 12
sin x sin x

sin x


 ؟كدام است 

1( k
2
   2( k 4


    3( k 4


    4 (k

2 4
 
     

22sinمجموعه جواب معادلة مثلثاتي  - 99 x sin x،  كدام شكل روي دايرة مثلثاتي است؟هاي رأسنمايانگر 
  مربع) 4   ذوزنقه )3   خطپاره )2    االضالعيمتواز )1

1در يك دايره به شعاع  - 100


fواحد،   (n) تابع مساحت صورت بهn  شـود. حاصـل   ضلعي منتظم محاط در اين دايره تعريـف مـي

n
limf (n)


 دام است؟ك 

1( 2
1


   2( 1


   3( 2   4 (1     

2حد تابع  - 101
1
1

xf (x)
x





 كدام است؟ كند،سمت عدد يك ميل ميبه xوقتي  

1( 1
4   2( 4   3( 1

4   4 (4     

 تابع - 102
2

3 4
x ax bf (x)
x x

 


 
. اگر مفروض است 

1
3

x
limf (x)


 گاه باشد، آنa b كدام است؟ 

1( 12   2( 8   3( 4   4 (3     
  



  6 :ةصفح    رياضي  – فروردين 15آزمون  -» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

 تابع ،aازاي كدام مقدار به - 103
2 5 4

11
1 1

x x
; xf (x) x

ax ; x

     
 

1xدر نقطة    ؟پيوستگي راست دارد 

1( 2   2( 4   3( 3   4 (3     
2fوضعيت تابع  - 104 (x) [sin x] [x]   0اطراف نقطة درx  چگونه است؟ 

  فقط پيوسته از راست )2      پيوسته )1
  ناپيوسته از چپ و ناپيوسته از راست) 4    قط پيوسته از چپف )3

اگر  - 105
2

2
2 1 2

1x

x xlim
ax

 



حاصل گاه آنباشد،  

2
21

2 1
1x

x xlim
ax

 


 كدام است؟ 

1( 1   2( 3
2   3(    4 (     

21xاگر  - 106

xlim
x ax b

 
 

aحاصل گاه آن،  b كدام است؟ 

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

تابع اگر نمودار  - 107
2

2 1
ax bxf (x)

x





0xبراي     ،حاصلبه شكل زير باشدa b كدام است؟ 

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

fتابع  مشتق - 108 (x) sin x  0بازة در چند نقطه از 2[ , ]برابر صفر است؟ ، 
  سه ) 4  دو )3  يك )2  صفر )1

2f تابع - 109 (x) x a x   21. اگر مفروض است
1 6

1x

f (x) f ( )lim
x





 برابر كدام است؟ aباشد، مقدار  

1 (22  2 (20  3 (18  4 (10  
2در نقطة زير مطابق شكل  gاگر خط  - 110 3A( , fنموداربر  ( (x)  2مماس و 2f ( )  گاه عرض از مبدأ خط ، آنباشدg كدام است؟ 

1 (1-    
2 (2    
3 (1    
4 (3-    
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 .........هر سنگواره  -111

  باشد.  شامل بقاياي يك جاندار در گذشته مي) 2 . هاي مختلف استمختلف زندگي در زمان )هاي( شكل دهندةنشان) 1
  باشد.  گذشته ميشامل اطالعاتي دربارة جانوران مختلف در ) 4 از قسمت هاي سخت بدن جاندار تشكيل شده است.) 3

  .........ها نقش دارند، در تعيين سرنوشت آنهمگي هاي مقابل ساختارهر پروتئيني كه  -112
  فعاليت كند. سازندة خود ممكن نيست در هسته سلول ) 1
  باشد.  داراي جايگاه فعال ميدر ساختار خود ) 2
  شود. با اگزوسيتوز از سلول خارج مي) 3
  آمين هست.   داراي يك انتهاي آزاد) 4

در  .........كند، تولد فرزندي با گروه خوني ازدواج مي Bبا گروه خوني سالم و بالغ با مردي  Aبا گروه خوني سالم و بالغ زني  -113
 كند.تري نميكمك بيشهاي خوني نسبت به ساير گروهوالدين يك از هيچتعيين ژنوتيپ قطعي 

1 (A  2 (B  3 (AB  4 (O  
  .........توان گفت ينم ،شوديانجام م يرتصادفيغ يهازشيآم هار آنكه د يهايتيدربارة جمع -114

  افتد.ها در جمعيت اتفاق ميتغيير در فراواني نسبي الل) 2  است. ينيب شيپمورد نظر قابل تيدر جمع ريي) تغ1
 دارد. يانند ژن نمود افراد بستگبه رخ نمود هم تيجمع يها زشي) آم4  شود.هاي موجود در جمعيت دچار تغيير ميتعداد انواع الل) 3

 از جفت ساختارهاي زير كدام يك به ترتيب ساختارهاي آنالوگ و كدام يك ساختارهاي همتا هستند؟  -115
  بال پرنده و بال ملخ ـ بالة دلفين و دست گربه ) 2  و بالة دلفين ـ دست انسان و بال كبوتر  پشتدست الك) 1
  بالة دلفين و دست انسان ـ دست گربه و دست سوسمار) 4  ـ بال پروانه و بال كبوتر و بال پرنده  پاي مار پيتونبقاياي ) 3

 است؟ نادرستكدام عبارت  -116
  دهد. زايي دگر ميهني همانند هم ميهني، جدايي توليدمثلي رخ ميگونهطي در ) 1
  گردد. زايي دگرميهني، يك جمعيت به دو قسمت جداگانه تقسيم ميدر گونه) 2
   شود.برخي افراد ايي هم ميهني، جهش مي تواند مانع انجام آميزش موفقيت آميز بين زدر گونه) 3
  فزايد. تواند بر ميزان تفاوت بين دو جمعيت بيميزايي هم ميهني برخالف دگر ميهني، رانش ژن در گونه) 4

مـود ايـن صـفت بـه شـكل      نذرت ژننـوعي  باشـد. در آندوسـپرم   جايگاه ژني مي 3صفتي با  ،رنگ در نوعي گياه ذرتصفت  -117
AAaBbbDDd براي اين صـفت   .........نمود زاي اين گياه داراي ژناست. لولة گردة تشكيل شده براي لقاح اسپرم با سلول تخم

هاي بارز مربوط به (الل.  ......... AaBBDdنمود بوده و شدت رنگ قرمز در ذرت ايجاد شده پس از اين لقاح بيشتر از گياهي با ژن
 باشند.)هاي نهفته براي رنگ سفيد ميقرمز و اللرنگ 

1 (aBd 2  ـ نيست (ABD 3  ـ است (AbD 4  ـ است (abd ـ نيست  
 انواع جانداران قطعاً درست است؟همة كدام گزينه درباره همانندسازي مولكول دنا در  -118

  شود. تن انجام ميآغاز همانندسازي در چندين نقطه در هر فام) 1
  تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظيم شود. مياي در چرخة ياختهآغاز همانندسازي  هايتعداد نقطه) 2
  آنزيم داراي توانايي شكستن پيوند بين نوكلئوتيدها ممكن است داراي فعاليت پليمرازي نباشد. ) 3
  ز آن جدا شوند. ها اهاي همراه آن يعني هيستونقبل از همانندسازي دنا بايد پيچ و تاب دنا باز و پروتئين) 4

دقيقه  35 وقت پيشنهادي :  ها + تغيير در اطالعاتي وراثتي هاي اطالعاتي + جريان اطالعات در ياخته + انتقال اطالعات در نسلمولكول
 62تا  1هاي صفحه: 3شناسي زيست

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف
  

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد. 10گذاري چند از ، هدفشناسيزيستهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  

  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
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  .........تواند مي .........اي كه اي از ژن مربوط به نوعي پروتئين تك رشتههر رشته -119
  ايش شود. پيرشود ـ در طي همانندسازي رونويسي مي) 1
  قرار گيرد. در ياخته مراز ـ الگوي نوعي آنزيم پلي شودمحسوب ميرمزگذار ) 2
  هاي اگزون و اينترون باشد. داراي كدون آغاز است ـ داراي بخش) 3
  آنزيم هليكاز نيز قرار گيرد. بسپارازي فعاليت الگوي رشتة گيرد ـ الگوي رونويسي قرار مي) 4

اي يا ها داراي قند پنج كربنه و باز آلي تك حلقهدر هسته وجود دارند كه هر واحد تكرارشونده آن زيستي يانواعي از بسپارها -120
 است؟ نادرستها در رابطه با اين مولكول اي است. كدام مورددوحلقه

  شود. ها پيوند كوواالنسي ميان قند و گروه فسفات ديده ميانواع آن ةدر هم) 1
  شوند. بار توليد ميتنها يك ايياختهچرخه  طيهيدروژني دارند، در  هايهايي كه در ساختار خود پيوندآن همة) 2
  باشد.مي ADPهاي فسفات متفاوتي با داراي تعداد گروه ها،هر واحد تكرارشونده در ساختار آن) 3
  اي هستند.  هايي كه در ساختار خود قند ريبوز دارند، تك رشتهآن ةهم) 4

