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61- Mark cannot apply for that job because applications for the job … by  May 18, and sadly, one of 

his documents will not be ready by that time.  

1) should be received 2) must be received 3) should receive  4) must receive 

62- The house was very quiet when I got home. Everybody … to bed, so I … to go into my room 

without making a noise. 

1) had gone / tried 2) went / had tried 3) had gone / have tried  4) went / have tried 

63- He spoke English … a native speaker, so no one could realize he was from Germany.  

1) as good as 2) as well as 3) the better than  4) the best of 

64- My father always insisted on his old opinions and we used to have hot discussions. At last I 

managed to succeed in … him to my point of view. 

1) replacing 2) regarding 3) compiling  4) converting

65- The news of his death … so soon that all people from all over the city and the nearby villages 

gathered very quickly to take part in the ceremony of his funeral. 

1) passed away 2) got around 3) figured out  4) came from 

66- Unfortunately, I’ll arrive late at work. There’s … a lot of traffic at this time of the day. 

1) rarely 2) usually 3) hopefully  4) luckily 

67- I have experienced a wide range of work environments, ranging from amazing to awful, but this 

company is incredible. There are a lot of … people here who are into interesting projects.  

1) hospitable 2) difficult 3) dangerous  4) energetic 

 

 

   

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. 

15 

)  3(  
Renewable Energy  
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 83   99 
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“Grammer in use” .         
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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. 

Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause a variety of illnesses. These 
illnesses range from the …(68)… cold to more serious diseases such as Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS-CoV). The novel coronavirus (nCoV) which was first reported in Wuhan city 
in china in December 2019 in humans …(69)… previously.  Coronaviruses are zoonotic, which 
means they are transmitted between animals and people. …(70)… researches showed that SARS-
CoV was transmitted from a cat-like animal called civet to humans. Visible …(71)… of infection 
include fever, cough, and breathing difficulties. There are also …(72)… cases in which infection 
can cause pneumonia- a serious disease that affects the lungs, and it causes kidney failure, and 
even death.   
68- 1) ordinary  2) voluntary 3) familiar 4) common 
69- 1) has not been identified 2) had not been identified 

    3) would not be identified 4) will not be identified 
70- 1) Injured   2) Detailed  3) Clear 4) Generous 
71- 1) destinations 2) communications 3) signs 4) herds 
72- 1) more serious 2) more serious than 3) more serious as 4) most serious 
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  
Some people prefer to travel with a companion, believing it would be more fun. Whereas other 

people choose to travel alone, maintaining that it offers more freedom and fewer controls. According 
to my personality and interest, I would certainly prefer to go with a companion.  

The first reason is safety. I believe it would be safer to travel with a companion than to go alone. 
On the long journey of traveling, no one can foresee what would occur. It is not unusual to be 
encountered with some new happenings. For example, you may come down with a sudden illness, like 
a heart attack. On such occasions, it would be disastrous if you do not have someone around to take 
care of you when you are far out in a faraway place.  

Secondly, traveling is an activity from which you expect to get fun and during which you hope to 
learn more about the world, and it would be impossible to do so if you travel alone. For example, when 
you go to a spectacular place and its beauty extremely amazes you, and you strongly feel like sharing 
your feelings with someone, but there is no one around, then how would you feel? I am sure you could 
not fully appreciate the beautiful scenery. Moreover, it would surely add richness to your journey if you 
and your companion discuss and comment on what you see and what you hear on the way.  
73-  What is the best title for the passage? 

1) Benefits of Traveling with a Companion 2) Importance of Trips for Children  
3) Travel Features  4) Protection during a Road Trip 

74-  According to the passage, why do some people prefer to travel alone? 
1) Because they are looking for more safety. 
2) Because they don’t like to share their feelings with others. 
3) Because they are afraid of a sudden illness. 
4) Because they are looking for more freedom. 
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75-  What does the underlined word “spectacular” in the last paragraph mean? 
1) sociable 2) healthy 3) fantastic 4) effective  

76-  All of the following are mentioned as reasons for traveling with a companion EXCEPT … . 
1) safety  2) sharing feelings with others  
3) hoping to learn more about the world 4) money problems 

Passage 2  
The next few decades will see great changes in the way energy is supplied and used. in some major oil-
producing nations, the highest level of oil production has already been reached, and there are 
increasing fears of global warming. Consequently, many countries are focusing on the switch to a low 
carbon economy. This transition will lead to significant changes in the supply and use of electricity.     

Firstly, there will be an increase in overall demand, as consumers switch from oil and gas to 
electricity to power their homes and vehicles. Secondly, there will be an increase in power generation, 
not only in terms of how much is generated, but also how it is generated, as there is growing 
electricity generation from renewable sources. To meet these challenges, countries are investing in 
smart grid technology. This system aims to provide the electricity industry with a better 
understanding of power generation and demand and to use this information to create a more efficient 
power network. 

Smart Grid technology involves the application of a computer system to the electricity network. 
The computer system can be used to collect information about supply and demand and improve an 
engineer's ability to manage the system. With better information about electricity demand, the 
network will be able to increase the amount of electricity delivered per unit generated. It leads to 
potential reductions in fuel needs and carbon emissions. Moreover, the computer system will assist in 
reducing operational and maintenance costs. 
77-  According to paragraph 1, what has happened in some oil producing countries? 

1) They are unwilling to sell their oil anymore.  
2) They are producing more oil than ever before.  
3) The supply of oil is unpredictable. 
4) Global warming is more probable to happen there than in other countries. 

78-  It can be understood from the passage that … .  
1) with better understanding of electricity demand, the amount of the delivered electricity per unit 
will not go through changes.  
2) when the highest level of oil production arrives, all countries will be forced to pump more 
money  into Smart Grid technology. 
3) Smart Grid technology uses a computer system to collect informaion about the management of oil-usage. 
4) when the production of oil reaches its maximum level, the public appreciation of power 
generation will be increased. 

79-  The underlined word “maintenance” in the last paragraph is closest in meaning to … .  
1) suggesting 2) supporting 3) changing 4) developing 

80-  Which of the following best describes the function of the sentence below, which is the last sentence 
of the passage? 
"Moreover, the computer system will assist in reducing operational and maintenance costs". 

1) It provides a definition.  2) It adds another example. 
3) It introduces a new topic.  4) It gives a summary of the whole passage. 



 

  

  
  
  

  

  ها شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس  گويي نوع پاسخ

  اجباري

  81-90  10  مشترك – 3 رياضي
  91-100  10  مشترك – 3شناسي  زيست
  101-130  30  مشترك –شناسي پايه  زيست

  131-140  10  مشترك – 3فيزيك 
  141-150  10  مشترك – 1فيزيك 
  151-160  10  مشترك – 3شيمي 

  161-180  20  مشترك - شيمي پايه 

  اختياري

  181-190  10  غيرمشترك – 3 رياضي
  191-210  20  غيرمشترك – 3شناسي  زيست

  211-230  20  غيرمشترك – 3فيزيك 
  231-240  10  غيرمشترك– 3شيمي 
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  هاب نادريو –اد محسني محمدجو –محمدامين روانبخش  –سجاد داوطلب  –نژاديان  مهدي حاجي –ساز  مهدي چيت –اصغر شريفي  علي
ز�ستشناس�

 
  محمدسجاد تركمان - بهرام ميرحبيبي –مهرداد محبي  –علي كرامت  –ماكان فاكري  –محمدمهدي روزبهاني  –حميد راهواره  –مسعود حدادي  –شايق  علي پناهي –فرد  اميرحسين بهروزي–مازيار اعتمادزاده 

ف�ز�
 

مصطفي كياني   –بهادر كامران  –محمدعلي عباسي  –فرشاد زاهدي  –فرشيد رسولي  –پيمان   محمدعلي راست –بيتا خورشيد  –اميرحسين برادران  –آقامحمدي  زهره –نصب  عبدالرضا اميني –محمد اكبري  –عباس اصغري 
  ابوالفضل خالقي – رضا گونه علي - فاروق مرداني –سيده  محمدصادق مام –رسول گلستانه 

ش�مچ�
  

  رضا سليماني   –وند  محمدرضا زهره –حامد رواز  –روزبه رضواني  –فرزاد رضايي  –فاطمه رحيمي  –امير حاتميان  –كامران جعفري  –مهدي بارموتي  –اهللا ابوالفتحي  عين –پور  سهند راحمي
  مهدي مبهوتي  سيدمحمدرضا ميرقائمي –محمدپارسا فراهاني 

 

  

  
  

 

  مهرداد ملوندي  اصغر شريفي علي  اصغر شريفي علي  رياضي
  فروشان ايمان چيني–مهدي مالرمضاني  –علي مرشد 

  علي ونكي  –محمدامين روانبخش 
  محمدمهدي ابوترابي –مهدي نيكزاد 

  فرزانه دانايي

 مجتبي عطار  فرد اميرحسين بهروزي  علي كرامت  شناسي زيست
  حميد راهواره

  پور آريا خضر –پور سجاد حمزه –اميررضا پاشاپور يگانه 
  اكبري ليدا علي  جاد تركمانمحمد س – شجاعي محمدامين عرب

  پويا شمشيري –سروش محمودي–نيلوفر مرادي   بابك اسالمي  اميرحسين برادران  اميرحسين برادران  فيزيك
  آتنه اسفندياري  محمدمهدي ابوترابي – مهدي نيكزاد

  آبادي مصطفي رستم  پور سهند راحمي  مسعود جعفري  شيمي
  محمدرضا يوسفي  –كيش  مرتضي خوش

  راد عرفان اعظمي  – محمدي كمحبوبه بي
 پور مبينا شرافتي

  سميه اسكندري
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 محل انجام محاسبات

  

3برد تابع - ٨١ 26 9 2f (x) x x x    ةبا دامن fD [ , ] 0  كدام است؟ 2

١ ([ , ]2 0   ٢( [ , ]2 2   ٣ ([ , ]0 2   ٤ ([ , ]0 4   

fي تابعتعداد نقاط بحران - ٨٢ (x) | sin x |  130در بازة
6

[ , ]
 كدام است؟ 

٧) ٤  ٦) ٣  ٥) ٢  ٤) ١  

23فاصلة نقاط اكسترمم نسبي تابع - ٨٣ 7f (x) x(x )  ديگر كدام است؟ از هم 

٢  ٣٦) ١ (6 37   ٤  ٧) ٣ (7 2   

3الزاويه با طول وتر ثر محيط مثلث قائمحداك - ٨٤  كدام است؟ 2

٢  ٦) ١ (( )3 2 2   ٣ (( )3 1 2   ٤ (3 2 2   

202اگر - ٨٥
3

A( , 3نقطة مينيمم تابع (
2

b
f (x) ax

x
   ،باشدb كدام است؟ 

٣  ٨) ٢  ١٦) ١ (8
3

   ٤ (1
3

   

2اگر نمودار تابع - ٨٦
ax

f (x)
x b




 كدام است؟ abبه شكل مقابل باشد، حاصل 

٤) ١  
٤) ٢-  
٢) ٣-  
٢) ٤  

3 تابع نمودار  - ٨٧ 2
3
93f (x) x
x

  است؟ يدر كدام بازة زير صعود 

١ (( , ) 2 1   ٢ (( , ) 4 3   ٣ (( , )11   ٤ (( , )2 3   
fاگر نقاط اكسترمم نسبي تابع - ٨٨ (x) | x(x a) |  دهند؛  صل كنيم، تشكيل يك مثلث متساوي االضالع ميو را به همa  كدام

a)0است؟ )  

١ (2   پذير نيست.  امكان) ٤   2) ٣   3) ٢   3

4نمودار تابع - ٨٩ 3 23 4 12f (x) x x x    بر محور در كدام طولxمماس است؟ ها 

    صفر) ٢  -٢) ١
  مماس نيست. ها xنمودار تابع بر محور ) ٤  ١) ٣

4yو نمودار تابع  هاxحداكثر مساحت مستطيل محاط به محور  - ٩٠ x  كدام است؟ 

١٦) ٤  ٨) ٣  ٤) ٢  ٢) ١  

  دقيقه  ٢٠وقت پيشنهادي:   كاربرد مشتق
 آموزان اجباري است. گويي براي همة دانش هاي مشترك درس رياضي: پاسخ سؤال
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  .........  ستينممكن  ،ADPاز  ATPهاي ساخته شدن  روش تماميدر  - ٩١
  مولكول آدنوزين وجود داشته باشد.) ١

