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 محل انجام محاسبات

  
 
 

fاگر تابع با معادلۀ - 1 (x) ax bx x x cx    4 2 23  همانی باشد، تابع روبرو چگونه است؟2

   همانی) 1

   ثابت) 2

   پذیروارون) 3

  درجه دوم) 4
fدر کدام فاصله تابع - 2 (x) x g(x)باالي نمودار3 x xگیرد؟قرار می 

1( ( , ) ( , ) 1 0 1  2( ( , ) ( , ) 1 0 1  3( ( , ] [ , ] 1 0 1  4( [ , ] [ , ) 1 0 1    
fتابع با ضابطۀ kچند مقدار صحیحيازابه- 3 (x) (k )( x x x k)     2 3 24 3  صعودي است؟3

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

fاگر نمودار تابع - 4 (x) (k x)(x mx n)   2د، مقدار عدديبه صورت زیر باشk n

m

کدام است؟ 

  تعریف نشده) 1
2 (2-  
3 (2  
4 (6  

]حاصل- 5 ] [ ] [ ] ....[ ]  1 2 3  کدام است؟80

1 (333  2 (444  3 (433  4 (343  
]اگر بازة - 6 , ) 2ترین دامنه براي تابعبزرگf (x) ax b  1تابعبوده و نمودارf، خط به معادلـۀy x 3 2 را9

fها قطع کند، مقدارyاي روي محوردر نقطه (a b)کدام است؟ 

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

fتابع- 7 (x) x yتـابع ۀاگـر دامنـم.نـامیمیg(x)ها قرینه کـرده و آن راxرا نسبت به محور3 g(x ) g( x )  2 3 2
bباشد، مقدار[a,b]صورت به aکدام است؟ 

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

yتابعmبه ازاي چند مقدار صحیح - 8 x m x m    2 5  یک تابع صعودي است؟6

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

fاگر- 9 (x) x ax bx c    2 a، تابعی با دامنۀ دو عضوي باشد، حاصل29 b c

b c

 


2 a)کدام است؟3 ) 0 

1( 26
9  2 (28

9  3 (
28
9  4 (

26
9  

ابعترین عدد طبیعی که در برد تکوچک -10
x

x
f (x)




2

1
2

4
 قرار دارد، کدام است؟

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

3

0

1

a+1

b-1

c+3

دقيقه15: وقت پیشنهادي  آموزانبراي تمامی دانشپاسخ گویی اجباري                                                                                             تابع
  56تا47هايصفحه: 2ریاضی/ 117تا94هايصفحه: 1ریاضی /10تا 1هاي: صفحه:3ریاضی
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 محل انجام محاسبات

  
  

xاگر جدول تعیین عالمت عبارت -11 ax b
P(x)

x c

 




2
aصورت زیر باشد، مقدار به b

c

کدام است؟ 

1 (
3
2  2 (3

2  
x

P(x)


  

1 2
0 ·.R 

3 (3  4 (3  

xمعادلۀ -12

x x xx x
  

 

2
3
2 2 1 1

1  چند جواب دارد؟1

  شمار بی) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

xهاي معادلۀمجموع جواب -13 x x x     2 23 1 3  ؟کدام گزینه استبرابر با0

  2) 4  صفر) 3  -2) 2   -1) 1
xجواب نامعادلۀ همجموع -14 x x   6 4 23 5 6 bترین مقداراست. بیش[a,b]صورت به0 aاست؟کدام 

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

xمعادلۀ -15 x x

x x x

  
 

    
5 5 5

7 3 3 7 5
 چگونه است؟ )هایا ریشه(از نظر تعداد و عالمت ریشه

    منفی ۀفقط یک ریش) 2    مثبت ۀفقط یک ریش) 1
  فاقد ریشه) 4  منفی ۀمثبت و یک ریش ۀیک ریش )3

xتابع -16 ax
f (x)

x x

 


 

2
2

1
1

yهمواره زیر خط  aصـورت بهaترین بازة ممکن بـرايبیشگیرد، اگرقرار می3 (m,n)

m ،باشد nکدام است؟ 

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

xه در نامسـاويترین عدد صحیحی باشند کـترین و کوچکبزرگاز راست به چپبه ترتیب bو aاگر -17

x


 


3 4 صـدق1 4 2 3

aحاصل،کنندمی

b



4

2   کدام است؟3
1 (5/2   2 (2  3 (5/1  4 (1  

x، معادلۀaازاي چند مقدار صحیح به -18 x

x a ax

 


 
1 2 3

2   ؟داراي جواب حقیقی است1
  ارشم بی) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

xمعادلۀ -19 x    
25 3 10  چند ریشۀ حقیقی دارد؟2

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
ساعت روي حالـت 3فشار وساعت روي حالت کم 2شود. اگر شیرفشار و پرفشار) پر مییک استخر توسط یک شیر دو حالته (کم - 20

نصف دیگر آن را بـا حالـت پرفشـار پـردر ادامهفشار و مبا حالت کدر ابتداپرفشار باشد، استخر پر می شود. اگر نصف استخر را
 تر از حالت پرفشار است؟فشار چند ساعت بیشکشد. زمان پرشدن استخر در حالت کمساعت و ربع طول می 5کنیم،

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

دقيقه15 :وقت پیشنهادي  آموزانبراي تمامی دانشپاسخ گویی اجباري                                               عالمتعيينتنامعادله،معادله،
  24تا19هاي: صفحه2/ ریاضی93تا83هاي: صفحه1ریاضی
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اي دارند؟ها، چه مشخصهتیدکلئو نوها برخالف ریبوکلئوتید نودئوکسی ریبو -21
  در حالت طبیعی فاقد نقش آنزیمی هستند.مولکول داراي آن) 1
  شوند.میدر محل دوراهی همانندسازي در هسته مشاهده) 2
  پنج نوع عنصر متفاوت شرکت کرده است.) در ساختارشان3
  اي باشد.تواند دوحلقهها میساختار آنجود در) باز آلی مو4

ویژگیگزینهکدامبردند.  پیمولکول مؤثر در انتقال صفات وراثتیماهیتسال پس از آزمایشات گریفیت، گروهی از دانشمندان به16حدود -22
کند؟مشترك همۀ مراحل آزمایشات مربوط به این دانشمندان را مطرح می

  هاي شیمیاییتی افزایندة سرعت واکنشهاي زیس) استفاده از مولکول1
  اي با سرعت باالهاي کشته شده در گریزانهگیري عصارة گروهی از باکتري) قرار2
  هاي کشت این آزمایشاتهاي بدون پوشینه در تمامی محیطهاي باکتري) تغییر در ژن3
  هاي سالمموشزایی درهایی با عدم توانایی بیماري) استفاده از محیط کشت حاوي باکتري4

در ارتباط با مدل مولکولی نردبان مارپیچ صحیح است؟کدام گزینه -23
  دهد.از دست میطور کامل بهپایداري خود را ،دنا هنگام همانندسازي) 1
  دهند.ها را بازهاي آلی تشکیل میهاي این نردبان را قند و فسفات و پله) ستون2
  استر برقرار است.تید مجاور پیوند فسفودي وکلئتید و قند نویک نوکلئو) بین فسفات3
  کسیل و در انتهاي دیگر آن فسفات قرار دارد.، گروه هیدرودناهراز) در یک انتهاي هر رشته4

تکمیل می کند؟نادرستچند مورد، عبارت زیر را به طور -24
  .............»که،توان گفتمیآندوپالسمیواجد شبکۀهر یاختۀهاي مرتبط با ژن دردر رابطه با ................ مولکول«

  اند. هاي شیمیایی همان یاخته تولید شدههاي زیستی افزایندة سرعت واکنشمولکولتوسط –همۀ *
  اند. قرار گرفتهبه یک مقدارهاي هستهنقش مادة ذخیره کنندة اطالعات وراثتی را دارند و در همۀ قسمت –برخی ازفقط *
  دست آمده است.  شناس انگلیسی بههاي باکتريها، از فعالیت و آزمایشعات اولیه دربارة این مولکولاطال –همۀ *
  شوند. هاي یاخته مشاهده میر اندامک اصلی کنترل کنندة ویژگیکنند و داطالعاتی را در خود ذخیره می –برخی ازفقط* 
1(1  2(2  3(3  4(4  

گیرد. کدام گزینه، دربارةاي سیتوپالسم قرار میها، در تماس با مادة زمینهقط در بخشی از حیات یاختهدر گروهی از جانداران، مادة وراثتی ف -25
بیان شده است؟نادرستاین جانداران

  نیاز است. B١٢فعالیت صحیح آنزیم دنابسپاراز و تشکیل رشتۀ دنا، به وجود فولیک اسید و ویتامینپس از) 1
  هاي شیمیایی تغییر کنند. توانند تحت تأثیر برخی پیکهاي آغاز، مید جایگاهسرعت همانندسازي و تعدا) 2
  کند.هاي آغاز همانندسازي به تدریج افزایش پیدا میو دنابسپاراز، فاصلۀ بین جایگاهدرپی فعالیت آنزیم هلیکاز) 3
  شوند.ود در هسته شناسایی میموجهاي دنابسپارازآنزیمباشد که توسطهاي نوکلئوتیدي خاصی میداراي توالی) 4

جود در دنیاي زنده، صحیح است؟هاي مختلف موچند مورد، در خصوص یاخته -26
  پردازد.هاي حاضر در یک یاخته، در همان یاخته به فعالیت میاسید تولید شده توسط آنزیمکلئیکالف) هر نو
  شود.اي تقسیم میپس از آغاز چرخۀ یاختههاي غشایی،لیپیددوست فسفواسید متصل به بخش آبکلئیکب) هر نو
  دهد.ژنی تشکیل میضلعی ساختار باز آلی خود پیوند هیدروریبوز، از طریق حلقۀ پنجکسیتید واجد قند دئوکلئوج) هر نو

  باشد.کربنی قند خود داراي اتم اکسیژن میدر حلقۀ پنجضلعی،ششحلقۀضلعی متصل بهتید داراي حلقۀ پنجد) هر نوکلئو
  3) 4  ) صفر3  2) 2  1) 1

سازي در جانداران به درستی بیان شده است؟کدام گزینه در ارتباط با همانند -27
  سازي دارد.ها چندین جایگاه آغاز هماننددر یوکاریوتايهستهتن) هر فام1
  سازي مخصوص خود را دارد.ایی جایگاه آغاز همانند) هر ژن باکتری2
  صورت حلقوي وجود دارد.دنا بهمولکول ،هاي جانوريدر یاختهیدوغشایساختارهر) در3
  کند.ها، وجود دو آنزیم هلیکاز کفایت میهمۀ باکترياصلیسازي دناي) براي همانند4

دقيقه10وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشگویی اجباريپاسخ                                                 هاي اطالعاتيلكولمو
14تا 1هاي: صفحه3شناسیزیست
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کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -28
  »شود............. نیز مشاهده میگردد، .........اي که ..................... یافت میدر هر یاختۀ زنده«

  ها به مولکول دناجز هیستونهاي دیگري بهتئیناتصال پرو –سازي) دناي خطی حاوي چند جایگاه آغاز همانند1
  نوعی دناي خطی با توانایی باز کردن دو رشتۀ خود بدون بر هم خوردن میزان پایداري –) نوعی مولکول مرتبط با ژن2
  دنابسپارازتوسطدر دناژنیتشکیل پیوند هیدرو –سازي خودهاي آغاز همانندنایی تغییر در تعداد جایگاه) دنایی با توا3
  ابتداي چرخهاي در نقطۀ وارسیمرگ یاخته نهایی با توانایی به راه انداختمولکول –تپادزیسافزایش مقاومت در برابرعامل) مولکول4

ی تکمیل می کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درست -29
  »شود که .................. هاي نوعی پروتئین محسوب میانسان، .................. از پیامدهاي اختالل در فعالیتخاطرةBهايسیتدر لنفو«

  کاهد.اي دنا میهجود در بین نوکلئوتیدهاي کم انرژي مواز تعداد پیوند –دناي خطیها از مولکول) عدم جدا شدن هیستون1
  باشد.مؤثر در ساخته شدن یک رشته در مقابل رشتۀ الگو میتنها آنزیم –طی همانندسازيهستهدرفسفاتآزادهايتعداد گروهعدم افزایش) 2
  فسفات را دارد.کسیل وهایی با گروه هیدروتوانایی استفاده از مولکول –سازي) افزایش تعداد اشتباهات در حین انجام فرآیند همانند3
  کند.ها را بررسی میتیدکلئواستر، رابطۀ مکملی نو يپس از برقراري هر پیوند فسفود –هایی از دنامانند در بخشY) عدم تشکیل ساختارهاي4

دار راو نوکلئوتید تیمـیندارتید آدنینکلئوبین نو(هاي) تواند مستقیماً پیوندمیسازي دنا کهچند مورد دربارة هر نوع آنزیم مؤثر در همانند -30
صحیح است؟به طور حتمبشکند،

  گذارد.تأثیر میDNAسازي، اولین آنزیمی است که رويهمانندبا شروع فرایندالف) 
  .صورت می گیردت نوکلئازيحضور نوعی آنزیم با خاصیگیري آن تنها درشکلشکند کهب) پیوندي را می

  ها است.زومهاي هیستونی از دناي خطی و باز کردن ساختار نوکلئو  ینج) فاقد توانایی جدا کردن پروتئ
  نیازي نیست که الزاماً از منافذ پوشش هسته عبور کند.، جهت انجام فعالیت خودد) در یک یاخته نگهبان روزنۀ گیاه

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

  
.................. ،گوارشیهاي پوشانندة حفرة.................. یاختهدر پیکر هیدر، -31

  کنند.بري دریافت میهاي غذایی را با درونذره –) همه1
  کنند.هاي گوارشی به درون حفره ترشح میآنزیم –) همه2
  دهند.اي ادامه مییاختهصورت درونفرایند گوارش را به –) بعضی از3
  د.نجایی مواد دارجابهدر سطح خود، یک زائده رشته مانند براي –ازبسیاري) 4

؟نیستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب -32
، میبخشی از لولۀ گوارش انسان که«   »تواند .................. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  

  
  

  ترشح کند.ة غذاهاي گوارش دهند، آنزیم2و 4هايهمانند بخش –ها استهیدرات) محل آغاز گوارش کربو1
  داشته باشد. 7نقشی مشابه بخش –اي صاف و مخطط استاز جنس بافت ماهیچه) داراي دو نوع بندارة مجاور2
  .داشته باشدحرکات گوارشی 3و 1هاي  همانند بخش –) ابتداي آن برخالف انتهاي آن داراي ماهیچۀ مخطط است3
  ند.جذب محتویات گوارشی درون لوله کمک کتسهیلبه 6و 5هايند بخشنهما –کنندة سکرتین داردهاي ترشح) یاخته4

دقيقه15وقت پیشنهادي:                              آموزانبراي تمامی دانشویی اجباريگپاسخ                                                گوارش و جذب مواددنياي زنده +
  32تا 1هايصفحه :1شناسیزیست
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؟استاي که داراي حفرة دهانی است، صحیحیاختهاي نوعی آغازي تکیاختهکدام گزینه دربارة گوارش درون -33
  شوند.ها دیده می) در اطراف حفرة دهانی همانند منفذ دفعی این جانور، مژك1
  یابند.شده و گوارش میریزترها،با لیزوزوم لوواکوئادغامپس ازتنهاذرات غذایی) 2
  کند.پالسم حرکت میئول غذایی در انتهاي حفرة دهانی تشکیل و درون سیتو) واکو3
  شوند.منفذ دفعی خارج می هپس از ورود به واکوئول دفعی، از رانیافته  ) مواد گوارش4

ل می کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمی -34
  ............»توان گفتمی ،دربارة بخشی از لولۀ گوارش انسان سالم که چین خوردگی دیوارة آن با ورود تودة غذا از بین ............«
  سازند. معده را میشیرةگوارشیشی مخاط در بافت پیوندي سست، بخشهاي حاصل از فرورفتگی بافت پوشیاختههر یک از –رود) می1
  باشد که در گوارش مکانیکی تودة غذایی نقشی ندارند. داراي دونوع حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده می –رود) نمی2
  مختلفی را دارند. کنندةتجزیههايهاي غشایی است که توانایی تولید آنزیمخوردگیهایی با چینداراي یاخته –رود) می3
  وجود دارد. مویرگکه در ساختار هر پرز آن، تنها یکباشدرش میبخش لولۀ گواترینطویل –رود) نمی4

؟شوداین اتفاقمنجر به بروزتواندچند مورد می ؛مقادیر زیادي از چربی مشاهده شده استي بیمار و بالغ،در بررسی مدفوع فرد - 35
 موازي با معدهاي موجود در زیر وریز غدهبخش برونکاهش ترشحات  
 اي رودههاي ماهیچهاختهکاهش فعالیت ی  
 رسوب ترکیبات صفرا در کیسۀ صفرا  
 ابتال به بیماري سلیاك  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
جا شود (ند). .................. جابهابتدا، الزم است تاحلقبه منظور ورود تودة غذا از محل آغاز گوارش شیمیایی به -36

  چک به سمت پایینن کو) زبا2      گلوت به سمت باال) اپی1
  چک به سمت پایینگلوت و زبان کو) اپی4    ) زبان بزرگ و کوچک به سمت باال3

ا قطعـاً در؛ امـتوانیم شاهد .................. در بدن این فـرد باشـیم.................. تخریب شود (ند)، همچنان میاگر در یک فرد سالم و بالغ فرض کنیم -37
شود........ اختالل ایجاد می..........