 در مورد بيماري ماالريا كدام عبارت درست است؟  -121
  را آلوده كند. شكل خوني داسيازنظر كمالص نمود ناخهاي قرمز افراد داراي ژنتواند گويچهعامل اين بيماري نمي) 1
  خوني داسي شكل، نسبت به ماالريا مقاوم نيستند. نمود خالص از نظر كمبا ژن افراد يك ازهيچ) 2
sداراي ژنوتيپدر افراد ) 3 sHb Hb ،يابد. مي افزايش ترشح نوعي هورمون به خونعملكرد اندام سازندة صفرا ميزان  ةدر نتيج  
  هستند. مربوطه (هاي) خوني داسي شكل بر روي كروموزوم از نظر كم سالمت ةافراد مقاوم به بيماري ماالريا، فاقد دگر) 4

شود، تر ميپپتيد حاصل كوتاهبدون تغيير در چارچوب خواندن، طول پلياثر آن  دركه كوچك كدام گزينه دربارة نوعي از جهش  - 122
 صحيح است؟ 

  قطع اندازة رونوشت اوليه حاصل از ژن تغيير خواهد كرد. طور به) 1
  يابد. هاي رناي پيك توليد شده در ياخته كاهش ميتعداد مولكول) 2
  ژن وجود دارد. در هر رشتة براي ايجاد آن نياز به تغيير در بيش از يك نوكلئوتيد ) 3
  شود. ار تغيير ميزيرواحدهاي ريبونوكلئيك اسيد توليد شده دچبازهاي آلي توالي ) 4

 هاي قرمز بالغ خون انسان چند مورد صحيح است؟بارة هر پروتئين در گويچهدر -123
  يا مارپيچ ها ايجاد شده است.  در پي تاخوردگي بيشتر صفحات و )الف
  با تشكيل پيوندهاي پپتيدي در ساختار اول نقش دارد.هر آمينواسيد  ب)
  دارد. اي نقشياخته حاصل از تنفسدر حمل گاز كربن دي اكسيد  ج)
  ي هيدروژني است.هادر ساختار زيرواحدهاي خود داراي پيوند د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 .............. ترتيبها است كه بهويژگي ساختاري از پروتئين» پروتئين ميوگلوبينساختار نهايي «و » ايصفحه اولين تاخوردگي« -124
  شود.ايجاد ميكامل  ،بعدي پروتئينشكل سه –افتد مياتفاق نپپتيد پليهاي رشته در همة بخش) 1
  محدوديتي براي قرارگيري آمينواسيدها ندارد. –شود مشخص مي ،توسط نحوة آرايش زيرواحدها) 2
  شوند.پپتيدي به هم متصل ميچند رشتة پلي –شوند آمينواسيدها توسط پيوند هيدروژني به يكديگر متصل مي) 3
  شود.به كمك پيوندهاي هيدروژني تشكيل ميفقط اساس ساختار آن  –يابند گريز، در كنار يكديگر تجمع ميآمينواسيدهاي آبRهايگروه) 4

  .........گفت كه  تواننمياستر است، در دو طرف خود داراي پيوند فسفوديها د موجود در دناي آنهايي كه هر نوكلئوتيياختهدربارة  - 125
  خواري شوند. توانند بيگانههاي سرتولي ميتوسط ياخته) 1
  ديگر قرار دارند. در مقابل يكها دناي آنجايگاه آغاز و پايان همانندسازي ) 2
  . ندكار برده شدهدر آزمايشات گريفيت همانند ايوري و همكارانش ب) 3
  گيرد.  ورت ميص ي غشادارهادرون برخي اندامكها آنهاي شيميايي بخشي از واكنش) 4

 .  ......... ،دخالت دارد DNA در .........پيوند  .........در يك ياخته يوكاريوتي هر آنزيمي كه در  -126
  است.  بين نوكلئوتيدها استرپيوند فسفودي ايجادشكستن ـ هيدروژني ـ فاقد توانايي ) 1
  . د هيدروژني را نداردپيونمستقيم وانايي شكستن ت، آنزيمياستر ـ در عمل تشكيل ـ فسفودي) 2
   دهد.، عمل رونويسي را انجام مي DNA مولكول هايشكستن ـ هيدروژني ـ از يكي از رشته) 3
  تواند بر شكستن پيوندهاي هيدروژني تأثيرگذار باشد. استر ـ تنها در حين رونويسي ميتشكيل ـ فسفودي) 4
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  .........مرحلة  هايآزمايش .........دست آمد، وجه ثتي بهاطالعات اوليه در مورد ماده وراطي آن ي كه اتآزمايشدر  -127
  ها است. ، در استفاده از گرما براي كشته شدن باكتري2و  1تمايز ـ ) 1
  ها است. بر موش دار زندهپوشينهباكتري زايي ، در بررسي اثر بيماري4و  3تشابه ـ ) 2
  باشد.مي هابدن به موشبه  در ورود پوشينه، 4و  1تمايز ـ ) 3
  ها است.ن موش، در وجود باكتري كشته شده در بد3 و 2تشابه ـ ) 4

 كند؟كامل مي نادرستيچند مورد عبارت زير را به -128
  » .........هايي در كاهش انرژي فعالسازي واكنش ها نقش دارند؛ اين تركيبات فقط در بدن يك مرد سالم و بالغ، آنزيم« 

  ي به نام جايگاه فعال دارند. الف) يك بخش سه بعدي و اختصاص
  دهند.را افزايش مي ياختهها درون ب) امكان برخورد مناسب مولكول

  ج) در انجام واكنش هاي سنتز آبدهي يا آبكافت(هيدروليز) نقش دارند.
  د. نشوتأثير گرماي شديد دچار تغيير در شكل سه بعدي خود ميد) تحت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  .........ها در آنمحل توليد و فعاليت آنزيم هليكاز هايي كه ياختهدر  -129

    غاز همانندسازي وجود دارد. در هر مولكول دنا، چندين نقطة آ تواند متفاوت باشد،مي) 1
  همواره يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي اصلي وجود دارد.  مشابه است، همواره) 2
  كند.تواند براساس شرايط رشد و نمو تغيير ي آغاز همانندسازي ميهاعداد جايگاهت تواند متفاوت باشد،مي) 3
و فوليپيد و داراي پـروتئين  هر مولكول دنا، به ساختار غشاي متشـكل از دواليـه فسـ   مشابه است،  همواره) 4

  متصل است.كربوهيدرات 
 است؟ نادرستكدام گزينه درباره شكل مقابل  -130

  يديندار پيريميآلي نيتروژنالف: نوعي باز) 1
  استر بين نوكلئوتيدهاب: بخشي از پيوند فسفودي) 2
  ج: نوعي باز آلي مشترك بين انواع نوكلئيك اسيدها) 3
  د: محل قرارگيري اتم اكسيژن در ساختار قند پنج كربني  ) 4

  

دناي اوليه شكسته استرِ هاي ارائه شده براي همانندسازي دنا كه در آن پيوندهاي فسفوديكدام عبارت، دربارة هر يك از طرح -131
 شود، درست است؟نمي
  يكسان است.  در هريك از دناهاي حاصل از همانندسازي،تعداد و ترتيب نوكلئوتيدهاي به كار رفته ) 1
  شود. هاي حاصل ديده ميDNAپس از دو دور همانندسازي، بخشي از دناي اوليه در نيمي از ) 2
  شوند. وارد مي همانندسازيحاصل از هاي DNAد تنها به يكي از هاي دناي جديرشته) 3
  شود. پيوندهاي هيدروژني دناي اوليه در طي همانندسازي شكسته نمي) 4

هاي هاي بارز، رنگ قرمز و دگرهصفت رنگ در نوعي ذرت، صفتي با سه جايگاه ژني است و هر جايگاه دو دگره دارد و دگره -132
 AABBCCنمودهاي نمودهاي دو آستانه طيف كه قرمز و سفيد هستند به ترتيب ژنآورند و رخوجود مينهفته، رنگ سفيد را به

هاي والد از وجود آيد، ذرتنمود دو آستانة طيف بههايي با رخنمود يكسان، ذرترا دارند. اگر از آميزش دو ذرت با ژن aabbccو 
 بيشتري دارند؟  نظر رنگ به كدام ذرت شباهت

1 (AaBBCc  2 (aaBbCc  3 (AABbcc  4 (AaBBCC  
  .........تواند مي .........در  .........هاي مريستمي گياه زنبق ياخته .........فاقد هسته زندة اي در جانداران تك ياخته -133

  . باشدجايگاه ـ بيش از يك  DNAهمانند ـ تعداد جايگاه آغاز همانندسازي ـ يك مولكول ) 1
  همانندسازي ـ فعاليت نوكلئازي داشته باشد.  هايهمانند ـ آنزيم هليكاز ـ دوراهي) 2
  ـ دوجهتي باشد.  DNA هايبرخالف ـ همانندسازي ـ مولكول) 3
  ـ در مواردي رخ دهد.  درون سيتوپالسم DNAبرخالف ـ ويرايش ـ ) 4

 اي دارد؟شود، چه مشخصهساخته مي 3كه توسط رنابسپاراز  غيركوچكي نايشود برخالف رساخته مي 2كه توسط رنابسپاراز  غيركوچكي رناي - 134
    تواند پيش از پايان رونويسي، به زيرواحدهاي رناتن متصل شود. مي) 1
  خورد. اي روي خود تا ميدر ساختار نهايي، مولكول تك رشته) 2
    ترجمه، به زيرواحد كوچك رناتن اتصال دارد. تمام مراحل در طي ) 3
  شود. پس از رونويسي، به طور قطع دستخوش تغييراتي مي )4