  فسفات باشد.  يحاو ATP ةدكننديهاي تول مي) آنزي(ها ماده شي) پ٢

  هاي الكترون باشد.  حامل ةبر عهدالزم فسفات  ني) تأم٣

  داشته باشد. ازين ي) انجام واكنش به انرژ٤

  به آب و هواي گرم و خشك درست است؟ 4Cعبارت، در مورد پاسخ گياهان  كدام - ٩٢
  كنند. آزاد مي CO2، درپي خروج مولكول دوكربني از كلروپالست، C3همانند گياهان ) ١

 نمايند. صورت اسيدهاي آلي تثبيت مي اكسيد كربن جو را به ، ديCAMبرخالف گياهان ) ٢

  سازند. كربني، تركيبي ناپايدار مي ، به تركيب پنجCO2كردن  ، با اضافهCAMهمانند گياهان ) ٣

  دهد. ها، به ميزان زياد فعاليت اكسيژنازي انجام مي اكسيد كربن آن دي  كنندة ، آنزيم تثبيتC3برخالف گياهان ) ٤

  گردان، صحيح است؟ در ارتباط با هر فتوسيستم موجود در غشاي تيالكوئيد گياه آفتاب  كدام عبارت، -٩٣
  ذب نوري را دارد.، حداكثر جP680و P700هاي  با دارابودن كلروفيل) ١

  گردد. هاي حاصل از تجزية آب جبران مي كمبود الكتروني آن، از طريق الكترون) ٢

  آزاد شوند. aهاي  ها از كلروفيل شود تا الكترون انرژي جذب شده در آن باعث مي) ٣

  دهند. نرژي از دست ميهاي خارج شده از آن، با عبور از پمپ پروتون، مقداري ا الكترون) ٤

  گيرد درست است؟ها توسط آن صورت مياندامكي كه فرايند فتوسنتز در يوكاريوت ةكدام عبارت دربار -٩٤
  اند.  هاي موجود در فضاي يك تيالكوئيد كه حاصل تجزيه آب نيستند، با عبور از غشاي همان تيالكوئيد به آن وارد شدهپروتون ة) هم١

  كند بيشتر است.شود از ميزان نور سبزي كه جذب ميميكرومتر بوده و ميزان نور سبزي كه از آن بازتاب مي ٥٠ز) طول آن قطعا بيشتر ا٢

  نانومتر ميزان جذبش صفر شود. ٦٠٠تا  ٥٠٠شود، ممكن نيست درمحدوده هاي گيرنده نور يافت مي) نوعي سبزينه در آن كه تنها در آنتن٣

  گيرد به دو بخش تقسيم شده است.ها صورت نميمانند كه فرايندهاي ترجمه و رونويسي در آنكيسه ) بستره آن توسط غشاي ساختارهايي٤

  .........، به طور حتم .........  توانددر هر گياهي كه مي -٩٥
  آنزيم تشكيل دهنده اسيد چهار كربني تمايل اندكي به اكسيژن دارد. -داشته باشد ٢CO) آنزيم هاي گوناگوني براي ١

  كند.اكسيد را جذب ميديهاي قند، كربنهمزمان با توليد مولكول -را در يك ياخته انجام دهد ٢COاي بيت دو مرحله) تث٢

٢ )٣CO  شود در نوعي اندامك يز توليد مينانيدرازكربنيك نزيم آفعاليت  ي كه در طيتجمع يونبا  - هاي مختلفي تثبيت كنددر زمانرا ،

  شود.مي ATPسبب توليد 

  كند.ها وارد مياي به اين ياختهياختههاي بينرا مستقيما از طريق كانال ٢CO -دي خود باشدهاي غالف آون) داراي روبيسكو در ياخته٤

  .........  اهانيگ نياست. به طور معمول ا اهيگ يدر ارتباط با برگ نوع مقابل شكل - ٩٦
  دهند.  هاي متفاوت انجام مي كربن را در زمان تي) تثب١

  تيكمبود آب، فعالنور و  اديهاي ز باال، شدت ي) در دماها٢

  د. نده مي شيرا به شدت افزا سكويروب يژنازياكس 

  ند. رسان انجام مي به را در روز ني) همانند آناناس چرخه كالو٣

  ند. كن دمبرگ به ساقه متصل مي قياز طر، برگ را ) برخالف گل رز٤

  

  

  دقيقه  ١٠:وقت پيشنهادي    از انرژي به ماده
 آموزان اجباري است. ها براي همة دانش هاي مشترك زيست شناسي: پاسخ گويي به اين سؤال سؤال
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  شده است؟ انيدرست ب زهيراك و سهيسبزد سهيمورد در ارتباط با مقا چند -97
  . ندسته سهياز سبزد شيب زهيدر راكدخالت دارند، غلظت پروتون  بيش راتييدر تغ كه مستقيماً يوامل) عالف
هاي پرانرژي براي اين عمل  كند، از انرژي الكترون ها را پمپ مي زنجيرة انتقال الكتروني كه پروتون  در هر دو اندامك،) ب

  كند. استفاده مي
  شود.  مي جاديفسفات دار ا يكربن 6مولكول  نيكالوچرخة كربس همانند  ة) در چرخج
  شود.  مي افتي چندين نقطة شروع آغاز همانندسازي زهيبرخالف راك سهي) در سبزدد
1 (1  2 (2  3 (3  4(4   

  كربس ......... ة......... چرخ نيكالو ةچرخ در -98
  . ابدي مي شياكسا يديدو نوكلئوت يبي) همانند ـ ترك1
  د. شو مي ديتول ADP) برخالف ـ 2
  شود.  مي هيتجز ميتوسط آنز ي) همانند ـ هر مولكول شش كربن3
  حامل الكترون شركت دارد.  ي) برخالف ـ نوع4

  كند؟  ل ميتكمي ينادرسترا به  ريمورد عبارت ز چند -99
  » ......... اهانيدر گ يهر نوع تنفس يط در«

  شود.  مي ديتول ATP) ب    شود.  آزاد مي 2CO) الف
  شود.  مي هيتجز يآل ة) مادد  دهد.  رخ مي زهيدر راكاز مراحل  ي) بخشج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟ حيصح نهيكدام گز - 100
  دارد.  ليوكلروفيباكترتنها رنگيزة زا،  ژنيراكسيغ ةفتوسنتزكنند ي) هر باكتر1
  ها تعلق دارد.  هاي جلبك از گروه يكيفتوسنتزكننده به  ي) هر آغاز2
  سازد.  خود را مي يآل موادكربن،  تيبه تثب ازيبدون ن وسنتزكنندهيميش ي) هر باكتر3
 يباكتر ينوعمرغ گنديده است،  كه منبع الكتروني آن نوعي گاز با بويي شبيه تخم ل،يوكلروفيباكتر يفتوسنتز ةزيرنگ يدارا ي) هر باكتر4

  است.  يگوگرد
  
  

  
    ب است؟مناسزير ارت عبكدام گزينه، براي تكميل  - 101

  »است. يگياهدر هر يكي از شرايط .........« 
  اي  شار ريشهفزايش مقدار فها، ا برگ ةج قطرات آب از انتها يا لبو) افزايش خر1
  در پيراپوست ييها برآمدگياي چوبي، مكش ناشي از ه) حركت آب و امالح در آوند2
    ساكارزانباشت و برگ  هاي ن روزنههاي نگهبا ياختهبرخورد نور به هاي هوايي،  ن روزنهد) باز ش 3
  جايي مواد با فرآيندهاي فعال و غيرفعال امكان انجام جابه ،جابه جايي مواد در مسيركوتاه)  4

    ؟ باشد ميصحيح  تشكيل شده است، اي از بين رفته و لولة پيوستهها  آنآوندهايي كه ديوارة عرضي ارت، در ارتباط با بكدام ع - 102
      گيرد. هاي متفاوتي قرار مي هاي آن به شكل ياختهليگنين در ديواره  )1
  هاي تشكيل دهندة آنها، دوكي شكل و درازاند. بعضي از ياخته) 2
    رفته است. ناز بين ها  ياختهاين (سيتوپالسم)  ةياخت ) ميان 3
  ارند.  دلي را صپرورده نقش ا ةجا نمودن شير ر جابهد، ي آنهاي آوند ) ياخته4
  

دقيقه 25وقت پيشنهادي :   شناسي گياهي زيست
  152تا  119هاي  : صفحه2شناسي  / زيست124تا  91هاي  صفحه :1شناسي  زيست
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    اي صادق است؟  هپيك گياه علفي دول ةورد ساقكدام عبارت، در م - 103
  ) مرز بين پوست و استوانه آوندي غيرمشخص است. 1
  اند.  لمركز قرار گرفتهتحداواير مدوندي بر روي آهاي  ) دسته2
  هاي آوندي در سمت خارج بيش از سمت داخل است.  ) تعداد دسته3
  شود.  ح ديده مياي است، به وضو بافت زمينه ة) مغز كه بخشي از سامان4

   ؟نيستصادق هاي هم زيست با گياهان  باكتري ممه هاي گروه هيچ يك از ةكدام مورد، دربار - 104
  شوند.  مي قرگياه مست هوايياي ه ) در بخش 1
  كنند.   جاد مييژن جو تغيير اولي نيترو) در شكل مولك2
  دهند.   بوط به تثبيت كربن را انجام ميهاي مر ) واكنش 3
  .  كنند را تامين ميمورد نياز گياهان ژن نيترو ة) هم4

    كند؟  ناسب كامل ميمدر ارتباط با گياهان، كدام گزينه، عبارت زير را به طور  - 105
  ».همان اندامك داراي ...................... است ......... اندامك حاوي«  

    پروتئين ايجاد كنندة بيماري سلياك -آنتوسيانين در ريشه چغندر) 1
  جذب كنندة آب، در گياهان مناطق كم آب  يساكاريد هاي پلي تركيب -ن در ريشه هويجكاروت) 2
    لوتن در جوگ -مقادير فرواني نشاسته در سيب زميني) 3
 نقش پشتيباني براي استوار ماندن برگ گياه آناناس –آنزيم روبيسكو ) 4

  ........... ،اي) گياهي يمي (چسب آكنهاي در بافت كالنش هاي ديوارة ياخته هر يك از اليهكامل براي تشكيل  - 106
  هاي تازه تشكيل شده ضروري است. ) فعاليت پروتوپالست هريك از ياخته1
 ، ضرورت دارد.ساكاريدي پليتوليد نوعي ماده ) 2
  هاي سلولزي ضرورت دارد. ) توليد رشته3
  هاي دوك تقسيم ضروري است. ) وجود رشته4

  كند، صحيح است؟ امانة بافتي كه فضاي بين روپوست و بافت آوندي را در ساقه گياه لوبيا پر ميهاي س چند مورد، در ارتباط با ويژگي - 107
 ي با قابليت رشداند.يها هر بافت آن داراي ياخته -الف
 .وپالسمي براي ارتباط با يكديگر باشدهاي سيت هاي بالغ با كانال داراي ياختهتواند  ميهر بافت آن  -ب
 اند كه بيشتر حجم آنها را هسته اشغال كرده است. هايي تي، ياختهمنشا اين سامانة باف -ج
 اند. هايي با قابليت تقسيم ترين بافت در اين سامانه داراي ياخته رايج -د
1 (1                 2 (2    3 (3  4 (4 

 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 108
    »  رالد نخستيني كه ............ هر س ،در نهاندانگاندر شرايط طبيعي « 
  گرهي معروف است، مسئول افزايش طول و تا حدي عرض ريشه است. ) به سرالد ميان1
  ها بوده و در ايجاد انشعابات جديد ريشه نقش دارد. هاي زيرزميني گياه باشد، در خارج از جوانه ) در بخش2
  كند. د يا متوقف ميده هاي خود را كاهش مي يم ياختهها شود، تقس ) منجر به افزايش بيش از حد تعداد ياخته3
  كند. ساكاريدي لزجي توليد مي ) با بخش انگشتانه مانند پوشيده شود، به منظور نفوذ آسان ريشه به درون خاك، تركيبات پلي4

