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  شناسي زمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2صفحه 

          درست است؟ ،كدام عبارت  -101
  .منظومه شمسي شكلي مارپيچي دارد )1
  .خورشيد و سيارات در لبه يكي از بازوهاي كهكشان راه شيري قرار دارند) 2
  . حركت روزانه خورشيد در آسمان به علت نيروي گرانش متقابل است) 3
  .دهند بانگ توضيح ميدانشمندان، پيدايش حيات در سياره زمين را با نظريه مه ) 4

  علت مناسبي براي عبارت زير است؟ ،كدام گزينه  -102
  ».هاي جغرافيايي مختلف، در يك زمان، متفاوت است زاويه تابش خورشيد در عرض«  
  حركت وضعي زمين در فضا) 2  ثابت بودن دايره عظيمه روشنايي )1
  كرويت سياره زمين) 4    تغيير زاويه انحراف محور ) 3

  در كدام مورد است؟ ،وت اصلي اقيانوس اطلس و اقيانوس آرامتفا  -103
  هاي بستر اقيانوس چگالي سنگ) 2  هاي بستر اقيانوس ضخامت سنگ )1
  پشته ميان اقيانوسي) 4    دراز گودال اقيانوسي) 3

  ، سن نسبي كدام يك از بقيه بيشتر است؟درشكل زير  -104
  ديوريت )1
  سنگماسه ) 2
  كنگلومرا) 3
  شيل) 4

  .در پوسته زمين بيشتر است ............... از ............... بر طبق غلظت كالرك، فراواني عنصر  -105
  پتاسيم -كلسيم ) 4  موآلوميني - آهن) 3  منگنز –سرب ) 2  كلسيم - سديم )1

  براي تشكيل ذخاير آنتراسيت، كدام جانداران اهميت بيشتري دارند؟  -106
  گياهان - ها مرجان) 4  گياهان  - ها باكتري) 3  ها  ريف - ها پالنكتون) 2  دايناسورها - ها جلبك )1

  ؟استدر مورد نحوه تشكيل كانسنگ قلع، درست كدام گزينه   -107
  ها و سپس انجماد آرام و تدريجي ذوب توده سنگ) 2  ها انحالل عناصر توسط آب گرم و تجمع در حفرات سنگ )1
  ها ها توسط آب زيرزميني و تجمع در دهانه چشمه انحالل نمك) 4  ها  نقل آن و حملاي و  ههاي پوست تخريب و هوازدگي سنگ) 3

/تن كانسنگ هماتيت با عيار  18از   -108 ppm3آيد؟ ، چند گرم آهن به دست مي   
1( 6/0  2 (6  3 (4/5  4 (54  

  .شود بندي مي طبقه.............. تا ريز به نام  ..............اندازه ذرات معدني خاك از درشت به نام   -109
  رس - شن) 4  رس - سيلت) 3  ماسه  - الي) 2  شن  - سيلت )1

  شود؟ هاي انساني باعث شود تا سرعت فرسايش خاك بيش از سرعت تشكيل آن باشد، كدام مورد در منطقه ثبت مي گاه فعاليتهر  - 110
  ونشست زمينفر) 4  قيفرسايش خند) 3  تخريب خاك) 2  حفاظت خاك )1

  ............... هستند، زيرا ............... بيشتر رودها در مناطق گرم و خشك از نوع  -111
  .بارش زياد است - فصلي) 2    .تبخير زياد است - موقتي) 1
  .ذوب برف مناطق مرتفع، وجود دارد - پايه) 4  .تامين مي شودها،  چشمهورود آب از  - دائمي) 3

  ركت آب زيرزميني، كدام است؟شرط ح  -112
  هنيروي حاشيه مويين) 4  تفاوت حجم آب ) 3  ايستابياختالف سطح ) 2  اختالف فشار هوا  )1

  .گويند ............... به محل برخورد سطح اليه با يك صفحه افقي،  -113
  سطح اليه) 4  امتداد اليه ) 3  شكستگي) 2  چين  )1

  :به جز ؛جه به تمام موارد زير الزم استها، تو در مطالعات ساخت تونل  -114
  نفوذپذيري) 4  خردشدگي) 3  هوازدگي ) 2  نشت آب  )1
  



  شناسي زمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 3صفحه 

  .............. دامنه در جاده كوهستاني مقابل از نظر زمين شناسي مهندسي،   -115
1( B است مغارمناسبي براي احداث  محل .   
2 (A به علت شيب تند، نياز به ديوار حائل دارد.  
3 (A  آهن است مناسبي براي خطوط راهمحل.  
4 (B ي نياز به ترانشه داردت باال بودن سطح ايستاببه عل.  

