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تعداد پسرها و دخترها برابر نیست. احتمال آنکه جنسیت دو فرزند اول خانواده یکسان باشد، کدام است؟در یک خانوادة چهار فرزندي، - 9

1 (3
102 (2

53 (1
24 (3

5
4هاياگر واریانس داده - 10 2z ،5 1y ،6 3و 9x 2هايبرابر صفر باشد، میانۀ دادهy،2 3z ،1 x  وx yست؟کدام ا

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

  

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می - 11
»شود.در هر زمانی از آغاز یک پتانسیل عمل تا شروع پتانسیل عمل بعدي در یک یاختۀ عصبی مخچه که ................. می«

دار پتاسیمی بستههاي دریچهکانالشود،هاي سدیم در یاخته دیده می) بیشترین مقدار یون1
دهد، اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا دچار افزایشهاي سدیم در خالف جهت شیب غلظت از غشاء رخ می) عبور یون2
شود، یون پتاسیم به درون سیتوپالسم یاخته واردهاي نشتی از غشا مشاهده میهاي سدیم توسط کانالخروج یونفقط) 3
هاي دو طرف غشا مشابه با حالت آرامشیونمقدارشود، درپی آن،پتاسیم مشاهده می-زان مصرف انرژي توسط پمپ سدیم) بیشترین می4

  در بدن یک انسان سالم و بالغ، .................. -12
ح کند.تواند بر علیه غشاي عامل آنفلوآنزاي پرندگان، پرفورین ترشکشنده، میT) یاختۀ کشندة طبیعی همانند لنفوسیت1
شناسایی کند.ژنی خودهاي آنتیگیرندهرا بر اساستواند عوامل بیگانهخواري دارد، میاي که توانایی بیگانه) هر یاخته2
تواند به بخشی از پادتن که جایگاه اتصال به پادگن نیست، متصل شود.ها میغشاي ماکروفاژاجزاي) 3
شکل متصل شوند.Yپادتنس از هر مولکولأتوانند به دو ر یها، م ژنهاي مکمل همانند آنتی) پروتئین4

شود، صحیح است؟چند مورد، در ارتباط با نوعی حس ویژه در انسان که بیشتر اطالعات محیط پیرامون به کمک آن دریافت می -13
رفت.هاي شعاعی عنبیه، سطح بیشتري از عدسی در معرض نور مستقیم قرار خواهد گ) با انقباض ماهیچهالف

دارند.تريمادة حساس به نور کمهاي نوريب) در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کره چشم قرار دارد، اکثر گیرنده
باشد.هاي نوري میشود، فاقد گیرندهتر دیده میج) بخشی از شبکیه که در مشاهدة آن به کمک دستگاهی ویژه تیره

شوند.ترین بخش الیۀ میانی کرة چشم، تارهاي آویزي کشیده میاي ضخیمهاي ماهیچهد) با انقباض یاخته
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

افتد؟طبیعی، زودتر از سایرین اتفاق میثانویۀکدام یک از موارد زیر، در طی فرایند لقاح بین اسپرم و اووسیت -14
اندكايبا فضاي بین یاختهیاختهاي حاوي دو ردیف) عبور اسپرم از الیه1
اي اطراف اووسیتاي حاوي آنزیم در سر اسپرم براي تجزیۀ الیۀ ژله) پاره شدن کیسه2
دنبال برخورد با غشاي اسپرم بهثانویه) افزایش سطح غشاي اووسیت3
میوز دو توسط اووسیت ثانویه و ادغام هستۀ تخمک با هستۀ اسپرم وارد شده به درون یاختهتقسیم) اتمام4

  رة مخ انسان، لوبی که ..................، همانند لوبی که ..................کدر هر نیم - 15
است، با لوب آهیانه مرز مشترك دارند.مخترین لوبجلویی –) با بخش کوچکی از مخچه در تماس است1
از مرکز بلع قرار دارد.تردر موقعیتی پایینبا لوب پیشانی و لوب گیجگاهی داراي مرز است، –استمخترین لوب) عقبی2
داراي مرز مشترك است.مخاست، با سه لوب دیگرمخترین لوبکوچک –استمخترین لوب) جلویی3
 سري مرز مشترك ندارند.ترین لوب مغز است، با لوب پسبزرگ –) با بخش بزرگی از مخچه در تماس است4

باشد؟بازوي یک انسان سالم و بالغ قابل مشاهده است، صحیح میهاي حسی که درکدام گزینه، در ارتباط با انواع گیرنده -16
شود.هاي موجود در غالِف رشتۀ عصبی ایجاد میزمان در همۀ بخش) در پی تغییر شکل پوشش اطراف نوعی گیرندة فشار، پتانسیل عمل هم1
شوند.میخ دادهمغز پاساز طریقهموارهشود،ها تولید میهایی که توسط این گیرندهپیامهمۀ) 2
هاي حامل خون فاقد اکسیژن را حس کنند.توانند تغییر دما در رگهاي دمایی، می) گروهی از گیرنده3
کنند.پیدا نمیدر مقابل محرك حسی،گونه سازشیاند و هیچتر پوست قرار گرفتههاي درد پوست در الیۀ سطحیگیرندهگروهی از) 4

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب– 2شناسيزيست
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جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟گزینهکدام ،هاي عمومی و سریع دستگاه ایمنینشهاي فعال در واکدرباره یاخته -17
.».............. ،دارد...............و هسته..............سیتوپالسماي کهیاخته«
.کند  مییجادهاي آلوده به ویروس ادر یاختهریزي شده رامرگ برنامه ،هابا کمک انواع مختلفی از آنزیم -تکی گرد یا بیضی -بدون دانه) 1
کند.مختل میطور کامل بهانعقاد خون رافرایندکند کهخوار ترکیبی ترشح میهمانند نوعی بیگانه -افتادهروي همدوقسمتی -هاي تیرهبا دانه )2
.کشاندمیخودبه درون ،یابدیاخته کاهش میيطح غشاها را با فرآیندي که در آن سمیکروب -چند قسمتی -هاي روشن ریزبا دانه) 3
.کندهاي درون خون مستقیماً مبارزه میها با میکروبکنار ماستوسیتدرتغییر و تمایزپس از -تکی خمیده یا لوبیایی -بدون دانه) 4

کند؟تکمیل مینادرستیچند مورد از موارد، عبارت زیر را به - 18
»رین به استخوان بازو،با نزدیک شدن زند زب« .................

یابد.هاي ماهیچۀ سه سر بازو، کاهش میالف) طول سارکومر
یابد.هاي اکتین ماهیچۀ در حال انقباض کاهش میب) طول رشته

یابد.دو سر بازو افزایش میايهاي ماهیچه  فسفات آزاد درون یاختهمیزانج) 
یابد.کاهش میدر یک سارکومرمجاور هماکتینهر دو رشتۀد) فاصلۀ بین

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
کدام گزینه، در رابطه با نحوة لقاح در جانوران درست است؟ -19

یافته، لقاح انجام دهد.هاي تخصصتواند بدون نیاز به دستگاه تولید مثل با انداماي، می) هر جانور با قلب دو حفره1
.شودایجاد میبدن فرد مادهدرتخمیاختۀشود،سرخرگ خارج شده از قلبش به دو شاخه تقسیم می) در تولیدمثل هر جانوري که تنها2
کند.تشکیل شده است، جانور ماده تعداد زیادي تخمک آزاد میپشتی) در هر جانوري که مغز از بخش جلویی طناب عصبی3
باشد.سرخرگ پشتیفشار خون در سرخرگ شکمی بیشتر ازشود، ممکن است) در جانوري که لقاح در بدن جاندار نر انجام می4

شـوند،ها از وجود اجسام و جانوران دیگـر در محـیط آگـاه میهایی که ماهیان به کمک آنزیر، در ارتباط با ساختارهايیک از گزینهکدام- 20
صحیح است؟

باشد.تر میی نسبت به قلب ماهی نزدیکاند، به سرخرگ پشتی ماههاي گیرنده در آن قرار گرفته) کانالی که یاخته1
باشد.هایی با طول نابرابر میواجد مژكباشد، نوعی یاختۀ گیرندهاي که با پوششی ژالتینی در تماس می) هر یاخته2
باشد.با محیط بیرون در ارتباط میتنها با یک منفذاند کهبه صورت پراکنده در کانالی قرار گرفتههاي گیرنده) یاخته3
 دهند.خارج شده و در ادامه نوعی عصب را تشکیل میهر یاختۀ گیرندهباالیی) دو رشتۀ عصبی از قسمت4

کند؟چند مورد از موارد زیر، عبارت داده شده را به درستی تکمیل می -21
، برخالف همۀ افراد مبتال به دیابت .........در« »همۀ افراد مبتال به دیابت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ........