 كند؟  كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 109
 » كه ......................در ساقه درخت گردوي چند ساله، هر بخشي « 
  هايي براي تبادل گازهاي تنفسي است. شود داراي محل ن روپوست مي) جانشي1
  (مريستم) پسين است.  قرار دارد، يك نوع سرالد(پيراپوست) ) بالفاصله در زير پريدرم 2
  است.ل هايي با پروتوپالست فعا ياختهدارد، ساز قرار  پنبه الدهاي آوندساز و چوب ) بين بن3
 اي تشكيل شده است. بافت زمينه ةالدي است كه در سامان شناسيم داراي بن ) به عنوان پوست درخت مي4
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 تواند باعث مرگ و مير جانوران آبزي شود.  براي بهبود خاك استفاده از كودهايي كه شامل ....................... ، مي - 110
  اند بقاياي در حال تجزيه جانداران )1
  تر است هزينه تر و كم بسيار سادهها  اند كه استفاده از آن هايي باكتري) 2
  گيرند ) عناصر معدني هستند كه به راحتي در اختيار گياهان قرار مي3
    دهند واد معدني خاك را افزايش ميهايي هستند كه با فعاليت و تكثير خود، م ) باكتري4

ديـده  دار  دانهدرصد گياهان 90ها براي جذب آب و مواد مغذي كه در حدود  ترين سازگاري مورد، در ارتباط با يكي از معمولچند  - 111
 شود، صحيح است؟   مي

  امكان نفوذ بخشي از پيكر جاندار همزيست از ديوارة ياخته گياهي وجود دارد. -الف
  تري جذب كند. تواند مواد معدني بيش گيرد، مي في كه در سطح پوستك ريشه شكل ميغال -ب
  جاندار همزيست در درون ريشه وجود دارد. امكان زندگي  -ج
 اكسيد شركت دارند. دي هاي نيتروژن و كربن كننده در اين نوع همزيستي انواعي از تثبيت -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   كند؟  مي اي قرار دارد كه مانند صافي عمل اليهتر  بخش داخليگياه لوبيا صحيح است كه در  ةاي از ريش كدام مورد در ارتباط با اليه - 112
  ) فاقد فضا براي مسير آپوپالستي است.1
  اند. هاي آن كامالً به هم چسبيده هاست كه ياخته ) استوانه ظريفي از ياخته2
  كند. ) از برگشت مواد جذب شده به بيرون از ريشه جلوگيري مي3 
   يابد. اليه حركت مواد در هر سه مسير تا آوند چوبي ادامه مياين ) از 4 

 پرورده ارائه كرد كه در هر مرحلة آن ......................ة جايي شير شناس آلماني به نام ارنست مونش مدلي براي جابهيك گياه  - 113
 دار زنجيره انتقال الكترون راكيزه است. ) نياز به محصوالت نيتروژن1
  كنند. اي با تراكم كم حركت مي اي با تراكم زياد به ياخته ها همواره از ياخته ) مولكول2
  كنند. از محلي با فشار باال به سوي محلي با فشار پايين حركت مي ،اي از مواد ) توده3
  .نقش دارداست  2كنندة الكترون براي مركز واكنش فتوسيستم  أمين) مولكولي كه ت4

 ؟كند كدام گزينه ترتيب حركت شيرة خام، تحت تاثير مكش تعرقي و پتانسيل آب را به درستي بيان مي - 114
  شود. آب به درون استوانة آوندي وارد مي - الف
  شود. اي مي ه صورت بخار وارد فضاي بين ياختهآب ب - ب
  د.نده توني را از ريشه به برگ تشكيل ميهاي آب س مولكول - ج
      كشد. از آوندهاي چوبي ريشه به ساقه ميمكش تعرقي آب را  - د
  الف -ج  –د  –ب ) 2    ب -د  –ج  –الف ) 1
   الف  -د  –ج  –ب ) 4  ب                        – ج –د  –الف ) 3

 ؟نيستبراي تكميل جملة زير مناسب  ها چند مورد از عبارت - 115
 » .نيستاي در آوند چوبي ................... برخالف ................... كارآمد  براي ايجاد جريان توده« 

  هاي آب سبي مولكولهاي هم چسبي و دگرچ ويژگي –ها در ساقه  ) وجود عدسكالف
  افزايش تعداد تارهاي كشنده –هاي نگهبان روزنه  ياختههاي پتاسيم و كلر در  انباشت يون) ب
  اي فشار ريشه –) انتشار آب از راه الن به صورت آزادانه و بدون صرف انرژي زيستي ج
  هاي زنده درون استوانة آوندي فعاليت ياخته - هاي درون پوست  ) فعاليت ياختهد
1( 2  2 (1  3( 4  4 (3 

 .ندارد................... گياه مشخص شده در شكل مقابل ................... است و  - 116
  توانايي زندگي در محيط آبي را                                   –) فتوسنتزكننده 1
  توانايي تامين نيتروژن مورد نياز خود را از خاك –) انگل 2
  هان ديگر                                                     رابطه انگلي با گيا –) آبزي 3
  ريشه –خوار  ) از گياهان حشره4
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  كند؟ تكميل مي نادرستي  كدام مورد جملة زير را به - 117
  »...................  نيست ممكن ................... در گياه «
  گره باشد.فرنگي ـ عاملي كه براي توليدمثل غيرجنسي ويژه شده است، فاقد  ) توت1
  باشد. نوار كاسپاريهاي با  ) الله ـ بخش كوتاه و تكمه مانند داراي ياخته2
  هاي جديد است، رشد افقي داشته باشد. زنبق ـ بخشي كه محل پيدايش پايه )3
  مواد غذايي، ساقه تمايز يافته باشد. كنندة ) شلغم ـ بخش متورم ذخيره4

هاي همتا و چسبيدن از طـول   تن امكان كنار هم قرار گرفتن فام ................... گل آلبالوة حلق. .................. ةبه طور طبيعي در حلق - 118
  .نداردبه يكديگر وجود 

   چهارم  -) سوم، همانند2   سوم -) اول، همانند 1
  چهارم -) دوم، برخالف4  دوم   –) سوم، برخالف 3

  ام گزينه صحيح است؟ كدكه مربوط به دانه ذرت است،با توجه به شكل مقابل  - 119
  از زير خاك خارج مي شود.اين گياه در رويش رو زميني » پ) «1
  ضميمه است. تخم ةحاصل تقسيم ياخت» الف) «2
  ترين بخش رويان است. مشخص» ت) «3
  كند. در جهت گرانش زمين رشد مي» ب) «4

  كند؟ درستي تكميل مي جملة زير را به گزينهكدام  - 120
  »...................  اي كه هر گياه نهاندانه«
 دهد. هر ساله گل مي ،دهد ها به رشد رويشي خود ادامه مي ) سال1
  همراه با رشد زايشي، رشد رويشي هم دارد.شود،  بندي مي ) جزء گياهان دو ساله طبقه2
  است.به شكل درخت يا درختچه  شود، ي ميبند ) جزء گياهان چندساله طبقه3
  دولپه است. ،رود ميكند و سپس از بين  شد و توليدمثل مي) در مدت يكسال يا كمتر ر4

  .پذير باشد امكانتوان انتظار داشت در حالت طبيعي، ........   در ارتباط با گياه زنبق مي - 121
  گرده   ةها) در درون كيس (كامه ها ) پيدايش گامت1
  لقاح يافته دانبيش از يك ياخته تخم دوالد (ديپلوئيد) در يك تخم وجود) 2
  هاي با عدد كروموزومي متفاوت در كيسة روياني لقاح نيافته   وجود هسته )3
  گردة رسيده هاي حداكثر فشردگي در هر يك از ياختههاي با  تن ) رويت فام4

........ در يك كيسة روياني گل ميموني با رنگ ............................... تخم ضميمه با ژن نمود  ةدر حالت طبيعي امكان تشكيل ياخت - 122
  .نداردوجود 

1( RRW-                 2  صورتي( RWW- سفيد  
3( RWW-                4  قرمز( WWW-  صورتي  

 كند؟  كامل مي نامناسب طور كدام گزينه، عبارت زير را به - 123
  » گيرد. مورد استفاده قرار مي.... ...............شود، براي  مي................... كنندة رشد گياهي كه باعث  نوعي از تركيبات تنظيم«
  ها ها ـ درشت كردن بعضي ميوه ) رويش دانه1
  هاي بدون دانه   ) طويل شدن ساقه ـ توليد ميوه2
  هاي گل ـ ساختن سموم كشاورزي به منظور از بين بردن گياهان خودرو ) شادابي شاخه3
  هاي نارس ـ رسيدن ميوه اي ة ياختهكنندة ديوار هاي تجزيه ليد آنزيم) تو4

توان سبب  نور ميجرقة هاي پاييزي به كمك  و با شكستن شب است................... گياه ................. برخالف  ........................ گياهي  - 124
  يشي شد.زا دتغيير سرالد رويشي آن به سرال

  روز كوتاه –) شبدرـ داوودي 2  شب بلند –شبدر  –) داوودي 1
  روز بلند –) داوودي ـ شبدر4  شب كوتاه –وودي ) شبدر ـ دا3



  9 :ةصفح    شناسي زيست – فروردين 29 آزمون -» 7«پروژة 
  

 
 

  است؟ نادرستهاي خارجي  كدام عبارت در ارتباط با پاسخ گياهان به محرك - 125
  گرايي دارد. ) ريشه در حال رويش همانند ساقه در حال رويش، زمين1
 گاه، كم است. هاي محل تماس ساقه در حال رويش گياه مو به تكيه ) رشد ياخته2
  و راه اندازي پيام دارند.شدن  ند گياه گوشتخوار، توانايي تحريكمان پوششي تمايز يافتة برگ تلههاي  ) ياخته3
  شود. دهي متوقف مي ة رويشي آن طوالني و گلگندم اگر بذر گياه مرطوب و در سرما قرار گيرد، دور در هر نوع) 4

  باشد؟ »وگيري از ورودتالش براي جل«از نوع  تواند نميهاي دفاعي گياهي  كدام مورد از پاسخ - 126
  ) رشد پسين2  اي ) كاني شدن ديوارة ياخته1
  ) توليد آلكالوئيد4  ) توليد پوستك            3

 تركيباتي توليد سازوكارها اين از يكي. مقابله با گياهخوران دارند براي متفاوتي سازوكارهاي گياهان كه است شده مشخص - 127
تنفس  كند كه اي توليد مي ماده و تجزيه تركيب اين خورد، مي را گياه جانور وقتي اما نيستند؛ سمي گياه خود در كه است
  شود. اي مي . موجب مهار تنفس ياخته..................كند، امروزه مشخص شده اين سم مستقيماً با .. اي را مختل مي ياخته

  
                        »            الف«) تغيير شكل سه بعدي و در نتيجه تغيير عملكرد ساختار 1
    »ب«) تغيير شكل سه بعدي و در نتيجه تغيير عملكرد ساختار 2
    و بدون تغيير شكل سه بعدي آن» الف«بخشي از مولكول ) اتصال به ساختار 3
  و بدون تغيير شكل سه بعدي آن                                              » ب«بخشي از مولكول ) اتصال به ساختار 4

  »ب»                   «الف«                                                                                                                                
    د از مطالب زير، درست است؟ رچند مو - 128

  مدان ايجاد شده است.  خهاي حقيقي، ميوه از رشد ت ميوه ةدر هم - الف 
  هنج به وجود آمده است.  نهاي كاذب، ميوه از رشد  يوهم ةمهدر  - ب

  اند.   م) به وجود آمدهپرزا و زامه (اس متخ ةهاي بدون دانه، از لقاح ياخت بعضي ميوه - ج 
  ها به طور كامل تقسيم شده است.   برچه رةدار، فضاي تخمدان با ديوا هاي دانه در بعضي ميوه - د 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   اي دارند؟ شخصهمهاي تك الد (هاپلوئيد) موجود در يك گياه دو جنسي چه  تهخياة هم - 129