الف

ب

ج

د

{
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  .........ايوري و همكارانش برخالف گريفيت در آزمايشات خود،  -135
  هاي زندة بدون پوشينه استفاده كردند. دار و باكتريهاي كشته شدة پوشينهاز باكتري) 1
  پهلو را شناسايي كنند.  هاي مولد سينهتوانستند ماهيت و ساختار مادة وراثتي در باكتري) 2
  ها ايجاد كنند. هاي بدون پوشينه به موش، توانستند عالئم بيماري را در آنبا تزريق باكتري) 3
  پهلو شدند. مولد سينه يهابا تخريب آنزيمي نوعي بسپار زيستي، مانع از انتقال صفت بين باكتري) 4

 ل يوكاريوتي صحيح است؟در سلوپروتئيني چند مورد دربارة همة عوامل رونويسي  -136
  در تنظيم بيان ژن قبل از رونويسي نقش ندارند.* 

  كند.ها به افزاينده، در اثر عواملي تغيير مي* تمايل پيوستن آن
  .ها نقش دارد، در توليد آندرون هسته * فعاليت گروهي از عوامل رونويسيِ

  ا ژن(ها) قرار بگيرند.توانند در تماس بميانواع مختلفي دارند و ها * اين پروتئين
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

كند، پس از رشد، تقسيم و تمايز ژن ويژه برخورد ميكه براي نخستين بار با يك آنتيهنگامي Bانسان، نوعي لنفوسيت در  -137
  ؟حاصل از تقسيم و تمايز كدام است هايآورد. ويژگي مشترك همة اين ياختهوجود ميتعدادي ياخته به

  شوند.توسط يك نوع رنابسپاراز رونويسي ميها در آنادتن و پرفورين ژن هاي پ) 1
  شود.  ها، فقط در درون هستة سلول انجام ميرت ياخته بر مراحل تنظيم بيان ژننظا) 2
  شوند. رونويسي مي 2همواره توسط رنابسپاراز نوع ها،آن ةهاي ريبوزومي در هستژن هاي پروتئين) 3
  شود. همانند توالي پايان رونويسي، توسط يك نوع آنزيم رنابسپاراز رونويسي ميها نآراه انداز هر ژن ) 4

 ».........در مرحلة «كال در محيط كشت سترون فعال هاي در ياخته -138
  كند. انتخاب ميرونويسي آغاز محل نوكلئوتيد مناسب را به عنوان از رونويسي، آنزيم رنابسپاراز به تنهايي آغ) 1
  شود. جفت مي يونين با رمزة آغازرناتن، رناي ناقل متيك آغاز ترجمه، پس از اتصال زيرواحدهاي ) 2
  شود.  بين بازهاي آلي دو رشته شكسته يك ژن پيوند ي ازهايدر بخش ممكن است طويل شدن رونويسي،) 3
  شود. رناتن، رناي پيك آزاد مي زيرواحدو جدا شدن دو  Eپايان ترجمه، پس از خروج آخرين رناي ناقل از جايگاه ) 4

 كند؟كامل مي يكدام گزينه عبارت زير را به درست -139
 .» ......... نيستاز اين مرحله، ممكن  .........شود بالفاصله رناتن مي .........وارد جايگاه  UAGترجمه كه توالي سه مرحلة اي از مرحلههر در «

1 (P  تيد با ايجاد پيوند هيدروژني در جايگاه پپرشتة پلي متصل بهـ پس ـ رناي ناقلA  .رناتن قرار گيرد  
2 (A  .ـ قبل ـ تشكيل پيوند اشتراكي بين كربن و نيتروژن در اين جايگاه رناتن انجام نشود  
3 (E هاي زيستي مشاهده شود.سپاربين بدو نوع پيوند  نـ پس ـ شكست  
4 (P ي رناتن انجام شود. جاي، بدون جابهـ قبل ـ ورود رناي ناقل به رناتن  

 .  .........شود و محصول اولية آن مولكولي است كه انجام مي .........توسط  ......... (هاي)در ياختة كشندة طبيعي رونويسي از ژن -140
  استر دارد. ـ در ساختار خود پيوند فسفودي 2عوامل رونويسي ـ رنابسپاراز ) 1
   ، داراي پيوند هاي پپتيدي است.د ـ در ساختار خو 1پرفورين ـ رنابسپاراز ) 2
  شود.پس از اتصال به رناتن، به كمك اجزاي آن ترجمه ميـ  2ـ رنابسپاراز  سلوليهاي درونپروتئين) 3
  شود. ـ از هسته خارج مي 3آن ـ رنابسپاراز  مناسبد يعامل اتصال رناي ناقل به آمينواس) 4

 كند؟ يدرستي تكميل معبارت زير را بهكدام گزينه ،  -141
 .........اي كه در مرحلهنوعي پروتئين رمزهاي وراثتي  يسيرونو از در مراحل مختلف ساخت مولكول حاصل ،به طور معمول«

  ».  .........امكان 
  دارد. نكوتاهي از ريبونوكلئوتيدهاي رنا وجود  مشاهده زنجيرة - شود شروع ميمولكول دنا پيوندهاي هيدروژني ) شكستن 1
  انداز دنا وجود دارد. مشاهده رونوشت دئوكسي ريبونوكلئوتيدهاي راه - كند انداز را شناسايي ميپاراز راه) رنابس2
  شودـ  باز شدن دو رشته دنا وجود ندارد. دار پيوند برقرار ميدار و دئوكسي ريبونوكلئوتيدهاي آدنين) بين ريبونوكلئوتيدهاي يوراسيل3
  وجود دارد. (RNA)در رنا AUG كدونشود ـ مشاهده حداقل يك در مولكول رنا مشاهده مي پايان رونويسي توالي) رونوشت 4

 جانداران صحيح است؟همة  دنا در طور حتم در مورد فرايند همانندسازيكدام عبارت به -142
  شود. ند تأمين ميانرژي موردنياز فراي ،هاي آزاد درون هستهبا افزايش غلظت فسفاتدر هنگام طويل شدن هر رشته دنا همراه ) 1
  ممكن است هر يك از نوكلئوتيدهاي سازندة دو رشتة مولكول دنا، طي فرايند ويرايش با يك نوكلئوتيد ديگر جايگزين شود. ) 2
   قابليت نوكلئازي ندارند. هابرخي از آناند و همگي درون سيتوپالسم ساخته شدهدنا هاي پروتئيني دخيل در فرايند همانندسازي آنزيم) 3
  گيرد. توسط آنزيم هليكاز صورت نمي ،دنامولكول باز كردن مارپيچ  همانندهاي هسته باز كردن پيچ و تاب دنا از گروهي از پروتئين) 4
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 كند؟درستي تكميل ميكدام عبارت، جمله زير را به -143
  » .........، كيل مي شودمجدداً تش خودكه مارپيچ دنا حول محور  ،توسط يك رنابسپارازاي از رونويسي ر هر مرحلهد«
  شود. دنا مشاهده نمي مولكولجدا شدن رنابسپاراز از ) 2  انداز ديده شود. رنابسپاراز به راههمان ممكن نيست اتصال ) 1
  كند. كاهش پيدا مي در دنا مانندساختار حباباندازه ) 4  توان حركت رنابسپاراز بر روي دنا را مشاهده كرد. نمي) 3

 ؟كندتكميل ميبه درستي  بارت زير را، عچند مورد -144
  ».........كدوني هر نوع توالي آنتي«

  ريبوزوم قرار بگيرد.   Aتواند در جايگاه ب) مي  شود.  الف) به آمينواسيد خاصي متصل مي
  ست.اي اد) جزئي از يك مولكول تك رشته ست.  اهيدروژني با خود مولكول رناي ناقل  هايج) فاقد پيوند

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 .........اي همانند انتخاب طبيعي رانش دگره -145

  دهد.  ها را تغيير ميبر اثر رويدادهاي تصادفي، فراواني دگره) 2    در انتخاب افراد سازگار با محيط نقش دارد. ) 1
  دهد.  ا كاهش هاي فردي در جمعيت رتفاوت تواندمي) 4  شود. در بسياري از مواقع در هنگام وقوع تشخيص داده نمي) 3

 است؟ غيرممكنجديد شود، در اين صورت، تولد كدام فرزند ديده مي ABOنفره، هر چهار نوع گروه خوني  4در يك خانوادة  -146
  پسري داراي يك كربوهيدرات گروه خوني مشابه پدر و يك كربوهيدرات گروه خوني مشابه مادر) 1
  هاي قرمز گويچهوهيدرات به غشاي كنندة كربدختري داراي تنها يك نوع آنزيمِ اضافه) 2
  دختري داراي گروه خوني متفاوت با فرزندان ديگر خانواده و مشابه يكي از والدين) 3
  ABOهاي گروه خوني در جايگاه ژن مربوط به ساخت آنزيممشابه پسري داراي دو دگرة ) 4

  .........قرمز بالغ  گويچةهر مولكول موجود در غشاي  -147
  در تعيين گروه خوني فرد نقش دارد. ) 2    ي آنزيمي ساخته شده است. توسط فرايندها) 1
  كند. نقش ايفا ميسلول،  ياز غشادر نقل و انتقال مواد ) 4    داراي توالي آمينواسيدي منحصر به فرد است. ) 3

 د زير ضروري است؟ هايي كه در تجزية مالتوز دخالت دارند، چند موردر باكتري اشرشياكالي، به منظور ساخته شدن آنزيم -148
  الف) مالتوز به توالي خاصي از دنا متصل شود. 