  هاي چربی در کبدذخیرة مولکول –انجام فرآیند جذب –جود در پرزهاي رودة باریکی موخون) شبکۀ مویرگ1
  و گوارش مکانیکی غذامحتویات معدهکاملمخلوط شدن –انجام بخشی از فرایند عمل بلع –هاي شبکۀ عصبی) یاخته2
  تشکیل سد حفاظتی محکم مخاط معده –ترهاي کوچکها به مولکولتجزیه شدن پروتئین –گاسترینکنندةهاي ترشح) یاخته3
  انجام فرآیند افزایش فشار اسمزي مواد در رودة بزرگ –صورت ارادينیافته بهتنظیم خروج مواد گوارش –روده) بندارة داخلی راست4

آورد، صحیح است؟کند و مدفوع را به شکل جامد در میهاي مواد را جذب میه آب و یونگوارش فردي بالغ کبخشی از لولۀچند مورد دربارة -38
  اند. هاي دیوارة آن به شکل نوارهاي عضالنی طولی در آمدهفاقد چین خوردگی است و بخشی از ماهیچه *
  ر دارد.ي قراترپاییندر سطحلون افقی نسبت به قسمت انتهایی کولون باالرو،قسمت انتهایی کو *
  شود.تولید مینیزشود، در این بخشه به کمک عامل داخلی معده جذب مینوعی ویتامین ک *
  کنند.پرزهاي آن با ترشح مادة مخاطی به حرکات کرمی غذاي وارد شده کمک می *
1(1  2(2  3(3  4(4  

  است؟نادرست، کدام گزینهروگذاري شده در شکل روبه  هاي نامدر ارتباط با بخش -39
1( Aخورده است.ها در سمت فضاي روده چینهایی دارد که غشاي آن: در رودة باریک یاخته  
2( B :هایی با زوائد سیتوپالسمی منشعب در اطراف خودفاقد یاختههاي موجود در آن،بافتدر ساختار

  می باشد.
3( C،اند.ن یافتهمورب نیز سازمابه شکلهاي طولی و حلقوي،عالوه بر جهت: در دیوارة معده  
4 (D :کند.هم وصل میهاي درون شکم را بهحاوي بافت پیوندي سست است که اندامبخشی از پردة  
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  ............. ،کنددر بدن انسان سالم و بالغ، هر غدة بزاقی بزرگ که ترشحات خود را به کمک ............. مجرا به زیر زبان تخلیه می -40
  باشد.غدة بناگوشی میسطح داخلیاي قرار دارد که دراس با ماهیچهبه طور مستقیم در تم –) یک1
  هاي پیشین فک پایینی قرار دارد.کوچکترین غدة بزاقی است که در پشت دندان –) چند2
  . نقش مهمی داردآسیاب شدن ذرات غذادر فراینداي است کهداراي ترشحات چسبنده –) یک3
  گلوت است.اپیبا بخشی ازسطحیل شده و همهاي پوششی تشکاز یاخته –) چند4

 ...................................... حرکات منظم دیواره،گوارش انسان،در لولۀ -41
  قرار دارند. هاي واجد اجزاي رشته مانندیاختهتحت تأثیر –) بعضی از1
  را دارند.هاي حلقويماهیچهتوسطي انقباضیهاتوانایی ایجاد حلقه –) همه2
  اند.اي و بدون انشعابهستههاي یکحاصل عملکرد انقباضی یاخته –) همه3
  شوند.هاي یک در میان میفقط در جایگاه گوارش نهایی کیموس باعث انقباض –) بعضی از4

کند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می -42
  »جود در این غشا ................. در معده انسان، برخالف ................. موHCLکنندههاي تولیدختهیااي دریاختهبعضی از ................. غشاي«

  هیدراتی متصل شوند.توانند به ترکیبات کربومی –داخلیفسفولیپیدهاي –هاي سراسريالف) پروتئین
  لیپیدي غشا هستند.اس با هر دو الیه فسفودر تم –هاي سطحی خارجیپروتئین –هاي سراسريب) پروتئین
  لیپیدي خارجی هستند.در تماس با الیۀ فسفو –هاي سطحی داخلیپروتئین –هايج) کلسترول
  توانند در تماس با سیتوپالسم باشند.می –هاي سراسريپروتئین –هاي سطحی داخلید) پروتئین

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
گوارش ..................... بالفاصله .................................... محل -43

  شود.جا وارد میقبل از محلی واقع شده است که ترشحات صفرا به آن –ها  هیدراتشیمیایی کربو –تکمیل) 1
  باشد.میي فراوانهاپرزهاي بافت پوششی در آن داراي ریزقبل از محلی قرار دارد که یاخته –هاشیمیایی پروتئین –آغاز) 2
  کند.آنزیم گوارشی ترشح نمیسازپیشآنغددهاي پوششیبعد از قسمتی قرار دارد که یاخته –هاشیمیایی لیپید –تکمیل) 3
  شود.ریفالکس میاي واقع شده است که شل شدن آن موجب ایجادقبل از بندارة ماهیچه –مکانیکی –آغاز) 4

، درست است؟گیردنمیهاي عصبی قرارهاي یاختهلولۀ گوارش انسان سالم و بالغ که تحت تأثیر شبکهکدام گزینه درباره هر بخشی از -44
  یافته است.اي به دو شکل حلقوي و طولی سازمانکننده صفرا، در ساختار دیواره آن، الیه ماهیچه) همانند اندام تولید1
  خون است.ايمادة زمینهن نوعی مولکول غیر زیستی بهکرددام سازنده گاسترین، فاقد توانایی وارد) برخالف ان2
  است.اي پروتئینیهو حاوي رشتهشکل ايهاي استوانهسکرتین، واجد یاختههورمون) همانند اندام سازندة3
  ها است.محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئینکننده پروتئازهاي قوي و متنوع،) برخالف اندام تولید4

کند؟یر را به درستی تکمیل میچند مورد عبارت ز -45
  »طور حتم ................. دارد................. کیسه تشکیل شده است، بههاي یک یاختۀ کبدي انسان، هر اندامکی کهبا توجه به اندامک«

  یاخته، نقشبه بیرونجایی مواددر جابه –الف) فقط از یک
  لیپیديیۀ فسفویک غشاي حاوي دو ال –ب) فقط از یک
  غشاي آن با غشاي خارجی هسته، اتصال –ج) از تعدادي
  نقشهاي پروتئینی یا لیپیدي،ت مولکولدر ساخ –د) از تعدادي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تواننـدجـود در بخـش ..................... میهاي موجود در بخش ..................... یاختههاي مویاخته -46

  ........... کنند...........
  برد را به خون ترشحپیک شیمیایی دور – 4 –، همانند3) 1
  لیپید تولیدفسفو، بیکربنات وهاترکیبی حاوي نمک - 3 –، برخالف2) 2
  ها به لولۀ گوارش وارد  هاي مؤثر در گوارش لیپیدآنزیم – 4 –، همانند1) 3
  هاي آنزیمی، تولیدتئینترکیبات لیپیدي همانند پرو – 3 –، برخالف1) 4
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  یابی حیات ..................... و در سطح ..................... از این سطح .................. .................. سطح سازمانمطابق با متن کتاب درسی در -47
  وجود دارد.فظ هم ایستاییتوانایی حهایی فاقدبخش –باالتر –شودمشاهده میچندین گونۀ مختلف –) هشتمین1
  شود.هاي حیات مشاهده نمیفاقد یکی از ویژگیجاندارانی –ترپایین –وجود داردهابراي اولین بار تعامل بین جمعیت –) هفتمین2
  شود.فت میجاندارانی با عدم توانایی پاسخ به محیط یا –ترپایین –هایی بدون توانایی سازش با محیط وجود داردبخش –) دهمین3
  تأثیرگذار است. هعوامل غیرزندة محیط بر روي عوامل زند –باالتر –شودباط بین افراد مختلف یک گونه مشاهده میارت –) ششمین4

شود؟وارد میدرشت به درون یک یاختهمشخصۀ روشی است که طی آن یک ذرةچند مورد -48
  شود. میاي انجامهاي یاختهدر پی فعالیت برخی پروتئین )الف
  براي انجام شدن نیازمند صرف شکل رایج انرژي در یاخته است. )ب
  شود.یابی حیات، انجام میترین سطح سازمانتوسط همۀ اعضاي پایین )ج
  .نقش دارندجایی موادجابهدرهاي غشاداررانی، کیسههمانند برون ) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

کند؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به -49
  »................. هر بافتهاي بدن انسان،در ارتباط با بافت«

  هاي معدنی با محیط اطراف خود را دارند. قدرت تبادل یونآنزندةهايیاختهقطعاًاصلی بدن که در تماس با غشاي پایه قرار دارند،) 1
  شود.ن دیده میآهايبی دارند، قطعًا در گردیزهمکعشکلهاي متصل به غشاي پایهاي که یاخته) پوششی2
  تري دارد.هاي متنوعاي شفاف و چسبنده دارد، قطعًا نسبت به بافت پیوندي متراکم یاختهاي که مادة زمینه) پیوندي3
  چربی در وسط یاخته قرار دارد.بافتهاي هبرخالف یاختها آنهستۀهایی است کهواجد یاختهطور حتم بهپی و رباط وجود دارد،زرددراي که  ) پیوندي4

است؟نادرستانسان است، کدام عبارتراست رودةداخلیبندارةهايیاختههاي آن مشابه بانوعی بافت پیوندي که ظاهر یاختهدربارة -50
  اند.هاي کالژن در یک راستا قرار گرفتهرشتهاي شفاف، همۀبا مادة زمینهالف بافت پیوندي) برخ1
  پروتئین هستند.سطح داخلی مري، در تماس با ترکیب حاويهايهاي آن همانند یاختهیاخته) 2
  اي با ظاهر بیضی دارند.ژن، هستهکننده پپسینوترشح ۀیاختهرن برخالفهاي آ) یاخته3
  مرکزي دارند.شود، هستۀمیقلبهاي بافتی که سبب انقباض) همانند یاخته4
  
  

 

میل عبارت زیر مناسب است؟کدام مورد براي تک -51
  ..............»هاي حسی موجود درهر یک از گیرنده«
  کنند.دستگاه عصبی محیطی منتقل میبهمجزاعصبیرشتهچندیناز طریق) موهاي حسی پاي مگس، پیام عصبی را1
  شوند.توانند تحت تأثیر پرتوهاي فرابنفش موجود در محیط تحریکهاي مرکب حشرات، می) چشم2
  شوند.حسی میرشتۀبیش از یک) خط جانبی ماهی، به دنبال حرکت مادة ژالتینی باعث تحریک3
  شده از بدن شکار را تشخیص دهند.توانند پرتوهاي فروسرخ تابیدههاي مار زنگی، می) چشم4

کدام گزینه درست است؟ -52
  دارد.راسیناپسییر پتانسیل الکتریکی یاختۀ پستغیتواناییشود،هاي عصبی وارد می) هر ناقل عصبی که به یاخته1
  قطر جریان دارد.هاي عصبی همشود، با سرعت یکسانی در رشتههاي اجراکننده منتقل می) هر پیام عصبی که به اندام2
  کند.هدایت مینقطه بهدار دارد، پیام عصبی را در تمام طول خود به صورت نقطه) هر یاختۀ عصبی که تعداد زیادي کانال دریچه3
  هاي سدیم نفوذپذیري بیشتري دارد.هاي عصبی قرار دارد، در حالت آرامش نسبت به یونعصبی که در غشاي یاختهناقل) هر گیرندة4

توانـددارد، میباش نگه می، بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که در هنگام مسابقۀ ورزشی بدن را در حالت آمادهدر انسانبه طور معمول -53
............... را ............... دهد.

  افزایش –هر ششهاي جنب) فشار مایع بین پرده1
  کاهش –اي اسکلتیهاي ماهیچهبافت) حجم محلول واردشده به2
  افزایش –در چرخۀ ضربان قلبQRS) فاصلۀ بین دو موج3
  کاهش –بند) خاع به ماهیچۀ دیافراگم (میانالن) فاصلۀ زمانی ارسال پیام از بصل4

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشانتخابیگوییپاسخ                                                 تنظيم عصبي + حواس
  پاسخ دهید.90تا71هايوالباید به س70تا51هايبه سؤالدرصورت عدم پاسخگویی                                                36تا 1هاي: صفحه2شناسیزیست  
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کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -54
، به طور حتممؤثر دردر غشاي یک نورون حرکتی، هر مولکول پروتئینی«   ..............»............... که ؟؟؟؟؟؟؟
  شود.رون یاخته مییشدن بار الکتریکی بسبب مثبت –کنددر مرحلۀ صعودي دریچۀ خود را باز می –) پتانسیل عمل1
  کند.بدون مصرف انرژي زیستی ایفاي نقش می ،هاجایی یوندر جابه –به صورت اختصاصی فعالیت دارد –) پتانسیل آرامش2
  شود.انسیل آرامش میسبب بازگشت دوبارة پتانسیل غشا به پت –فعالیت داردعملفقط در مرحلۀ نزولی پتانسیل –) پتانسیل عمل3
ATP –) پتانسیل آرامش4   دهد.عبور میاز دریچۀ خودبا فعالیت اختصاصی خود، فقط یک یون را –فعالیت داردبدون شکستن پیوندهاي پرانرژي

هاي درون جمجمه نقش دارد؟مننژ است که در حفاظت از بخشمیانیمشخصۀ پردةچند مورد -55
  ، تنها از یک الیه تشکیل شده است. داخلیبرخالف پردة مننژ) الف

  باشد. هایی از جنس بافت پیوندي میب) در دو سمت خود داراي رشته
  اي است که در دو سمت با مایع مغزي نخاعی در ارتباط است. تنها پرده) ج
  .شودهاي مخ وارد میهاي موجود در سطح مادة خاکستري نیمکرهدر تمام شیار) د
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

هاي حواس صادق است؟عبارت، در خصوص گیرندهکدام -56
  هاي گیرندة نور قرار دارند.شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاختهعسل، رأس عدسی مخروطی ر) در زنبو1
  شود.گیرد، نوعی گیرندة مکانیکی صدا محسوب میمیکه تحت تأثیر امواج صوتی قرارجیرك، هر یاخته یا بخشی از آن) در جیر2
  دهد.هاي عصب بینایی به سمت نیمکرة مخ مقابل، در تاالموس رخ می) در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه(آکسون)3
  کند.) در انسان، هر رشتۀ عصبی فقط با یک گیرندة چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می4

Aبا توجه به شکل زیر، در - 57 توان گفت .............. .دار .............. باشد، میکانال دریچهصورتی که بخش
A

(1)

(4)

(3)

(2)  
  باشد.موجود در ساختار غشاهايتواند در تماس با کربوهیدراتمی 2بخش –) سدیمی1
  بیشتر است.همواره 4از غلظت آن در فضاي بخش 3غلظت پتاسیم فضاي بخش –) پتاسیمی2
  هاي کلسترول در ساختار خود باشد.هایی داراي مولکولممکن است در قسمت 1بخشفقط –) سدیمی3
  پتاسیم را شاهد باشیم. -ممکن نیست در این وضعیت بیشترین فعالیت پمپ سدیم –) پتاسیمی4

باشد، صحیح است؟عب میچند مورد، دربارة دستگاه عصبی نوعی کرم پهن آزادزي که داراي حفرة گوارشی منش -58
  باشد. فاصلۀ بین دو طناب عصبی در تمام طول پیکر جانور یکسان می )الف
  در طناب عصبی متصل است.هانورونايیاختههايهر رشتۀ عصبی، به محل تجمع جسم )ب
  جایی مواد در پیکر جانور نقش دارند. ها در جابهرشته هاي بخش محیطی با تحریک انقباض ماهیچه )ج
هاي موجود در بخش مرکزي، با یکدیگر در ارتباط هستند.دو طناب عصبی در پیکر جانور تنها توسط رشته )د
1(1  2(2  3(3  4(4  

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -59
، معادل بخ«   ..............»شی در دستگاه عصبییکی از اجزاي دستگاه عصبی ماهی که ؟؟؟؟؟؟؟
  شود.گوسفند است که در سطح شکمی، در حد فاصل بین چلیپاي بینایی و پل مغزي مشاهده می –شوندبه آن وارد میمستقیماًهاي نخاع) پیام1
  هایی قرار دارند.ها و سیاهرگخرگانسان است که در بخش مرکزي ابتداي آن، سر –کندترین بخش مغز آن وارد میهایی را به حجیم) پیام2
  باشد.گوسفند است که مادة سفید آن، در مرکز خود داراي قطر بیشتري نسبت به انشعابات اطراف می –باشدترین بخش مغز آن می) باالیی3
  بر صفحات رشد قرار دارد.مؤثرتر از محل ساخت هورمونانسان است که در سطحی پایین –شوندهاي عصب بویایی به آن وارد می) پیام4

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -60
،نورونی که در فرآیند انعکاس عقب«   ..............»تواندنمیکشیدن دست ؟؟؟؟؟؟؟
  اي نورون بعد متصل شود. تهناقل عصبی تحریکی ترشح کند که به نوعی کانال جسم یاخ –) کامالً در مادة خاکستري نخاع قرار گرفته است1
  سیناپسی شود.با ترشح ناقل عصبی مهاري، سبب تغییر پتانسیل الکتریکی یاختۀ پس –شوددر ریشۀ شکمی عصب نخاعی دیده می )2
  زمان دو نورون دیگر را تحریک کند.هم –شود، فقط بخشی از آکسون آن در نخاع دیده میآن) از بین سه بخش اصلی3
  اي مختلف تشکیل سیناپس دهد.زمان با چندین تار ماهیچههم –شودهاي آکسونی آن ناقل عصبی ترشح نمی نه) از پایا4
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، در رودهندة مغز گوسفند است. در شرایطی که بخش شکمی مغز روي ظرف تشـریحهاي تشکیلهر یک از موارد زیر، معرف یکی از بخش -61
دیگر دارند؟شده، فاصلۀ کمتري از یکهاي معرفیبه سایر بخشقرار گرفته است، کدام دو مورد نسبتروي ما به

  هاي حسی قرار دارد.که در عقب مرکز تقویت اغلب پیامفضاییالف) 
  ب) بخشی که مجاور بطن چهارم مغز قرار دارد و از یک سو به نخاع متصل است.