.وجود نداردتوانایی تولید هورمون انسولین ،مزهبی –الف) شیرین
هاي قلبی بیشتر است.احتمال ابتال به بیمارين،شیری –مزهب) بی

شود.نمیتولیدگیرندة هورمون انسولین ،1شیرین نوع – 2) شیرین نوعج
.وجود داردسفید بیشترياسکلتیايهاي ماهیچهتار ،2شیرین نوع – 1) شیرین نوعد

  3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1
، به طور حتم می - 22   توان گفت که ..................در ارتباط با هر بخش اصلی از اسکلت یک انسان که ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مه، جزئی از آن است.جهاي دنده همانند جماستخوان –هاي دست و پا، جزئی از اجزاي آن هستند) استخوان1
استخوان کتف، همانند استخوان بازو جزئی از آن نیست. –کنداز ساختارهایی مثل قلب و مغز حفاظت می )2
شود.محسوب نمیهاي کشکک جزئی از آنترقوه برخالف استخواناستخوان –داردبدن) نقش بیشتري در حرکت3
هاي کف دست جزئی از آن است.برخالف استخوانهاي جناغ،استخوان –دنهایی از آن در جویدن و شنیدن نقش دار) بخش4

  ریز که ..................، قطعاً ..................اي دروندر انسان، غده - 23
شود.اي استخوان میسبب جدا شدن نوعی یون معدنی از مادة زمینهبه کمک نوعی هورمون، –شود) توسط جناغ محافظت می1
تر از هیپوتاالموس واقع شده است.پایین –روزي نقش داردبانههاي ش) احتماال در تنظیم ریتم2
شکل قرار گرفته است.Cهايدر جلوي اندام داراي غضروف –شودهاتنظیم انرژي در دسترس یاختهتواند سبب) می3
دهد.ز را افزایش میهاي قرمبا ترشح هورمونی خاص تولید گویچه –شودها محافظت میهاي متصل به ستون مهره) توسط دنده4

؟هستندارتباط با دستگاه درون ریز بدن انسان، کدام موارد صحیحدر- 24
تواند فرایند پردازش اطالعات حسی در قشر مخد ذخایر لیپیدي فراوان دارند، میاختالل در فعالیت بخشی از غدة فوق کلیه که درون خو –الف

را مختل کند.
ر میزان قند، نوعی پیک شیمیایی مؤثر بجزایرلمعده، هر یاختۀ پوششی مجاور بافت پیوندي احاطه کنندةدر جزایر النگرهانس غدة لوزا –ب

کند.خون تولید و ترشح می
ايهاي چهارگانههاي شبانه روزي انسان نقش دارد، در نزدیکی برجستگیدرتنظیم ریتمرسدبه نظر میندة نوعی هورمون کهغدة ترشح کن –ج

که اندازة کوچکتري دارند.قرار دارد
هاي هدف خود راهاي یاختهتواند فعالیت پروتئینهر یاختۀ درون ریز ساقۀ غدة هیپوفیز، قادر به ترشح نوعی پیک شیمیایی است که می –د

تغییر دهند.
»ج«و» الف« )4  »د«و» ب) «3  »ج«و» ب) «2  »د«و» الف) «1
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مراجعه كنيد.@zistkanoon2براي دريافت اخبار گروه تجربي و مطالب درسي به كانال

ست؟ي سالم اهاخوارۀ بیگانهچه تعداد از موارد زیر، ویژگی مشترك هم - 25
ب) ترشح بیش از یک نوع مادة دفاعی  الف) تراگذري

د) حمل مواد دفاعی فراوان  ج) حضور در نوعی بافت
سازهاي پادتنه) وابستگی به عمل یاخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
کدام گزینه در ارتباط با حفاظت از گیاهان توسط جانوران، به درستی بیان شده است؟ - 26

زنبور نر وحشی با الرو حشرة آفت برگ گیاه تنباکو، از نوع انگلی است.گذاريتخم) رابطۀ نوزادان حاصل از1
کنند.هاي درخت آکاسیا میها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ) مورچه2
شود.میي وحشیهازنبور) ترکیبات فرار متصاعد شده از برگ گیاه تنباکو، موجب فراري دادن3
شود.افشان میها به زنبورهاي گرده) گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع از حملۀ مورچه4

باشد؟، صحیح میقسیم نوعی یاختۀ هاپلوئید در بیضهچند مورد، به طور طبیعی در ارتباط با هر یاختۀ حاصل از ت - 27
تر نسبت به یاختۀ زایندة خود دیده شود.متراکمايستهالف) ممکن است پس از مدتی با ه
دار و بدون سیتوپالسم کاهش یافته مشاهده شود.اي تاژك  ب) ممکن است به صورت یاخته

تواند باعث ایجاد اختالل در فرایند تمایز این یاخته شود.میFSH) اختالل در ترشح هورمونج
) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

؟باشدکدام گزینه درست می ،سه تقسیم رشتمان و کاستماندر رابطه با مقای - 28
.شوددوك متصل می ۀتن مضاعف شده دو رشتهر سانترومر فام، بهکاستمان همانند پرومتافاز رشتمان 1فازپرو ۀدر مرحل) 1
.شودشکیل میهسته تپوششتنیهمواره در اطراف یک مجموعه فام ،کاستمان برخالف تلوفاز رشتمان 2در تلوفاز )2
.شودمشاهده میکروموزومیه نوعی پروتئین در محل سانترومرتجز ،کاستمان 1آنافاز رشتمان برخالف آنافاز ۀمرحلدر) 3
.گیرنددوك قرار میهايروي رشتهبراز هممستقل ،هاي همتا تنفامهمواره ،کاستمان همانند متافاز رشتمان 2متافاز ۀدر مرحل )4

هاي سوم و چهارم یک گل کامل، کدام ویژگی مشترك را دارند؟هاي حاصل از میوز در حلقههمۀ یاخته - 29
باشند.مییهتاهاي چهارقادر به تشکیل ساختارشوند کههایی احاطه می) با یاخته1
.توانایی تشکیل تخم ضمیمه و درپی آن تولید بافت پارانشیم آندوسپرم را دارند) 2
شوند.هاي یاخته دو برابر میموزومدهند که طی آن تعداد کروجام می) قطعًا تقسیمی ان3
اي با عدد کروموزومی برابر با یاختۀ مادر خود هستند.) فاقد توانایی لقاح و تشکیل یاخته4

دهـد، کـدام گزینـه، ویژگـیتشکیل شده در نوعی گیاه زراعـی را نشـان می ۀ، دانمقابلشکل-30
ستی ذکر کرده است؟هاي مختلف آن را به دربخش

شود.متوقف میتا مدتی)، پس از تشکیل رویان2جود در بخش (هاي مو  اي یاخته) تقسیم هسته1
دهندة تخمـدان راصـورت دو الیـه، بافـت تشـکیلشود که به)، توسط بخشی از گل تشکیل می1) بخش (2

کند.احاطه می
باشد.اي با زامه میهستهاي تکشوند که حاصل از لقاح یاختهاي ایجاد می)، از تقسیم یاخته4هاي بخش () یاخته3
) است و به دنبال رشد خود سبب خروج برگ رویانی از خاك3، بخش (خارج شده از خاك) اولین بخش4

شود.می

  

بتوانـدq2وq1ایز طرف دو بار نقطه، اگيردمیقرارAكه برايند نيروهای الكتريكی وارد بر باری كه در نقطةبا توجه به شكل زير، برای اين -31

e)صفر شود، بايد . . . . .  / C)  191 6 10
1 (1310q 1qالکترون از بار .منتقل شود2به بار
2 (1310q 2qالکترون از بار منتقل شود.1به بار
3 ( 132 10q 1qالکترون از بار منتقل شود.2به بار
4 ( 132 10q 2qالکترون از بار منتقل شود.1به بار

گويي: اجباريپاسخنحوةكل كتاب–2فيزيك
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_
+

+

+

+

+

+

_

_

_

_

_

cm10

مطابق شكل زير، ذره - 32 nC گـر انـدازة ميـدان الكتريكـیاز مجاورت صفحة با بار منفی رها می8ای به جرم يک گرم و بار الكتريكی شـود. ا

يك
V

نواخت بين دو صفحه
m

است؟ (از اتالف انرژی و از تأثير نيرویباشد، تندی ذره در هنگام برخورد به صفحة مقابل چند متر بر ثانيه910

 پوشی كنيد.)گرانشی چشم
1( 40  
2( 20  
3( 10  
4 (50  

33- C Jدر20است. اگر40بار اولیۀ خازنی یابد.ظرفیت ایـنافزایش می16صد به بار الکتریکی خازن اضافه کنیم، انرژي ذخیره شده در آن
دهد.)خازن چند میکروفاراد است؟ (پدیدة فروشکست رخ نمی

1( 50  2( 22  3( 724 (36  
34 -  Aده و سپس آنرا به شکل حلقه درآور36سیمی همگن به مقاومت دهیم.در مدار قرار میBورا مطابق شکل مقابل، بین دو نقطۀ

/اگر آمپرسنج آرمانی عدد A1 نظر شود.)ها صرف(از مقاومت دیگر سیمرا نشان دهد، نیروي محرکۀ باتري چند ولت است؟2
1 (24  
2 (18  
3 (12  
4 (36  

35 - R A، چند ژول است؟1در مدار شکل مقابل و در مدت زمان یک و نیم دقیقه، انرژي مصرفی در مقاومت ها به هم اتصال ندارند وسیم(در نقطۀ
اند.)صرفا از روي یکدیگر گذشته

1 (60  
2 (40  
3 (50  
4 (80  

36 - g 255gبه کمک
/ از نوعی فلز به چگالی

cm38 5m طول به همگن سـیمساخته120سیمی ویـژة مقاومـت اگـر /ایم. .m 81 75 10

1/باشد، براي آنکه در دماي ثابت، شدت جریان آمپري از این سیم عبور کند، اختالف پتانسیل چند ولت باید دو سر ایـن سـیم اعمـال5
گردد؟

1 (31  2 (2/23  3 (8/164 (6/12  
کند؟دهد، چند آمپر تغییر میآل را عوض کنیم، عددي که آمپرسنج نشان میشکل زیر، اگر جاي باتري و آمپرسنج ایدهمداردر- 37

1 (25/0 
2 (5/0  
3( 2  
) صفر4

دور در هر متر، داخل مداري قرار دارد. اندازة میدان مغناطیسی یکنواخـت درون100اي آرمانی و بدون مقاومت بامطابق شکل زیر، سیملوله -38
T.m )سیملوله چند گاوس است؟ )

A
   7

0 12 10

1 (6  2 ( 46 10  

3 ( 412 10  4 (12  

2 4R  
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ها را . . . . . دهـیم، . . . . . کند. اگر بدون تغییر در طول سیم به کار رفته در آن، تعداد حلقهاز یک سیملولۀ آرمانی جریان الکتریکی عبور می - 39
و میدان مغناطیسی درون حلقـه رااند و جریان ثابت استهم چسبیدهف بهها در یک ردیماند. (همواره حلقهافزایش یافته و . . . . ثابت می

)معادل میدان در مرکز حلقه درنظر بگیرید.
شار مغناطیسی عبوري از حلقه –میدان مغناطیسی درون حلقه –) افزایش1
میدان مغناطیسی درون حلقه –شار مغناطیسی عبوري از حلقه –) کاهش2
میدان مغناطیسی درون حلقه –طیسی عبوري از حلقهشار مغنا –) افزایش3
شار مغناطیسی عبوري از حلقه –میدان مغناطیسی درون حلقه –) کاهش4