  مانند.   ي ميق) پس از تشكيل، به يكديگر متصل با 1
  شوند.   ديواره دستخوش تغيير مي ركيل، از نظش) پس از ت2
  دهند.   ز) انجام ميوتمان (ميتشر تقسيم ،كيلش) در ابتداي ت3
  شوند.   يپلوئيدي) احاطه ميداي دوالدي (ه ط ياختهس) در زمان تشكيل، تو4

و مقدار نوع ديگري  شهاي جانبي گياه افزاي يك گياه جوان، مقدار نوعي هورمون گياهي در جوانه ةسي در ساقأر ةجوان عبا قط - 130
    است؟  اين دو هورمون به ترتيب كدام نقشسي ساقه، أر جوانةخواهد يافت. در يك گياه داراي  شها كاه هورمون در اين جوانه

    زايي   تحريك ريشه - جداكننده  ةبرگ با تشكيل الي ) ريزش1
  ها   رشد طولي ياخته ـايي وهاي ه اندام نخير در پير شدأ) ت2
  هاي هوايي در شرايط خشكي   روزنه نبست ـاي  ) تحريك تقسيم ياخته 3
   جديد هاي ياخته ايجاد -  محيطي نامساعد ايطشر در ياهگ) كاهش رشد 4
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Tاندازة  بهبازة زماني يك در  .موج عرضي بر روي يك طناب در حال انتشار است - ١٣١

2
كدام كميت براي تمام ذرات طناب يكسان  

 دورة تناوب موج و جرم ذرات يكسان است.) Tاست؟ (

  غيير تكانهت) ٤  تندي متوسط) ٣  سرعت متوسط) ٢  شتاب متوسط) ١

38در سيمي به چگالي  - ١٣٢ g

cm
شود.  مطابق شكل زير امواج عرضي سينوسي منتشر مي ،قرار دارد N٨/٤كه تحت نيروي كشش  

)3كدام است؟  SIشتاب ذرات سيم در  بيشينةباشد  mm٤اگر شعاع مقطع سيم  )   

٢) ١5
9

   

١) ٢00
9

   

٤) ٣00  

١) ٤00  

0tها در حال انتشار است را در لحظة xشكل مقابل نقش يك موج عرضي كه در جهت مثبت محور  - ١٣٣  دهد. اگر موج  نشان مي

1را در مدت زمان  50cmمسافت  4/ s يك از لحظات زير نوع حركت جزء  طي كند، در كدامM و جهت حركت آن  تندشونده

 به سمت باال است؟

١ (s5/0  

٢ (s٤/0  

٣ (/ s0 7  

٤ (/ s0 2  

و ميدان مغناطيسي  +zاي از فضا در جهت  در يك لحظة مشخص ميدان الكتريكي مربوط به يك موج الكترومغناطيسي در نقطه - ١٣٤

 است. جهت انتشار موج كدام جهت است؟ yمربوط به آن در خالف جهت 

١ (x  ٢ (y  ٣ (x   ٤ (z   

 ت؟شود. شدت صوت اوليه چند برابر شدت صوت مبنا اس برابر مي ٣برابر شود، تراز شدت اين صوت نيز  ٣اگر شدت يك صوت  - ١٣٥

٣) ٣   ٣) ٢  ٣) ١
٣

   ٤ (6   

  دقيقه  2٠: وقت پيشنهادي  )٩٤تا  ٦2هاي  صفحه( نوسان و امواج
 آموزان اجباري است. ها براي همة دانش هاي مشترك فيزيك: پاسخ گويي به اين سؤال سؤال
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fو دهد. اگر  هاي حركت يك چشمة صوتي و يك ناظر (شنونده) را در چهار حالت مختلف نشان مي هاي زير جهت شكل - ١٣٦   به
به ترتيب طول موج و بسامد گسيل شده توسط چشمه باشد در كدام  fو  ترتيب طول موج و بسامد دريافتي ناظر باشد و 

حالت 



fو  1

f



 است؟ 1

  الف) ١

  ب) ٢

  ج) ٣

  د) ٤
 

/صوتي را با توان  cm2اي دايره شكل به شعاع  گيرنده - ١٣٧ W1 كند. فاصله  دريافت مي kW3از يك منبع صوتي با توان توليدي 2
 گيرنده و منبع صوتي چند متر است؟ (اتالف انرژي صوتي ناچيز است.)

١ (5/0  ٣   ١) ٢ (5  ١) ٤0   

) و ١) موازي است. در اين صورت زاوية بين پرتو تابيده شده به آينة (١) با آينة تخت (2پرتو بازتاب از آينة تخت ( در شكل زير - ١٣٨
 ) چند درجه است؟ 2پرتو بازتاب از آينة (

١١) ١5    

١) ٢00  

١) ٣60  

٨) ٤0  

Hzبسامد و طول موج يك پرتو در يك محيط شفاف به ترتيب برابر با  - ١٣٩ 144 mو  10 75 طول موج اين پرتو در  .است 10

5يك محيط شفاف ديگر با ضريب شكست 
4

kmچند نانومتر است؟ ( 

s
  53  سرعت انتشار نور در خأل) 10

١ (6٢5  ٢ (600  ٣) ٣00  ٤ (500  

تابد و بخشي ديگر  شود. بخشي از موج در سطح جدايي دو محيط باز مي فاف ميمطابق شكل، موج نوري از هوا وارد محيط ش - ١٤٠
باشد، ضريب شكست محيط شفاف  90شود. اگر زاوية بين پرتو بازتاب و شكست  مي حيط شفافميابد و وارد  شكست مي

sinكدام است؟ ( / 53 0 8( 

١ (3
2

   ٢ (4
3

   

٣ (5
3

   ٤ (5
4

   

  چشمه  ناظر
      (الف) 

      (ب) 
     (ج) 

     (د) 
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)و سال نوري  (AU)يكاي نجومي  - ١٤١ y) كميتي هستند؟ چه ترتيب از راست به چپ يكاي به 

  زمان –) زمان ٤  طول –مان ) ز٣  زمان  –طول ) ٢    طول – طول )١

متر مكعب  خروج آب از اين شلنگ چند ميليميانگين آهنگ   شود. ليتر آب خارج مي 600از يك شلنگ آب در مدت دو دقيقه  - ١٤٢

mmبر ثانيه 
( )

s

3
 است؟ 

١(  55 10  ٢ (610  ٣(  65 10  ٤ (810    

انرژي جنبشي  تر از درصد كم B ،20رسيده است، اگر انرژي جنبشي گلوله در نقطة  Bبه نقطة  Aاز نقطة  kg5اي به جرم  گلوله -١٤٣

N( ي گلوله چند ژول است؟ انرژي مكانيك ،باشد Aنقطة  گلوله در
g

kg
  ) .نظر شود صرف و مقاومت هوا از اصطكاكو ١٠

١( 1750  

٢ (2000    

٣( 1250    

٤ (1000  

چند متر بر  v3دهد، تندي  را نشان مياي در حالت پايا  ناپذير با جريان اليه اي تراكم شارهبا توجه به شكل زير كه مسير عبور  - ١٤٤
 باشد.) مي Aثانيه است؟ (مساحت مقطع لولة بزرگ 

١( /0 4  
٢ (/0 5  
٣( /0 6    
٤ (/0 8  

  
 شود؟ ژول انرژي در اين سامانه تلف مي درصد است، در هر دقيقه چند 60آن  ةو بازد 200Wتوان خروجي يك سامانه  - ١٤٥

١( 4000  ٢ (20000  ٣( 6000  ٤ (8000  

0جسمي به جرم  - ١٤٦ 5/ kg راستاي  وي افقي و همتحت تأثير دو نير ،كه روي سطح افقي بدون اصطكاكي قرار دارد

1F  و


2F از 

اگر كار نيروي  .كند حال سكون شروع به حركت مي

1F 12اي كه تندي جسم به  از لحظة شروع حركت تا لحظهm

s
رسد،  مي 

كار نيروي  ،باشد 50Jبرابر با 

2F در اين مدت چند ژول است؟ 

١( 14  ٢ (16  ٣( 86  ٤ (22  

 دقيقه ١٥وقت پيشنهادي:   : كل كتاب١فيزيك 

 آموزان اجباري است. ها براي همة دانش اين سؤال هاي مشترك فيزيك: پاسخ گويي به سؤال
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) نصف ١شعاع مقطع لولة ( . اگرقرار دارندبه حال سكون جيوه طور قائم در يك ظرف  در شكل زير دو لولة يك انتها بسته به - ١٤٧

) از طرف 2نيروي وارد بر ته لولة (اندازة ) از طرف جيوه چند برابر ١نيروي وارد بر ته لولة (اندازة ، باشد) 2شعاع مقطع لولة (

0جيوه است؟  75(P cmHg) 

١( 8    

٢ (6    

٣( 
1
6

    

٤ (
1
8

  

0700 ةويژ و گرماي 2kgفلز به جرم  هدماي يك قطع - ١٤٨ J

kg C
 90sكند در مدت زمان  ن كه با توان ثابتي كار ميتوسط يك گرمك 

020از  C  056به C 400كشد تا اين گرمكن  رسد، چند ثانيه طول مي ميg  00يخ C  040را به آب C  تبديل كند؟

)04200 J

kg C
 آب c  80آبوFL c  داريم.نو اتالف انرژي( 

١( 540  ٢ (360  ٣( 180  ٤ (720  

افزايش دهيم، سطح C٤٠طور يكنواخت  اگر دماي پوسته را به اريم، در اختيار د 20cmكروي نازك فلزي به شعاع  ةپوستيك  - ١٤٩

) كدام است؟ SIضريب انبساط حجمي اين فلز در  .يابد افزايش مي 2600mmكره  )  ٣  

١( 31 10
16

  ٢( 31 10
12

  ٣(  33 10
64

  ٤ (39 10
64

  

به نيتروژن موجود در نيتروژن گرم  mنيتروژن وجود دارد، اگر  آرمانيگاز گرم  30ادكنك كروي شكل مقدار بدرون يك  - ١٥٠

 چند گرم است؟ mيابد.  درصد افزايش مي 44درصد و دماي مطلق آن  20شعاع بادكنك  ،در فشار ثابت ،افه كنيمبادكنك اض

٢  ٢ )١( 5/٤  ٤ )٣  ٤ (6  
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 است؟  نادرستكدام گزينه  - ١٥١

  صنعت پوشاك و صنعت بسته بندي را دگرگون ساخت. ،فناوري توليد پالستيك) ١

  گوناگون هموار كرد. هاي يجراح يراه را برا ك،يوتبي آنتي و كننده حس يمواد ب ديو تول ييشناسا يفناور) ٢
  مسائل ساده تري روبرو شده است.  دهد كه انسان به تدريج با) شواهد تاريخي در گذر زمان نشان مي٣
  ازجمله وبا در جهان شده است. هايي يماريآب، مانع گسترش ب يةتصف يفناور) ٤

 است؟ نادرست چه تعداد از موارد زير - ١٥٢

 گيرند. پرتوهاي مرئي، بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيسي را در بر مي 

 ده برهم كنش داشته باشند.توانند با ماپرتوهاي فروسرخ و فرابنفش نيز مي 

 هاي عاملي است.  سنجي براي شناسايي گروه هاي طيف ترين روش سنجي فروسرخ يكي از رايج طيف 

 ) ام.آر.آيMRIسنجي فروسرخ است كه در علم پزشكي كاربرد دارد.  ) يك نوع طيف 

٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١ 

 كدام گزينه صحيح است؟  - ١٥٣

  طور غيريكنواخت در هواكره پخش شده است.  ي گوناگون است كه بههواي خشك و پاك مخلوطي از گازها) ١
  آيند. ها به هواكره، اين مواد به وجود مي شوند اما پس از ورود  ساير آالينده در خروجي اگزوز خودروها مشاهده نمي COو  O٣هايي مثل  ) آالينده٢
  كنند.  هايي است كه اغلب رنگي هستند و چهره شهر را زشت مي ده حاوي آالينده) هواي آلو٣
  ها در شهرهاي گوناگون متفاوت است.  ها و مقدار هر يك از آن ) نوع آالينده٤