  ب) در محيط باكتري قند مالتوز وجود داشته باشد. 
  نابسپاراز از روي توالي خاصي از دنا برداشته شود. ج) مانع سر راه ر

  د) با ايجاد خميدگي در دنا عوامل رونويسي در كنار هم قرار گيرند. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 .  .........شود ها ميجانوران باعث ارتباط بين نسل مثل جنسيتوليد توان گفت عاملي كه درطور حتم ميبه -149
  د.  كنه وراثتي به نسل بعد منتقل ميهايي در مادهاي والدين را به صورت دستورالعملويژگيهمواره ) 1
  كند.  ايجاد مي ميتوزبليت تشكيل دوك تقسيم و انجام تقسيم اي با قا، ياختهسالم و طبيعي در صورت شركت در فرايند لقاح) 2
  هايي است كه قابليت تعيين هر يك از صفات مربوط به گونه آن جانور را داراست. دناي خود، حاوي ژن هايدر مولكول) 3
  دهد.  هاي همتا رخ ميري كروموزومبين كروماتيدهاي غيرخواه(ها) از مراحل آن تبادل ژن يبه دنبال تقسيمي ايجاد شده است كه طي يك) 4

با زني كه وضعيت مشخصي از نظر  Bاز ازدواج مردي مبتال به بيماري هموفيلي و فنيل كتونوري و داراي گروه خوني -150
فنيل  مبتال به يهاي هموفيلي و فنيل كتونوري و گروه خوني ندارد، چهار فرزند متولد شده است كه فرزند اول، پسربيماري

مبتال به هموفيلي و داراي سالم ازنظر فنيل كتونوري و و فرزند دوم، دختري  ABكتونوري و هموفيل و داراي گروه خوني 
مربوط به ( iفنيل كتونوري و داراي الل مبتال به سالم ازنظر هموفيلي و خوني و فرزند سوم دختري  از لحاظ گروه BBDDنمود ژن

(الگوي توارث فنيل كتونوري نوعي ؟ نيستاست. كدام گزينه در مورد فرزند چهارم اين خانواده محتمل ) ABOگروه خوني
 سته به جنس و نهفته است.)ببيماي غيروا

   يگروه خونازنظر  BOddنمود هموفيلي و داراي ژن بيماري دختري ناقل از نظر) 1
  ي سالم و داراي ژنوتيپ خالص از نظر بيماري فنيل كتونوريدختر) 2
  به هموفيلي و داراي گروه خوني مشابه مادر پسري مبتال) 3
HXنمود پسري داراي ژن) 4 YAODD و بيماري هموفيلي از نظر گروه خوني  

 كند؟ كامل مي درستيبهكدام گزينه عبارت زير را  -151
متولد شده است، در اين صورت دگره اين بيماري قطعاً روي كروموزومي كه حاوي دگره بيماري .........زني از ازدواج مرد و «

  (بدون درنظرگرفتن جهش)» .  .........هموفيلي است 
  دختر بيمار ـ قرار نداردسالم، ) 2  درپسر بيمار ـ قرار دا سالم،) 1
  درالم ـ قرار دادختر س، بيمار) 4  پسر سالم ـ قرار ندارد، بيمار) 3
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 است؟ نادرستبا توجه به تغييرات رناي پيك چند مورد از موارد زير  -152
  ها نخواهد داشت. ها از ماده وراثتي، تأثيري بر ساختار اول پروتئينهاي ژن به دليل حذف شدن آنالف) رخداد جهش در اينترون

  دهد. تايي نوكلئوتيد باشد، تغيير در چارچوب خواندن رخ نميهاي سهب) رخداد جهش در رونوشت اگزون اگر به صورت حذف شدن دسته
  تر است. الغ نسبت به رناي اوليه كوتاهبپيك رناي  مولكول هاي جانداراني كه داراي تنظيم منفي رونويسي هستند، طولژن همةج) در 

  داشته باشند. از هم هاي مختلف و فاصله متفاوتي زهتوانند اندااگزون مي هاي، تواليروي مولكول دناهاي متوالي د) در حد فاصل بين ژن
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كدام گزينه صحيح است؟با توجه به عوامل بر هم زنندة تعادل جمعيت،  -153
  كنند.  هاي ظاهري و رفتاري انتخاب ميجانوران جفت خود را براساس ويژگي ،در هر نوع آميزشي) 1
  شود. ها ميباعث افزايش تنوع و تغيير در فراواني نسبي اللكند و يجاد مياهاي جديد در جمعيت دگره هر جهش،) 2
  شود. هاي هر دو جمعيت ميو تغيير در فراواني نسبي دگره أشارش ژني باعث افزايش تنوع در جمعيت مبدنوع هر ) 3
  است. شديدتر  ،ترهاي كوچكدر جمعيتآن دهد و تأثير اي به صورت تصادفي رخ ميرانش دگره) 4

 .نيستمورد انتظار  .........رخ دهد،  .........اگر جهشي در  -154
   انداز توسط رنابسپارازراه اتصالاختالل در  – هاي مربوط به تجزية مالتوزژنتنظيم مثبت رونويسي در محل اتصال فعال كننده ) 1
  (ها)رونويسي توسط آنزيمكاهش سرعت عمل  –توالي افزايندة مربوط به ژن نوعي پروتئين در بدن انسان ) 2
  تغيير در توالي آمينواسيدي پروتئين –اي در انسان رشتهراه انداز مربوط به ژن نوعي پروتئين تك) 3
    پپتيديتغيير در مقدار توليد محصوالت پلي –هاي تجزيه كنندة الكتوز توالي اپراتور مربوط به ژن) 4

 كدام گزينه. ها به پادزيست را توضيح دهدد علت مقاومت جمعيت باكترينتواميجمعيت ل بر هم زنندة تعادل نوعي از عوام -155
 دربارة اين عامل صحيح است؟

  دهد. كند و گوناگوني را افزايش ميتر ميرا غني هاي جديد خزانة ژنا افزودن دگرهب )1
  دهد. ها را تغيير ميگرهبستگي دارد و فراواني نسبي دها آننمود ژن همانندافراد جمعيت نمود به رخهمواره ) 2
  را كاهش دهد. جمعيت تواند گوناگوني افراد و همانند آن مي شودافراد جمعيت منجر ميبه سازش اي دگره) برخالف رانش 3
  شود. ها در زنده ماندن و توليدمثل ميمنجر به افزايش شانس آنجمعيت، همواره ) با ايجاد تغيير در افراد 4

 وجود دارد.  .........هاي امكان وقوع پديده كراسينگ اور در ياخته .........در چرخة زندگي  -156
  گندم ـ آندوسپرم دانهگياه ) 2    بكرزايياز زنبور عسل ـ پيكري زنبور حاصل ) 1
  تخمك سازندةمار ـ ) 4  داراي سلول تخم احاطه كنندة كيسه روياني لوبيا ـ گياه ) 3

 .  .........تواند ضي، ميتنوع در يك جمعيت فر .........عامل هر  -157
  شود.  فرددهنده ـ منجر به ايجاد الل جديد در افزايش) 2  بر توانايي بقاي جمعيت در شرايط محيطي جديد مؤثر باشد.كننده ـ حفظ) 1
  د.ها شوهمواره باعث ايجاد تركيب جديدي از دگرهكننده ـ حفظ) 4 شود.  تغيير در ميزان ژنوم هر فرددهنده ـ كاهش) 3

گزينه  كدامباشد، (غيرواسته به جنس و نهفته) پدر سالمي داراي يك پسر هموفيل و يك دختر داراي بيماري فنيل كتونوري  اگر - 158
 درست است؟درباره اين خانواده 

  ) مادر خانواده قطعاً از نظر هموفيلي سالم هست.1
  سالمي به دنيا بيايد.  ) ممكن است در اين خانواده پسر كامال2ً
  ز نظر اين صفات، ژنوتيپ پدر به قطعيت قابل تعيين نيست. ) ا3
  رود. ) براي دختر اين خانواده از نظر اين صفات، فقط يك نوع ژنوتيپ انتظار مي4

براسـاس   ؛اسـت  هـا هاي سـاختاري كرومـوزوم  ها، جهشاز انواع اين جهش يجهش ممكن است در مقياس بزرگ رخ دهد. يك -159
   ؟تاسدرست توضيحات كدام گزينه 

   زنبور نر رخ مي دهد.دار هستهياخته هاي پيكري جهش مضاعف شدن در ) 1
  كند.  دنا تغيير مي )هاي( ئوتيدي مولكولها توالي نوكلآن مختلف انواع در ) 2
  د.  نكنجايي تغيير در طول كروموزوم ايجاد ميجهش واژگوني و جابه) 3
  . ناسايي هستند.هاي واژگوني توسط كاريوتيپ قابل شهمواره جهش) 4

هـاي پروكـاريوتي را   ژنشـوندة  بخش رونويسـي كدام تغيير مرتبط با رناي پيك، از پيامدهاي هر جهش كوچكي است كه طول  -160
 دهد؟  تغيير مي