  کند.ظیم میهاي بدن را تندوربرد، فعالیتی) بخشی مجاور ساقۀ مغز که با ترشح پیکج
  کنندة نوعی عامل محافظتی از مغز قرار دارد.هاي مویرگی ترشح) بخشی که درون فضاي واجد شبکهد
  »د«و» ب) «4  »ج«و »ب) «3  »د«و» الف) «2  »ج«و» الف) «1

، امکانمغزدیدن بخشی از ساختاردر صورت آسیب - 62 ................ دچار اختالل شوند.فرآیندهاي مرتبط بانداردیک فرد بالغ که ؟؟؟؟؟؟؟؟
  الزامًابه یاد آوردن بوي غذاهاي مختلف –کندهاي مختلف نقش ایفا می) در یادگیري موضوع1
  رسیدن میکروبی به ساختار چشمجلوگیري از آسیب –آیدترین بخش ساقۀ مغز به حساب می) جلویی2
  رفتنکردن میزان انقباض عضالت اسکلتی در حین راهکنترل –شود) در سطح پشتی بطن چهارم مشاهده می3
  شکل در حفرة شکمیانقباض گروهی از عضالت دوکی –شوداز ساقۀ مغز محسوب میترباالگر ضربان قلب در سطح) مرکز تنظیم4

..توان گفت ..........در بدن انسان، دربارة هر یاختۀ بافت .............. موجود در سقف بینی انسان، می -63
  باشد. ها میدر سطح رأسی خود در تماس با نوعی مادة حاوي آنزیم مؤثر در مرگ باکتري –پوششی) 1
  باشد.هاي بودار میدر بخش متورم یک انتهاي خود، داراي زوائد رشته مانندي جهت اتصال به مولکول –عصبی) 2
  دهند. هاي بخشی در زیر لوب پیشانی سیناپس میقرار دارند که با یاختهايهاي عصبیرشتهنزدیکیدر –پیوندي) 3
  ها در مجاورت غشاي پایه قرار گرفته است.در اتصال به غشاي پایه قرار دارند و مرکز اصلی کنترل فعالیت آن –) پوششی4

است؟نامناسبکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر، -64
  »باشد.کند که .............. میعبور میبخشی از الیۀ میانی چشممایع شفاف جلوي عدسی چشم از وسط«
  هاي خونی فراوانداراي مویرگبرخالف مشیمیه) 1
  ارتباط) با هر دو بخش اعصاب خودمختار در2
  تر از حلقۀ عضالنی مجاور خود) نازك3
  ) زاللیه در تأمین مواد مغذي آن فاقد نقش4

است؟نامناسبچند مورد براي تکمیل عبارت زیر، -65
  ..............»کند،دیگر برقرار میکوچکهايکه .............. با استخوانکوچکیمیانی، هر استخواندر گوش«

  شود.متصل میاستخوان گیجگاهیاز طریق نوعی بافت پیوندي به –الف) یک مفصل
  باشد.میمتراکماي از جنس بافت پیونديفاقد اتصال به پرده –ب) یک مفصل

  متصل است.درونیاز طریق اتصاالتی، به دیوارة گوش –) دو مفصلج
  باشد.در تماس با محل نوعی دریچۀ گوش می –) دو مفصلد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ -66
»...ممکن استدر بررسی مغز انسانی سالم و بالغ، ساختاري که بین .............. قرار گرفته است،« ...........  
  .باشدقشري خاکستري و مرکزي سفیدرنگداراي –کرة مخ) بطن جانبی و تاالموس در یک نیم1
  باشد.در احساساتی مانند ترس، خشم و لذتاصلیفاقد نقش –کرة مخدر دو نیمها) اسبک مغزي2
  باشد.چشم چپ و راستهاي عصبی بیناییمحل تقاطع یاخته –کرة مخهایی بویایی در دو نیم) لوب3
  .ایفا کندروزي نقششبانهریتمبا ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد در تنظیم –کرة مخ) هیپوتاالموس و مغز میانی در یک نیم4

ت؟ترین نواحی پوست انسان سالم و بالغ قرار گرفته است، کدام گزینه صحیح بیان شده اسدر عمقیکهدر رابطه با نوعی گیرندة تماسی -67
  گلیسیرید قرار دارد.کنندة تريهاي بافت ذخیرهبا یاختهمستقیم) در تماس1
  شود.میهدایتگیرندهدر) بالفاصله در پی اعمال فشار بر گیرنده، پیام عصبی2
  شود.دار در اطراف خود حفاظت میهاي میلینعصبی است که توسط بخشاي هیاخت) 3
  شود.هاي قشر مخ میدر نورونشکل رایج انرژيعث کاهش مصرفمدت، باهاي طوالنی) در طی نشستن4
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کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -68
  ..............»توان گفتترین الیۀ کرة چشم انسان سالم و بالغ، میهاي زندة داخلیدر رابطه با .............. یاخته«

  دارند.خارج شده از نقطۀ کورهاي خونیات رگفاصلۀ بسیار اندکی تا انشعاب –الف) همۀ
  دهد.، اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود را تغییر میدرون خودحساس به نورمادةدر پی تجزیۀ –ب) فقط بعضی از

  هاي غشایی خود را دارند.توانایی ایجاد تغییر در اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود به کمک پروتئین –) همۀج
  شده از نقطۀ کور شرکت دارند.گیري عصب بینایی خارجهاي عصبی خود، در شکلبه کمک رشته –ضی از) فقط بعد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي مختلف گوش یک انسان سالم، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با بقیه متفاوت است؟با توجه به بخش -69
  هاي گوش در باالي سه استخوان کوچک گوش قرار دارد.خشکننده از عمدة ب) بیشترین ضخامت استخوان محافظت1
  شود، در لرزش دریچۀ بیضی نقش مؤثري دارد.ترین استخوان به بخش حلزونی محسوب می) هر استخوانی که نزدیک2
  یابد.رویم ضخامت افزایش می) در استخوانی که با دو استخوان کوچک گوش مفصل دارد، هرچه به سمت گوش درونی می3
  ارتباط مستقیم دارد.ارتعاش) هر استخوانی که توسط دو رابط به استخوانی دیگر متصل شده است، با اولین محل تولید4

با توجه به ساختار و عملکرد جوانۀ چشایی در یک انسان سالم و بالغ، کدام گزینه صحیح است؟ -70
  و با غشاي پایه در تماس مستقیم هستند.ها داراي هستۀ غیرمرکزي بودههاي به کار رفته در آن) اغلب یاخته1
  ها تأثیر مستقیم داشته باشد.دار سدیمی آنهاي دریچهتواند در بازشدن کانال) اختالل در عملکرد باالترین بخش ساقۀ مغزي می2
  شوند.دیگر یکی میهايشود که پس از عبور از غشاي پایه با دندریتیک رشتۀ عصبی متصل میتنها) به هر یاختۀ گیرندة چشایی،3
  هاي مؤثر بر درك مزة غذا در معرض هواي خروجی طی فرآیند سرفه قرار دارند.ها همانند نوعی دیگر از گیرندههاي چشایی آن) گیرنده4

  

……طور حتم، به……شوند وهاي تشکیل دهنده یاخته که در جانداران ساخته میهاي اصلی مولکولگروه…… -71

اند.از به هم پیوستن واحدهاي ساختاري با شش اتم کربن تشکیل شده -اصر مشابهی با لیپیدها دارندتعداد عن -) همه1
اند.از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده -هاي جانوري وجود دارنددر غشاي یاخته -) بعضی از2
  اند.ه نوع عنصر تشکیل شدهاز سحداقل -باشندهاي جانوري میمتعلق به ساختار غشاي یاخته -) همه3
هاي زیستی یکسان است.ها با همه مولکول آنOوC،Hنسبت عناصر -باشندداراي عنصر نیتروژن در ساختار خود می -) بعضی از4

. کـدام گزینـهها نیز شرکت دارد  شود که در ساختار انواعی از هورموندار، نوعی لیپید یافت میهاي زنده و هستهدر غشاي گروهی از یاخته -72
باشد؟ها، صحیح میدرباره ساختارهاي مختلف این یاخته

هاي شیمیایی درون خود است.دهنده سرعت واکنش) اندامکی که در تجزیه مواد نقش دارد، فقط داراي یک نوع مولکول افزایش1
متصل شده و پروتئین بسازد.تواند به غشاهاي شبکه آندوپالسمی صافها، می) کوچکترین اندامک حاضر در این یاخته2
ها یافت شود.تواند در مناطق مختلف سیتوپالسم این یاخته) اندامکی که در تامین انرژي یاخته نقش دارد، نمی3
گردد.کند، بخشی کروي و متراکم مشاهده می) درون ساختاري که شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص می4

  ند مورد از موارد زیر، با یکدیگر شباهت دارند؟در چ» هسته«و» راکیزه«هايساختار -73

    الف) داشتن نقش در تامین انرژي یاخته جانوري

  ب) داشتن چهار الیه فسفولیپید در ساختار خود

    خورده غشایی درون خودج) وجود ساختارهاي چین

  د) تعداد اندامک درون سیتوپالسم هر یاخته جانوري

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

دقيقه15وقت پیشنهادي:                              آموزانبی براي تمامی دانشانتخاگوییپاسخ                                                گوارش و جذب مواددنياي زنده +
پاسخ دهید.90تا71هايباید به سوال70تا51هايدرصورت عدم پاسخگویی به سؤال32تا 1هايصفحه :1شناسيزيست
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؟استتوجه به فرایندهاي بیان شده درباره ورود مواد به یاخته و خروج از آن، صحیحکدام گزینه با -74
دهند.هاي غشا، مواد را در جهت شیب غلظت از غشاي یاخته عبور میالف) در این فرایند پروتئین
  کنند. اي را برخالف شیب غلظت منتقل میهاي پروتئینی، مادهب) در این فرایند مولکول

  کنند. اکسید با این فرایند از غشا عبور میديهایی مانند اکسیژن و کربنج) مولکول
  هاي بزرگ را با این فرایند جذب کنند. توانند ذرهها مید) بعضی یاخته

  کنند.هاي پروتئینی غشا همواره بدون تغییر شکل فعالیت می، مولکول»ب«فرایندبرخالف» الف«) در فرایند1
ماند.اي بدون تغییر باقی میهاي فسفولیپیدي غشاي یاخته، تعداد الیه»ج«فرایندهمانند» د«فرایند) در2
شوند.ها وارد می، مواد صرفا به فضاي اطراف یاخته»د«فرایندبرخالف» ج«فرایند) در3
شود.در یاخته مصرف میATP، همواره»د«فرایندهمانند» ب«فرایند) در4

، صحیح است؟»هاي بدن انسان سالم و بالغانواع بافت«باکدام گزینه در رابطه -75
ها و مجاري درون بدن نقش دارند.هایی که در مجاورت غشاي پایه هستند، در پوشاندن سطح بدن، حفره) همه بافت1
  ن را دارند. ها حاوي هسته نزدیک به غشا هستند، توانایی انقباض و ایجاد حرکت در بدهاي آنهایی که یاخته) همه بافت2
  شود.ها مشاهده میاي بسیار کمی در آنهاي پروتئینی وجود دارد، فضاي بین یاختهها رشتههایی که در ساختار آن) همه بافت3
  توان کربوهیدرات متصل به پروتئین را مشاهده کرد. ها میهاي آنشکل دارند، در غشاي یاختههایی که یاخته دوکی) همه بافت4

کند؟درستی تکمیل میدهد، کدام گزینه عبارت زیر را بهیابی حیات را نشان میاي از یک سطح از سطوح سازمانبه شکل زیر که نمونهبا توجه - 76
»……طور حتم به……سطحی که……« 
کند.ذخیره میالیهمولکول دنا را درون ساختاري داراي پوششی تک -در ساخت آن نقش دارد -ترین) کوچک1
هاي گوناگونی است که با یکدیگر تعامل دارند.شامل جمعیت -پس از آن قرار دارد -هارمین) چ2
هایی با شکل و عملکرد متفاوت داشته باشد.ممکن نیست یاخته -در ساخت آن نقش دارد -ترین) بزرگ3
کنند.شامل جاندارانی است که در زمان و مکان متفاوتی زندگی می -پس از آن قرار دارد -) سومین4

شناسی، به درستی بیان شده است؟کدام گزینه درباره علم زیست -77
  پردازد.شناسی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهاي زیستی میاي از زیست) علوم تجربی شاخه1
  هاي زیستی مانند مواد نفتی کرد.هاي فسیلی مانند الکل را جانشین سوختتوان سوختشناسی می) در زیست2
  ها برخالف جلوگیري از کاهش تنوع زیستی نقش دارد.شناسی در جلوگیري از قطع درختان جنگل) علم زیست3
گیري باشند.طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازهکنیم که به) در زیست شناسی فقط ساختارها یا فرایندهایی را بررسی می4

، درست است؟»هاي موقت داردخوردگیاي شکل است و چینوارش انسان سالم که کیسهبخشی از لوله گ«چند مورد، در رابطه با - 78

هاي آب در این بخش از لولـه گـوارش، مصرف مولکولهاي ترشحی خودتوسط آنزیمترهاي کوچکها به مولکولالف) در اثر تجزیه کردن کربوهیدرات

  یابد.افزایش می

  آن در تماس مستقیم نیستند.غددهاي اصلیاي نقش دارند، با یاختهن الیه محافظتی ژلههایی از آن که در قلیایی کردب) یاخته

١٢هاي آن که داراي اندازة بزرگتري میهایی از غدهج) یاخته نقش دارند. Bباشند، در جذب ویتامین

  اشند.بد) تمامی موادي که در فعال کردن پپسینوژن نقش دارند، داراي خاصیت اسیدي و آنزیمی می

1 (1  2 (4  3 (2  4 (3  
کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -79

......»ها را ........ داده و ......در دیوارة سرخرگها نسبت به گروهی دیگر، احتمال رسوب کلسترولزیاد بودن گروهی از لیپوپروتئین«
گردند.بر روي معده قرار دارد، تولید میها توسط اندامی که بخش اعظم از آناین لیپوپروتئین -) کاهش1
  یابد.تواند با مصرف غذاهاي پر انرژي و شیوة زندگی کم تحرك افزایشها نیز میمقدار این مولکول -) افزایش2
یابد.ها نیز کاهش میدر بیماري سلیاك، میزان ساخت این لیپوپروتئینهاریزپرزموجودهايدر صورت تخریب یاخته -) کاهش3
شوند.هاي پوششی ریزپرزدار نمیها ترکیباتی دارند که در فرایند جذب در روده، وارد یاختهاین مولکول -) افزایش4
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بیان شده است؟نادرستیهاي دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ، کدام گزینه بهبا توجه به اطالعات داده شده درباره اندام -80
(A)کند.هاي الزم براي گوارش انواع مواد را فراهم میکه در زیر معده قرار گرفته و آنزیم: اندامی  
(B)هـايگستراند تا تماسش بـا شـیره، آن را در سراسر مخاط خود میپیش بردن کیموسبر گوارش مکانیکی و: اندامی طویل که عالوه

  مخاط افزایش یابد.هاي پوششیگوارشی و نیز با یاخته
(C)شود. : اندامی با ترشحات فاقد آنزیم که مجراي آن با گذر از مجاورت دوازدهه با مجراي پایینی لوزالمعده یکی می  