 است؟درست  چه تعداد از موارد زير - ١٥٤

 دهند.جرقه يا شعله فندك انرژي فعال سازي واكنش را كاهش مي 

 تر خواهد بود.تر باشد، سرعت واكنش بيشاكنشي كمهر چه انرژي فعال سازي و 

 مانند.رو در پايان واكنش باقي مياز اين نمي كنند؛ها در واكنش شركت كاتاليزگر 

 شوند.ها در صنعت فقط در دما و فشار باال انجام ميبرخي واكنش 

٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١ 

 كند؟ درستي تكميل مي كدام كلمات جاهاي خالي زير را به - ١٥٥

  دهد، اما آنتالپي واكنش .............. . سازي، سرعت واكنش را ............ مي كاتاليزگر در هر واكنش شيميايي با ................ انرژي فعال
  يابدكاهش مي –افزايش  –) كاهش ٢    ماند. ثابت مي –كاهش  –) افزايش ١
  يابدافزايش مي –كاهش  –) افزايش ٤    ماند. ثابت مي –افزايش  –) كاهش ٣

 است؟  نادرستكدام گزينه  - ١٥٦

  .اثرند بي ها فرآورده و ها دهنده واكنش يداريپا زانمي بر اما دهند؛ يم شيرفت و برگشت را افزا هاي سرعت واكنش زگرها،يكاتال) ١

  .بخشدهر كاتاليزگر به شمار معدودي واكنش سرعت مي) ٢
  نانومتر وجود دارند. ١٠تا  ٢ قطربا  يفلز هاي توده ،يستكاتالي مبدل درون ها كيدر سطح سرام) ٣
ـ رو هـاي  فلز رود، يبه كار مدر مسير گازهاي خروجي از خودروها  يكه به شكل تور اي يكيسرام ةقطعسطح  يبر رو) ٤  ومي)، پـاالد Rh( ميدب
)Pd( ني) و پالتPt.نشانده شده است (  

  دقيقه ١٠:  وقت پيشنهادي   ١٠٠تا  ٨٩هاي  : صفحهتر سوي آينده روشن راهي بهشيمي 
 آموزان اجباري است. ها براي همة دانش هاي مشترك شيمي: پاسخ گويي به اين سؤال سؤال
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  ؟ت هستنددرس ر،يز هايعبارتكدام  - 157
  .شود ياستفاده م اكيگاز آمون قي، از تزرNO2و  NOحذف  يبرا يزليد هاي خودرو يستيدر مبدل كاتال) الف
  تر خواهد بود.، گازهاي آالينده در خروجي اگزوز آن بيشهر چه دماي خودرو بيشتر باشد) ب
  دهند.كنند و هرگز كارايي خود را ازدست نميهاي كاتاليستي براي مدت طوالني كار ميمبدل) پ
  .بخشد سرعت را ها واكنش همة تواند نمي و كند يعمل م يو انتخاب ياغلب اختصاص زگريهر كاتال) ت
 ) ب و ت4  ) ب و پ3  پ) الف و 2  ) الف و ت1
 

سازي در مسير  كاهش يابد، انرژي فعال 30سازي واكنش در مسير رفت با كمك كاتاليزگر % با توجه به نمودار زير، اگر انرژي فعال - 158
 ؟ ميابدبرگشت حدوداً چند درصد كاهش 

  
  
1 (%30  
2% (20  
3% (25  
4% (15  

هاي توليدشده در كدام آالينده  بر ميزان كاهش درصدي آالينده Aيا به عبارتي اثر قطعه  Aبا توجه به جدول زير، اثر كاتاليزگر  - 159
 تر بوده و مقدار كاهش آن تقريبا چند درصد است؟ كم

1 (/ % NO96 2  
2 (x y% C H58   
3 (x y/ % C H95 8   
4 (/ % CO89 8   

تقريبا  ،يستيمبدل كاتال يدارا يخودرو كي ةليوس مسافت به 50km شيمايدر اثر پ ر،يجدول ز يها با توجه به نمودار و داده - 160
116 شود؟ يم ديتول يستيبدل كاتالگرما در م لوژوليچند ك 12(O ,C : g.mol )   

 
  مقدار آالينده برحسب گرم

  در هر كيلومتر پيمايش
  مبدل كاتاليستي با بدون مبدل كاتاليستي

99/5  61/0  
1 (1359    
2 (5438    
3 (2719    
4 (3652  
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2گروه با  3CHهاي  با توجه به ساختار داده شده، اگر يكي از گروه - 161 5C H براساس قواعد (هاي) زير را  كدام نام ،جايگزين شود
 توان به تركيب حاصل نسبت داد؟ ميآيوپاك 

  ـ دي اتيل هپتان  4 ،3) آ
  ـ دي اتيل هپتان  5 ،4ب) 
  ـ پروپيل هگزان  4ـ اتيل ـ  3پ)

  )  آفقط () 4  (ب)فقط ) 3  (ب) و (پ)) 2  ) و (پ)آ() 1
سه برابر تعداد اتم  ،هستندهاي كربني كه به يك يا دو اتم كربن ديگر متصل  كدام گزينه تعداد اتمساختار تركيب موجود در در  - 162

 ؟اند  هايي است كه به سه يا چهار اتم كربن ديگر متصل كربن

  ـ تري متيل بوتان 3، 2، 2) 2  ـ دي متيل پروپان 2، 2) 1
  ـ دي متيل پنتان   4، 2) 4  ي متيل پنتانـ تر 4، 2، 2) 3

 درست است؟ گزينهكدام  - 163

  . استگريس همانند بنزين داراي نقطه جوش كمتري نسبت به وازلين ) 1
  به يك يا دو اتم كربن ديگر متصل است. فقط ها هر اتم كربن  در آلكان) 2
  است.  هاي حلقوي سير نشده ها همانند هيدروكربن عمومي آلكنمولكولي فرمول ) 3
  هاي شيميايي ندارند.  ها تمايل چنداني به انجام واكنش ها همانند هالوژن آلكان) 4

C)دهد؟  كدام مورد رخ مي ،متان، گروه اتيل قرار دهيممولكول هاي هيدروژن در  اگر به جاي تمام اتم - 164 ,H : g.mol )  112 1 

  يابد.  گرانروي و نقطه جوش برخالف آنتالپي سوختن افزايش مي) 1
  شود.  برابر مي 8هاي كربن آن  جرم مولي و تعداد اتم) 2
  يابد.  يك گرم آن افزايش ميكامل سوختن  دراثرمقدار آب توليدي ) 3
  يابد.  آن افزايش مييك مول از كامل دهنده و فراورده در واكنش سوختن  اختالف پايداري مواد واكنش) 4

 است؟ نادرستها  نخانوادة آلك ضونخستين ع دربارة چند مورد - 165

  آيد.  دست مي ) با وارد كردن آن در مخلوط آب و سولفوريك اسيد، الكلي دوكربني بهآ
  شود.  آورنده استفاده مي عمل به عنوانب) در كشاورزي از آن 

  آيد.  دست مي و اتان بهرمدي ب -2 ،2پ) از واكنش آن با برم مايع، هيدروكربني سير شده به نام 
 شود.  مي شده تبديلسيربه تركيبي  ،هيدروژن گازمول  يكبا جذب  ت) هر مول از آن

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

3 2 2 3

2 2

3 3

| |

| |

CH CH CH CH CH CH

CH CH

CH CH

    

دقيقه 20:  وقت پيشنهادي   دار شيمي تركيبات كربن
  119تا  97و  89، 88، 82، 70تا  68، 48تا  28هاي  شيمي پايه: صفحه

 آموزان اجباري است. ها براي همة دانش هاي مشترك شيمي: پاسخ گويي به اين سؤال ؤالس
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 است؟ نادرستها براساس قواعد آيوپاك  گذاري چه تعداد از نام - 166

    ـ دي متيل هگزان   5 ،2ـ اتيل ـ  4الف) 
  ـ متيل پنتان 4ـ اتيل ـ  2ب) 
    ـ اتيل هگزان   3دي متيل ـ  2 ،2ج) 
 متيل اوكتان   ـ تري 7 ،4 ،4د) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام مطلب درست است؟ - 167

  برابر است.  دينسيااتين و هيدروژن هر مولكول هاي پيوندي در  شمار جفت الكترون) 1
Cبراي آلكيني با فرمول مولكولي ) 2 H3   توان دو ساختار متفاوت رسم كرد.  مي 4
  يكسان است.  ،دارند اي كه ساختار حلقوي سيرشده هاي ها با فرمول همگاني هيدروكربن فرمول همگاني آلكن) 3
  توان از آن براي جوشكاري و برش فلزها استفاده كرد.  اتين به قدري زياد است كه ميگاز دماي موردنياز براي سوزاندن ) 4

يك اندازة  به Aآلكن  و Bآلكان هاي هيدروژن  شمار اتمتفاوت  اگر است. Bبرابر جرم مولي آلكان  A ،7/0جرم مولي آلكن  - 168
 ؟شود  ورده توليد مياچند مول فر، Bاز سوختن كامل يك مول آلكان باشد،  Aكربن آلكن هاي  اتمواحد بيشتر از تعداد 

    (C ,H : g.mol )  112 1  

1 (11  2 (9  3 (15  4 (17  
Aدر واكنش - 169 HCl B   آلكنگرم  8/2به ازاي مصرفA ،12/1  ليتر گازHCl   .بـراي ايـن   در شرايط استاندارد نياز اسـت

 ؟  توان درنظر گرفت ميمتفاوت آلكن چند ساختار 

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
Cسبت شمار پيوندهاي ن - 170 C  بهC H  تواند درست باشد؟  زير در مورد آن مي مطالبچند مورد از  .است 3/0آلكان برابر با  يكدر 

  آيد.  دست مي به STPدر شرايط ، چهار مول گاز هر مول از آنكامل ) از سوختن آ
  ت گاز است. ب) در دماي اتاق به حال

  توان رسم كرد.  پ) براي آن دو ساختار متفاوت مي
  شود.  ت) از آن به عنوان سوخت فندك استفاده مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 با توجه به ساختار مولكولي مقابل، چند مورد از مطالب زير صحيح است؟  - 171

7با فرمول مولكولي  آروماتيك تركيبآ) يك  7 2C H O  .است  
  كنند.  شود، استفاده مي هاي شيميايي كه منجر به فساد موادغذايي مي ب) از آن به عنوان يك نگهدارنده جهت كاهش سرعت واكنش

  فرنگي وجود دارد.  پ) عضوي از خانواده كربوكسيليك اسيدهاست كه در تمشك و توت
CHخانواده آن، اتانوئيك اسيد با فرمول  همعضو آشناترين   ت) COOH3  .است 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 هاست؟ ساير گزينه بابا توجه به ساختارهاي داده شده كدام گزينه به لحاظ درستي يا نادرستي متفاوت  - 172

  هر دو تركيب ساختگي بوده و در طبيعت وجود ندارند. ) 1
  است.  Bتركيب   نهاي هيدروژ اتمبرابر شمار  A ،4/0هيدروژن تركيب هاي  اتمشمار ) 2
 ، Aتركيب  هر مولكول هاي به شمار اتم Bتركيب هر مولكول هاي  نسبت شمار اتم) 3

  نفتالن است. مولكول كربن به شمار پيوندهاي دوگانه در هاي  اتمعكس نسبت شمار 
  . استآلدهيدي   به ترتيب اتري و Bو  A هاي تركيب هاي عاملي موجود در گروه) 4

 است؟ نادرستكدام مطلب  - 173

  شدن نيز سيرنشده خواهد بود. ي پس از پليمراستيرن تركيبي سير نشده است كه  مونومر) 1
  اتن سنگين زير آب قرار خواهد گرفت. اتن سبك روي آب و پلي اتن سبك و سنگين را درون آب قرار دهيم، پلي اي از پلي اگر قطعه) 2
  متصل است.اتم ديگر  4ي يگانه به پيوند اشتراك 4اتن هر اتم كربن با  در مولكول پلي) 3
  يابد.  كند و ويژگي ناقطبي الكل افزايش مي غلبه مي يهيدروژنپيوند دروالس بر  ها، نيروي وان كربني در الكلهيدروبا افزايش طول زنجير ) 4