  تغيير تعداد نوكلئوتيدها در رنا) RNA    2 تغيير تنوع بازهاي آلي در) 1
   رناي پيك براي ترجمهتصال رناتن به تغير مدت زمان ا) 4    هاتغيير چارچوب خواندن در رمزه) 3
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بردار سرعت ، 1tصفر تا در بازة زماني يك از نمودارهاي زير در كدام .در حال حركت است xتحركي با شتاب ثابت روي محورم -161
 است؟ xو بردار شتاب در جهت محور  xمتحرك در خالف جهت محور 

t(s)

v( m
s

(

0 t(s)

x(m)

0
t(s)

v( m
s

(

0 t(s)

x(m)

0

(د)(ج)(ب)(الف)

t1 t1
t1 t1

  
    ج ،) الف، ب4   د ،) ب3  الف، ج، د )2  د ،الف )1

داده شده  نشان مقابلدر شكل  ،كندزمان جسمي كه روي خط راست حركت مي –نمودار مكان  -162
جهت محور چند ثانيه در بردار مكان ، 12sدر بازة زماني صفر تا ترتيب از راست به چپ به است.

x  و چند ثانيه در خالف جهت محورx است؟ 
  10و 2) 2  2و 10 )1
  7و 5) 4  5و 7) 3
  

0tدر لحظة  xمحور كه روي را زمان متحركي  –، نمودار شتاب مقابلشكل  -163   با از مبدأ مكان
10mسرعت اولية 

s
 دهد. اندازة سرعت متوسط متحرك در بازة نشان مي ،كرده است عبور

 كند، چند متر بر ثانيه است؟حركت مي xزماني كه در خالف جهت محور 
1( /7 5 2 (12  
3 (15 4 (20  

 ،ندنككه در امتداد خط راست حركت مي، Bو  Aزمان دو متحرك  –نمودار سرعت  -164
مقايسة بين بزرگي سرعت متوسط و تندي در مورد مطابق شكل زير است. كدام گزينه 

 است؟ صحيح 1tمتوسط اين دو متحرك در بازة زماني صفر تا 
1( av av,A ,B| v | | v | ،av, av,A Bs s  

2 (av av,,A B| v | | v | ،av, av,A Bs s  
3 (av, av,A B| v | | v | ،av, av,A Bs s  

4 (av, av,A B| v | | v | ،av, av,A Bs s 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد. 10گذاري چند از ، هدففيزيكهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  زمون امروز چيست؟گذاري شما براي آهدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف

  

دقيقه 40: هاي گواه)هاي طراحي + سؤال(سؤال وقت پيشنهادي  خط راست + ديناميك + نوسان و امواجبرحركت
  62تا  1هاي صفحه :3فيزيك 

0

+v0

-v0 A
B

t1

v( m
s

(

t(s)

t(s)

x(m)

12

1075

t(s)0
4

-10

+10

a( m
s

(
2

10
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1كند، در مبدأ زمان از مكان حركت مي xمتحركي كه با شتاب ثابت روي محور  -165 10x m  12و در لحظةt s  از مكان
x m2 70 4 ،ثانية اول حركت12 در كند. اگرعبور ميs  ندشونده باشد، تندي متحرك در لحظة تنوع حركت متحرك

10t s چند متر بر ثانيه است؟ 
1( 12  2( 5  3( 8  4 (10  

2صورت به SIدر  ،حركت استحال در روي خط راست بتزمان جسمي كه با شتاب ثا –معادلة سرعت  -166 4v t   است .
 ثانية سوم حركت چند متر است؟ 2جايي متحرك در بزرگي جابه

1( 4  2 (8   3 (12  4 (24  
1كند. اين متحرك در لحظة ها حركت ميxمتحركي روي محور  - 167 2t s  4با تندي m

s
2ها و در لحظة xدرخالف جهت محور   6t s 

8با تندي  m
s

 كدام است؟ SIدر  2tتا  1tدرحال حركت است. بردار شتاب متوسط متحرك در بازة زماني  xدر جهت محور  

1( i


2  2 (i


2  3 (i


3  4 (i
4

3  
30Axهاي در مبدأ زمان از مكان Bو  Aدو متحرك  - 168 m  60وBx m  هاي يكسان به سمت يكديگر در حال حركت هستند. با تندي

2اگر دو متحرك با اختالف زماني  5/ s  كنند؟ دو متحرك از كنار هم عبور ميبر حسب ثانيه اي در چه لحظه ،عبور كنند مختصاتاز مبدأ 
1( 5  2 (5/4  3 (/3 75  4 (5/6  

 m شخصي طنابي به جرم كهيوارد شده و هنگام ……واكنش نيروي وزن جسم بر  ،كندهنگامي كه جسمي در هوا سقوط مي -169
 شود.وارد مي ……وارد بر طناب بر (يا نيروهاي) العمل نيروي عكس ،كشدرا به درختي بسته و محكم مي

  درخت–زمين و هوا ) 2    شخص–هوا  )1
  درخت و شخص –جسم ) 4  شخص و درخت و زمين –زمين ) 3

1Fر نيروهاي يثتأجسم تحت زير مطابق شكل  -170
  2وF

 آيد. اگر ضريب از حال سكون به حركت درمي ،بر زير سقف افقي اتاقي

0 سقفبين جسم و جنبشي اصطكاك  N(g شود؟جا مياول چند متر جابه ، جسم در ثانيةباشد /5 )
kg

10 

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

0، جرم جسم درون سطل مقابلدر شكل  -171 5/ kg  و جرم سطلkg1 وسيلة باشد. اگر كل مجموعه بهمي
22صورت كندشونده با شتاب به Tطنابي با نيروي  m

s
يرويي ناندازة كشش طناب و نيروي اندازة  ،باال رود 

m(gچند نيوتون است؟ از راست به چپ ترتيب ند، بهكميكه جسم به كف سطل وارد  )
s210 

1( 12،5  2 (18،4  3 (18،5  4 (12،4  
كه تغييرات آن با زمان  يخالص كيلوگرم از حال سكون تحت تأثير نيروي 4جسمي به جرم  -172

15tجسم در لحظة  ةآيد. تكانبه حركت درمي ،است مقابلمطابق شكل  s  چند كيلوگرم متر
 بر ثانيه است؟

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

N
m=0/5kg

F =1
6

NF =2
8

m

t(s)

F(N)

10 20

4

0
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باشد، بزرگي تكانة  B جسم ، نصف انرژي جنبشيA جسم انرژي جنبشياست. اگر  Bبرابر جرم جسم  A ،4جرم جسم  -173
 است؟ Bچند برابر بزرگي تكانة جسم  Aجسم 

1( 2
2  2 (8  3 (8

8  4 (2  
م برابر شعاع زمين است. اگر جر 2از سطح زمين،  Bاز سطح زمين به اندازة شعاع زمين و فاصلة ماهوارة  Aفاصلة ماهوارة  -174

A ،2 ماهوارة
 است؟ B ةچند برابر وزن ماهوار A ةباشد، وزن ماهوار B برابر جرم ماهوارة 3

1( 8
27  2 (1  3 (6  4 (3

2  
كنيم. در اين حالت افزايش طول فنر نسبت به طول عادي آن را از يك فنر در راستاي قائم آويزان مي mاي به جرم وزنه -175

20cm افقيجرم و فنر را روي سطح افقي با نيروي  طابق شكل مجموعةاست. اگر مF
  به سمت راست بكشيم افزايش طول

24شود و جسم با شتاب مي 16cmفنر نسبت به حالت عادي  m

s
ي كند. ضريب اصطكاك جنبشي جسم با سطح افقحركت مي 

10(كدام است؟  Ng
kg

 نظر شود.)ز جرم فنر صرفو ا 

1( /0 3  2 (/0 25  3 (/0 4  4 (/0 5  
0دهد. اگر دورة تناوب اين نوسانگر برابر حركت هماهنگ ساده انجام مي xبر روي محور  Aبا دامنة  ينوسانگر -176 ثانيه باشد،  /1

2كشد تا نوسانگر از مكان حداقل چند ثانيه طول مي
A

  2به مكان
A

 برسد؟ 

1( 1
30  2 (1

60  3 (1
20  4 (1

40  

100ضريب سختي  گرم را از فنري با جرم ناچيز و 900جسمي به جرم  -177 N
m

دي رها و از طول عا در راستاي قائم آويزان كرده 

1پس از گذشت  .كنيممي 8/ s متر است؟ چند سانتي ،مسافتي كه جسم پيموده استN(g , )
kg

10 10   

1( 198  2 (108  3 (27  4 (189  
 است؟ متر برثانيهچند  vفنر مطابق شكل زير است.  –و جنبشي بر حسب سرعت براي يك نوسانگر وزنه كشساني ار انرژي پتانسيل نمود - 178

1( /0 05    
2 (/0 15  
3 (/0 5    
4 (/0 75  
  

طوري كه در هر يك شمار استفاده شده است، بهثانيه فنر براي جلو بردن عقربة –در يك ساعت كوكي از يك نوسانگر وزنه  -179
 رود. كدام گزينه در مورد اين ساعت درست است؟جلو مي يك ثانيهشمار ثانيه فنر، عقربة –وزنه كامل نوسان 