(C)) یاخته1 (A)همانند یاختههاي اندام هاي خود کنند. د تمام انرژي حاصل از مواد غذایی را صرف فعالیتتوانننمیهاي اندام
2(A) کافت را ندارند. هایی دارد که بالفاصله بعد از ترشح توانایی انجام فرآیند آبهمانند معده آنزیم) اندام
3(C)   یپیدهاي رژیم غذایی فاقد نقش است. ترین لدر گوارش نهایی فراوان) اندام
4(B)   شود.ها دیده میهمانند بزاق دهان، مخلوطی از یون) در ترشحات اندام

کند؟کامل مینادرستی، به»گوارش مواد غذایی در دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ«کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با -81
ها رااندامی که شروع گوارش پروتئین…گیرد،وارش نهایی لیپیدها بیشتر در اثر فعالیت ترشحات آنزیمی آن صورت میاندامی که گ«

  »…برعهده دارد،
  کند.ترشحات خود را از طریق دو مجرا به دوازدهه وارد می -) برخالف1
  اد غذایی به آمینواسیدها نقش دارد.هاي موبا تولید و ترشح نوعی آنزیم در تبدیل مستقیم پروتئین -) همانند2
  خوبی انجام دهند.توانند فعالیت خود را بهکند که در محیط اسیدي نمیي تولید می اهاي گوارشیآنزیم -) برخالف3
شود، تولید کند. تواند نوعی یون که در ترشحات کیسه صفرا باعث کاهش میزان اسیدي بودن کیموس میمی -) همانند4

ربارة ساختار رودة باریک در انسان سالم و بالغ به درستی، بیان شده است؟چند مورد د -82
  هاي غیر پوششی مشاهده کرد. توان یاختهالف) در ساختار الیه مخاطی همانند الیه زیرمخاطی، می

  خوردگی حلقوي رودة باریک، با هم متفاوت است.ب) طول پرزهاي موجود در سطح هر چین
  راي ریزپرز در سطح رأسی خود، در جذب مواد غذایی نقش مستقیمی ندارند.هاي داج) برخی یاخته

  شود.د) در اطراف هر مویرگ لنفی در ساختار پرز، تنها یک شبکۀ مویرگی مشاهده می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی، تکمیل می -83
  »……هایی است که، داراي یاخته……ه و در حفرة شکمی قرارهر بافت پوششی که در جذب مواد غذایی نقش داشت«
سازند. اي این بافت را می) دارد ـ به فراوانی مادة زمینه1
  اي زیادي دارند. ) ندارد ـ فضاي بین یاخته2
  شود. هاي ارتجاعی مشاهده میها رشته) ندارد ـ در بین آن3
کنند. ید میهاي پروتئینی غشاي پایه را تول) دارد ـ رشته4

اي شـکل لولـه گـوارش خـارجدر فردي که رژیم غذایی نامناسب دارد، بخشی از مواد غذایی قبل از تبدیل شدن به کیموس از بخش کیسه -84
……نیستشوند. در این فرد ممکنمی

  ببیند.تدریج، مخاط مري آسیب بهاي در سمت چپ بدن،) در پی کاهش انقباض بنداره1
  استفاده بیش از اندازه از غذاهاي آماده عالئم بیماري را تشدید کند.) سیگارکشیدن و2
  ) قسمتی از لوله گوارش به دلیل حفاظت کمتر نسبت به رودة باریک در الیه زیرمخاطی دچار آسیب شود.3
  اري کمک کند.اي شکل لوله گوارش، به بهبود عالئم بیمهاي بخش کیسههاي موجود در غدهترین یاخته) کاهش فعالیت بزرگ4

کند؟درستی کامل می، به»شوندنمیهایی که در دنیاي غیرزنده دیدهمولکول«کدام گزینه عبارت زیر را درباره -85
  »……است که……، نوعی……در یاخته جانوري، مولکول«  

  رد. در آن امکان پیوستن دو آمینواسید مشابه به هم وجود دا -مولکول تشکیل دهنده یاخته -) پروتئین1
  بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و گوگرد نیز دارد.  عالوه -مولکول داراي ساختار مارپیچی -) دنا2
  باشد.نوع عنصر در تماس می 4در غشاي یاخته، با هر نوع مولکول زیستی داراي -چربی -) کلسترول3
  خود دارد.ه یکی از واحدهاي سازندهتعداد اتم هاي کربن و هیدروژن کمتري نسبت ب -کربوهیدرات -) مالتوز4
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یـا بنـداره در بخـشهاي مرتبط با لولـۀ گـوارشي اندامچند مورد از موارد زیر در ارتباط با نوعی شیرة گوارشی که بدون عبور از هر مجرا -86

بیان شده است؟نادرستیشود، بهابتدایی رودة باریک مشاهده می

  هاي موجود در مواد غذایی دارند. ر را بر گوارش چربیهاي آن بیشترین اثالف) گروهی از آنزیم

  توانند پروتئین را به آمینواسید تبدیل کنند. ب) تنها پروتئازهاي موجود در آن برخالف پپسین، می

  هاي کوچک نقش دارد. هاي درشت به مولکولدار حاضر در آن، در آبکافت مولکولج) هریک از مواد پروتئین

  شود. ول درشت است که در ترکیبات بزاق نیز همراه با بیکربنات یافت مید) حاوي نوعی مولک

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

هاي رژیم غذایی انسان، صحیح است؟ترین لیپیدکدام گزینه دربارة گوارش فراوان -87

شود.هاي غدد بزاقی دهان تولید میها توسط یاخته آن) آنزیم موثر در شروع گوارش1

  کند.ها کمک میریک برخالف ترکیبات صفرا به گوارش آن) حرکات روده با2

  ها را دچار مشکل کند.تواند گوارش آنشکم می) اختالل در عملکرد بزرگترین اندام موجود در حفره3

  شود که محل ورود پروتئازهاي فعال پانکراس است.گوارش انجام میها در بخشی از لوله) بیشترین گوارش آن4

هاي آن، صحیح است؟شناسی نوین و ویژگیرة زیستچند مورد دربا -88

  نگري ممکن شد.الف) درك اهمیت فرایند تنفس با کل

  ب) در مهندسی ژنتیک، ژن منتقل شده باید بتواند اثرات خود را ظاهر کند. 

  شود.هاي دیگر کمک گرفته میهاي زنده، تنها از اطالعات رشتهج) براي شناخت ابتدایی سامانه

  شود. زا که به دارویی خاص مقاوم است، میرعایت اخالق زیستی صرفاً سبب تولید عاملی بیماريد) عدم

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

کند؟درستی، کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به -89

  » ……نیستممکن……بخشی از لوله گوارش انسان سالم و بالغ که«

  کنندة هورمون باشد.هاي ترشحفاقد یاخته -ریزد) صفرا به آن می1

  حرکات آن آهسته انجام شوند. -کندها را جذب می) آب و یون2

  هاي قرمز در مغز استخوان نقش داشته باشد.در ساختن گویچه -شودها در آن آغاز می) گوارش پروتئین3

باشد. هایی براي گوارش نهایی کیموسفاقد توانایی ترشح آنزیم -شود) به آپاندیس ختم می4

؟نیستدهد، کدام گزینه صحیحرو که بخشی از دستگاه گوارش یک جانور را نمایش میبا توجه به شکل روبه -90

کند.ها را در خود ذخیره میدر انسان، موادي مانند آهن، گلیکوژن و برخی ویتامین 4) بخش1

  دهد.در گاو، در قسمتی از خود، گوارش شیمیایی مواد را ادامه می 2) بخش2

  کند.در لولۀ گوارش ملخ، قسمت باریک انتهاي مري است که مواد غذایی خرد شده را دریافت می 1بخش )3

کند.هاي بلعیده شده فرایند آسیاب غذا را تسهیل میاي است که به کمک سنگریزه، ساختاري ماهیچه3) بخش4
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 محل انجام محاسبات

 
  

t ۀدر حال حرکت است. اگر این متحرك در لحظ xمتحرکی بر روي محور -91 s1 xاز مکان2 m1 t ۀدر لحظـ ،20 s2 از7
xمکان m 2 t ۀو سپس در لحظ20 s3 xاز مکان17 m 3 تاt1بگذرد، بزرگی سرعت متوسط آن در بازة زمانی10

t3ۀ(متحرك فقط در لحظاست؟بازة زمانیآن در همینمتوسطچند برابر تندي t2(.تغییر جهت داده است 

1 (3
5  2 (5

3  3 (4
5  4 (5

4  

، متحرك چند متـرs12مطابق شکل زیر است. در بازة صفر تا ،کندزمان متحرکی که روي خط راست حرکت می –نمودار مکان -92
 حرکت کرده است؟ xورمحجهتدر خالف

1 (6  
2 (12  
3 (10  
4 (8  
  
  

اول، جهـت حرکـت ۀثانیـ 2. در مـدتزیر استکند، مطابق شکلزمان متحرکی که روي خط راست حرکت می –نمودار مکان -93
 متحرك ................... بار تغییر کرده است و در بازه زمانی ................... عالمت سرعت متوسط منفی است.

1 (1 - s1 تاs2     
2 (2 - s1 تاs3  
3 (1 - s3تاs4    
4 (2 - s1 تاs4  
  

 
  

شـروع بـه حرکـتبالفاصـلهمتوقف شـده و t ۀکند و در لحظشروع به حرکت می xدر جهت محور وحال سکونمتحرکی از -94
 ؟درستی نشان دهدرا بهزمان این متحرك –تواند نمودار مکانهاي زیر مییک از گزینهکدامکند،می

1( 

x

tt     2( 

x

tt  

3(

x

t
t      4 (

x

t
t  

10متحـرك دراینصورت زیر است. اگر سرعت متوسطکند، بهتحرکی که بر روي خط راست حرکت میزمان م –نمودار مکان -95

mبرابر باثانیۀ اول حرکت
/

s
1  است؟SIزمانی چند واحد ةباشد، تندي متوسط آن در این باز5

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

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشگویی اجباريپاسخ  حرگت بر خط راست
10تا 1هايصفحه: 3فیزیک

2 6 10 12 t(s)

x(m)

-8

0

10

5

-10

2 3 4
t(s)

x(m)

10

20

10
t(s)

x(m)

-20

0
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 محل انجام محاسبات

mمبدأ زمان سرعت آندرها در حال حرکت است وxمحوری رويکمتحر -96

s
20ثانیه بعد سرعت آن12وm

s
15است. اگـر

/متوسطسرعت
m متحرك در این بازة زمانی
s

4  د؟تواند باشزمان آن مطابق کدام گزینه می –باشد، نمودار مکان5

1(

x

12
t(s)    2 (

x

12
t(s)  

  

3(

x

12
t(s)    4 (

x

12
t(s)  

 است؟نادرستهاي زیریک از گزارهمتحرکی بر روي خط راست در حال حرکت است، کدام -97

  اي متحرك با هم برابر است.اي و تندي لحظه) در هر لحظه بزرگی سرعت لحظهآ
  جهت با بردار سرعت متوسط است.جایی همبردار جابهدلخواهب) در هر بازة زمانی

  با تندي متوسط در این بازه زمانی برابر است.متوسطیک بازة زمانی تندي متحرك صفر نشود بزرگی سرعتپ) اگر در
  جهت هستند.اي در هر لحظه همت) بردار مکان و بردار سرعت لحظه

  ) پ، ت4  ) فقط ت3  ، پآ) 2  ) ب، پ، ت1
شکل زیـرمطابق ،ها در حال حرکت استxزمان متحرکی که روي محور –نمودار مکان -98

t3،mتا 0اگر بزرگی سرعت متوسط در بازة زمانی .است

s
باشـد و تنـدي متوسـط 3

درصـد20 ،ها در حـال حرکـت اسـتxمحوردر جهت منفیزمانی که ةمتحرك در باز
درهـاxاز تندي متوسط متحرك در بازة زمانی باشد که متحرك در جهت محورچکتر کو

mچند t3تا 0در این صورت تندي متوسط متحرك در بازه ،استحرکتحال

s
 است؟

1 (5/12  2 (13  3 (15  4 (5/6 

xزمان از مکانمتحرکی در مبدأ -99 m 0 mثانیۀ اول حرکت20کند، و سرعت متوسط آن درعبور می15
/

s
0 اسـت. اگـر در5

Atدو بار تندي متحرك در لحظاتفقطاین مدت s Btو8 s14هـايیـب از مکانبه ترتر شود و متحرك در این دو لحظهصف
Ax m 20وBx m 10ثانیۀ اول حرکت صحیح است؟20هاي زیر در مورد حرکت متحرك درچند مورد از گزاره ،عبور کند 

  متحرك دو بار تغییر جهت داده است.) بردار مکانآ
  رك دو بار تغییر کرده است.ب) جهت حرکت متح

  ثانیه است. 6در حال حرکت است،هاxمحورپ) بزرگترین بازة زمانی که متحرك در جهت مثبت
/

m ت) تندي متوسط متحرك
s

2   است.5
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

x(m)

3
t(s)

t't'
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 محل انجام محاسبات

 بازة زمانی بیشتر است؟زمان متحرکی مطابق سهمی شکل زیر است. تندي متوسط متحرك در کدام –نمودار مکان - 100

 
  t1تا 0) 1
2 (t1تاt2  
3 (t2تاt3  
4 (t1تاt3  
  
 
 
 
 
 

 

  

 است؟متفاوت» تندي«بودن با کمیت» اي یا بردارينرده«بودن و هم از نظر» اصلی یا فرعی«زیر هم از نظرهايکمیتیک ازکدام   - 101

  ) نیرو4  جایی) جابه3  ) انرژي2  ) جریان الکتریکی1
xدر رابطه - 102 aA AB 2،x ی وجاینماد کمیت جابهa به ترتیب .استنماد کمیت شتابAوBهـاي زیـریک از کمیتکـدام

 ].هستندSIها برحسب یکايتمامی کمیت[توانند باشند؟می

  نیرو –) سرعت4  شتاب –) سرعت3  نیرو –) زمان2  سرعت –) زمان1
 هاي زیر را در جاي خالی قرار دهیم تا تساوي برقرار شود؟یک از گزینهکدام- 103

1 (/ g22 5 10    2 (mg25  
3 (/ ng82 5 10    4 (g525 10   

 وات است؟یکزیر معادلیکاهايیک ازکدامیک واحد از - 104

1 (  2 (  
  

3 (  4 (  
 جسم چند گرم است؟سیر است. جرم این 5گندم و480جرم جسمی - 105

)/ g4 6 1 مثقال640 ،مثقال40،مثقال 1سیر96(.گندم است  
1 (1/39  2 (391  3 (5/18  4 (185  

kgگرم بر لیتر شود؟ (850گرم الکل مخلوط کنیم تا چگالی مخلوطلیتر آب را با چند کیلو 2 - 106

L
 kgوآب1

/
L

 0 الکـل8

 نظر شود.)صرفدر اثر ترکیب دو مایعو از تغییر حجم مخلوط

1 (4  2 (2/4  3 (5/4  4 (8/4  
مقطـعسطحبه شعاعايو استوانهAجنس مادهازRاي به شعاعکره .استBمادةدرصد بیشتر از چگالیA،20مادةچگالی- 107

Rو ارتفاعR
1
در مورد کرهدر اختیار داریم که جرم یکسانی دارند و یکی از آنها حتمًا توپر است. کدام گزینهBنس مادهاز ج2
 است؟و استوانه درست

R ةتوخالی و حجم حفرB) استوانۀ1 311داخل آن
10.توانۀ) اس2  استBةخالی و حجم حفر تو R 31داخل آن

10.است  

R توA) کره3 311خالی و حجم حفره داخل آن
12.کره4  است (Aتو R 31خالی و حجم حفره داخل آن

12.است  

دقيقه15وقت پیشنهادي :  آموزانبراي تمامی دانشگویی اجباريپاسخ  گيري هفيزيك و انداز
22تا 1هايصفحه: 1فیزیک

 مترمیلی نیوتونمیلی

 میکروثانیه

 مربعمترمیکرو گرممگا

 ثانیه مکعبسانتی

 مربعمترومیکر گرم

 ثانیه مکعبمیلی

 مترسانتی توننیونانو

 ثانیهکوپی

x

t
t t t

1 2 3

J mm
/ ......

ns s


 



252 5 10 3
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 محل انجام محاسبات

است. اگر جرم مساوي از این دو مایع را بـا یکـدیگر مخلـوطزیرمطابق شکل،BوAنمودار جرم برحسب حجم براي دو مایع - 108
 (در اثر مخلوط شدن دو مایع تغییر حجم ناچیز است.) ؟خواهد شدB، چند برابر چگالی مایعحاصلکنیم، چگالی مخلوط

1 (1
2      

2 (2   

3 (3
2      

4 (2
3  

/رقمیکولیسو یک mm1کش مدرجدقت یک خط - 109 mm0 کـش وهاي زیر توسط این خطیک از طولاست. به ترتیب کدام1
 اند؟گیري شدهکولیس اندازه

1 (/ m0 16- / m0 24    2 (/ m1 0004- / cm0 20    
3 (/ cm1 2- / m0 003    4 (/ cm2 4- / m0 0040    

برابـرCاگر چگـالی مـادة .جرم داردB ،mg50از مایعL40کند وفضا اشغال میA،mm380گرم از مایعمیکرو2000 - 110
Mg

m32 هـا را در ظـرفیـري مایعگزینـه ترتیـب قرارگکدام ،باشد و بخواهیم حجم برابر از این سه مایع را درون ظرفی بریزیم