1صورت شکل زیر است، اندازة جریان در لحظۀنمودار تغییرات یک جریان متناوب سینوسی به - 40
ثانیه چند آمپر است؟3200

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

  
  

41- (SiC) SiO)گرم سیلیسیم دي120شود. اگرزیر تهیه مینشدةاز واکنش موازنهسیلیسیم کربید بـا مقـدار کـافی کـربن وارد2(اکسید
گـرم باشـد، بـازده درصـدي واکـنش کـدام اسـت؟16هـاي تولیـد شـده در پایـان واکـنش برابـرد و اختالف جرم فراوردهواکنش شو

(Si , O , C : g.mol )   128 16 12SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)  2
1 (1002 (50  3 (75  4 (25  

هاي زیر دربارة ترکیب بهل قرار دهیم، چند مورد از عبارتهاي متیهاي هیدروژن در مولکول اتان، یک گروه اتیل و گروهاتمهمۀاگر به جاي - 42
1 1دست آمده درست است؟ 12(H , C : g .mol ) 
است و نقطۀ جوش آن از پروپان بیشتر است.» تترامتیل پنتان -2،2،3،3«آ) نام ترکیب به دست آمده

رو است.خط ترکیب به دست آمده به صورت روبه- ب) فرمول پیوند
C«پیوند20پ) در ساختار آن، H «.وجود دارد و نیروي بین مولکولی غالب در آن از نوع واندروالس است

اند و با نونان ایزومر است.هاي کربن تشکیل دادهدرصد جرم آن را اتم80ت) بیش از
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

Cمیلی 6/0کاملگرماي آزاد شده در واکنش سوختن - 43 دهد؟افزایش می10گرم گاز اتان به تقریب دماي چند گرم سدیم کلرید را به اندازة
O(آنتالپی پیوند Oو میانگین آنتالپی پیوندهايC C،C H،C O،O Hو495،348،413،799ترتیب برابـر بـارا بـه

NaClcکیلوژول برمول در نظر بگیرید. 463 / J.g . C  1 10 Cو85 , H : g.mol  112 1(

O(واکنش موازنه شود.) 

H

(g)

H

::| |

| |

H H

H C C H(g) O O(g) O C O(g)

H H

           
   

1 (11/1  2 (22/2 3 (44/4  4 (33/3  
است؟نادرستچند مورد از موارد زیر، -44

C* در بنزآلدهید شمار پیوندهاي Cبا شمار پیوندهايC C.برابر است
نیست.هپتانون نام دارد و در آن کربنی وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل- 2* ترکیب آلی موجود در میخک،

* عامل طعم و بوي رازیانه به طور عمده وابسته به گروه عاملی هیدروکسیل موجود در آن است.
* ترکیبات آلی موجود در دارچین و زردچوبه، در داشتن گروه عاملی کربونیل و آروماتیک بودن با یکدیگر اشتراك دارند.

1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  
Hبا توجه به واکنش - 45 Nواکنشهاي داده شده، H (l) O (g) N (g) H O(l)  2 4 2 2 چند کیلوژول است؟22

NH (g) N O(g) N (g) H O(l) H kJ     3 2 2 22 3 4 3 1010
N O(g) H (g) N H (l) H O(l) H kJ     2 2 2 4 23 317

NH (g) O (g) N H (l) H O(l) H kJ     3 2 2 4 2
12 1432  

H (g) O (g) H O(l) H kJ    2 2 2
1 2862

1 (2490-2 (5/622-3 (5/622+4 (2490+

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب–2شيمي
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مول از ماده و سـامانه 5/0دهد. اگر هر ذره هم ارز باشکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دماي معینی نشان می -46
mol.Lدقیقه دوم چند20ازه زمانیلیتري باشد، سرعت واکنش در ب 2موردنظر .h− −1 است و این سرعت به تقریب چند برابـر سـرعت1

ها را از راست به چپ بخوانید.)واکنش در کل بازه زمانی انجام واکنش است؟ (گزینه
    66/0ـ 75/0) 1

  85/0ـ 5/1) 2

  85/0ـ 75/0) 3

  66/0ـ 5/1) 4

  

گرم ریختـه150موالر بر روي یک قطعه سنگ کلسیم کربنات به جرم 2لیتر محلول هیدروکلریک اسیدمیلی300در یک ظرف یک لیتري، - 47
H)شده است. اگر . . . ، سرعت انجام این واکنش  . . .  , Cl / : g.mol )  11 35 5

1 (12/1 HCl ابد.یکاهش می –با فشار زیاد وارد ظرف شودلیتر گاز
یابد.کاهش می –تري تبدیل شود) سنگ کلسیم کربنات به قطعات کوچک2
یابد.افزایش می –) حجم محلول با افزودن آب مقطر دو برابر شود3
ماند.ثابت می -بر روي سنگ ریخته شودHClگرم2/29لیتر محلول حاويمیلی400) به جاي محلول اولیه،4

. . . به جزاند،هاي زیر درستهمۀ عبارت - 48
اند.در چربی محلولDو A هاي، ویتامینC) برخالف ویتامین1
شوند.هاي یک تا پنج کربنه از نوع هیدروژنی بوده و به همین دلیل به خوبی در آب حل می) نیروي بین مولکولی غالب در الکل2
شود.اناس همانند الکل سازندة استر مربوط به طعم و  بوي سیب، به هر نسبتی در آب حل می) الکل سازنده استر مربوط به طعم و بوي آن3

استرها به صورت) نمایش فرمول عمومی پلی4
O O

[
|| ||

O C C O O ]      n
باشد.می

49 - /0 دهیم و در نهایتشدن شرکت میمول استیرن را در واکنش پلیمري04 184 آید.دست میهاي برابر بهاستیرن با جرممولکول پلی10
جود در یک مولکول از ایـن پلیمـر کـدامهاي اشتراکی موگرم بوده و تعداد پیوندتقریب برابر چند کیلواستیرن بهجرم یک مول از این پلی

C)است؟ , H : g.mol )  112 نید.)ها را از راست به چپ بخوا(گزینه1
1 (313- 120400  2 (313- 602003 (626- 60200  4 (626- 120400

؟درست استتعداد از موارد زیرچه-50

Cصورتها بهساختار آن) تمام ترکیباتی که بخشی ازآ

O

( (O  شوند.ها محسوب میاستر وباشد، جز
شود.هاست که بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن میاسیدکسیلیکلین عضو خانواده کربوواسید اب) استیک

پذیر نیست.ها امکانشده از آنشوند و تهیۀ محلول سیرب حل میهر نسبتی در آ هها بپ) سه عضو نخست خانواده الکل
شود.از اسید جدا میOHورده،اهاي آمیدي و استري شدن، براي تولید آب به عنوان فرت) در واکنش

تر است.بر مقاومجرم خود پنج براهاي ساختگی است که از فوالد همآمیدترین پلیمعروفالر یکی ازث) کو
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
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گويي (دقيقه)زمان پاسخهاشمارة سؤالتعداد سؤالنام درسگويينوع پاسخ

اجباري

  5115-11060رياضي
  6115-12080شناسيزيست

  8115-11090فيزيك
  9115-110100شيمي

دقيقه60ـــــ50جمع كل
  

ها قائم الزاویۀ متساوي الساقین هستند.)تر مثلث ششم کدام است؟ (همۀ مثلثدر الگوي زیر، طول و -51
1( 8 2  
2( 4 2  
3( 8
4 (16

1بین-52
ده ایم که همۀ اعداد تشکیل دنبالۀ هندسی دهند. عدد وسط کدام است؟، سه عدد چنان درج کر9و81

1فقط )1
3

  2( 1
3

  3( 1فقط
34 (1

3

ترمتـر عقـب10اواسـت.60وك درخت نسبت به افق براي شـخصمتر نزدیک یک درخت ایستاده است. زاویه دید ن 5/1شخصی با قد -53
)شود. ارتفاع درخت چند متر است؟می45دیدش، در موقعیت جدید ۀرود و زاویمی 3 1 7/ )
1 (5/23  2 (25  3( 5/224 (24  

4عبارت-54 2 2 416a a b b تواند باشد؟اي کدام میایم. یکی از این دو چندجملهاي درجۀ دو نوشتهضرب دو چندجملهصورت حاصلرا به
1(2 22a b ab   2(2 22 3a b ab   3(2 24a b ab 4(2 24 3a b ab 

2که در نامعادلۀxمقادیرترینترین و کوچکاختالف بزرگ -55 2 1x x کند، کدام است؟صدق می
1 (2  2 (2 2  3 (24 (1  

2، نقطۀ ماکزیمم تابعaازاي کدام مقدار به-56 152 4y ax ( a)x   روي نیمساز ربع چهارم است؟
1 (12 (8  3 (1 8و 4هیچ مقدار (a

mxتابع-57 x ;x
f (x)

x mx ;x

   
  

2

3
2 1

2 3 1
1مفروض است. مقدار 2f ( )کدام است؟

1 (4 2 12 (1  3 (14(4 2  
نفر نخواهند با هم به این مهمـانی بیاینـد،10نفر از این 2نفر دوست خود ترتیب دهد. اگر10نفره از میان 6خواهد یک مهمانیشخصی می -58

گیرد؟ت صورت میها به چند حالانتخاب مهمان
1 (56  2 (1123 (140  4 (84  

هایی کـهاي که رأسگونهتوان این کار را انجام داد بههاي آبی، قرمز و زرد رنگ کنیم. به چند طریق میخواهیم رئوس یک مربع را با رنگمی-59
؟نباشنداند، همرنگهم وصل به
1 (24  2 (12  3 (6   4 (18

پذیر باشد، کدام است؟که حداقل یکی از اعداد روشده بر دیگري بخشدر پرتاب دو تاس، احتمال آن -60

1(11
362(5

183(11
184(1

6  

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب–1رياضي

دهم)دهم)(پاية (پاية--دومدومدفترچةدفترچة

1

2

3

1

1
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؟باشدنمیکند. کدام گزینه، در ارتباط با این مولکول صحیحیستی در غشاي یاختۀ زنده، سرتاسر ضخامت غشا را طی مینوعی مولکول ز -61
هاي سازندة خود دارد.به فسفولیپیدها، تنوع بیشتري در مونومر) نسبت1
.شودهاي قرمز همۀ افراد یافت میغشاي گویچهدرها،دراتیبرخالف کربوه) 2
نقش داشته باشد.از میان منفذ خودهاي کوچک بین دو سوي غشاجایی مولکول هسترول، ممکن است در جاب) برخالف کل3
) همانند نشاسته، از طریق ایجاد پیوند میان واحدهاي سازندة خود تشکیل شده است.4

ترتیب از راست به چپ)(بهصحیح هستند؟» ريبدرون«و» اسمز«،»انتشار از عرض غشا«ترتیب در ارتباط باهاي زیر، بهچه تعداد از عبارت -62
الف) همواره نوعی انرژي در رخ دادن آن نقش دارد.