 كند؟ درستي تكميل مي جاهاي خالي عبارت زير را به  كدام گزينه - 174

 »است. .........باشد كه ساختار مونومر سازنده آن به صورت  مي .........،  .........نام پليمر سازنده «

پتو ـ پلي پروپن ـ ) 1
|

|

H

CH C

CH

2

3

   2 (تن سرنگ ـ پلي ا-C C

H

H

H

H

  

نخ دندان ـ تفلون ـ ) 3
| |

| |

F F

F C C F

F F

     4 (وينيل كلريد ون ـ پليخ ةكيس -
|

|

H

CH C

Cl

2    

% مونومرهاي اتن در واكنش 80. اگر كنيم شدن وارد مي ي واكنش پليمردر  ،اتن (اتيلن) را در دما و فشار مناسب ليتر گاز 7 - 175
اتن توليد شده حدوداً  د كل زنجيرهاي پليواحد تكرارشونده توليد شود، تعدا 100هاي پليمري با  بسپارش شركت كنند و زنجير

C) ).گرم بر ليتر درنظر بگيريد 2/1نش برابر كدام است؟ (چگالي گاز اتن را در شرايط واك , H : g.mol )  112 1  

1 (/  207 2 10   2 (/  211 44 10   3 (/  217 2 10   4 (/  221 44 10   
 ه صحيح است؟كدام گزينير كه مربوط به نوعي ويتامين است، با توجه به شكل ز - 176

  نوعي تركيب آروماتيك است.  Kبرخالف ويتامين ) 1
  مانند ويتامين موجود در پرتقال مصرف بيش از اندازة آن براي بدن ضرري ندارد. ) 2
  مانند كلسترول نوعي الكل حلقوي سير نشده است. ) 3
  دست آورد.  توان تركيبي سير شده به هيدروژن به آن ميگاز مقدار كافي با افزودن  هويجبرخالف ويتامين موجود در ) 4

CH3

CH3

CH3

H3C

H3C

HO

CH2
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O) است؟ نادرستهاي بيان شده  چند مورد از عبارت - 177 ,C ,H : g.mol )   116 12 1  

  ند.  هستمشترك  يگروه عاملداراي شود  و تركيبي كه موجب بوي بد ماهي مي» ث«) ويتامين آ
  . ندستهر دو آروماتيك هبار مصرف،  يكفرنگي و پليمر مورد استفاده در ظروف  ب) كربوكسيليك اسيد موجود در توت

  است. گرم بر مول  58برابر اسيد و الكل سازندة استر موجود در سيب (متيل بوتانوات) كربوكسيليك پ) اختالف جرم مولي 
 پذيري نفتالن در آب است.  همانند انحاللويتامين (ث) پذيري  ت) انحالل

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

است. تفاوت تعداد  14g.Lباشد، چگالي بخار استري با ساختار زير  ميبر مول ليتر  36 برابر با زهادر شرايطي كه حجم مولي گا - 178

O)؟ كدام است Rكربن و هيدروژن در ساختار هاي  اتم , C , H : g.mol )   116 12 1 )R سيرشده است.) گروه آلكيل 

1 (1  2 (9    
3 (8  4 (7  

O) ، چند مورد از مطالب زير درست است؟زيربا توجه به شكل  - 179 ,N ,C ,H : g.mol )    116 14 12 1  

   اتم هيدروژن وجود دارد. 8در يك واحد تكرارشوندة آن  ●
  يك اسيد است. ئكربوكسيليك اسيد سازندة آن، بنزو ●
  گرم بر مول است.  59اختالف جرم مولي اسيد و آمين سازندة آن برابر  ●
  شود. آميدهاي آروماتيك محسوب مي پلي وجز ●

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 صحيح است؟ گزينهكدام  - 180

  يك نوع فرآورده دارد.  ،آميد با آب برخالف واكنش پليدر شرايط مناسب واكنش نشاسته با آب ) 1
  شوند.  هيجزخود ت سازنده هايب به مونومردر حضور آدر شرايط مناسب  توانند ها ميآميد برخالف پلي هااستر پلي) 2
  شود.  اتن در حضور آب به مونومرهاي اتن تبديل مي پلي) 3
  دهد. مقاومتي مشابه از خود نشان مي ،است كه نسبت به فوالد هم جرم خود آميد پلينوع الر يك كو) 4
  

||
O

CH C O R  3
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 محل انجام محاسبات

  
  

  
 چه شكلي است؟ ،هاي استوانه متقاطع نباشد مايلي كه با قاعده  سطح مقطع حاصل از برخورد يك استوانه با صفحة - 181

  سهمي )4  دايره )3    بيضي )2  مستطيل) 1
1خط گذرنده از دو نقطة  - 182 2A(m , )  1و 4B( , 2بر خط  ( 3 1y x  استود عم ،m كدام است؟ 

1 (1  2( 2   3 (1-  4 (2-  
1اي كه نقاط  معادلة دايره - 183 3A( , 5و  ( 1B( , ) دو سر يك قطر آن هستند، كدام است؟ 

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

3 (x y x y2 2 4 4 2 0      4 (x y x y2 2 4 4 6 0      
)ةدو نقط خط گذرنده از - 184 , )2 )و  3 , )7     كند؟ ها را با كدام طول قطع ميxمحور3

1 (1  2 (2  3 (5/3  4 (5/2  
 كدام است؟ها yحول محور  OAخط  حجم شكل حاصل از دوران پاره - 185

1 (9 3     
2 (3    
3 (3 3    
4 (9    

2اي با معادلـة   دايرهاز قطر سر يك  دومنطبق بر  ABCDاز مستطيل  Bو  A دو رأساگر  - 186 21 2x (y )     و ضـلعCD 
 مماس بر اين دايره باشد، مساحت مستطيل كدام است؟

1 (8  2 (2  3 (4  4 (2 2    
1تر كه از نقطة  شعاع دايرة كوچك - 187 2A( ,  گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس باشد، كدام است؟ (

1 (2  2 (1  3 (5  4 (4    
8AFروي يـك خـط قـرار دارنـد. اگـر       هر سـه  ،دو كانون آن بيضي Fو  Fروي يك بيضي و نقاط  Aنقطة  - 188 AF   و

10AF AF خروج از مركز بيضي كدام است؟ ، 

1 (4/0  2 (9/0  3 (6/0  4 (8/0  
 ).اند (خطوط فرضيكدام است؟ Dعرض نقطة  رو، روبهاالضالع  در متوازي - 189

1 (1-    
2 (1    
    فر) ص3
4 (2    

4خط  - 190 3 10 0x y   است؟  گذرد. خروج از مركز اين بيضي چقدر يهاي يك بيضي افقي م از انتهاي قطر كوچك و يكي از كانون 

1 (75/0  2 (6/0  3 (8/0  4 (4/0    

دقيقه 15نهادي: وقت پيش  هندسه
  10تا  1هاي  صفحه :2رياضي  /142تا  121هاي  صفحه: 3رياضي 

  ها اختياري است. سؤال  گويي به اين پاسخ
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     است؟ درست ن،يانسول ساختار با ارتباط در عبارت، كدام - 191

  .  است رفته كار به  فعال نيانسول ساختار در  C رةيزنج از يبخش) 1
  .  دارد وجود نيانسول شيپ در فقط  B و  A رةيزنج دو نيب ييايميش ونديپ) 2
  .است تر كينزد نيانسول شيپ ينيآم يانتها به ،A رةيزنج به نسبت  B رةيزنج)  3
  .  است دهيگرد حذف نيانسول شيپ  B و  A رهيزنج از يبخش فعال، نيانسول در) 4

  كند؟ يم ليتكم يدرست به را ريز ةجمل عبارت، كدام - 192
  »................... يفناور ستيز.........................   يفناور ستيز ةدور در ،يفناور ستيز ةخچيتارارتباط با  در «

  .  شد مجهز زا يماريب يها يباكتر برابر در يدفاع يابزارها نيكارآمدتر از يكي به انسان ك،يكالس – همانند ،يسنت) 1
  .  كند ديتول NAD توانست يم ژنياكس ابيغ در كه شد استفاده ييغذا مواد ديتول يبرا ييندهايفرآ از ك،يكالس – برخالف ،يسنت) 2
  .شد استفاده گوناگون محصوالت ديتول يبرا) اه سميارگان كرويم(ها زاندامگانير از ك،يكالس-  همانند ن،ينو) 3
  .شد آغاز جانوران و اهانيگ مثل موجودات ريسا به مگانازاندير كي از ژن انتقال با ك،يكالس - برخالف ن،ينو) 4

  است؟ ادرستن1EcoRكدام عبارت در ارتباط با آنزيم  - 193
  شود. توالي نوكلئوتيدهاي هر دو رشته دنا در جايگاه تشخيص آن از دو سمت مخالف يكسان خوانده مي) 1
  د.كن نا با انتهاي چسبنده توليد مي) پس از اثر بر جايگاه تشخيص خود بر روي هر دنا، قطعاتي از د2
  غشا محصور نشده است. درآن  يشود كه دنا ) قسمتي از سامانه دفاعي جانداري محسوب مي3
  زند. دار را در جايگاه تشخيص خود برش مي استر بين دو نوكلئوتيد پورين دي ) اين آنزيم پيوند فسفو4

  ......................... در مقايسه با جايگاه تشخيص اين آنزيم 1EcoRهر انتهاي چسبنده حاصل از آنزيم  - 194
    .استتري  مپيوند هيدروژني كداراي ) 1
  ) نيمي از نوكلئوتيدهاي آن را دارد.2
    ) همه انواع نوكلئوتيدهاي آن را دارد.3
  تري دارد. استر كم ) پيوندهاي فسفو دي4

  شود. انجام مي... ......................قبل از مرحله ......................... با توجه به مراحل مهندسي ژنتيك در ارتباط با ايجاد گياهان تراژني، مرحله  - 195
  توليد گياه تراژني -خطر بودن براي سالمت انسان ) بررسي دقيق ايمني زيستي و اثبات بي1
  تكثير و كشت گياه تراژني با رعايت اصول ايمني زيستي -) تعيين صفت يا صفات مطلوب2
  هاي صفت مورد نظر استخراج ژن يا ژن -به گياه سازي و انتقال ژن  ) آماده3
  هاي صفت مورد نظر استخراج ژن يا ژن -گياه تراژني ) توليد4

  باشد. مي......................... قطعاً ......................... طور طبيعي هر جاندار داراي  به - 196
      خطي يفاقد دنا -) ديسك1
  فاقد عوامل رونويسي -دهنده ) آنزيم برش2
    كننده ونويسير هاي داراي انواع آنزيم -) آميالز مقاوم به گرما3
  داراي تنفس نوري -) ژن مقاوم به پادزيست4

هاي متفاوتي  براي چند مورد زير از روش ،1EcoRسازي يك ژن به روش مهندسي ژنتيك و با استفاده از آنزيم  در همسانه - 197
  توان استفاده كرد؟ مي

  هاي تراژني جداسازي ياخته -الف
  اي از دنا جداسازي قطعه -ب
  نوتركيب با كمك ليگاز  ساخت دناي -ج
  نوتركيب به ياخته ميزبان يوارد كردن دنا -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

دقيقه 15وقت پيشنهادي :    زيستينوين هايفناوري
  106تا  91هاي  : صفحه3شناسي  زيست

  ها اختياري است. گويي به اين سؤال پاسخ
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  كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه جملة زير را به  - 198
  »......................... توان  هاي مهندسي پروتئين مي امروزه با دستيابي به روش«
  ه ايمني را با تغيير جزئي در رمز آمينواسيد، افزايش داد.هاي دستگا ) فعاليت بعضي پروتئين1
  زمان واكنش را كم كرد. ،) نوعي آنزيم طراحي و توليد كرد كه با استفاده از آن2
  ) با جانشيني يك آمينواسيد با يك آمينواسيد ديگر در نوعي پروتئين، اثرات درماني آن را افزايش داد.3
  د.ال آن را تغيير دي و شكل فضايي مولكول پروتئين، عميد) بدون تغيير در توالي آمينواس4