 نشدنی هستند.)مایع مخلوط 3دهد؟ (درستی نشان می به

 
1  ( 2  (  
  
  
  
3  (    4(    
  
  
  
  

 
  

Aگويکنیم. اگر یک میلۀ پالستیکی با بار منفی را بهوسیلۀ نخ سبکی از سقف آویزان میرا بهBوAدو گوي سبک و رساناي - 111

 درست است؟در مورد این دو گويراند. کدام گزینهآن را می ،نزدیک کنیمBا بهرباید و اگر میله رآن را می ،نزدیک کنیم

  الزامًا داراي بار مثبت است.A) گوي1
  نام دارند.الزامًا بار ناهمBوA هاي) گوي2
  تواند خنثی باشد.میB) گوي3
  تواند خنثی باشد.میA) گوي4

اگر تعداد - 112 142 1/بار جسمبزرگیبدهیمqی با بارالکترون به جسم10 شود. آن عوض میبارو نوعشدهبرابر مقدار اولیه5
eاست؟ (کدامکولنمیکروبرحسب qبار / C  191 6 10( 

1 (/0 128  2 (/12 8  3 (/0 64  4 (/6 4  
  
  

دقيقه15وقت پیشنهادي :  انتخابیگوییپاسخ  الكتريسيته ساكن
اسخ دهید.پ130تا121هايباید به سؤال120تا111هايگویی به سؤالدر صورت عدم پاسخآموز گرامیدانش  27تا 1هايصفحه: 2فیزیک

  
A 
B  
C  

  
B 
A
C

  
C 
B  
A  

  
C 
A 
B

1

3

B

V(m  )

A
m(kg)

3
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 محل انجام محاسبات

می را با پارچۀ ابریشـمیمینیاي و آلوهاي شیشهم. گلولهو نقره در اختیار داریمینیمآلوچهار گلولۀ یکسان از جنس شیشه، سرب، - 113
اگر ایـنها یکسان شود. طوري که اندازة بار تمام گوي بهدهیم. کتان مالش میاي را با پارچۀهاي سربی و نقره  دهیم و گلولهمالش می

یک ازدر کـدام،ثابـت کنـیمکه فاصلۀ هر دو نقطۀ مجاور با یکدیگر یکسـان اسـت،چهار گلوله را روي خط راست و در چهار نقطه
 سمت راست است؟گوي دیگر بیشینه و بهومی از طرف سهیبرایند نیروهاي الکتریکی وارد بر گوي آلومینهاي زیرگزینه

1( 
ش
شهايسرب�آلوم
ن
مچ�هنقرهاي

      
. 

  
  

2 (
سرب�آلوم
ن
مچ�هنقرهاي ش
شهاي

  
  

  
  

3(
هنقرهايآلوم
ن
مچ� ش
شهايسرب�

      
  
  
  
  

4 (
ش
شهاي هنقرهاي آلوم
ن
مچ� سرب�

 
  
  
  
  

ریکـیهاي الکتبرایند نیروخط راست قرار دارند ودر سه نقطه رويq3وq1،q2ايسه بار الکتریکی نقطه ،شکل زیرمطابق- 114
 کولن است؟  چند میکروq2برابر صفر است. بارالکتریکیبارکدام از این سهوارد بر هر

q
1
=4�C q

2
q

3
=16�C

 

1 (16
9  2 (16

9  3 (8  4 (8  
کنیم و بارها را در هماناضافهqبرداریم و به باررا qدرصد از بار20اند. اگراز یکدیگر ثابت شدهمعینیدر فاصلۀqو qنامدو بار هم -115

qنسبت ،یابددرصد کاهش می16کنند،رد میبزرگی نیرویی که دو بار به یکدیگر وا ،هاي قبلی ثابت کنیممکان

q

کدام است؟ 

1 (5  2 (8  3 (4  4 (16  

qايمطابق شکل، بار الکتریکی نقطه - 116 C  4در میـدان یکنواخـتN
E

C
  55 در10

طی اینباراینالکتریکیشود. انرژي پتانسیلجا میجابهEسمت بهAازABCDEمسیر
 کند؟جایی چند ژول و چگونه تغییر میجابه

1 (/ J0 /) 2  ، افزایش3 J0 /) 3  ، کاهش3 J0 /) 4  زایش، اف12 J0   ، کاهش12
اگـر بزرگـی نیـروي .اند  باردار در رئـوس مربعـی ثابـت شـده ةدر شکل زیر سه ذر - 117

براینـد نیروهـايباشـد،Fبرابـر ،کنندبه هم وارد میqوqالکتریکی که دو بار
 است؟ Fبرابرچندq3اربالکتریکی وارد بر

1 (2
2  2 (2 2  

3 (2  4 (6 2  
q3به بـارq2وq1باردار ةي الکتریکی که دو ذرهانیروزیر، برایندمطابق شکل - 118

 کولن است؟چند میکروq2.است Fبرابر ،کنندوارد می

1 (1  2 (1-    
3 (6/57-  4 (6/57  
  
  

  الکتریکسري تریبو
  سريانتهاي مثبت
  شیشه
  سرب
  ابریشم

  مینیومآلو
  پارچۀ کتان

  نقره
  سريانتهاي منفی

B

A 4cm
10cm

5cm
E

D

C
10cm

E

q
1
= q

q
3
=-3q q

2
= q-

q
1

F

16/8 cm

q
3

cm7

=24�C q
2
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 محل انجام محاسبات

ترتیب از راست به چـپ بهزیر است.لشکمطابقبرحسب فاصله از آن qاينمودار تغییرات میدان الکتریکی حاصل از بار نقطه - 119

r1باراندازةمتر وچند سانتیq کولن است؟ (چند میکروN.m
k

C
 

29
29 10( 

    25و10) 2    75و10) 1
  25و20) 4  75و20) 3
  
  
  
  

 چند ولت است؟Aنقطۀالکتریکیپتانسیل ،رودر شکل روبه - 120

1 (240    
2( 240-  
3 (160    
4 (160-  

  

  
 
 

متـري تفنـگ 5دیوار مقابـل در فاصـلۀبرشود وتفنگ با تندي زیاد و در راستاي افقی، از دهانۀ تفنگی شلیک مییک گلولۀ - 121
 است؟نادرستي حرکت این گلوله،سازهاي زیر در مدلیک از عبارت مکند. کدابرخورد می

  یک خط راست افقی در نظر گرفت.توان تقریباً) مسیر حرکت گلوله را می1
  نظر کرده و آن را یک ذرة بدون بعد در نظر گرفت.توان از ابعاد گلوله صرف) می2
  نظر کرد.توان از نیروي مقاومت هوا صرف) می3
  نظر کرد.توان از دوران احتمالی گلوله به دور خود صرف) می4

 هاي زیر درست هستند؟چه تعداد از گزاره - 122

  هاي فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند.و نظریههاالف) مدل
  هاي فیزیکی، نقطۀ قوت دانش فیزیک است.پذیري و اصالح نظریهب) ویژگی آزمون

  سازي یک پدیده فیزیکی باید اثرهاي کلی را نادیده بگیریم تا مسئله ساده و آرمانی گردد.) در هنگام مدلج
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

kmبرابر، ثابت واي همواري سواري در شرایط جادهیک خودرومصرف بنزین - 123

L
درAاست. اگر در جادة هموار زیر در نقطـۀ15

شـود؟، در کدام نقطـه متوقـف میAمبیل بعد از شروع از نقطۀن بنزین وجود داشته باشد، این اتوگال 6مبیل،داخل باك این اتو
 km5/1برابر بـارا) mileلیتر و هر مایل ( 5/4برابررانگردد؛ در ضمن هر گالرده و برنمیمت راست حرکت کمبیل فقط به س(اتو

 د.)بگیریدر نظر
mile50 mile40 km135 hm1500

A B C D E  
  

        CوB) بین1
  Dبه نقطۀترو نزدیکDوC) بین2
    Dبه نقطۀترو نزدیکEوD) بین3
  Eبه نقطۀترو نزدیکEوD) بین4

5 r
1

27
16

10
7

27 10
7

r(cm)

E( N )

C

 

 

دقيقه15وقت پیشنهادي :  انتخابیگوییپاسخ  گيريفيزيك و اندازه
پاسخ دهید.130تا121هايباید به سؤال120تا111هايگویی به سؤالآموز گرامی در صورت عدم پاسخدانش  22تا 1هايصفحه: 1فیزیک

=400V 20cm

زم�ن

A

8cm
v

+
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 محل انجام محاسبات

و هر مایـل» مایل بر ساعت«مخففmph) کدام است؟ (2) به دقت شمارندة (1یر، نسبت دقت شمارندة (سنج شکل زدر تندي - 124
 متر است.)1800تقریبًا

1 (1
9      

2 (1
5  

3 (1
18      

4 (1
10  

اي قرار دارد که شعاع حفرة کرويگونهاي کروي درون مکعب اول بهحفرهبرابر در اختیار داریم. خارجیدو مکعب فلزي با اضالع - 125
اگر چگالی مادة سازندة مکعبها هستند. با طول ضلع حفرة مکعبی درون مکعب دوم برابر و هر دو نصف طول ضلع بیرون مکعب

)، جرم مکعب دوم چند برابر جرم مکعب اول است؟سازندة مکعب دوم باشدمادةاول نصف چگالی )  3   

1 (2
7  2 (8

7  3 (7
8  4 (7

2  

چقدر است؟ (هر قیراطSIقیراط است. جرم این الماس در182ایران، دریاي نور به جرمجود درهاي مویکی از بزرگترین الماس - 126
 گرم است.)میلی200معادل

1 (4/36  2 (1/9  3 (/  29 1 10  4 (/  23 64 10 

 یکاي فرعی فشار کدام است؟ - 127

1 (Pa2 (kg (3
m.s2

  kgm

s2
  4 (N

m.s
  

 گیري آن کدام است؟گیري طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازهابزار زیر یک وسیلۀ اندازه - 128

/سنج و) ریز1 mm0 001  
/) کولیس و2 mm0 001  
/سنج وریز )3 mm0 003  
/) کولیس و4 mm0 003  

 5کار برده است. اگر حجم قطعۀ سـاخته شـده،جاي طالي خالص، مقداري نقره بهفروشی در ساختن یک قطعه جواهر بهجواهر- 129
gمتر مکعب و چگالی آنسانتی

/
cm313 gکار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طال به ترتیـب بهباشد، جرم نقرة6

cm310

gو

cm319(.فرض شود و تغییر حجم نداریم 

1 (8  2 (30  3 (34  4 (38  
هاي روي شکل، چگـالی جسـمکنیم. با توجه به دادهجرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا میدر یک آزمایش، - 130

 چقدر است؟SIدر

1 (2500  
2 (2050  
3 (/2 5  
4 (/2 05  
  

جسم 18/5mL

23/1 mL

+

11/5 g

(1) شمچالايرهندة

(2) شمچالايرهندة
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 محل انجام محاسبات

  
  

H)؟درست استزیرهايعبارتچند مورد از - 131 ,C ,N ,O : g.mol )    11 12 14 16 

در فرمولهاي پیونديالکترونروغن زیتون به شمار جفتفرمول شیمیاییهاي ناپیوندي درالکتروننسبت شمار جفت●
  .است 5/1برابر ،اورهشیمیایی

  دهد.% جرم اوره را نیتروژن تشکیل می47تقریب به ●
 -یوننیروي جاذبۀ«در آب، رابطۀNaClمحلولدر ● و پیوند هیدروژنیNaClدرمیانگین قدرت پیوند یونیدوقطبی

  برقرار است.» در آب

صورت به ،ساختار لوویس اتیلن گلیکول ●
H H
| |

H C C H
| |

H O O H

  

 

  ست.ا

1 (1  2 (2  3 (4  4 (3  
نادرستاتم کربن دارد،17زنجیر هیدروکربنی آنقسمت سیرشدةوNaکنندة غیرصابونی که کاتیون آنکدام مطلب دربارة پاك -132

C)است؟ ,O : g.mol )  112 16 

    ست.برابر درصد جرمی کربن ا 17/0تقریب بهدرصد جرمی اکسیژن در آن،) 1
  .شودهاي پیچیده در صنعت تولید میاز موادي مانند بنزن طی واکنش ،کنندهاین پاك) 2
  شود.روماتیک سیرنشده محسوب مییک ترکیب آ) 3
  صل نیست.هیدروژنی متاتموجود دارد که به هیچاتم کربن 3 ،ختار آندر سا) 4

 ها درست است؟دام موارد از مطالب زیر، دربارة آند. کندههاي زیر، مدل فضاپرکن سه ترکیب آلی را نشان میشکل -133

             
                                c                                                           b                                                                      a 
  کند.کنندگی خود را حفظ نمیخاصیت پاك ،سختدر آب ،bبرخالفa)آ

  س است.دروالاز نوع وان ،و برخالف وازلین cهمانندaب) نیروي بین مولکولی غالب در
  است.aترکیبهاي اکسیژناتمتعدادبرابر ،bبه ترکیب cاکسیژن ترکیبهاياتمپ) نسبت تعداد

  شود.به یک مخلوط پایدار با توانایی پخش نور تبدیل می ،ن صابوندکربا اضافه ،آب و cت) مخلوط
  فقط پ) 4  پ و ت) 3  و پب) 2  و بآ) 1

 است؟نادرستکدام موارد از مطالب زیر -134

CH) فرمول شیمیاییآ (CH ) COO NH 3 2 3   تواند مربوط به نوعی صابون مایع باشد.می ،4
  و استرهاي بلندزنجیر دانست.ي چربتوان مخلوطی از اسیدهاها را میچربیب) 
  .استتر از روغن زیتونبیش ،نقطه ذوب چربی ذخیره شده در کوهان شترپ) 
  اند.دروالس به یکدیگر متصل شدهبخش قطبی و ناقطبی با نیروي وان ،در صابونت) 

  و ب آ) 4  و ت آ) 3  پ و آ) 2  تب و) 1

دقيقه10: وقت پیشنهادي  آموزانبراي تمامی دانشگویی اجباريپاسخ                            ها در خدمت تندرستي       مولكول
16تا 1هايصفحه: 3شیمی
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 محل انجام محاسبات

کنندة غیرصابونییک پاكهاي کربن درتر از شمار اتمیک واحد بیش ،g.mol1292با جرم مولیهاي کربن در صابون جامديشمار اتم -135
کدام است؟از راست به چپ،ترتیب به ،جامدصابونغیرصابونی و تعداد پیوند اشتراکی در قسمت آنیونی ةکننداست. جرم مولی پاك

است.) و فاقد حلقهسیرشدهغیرصابونی ةکنندزنجیر هیدروکربنی پاكدرRقسمت(
(H ,C ,O ,Na ,S : g.mol )     11 12 16 23 32 

1 (318،54  2 (320،52  3 (318،52  4 (320،54  
 هاي خورنده صحیح است؟کنندهدر ارتباط با پاكگزینهکدام -136

    کند.کنندة خورنده است که طی یک واکنش گرماگیر با آب، گاز هیدروژن آزاد مییک پاك ،مخلوط آلومینیم و سود) 1
  ، بازي هستند.اندها بسته شدهرسوب و تجمع چربیادایجد که براثرنشورهایی استفاده میمسیها وبراي بازکردن لولهموادي که) 2
  شوند.ها به شکل مایع عرضه میهاي خورنده به شکل پودر و شماري دیگر از آنکنندهشماري از پاك) 3
  دهند.نیز میها واکنشبا آن ،هاکنش فیزیکی با آالینده، عالوه بر برهمکنندة خورنده بوده که همانند صابونها نوعی پاكسفیدکننده) 4

 بیان شده است؟نادرستی  چه تعداد از موارد زیر به -137

  د.نشوها، در آب به خوبی حل میبرخالف هیدروکربن ،دارهاي آلی اکسیژنترکیبهمۀ ●
  شود.مول رسوب حاصل مینیم ،ازاي مصرف هر مول صابون به ،با یون کلسیم در محلول آبیداردر واکنش صابون سدیم ●
  شود.هاي پوستی استفاده میچنین قارچن گوگرددار براي از بین بردن جوش صورت و هماز صابو ●
  هاي مولکولی هستند.ذرات سازندة کلوئیدها، توده وهاها و مولکولها، یونذرات سازندة محلول ●
  راي بار منفی است.دا ،صورت کلوئید درآمده استدر آب بهصابونهايوسیلۀ مولکولسطح بیرونی قطرة روغن که به ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Cلیتري از آب سخت حاوي یون منیزیم با مقدار کافی از صابون 5/1در اثر واکنش نمونۀ -138 H COOK16 گرم رسوب تشکیل 33،62/5
Mg)گرم است؟یون منیزیم در نمونۀ آب سخت چند میلیمقدارشده است.  ,O ,C ,H : g.mol )    124 16 12 1 

1( 270  2 (480  3 (240  4 (540  
Nچند مورد از مطالب زیر دربارة محلول آمونیاك در آب و -139 O2  در آب درست است؟5