  افتد.ساعت جلو مي ،اگر ضريب سختي فنر را كاهش دهيم) 2  افتد.جلو ميساعت  ،اگر جرم وزنه را افزايش دهيم )1
  افتد.مي عقباگر ضريب سختي فنر را كاهش دهيم ساعت ) 4 افتد.اگر جرم وزنه را كاهش دهيم ساعت عقب مي) 3

و بيشينة  Bبرابر طول آونگ  A، 2دهند. طول آونگ ساده انجام مي گهندر سطح زمين حركت هما Bو  Aسادة دو آونگ  - 180
 3در هنگام عبور از وضع تعادل،  Aانرژي جنبشي آونگ است. اگر  B، نصف بيشينة نيروي وارد بر آونگAنيروي وارد بر آونگ 

 است؟ Bچند برابر بيشينة شتاب آونگ  Aهنگام عبور از وضع تعادل باشد، بيشينة شتاب آونگ  Bبرابر انرژي جنبشي آونگ 

1( 1
12  2 (3  3 (6 2  4 (12  

m F

300

20
0/6 v( m

s
(

U,K(J)

v
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32صورت به SIاگر معادلة حركت متحركي در  -181 6 2x t t   ز شروع حركت چند متر باشد، متحرك در مدت دو ثانيه بعد ا
     جا شده است؟جابه

1 (30  2 (28  3 (26  4 (24  
زمان آن مطابق شكل زير است.  –كند و نمودار سرعت مستقيم حركت مي يمتحركي در مسير - 182

tشتاب متوسط اين متحرك در بازة زماني s1 2  تاt s2 12ه است؟مربع ثاني بر ، چند متر   

1(1
10  2(5

10  

3(7
  ) صفر4  10

كند و در لحظة رسيدن به نقطة ثانيه طي مي 8را در مدت  Bتا  Aمتري از  80متحركي در مسير مستقيم و با شتاب ثابت فاصلة  -183
B  15سرعتش به m

s
    رسد. شتاب متحرك چند متر بر مربع ثانيه است؟مي 

1 (3
2  2 (3

4  3 (5
2  4 (5

4  
آن زمان  –كند و نمودار مكانمتحركي بدون سرعت اوليه و با شتاب ثابت روي خط راست حركت مي -184

2tاست. سرعت آن در لحظة  مقابلمطابق شكل  s چند متر بر ثانيه است؟    
1 (2  2 (4  
3 (6  4 (8 

ثير سـه نيـروي   كيلوگرم تحت تأ 5جسمي به جرم  -185 
1 15 8F i j    و 

2 21 19F i j    و
3F    شـتاب   بـا قـرار گرفتـه و   4 3a i j   3. اندازة نيروي كندحركت ميF

 ها در اندازه ةكدام است؟ (همSI هستند(.    
1 (4  2 (20  3 (28  4 (48  

دهد. شتاب را نشان مي 480Nدرون آسانسوري، روي يك ترازوي فنري ايستاده است و ترازو عدد  600Nشخصي به وزن -186
210آسانسور چند متر بر مجذور ثانيه و به كدام جهت است؟ حركت  /(g m s )     

1) 3  ، باال2) 2  ، پايين2) 1
1) 4  ، پايين2

  ، باال2

1ضريب اصطكاك جنبشي  روي سطح افقي با kg4جسمي به جرم  -187
كشيم و نيوتون مي 40قرار دارد. جسم را با نيروي افقي  4

كه سرعت جسم توانيم كاهش دهيم بدون اينكند. اين نيرو را حداكثر چند نيوتون ميحركت ميشروع به جسم در جهت نيرو 
210يابد؟  كاهش /(g m s )    

1 (5  2 (10  3 (20  4 (30   
1جرم آن  اي باشد كه شعاع آن نصف شعاع زمين وفرض كنيد سياره -188

ي در سطح آن سياره، شگران جرم كرة زمين باشد. شتاب 4
   ي در سطح كرة زمين خواهد بود؟شگران چند برابر شتاب

1 (1
4   2 (1

2  3 (1  4 (2  
32Nو ثابت فنر  20gاست. اگر جرم وزنه  4cmفنر  –دامنة يك نوسانگر وزنه  -189 / m  باشد، بيشينة تندي نوسانگر چند متر بر

   ثانيه است؟
1 (4/0  2 (8/0 3 (2/1  4 (6/1  

    ؟ژول استمطابق شكل زير است. انرژي مكانيكي نوسانگر چند ميلي 100gانگري به جرم  زمان نوس-نمودار مكان -190
1( / 20 02   2( / 20 04  
3 (/ 20 06  4 (/ 20 08   

t(s)

x(m)

1/25

0/02

v( m
s

(

t(s)
5 10 14

0

10

t(s)

x(m)

2

-8

آزمون شاهد (گواه)  62تا  1هاي صفحه :3فيزيك
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 كند؟ درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به -191

  . .........،  .........برخالف  .........
  شود. نشين ميها ـ بعد از مدتي تهيدها ـ ذرات سازنده سوسپانسيونذرات سازنده كلوئ) 1
  ها ـ همگن هستند.  يدها ـ محلولكلوئ) 2
  ـ ناپايدارند.  هاها ـ محلولسوسپانسيون) 3
  .  ندنكنور را پخش ميها ـ كلوئيدها ـ سوسپانسيون) 4

 كند؟صورت صحيح كامل ميرا بهداده شده چند مورد از مطالب زير جاي خالي  -192

  .  .........اي كه كنندهپاك
  كند.در واكنش با آب گاز اكسيژن توليد مي ،كسيد و پودر آلومينيم استوشامل مخلوط سديم هيدر -
  ندگي دارد. و خاصيت خوراست از نظر شيميايي فعال دهد، ها واكنش ميبا آالينده -
  دست آيد. هاز تركيب پيه گوسفند و سديم هيدروكسيد بتواند مي ،فاقد افزودني شيميايي استطبيعي و  -
 شود.جوش صورت از آن استفاده مي بين بردن اگر داراي گوگرد باشد، براي ازدهد، مي رسوب تشكيلهاي موجود در آب سخت يون با - 

1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  
. اگر تعداد باشدمي 10برابر آن سير شده است،  Rكه بخش غيرصابوني  ةكنندهاي كربن و هيدروژن در يك پاكاختالف تعداد اتم -193

برابر باشد، جرم با زنجيرة هيدروكربني سيرشده ابوني جامد ص كنندةيك پاكهاي كربن تعداد اتمكننده با هاي كربن اين پاكاتم
11  است؟ چند گرم بر مولبرابر با صابوني  ةكنندمولي پاك 12 16 23(H , C , O , Na : g.mol )     

1 (306   2 (294  3 (292  4 (334  
 درست است؟ گزينهكدام  -194

  شود. مول يون توليد مي 3/0ليتر آب،  2اكسيد در باريممول گاز  1/0با حل كردن ) 1
  شود. مول يون هيدروكسيد توليد مي 2از انحالل هر مول دي نيتروژن پنتااكسيد در آب، ) 2
  شود. يدرونيوم توليد ميمول يون ه 4/0ليتر آب، ميلي 500مول ليتيم اكسيد در  2/0با حل كردن ) 3
  رسد.مول بر ليتر مي 1ليتر آب، غلظت يون هيدرونيوم به  5/0نيتروژن پنتااكسيد در مول دي 5/0در اثر انحالل ) 4

دقيقه 30: وقت پيشنهادي  شيميها در خدمت تندرستي + آسايش و رفاه در سايةمولكول
  64تا  1هاي صفحه: 3شيمي 

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف
  

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد. 10ي چند از گذار، هدفشيميهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  

  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
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 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير  -195

  كنند. ) بازها موادي ترش مزه هستند و در سطح پوست، احساس ليزي ايجاد ميآ
  شود. بيني موجود در غذا از ديواره معده ترشح ميجانداران ذره بين بردن ازسيد است كه به منظور ب) اسيد معده، كلريك ا

  شود. خاك استفاده مي بودنپ) از كلسيم اكسيد براي كاهش ميزان اسيدي 
 د. نكند و در تماس با پوست سوزش ايجاد ميندهفلزها واكنش مي ت) اسيدها با همة

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 ام گزينه درست است؟كد -196

  گويند. ميدار اسيد تك پروتون ،تواند يك يون توليد كندبه اسيدي كه هر مولكول آن در آب تنها مي) 1
  گويند. مييونش  ،شودميهاي مثبت و منفي تبديل به فرآيندي كه در آن يك تركيب يوني در آب به يون) 2
  كنند.  دو دسته قوي و ضعيف تقسيم مي بهآب ها در آن اسيدها را بر مبناي ميزان انحالل) 3
  . شونداسيدهاي ضعيف محسوب مي جزوكربوكسيليك اسيدها ) 4

  باشند؟مي حيحصكدام موارد از مطالب زير  -197

  آورد. را به رنگ آبي در مي pH، كاغذ در آب شيرينآ) محلول جوش
  ني دارند. ي الكتريكي يكسايهاي داراي الكتروليت قوي، رساناب) همة محلول

  پ) در خون انسان برخالف معدة انسان، غلظت يون هيدرونيوم از يون هيدروكسيد كمتر است. 
  نيترواسيد بيشتر است. محلول نيتريك اسيد قطعاً نسبت به سرعت واكنش همين نوار با محلول ت) سرعت واكنش نوار منيزيم با 