  ؟شود نميدر مهندسي بافت از كدام مورد استفاده  - 199
  هاي مناسب ته روي داربستهاي تمايز ياف ) كشت ياخته1
  ) تهيه تصوير رقمي (ديجيتالي) از يك اندام2
  و پيوند آن به فرد گيرنده اهداكننده) دريافت بافت از بدن يك فرد 3
  شوند سريع تكثير مياي كه تمايز ندارند ولي  منابع ياخته )4

  كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 200
  »......................... بنيادي  ةهر ياخت«
  هاي مشابه خود را دارد. وجود آوردن ياخته ) بالغ، توانايي تكثير و به1
  شود. ميبه يك بافت جنيني متمايز  حداكثر) موروال، 2
  ها تمايز پيدا كند. هاي بافت تواند در محيط كشت به انواع مختلف ياخته ) مغز استخوان، مي3
  كند. هاي بدن جنين را توليد مي انواع ياخته ط آزمايشگاهي تنظيم مي شود كه همةاي در شراي ) بالستوال، به گونه4

ميرد و  طوري كه كرم با شروع خوردن غوزه گياه پنبه مي فت است بهفناوري، توليد گياه پنبه مقاوم به آ يكي از كاربردهاي زيست - 201
  كدام است؟ ،فناوري استفاده شده كند، تكنيكي كه در اين زيست فرصت ورود به درون غوزه را پيدا نمي

  ) توليد پيش سم غيرفعال به روش مهندسي پروتئين و انتقال ژن به گياه پنبه1
  وعي حشره) تراژني كردن گياه پنبه با ژن ن2
  پاشي اين سم در مزارع پنبه ) تراژني كردن نوعي باكتري خاكزي براي توليد پيش سم غيرفعال و سم3
  سازي آن ) انتقال ژن همانندسازي شده نوعي باكتري به گياه پنبه و مقاوم4

  چند مورد در ارتباط با انسولين پستانداران صحيح است؟ - 202
  تشكيل شده است. Bو  Aپپتيدي  بلند پلي ةمولكول انسولين فعال از دو زنجير - الف
  براي ساخت مولكول پيش هورمون بيش از سه نوع ژن فعاليت دارند. - ب
  است. Bيكي از تغييرات پيش انسولين به انسولين، ايجاد پيوند در زنجيره  - ج
  هاي ايمني ايجاد كند. تواند پس از تزريق به انسان، پاسخ مي ،سازي شوند اني مثل گاو تهيه و خالصاگر از منابع غيرانس - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .........................از  C  انسولين به انسولين نياز است كه زنجيره براي تبديل پيش - 203
  جداشود. Bو  Aهاي  كربوكسيل هر يك از زنجيرهگروه  سرهاي) 1
  جدا شود. Bو  Aهاي  آميني هر يك از زنجيرهگروه ) سرهاي 2
  شود.جدا  Bكربوكسيل زنجيره  گروهو سر Aآميني زنجيره  گروه) سر3
  جدا شود. Aكربوكسيل زنجيره  گروهو سر Bآميني زنجيره  گروه) سر4

  ترين مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسي ژنتيك كدام است؟ مهم - 204
  جداگانه به ديسكطور  انسولين به Bو  Aهاي  ژن زنجيره انتقال) 1
  به كمك پادزيستكننده  هاي دريافت هاي نوتركيب به باكتري و انتخاب ياخته ديسك انتقال) 2
   Bو  Aيها ) خالص كردن زنجيره3
  ين فعالبراي توليد انسول Bو  Aهاي  زنجيره تركيب) 4
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  با روش مهندسي ژنتيك كدام عبارت صحيح است؟ Bبراي توليد واكسن نوتركيب ضد هپاتيت  - 205
  شود. زا به روش خاص غيرفعال مي ) سم خالص شده اين عامل بيماري1
  شود.زا منتقل  ممكن است به ويروس غيربيماريزا  ژن) سطحي اين عامل بيماري مربوط به پادگن (آنتي ژن) 2
  شود. زا منتقل مي تن (كروموزوم) يك باكتري غيربيماري زا به فام ژنگان) اين عامل بيماري) كل ژنوم (3
  شود كه بتواند دستگاه ايمني انسان را تحريك كند. هاي خاص اين ميكروب ضعيف مي ) با روش4

  است؟ نادرستي درمان چند مورد در ارتباط با ژن - 206
  ير داد كه نوعي پيك دور برد توليد كنند.ها را طوري تغي توان ياخته در اين روش مي - الف
  توان مستقيماً به بدن فرد بيمار آنزيم تزريق كرد. در اين روش مي - ب
  هاي مهندسي شده را دريافت كند. طور متناوب نوعي ياخته در اولين ژن درماني الزم بود بيمار به - ج
  كه نتواند تكثير شود.كرد از نوعي ويروس تغيير يافته استفاده توان  ميبراي انتقال ژن  - د
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي كامل مي - 207
  »د.نكن را استخراج و بررسي مي......................... فناوري  هاي زيست با كمك روشاكتسابي در تشخيص بيماري نقص ايمني «
  هاي سالم فرد مشكوك   ) فقط دناي ياخته1
  زا اي عامل بيماريدن فقط) 2
  موجود در نوعي بافت پيوندي دناي) 3
  هاي مشكوك دناي ياخته هر) 4

  فناوري است؟ چند مورد از داليل اهميت توليد جانوران تراژني در زيست - 208
  هاي سازنده ميلين در مغز و نخاع انسان مثل از بين رفتن ياخته ها براي مطالعه بيماري مدليعنوان  ها به كاربرد آن - الف
  ها ها در رشد بهتر دام رشد و نقش آن هاي عوامل هاي خاص مثل ژن مطالعه عملكرد ژن - ب
  ها هاي انساني يا داروهاي خاص در بدن آن توليد پروتئين - ج
  دگرنشيني (متاستاز) دارندتوانايي انواع تومورهاي انساني كه  مطالعه بر روي - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  پروتئين انساني توسط دام تراژني كدام مورد اشاره درستي به مراحل انجام اين پروژه دارد؟به منظور توليد شير حاوي  - 209
  ) ممكن نيست ژن پروتئين انساني در مجاورت جايگاه شروع همانندسازي ديسك ناقل قرار گيرد.1
  شود. هاي پيكري غده سازنده شير منتقل مي ) ديسك ناقل ژن پروتئين انساني مستقيماً به ياخته2
  شود. هاي انساني از شير استخراج مي ) پس از توليد شير توسط دام تراژن، پروتئين3
  ها شبكه آندوپالسمي و دستگاه گلژي فعاليت داشته باشند. ) ممكن نيست براي توليد اين پروتئين4

  بيان شده است؟ نادرستيفناوري و اخالق، كدام گزينه به  با توجه به زيست - 210
  نيز بايد با مالحظاتي همراه باشد.فناوري  زيستتاوردهاي بشر، استفاده از ) مانند بسياري از دس1
  فناوري است. برداري از زيست هايي براي تضمين بهره اي از تدابير، مقرارت و روش ) ايمني زيستي شامل مجموعه2
  در مورد آثار جانبي كاربرد فناوري زيستي ارائه نشده است.هاي علمي  گونه گزارشي مبتني بر شواهد و داده ) تاكنون از نتايج تحقيقات انجام شده هيچ3
فناوري و پيشگيري از خطرات احتمالي آن در همه كشورها تـدوين و بـه تصـويب     ) قانون ايمني زيستي به منظور استفاده مناسب از مزاياي زيست4

  رسيده است.
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تابد و بخشي ديگر  ح جدايي دو محيط باز ميسطشود. بخشي از موج در  در شكل زير موج نور فرودي از هوا وارد شيشه مي - ٢١١

 شود. كدام گزينه صحيح است؟ يابد و وارد شيشه مي شكست مي

  يابد. ولي بسامد موج شكست يافته كاهش ميماند  ميبسامد موج بازتابيده ثابت  )١

  يابد. موج بازتابيده ثابت و تندي انتشار موج شكست يافته افزايش مي ) تندي انتشار٢

  ماند. بازتابيده ثابت ميپرتو موج  شكست يافته كاهش يافته و طولپرتو موج  ) طول٣

    ماند. موج و بسامد موج بازتابيده ثابت مي بسامد موج شكست يافته كاهش و طولموج و  ) طول٤

كند. ضريب شكست  درصد تغيير مي 20انتشار آن  تندينور مرئي از خأل به يك محيط شفاف، رنگ از  تكباريكة  يك با تابش - ٢١٢

 محيط شفاف چقدر است؟

١( 
3
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  ٢ (
6
5

  ٣ (
5
4

  ٤ (
4
3

  

 ؟ دهد كه از لحاظ فيزيكي ممكن است يك شكست را نشان مياز سه شكل زير يك  كدام - ٢١٣

  

  پ) فقط ٤  الف) فقط ٣  ب و پ) ٢  الف و پ )١

كدام گزينه در مورد ضريب شكست  .كند وارد شده و مسير نشان داده شده را طي مي aپرتو نوري از محيط زير، مطابق شكل  - ٢١٤

 درست است؟c,b,aهاي  و طول موج پرتو در محيط، تندي ها محيط

١( a b c      وa b cv v v   وa b cn n n   

٢ (a b c      وa b cv v v   وa b cn n n   

٣ (a b c      وa b cv v v   وa b cn n n   

٤ (a b c      وa b cv v v   وa b cn n n   

 دقيقه ٣٠وقت پيشنهادي:   اي آشنايي با فيزيك اتمي و هستهنوسان و امواج + 
    ١٠٩تا  ٨١هاي  : صفحه٣فيزيك 

 ها اختياري است. سؤال  گويي به اين پاسخ
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144نوري با بسامد  يپرتومطابق شكل زير  - ٢١٥ 10 Hz موج اين پرتو در محيط دوم نسبت  شود. طول ميمحيط شفاف  از هوا وارد

837.  ……به محيط اول  0 6 3 10 m
(sin / ,c )

s
    

١( nm125 يابد. كاهش مي  

٢ (nm150 يابد. افزايش مي  

٣ (nm150 يابد. كاهش مي  

٤ (nm75 يابد. زايش مياف  
  

اند. اگر تندي انتشار موج در  ) فرود آمده٢) و محيط (١دهد كه بر مرز بين محيط ( هاي موجي را نشان مي شكل زير جبهه - ٢١٦

m) برابر ١محيط (

s
m) چند ٢تندي انتشار موج در محيط ( ،باشد 20

s
 است؟ 

١( 
80
3

   

٢ (20  

٣ (15  

٤ (30 

  

تابد. بخشي از آن بازتاب شده و بخش ديگري  رنگ از نور مرئي از هوا به محيط شفاف ديگري مي يك باريكة تك زير، مطابق شكل - ٢١٧

 رتو بازتاب و پرتو شكست چند درجه است؟شود. زاوية بين پ وارد محيط دوم مي

١( 075   

٢ (090  

٣ (0105  

٤ (0120 
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موج آن در دو  طول ، اگرشود مي) خارج ٤) شده و از محيط (١مطابق شكل زير وارد محيط ( ييك پرتوي موج الكترومغناطيس - ٢١٨

4برابر باشد، در اين صورت با يكديگر ) ٣) و (١محيط (
2




( كدام است؟  053 طول موج و 0 8(sin / 

١( 
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٢ (
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٣ (
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٤ (
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 است. ……و  ……ترتيب از راست به چپ  هيدروژن و ترازهاي انرژي الكترون به مدارهاي الكترون براي اتمدر مدل اتمي بور شعاع  - ٢١٩

  پيوسته - ) گسسته ٤  گسسته   –) پيوسته ٣  گسسته  –) گسسته ٢  پيوسته  –پيوسته  )١

 ؟يستنصحيح  تابد، فامي به سطح فلز مي وقتي نور تكوقوع پديدة فوتوالكتريك هاي زير در مورد  يك از گزينه كدام - ٢٢٠