انجام شود.عرض غشاییب) ممکن است از طریق نوعی پروتئین
تواند توسط نوعی جاندار با حفره دهانی انجام شود.ج) می

شوند.یاختههاي کوچک واردد) ممکن است به کمک آن مولکول
1 (4 - 4 - 3  2 (2 – 4 – 23 (3 – 1 – 24 (4 – 4 – 2

کند؟ها کامل میکدام گزینه، عبارت را به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه -63
»..............قطعاً .هر یک از این جانورانکند،استفاده می.............. نوعی جانور به منظور تبادل گازهاي تنفسی از .«
باشد.هاي منشعب تنفسی خود، واجد منافذي به منظور تبادل گاز با محیط اطراف میدر انتهاي لوله –هایدیس) نا1
راند.ها میبودن بینی خود، هوا را با فشار از حلق به درون ششهمزمان با بسته –) شبکۀ مویرگی زیر پوستی2
دهد.غشا عبور می ۀها را از دو الیهاي اکسیژن، آنخود به مولکولجهت تامین نیاز –هاي پراکنده در سطح پوست) برجستگی3
داران مصرف کرده و کارایی زیادي در دستگاه تنفس دارد.انرژي بیشتري نسبت به سایر مهره –اي در مجاورت اندام تنفسی) ساختارهاي کیسه4

اي دارد؟شود، چه مشخصهو جزئی از دستگاه لنفی محسوب میسازددر دوران جنینی یاختۀ خونی میتنهادر انسانی بالغ، اندامی که -64
کند، نقش دارد.) در تولید نوعی پیک شیمیایی دوربرد که هماتوکریت را تنظیم می1
) قسمت اعظم آن در سمت راست بدن و در زیر پردة دیافراگم قرار دارد.2
شود.، وارد سیاهرگ باب میمعدهبخشی از) خون خروجی از آن پس از مخلوط شدن با خون خروجی از3
کند.هاي شدید با تولید عوامل ایجاد کنندة لختۀ خون ایفاي نقش می) در خونریزي4

هـاي عصـبیهاي یاختهطور مستقیم توسط شبکهچند مورد، در ارتباط با قسمتی از لولۀ گوارش که در آن فقط بخشی از حرکات کرمی، به -65
شود، به درستی بیان شده است؟ة لولۀ گوارش تنظیم میدیوارتحت کنترل اعصاب خودمختار

ترین الیۀ حاوي بافت پیوندي سست در دیوارة آن، در تشکیل پردة صفاق شرکت کند.الف) ممکن نیست خارجی
دار است، در تماس باشد.هاي مژكب) ممکن است در تمام طول خود با مجرایی از دستگاه تنفس که حاوي یاخته

هاي ترشح شده از مخاط خود اندام انجام شود.وسیلۀ آنزیمها در آن، بهگوارش کربوهیدراتج) ممکن نیست
اي داراي توانایی جذب مواد خارج شده باشند. هشده در آن، از کیسد) ممکن است محتویات مشاهده

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
، ..............لم و بالغسادر ساختار دیوارة سرخرگ آئورت .............. دیوارة قلب انسان -66

شود.هاي کالژن یافت میترین الیه، بافت حاوي رشتهبیرونیبالفاصله در زیر –) برخالف1
ها تشکیل شده است.ترین فاصلۀ بین یاختهترین الیه، از بافتی واجد کمدرونی –) همانند2
خودي را دارد.اي به صورت خودبه هتوانایی آغاز انقباضات یاختهمواره،ياچهماهیبافت –همانند) 3
اي به منظور انجام انقباضات سریع است.یاختهترین الیه، حاوي صفحات بینضخیم –) برخالف4

دهد. اگر بدانیم غلظت یون کلسـیم در مـادةها را در هنگام وقوع فرایندي از تنفس نشان میرو، شششکل روبه -67
ها، افزایش یافته اسـت، کـداماي قرار گرفته در فضاي بین دندهماهیچههاياي سیتوپالسم گروهی از یاختهزمینه

است؟نادرستگزینه در ارتباط با این فرایند
.رخ دهداز خود،تر نییمرکز تنفس پايمرکز تنفس بر روکیاثردنبالتواند بهمیند،یفرا نیانجام ا) 1
مانده درشود حجمی نزدیک به حجم هواي باقیها مییی که وارد شش) بالفاصله پس از پایان این فرایند، اولین حجم هوا2

ها دارد.شش
هاي قرار گرفته در زیر ساختار داراي نقش اصلی در تنفسشده بر اندامفشار واردتغییردنبال شروع به) وقوع این فرایند،3

.دهدتحت تأثیر این ساختار رخ میآرام و طبیعی
یابد، نقش دارد.میتغییرهاهاي نوع دوم حبابکها که با کاهش فعالیت ترشحی یاختها یکی از دو ویژگی مهم شش) در این فرایند، تنه4

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب– 1شناسيتزيس
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کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -68
»، به طور حتم .........در ورود مواد به محیط داخلی بدن نقش داردهر یاختۀ موجود در ................. که« ........
باشد.غشاي پایۀ خود مینزدیک بهدر سطحهاي فراوانواجد ریزپرز –) پرز روده1
را ندارد.ي غدد معدهتوانایی ترشح مواد به درون مجرا –) دیوارة غدد معده2
ه است.هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار گرفتاي از رشتهاي حاوي شبکهبر روي ساختاري یاخته –) غدد روده3
هاي ترشحی در سمتی از یاخته است که در مجاورت مجراي غده قرار دارد.داراي ریزکیسه –) انتهاي عمق غدد معده4

کند؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به -69
»به طور معمول ............. مراحل فرایند تشکیل ادرار در انسانی سالم که« .............
کنند.شوند، در تغییر غلظت یون هیدروژن خوناب نقش مهمی را ایفا میانجام میATPهايبا صرف انرژي مولکول –ها بعضی از) تن1
شوند، به واسطۀ نیروي حاصل از انقباض بطن چپ قابل انجام هستند.خورده میهاي پیچباعث افزایش مواد دفعی و زائد در لوله –) تنها بعضی از2
کننده نیز قابل انجام هستند.هاي پوششی موجود در مجاري جمعشوند، توسط یاختهاي شکل ساختار گردیزه انجام میهاي لولهدر بخش –) همۀ3
ند.هستدیوارة مویرگهايبین یاختهشوند، همواره نیازمند عبور مواد ازتوسط شبکۀ مویرگی قرار گرفته میان دو نوع رگ متفاوت انجام می –) همۀ4

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -70
، برخالف دم عادي، میدر طی نوعی فرایند تهویه« »توان ............... را انتظار داشت.اي بدن انسان که ؟؟؟؟؟؟؟؟

تحریک مرکز تنفسی موجود در بصل النخاع –هاي ناحیۀ گردن دخیل هستندالف) در آن انقباض ماهیچه
کاهش حجم قفسه سینه –پذیردهاي شکمی صورت میها بدون انقباض ماهیچهب) خروج هوا از شش

خروج هواي داراي اکسیژن از بدن –اي از شکمی، هیچ نقشی نداردج) مسطح شدن نوعی ماهیچۀ جداکنندة حفرة سینه
نسبی فشار در مایع جنبافزایش –شونداي داخلی منقبض میدندههاي بیند) براي انجام آن، ماهیچه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
؟نیستکدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر مناسب -71

»توانندهاي ................ میمریستمدانه،طور معمول در گیاهان نهان به« .................
هایی با هستۀ درشت در مرکز باشند.شامل یاخته –) نخستین1
هاي الزم براي افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم کنند.افتب –) پسین2
ساکاریدي باشند.در مجاورت بخشی با توانایی ترشح مواد پلی –) نخستین3
هاي آوندي یافت شوند.در گیاهانی با ریشۀ داراي مرکزي فاقد یاخته –) پسین4

در رابطه با ملخ چند مورد صحیح است؟ -72
یابد.هایی با ضخامت متفاوت است که از اطراف مري تا راست روده ادامه میبخشرگ پشتی جانور شامل –الف
گی قرار دارند.یپهاي مالها در مجاورت لولههاي طناب عصبی شکمی با هم متفاوت است و یکی از آنفاصلۀ بین گره –ب
شوند. یی بدن جانور یافت میهاي جلوهاي انتهایی برخالف بخشها، در سطح شکمی بخشمنافذ ابتداي نایدیس –ج
کند. ها را به همولنف وارد میهاي غشایی خود، یوناي راست رودة جانور، به کمک پروتئینهاي استوانهیاخته –د
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  

کند؟با توجه به شکل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -73
»هاي موجود در. یاختههاي واقع در ................یاخته« .................
، ممکن نیست داراي هسته باشند.1بخش –برخالف 4) بخش1
دهند.اي تشکیل میدادن دیوارة عرضی، لولۀ پیوستهبا از دست،3بخش –همانند 2) بخش2
، همگی در حرکت شیره پرورده درون گیاه نقش دارند.2بخش –برخالف 4) بخش3
شوند.، در بیش از یک سامانۀ بافتی گیاه یافت می3بخش –برخالف 1) بخش4

، می -74   توان با قطعیت گفت ..................در ارتباط با گردش مواد در جانداري که ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شباهت دارد.دار، با ملخبه نوعی رگ دریچهاز قلبنوعی مایعوروداز نظر –را داردبستهترین دستگاه گردش) ساده1
بار انقباض با دو فشار متفاوت تلمبه کند.تواند خون را طی یکقلب می –شودها به دو حفره در قلب تخلیه می) خون بازگشتی از اندام2
باشد.بطن قلب نسبت به دهلیزها، از طناب عصبی جانور دورتر می –) تنها خون با اکسیژن کم در حفرات قلب آن جریان دارد3
کند، یکسان است.کند با رگی که خون را از آن خارج مینوع رگی که خون را به آبشش وارد می –کندمیگازهاي تنفسی را با محیط مبادله ،ه کمک آبشش) ب4