  ب ـ ت) 4  آ ـ پ ـ ت) 3  آ ـ پ) 2  آ ـ ب ـ پ) 1

198- HF  صورت اسيد ضعيف است كه معادلة يونش آن در آب بهيكHF(aq) H (aq) F (aq)  باشد. يك مول مي
HF(g) هايكنيم. اگر پس از گذشت مدت زماني كافي، مجموع شمار مولكولرا وارد مقدار كافي آب مي HF  يونيده نشده و

 باشند.)ها فرضي مياست؟ (داده كدام HFمول باشد، درصد يونش  2/1موجود در محلول برابر  Fو  Hهاي يون

1 (2/0  2 (1/0  3 (20  4 (10  
 كدام گزينه درست است؟ -199

  وجود ندارند.  OHو  Hهاي يون ،در آب خالصكه گيريم عبارت نتيجه مي دهد. از ايندر آب خالص تغيير رنگ نمي pHكاغذ ) 1

H]ي در هر شرايطخالص براي آب ) 2 ][OH ]     است.  1410
3 (pH دارند.  عكسديگر رابطه و خاصيت اسيدي با يك  
  دارند. همة بازها خاصيت خورندگي ) 4

 پيوندد؟وقوع ميهاي تعادلي بهچه تعداد از موارد زير در همة واكنش -200

  با يكديگر  در لحظة تعادلبرگشت واكنش سرعت رفت و  برابر شدن سرعت واكنش ●
  در لحظة تعادل  هاوردهها و فرادهندهماندن غلظت واكنش ثابت ●
  پس از شروع واكنشدر هر دو جهت رفت و برگشت  هازمان واكنشانجام هم ●
 در لحظة تعادلهاي واكنش دهندهتمام شدن حداقل يكي از واكنش ●

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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برابر ليتر آب حل شود و ثابت يونش اسيدي آن  10كه خاصيت اسيدي دارد در  HXليتر از گاز  48/4 ،اگر در شرايط استاندارد -201
6 18 10 mol.L   ،ادرو است؟چند برابر عدد آووگ ،لولهاي موجود در محنشمار يومجموع باشد 

1 ( 34 10   2 ( 38 10   3 (48 10   4 (/  26 4 10   
 است؟ نادرستكدام گزينه  -202

Hواكنش ) 1 (aq) OH (aq) H O(l)     اسيد و باز است.شدن خنثيواكنش دهندة ، نشان2
  خواهد شد. در محيط اسيدي قرمز و در محيط بازي آبي pHرنگ گل ادريسي همانند كاغذ ) 2
  استفاده كرد.  NaOHبايد از محلول غليظ  ،از اسيدهاي چرب مخلوطيبراي باز كردن مسير لولة مسدود شده با ) 3
  شود. مياستفاده ظ هيدروكلريك اسيد غليحلول ها و مجاري از مبراي باز كردن برخي لوله) 4

2RCOOH(s)موازنه شدة واكنش: مول اسيدچرب طبق معادلة  8/0مقدار  - 203 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)    5با 
محلول  pH ،. با توجه به آناندشدهطور كامل مصرفدهنده بهو هر دو واكنشواكنش داده در دماي اتاق ليتر محلول سديم هيدروكسيد 

 گرم سديم هيدروكسيد موجود بوده است.  .........مقدار  محلول اوليهو در هر ليتر از بوده  .........كار رفته برابر سديم هيدروكسيد به

12 0 3 1 16 23(log / ,H , O , Na : g.mol )     

1 (2/13 ،32  2 (2/12 ،4/6  3 (2/13 ،4/6  4 (2/12 ،32  
گـرم پتاسـيم   برسـانيم، بـه چنـد ميلـي     7/8بـه   5/5از در دماي اتـاق  ليتر محلول هيدروبرميك اسيد را نيم pHكه براي آن -204

139هيدروكسيد نياز است؟  16 1 2 0 3 3 0 5(K , O , H : g.mol ,log / , log / )       

1 (224/0  2 (448/0  3 (336/0  4 (112/0  
 است؟ نادرستكدام گزينه  -205

  والر است. م 3/0شود كه غلظت يون هيدرونيوم در آن حدود معده توليد مي ةليتر شير هس تا ودر بدن انسان بالغ روزانه بين د) 1
  تواند فلز روي يا منيزيم را در خود حل كند. درون معده يك محيط بسيار اسيدي است و حتي مي) 2
  كند.  هاي هيدرونيوم را دوباره جذب ميديوارة داخلي معده به طور طبيعي مقدار كمي از يون) 3
  باشد. ترين ضداسيدهاست كه شامل منيزيم هيدروكسيد ميشير منيزي يكي از رايج) 4

ما دهيم تـا طبـق معادلـة    رگرم از اين تركيب گ 2را در اختيار داريم. اگر به  ايدوره اي از كربنات فلزي از گروه دوم جدولنمونه -206
3موازنه نشدة واكنش  2MCO (s) MO(s) CO (g)  ليتر گاز كربن دي اكسيد در شرايط  448/0مقدار  ،تجزيه شودSTP 

ليتـر هيـدروكلريك اسـيد بـا     گرم از اين تركيب، چنـد ميلـي   5جامد حاصل از تجزيه  ةكامل فراوردشود. براي واكنش آزاد مي
1pH   112نياز است؟ 16(C , O : g.mol )   فراوردة واكنش، نمك كلريد فلز)M (.و آب است 

1 (1   2 (/0 5   3 (1000   4 (500   
 .  .........ند به جز باشصحيح ميهاي زير گزينههمة  -207

  رد. تواند در راستاي پياده كردن اصول شيمي سبز گام بردامي ،مواد جديد به كمك انرژي الكتريكي تهيةن بر الكتروشيمي افزو) 1
  اي از دانش شيمي است كه در بهبود خواص مواد و تأمين انرژي نقش بسزايي دارد. الكتروشيمي شاخه) 2
  اطمينان از كيفيت فراورده در قلمرو توليد مواد دانش الكتروشيمي قرار دارد.) 3
اي از افـزايش سـطح رفـاه و    چهره ،لوازم آشپزي مقاوم در برابر خوردگي و هاي محتوي موادغذاييهاي فلزي انتقال آب، قوطيساخت لوله) 4

  آسايش هستند.  
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 است؟ نادرستهاي زير دهد. چه تعداد از عبارترا نشان مي ها در واكنش فلز روي و گاز اكسيژنفرايند بين اتمشكل زير الگويي از  - 208
165(Zn g.mol )  

ee ۸
e۱۸

e۲

۲ -
-

-

-
e۲ e۸

e۱۸
- -

-

e۲ e۶- -
e۲ e۸- -

(1) (2)  
  ) روي است. 2( ةاتم شمار ) اكسيژن و1( ة) اتم شمارآ

  اكسيژن كاهنده است. گاز روي اكسنده و فلز  ،ب) در اين واكنش
O)به صورت مقابل است: كلي واكنش كاهش در واكنش مپ) ني (g) e O (s))   2

2 4 2   
/گرم روي،  13ت) بر اثر مصرف  236 02 10  شود. مي مبادله شكننده در واكنهاي شركتگونهالكترون بين 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
را نشان  سلسيوسدرجه  20در دماي  XSO4در محلول  Dو  A ،B ،Cدماهاي نهايي حاصل از قرار دادن فلزات  زيرجدول  - 209

 ؟ است نادرستگزينه ، كدام دهدمي

C(s)واكنش) 1 XSO (aq)4  پذير است. انجام  
  ها قرار دارد. تر از ساير گونهپايين ،الكتروشيميايي سريدر  Dگونة جايگاه ) 2
  داري كرد. نگه Bتوان در ظرفي از جنس فلز را مي XSO4محلول) 3
  يك فلز باشند.  متعلق بهتوانند هر دو يم Xو  A نمادهاي) 4

 ها درست هستند؟مقابل كدام عبارت نموداربا توجه به  -210

تـرين چگـالي كـه در سـاخت     فلزي با كم هاي موجود در شكلگونهآ) در ميان 
  وجود دارد.  ،شوداي استفاده ميهاي دگمهباتري

 ،يند هالاشده در فرمنيزيم و فلز توليد گالواني تشكيل شده از ب) ولتاژ سلول 
  ممكن در شكل بيشتر است. گالواني هاي از تمام سلول

  توان آهن سفيد توليد كرد. از فلزهاي موجود در شكل ميبا استفاده پ) 
در حفاظت از  ،دارد روروبهرا در شكل  Eتوان از فلزي كه كمترين ت) مي

 هاي نفتي استفاده كرد. لوله

  پ و ت) 4  ب و ت) 3  ب و پ) 2  آ و ت) 1
را به نيم  (SHE)سلول استاندارد هيدروژن ها، اگر نيمهاي داده شده و پتانسيل كاهشي استاندارد آنسلولبا توجه به نيم -211

2  .  .........متصل كنيم،   .........سلول استاندارد  1 2(E (Pt / Pt) / V)    

1 (A  ـ از كاتد گازH2 شود. خارج مي   
2 (B  ـ غلظت كاتيونFe2 يابد. سلول كاتدي كاهش ميدر نيم  
3 (C يابد. ـ جرم تيغه كاتدي افزايش مي  
4 (D ماند. ـ جرم تيغه آندي ثابت مي  