  .دهد كنش انجام مي برهم هاي فلز ي از الكترونبا يك صرفاًتابيده شده هر فوتون موج الكترومغناطيسي  )١
  شوند. دا ميها از سطح فلز ج تر باشد الكترون كم آستانهموج  موج نور فرودي به سطح فلز از طول ) اگر طول٢
  دهد. پديدة فوتوالكتريك رخ مي ،تر باشد ها بيش ترين الكترون هاي فرودي از انرژي الزم براي جدا كردن سست ) اگر انرژي فوتون٣
  شود. هاي جدا شده از سطح مي ب افزايش انرژي جنبشي فوتوالكترونافزايش شدت نور پرتو فرودي سب) ٤

 برابـر بـا كـدام گزينـه اسـت؟      هـر ثانيـه  در  W120و تـوان   300nmمـوج   با طـول هاي گسيلي يك منبع نور  تعداد فوتون - ٢٢١

34 86 4 10 3 10 m
(h / J.s , c )

s
    

١(  203 10   ٢ (/ 201 875 10  ٣ (/  151 875 10  ٤ ( 173 10  

75يك سلول خورشيدي به ابعاد  -٢٢٢ 75 مربع، در يك روز ابـري شـدت انـرژي     متر سانتيW

m2100  از نـور خورشـيد دريافـت    را

كـدام  تقريبـاً   سـاعت  ١٢مدت هاي دريافتي در  صورت تعداد فوتون در اين ،باشد nm496ها  موج متوسط فوتون اگر طول .كند مي

191240است؟ 1 6 10(hc eV.nm,e / C)   

١(  256 10   ٢ (/  191 6 10  ٣ ( 246 10  ٤ (/  181 6 10  

كند. كدام گزينـه در مـورد ايـن     جهش مي از دومين حالت برانگيخته به اولين حالت برانگيختهدر يك اتم هيدروژن، الكترون  - ٢٢٣
13ولت صحيح است؟  الكترون و انرژي آن برحسب الكترون 6R(E / eV) 

/با انرژي  فوتون )١ eV1 /با انرژي فوتون ) ٢  جذب شده است.  9 eV1   گسيل شده است. 9
/با انرژي  فوتون) ٣ eV3 /با انرژي فوتون ) ٤  جذب شده است. 6 eV3   گسيل شده است. 6
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n)بالمر  ةهاي رشت موج گسترة طول - ٢٢٤ )  n)ليمان  رشتةهاي  چند برابر گسترة طول موج ٢ )  (گسترة طول موج در است؟ ١
 ترين طول موج آن رشته است.) ختالف بين بلندترين و كوتاههر رشته برابر با ا

١( 
48
5

   ٢ (
24
5

  ٣ (4  ٤ (9  

n)مربوط به چهارمين خط طيفي اتم هيدروژن در رشتة بالمرتراز  دواختالف انرژي  -٢٢٥ )   چند الكترون ولت است؟تقريباً ٢
13 6R(E / eV) 

١( /13 6   ٢ (/13 22  ٣ (/1 89  ٤ (/3 02  

Eباشد،  Eبرابر  ٥و  ١و بين ترازهاي  Eبرابر  ٢و  ١اگر اختالف انرژي الكترون بين ترازهاي   در اتم هيدروژن، - ٢٢٦ E   
 چند ريدبرگ است؟

١( /0 29   ٢ (/0 21  ٣ (/0 58  ٤ (/0 42  

1انـرژي  با دهد. اگر الكترون از تراز  هيدروژن را نشان مي اتم شكل زير، تعدادي از ترازهاي انرژي - ٢٢٧ 51/ eV     بـه اولـين تـراز

hc)1240كدام است؟ تقريباً  طول موج فوتون گسيلي برحسب نانومتر ،برانگيخته جهش كند eV.nm) 

١( nm103   

٢ (nm256  

٣ (nm656  

٤ (nm425  

يب از راست به چپ، تتر سه برابر شود، به عدد كوانتومي مدار آندر حالت پايه قرار دارد. اگر  در يك اتم هيدروژن، الكترون - ٢٢٨

 شعاع مدار اول است.) a0كند؟ ( پايه چگونه تغيير مي شعاع و انرژي الكترون نسبت به حالت

١( a08  ،زياد
8
9

، زياد a08) ٢  ريدبرگ كم   
8
9

  ريدبرگ زياد 

٣( a02  ،زياد
4
3

، زياد a02) ٤  ريدبرگ زياد  
4
3

  ريدبرگ كم 

n)شود  جا  هبجا nبه تراز  nالكترون از تراز اگر در اتم هيدروژن  - ٢٢٩ n)  برابر با  ختالف شعاع دو مدارا وt موج  باشد، طول

  ).استثابت ريدبرگ  Rشده چند برابر شعاع بور است؟ (يا جذب گسيل فوتون 

١( 
Rt

n n2 2  ٢ (
Rt

n n2 2 
  ٣( 

n n

Rt

2 2
  ٤ (

n n

Rt

 2 2
    

nترازانتقال الكترون از  در اتم هيدروژن هنگام - ٢٣٠ 2  به ترازn 3 شـود.  برابر با ................. نانومتر ................ مـي موجي  طول 

10 01( R / nm ) 

    ، گسيل720 )٤  ، گسيل360 )٣  ، جذب360) ٢  ، جذب720 )١
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2تعادل گازي  هرگاه به - 231 2 32 2SO (g) O (g) SO (g)   2مقداريSO (g) تواند نمودار غلظت  كدام نمودار نمي ،اضافه كنيم– 
 كننده در واكنش باشد؟ يك از مواد شركت زمان هيچ

زمان )1

غلظت

زمان)2  

غلظت

زمان)3  

غلظت

زمان) 4  

غلظت

  
450اي به حجم يك ليتر، تعادل زير در دماي  در محفظه - 232 C تعيين  ،با افزودن مقداري نيتروژن به اين سامانه در دماي ثابت .برقرار است

2 درست است؟  گزينهكنيد كدام  2 33 2N (g) H (g) NH (g)   

    واكنش است.ظرف ، همانند تأثير كاهش حجم درجهت پيشرفت واكنشتأثير تغيير اعمال شده ) 1
    يابد. هيدروژن در تعادل جديد كاهش مير گاز مقدامقدار آمونياك همانند ) 2
    يابد. حالت اول افزايش ميبه نسبت  جديدثابت تعادل در حالت ) 3
  تر خواهد شد. كمدر تعادل اوليه از مقدار آن  تعادل نهايي غلظت گاز نيتروژن در) 4

 شود؟ دل گازي درجهت برگشت ميجايي كدام تعا با توجه به نمودارهاي زير، افزايش حجم در دماي ثابت، موجب جابه - 233

زمان) 1

mol.L)غلظت )-1

(min)  2( زمان

mol.L)غلظت )-1

(min)    

زمان) 3

mol.L)غلظت )-1

(min)  4 (زمان

mol.L)غلظت )-1

(min)  

18Kبراساس نمودار زير كه مربوط به يك تعادل گازي با ثابت تعادل  - 234 mol.L  است و اگر  برابر با چند ليتراست، حجم سامانة تعادلي
 شود؟ جا مي حجم سامانه را به يك ليتر برسانيم، تعادل در كدام جهت جابه

    رفت  – 6/1 )1
    برگشت   -6/1 )2
    رفت  – 4/0) 3
 برگشت  – 4/0) 4

دقيقه 10:  وقت پيشنهادي   تراي روشن شيمي، راهي به سوي آينده
  108تا  101هاي  : صفحه3شيمي

 ها اختياري است.گويي به اين سؤالپاسخ

(mol)

t
0/4
0/8
1/2
1/6

2

A
B

C

 و اسـت  شـده  طـرح  سـؤال  2 و 1 شـيمي  از فقط محاسباتي شيمي قسمت در بعدي آزمون در: نماييد توجه عزيز آموزان شدان
، اشتباه است و در آزمون بعـدي در قسـمت شـيمي محاسـباتي فقـط      شده ذكر 3 شيمي عنوان به راهبردي برنامه در كه چه آن

 طرح شده است. 2و شيمي  1صفحات شيمي 
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 لب داده شده درست هستند؟ااز مط مورد چند - 235

2) واكنش تعادلي آ 2 22 2NO Cl(g) NO (g) Cl (g)شود. جا مي ، براثر افزايش فشار، در جهت رفت جابه  
  شود. و كاهش مقدار ثابت تعادل مي هاي رفت و برگشت هاي تعادلي گرماده، افزايش دما سبب افزايش سرعت واكنش ب) در واكنش

  د.ده مي افزايش ،پذير هاي رفت و برگشت را در يك واكنش برگشت ) استفاده از كاتاليزگر سرعت واكنشپ
2واكنش تعادلي  ر) افزايش فشار دت 2 2H S(g) I (g) HI(g) S(s)  شود. نميتعادل جايي  موجب جابه  
2H) افزايش ث (g) شود. هاي گازي مي لظت همة گونه، موجب افزايش غبه روش هابر گاز آمونياك در واكنش تعادلي تهية 

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

با افزايش دما و افزايش حجم ترتيب از راست به چپ  بهشود. با توجه به نمودارهاي زير،  در ظرف واكنش آغاز مي Bو  Aواكنش زير با واردكردن  - 236
aA(l)  كند؟ با افزايش دما چه تغييري مي Dشود و غلظت  جا مي در كدام جهت جابهتعادلي ظرف، واكنش  bB(g) cC(g) dD(s)   

  رفت، برگشت، افزايش )1
  برگشت، برگشت، بدون تغيير )2
  ن تغييررفت، رفت، بدو) 3
  برگشت، رفت، كاهش) 4

 درست است؟ گزينهكدام  - 237

Co(Hبا افزايش فشار، تعادل  )1 O) (aq) Cl (aq) CoCl (aq) H O(l)2 22 6 4 24 6    شود. جا مي درجهت برگشت جابه  

NOتعادلي   ، شدت رنگ در سامانةدمابا افزايش  )2 (g) N O (g)2 2   يابد. مي كاهش 42

Hدما در واكنش تعادلي  افزايشكاهش حجم ظرف و ) 3 0  ،PCl (g) PCl (g) Cl (g)5 3 2 جايي تعادل در جهت  موجب جابه
  شود. رفت مي

  شود. ميهاي تعادلي  در سامانه هاي رفت و برگشت واكنشش سرعت يباعث افزا دماافزايش ) 4

0A(s)عبارت كدام گزينه دربارة تعادل  - 238 B(s) C(g) H   درست است؟ 

  يابد. افزايش ميواكنش موجود در ظرف  Cكاتاليزگر، فشار گاز  ازدر صورت استفاده  )1
  .ماند ميثابت  C(g)و غلظت  Kر دما را افزايش دهيم، مقدار اگ )2
  شود. زياد مي C(g) هاي كند، اما تعداد مول تغيير نمي Kقدار م، ظرف واكنش با افزايش حجم) 3
  ماند. ثابت مي B و Aهاي  تعداد مول ،با افزايش فشار) 4
  

(mol)

t
1

B D

2
3
4
5

6

K

دما

A

C
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واكنش با هم ليتري  10ها در يك ظرف  دهنده مول از هريك از واكنش 7 ،زيردر فرايند تعادلي توليد آمونياك مطابق واكنش  - 239
 3/0و برقراري مجدد تعادل، غلظت آمونياك به در دماي ثابت مول از فراورده  1خارج كردن و برقراري تعادل پس از  .دهند مي

2مقدار ثابت تعادل اين واكنش چند  .مول بر ليتر رسيده است 2L .mol  2است؟ 2 33 2N (g) H (g) NH (g)   

1( 20  2( 40  3 (801  4 (160  
 چه تعداد از موارد زير در مورد فرايند هابر درست است؟ - 240

  آ) استفاده از كاتاليزگر هيچ تأثيري بر مقدار ثابت تعادل و يا غلظت آمونياك توليدي در هر لحظه از انجام واكنش ندارد.
  گازهاي نيتروژن و هيدروژن است.ميان مونياك از واكنش مستقيم آ تهيةب) روش صنعتي براي 

C200توان آمونياك توليدشده را خارج نمود و براي اين منظور بايد دما را تا  كردن فرايند هابر مي پ) براي كامل  .كاهش داد  
 دماهاي باال مطلوب نيست. تر آمونياك در فرايند هابر، براي توليد بيشاز ديدگاه تئوري ت) 

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