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -75
»...، برخالف محل ............... گوارش شیمیاییدر لولۀ گوارش انسان، محل ............... گوارش شیمیایی .............« ...............
طور حتم بیش از یک نوع یون دارد.لیپیدها، در شیرة خود به –تکمیل –هاپروتئین –) تکمیل1
رد.به محیط داخلی بدن را دابرخی موادها، توانایی وارد کردنکربوهیدرات –آغاز –هاکربوهیدرات –) تکمیل2
ریز پراکنده دارد.هاي درونریز نیست، اما یاخته، غده درونهاپروتئین –آغاز –لیپیدها –) انجام عمدة3
pHکربوهیدرات –آغاز –هاپروتئین –) آغاز4 دهد.را افزایش میسیاهرگ معدهخونها، با ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد،

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  13 :ةصفحدهمپاية–مهر 8آزمون- تعيين سطحپروژة

کند؟تکمیل مینادرستیعبارت زیر را بهچند مورد -76
ترین مرحلۀ اینشوند، ................. طوالنیاي بطن منقبض میهاي ماهیچهاي از مراحل چرخۀ قلبی که براي وقوع آن یاختهدر) مرحله«(

»ترین مرحلۀ آن،چرخه و ................. کوتاه .................
باشند.بطنی بسته می –هاي دهلیزيدریچه –همانند –الف) برخالف
.شده استموجی در نوار قلب ثبت ،در ابتداي مرحله –برخالف –ب) همانند
کنند.حفرات پایینی قلب خون دهلیزها را دریافت نمی –همانند –ج) برخالف

باشند.ها میها در حال دریافت خون از سیاهرگدهلیز –برخالف –برخالفد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

کدام گزینه صحیح است؟ -77
کند.خوردة دور، خون عبور نکرده از مجاورت لولۀ هنله را دریافت میخوردة نزدیک، برخالف لولۀ پیچهاي اطراف لولۀ پیچ) مویرگ1
.باط استدر ارتکنندة خون از کلیهسیاهرگ کلیوي خارجبااي برخالف شبکۀ مویرگی کالفک) شبکۀ مویرگی دورلوله2
کند.) در فرد سالم و بالغ ساختار قیفی شکل کلیه برخالف ساختار قیفی شکل گردیزه، ادرار فاقد گلوکز را دریافت می3
تر است.روي لولۀ هنله برخالف بخش باالروي لولۀ هنله از قسمت نازك آن طویلتر بخش پایین) قسمت ضخیم4

  هر سامانۀ بافتی که .................. -78
هایی فاقد دیوارة پسین داشته باشد.تواند یاختهبخشی به گیاه است، نمیهایی با قابلیت استحکام) داراي یاخته1
گیاهی نقش داشته باشد.تواند در حرکت نوعی شیرةشود، نمیهاي فتوسنتزکننده در آن دیده می) یاخته2
.باشدهایی با دیوارة نخستین نازك میداراي یاختهقطعهاي نگهبان روزنه باشد، به طور) ممکن نیست واجد یاخته3
.استحاوي دنا در درون خودفاقد هر گونه یاختۀشود، الزاماًتر درخت سیب تولید می) توسط کامبیوم داخلی4

است؟درستهاي داراي نوار کاسپاري در دیوارة خود،چند مورد از موارد زیر، در رابطه با همۀ یاخته -79
باشند.میATPکنندةتجزیهکنندة شیرة خام، فاقد آنزیمشکل هدایتهاي دوکینند یاختهالف) هما

باشند.هاي همراه آوند آبکشی میهاي موجود در پوست ریشه به یاختهترین یاختهب) نزدیک
شود.ستی متوقف نمیها، عبور آب به روش سیمپالهاي پروتئینی غشاي این یاخته) با قرارگیري سوبرین در نزدیکی کانالج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

است؟نادرستکدام گزینه دربارة الیۀ ریشه زا در گیاهان دولپه -80
تر است.) به آوندهاي چوبی با قطر کمتر نسبت به سایر آوندهاي چوبی نزدیک1
ها، تحت تأثیر نوعی هورمون محرك رشد است.) تقسیم میتوز در این یاخته2
اي در گیاه مؤثر است.یروي الزم براي انجام جریان تودهی ن) در ایجاد نوع3
کند.از طریق مسیر سیمپالستی منتقل میهاي معدنی را تنها) آب و یون4

/یک ترازوي دیجیتالی، جرم جسمی را -81 mg5 گرم کدام است؟گیري این ترازو بر حسب میلیدهد. دقت اندازهنشان می005
1 (1  2 (/0 0053 (5  4 (001/0  

/اي کروي به جرمپوسته-82 kg1 2g
/ را که چگالی مادة سازنده آن

cm34 8 انـدازیم ومیاست، به آرامی داخل ظرفی پُر از مـایع بـه چگـالی

g250مایع از ظرف بیرون میg است؟متر مکعبچند گرم بر سانتیاز همان مایع بتوانیم حفرة داخل کره را پُر کنیم، چگالی مایع50ریزد. اگر با

1 (1  2 (9
103 (4

54 (5
6

است؟نادرستهاي زیریک از گزینهکدام-83
آید.) حالت پالسما اغلب در دماهاي خیلی باال به وجود می2  دهد.ها رخ میتر از مایع) پدیدة پخش در گازها سریع1
کنند.هاي سازندة مواد تنها نیروي جاذبه به یکدیگر وارد می) ذره4  د هستند.ُبر) نیروهاي بین مولکولی کوتاه3

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب –1فيزيك
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آب

A

x

x

x B

لايروغن

h hA BA B

84- B kPaدر شکل زیر آب و روغن در حال تعادل هستند. اگر فشار در نقطۀ 130Aبرابر با و پاسـکال اسـت؟چندکیلباشد، فشار در نقطۀ

)P Pa 5
0 kgو10

m
  3

310JAوN
g

kg
 10(

1 (120  
2 (130  
3 (140  
4 (160  

Aدو جسم هم -85 ور هسـتند. اگـرها حجم یکسـانی از دو مـایع ریختـه شـده، غوطـه، درون دو ظرف یکسان که در آنBوحجم و توپُر
A B  باشد وAFوBFهاينیروهاي شناوري وارد بر جسمAوBاز طرف مایع باشند، درکدام گزینـه الزامـًا مقایسـۀ درسـتی

صورت گرفته است؟
1 (A Bh h،A BF F
2 (A Bh h،A BF F
3 (A Bh h،A BF F  
4 (A Bh h،A BF F

یک از عبارات زیر است؟جایی معین، تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی الزامًا برابر با کدامدر یک جابه -86
جایی) تغییرات انرژي جنبشی جسم در آن جابه2جایی به) منفی تغییرات انرژي جنبشی جسم در آن جا1
جایی) کار نیروي گرانشی در آن جابه4جایی) منفی کار نیروي گرانشی در آن جابه3

gگلوله- 87 200mاي به جرم را از سطح زمین با تندي اولیۀ  
s

کنیم. اگر نیروي مقاومت هوا در مقابلپرتاب میدر راستاي قائم رو به باال20

18Nگلوله ناچیز باشد، انرژي مکانیکی گلوله در ارتفاعحرکت gمتري از سطح زمین چند ژول است؟ (
kg

 و سطح زمین به عنـوان10

مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود.)
1 (10  2 (40  3 (204 (30  

mmطول یک -88 ها رابیشتر از طول یک میلۀ مسی توپُر در همین دما است. اگر دماي میله 2میلۀ آهنی توُپر در دماي صفر درجۀ سلسیوس،
C100mm اولیۀ میله آهنی چند متر است؟بیشتر از طول میله آهنی خواهد شد. طول 1افزایش دهیم، طول میله مسی

)Fe / K    5 11 2 cuو10 / .K    5 11 8 10(
1 (/6 0062 (/5 063 (/5 0064 (/6 06

89- kg Cآ2در چالۀ کوچکی قرار دارد. اگر بر اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و بقیۀ آن یخ ببنـدد، تقریبـاً چنـد 0ب با دماي

Fشود؟ (درصد از جرم آب به یخ تبدیل می V
kJ kJ

L ,L
kg kg

 334 نظر شود.)و از اتالف گرما صرف2490
1 (77  2 (66  3 (88  4 (55  

Cاگر دماي مقدا -90 20ري گلیسیرین را افـزایش دهـیم،C40راو اگر از همان حالت اولیه دمـاي آن2افزایش دهیم، چگالی آن برابر با

 شود. اگر تغییر حالتی رخ ندادهمی2چگالی آن برابر با باشد، حاصل


2
2

است؟ )کدام / K )    3 10 5 10

1 (101
1022 (102

1013 (98
994 (99

98
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کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می -91
35.است………ربراب………در………« 31 16 14 12 1

17 15 8 7 6 1( Cl , P , O , N , C , H)«
1CN ـها و الکترون) مجموع نوترون262ـ) شمار ذرات زیر اتمی باردار ـ   45ـNO2ها
3ClO PH) مجموع ذره4  68ـ2) شمار ذرات زیر اتمی درون هسته ـ ـ   34ـ4هاي زیر اتمی

92- X amuباشد. جرم اتمی ایزوتوپ سبکایزوتوپ پایدار می 2، دارايعنصر فرضی هـاي بنیـادي ایـن دواست و تفـاوت ذره25تر برابر با
برابـر فراوانـی 3تر،برابر نسبت شمار کاتیون به آنیون در سدیم سولفید است. اگر فراوانـی ایزوتـوپ سـبک amu،5/1ایزوتوپ برحسب
است؟amuتر باشد، جرم اتمی میانگین این عنصر برابر چندایزوتوپ سنگین