  شود.دیده مینشدهیونیدههايدر محلول آمونیاك در آب، شمار زیادي از مولکول ●
Nهايتمام مولکولتقریبًا ● O2   یابند.طور کامل یونش میاکنش با آب و تولید اسید، بهدر و5
وبرابرهاياز انحالل مول ● NH3N O2   شود.ها تشکیل میاز یونبرابرهاي نادر آب، مول5
وهر دو محلول ● NH3N O2   آورند.تر میپایین 7آب را ازpHوانداسیدي،5
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 شود.مربوط به استري بلندزنجیر است که از آن براي تولید صابون استفاده میزیرساختار -140

Cشمار پیوندهاياگر تفاوت HباC CزنجیرهايدرRوRباشد و17و16ترتیب برابر با به
RبرخالفRگرم از این استر با7/23شنیک پیوند دوگانه در ساختار خود داشته باشد، در اثر واک

دو اتم کربنRشود؟ (گروهتر تولید میکمیچند گرم صابون با جرم مولپتاس سوزآور،مقدار کافی
C، صابون و(KOH)هاي واکنش استر با پتاسدارد و فراوردهRتر از گروهبیش H O3 8 .)هستند3

(H ,C ,O ,K : g.mol )    11 12 16 39
1( 98/25  2( 80/16  3 (20/25  4 (18/9  
  

O
||

O
||

O
||

CH O C R

CH O C R

CH O C R

  

  

  

2

2
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است؟نادرستهاي زیر،چه تعداد از عبارت - 141
  گذر کردند. ،هاي مشتري، زهره، اورانوس و نپتوناز کنار سیاره ،2و 1ي وویجرها) فضاپیماآ

  شود.جدول تناوبی، در ایران ساخته می15گروهدومین عنصرهاي پرتوزا مانند رادیوایزوتوپبرخی از ایزوتوپب) 
  شود.هاي ناپایدار، مقدار زیادي انرژي آزاد میشدن ایزوتوپاثر متالشیپ) همواره بر

 .نداتشکیل شدهتر سیارة مشتريشدن دو گاز فراوانها در اثر کاهش دما و متراکمسحابیبا گذشت زمانت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Yها در یونها و نوترونو اختالف الکترون85برابرYاتماگر عدد جرمی -142 2عدد اتمی ،باشد11برابر باYکدام است؟
1 (38  2 (39  3 (47  4 (36  

ها درست است؟یک از مطالب زیر در مورد رادیوایزوتوپکدام-143
  یون تکنسیم با یون یدید هم اندازه بوده و کاربرد پزشکی دارد.) آ

)تکنسیمبسیار کمعمرنیمدلیل بهب)  Tc)99
داري کرد.توان آن را براي مدت طوالنی نگهنمی ،34

  ربرد دارد.اتمی کاهاياغلب به عنوان سوخت در راکتور ،ترین فلز پرتوزاهاي شناخته شده) یکی از ایزوتوپپ
  شود.در ایران تولید مینخستین عنصر تولیدشده در آزمایشگاه،) رادیوایزوتوپی ازت
  ب و پ) 4  توپ) 3  توب،آ) 2  و ب آ) 1

هاي زیر درست است؟یک از عبارتکدام-144
    است.دوديمحهايسازد که شامل طول موجها را می  اي پیوسته از رنگگستره ،نور خورشید) 1
7Liجرم) 2   درنظر گرفت.amu7توانرا می3یک مول اتم
  دست آورد.توان از روي جرم آن نمونه بههاي موجود در یک نمونه عنصر را میشمار اتم) 3
  ن ماده آشنا بود.خواص فیزیکی یا شیمیایی آباید با ،هاي یک عنصرها یا مولکولگیري جرم اتمبراي اندازه) 4

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -145
  دهد.غدة تیروئید سالمی را نشان میروروبهشکل ●
  تواند طال تولید کند.با پیشرفت علم شیمی و فیزیک، انسان می ●
  توان تصویر خورشید را گرفت.می ،فرابنفشهاي حساس به پرتوهايبا استفاده از دوربین ●
  تر است.بیش ،تر و از شعلۀ شمعکم ،از شعلۀ گازدماي سشوار داغ ●
  تر است.تر از ایزوتوپ سبکتر، کمفراوانی ایزوتوپ سنگین ،و کلر با یکدیگر برابر و در هر دو نمونهلیتیمطبیعیهاي   تعداد ایزوتوپ ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

کدام گزینه درست است؟ -146
    قرار دارند، یکسان است.تناوبیاز جدولکه در یک دورهعنصرهاییخواص شیمیایی) 1

2 (1
  .شودگرفته میدرنظر amu1،جرم اتمی میانگین کربن12

amuجرم اتمی، جرم هر الکترون در حدودیکايدر مقیاس) 3 45   است.10
  .استستون 7ردیف و18داراي ،هااي عنصرجدول دوره) 4

دقيقه10: وقت پیشنهادي  آموزانبراي تمامی دانشگویی اجباريپاسخ                                        كيهان، زادگاه الفباي هستي
23تا 1هايصفحه: 1شیمی
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درصد60 ،ترین ایزوتوپاست. اگر درصد فراوانی سنگین41و37،38،40عدد جرمیداراي چهار ایزوتوپ باXعنصر فرضی - 147
کدام است؟ (جـرمX40ایزوتوپدرصد فراوانی ،باشدX38ایزوتوپدو برابر درصد فراوانی ،X37و درصد فراوانی ایزوتوپ

ارز در نظر بگیرید.)(عدد جرمی را با جرم اتمی هماست.)amu2/40برابر ،عنصراتمی میانگین این
1 (25  2 (15  3 (10  4 (20

C)گرم اتیلن گلیکول124هاي کربن موجود درتعداد اتم -148 H O )2 6 گـرم 8/5هاي کربن موجـود درتقریب چند برابر شمار مول به،2
C)استون H O)3 C)؟است6 ,O ,H : g.mol )   112 16 1

1( 242 102( 234 103( 248 104( 238 10
اند؟نادرستدام موارد از مطالب زیرک-149

  است.Hاتمتر ازبیشHeدر اتم ،تعداد خطوط طیف نشري خطی در محدودة مرئی) آ
شود.خط در محدودة مرئی مشاهده می 4 ،م همانند هیدروژنیدر طیف نشري خطی لیتب) 
  گیرد.میوتاهی از گسترة طیف مرئی را دربرفقط باریکۀ بسیار ک ،نگی دارند که رنگ نشرشدهها شعلۀ رهمۀ نمکپ) 
  شود.تري مشاهده میدر طیف نشري خطی آن خطوط مرئی بیش ،تر باشدهرچه عدد اتمی یک عنصر بزرگت) 

ث) با توجه به شکل

75nm

است.nm30برابرTطول موج ،

  ت و ث ،پ) 4  پ و ت) 3  پ و ت ، آ) 2  و ب آ) 1
است؟درستهاي زیرچند مورد از عبارت -150

  دهندة میزان دما و جنس آن است.نشانرسد،در فضا به ما میستاره یا سیارهاز یک) نوري کهآ
گویند.آزادشدن انرژي از یک مادة شیمیایی به محیط و جذب انرژي در پیرامون آن را فرایند نشر میب) 
  ترین اختالف طول موج را دارند.کمنیلیخطوط رنگی بنفش و ،خطی اتم هیدروژنطیف نشريناحیۀ مرئیدرپ) 
  که وظیفۀ حمل انرژي را دارند.استپرتوهاي مرئیاي ازگسترهنور خورشید،ت) 
لویزیون است.پرتوهاي الکترومغناطیس فروسرخ بین دستگاه کنترل و تمبادلۀواسطۀ به ،عملکرد کنترل تلویزیونث) 

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

  
  

است؟نادرستچند مورد از مطالب زیر - 151
داراي ،هر گروه از جدول تناوبی، همۀ عناصر داراي خواص شیمیایی مشابه و در هر دوره از جـدول تنـاوبی، همـۀ عناصـردر ●

  خواص شیمیایی متفاوت هستند.
  اند.ها یعنی جرم اتمی چیده شدهآنگیترین ویژعنصرها در جدول تناوبی، براساس بنیادي ●
  اند.هاي ظرفیت برابر، زیر هم قرار گرفتهدر هر گروه از جدول تناوبی، عنصرهاي با شمار الکترون ●
  هستند. p% عنصرها از دستۀ50دورة اول، بیش از 4از میان عناصر ●

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

دقيقه10: وقت پیشنهادي  انتخابیگوییپاسخ        قدر هداياي زميني را بدانيم
پاسخ دهید.170تا161هايباید به سؤال160تا151هايگویی به سؤالدر صورت عدم پاسخآموز گرامیدانش  28تا 1هايصفحه: 2شيمي
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درست است؟ (نمادهاي زیرعبارت، چند مورد ازباشدمیاي عنصرهاجدول دورهدهندة بخشی ازبا توجه به جدول زیر که نشان - 152
عناصر فرضی است.)

  گروه  1  2  13  14  15  16  17  18
دوره

L  H  C  B  A 2  
N  M  I  G  E  D  3  

K  J  F  4  
دارد.سه ةدورپذیري را درترین واکنش، کمNو عنصررا در بین تمام عناصرترین خاصیت نافلزي، بیشLعنصر ●
  است.Eعنصراتمتر از، چهار تا بیشKعنصراتمشدةاشغالهاي هتعداد زیرالی ●
  لکترونیک داشته است.اي در گسترش صنایع انقش برجسته ،Gعنصر ●
  شود.به کاتیون تبدیل میCوDتر از عنصرهاي، آسانEعنصر ●
● FMوE H3   یونی هستند.یهایترکیب ،2

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
اند؟کدام موارد از مطالب زیر درست -153

lالکترون با 5داراي ،ترین شعاع اتمی را دارد، در آرایش الکترونی خود) عنصري از تناوب سوم جدول تناوبی که بیشآ  است.0
شود.تر مییت فلزي بیششعاع اتمی عناصر فلزي، خاصشبا افزایاي، برخالف گروه اول،ب) در تناوب سوم جدول دوره

تـرین شـعاعترین خصلت نافلزي را دارد با عنصري از تناوب دوم که بزرگپ) تفاوت عدد اتمی عنصري از تناوب چهارم که کم
  است.16برابر ،را داردیاتم

  کند.زایش پیدا میپذیري عناصر افها، با افزایش عدد اتمی، میزان واکنشبرخالف گروه هالوژن ،ت) در گروه فلزهاي قلیایی
  پ و ت ، آ) 4  و ت آ)3  و پب) 2  و ب آ) 1

مربوط است، حالت17هاي دو اتمی چهار عنصر نخست گروهبا مولکولهالیدهاي سدیمهاي زیر که به واکنش نمکبا توجه به واکنش -154
در دماي اتاق مشخص کنید.از راست به چپترتیبرا بهAوD،C،Bهايفیزیکی مولکول دواتمی هالوژن

) A NaB NaA B  2 21 2 2
)C NaD 22 2 .j¼{Âμº ³I\ºH y¹¨H»
)B NaD NaB D  2 23 2 2

گاز –گاز –مایع –جامد) 2    جامد –گاز –گاز –مایع) 1
گاز –گاز –جامد –مایع) 4    گاز –جامد –مایع –گاز) 3

هاي زیر در مورد عناصر دورة چهارم درست است؟چه تعداد از عبارت -155
قرار دارند.17و16هايدر گروه ،موجود در این دورهياه) شبه فلزآ

lب) یک عنصر واسطه با زیرالیۀ با    چهارم وجود دارد.در دورةپرنیمه2
تري نسبت به نخستین عنصر نارساناي ایـنشعاع اتمی کوچک ،شودپ) نخستین عنصر از تناوب چهارم که در اثر ضربه خرد می

  تناوب دارد.
  + هستند.1دورة چهارم که در آخرین الیۀ الکترونی خود یک الکترون دارند، داراي ظرفیتياهت) تمامی فلز

  خود برسد.ازقبلآرایش الکترونی گاز نجیب دورةبه ،تواند با از دست دادن سه الکترونمی ،ث) عنصر سوم این دوره
3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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است؟نادرستZ32وX20چند مورد از مطالب زیر، در مورد -156
دهند.میهر دو عنصر براق هستند و جریان الکتریکی را عبور ●
  شدن دارند.دهند و قابلیت ورقههر دو عنصر بر اثر ضربه تغییرشکل می ●
  برابر است. ،هاي دو الکترونی اتم این عنصرهاشمارة دورة این عنصرها با شمار زیرالیه ●
  هر دو عنصر تمایل دارند در واکنش با نافلزات، الکترون از دست بدهند. ●
،Xدسـتۀ عنصـرشود و در میـان عناصـر همفلزي دیده می، عناصر فلزي، نافلزي و شبهZدستۀ عنصردر میان عناصر هم ●

  شود.عنصر نافلزي دیده نمی
1 (5  2 (4  3 (2  4 (3

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -157
هاي گوگرددار آن است. بتر از ترکیبیش ،دار آهنهاي اکسیژنفراوانی ترکیب ●
  در میان فلزها، تنها طال به شکل آزاد در طبیعت وجود دارد. ●
  همۀ نافلزها به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند. ●
  را در بین صنایع گوناگون دارند. هترین مصرف ساالننافلزها بیش ●
  شود.به شکل ترکیب در طبیعت یافت میتنها ،پالتین همانند نقره و مس ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

CH% را براساس معادلۀ موازنه شدة: 75گرم متانول باخلوص158-160 OH(g) CO(g) H (g) 3 طور کامل تجزیه کـرده و به22
CuO(s)گاز هیدروژن حاصل از آن را براساس معادلۀ H (g) Cu(s) H O(l)  2 اکسـید وارد(II)با مقدار اضافی مس2

Cu)شود؟کنیم. طی این فرایند چند گرم فلز مس تولید میمیواکنش ,O ,C ,H : g.mol )    164 16 12 1
1 (4802 (240  3 (120  4 (60  

NaNO: نشدةگرم سدیم نیترات ناخالص را براساس معادلۀ موازنه159-34 (s) NaNO (s) O (g) 3 2 2
کیلـوگرم20ب حل کرده و جرم محلول را با افزودن آب مقطر بهکنیم. اگر فراوردة جامد حاصل را در مقداري آطور کامل تجزیه می به

شود. درصد خلوص نمونۀ سدیم نیترات اولیـه کـدام اسـت؟میppm184برابر با ،حاصلمحلولبرسانیم، غلظت کاتیون موجود در

(Na ,O ,N : g.mol )   123 16 14
1 (102 (20  3 (30  4 (40  

طور کامل واکـنش داده و آمونیـاك تولیـددرصد به75با بازده درصديدر واکنشوژن با مقدار کافی گاز هیدروژنگرم گاز نیتر160-1120
STPهـا را بـه شـرایطدر فراوردة حاصل چه تعداد پیوند کوواالنسی وجود دارد و اگر فراوردة حاصل را بسوزانیم و فراورده .کندمی

N)شود؟لیتر گاز در اثر سوختن آمونیاك تولید میچند ،برسانیم ,H : g.mol )  114 (واکنش موازنه نشده است.)1
: NH (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2   واکنش سوختن آمونیاك2

1 (/  261792 1 0836 10  2 (/  261792 1 444 10  

3 (/  261344 1 444 10  4 (/  261344 1 0836 10  
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بیان شده است؟نادرستیکدام عبارت به - 161

  .ه استوجود آمد هي است که پس از مهبانگ بترین عنصر سازندة سیارة مشتري، نخستین عنصرفراوان) 1
  .استهاهاي زیراتمی باردار، نصف تعداد نوتروندر پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن، مجموع تعداد ذره) 2
  است. 3ن رادیوایزوتوپ هیدروژن، نسبت تعداد نوترون به شمار پروتون برابردر پایدارتری) 3
  بیانگر تبدیل جرم به انرژي است. ،هااي درون ستارههاي هستهواکنش) 4

اند؟نادرستهاي زیرچند مورد از عبارت - 162
  از سامانۀ خورشیدي بود.میلیون کیلومتري و بعد از خروج 7از فاصلۀ ،از زمین گرفت 2) آخرین تصویري که وویجرآ

  عنصر مشترك هستند. 3هاي زمین و مشتري، تنهاعنصر فراوان سیاره 8ب) در میان
  پ) عنصر گوگرد در هر دو سیاة زمین و مشتري از نظر فراوانی در رتبۀ ششم جاي دارد.