)دماي مخلوط واكنش پس از مدتي   فلز C)   
A 20  
B  23  
C  26  
D  28  

2

2

3

0 34
0 44
1 66
0 8

A : Cu / Cu E / V

B : Fe / Fe E / V

C : Al / Al E / V

D : Ag / Ag E / V









  

  

  

  

Ag  /Ag

Cu   /Cu

Fe   /Fe

Zn    /Zn

Mg   /Mg

E (V)

+

+

+

+

+

۲

۲

۲

۲
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كدام گزينه وي نيترات استفاده شده است. سولفات و ر (II)هاي مس از محلول Cu)-(Znدر يك سلول گالواني روي ـ مس  -212
2؟ است نادرست 20 34 0 76(E (Cu / Cu) / V , E (Zn / Zn) / V)        

164 65(Cu , Zn : g.mol )   

Znبا گذشت زمان، غلظت ) 1 (aq)2 يابد. در اطراف آند افزايش مي  
SOبا گذشت زمان، غلظت ) 2 (aq)24  يابدمي كاتد كاهشدر اطراف.  
  تغيير جرم الكترود مس كمتر از الكترود روي است. ) 3
  هاي مس است. مخالف جهت حركت يونمتخلخل  هدر ديوارهاي نيترات جهت حركت يون) 4

ـ نقره   - 213 يابـد.  مـي  .........ها محتوي الكتروليت هاي، جرم محلول.........مول الكترون از الكترود  1/0، پس از عبور (Cu-Ag)در سلول گالواني مس 
2 نشـيند.) هـا مـي  روي تيغـه بـر   توليدشـده  (فرض كنيد تمام فلز 0 34 0 80(E (Cu / Cu) / V,E (Ag / Ag) / V)       

164 108(Cu , Ag : g.mol )   

  گرم افزايش 6/7نقره به مس ـ ) 2  گرم كاهش 6/7مس به نقره ـ ) 1
  گرم افزايش 2/15مس به نقره ـ ) 4  گرم كاهش 2/15نقره به مس ـ ) 3

ر هاي انجام شده در نوعي سلول سوختي هيدروژن ـ اكسيژن را به صورت زير از منابع علمي معتبواكنشوزي نيمآمدانش -214
11؟ استها چند مورد از مطالب زير درست واكنش استخراج كرده است، با توجه به اين 16(H , O : g.mol )   

  I) O (g) H (aq) e H O(l) E / V

II) H (g) H (aq) e E / V

 

 

     

   

2 2

2

1 2
0 0

   

  باشد. واكنش كاتدي مينيم (II)واكنش نيمنش آندي و واكنيم (I)واكنش نيمـ 
  است.  %60بازده سلول  ،ولت نشان داده شود 72/0سنج تلسلول توسط و emfـ اگر 
  آيد.دست ميگرم آب به 5/13، باشد 100برابر با %و بازدة واكنش د وشاين سلول وارد  STP شرايط ليتر گاز هيدروژن در 8/16 ـ اگر

  . استها در مدار بيروني همسو هاي هيدرونيوم در غشا با جهت حركت الكترونونـ جهت حركت ي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

جمـع جبـري تغييـر عـدد      ،پروپان استفاده شـود گاز هيدروژن از سوخت ديگري مانند گاز جاي اگر در يك سلول سوختي، به -215
 كدام است؟برابر هاي كربن در واكنش كلي اين سلول اكسايش اتم

1 (8  2 (4  3 (20  4 (14  
جرم گاز  ،گرم بر ليتر توليد شود 28/1ليتر گاز با چگالي  200 ،اكسايشواكنش انجام نيماگر در فرايند برقكافت آب در محل  -216

11 چند گرم است؟برابر  كاتدتوليد شده در  16(H ,O : g.mol )   

1 (32  2( 24  3 (20  4 (36  
 .  .........در برقكافت سديم كلريد مذاب  -217

  شود. مول از يك گاز دو اتمي در اطراف قطب منفي توليد مي 1مول فلز در كاتد،  2ازاي توليد به) 1
  شود. كلسيم كلريد استفاده ميآبي از محلول  C587براي كاهش دماي ذوب تا ) 2
  مثبت در مدار دروني است. ها در مدار بيروني، همانند جهت حركت يون جهت حركت الكترون) 3
  مثبت باتري متصل است.  قطببه  ،افتدها در آن اتفاق ميالكترودي كه افزايش شعاع گونه) 4
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 محل انجام محاسبات 

 است؟ نادرستهاي زير كدام گزينه با توجه به شكل -218

O
2

O
2

O
2

O
2

Fe

Fe
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Fe
2+ Fe

3+

 
  است.  13معادله واكنش كلي زنگ زدن آهن پس از موازنه برابر با  در هادهندهمجموع ضرايب واكنش) 1
  تواند در غياب رطوبت هوا سبب خوردگي قطعات آهني شود. سيژن نمياك) 2
Fe(OH)شيميايي فراورده نهايي خوردگي، زنگ آهن با فرمول ) 3 (s)3 است. رنگ ايقهوه باشد كهمي  
  شود. در نيم واكنش كاهش به ازاي مصرف يك مول گاز اكسيژن، دو مول يون هيدروكسيد توليد مي) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -219

  نقره، قاشق بايد به قطب منفي دستگاه آبكاري متصل شود. فلز يند آبكاري يك قاشق فلزي با ادر فر) 1
  گويند. ميدر يك سلول گالواني را آبكاري  ،پوشاندن سطح يك فلز با الية نازكي از فلزهاي ارزشمند و مقاوم در برابر خوردگي) 2
Alشود و با تشكيل اليه چسبنده است كه به سرعت در هوا اكسيد ميفلزي فعال  Alفلز ) 3 O2   كند.  از ادامه اكسايش جلوگيري مي 3
  م مذاب توليد شده در فرآيند هال از چگالي الكتروليت آن بيشتر است. چگالي آلوميني) 4

3در محلول  گرم با فلز طال 28آبكاري يك قاشق فوالدي به جرم در فرايند  -220 3Au(NO گرم افزايش  94/31اگر جرم قاشق به  ،(
156شود؟ جا مييابد، به تقريب چند الكترون در مدار بيروني جابه 197(Fe , Au : g.mol )   

1 (/ 221 2 10   2 (/ 223 6 10   3 (/ 222 4 10   4 (/ 221 8 10   
  

  آموزان گرامي لطفاً در پايان آزمون به اين دو سؤال پاسخ دهيد.دانش
  

  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟كيفيت سؤال - 221
  ) زبان4  ) دين و زندگي3  ) عربي2  ) فارسي 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصيهاي كدام درس كيفيت سؤال - 222
 ) شيمي4  فيزيك) 3  شناسيزيست) 2   رياضي) 1



  

 
 

  عملكرد پشتيبان–هاي نظرخواهيسؤال
 

ها دقت كنيد.سؤال ةهاي زير، به شمارگويي به سؤالآموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخدانش  

  گذاري دو  درس و گو با پشتيبان دربارة هدفگفت
   وگو كرد؟درس گفت 2گذاري هدفآيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة  - 287

  درس صحبت نكرديم. 2گذاري خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود. درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري وگوي ما دربارة هدفگفت )3
  كرد. درس صحبت 2گذاري ) پشتيبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ، تماس تلفني ايشان از لحاظ زمانيبله) 3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  تماس تلفني:چه زمانـي؟
  با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان - 289

 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  - 290

  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2 يك دقيقه تا سه دقيقه          ) 1
  دقيقه  10بيش از ) 4 دقيقه                    10تا   5بين ) 3

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291

  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت.بله،هنگامي كه با من گفت) 2               ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4                          دانم،شايد تماس گرفته باشد.) نمي3

  ريزي بررسي دفتر برنامه
  دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 292

 ام را بررسي كرد.ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه2 ام را با دقت بررسي كرد.      ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه1
  ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4 ام را بررسي نكرد.                ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه3

  اشكالكالس رفع 
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293

 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  امروز شركت نمي كنم. ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

  شـروع به موقع
   شود؟شروع مي به موقـعي شما آيا آزمون در حوزه - 294

  شود.گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي) پاسخ2  شود.) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  نظمي وجود دارد.) در هر دو مورد بي4  شود.علمي رأس ساعت آغاز نميهاي گويي به سؤال) پاسخ3

  متأخـرين
  شوند؟متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر آيا دانش - 295

  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور كاملا حدودي رعايت مي) اين موضوع ت2
  شود.شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد ميشوند و بعداً وارد حوزه مي) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود.و سروصدا ايجادنمينظمي اي در نظر گرفته شده و بيشوند ضمناً براي آنان محل جداگانه) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  مراقبـان
  كنيد؟آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان - 296

  ) ضعيف4  ) متوسط3 ) خوب    2  ) خيلي خوب1
  ترك حوزه –پايان آزمون 

  شود؟داده ميخروج زودهنگام ي اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان آيا در حوزه - 297
    ) گاهي اوقات2  شود.ي ترك حوزه داده ميپايان آزمون اجازه) بله، قبل از 1
  گاه) خير، هيچ4     ) به ندرت3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  - 298

 ) ضعيف4  ) متوسط 3 ) خوب         2  ) خيلي خوب1
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