1 (2/26  2 (75/25  3 (25/27  4 (8/26  

است؟نشدهبه درستی نوشتهنام چند ترکیب زیر -93
 NiOنیکل اکسید : P O4 : هگزافسفر تترااکسید6
 ZnSروي :(II)سولفید Sr P3 : استرانسیم فسفید2
 CrO2کروم :(II)اکسید N O2دي نیتروژن اکسید:
1( 2  2 (3 3 (4  4 (5 

تر است؟ها بزرگدهنده(ها) به مجموع ضرایب فراوردههاي زیر، نسبت مجموع ضرایب واکنشدر کدامیک از واکنش -94
1( Na B O HCl H O NaCl H BO   2 4 7 2 3 3  2 (Al NH ClO Al O AlCl NO H O    4 4 2 3 3 2
3 (Hg CrO Cr O Hg O  2 4 2 3 24 (KMnO HCl KCl MnCl H O Cl    4 2 2 2

هاي اکسیژن درست است؟کدام گزینه دربارة دگرشکل -95
شود.تر زودتر مایع می) در اثر سردکردن مخلوط گازي آن دو، دگرشکل سبک1
لیتر است.4/22حجم مولی هر دو در دما و فشار یکسان، برابرهمواره) مطابق قانون آووگادرو،2
ها با هم برابر است.گرم از هریک از آن10) در شرایط استاندارد، حجم3
پذیرتر، بیشتر است.) در شرایط یکسان، چگالی دگرشکل واکنش4

گرم باشد، چنـد لیتـر گـاز اکسـیژن در2/43، کاهش جرم مخلوط واکنش برابرمطابق واکنش زیرهرگاه در واکنش تجزیۀ پتاسیم نیترات -96
STP تـوان تهیـه کـرد؟تولید شده است و از واکنش گاز نیتروژن تولید شده با مقدار کافی گاز هیدروژن چنـد گـرم آمونیـاك میشرایط

(H , N , O , K : g.mol )    11 14 16 درصـد100ها راترتیب از راست به چپ خوانده شود.)(بازده درصدي واکنشها به(گزینه39
KNO  ها موازنه شوند.)(معادلهگیرید.)در نظر ب (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 2

N (g) H (g) NH (g) 2 2 3
1 (4/22،8/6  2 (2/11،6/13  3 (4/22،6/13  4 (2/11،8/6

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -97
HFبه صورت17دار گروههاي هیدروژنآ) ترتیب نقطۀ جوش ترکیب HBr HCl .است

ب) در مقایسۀ اتانول و استون، استون به دلیل جرم مولی بیشتر، نقطۀ جوش بیشتري دارد.
Hهايپ) تعداد پیوندهاي هیدروژنی تشکیل شده بین مولکول O2.در یخ نسبت به آب بیشتر است ،

دة خالص از جاذبۀ بین حل شونده با حالل در مخلوط بیشتر است.ت) در مخلوط هگزان و آب، میانگین جاذبۀ حالل و حل شون
یابد.هاي دو طرف غشاي نیمه تراوا، افزایش میث) در فرایند اسمز معکوس، با گذر زمان اختالف غلظت محلول

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

گويي: اجبارينحوة پاسخكل كتاب–1شيمي
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Aانحالل -98 Sاز رابطهپذیري نمک /  3 6 Cگرم محلول سیر شده540کند. اگرپیروي می26 C10تا40اي از این نمک را از دماي
امشود و پس از تشکیل رسوب و عبور مخلوط از صافی، غلظت موالر محلول باقی مانده به تقریب کدسرد کنیم، چند گرم رسوب تشکیل می

A g.mol1186Cرا برابراست؟ ( جرم مولی /را برابر10و چگالی محلول سیر شده در دماي g.mL11 ها رادر نظر بگیرید.) (گزینـه2
از راست به چپ بخوانید.)

1 (216،47/2  2 (324،23/1  3 (216،23/1  4 (324،47/2
مول باشد، کدام گزینه درست است؟ 005/0ارز باشونده همهاي آبی زیر، هر ذرة حلاگر در محلول -99

(Fe ,O ,H :g.mol )   156 16 1

) است.5) با یکدیگر برابر بوده و بیشتر از غلظت مولی محلول (4) و (3هاي () غلظت مولی محلول1
ها بـا یکـدیگر(مواد موجود در این مخلوط) بیشتر است. 6آید که غلظت آن اندکی از غلظت محلول (دست می)، محلولی به3) و (2)، (1هاي () از اختالط محلول2

دهند.)واکنش نمی
(II)) به6) و (3هاي (شونده، در ظرفهاي حل) اگر ذره3 گرم رسوب 8/1هالیتر از هریک از آنمیلی50از اختالطو یون هیدروکسید باشند،ترتیب یون آهن

شود.د میتولی

1آنمحلول ةشوندبرابر شدن مول حل 3و) 5به ظرف (لیتر آبمیلی95) با افزودن4 شود.برابر می4، غلظت آن

کنیم؛ اگر این دو محلولموالر سدیم فسفات اضافه می 8/0میلی لیتر محلول100موالر کلسیم کلرید، 6/0میلی لیتر محلول200به یک بشر حاوي -100
بـهبه طور کامل با یکدیگر واکنش دهند، جرم جامد سفید رنگ ایجاد شده در ته ظرف در انتهاي واکنش و غلظت مولی یون کلرید در محلول نهایی

Ca)جاد رسوب صرف نظر کنید.ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (از تغییر حجم محلول بر اثر ای , P , O : g.mol   140 31 16
1 (2/6 ،4/0  2 (4/12،4/0  3 (2/6 ،8/0  4 (4/12،8/0

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  17 :ةصفحدهمدوازپاية–مهر 8آزمون- عيين سطحپروژة ت

گويي (دقيقه)زمان پاسخ  هاشمارة سؤالتعداد سؤالنام درسگويينوع پاسخ

اختياري

  15  101-110  310رياضي
  10 111-120 310شناسيزيست

  10 121-130 10گواه-3شناسيزيست
  13115-310140فيزيك
  14110-310150شيمي

دقيقه60ـــــ  50جمع كل

  
yنمودار تابعاگر- 101 f (x)؟کندنمیچهارم عبور ۀرو باشد، نمودار کدام تابع از ناحیبه شکل روبه    

1( y f (x )  2
2 (y f (x )  1 1
3 (y f (x )  1 1
4 (y f (x )  2

yر تابعهرگاه نمودا - 102 f (x)به شکل

y

x

f

yباشد، نمودار تابع f ( x)  1به کدام شکل زیر است؟

1 (  2 (  3 (  4 (

103 - f fۀهاي معادلبه صورت زیر باشد، آنگاه حاصلضرب ریشهاگر نمودار تابع (f (x )) 2 کدام است؟2
1 (9  
) صفر2
3 (21-
4 (15-

fهايدو تابع با ضابطه - 104 (x) [x] [ x]  وg(x) x x  2 g(fاند. اگرمفروض2 (x))  2آنگاه مجموعه ،x کدام است؟ي مقادیر
1(R Z2(Z3(R4 (

fاگر- 105 (x)
x


2

1
1

g(x)و x x  2 2 ) ةدر باز و1 ,a)fo کدام است؟ aترین مقدارقرار بگیرد، بیش fباالتر از منحنیgنمودار

1 (
1
22 (13(1

2  4 (1  

fاگر- 106 (x) x
x

 2
2

g(x)، تابع1 (f ( x)) f (x) 2چگونه است؟
) یک به یک4  پذیر) وارون3  ) همانی2  ) ثابت1

107 - f yبه شکل زیر باشد، نمودار تابعاگر نمودار تابع f (x )   12 ؟کندنمیاز کدام ناحیه (نواحی) دستگاه مختصات عبور1
    ) فقط دوم1
) فقط سوم2
    ) سوم و چهارم3
) دوم و سوم4

ياختيارگويي: نحوة پاسخ  29تا 2هايصفحه:+تابع وارون+تركيب توابعاي + توابع صعودي و نزوليتوابع چندجمله–3ضيريا

پاية دوازدهمپاية دوازدهم--  سومسومدفترچةدفترچة
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yنمودار تابع -108 f (x)تابع ۀمطابق شکل زیر است. دامنf (x) f (x)
y

x






1
2 1

کدام است؟
1 ([ , )0 1
2 (( , ] { }  0 1
3 (( , ]1 0
4 ([ , ) { }  0 1

109 - f fofي تابعصورت مقابل باشد، دامنه بهاگر نمودار تابع (x)
g(x)

f of (x)






1
کدام است؟1

1 ([ , ]2 6
2 ([ , ]3 6
3 ([ , ]4 6
4 ([ , ]4 8

xاگر به - 110 xازاي هر عدد حقیقی (fog)داشته باشیم، ( x )  1 2 4 g(x)و2 x 32 f. آن1 (x) yگاه نمودار وارون تابع ها را با چه، محور
کند؟عرضی قطع می

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

  

توان گفت ..........تن یاخته یوکاریوتی میدرشت مولکول موجود در هر فامهردر مورد - 111
باشند.میدنابسپارازها، داراي قابلیت همانندسازي به کمکین درشت مولکول) ا1
شود.نوعی قند پنج کربنی محسوب میRNA) قند موجود در آن همانند قند موجود در2
شوند.هم متصل مینوکلئوتیدي بهاستر در یک رشته پلیتوسط پیوند فسفوديآن) مونومرهاي3
شود.باشد، شروع میمیRNAهايیاخته که داراي مولکولدر بخشی ازآن) تولید4

کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟ - 112
منتقل شود.بدون پوشینه (کپسول) به باکتريتواندزا، میاسترپتوکوکوس نومونیاي بیماريینۀ) پوش1
دیگر منتقل شوند. ۀاي به یاختاز یاختهتوانندمیچگونهDNAهايهاي گریفیت، مشخص شد که مولکول) از نتایج آزمایش2
ها بر حیات، مقاوم باشد.بیوتیک) باکتري داراي پوشینه، در آزمایش گریفیت ممکن است نسبت به اثر بازدارندگی آنتی3
چهارم، داراي پوشینه است. ۀها در مرحل) در آزمایش گریفیت هر باکتري تزریق شده به موش4