  اند.صورت تقریبًا همگون در جهان هستی توزیع شدهت) عنصرها به
نیمی از عنصرهاي موجود را تشکیل داده است.بیش از(Fe)نث) در سیارة زمین، آه

1 (5  2 (3  3 (2  4 (4  
هاي زیر درست است؟یک از عبارتکدام- 163

  در طبیعت وجود دارند. ،جدول تناوبیهايصردرصد از عن78تقریب به) آ
  .دنباشمیحرفییکد کهعنصر وجود دار 8اي، درمجموعجدول دوره 3و 2هاي هب) در دور

  شود.گیري جرم در آزمایشگاه شناخته میترین یکاي اندازهپ) یکاي جرم اتمی، رایج
  دارد.طبیعت وجود ندر ،نخستین عنصري که توسط بشر ساخته شده استهیچ مقدار ازت) 

  ، پ و تآ) 4  و ت آ) 3  ب و پ) 2  و ب آ) 1
است؟نادرستهاي زیرچند مورد از عبارت - 164

  یکسانی داشته باشند.جرمهاي سازنده،همۀ اتمف) ممکن است در یک نمونۀ طبیعی از عنصري معین،ال
  در برخی خواص شیمیایی وابسته به جرم است. ،ها با یکدیگرب) تفاوت ایزوتوپ

nهاهایی که در آنپ) همۀ هسته
/

p
 1   شوند.میباشد، ناپایدارند و با گذر زمان متالشی5

  تر است.بیش ،ترفراوانی عنصر سبک ،ايت) در یک نمونۀ طبیعی از نخستین عنصر تناوب دوم جدول دوره
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

چند مورد از مطالب زیر دربارة شکل زیر درست است؟ -165

1)، برابر1الف) مقیاس نشان داده شده در شکل (
جرم اتمی است12

  است. 6برابرمساوي ودر آن تعداد هر سه ذرة بنیادي با یکدیگرکه
تقریب جرمی معادل جرم نشـان داده شـده درالکترون، به1000ب) 

  ) را دارند.2ترازو (
طبیعـی و پرتـوزايهاي یک اتم از ایزوتوپکردن نوترونپ) با اضافه

  خواهد بود. )3(اتم هیدروژن به ترازوي خالی، عقربۀ ترازو مانند شکل
هاي زیراتمـی نـوترون و الکتـرون،ذرهنماد مربوط بهت) در نمایش
بـاالسـمت چـپ و در قسـمتپایینترتیب در قسمتعدد صفر به

  .گیردمیسمت چپ قرار
1 (1  2 (2    
3 (3  4 (4

دقيقه10: وقت پیشنهادي  انتخابیگوییپاسخ        كيهان زادگاه الفباي هستي
پاسخ دهید.170تا161هايباید به سؤال160تا151هايگویی به سؤالدر صورت عدم پاسخآموز گرامیدانش  23تا 1هايصفحه: 1شيمي

( ) ( ) ( )1 2 3
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)آلیاژي از مس -166 Cu)64و طال( Au)196گـرم، برابـر 6/2اي از آن به جـرمهاي نمونهر شمار اتمموجود است. اگ/  2112 04 10
(عدد جرمی را برابر با جرم اتمی فرض کنید.) ؟استCuهاي  چند برابر شمار مولAuهايباشد، شمار مول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4
است؟نادرستهاي زیرگزینهیک ازکدام-167

تقریب برابر جرم، به12–جرم هستۀ اتم کربن) 1 324   الکترون است.10

  .هفتمین عنصر دورة سوم جدول تناوبی استها در دو ایزوتوپ لیتیم، نصف این مقدار در دو ایزوتوپتفاوت تعداد نوترون) 2
  نانومتر است.700تا400طول موج بین 7پرتوهاي نور خورشید است که شاملگسترة مرئی، بخش کوچکی از گسترة) 3
هاي غیرمرئی امواج الکترومغناطیس، به آشکارسازهایی مثل دوربین موبایل نیاز است.براي مشاهدة طیف) 4

CH)در مخلوطی از متان -168 C)و اتین4( H )2 هاي کربن است. نسبت جرم متان به جرمبرابر شمار اتم 3هاي هیدروژن،شمار اتم ،2

C)تقریب کدام است؟ به ،مخلوطایناتین در ,H : g.mol )  112 1
1(/0 412(/1 233(/2 464(/4 01

مورد از موارد زیر درست است؟چند-169
  تر است.ها بیشاز ریزموج ،هاي رادیوییفاصلۀ بین دو قله از منحنی موج ●
  نانومتر است.400تر ازنشان دهندة نوري با طول موج کم ،رنگ اجاق گازشعلۀ آبی ●
  تر است.بیشهاي نئونیاز نور چراغ ،ها (حاوي بخار سدیم)هاي بزرگراهگرماي حاصل از نور چراغ ●
  تر است.کم ،از اختالف طول موج پرتوي گاما و پرتوي فرابنفش ،اختالف طول موج پرتوي ایکس با پرتوي گاما ●
  تر است.از پرتوي رنگ شعلۀ مس بیش ،میزان انحراف نور در هنگام عبور از منشور در پرتوي رنگ شعله لیتیم ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

اتم، سـهE3اتـم ایزوتـوپ رهـازايطوري که به به(پرتوزا) است.E3(پرتوزا) وE2(پایدار)،E1داراي سه ایزوتوپ،Eعنصر-170

2 ،داشته و مجموع فراوانی این دووجودE2ایزوتوپ
است. اگر پس از مدتی نمونه دچار واپاشی شده و ازE1برابر فراوانی ایزوتوپ3

نسبت بهE1فراوانی ایزوتوپمیزان درصدهم نصف شود،E3هاي ایزوتوپفقط یکی باقی بماند و تعداد اتم ،E2اتم ایزوتوپ 4هر
کند؟تغییر میمقدارچهتقریب به ،در نمونۀ مورد مطالعهقبل از واپاشیحالت

1 (7/66  2 (7/82  3 (7/22  4 (3/33
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داراي فسیل نخستین گونـۀ دوزیسـت اسـت. Bداراي فسیل یک گونۀ دایناسور و الیۀ رسوبیAدر شکل مقابل، الیۀ رسوبی - 171
ها درست است؟کدام مقایسه در مورد سن نسبی سنگ

1 (A B C   
2 (D B A   
3 (B D C   
4 (A D B   

کند؟پیریت را به درستی بیان میپیریت و کالکوهايکانیکدام گزینه تفاوت - 172
  پیریت یک کانی سولفیدي و پیریت یک کانی اکسیدي است.) کالکو1
  پیریت داراي عنصر مس و پیریت فاقد این عنصر است.) کالکو2
  ترین کانۀ آهن است.ترین کانۀ مس و پیریت مهمپیریت مهم) کالکو3
  پیریت منشأ پالسري دارد.موجود درعنصر لیتیمپیریت داراي منشأ گرمابی است و) کالکو4

کشف شده است. در حـدهانخستین ماهیپتریکس (نخستین پرنده) و از الیۀ پایینی آن فسیلاز یک الیۀ رسوبی فسیل آرکئو - 173
شناسی را داریم؟ة زمینگذاري در چند دورفاصل این دو الیه، فقدان رسوب

  ) پنج دوره4  ) چهار دوره3  ) سه دوره2  ) دو دوره1
کدام است؟هاي جغرافیایی مختلفدر عرضشب و روزو دلیل اختالف مدت زمانشب و روزبه ترتیب عامل ایجاد - 174

  حرکت وضعی زمین –) انحراف محور زمین2  انحراف محور زمین –) انحراف محور زمین1
  حرکت وضعی زمین –) حرکت وضعی زمین4  انحراف محور زمین –زمین) حرکت وضعی3

تر است؟درستدر فرایند تکوین زمین و آغاز زندگی در آن کدام ترتیب - 175
  کرهکره، زیستکره، هوا) آب2  کرهکره، هواکره، زیست) آب1
  کرهکره، زیستکره، آب) هوا4  کرهکره، آبکره، زیست) هوا3

با نظریۀ زمین مرکزي مطابقت دارد؟کوپرنیک، نظریۀ خورشید مرکزيدر چند مورد زیر - 176
 زمیندوربهچرخش ماه   جهت چرخش سیارات    
 موقعیت خورشید در سامانه   شکل مدار سیارات      
  مورد) پنج4  ) چهار مورد3  ) سه مورد2  ) دو مورد1

شود؟کدام عبارت زیر از قوانین کپلر استنباط می - 177
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید ثابت، فاصلۀ سیاره از خورشید متغیر) در طول یک1
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید متغیر، فاصلۀ سیاره از خورشید ثابت) در طول یک2
  سال سرعت حرکت سیاره ثابت، زمان گردش سیاره به دور خورشید و فاصلۀ سیاره از خورشید متغیریک ل) در طو3
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید و فاصلۀ سیاره از خورشید متغیر) در طول یک4

بی است؟ترتیب گرمابی، ماگمایی و رسوها و کانسارها بهدر کدام گزینه نحوة تشکیل کاسنگ - 178
  اورانیم –نیکل –) مسکوویت2  روي –لیتیم –) پالتین1
  اورانیم –مسکوویت –قلع) 4  نیکل –مس –) لیتیم3

توانندترتیب می به» نجاروهاي کنیا و کلیماآتشفشان –جزایر قوسی –پشتۀ میان اقیانوسی –کوه زاگرسرشته«نحوة تشکیل - 179
؟نندبه کدام مراحل چرخۀ ویلسون اشاره ک

  بسته شدن –گسترش –بازشدگی –) برخورد2    بازشدگی –برخورد –گسترش –) بسته شدن1
  بازشدگی –گسترش –بسته شدن –) برخورد4    بازشدگی –بسته شدن –گسترش –) برخورد3

BوA دو منطقـۀ، که شامل غلظت کالرك و بخشی از نتایج آنالیز شیمیایی غلظـت عناصـر درزیربا توجه به اطالعات جدول - 180
گیري درست است؟ (غلظت عناصر بر حسب درصد جرمی بیان شده است.)است، کدام نتیجه

م ومینیهنجاري مثبـت آهـن و آلـو، بیB) در منطقۀ1
  هنجاري منفی سدیم، سرب و منیزیم را داریم. بی
هنجاري منفی) عنصر سدیم در هر دو منطقه داراي بی2

  است. 045/2تۀ زمینو میانگین غلظت آن در پوس
مینیم داراي بیشــترین واســتخراج آلــوA) در منطقــۀ3

  استخراج سرب داراي کمترین صرفۀ اقتصادي است.
و A جویی براي یافتن کانسار کانۀ گـالن در منطقـۀ) پی4

  تر است.مناسباحتماًالBکانسار کانۀ مگنتیت در منطقۀ

دقيقه10وقت پیشنهادي :  اير انرژي، زيربناي تمدن و توسعهآفرينش كيهان و تكوين زمين+منابع معدني و ذخ
  31تا 8هايشناسی: صفحهزمین

  غلظت کالرك  Bغلظت در منطقۀ  Aغلظت در منطقۀ  عنصر
Fe 84/2  21/18  80/5  
Na  12/2  97/1  32/2  
Mg  10/3  52/1  68/1  
Pb  04/0  0012/0  00016/0  
Al  00/8  10/9  00/8  

B
D

AC



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

  پاسخ ویدئویی آزمون در سایتپاسخ ویدئویی آزمون در سایت

Kanoon.darsera.ir

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

 سال دوم  نیم
دوازدهم تجربی

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

 15 190 181 10 ریاضی 1

 10 200 191 10 شناسی زیست 2

 15 210 201 10 فیزیک 3

 10 220 211 10 شیمی 4

1401 مهر 22 آزمــون 

50: گویی مدت پاسخ40تعداد سوال: 

1401 - 1402سال 
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xاگر- 181 x x
f (x)

ax bx x

    
 

2
1 3 1

1
  کدام است؟bآنگاه ،پذیر باشدمشتقدر

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

xمماس بر تابعخط- 182
f (x)

x





4 3
2 3xاي به طولدر نقطه3 محور ،y کند؟ها را با کدام عرض قطع می 

1 (4
3  2 (2

3  3 (1
3  4 (1  

fدر تابع - 183 (x) ( x )(x )  33 1 f،حاصل1 ( ) f ( ) 0 کدام است؟1
1 (8  2 (/7 5  3 (10  4 (9  

yخط به معادلۀ - 184 x 4 xدر fپذیربر منحنی تابع مشتق3  2g(x)مماس است. اگر2 f ( x)آنگاه ،g ( ) کدام است؟1
1 (4  2 (16  3 (2  4 (8  

xخط مماس بر تابع - 185
f (x) ( )

x





32 1

)Aرا در نقطۀ2 , )3 کنیم. مساحت ناحیۀ محدود بین خط مماس و محورهايرسم می1
مختصات کدام است؟

1(2
5  2(8

15  3(6
25  4(2

3  

fاگر- 186 (x) [x] x x 2 f، آنگاه2 ( ) f ( )  2 کدام است؟2
  2)4  2)3  ) تعریف نشده2   6)1

fاگر- 187 (x) x 2 fباشد، مقدار تابع3
y

(f )


 

 2
xبه ازاي  1کدام است؟  

1 (1  2 (23 (3  4 (4  

fاگر- 188 (x) x 2 xو3
g(x)

x



8

1
(fog)باشند، آنگاه مقدار ( ) م است؟کدا9

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

fآهنگ متوسط تغییر تابع - 189 (x)
x


]در بازة6 , ]4 xاي تغییر آن در، از آهنگ لحظه9 a7، به اندازة

واحد بیشتر است. 40

aکدام است؟
1 (1   2 (4  3 (9   4 (16  

fیر تابعاي تغیآهنگ لحظه - 190 (x) x xدر نقطۀx 1چند برابر آهنگ متوسط تغییر تابع در بازة[ , ]0 است؟4

1 (1
2  2 (2  3 (4

3  4 (3
4    

دقيقه15: وقت پیشنهادي     مشتق
  100تا65هايصفحه :3ریاضی

 محل انجام محاسبات
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ترین غذايمعمولیکه ازهاي بدن زرافهترین شیوة آزادکردن انرژي از نوعی مولکول آلی در یاختهدر ارتباط با رایجکدام گزینه - 191
است؟آید، صحیحدست می بهاین جانور

1NADH   شود.ساخته می) از اکسایش پیرووات تولیدشده در مجاورت دناهاي حلقوي،
ATP) با عبور الکتر2   شود.تشکیل میون برانگیخته از مجموعۀ کانالی موجود در غشاي داخلی راکیزه،
COاي سیتوپالسم رخ می) بخشی از تجزیۀ این ماده که در مادة زمینه3   همراه نیست.2دهد، با آزادکردن
  شود.ر فضاي بین دو غشا به یون اکسید (اکسیژن با دو بار منفی) تبدیل می) اکسیژن مولکولی با دریافت الکترون د4

هاي نیم لگن انسان سالم، .................. در حدفاصل بین اکسایش نـوعییک یاختۀ استخوانی در استخوانهوازيدر طی تنفس - 192
دهد.قند سه کربنی تا اکسایش یافتن نوعی ترکیب دي نوکلئوتیدي، رخ می

  ید نوعی اسید سه کربنی دو فسفاته همانند خروج کربن دي اکسید از ترکیبی چهار کربنی) تول1
  دار و داراي ریبوزنوکلئوتیدي برخالف تولید نوعی ترکیب فسفات) کاهش یافتن دو نوع ترکیب دي2
  ربنی) تبدیل نوعی ترکیب چهارکربنی به ترکیب چهارکربنی دیگر همانند اکسایش یافتن نوعی اسید سه ک3
  ) اکسایش ترکیب آلی حاوي نوعی کوآنزیم برخالف انتقال الکترون بین ترکیب پنج کربنه و مولکول پذیرندة الکترون4

هاي هوازي، به طور حتم صحیح است؟اي در یاختهچند مورد دربارة محصول نهایی آلی در نخستین مرحلۀ تنفس یاخته - 193
  شود. ي به میتوکندري وارد میهاي غشایی و با صرف انرژالف) به کمک پروتئین

  شود.شود که از تجزیۀ گلیکوژن تولید میتجزیۀ نوعی مونوساکارید ایجاد میب) در پی
  شود.در میتوکندري متصل میAبه مولکول کوآنزیمدنبال اکسایشج) براي ورود به چرخۀ کربس به

  شود. در سیتوپالسم ایجاد میشدن همزمان دو گروه فسفات از نوعی اسید سه کربنید) در پی جدا
  ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

وطی چشم انسان، ...............در یک یاختۀ مخر - 194
  کربنی به چهارکربنی در چرخۀ کربس نقش دارد، از شبکۀ آندوپالسمی زبر عبور کرده است.) آنزیمی که در تبدیل ترکیب پنج1
  اند.ماده تولید شدهلیدشده هنگام تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات همانند چرخۀ کربس، در سطح پیشتوATPهاي) مولکول2
3NAD   شود.هاي قند فسفاته، سبب تبدیل آن به اسید میبا گرفتن الکترون) هر زمان که در فرآیند گلیکولیز مصرف فسفات دیده شود،
pHو درجهت شیب غلظتیرة انتقال الکترون غشاي میتوکندري، بدون صرف انرژي) یکی از اجزاي زنج4 بخـش داخلـیفضـايسبب کـاهش

  شود.میتوکندري می
هـاي پروتـونی،زنجیرة انتقال الکترون در تنفس هـوازي، در غشـاي داخلـی میتوکنـدري عـالوه بـر پمپساختاربا توجه به - 195

Aاند که در انتقال الکترون نقش دارنـد. اگـر ایـن مولکولز در بین فسفولیپیدهاي غشایی قرار گرفتههایی نیمولکول هـا را
A در این زنجیره ............... بنامیم، آخرین مولکول