  هنجاري مثبت هستند؟ ها، داراي بي فشان كدام عناصر در اطراف آتش  -116
  جيوه  – آرسنيك) 4   يد – مسلني) 3  آرسنيك – منيزيم) 2  سيم يسيل - آهن) 1

  شود؟ در آن منطقه مي ساكنروي، گاهي منجر به بروز چه عوارضي در افراد تمايل كشاورزان به مصرف كودهاي   -117
  گواتر) 4  پوسيدگي دندان ) 3  كوتاهي قد) 2  نرمي استخوان) 1

  .شود استفاده مي ............... ها، از كاني در تهيه خمير دندان  -118
  يتپير) 4  فلوئوريت) 3  هاليت) 2  ميكا) 1

در  ............... هايي با سـن  الزاماً سنگ هاي با سن ترياس در مركز قرار گرفته باشند، نگهر گاه در يك تاقديس، س  -119
  .حاشيه چين وجود دارند

  اردوويسين) 4  پركامبرين) 3  كرتاسه ) 2  پرمين) 1
  .: ............... عبارت است از» الوا«  -120

  با فعاليت آن  همزمانشاني گازهاي آتشف) 2  هاي مذاب خارج شده از دهانه آتشفشان  سنگ) 1
  هاي دوكي شكل پرتاب شده از انفجار آتشفشان سنگ) 4  خاكسترهاي آتشفشاني به هم چسبيده و سخت شده ) 3

  است؟ نادرستاي سطحي،  در مورد امواج لرزه ،كدام عبارت  -121
  .سرعت كمتري نسبت به امواج طولي دارند) 2  . شوند در كانون لرزه، ايجاد نمي) 1
  .استرسد، از اين نوع  نگار مي آخرين موجي كه به دستگاه لرزه) 4  .شوند ر مركز سطحي زمين لرزه، توليد ميد) 3

  كششي باشد؟تواند حاصل تنش از نوع  مي ،كدام مورد  -122
  پيش لرزه) 2    تك شيب) 1
  ه نسبت به فرو ديوارهحركت به سمت پايين فرا ديوار) 4  حركت به سمت باال فرا ديواره نسبت به فرو ديواره ) 3

  كدام پهنه زمين ساختي ايران، توان بيشتري براي استخراج گاز و نفت دارد؟  -123
  سيرجان -سنندج ) 4  زاگرس) 3  ايران مركزي) 2  البرز) 1

  ؟است نادرستايران،  شناسي در مورد زمين، كدام عبارت  -124
18رشته كوه البرز حدود )1  تشكيل شدتتيسن سال قبل با بسته شدن ميليو ،.   
  . تشكيل شده اندبر قاره گندوانا اَ از فقطهاي مختلف ايران زمين،  بخش) 2
  . ي داردبيشتر قدمت ايران، مختلف هاي هاي سيبري از سنگ سن سنگ) 3
  .اي دارد سرزمين ايران، تاريخ تكوين پيچيده) 4

  كدام است؟» قشم« يشناخت ميراث زمين  -125
  غارهاي آهكي) 4  يخيهاي  كوه) 3  چشمه ) 2  دره ستارگان ) 1

  
  رياضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a,b,cجمع سه عدد حاصل  -126 اگر جمالت . است 28اند برابر  كه جمالت متوالي يك دنبالة هندسي نه صعودي و نه نزولي  
c,a,b −   هاي دو دنبالة حسابي و هندسي كدام است؟ تشكيل يك دنبالة حسابي بدهند، اختالف قدر نسبت 16

1( 29  2( 3    3 (31  4 (32  



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

xساده شدة عبارت   -127 x x x

x xx x

+ −×
+−

  ، كدام است؟1

1 (x x+2   2 (x +1   3 (x x−2   4 (x −1  

x)عالمت عبارت   -128 x ) . | x | . x
P(x)

x (x ) (x x )

− + − −=
− − + −

2 3 2 2
4 5 2 3

1 1 16
1 2 3

  در كدام بازه همواره مثبت است؟ 

1 (( , )− −3 2   2 (( , )− −2 1  3 (( , )−1   4( ( , )− −4 3  

axمعادلة درجه دوم   -129
(a )x+ − + =

2
2 14  اگـر قـدر مطلـق    . هاي مختلف است داراي دو ريشة حقيقي با عالمت

 كدام است؟ aتر از ريشه مثبت معادله باشد، حدود  ريشة منفي معادلة بزرگ

1 (a< < 2   2 (a <    3 (a< <2 4  4 (a > 4  
fبرد تابع   -130 (x) (x ) x= − + −22 2 4   است؟كدام  3

1 ([ , )+∞2   2 ([ , )+∞1  3 ([ , )+∞3  4 ([ , )+∞  
fاگر   -131 (x) x [x]= g(x)و  − [x] [ x]= + f)باشد، ضابطة تابع  − g)(x)× كدام است؟  