هاي پروتئینی همواره صحیح است؟اختصاصی آنزیمبخش ةکدام گزینه دربار - 113
باشد.آنزیم می ةماد) این قسمت تنها قادر به اتصال به پیش1
سازي واکنش نقش دارد.) این بخش در کاهش میزان انرژي فعال2
هاي معدنی یا مواد آلی نیاز دارد.این بخش براي فعالیت در هر آنزیمی به یون) 3
نسبت به یک واکنش خاص است.تنهاآنزیمهرئول اختصاصی شدن) این قسمت مس4

اختياريگويي: نحوة پاسخ  36تا 1هايصفحه :سوي پروتئين + تنظيم بيان ژن+ بهها + رونويسي+پروتئين+ همانندسازي دنانوكلئيك اسيدها – 3شناسيزيست

y

x

-3

2 4

8

6
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...........»درون یک یاخته زندهنیستممکنطور طبیعی به« کند؟مقابل را به درستی تکمیل می ۀچند مورد جمل - 114
متفاوت باشند. (هاي) اصلیتنفامهاي رونویسی و همانندسازيالف) محل
یکی باشد.هاي رونویسی و ترجمهب) محل
هاي همانندسازي و ترجمه یکی باشد.ج) محل
هاي همانندسازي و ترجمه متفاوت باشند.د) محل

) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
.شوندنمیبه طور معمول در مراحل بیان یک ژن یوکاریوت، ...........  - 115

ها ترجمهت میانه) رونوش4  ها رونویسی) میانه3  ها ترجمه) رونوشت بیانه2  ها رونویسی) بیانه1
...........رونویسی شود،ATG- CTT- TTT- TGAباتوالیDNA ۀاز مکمل رشتmRNAاگر یک مولکول - 116

باشند.میUAC-GAA-AAA-ACUگیرند،هایی که براي ترجمه مورد استفاده قرار می) پادرمزه1
شود.مصرف انرژي تشکیل میترجمه، دومین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها باشدنطویل ۀ) در مرحل2
گیرد.قرار می PدرجایگاهACU، پادرمزهmRNAجایی رناتن روي) پس از سه بار جابه3
شود.میAحامل متیونین وارد جایگاهtRNAترجمه، نخستشدنطویل ۀ) در مرحل4

صحیح است؟tRNAکدام عبارت در مورد مولکول - 117
1 (tRNAفقط در جایگاهکنندهآغازAباشند.ها متصل می) همواره به مونومر سازنده پروتئین2گیرد.اتن قرار میرن
گیرد.) اتصال آمینواسید به یک نوکلئوتید آن با آنزیم صورت می4شود.) همواره در هسته به کمک آنزیم تولید می3

.دهدنمیجایی رناتن رخ بهدر هنگام فرآیند ترجمه، هرگاه ........... وارد جایگاه ........... شود، دیگر جا - 118
 AUU -Pداراي پادرمزهP     4 (tRNA-) رمزه پایانtRNA-A3 ) آخرینA  2-) عامل آزادکننده1

در ارتباط با عوامل رونویسی، کدام عبارت صحیح است؟ - 119
1 (RNAشوند.نویسی به کمک توالی افزایندهروسبب تقویتتوانندمی) 2کند.ها را برقرار میو آنتوالی افزایندهبین ۀرابط
شوند.انداز متصل می) همگی به نواحی خاصی از راه4شوند.) عوامل متصل به افزاینده در هسته تولید می3

...........»پارامسی ۀهاي هستدر مراحل مختلف تنظیم بیان انواع ژن«کند؟تکمیل مینادرستیچند مورد عبارت مقابل را به طور - 120
.شوداستر تشکیل می) همواره پیوند فسفوديالف

شود.استر شکسته نمیگاه پیوند فسفوديب) هیچ
شود.بسپاراز وارد عمل میرناج) همواره آنزیم

کند.انداز را شناسایی نمیتنهایی راهبسپاراز، بهرناگاهد) هیچ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  
  

که هر دو رشتۀ آن رادیواکتیو است در محیط غیررادیواکتیو ...........DNAمولکولحفاظتی یکپس از دو نسل همانندسازي نیمه - 121
با دو رشتة غيرراديواكتيو در محيط وجود ندارد.DNAهاي) مولكول1
با دو رشتة راديواكتيو در محيط وجود ندارد.DNAهاي) مولكول2
غيرراديواكتيو است.وكلئوتيدينهاي  راديواكتيو بيش از رشتههاي نوكلئوتيدي  ) رشته3
غيرراديواكتيو است.نوكلئوتيديهاي  راديواكتيو برابر رشتهنوكلئوتيديهاي  ) رشته4

هاي ...........، امکان ........... وجود دارد.با انجام آزمایش - 122
براي زندگي باكتريكنندة اطالعات الزمدر عامل ذخيرهTبا بازAبررسي برابر بودن ميزان باز –) چارگاف1
هاي آنبردن به شكل و ساختار مولكول دنا و تعداد رشته پي –) ايوري و همكارانش2
DNAتوجيه نحوة عملكرد آنزيم هليكاز در ويرايش مولكول –) واتسون و كريك3
DNAشدن بازهاي مكمل در مولكولتوجيه جفت –) گريفيت4

..........یوکاریوتیDNAهمانندسازي مولکول....... ...پروکاریوتیDNAدر همانندسازي مولکول - 123
د.شودو دوراهي همانندسازي تشكيلتواند، ميآغاز همانندسازيجايگاهدر -برخالف )1
د.فعاليت داردنابسپارازدر محل هر دوراهي همانندسازي فقط يك آنزيم -) همانند2
د.باشممكن ميه آغاز همانندسازيهرجايگاقرار گرفتن بازهاي مكمل در مقابل -) همانند3
د.وجود داررشتهدر دوDNAروي همانندسازي مولكولشامكان پي -برخالف )4

است؟نادرستاولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، ةکدام عبارت، دربار - 124
هايي از اين مولكول، ساختارهاي متنوعي وجود دارد.) در بخش1
شود.يل بيش از يك نوع پيوند، تثبيت مي) ساختار نهايي آن با تشك2
صورت يك زير واحد تاخورده است.پپتيدي آن، بههاي پلي) هر يك از زنجيره3
 آن تغيير يابد.فعاليتاسيد، ممكن است) با تغيير يك آمينو4

اند؟ل شدهدیگر متصبا کدام پیوندها به یکاز راست به چپبه ترتیب 2بسپارازرنا ورناي ناقلمونومرهاي- 125
استرفسفودي –استر) فسفودي4  پپتيدي –استر) فسفودي3هيدروژني –) هيدروژني2  استرفسفودي –پپتيدي) 1

اختياريگويي: نحوة پاسخهاي آشناسؤال – 3شناسيستزي
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شوند، درست است؟هاي آن مضاعف میاي که سانتریولهر یاخته ةکدام عبارت، دربار - 126
گيردآن مورد رونويسي قرار ميتوالي سازندة دنايدر صورت لزوم، هر) 1
اي متفاوتي است.درون ياختههايپروتئين) بيان هر ژن آن، مستلزم استفاده از2
گيرند.هاي دوك شكل ميديپلوئيدي آن، رشته ة) در كنار هر هست3
پپتيدي است.پلي ة) محصول نهايي هر ژن آن، يك زنجير4

؟تترجمه اسکنندةرمزه آغازدر پارامسی، محصول فعالیت کدام آنزیم، داراي پاد - 127
1( RNA2  2مرازپلي (RNA33مرازپلي (RNA4  1مرازپلي (RNAمراز پروكاريوتپلي

است؟نادرستکدام عبارت - 128
............»در یاخته تخم دوزیست«
شوند.ها، هرگز ترجمه نمي) بعضي محصوالت حاصل از رونويسي ژن1
گيرند.ترجمه قرار مي، موردmRNA) نوكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي2
شود.هدايت ميDNAاي به سمت توالي خاصي ازهاي ويژه) آنزيم رونويسي كننده به كمك پروتئين3
هاي حاصل از ترجمه در يك محل وجود دارد.هاي حاصل از رونويسي و مولكول) امكان توليد مولكول4

ه در مرکز تنظیم ژنتیک یک یاخته یوکاریوت قرار دارند، درست است؟هایی کRNAۀهم ةکدام عبارت، دربار - 129
ي يكساني دارند.توالي نوكلئوتيددر يك انتهاي خود،) 1
اند.) توسط يك نوع آنزيم پروتئيني خاص توليد شده2
شوند.پپتيد به سيتوپالسم فرستاده مي) به عنوان الگو براي توليد پلي3
اند.انداز ساخته شدهمتصل به راهامل رونويسي) در پي فعال شدن عو4

کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به - 130
........»)یی که ........ دارد، فقطRNAدر همۀ جانداران، هر رنا («
یسی یک ژن حاصل شده است.از رونو –) در ساختار خود پیوندهاي اشتراکی1
شود.در درون هستۀ یاخته پیرایش می –دون) پایان) در ساختار خود رمزه (ک2
مراز) ساخته شده است.پلی(RNAبسپارازتوسط یک رنا –پپتیدي در حال ساخت اتصال) به رشتۀ پلی3
کند.ها ارتباط برقرار میکدون)رمزه (آنتیهاي خود با پاداز طریق رمزه (کدون) –گذار شباهت بسیار) به رشتۀ رمز4
 
 
 

xاز مکان 1tحرکی در لحظۀمت- 131 m 1 5x xدر مکـان 2tکند و در لحظۀها شروع به حرکت میدر جهت منفی محور m 2 متوقـف10
2مسافت طی شده توسط متحرك 2tتا 1tشود. اگر در بازة زمانیمی جایی آن باشد، حداکثر فاصلۀ متحرك از نقطـۀبرابر بزرگی جابه/4

بار تغییر کرده است.)شروع حرکت چند متر است؟ (جهت حرکت متحرك تنها یک
1 (5/202 (193 (5/25  4 (18  

به ترتیب 2tتا 1tی بر روي یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط و تندي متوسط این متحرك در بازة زمانیمتحرک- 132
avvبرابر با