FADHمستقیم) به دنبال دریافت1   کند.، آن را به آخرین پمپ پروتونی منتقل می2الکترون از
  کند که مسئول انتقال الکترون به آخرین گیرندة آلی است.) الکترون را به پمپی منتقل می2
  ترین الیۀ فسفولیپیدي میتوکندري است.موجود در داخلیداخلیهاي فسفولیپید) فاقد تماس با سر مولکول3
NADی دریافت می) الکترون را از پمپ4   در تأمین انرژي الزم براي انتقال پروتون توسط این پمپ، نقش دارد.کند که

ها باشد؟هاي مهرههاي غضروف بین استخواندر یاختههوازيتواند مشخصۀ مشترك مرحلۀ اول و دوم تنفسکدام گزینه می - 196
  متفاوت و داراي باز آلی آدنینالکترونحاملنوع ترکیب نوکلئوتیديدو) تولید1
  ) تولید نوعی ترکیب آلی سه کربنی در پی فعالیت کاتالیزورهاي زیستی2
  با انرژي حاصل از تجزیۀ مولکول گلوکزمشترك) ساختن دو نوع مولکول3
  فسفات )هاي(ربنی با خاصیت اسیدي و فاقد گروه) مصرف نوعی ترکیب سه ک4

دقيقه10: وقت پیشنهادي        از ماده به انرژي
  72تا63هايصفحه :3شناسیزیست
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اي هوازي به درستی بیان شده است؟درونی رودة باریک، چند مورد دربارة تنفس یاختهدر یک یاختۀ پوششی سطح - 197
  یابد. مولکول پذیرندة الکترون کاهش میبا مصرف هر ترکیب آلی سه کربنی، نوعی –الف
  دهد. روه(هاي) فسفات خود را از دست میاي سیتوپالسم، گهر ترکیب سه کربنی در مادة زمینه –ب
  باشد.کندري، واجد مونومر(هاي) قندي میکیب آلی با توانایی آزادسازي الکترون در میتوهر تر –ج
  هر ترکیب آلی سه کربنی در سیتوپالسم، در پی فعالیت نوعی پروتئین داراي جایگاه فعال ساخته شده است.  –د
1 (1  2(2  3(3  4(4  

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 198
  .............»گردد، به طور حتمدر جانوران، هنگامی که یون هیدروژن هم مصرف و هم تولید میاي هوازيتنفس یاختهازدر اولین مرحله«
1 (NADHشود.و الکترون تولید می    
  شود.تبدیل میمتفاوتیدار) پیرووات به ترکیب کربن2
    شود.تولید میکربنیکربنی از ترکیبی شش) قند سه3
  شوند.فسفاته به اسیدهاي دوفسفاته تبدیل می) قندهاي تک4

  است؟نادرستکدام گزینه در رابطه با اندامک میتوکندري - 199
  باشد که به غشاي درونی متصل نیستند. ) داراي چندین مولکول دناي حلقوي می1
  هاي سیتوپالسم تفاوت دارد.  نباشد که از نظر ساختاري با رناتهایی درون خود می) داراي رناتن2
  هاي شیمیایی افزایش یابد. تواند تحت تأثیر برخی پیکها میهایی است که فعالیت آن) داراي آنزیم3
4 (ATPهاي غشاي چین خورده احاطه شده است. شود که توسط فسفولیپیددر آن توسط بخشی از یک پروتئین تولید می  

کننده در زنجیرة انتقال الکترون در غشاي داخلی میتوکندري، درست است؟هاي شرکتولکولچه تعداد از موارد زیر در مورد م - 200
ATPالف) هیچ   ندارند.یک از این اجزا براي انجام وظیفۀ خود نیاز به
  تماس هستند.غشاء فسفولیپیدي دریک الیه ازگریزدوست و آبهاي آببا بخشتنهاهاي این زنجیرهب) پمپ

NADHتوانند در نتیجۀ آزادشدن الکترونها میج) همۀ این مولکول   کاهش یابند.هاي مولکول
  شود.گیرد که در نخستین مرحلۀ اکسایش پیرووات مصرف مید) اولین عضو این زنجیره، الکترون را از ترکیبی می

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

xMNي محورنوسانگري رو - 201 هاي زیر در مورد حرکت ایندهد. چند مورد از گزارهحرکت هماهنگ ساده انجام میو در مسیر
MO)نوسانگر صحیح است؟ ON)  

Nالف) در جابه   حرکت کندشونده است.نوع،Oبهجایی متحرك از
  گیرد.ب) تغییر جهت حرکت در انتهاي مسیر حرکت نوسانگر صورت می
  کند.ج) با صفرشدن تندي نوسانگر، جهت بردار مکان نوسانگر تغییر می

  شدن از نقطۀ تعادل است.جایی نوسانگر مثبت باشد، حتمًا در حال دورد) اگر جابه
 3) 4 2) 3  1) 2  ) صفر1

2100به یک فنر با ثابت4kgاي به جرممطابق شکل زیر وزنه -202 N

m
متصل است و روي سطح افقی بدون اصطکاك درحـال تعـادل

0جا کنیم و سپس رها کنیم،سمت راست جابهمتر از نقطۀ تعادل بهسانتی20اگر وزنه را .قرار دارد ثانیه پس از رهاشدن جسـم،/5
  متر کدام است؟ترتیب از راست به چپ برحسب سانتیشده توسط وزنه بهجایی و مسافت طیاندازة جابه

       80 -20) 2  20 -) صفر1
     100 -20) 4  100 -) صفر3
  

دقيقه15: وقت پیشنهادي        نوسان و امواج
  64تا53هايصفحه :3فیزیک

kg4

M O N
(x )

x

 محل انجام محاسبات
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در یک حرکت نوسانی ساده، در مدتی که حرکت نوسانگر کندشونده اسـت، بردارهـاي مکـان و سـرعت متحـرك .............. و - 203
بردارهاي مکان و شتاب .............. هستند.

   خالف جهت ـ خالف جهت) 2  ) هم جهت ـ هم جهت1

  خالف جهت ـ هم جهت )4  ) هم جهت ـ خالف جهت3
اي مطابق شکل زیـر اسـت. بزرگـی سـرعت متوسـطزمان نوسانگر هماهنگ ساده –نمودار مکان -204

mثانیه چند 2tتا 1tنوسانگر در بازة زمانی

s
است؟

1 (/0 52 (1  
3 (24 (4

0دهد برابربسامد نوسان یک آونگ که حرکت هماهنگ ساده انجام می - 205 هرتز است. طول آونگ را چگونه تغییـر دهـیم تـا/5
2سامد نوسان آن دو برابر شود؟ب N

(g )
kg

 

   یابد.متر افزایشسانتی25) 2  یابد.متر کاهشسانتی25) 1

  یابد.متر کاهشسانتی75) 4  یابد.متر افزایشسانتی75) 3
دهد. اگـر نـوعکت هماهنگ ساده انجام میحر4cmطول بهABخطروي پارهنوسانگري- 206

1کندشونده باشد و حداقلDدر نقطۀ tحرکت نوسانگر در لحظۀ
ثانیه طول بکشد تـا80

DCنوسانگر از نقطۀ cmندي نوسانگر چندترین تبرسد. بیشبه نقطۀ

s
است؟

1 (/1 6   2 (/3 2  3 (160  4 (320  

8نر متصـل بـه نوسـانگراي مطابق شکل زیر است. اگر ثابت ف  نمودار انرژي پتانسیل بر حسب سرعت نوسانگر هماهنگ ساده -207 N

cm
متر است؟کند، چند سانتیباشد، مسافتی که این نوسانگر در مدت زمان دو دورة تناوب طی می

1 (2  
2 (4  
3 (8  
4 (16  

tري که در لحظۀنوسانگ- 208  دهد. اگر این نوسـانگر در لحظـۀدر مکان بیشینۀ خود قرار دارد، حرکت هماهنگ ساده انجام می0
t / s 0 75s نوسانگر کندشونده است؟، چند ثانیه حرکت10براي اولین بار از مرکز نوسان عبور کند، در بازة زمانی صفر تا

1 (/4 75  2 (5  3 (/5 25  4 (/5 5  
209 - 300g حرکت هماهنگ سادهبه انتهاي فنري با جرم ناچیز متصل شده و بر روي سطح افقی بدون اصطکاکینوسانگري به جرم

mJدهد. اگر در یک لحظه انرژي جنبشی و پتانسیل نوسانگر بـهانجام می اي کـه انـرژيباشـد، در لحظـهmJ8و4ترتیب
باشد؟جنبشی نوسانگر برابر با انرژي پتانسیل آن است، تندي آن چند متر بر ثانیه می

1 (/0 2  2 (2
15  3 (2 3

15  4 (/0 2 2  
  
  
  
  
  
  

0/3 0/4

90

U(mJ)

v(    )m
s

x
AB CD O

BD=DO=OC=CA

x(cm)

t(s)

5

2

-2

t1

2
t

20

1
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N –مطابق شکل زیر، چهار سامانۀ جرم - 210 فنر با ثابت فنر یکسان
m

36OO اير میله  با بسـامد زاویـهاند. اگوصل شدهبه میلۀ

OO
rad

s
  درراستاي قائم شروع به نوسان کند، بیشینۀ انرژي مکانیکی ذخیره شده در کدام سامانه از بقیه بیشتر است؟3

1 (D  
2 (C  
3 (B  
4 (A  

  

کدام گزینه درست است؟ - 211
  هاي یخی، همانند جامدهاي کوواالنسی مانند سیلیس، زیبا، سخت و دیرگداز هستند.) سازه1
  هاي یخی، نوعی جامد کوواالنسی با پیوندهاي اشتراکی هستند.) سازه2
Hهاي) مولکول3 O2اند.رایش منظم و سه بعدي قرار گرفتهدر یک آ ،در ساختار یخ  
  ها قرار دارند.هاي هیدروژن در رأس این حلقهگوشه تشکیل شده است که در آن اتمهاي ششاز حلقه ،) ساختار یخ4

 اند؟چند مورد از مطالب بیان شده زیر درست - 212

  دهند. درصد پوستۀ جامد زمین را تشکیل می90بیش از ،هاي گوناگون دو عنصر سیلیسیم و اکسیژنترکیب ●
● (SiO   آید. ترین اکسید در سیارة زمین به شمار میفراوان ،2(سیلیس
  . باشدمیهاي ناخالص سیلیسهاي خالص و ماسه از جمله نمونهکوارتز از جمله نمونه ●
  آیند. به شمار میاکسید جزو جامدهاي کوواالنسیسیلیس و کربن دي ●
  اتمی در هیچ ترکیب شیمیایی شناخته نشده است. تاکنون یون تکCوSiاز عنصرهاي ●
1 (1   2(2  3(3  4(4  

 هاي زیر درست هستند؟دهد، چند مورد از عبارتیک نمونه از خاك رس را نشان می ةبا توجه به جدول زیر که اجزاي سازند - 213

2SiO2  ماده 3Al O  2H O  2 3Fe O  MgOAu  
  4513x y  9  5  درصد جرمی

  است. 10برابرxافزایش یابد،5%جرمی سیلیسالف) اگر در اثر حرارت و تبخیر کامل آب در این نمونه، درصد
  گیرند. ب) اجزاي سازندة این نمونه از خاك رس از نظر ساختار، در حالت جامد و خالص، در سه گروه جاي می

 ،فام بودن خاك رسترین اکسید پوستۀ جامد زمین و عامل سرخ، فراوانسازندة آنيدر میان اجزا،»الف«با توجه به موردپ) 
  ترین درصد جرمی را دارد. ترین و کمبه ترتیب بیش

  دهنده حضور یابد. تواند در فرایند هال به عنوان واکنشترین جامد یونی این خاك، میفراوان،»الف«با توجه به موردت) 
  3 )4  2) 3  1) 2  ) صفر1
  
  
  
  
  
  
  

Am kg 9 Bm kg 4 Cm kg10 Dm kg 5
A B C D

O Oʹ

دقيقه10: وقت پیشنهادي       و ماندگاريزيبايي ،شيمي جلوه اي از هنر
  75تا65هايصفحه :3شیمی
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  7 :ةصفح    بخش اختياري –مهر22آزمون

  

 ................ جز بهاند،هاي زیر درستبا توجه به ساختارهاي زیر که مربوط به گرافیت و الماس هستند، همۀ گزینه - 214

  
  تر است. ) مربوط به الماس بوده و پایداري آن از گرافیت کم2) ساختار (1
cm) در دما و فشار اتاق، شمار اتم2 cm) کم1اي با ساختار (از ماده 31هاي کربن در   ) است. 2اي با ساختار (از ماده 31تر از این شمار در
  برابر فوالد است. 100حدود) بوده که سختی آن1اي از ساختار (الیه) گرافن، تک3
اي بـامـادهسوختن کامـل یـک مـول از) نسبت به2اي با ساختار (ن کامل یک مول از مادهگرماي آزاد شده از سوخت ،) در شرایط یکسان4

  تر است. ) بیش1ساختار (
 است؟نادرستعبارت کدام گزینه - 215

  د. پذیري کم، استحکام زیاد و پایداري مناسب دارنافزون بر فراوانی و در دسترس بودن، واکنش ،) مواد اولیه براي ساخت آثاري ماندگار1
  . شودمیها و ابزار برش شیشه استفادهکه در ساخت متهاستشود، کمتر از چگالی ترکیبی) چگالی ترکیبی که براي تولید مغز مداد استفاده می2
  شوند. ب میجزو مواد مولکولی محسو ،NOوHFهايهمانند ترکیب ،هاي آلی) اغلب ترکیب3
هـاي ناپیونـديلکترونطور عمده به پیونـدهاي اشـتراکی و جفـت ا به ،مانند آنتالپی تبخیر و نقطۀ جوش آن ،) رفتار فیزیکی مواد مولکولی4

  وابسته است. هاموجود در آن
هاي زیر درست است؟کدام موارد از عبارت - 216

  رود.ها به کار میخت منشورها و عدسیدر سا ،دلیل داشتن خواص نوري ویژه به ،) سیلیسیم خالصالف
Cب) میانگین آنتالپی پیوند Cبیشتر از میانگین آنتالپی پیوند ،در الماسSi Si.در سیلیسیم است  

Siبا پیوندهاي اشتراکیOو Si هاياتم ،پ) در ساختار کوارتز O Si اند.به هم متصل شده  
از سیلیسیم و کربن، هیچ یونی در هیچ ترکیبی شناخته نشده است. ،ت) تاکنون

  ) ب، پ4  ، تالف) 3  ) ب، پ، ت2  ، ب، پالف) 1
 مورد درست است؟اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کداماگر به جاي هر دو اتم اکسیژن در کربن دي - 217

  کند. ) عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می1
از حالت ،) بار جزیی اتم کربن2 به شود. تبدیل می  
  شود. ) تغییري در میزان گشتاور دوقطبی مولکول ایجاد نمی3
  یابد. ، کاهش میSترلیل شعاع اتمی بزرگ) قدرت نیروهاي بین مولکولی در آن به د4

 کند؟کدام مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می - 218

 .» در مولکول .................. همانند ..................، .................. «

  توزیع بار الکتریکی یکسان و متقارن است.  –آب –اکسیدکربن دي )1
  گشتاور دوقطبی مولکول برابر صفر است.با وجود بارهاي جزئی مثبت و منفی، –اکسیدگوگرد تري –) کلر2
  یکسان است.  ،هاي کربنالکتریکی بر روي اتمجزئینوع بار–کربونیل سولفید –) اتین3
  باشد. ناپیوندي روي اتم مرکزي میالکترون تدلیل وجود جف به ،توزیع غیریکنواخت بارهاي الکتریکی –هیدروژن سولفید –) آمونیاك4
  
  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات



  8 :ةصفح    بخش اختياري –مهر22آزمون

  

هـا کـه بـه آرایـشهایی از آندر دورة سوم جدول تناوبی قرار دارند. با توجه بـه سـاختار لـوویس گونـهBوAعنصرهاي- 219
فرضی هستند.) Bو Aصرانماد عن(اند، کدام موارد زیر درست هستند؟تایی رسیدههشت

  است.Bتر از عنصرکوچک ،Aعدد اتمی عنصر )الف
:O:

|

| |
:O: :O:

[:O A O :] , [: O B O :]    3



 

   
   

  

  
nهاي دارايب) در آرایش الکترونی اتم دو عنصر، تعداد الکترون l    ست.با هم برابر ا4

  به صورت مقابل است و مولکولی ناقطبی است.AB3پ) نقشۀ پتانسیل الکترواستاتیکی ترکیب
  
  
  

CBمیBت) عنصر کند.گیري نمیتشکیل دهد که در میدان الکتریکی جهت4تواند با کربن ترکیب

  ، پالف) 4  بفقط) 3  ) پ، ت2  ، تالف) 1

 هاي سه آنیون سولفات، فسفات و سیلیکات است؟چه تعداد از موارد زیر جزء شباهت - 220

  عدد اکسایش اتم مرکزي ●
  روي اتم مرکزيجزئیعالمت بار ●
  خاصیت اکسندگی ●
  مدل فضاپرکن ●
  الکترون پیوندي به ناپیوندينسبت جفت ●
 مقدار گشتاور دوقطبی ●

1( 6  2 (5  3 (4  4 (3  
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