 وavs لزاماً صحیح است؟هاي زیر اباشد، کدام یک از گزینه
av) اگر1 avv s i

  .باشد، جهت حرکت متحرك تغییر کرده است    
av) اگر2 avv s i 

 باشد، جابهx ها است.جایی متحرك در جهت مثبت محور
av) اگر3 avv s

رك تغییر کرده است. باشد، جهت حرکت متح
av) اگر4 avv s i 

 .باشد، جهت حرکت متحرك تغییر نکرده است
رو است. کدام یک از عبارات زیر در مـورد ایـن متحـركنمودار تندي متوسط برحسب اندازة سرعت متوسط متحرکی به صورت شکل روبه - 133

    الزامًا صحیح است؟
) شتاب حرکت ثابت است.2  ) حرکت متحرك یکنواخت است.1
  ) جهت بردار سرعت آن ثابت است. 4  ) متحرك تغییر جهت داده است. 3

اختياريگويي: نحوة پاسخ26تا2هايصفحه:+حركت با سرعت ثابت+حركت با شتاب ثابتشناخت حركت –3فيزيك

متوسط تندي

اهندازة
متوسط سرعت

(m/s)

(m/s)
10

10
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134 - x iمتحرکی با شتاب ثابت روي محور 20ها در حال حرکت است. اگر بردار سرعت اولیه و شتاب متحرك به ترتیـب
وi4

باشـند، بـردار
SIجابه هستند.)جایی متحرك در سه ثانیۀ اول حرکت کدام است؟ (تمامی واحدها در
1 (i42


2 (i24


  3 (i42


4 (i24



متر است، قطار با شتاب25تا به یک قطار در ایستگاه برسد. هنگامی که فاصلۀ شخص از انتهاي قطارکندحرکت میبا سرعت ثابتشخصی- 135
/ثابت m/s20 قطار برسد؟انتهايترین مقدار سرعت شخص چند متر بر ثانیه باشد تا بهکند. کمشروع به حرکت می5
1 (2  2 (4  3 (9  4 (5  

در جهـت m/s2دهد. اگر سرعت اولیۀ متحـركکند، نشان میزمان متحرکی را که روي خط راست حرکت می -رو نمودار شتابشکل روبه - 136
x رابر است؟با مسافت طی شده توسط متحرك بجاییجابههاي زمانی زیر بزرگیباشد، در کدام یک از بازهمحور

1 (s1 تاs5
2 (s2 تاs5
3 (s1 تاs4     
4 (s3 تاs5

متر را طی کرده باشد، اندازة شـتاب120ثانیه، مسافت10رو است. اگر این متحرك در مدتزمان متحرکی مطابق شکل روبه -نمودار سرعت - 137
این متحرك در مرحلۀ کندشونده چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1 (20  
2 (12  

3 (20
3

4 (4  
A -نمودار سرعترو،در شکل روبه - 138 Bxوزمان دو متحرك اند رسم شدهو در دو سوي مخالف حرکت نمودهکه از مبدأ مکان روي محور

Aشده توسطمسافت طیاست. اگر Bدو متحرك یکسان باشد، چند ثانیه پس از توقف متحرك شود؟متوقف می، متحرك
1 (12  
2 (3  
3 (7  
4 (6  

A -نمودار مکان - 139 Bxوزمان دو متحرك Avرو اسـت. اگـرل روبـهکنند مطابق شکها حرکت میکه با شتاب ثابت روي محور
 وBv

 بـه
A 4tدر لحظۀBوترتیب از راست به چپ سرعت متحرك sباشند، حاصلB Av v

  درSIکدام است؟ (دو نمـودار در مبـدأ زمـان
      برهم مماس هستند.) 

1 (i14


  
2 (i7


  

3 (i14


  
4 (i7


  

  
m/sمت300متري یک پل با طول100متر در فاصلۀ150به طولقطاري- 140 کنـد وبه سمت پل شروع به حرکـت می 22ر از حال سکون با شتاب

km/h انتهـاي قطـارBابتداي قطـار و شـخصAدهد. شخصخود ادامه میحرکترسید، با سرعت ثابت به108پس از آنکه سرعت آن به
روي پل قرار دارد؟Bدارد چند برابر مدت زمانی است که شخصروي پل قرارA. مدت زمانی که شخصندانشسته

1 (13
122 (3

4  3 (7
5  4 (1  

v(m/s)

t(s)
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ترین گزینه را انتخاب کنید.)(کاملکدام موارد از مطالب زیر صحیح هستند؟ - 141
تري نسبت به بنزین داشته و هر دو در هگزان محلول هستند.روي بیشآ) وازلین گران

18ب) گریس با فرمول تقریبی 38C Hباشد.و برخالف روغن زیتون، در آب نامحلول میتري داردفراریت کمنسبت به بنزین

109ها،دهندهها به مجموع ضرایب واکنشوردهپ) در واکنش موازنه شدة سوختن کامل روغن زیتون، نسبت مجموع ضرایب فرا
81

است.
2/851STPتقریب بهمول وازلین، به 1ت) براي سوختن کامل نیاز است.لیتر هوا در شرایط

ب و ت ،) آ4  ) آ و پ3  ) ب و پ2  پ و ت ،) آ1
است........... در این محلولpHشود و رنگ کاغذمول یون تولید می.......... در مقدار زیادي آب،..........مول.......... با ریختن - 142

قرمز –چهار –اکسیدسدیم –) یک2قرمز –چهار –نیتروژن پنتااکسیددي –) دو1
مزقر –دو –اکسیداستیک –) یک4آبی –شش –اکسیدکلسیم –) دو3

اند؟هاي زیر درستچند مورد از عبارت - 143
کنیم.هاي جامد، از هیدروکسید کاتیون موجود در نمک خوراکی استفاده میآ) براي تهیۀ صابون

هاي مایع و جامد برابر است.هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی صابونب) تعداد اتم
کند.میپ) شربت معده همانند رنگ پوششی، مخلوطی است که نور را پخش

هاي سبک است.ها، مشابه نیروي بین مولکولی غالب در الکلت) نیروي بین مولکولی غالب در چربی
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

است؟نادرستهاي داده شدهیک از گزینهکدام- 144
C25،فرنگی که غلظت یون هیدرونیوم در آن در دماي) در یک نمونه عصارة گوجه1 64 log)است.  7/3برابرpHبرابر غلظت یون هیدروکسید است،10 / )2 0 3
HNOصورت) مقایسۀ قدرت اسیدي به2 HCOOH CH COOH HCN2 3  .درست است
RCکنندگی) قدرت پاك3 H SO Na6 4 هاي آب سخت را دارد.است، چون توانایی تشکیل رسوب با یونRCOONaهاي سخت بیشتر ازدر آب3
محلولدر محلولpH) رنگ کاغذ4 SO3باCO2هاي گل ادریسی درمشابه و با رنگ شکوفهpH / 4 متفاوت است.7

.......... توان بـه شـکل کلـی: ، با استفاده از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید را می..........سیر لوله مسدود شده بامعادلۀ واکنش باز کردن م - 145
(واکنش در دماي اتاق انجام شده است.)نمایش داد.

RCOOH(s) -) اسید چرب1 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(s) -) استر سنگین2 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(aq) -) اسید چرب3 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(aq) -) استر سنگین4 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2

هاي سدیم هیدروژن کربنات و هیدروکلریک اسید صحیح است؟هاي زیر، در مورد واکنش میان محلولچه تعداد از عبارت - 146
است. 3شدة واکنش برابرها در معادلۀ موازنهآ) مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده

است. 7آن برابر عددpHب) در واکنش کامل میان این دو محلول با غلظت یکسان، محلول حاصل، خنثی بوده و در دماي اتاق،
شود.گرم آب تولید می 18/0موالر با مقدار کافی از سدیم هیدروکسید، 1/0لیتر محلول هیدروکلریک اسیدمیلی100پ) از واکنش

اي است.اکنش یکی از گازهاي گلخانهت) گاز تولید شده در این و
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

36تا 1هايصفحه :ها+ شويندهpH++ ثابت يونشثابت تعادلتاريخچه صابون + پاكيزگي محيط + اسيدها و بازها + رسانايي الكتريكي + –3شيمي
گويي: اختيارينحوة پاسخ
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:جز بههستند،نادرستهمۀ موارد زیر دربارة ضداسیدها - 147
ها است.ترین آن) شیر منیزي که شامل منیزیم هیدروکسید است، یکی از رایج1
) سدیم هیدروژن کربنات یک مادة اسیدي و مؤثر در برخی ضد اسیدهاست.2
دهند.آن را کاهش میpHن مواد بخشی از اسید معده را خنثی کرده و) ای3
باشد.) هیدروکسید میIIIها آهن () یکی از پرکاربردترین آن4

درست است........... عبارت.......... ،..........عبارت- 148
هاي رفت و برگشت است.ن سرعت واکنشهاي تعادلی، نتیجۀ برابرشدها در واکنشآ) برابري غلظت

ها وابسته است.دهندهب) ثابت تعادل در دماي ثابت، به مقدار آغازي واکنش
پ) در مورد اسیدها، ثابت یونش بیانی از میزان پیشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است.

دها، ازجمله اسیدهاي ضعیف هستند.ت) اسیدهاي موجود در سرکه، سیب، انگور و ریواس برخالف کربوکسیلیک اسی
ت -همانند -) ب4  آ -برخالف -) پ3  پ -همانند -) ب2  ب -برخالف -) آ1

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 149
شود که در یک واحد فرمولی آن، نسبت شمارهاي موجود در آب سخت، رسوبی تشکیل میهاي جامد و یونآ) در واکنش میان صابون

ژن به شمار کاتیون، برابر دو است.هاي اکسیاتم
شود.طور کامل به یون تبدیل میاي، در یک محلول آبی، بهدار اولین هالوژن جدول دورهپروتونب) اسید تک

Hبرحسب غلظتpHپ) نمودار (aq)صورت مقابل است. به
باشند.می 7تر ازبزرگpHدارايکناكشیشه پباز کن وت) محلول لوله

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

150 - HAیک اسید ضعیف وBOH .یک باز ضعیف استaKبرايHAوbKبرايBOH8 به 2ترتیب برابر 10104و 10مول بر

HA،1است. اگر غلظت مولیلیتر
باشد،BOHبرابر غلظت مولی2 OHدر محلولHA  چند برابر Hدر محلولBOHاست؟

C(دما 25(
1( 0 1/2 (5  3 (0 04/4 (0 2/
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