1 ([x] x−   2 (x [ x]− −2   3 (x [x]−  4 (x [ x]+ −2  

)دامنة تابع   -132 x x )f (x) log −=
22

1
2

  كدام است؟ 

1 (( , )1   2 (( , )1 2   3 (( , )1 4  4 (( , )2  
b)نمودار تابع  ،اگر شكل زير  -133 x)f (x) (a ) −= − +1 aباشد، مقدار  2 b+ كدام است؟  

1 (1  
2 (2   
3 (3  
  صفر) 4

  

  كدام تابع، تابعي يك به يك است؟  -134
1 (y | x | x= +2   2 (y | x | x= +  3 (y | x | x= +2  4 (y | x | x= +2 2  

 (x)(fog)باشد، دامنة تابع  -2برابر  gاگر كمترين مقدار تابع . رسم شده است gو  fنمودار دو تابع  ،در شكل زير  -135
  كدام است؟

1 ([ , )+∞2   
2 (( , )−∞ 2  
3 (( , )−2 2  
4 ([ , )2  
  

fنمودار تابع   -136 (x) | x | | x |= − − +3  در كدام فاصله اكيداً نزولي است؟ 1

1 (( , )−∞ −1   2 (( , )+∞3   3 ([ , ]−1 3   4 (( , )−∞ 3  

1



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

ABاگر  .مستطيل است ABCDدر شكل زير، چهار ضلعي   -137 = AHو  15 = BHCت مثلث باشد، نسبت مساح 12
Δ

بـه   
  ، كدام است؟ABCDمساحت مستطيل 

1 (1
5     2 (9

5    

3 (6
25     4 (11

5    

)Aنقاط   - 138 , )3   وB( , )4 )Cو  3 , )3 سه رأس مثلث ،ABC
Δ

  كنند؟ هستند، سه ارتفاع اين مثلث در كدام نقطه يكديگر را قطع مي 

1 (( , )
3 22   2 (( , )

33 2   3 (( , )2 3   4 (( , )3 2  

)Aنقاط  -139 , )2 4 )Bو    , )1 )Cو  1 , )5 ABCسه رأس مثلث  1
Δ

  است؟ مساحت اين مثلث كدام. هستند 
1 (6  2 (8  3 (6 2   4 (4 2   

sinحاصل عبارت   -140 cos sin
( ).

sin cos cos

+
−

2 885 825 255
2 795 735 435

  

   كدام است؟  

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

cosهاي معادلة  اختالف ريشه  -141 x sin x

sin x cos x

+ + =5 3   در بازة[ , ]π2 ؟كدام است  

1 (π
3   2 (π2

3   3 (π   4 (π4
3  

yشكل زير، بخشي از نمودار تابع  -142 acosbx c= + aمقدار. است   b c+ +   كدام است؟  
1 (2    2 (3  

3 (5
2     4 (7

2   

  
گوي از كيسه خارج كرد،  9توان  به چند طريق مي. گوي سبز وجود دارد 5گوي آبي و  6گوي قرمز و  4اي  در جعبه  -143

  گوي انتخاب شده باشد؟ 3كه از هر رنگ گوي،  طوري به
1 (12    2 (96    3 (8     4 (72   

,از مجموعة اعداد چهار رقمي زوج ساخته شده با ارقام   -144 , , ,1 2 3 4 )يتصـادف  طـور  يك عدد به) بدون تكرار ارقام 
32تر از  كه اين عدد كوچك احتمال آن. كنيم انتخاب مي  باشد كدام است؟  

1 (2
3   2 (2

5   3 (3
4   4 (3

5   

1كه تيراندازي به هدف بزند  احتمال اين  -145
1ن تيرانداز در مسابقات نفر اول شود كه اي و احتمال آن 4

اما اگـر  . است 3

1كه در مسابقات نفر اول شود برابر  اين تيرانداز به هدف زده باشد، احتمال آن
كه حداقل  احتمال اين. خواهد شد 2

  ي اين تيرانداز بيفتد، كدام است؟يكي از دو اتفاق نفر اول شدن يا خوردن تير به هدف برا

1 (13
24   2 (11

24   3 (5
8   4 (7

8   



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحه 

+xدادة آماري برابر  2اگر مجموع مربعات   -146 232 2  ها كدام است؟ اشد، انحراف معيار دادهب  
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

اگر   -147
ax b x

f (x)
ax bx x

+ >= 
+ + <

2
2 3

2 3
و  

x
lim f (x)

+→
=

3
6 ،

x
lim f (x)

−→
=

3
aباشد، مقدار  2 b+ كدام است؟  

1 (3  2 (2   3 (1   4 (4  
fتعداد نقاط ناپيوستگي تابع   -148 (x) [x] [x]= ]در بازة  2− , ]−2   كدام است؟ 2

  5) 4  4) 3  3) 2  صفر) 1

اگر   -149
x

x
lim

x ax b→−
= +∞

+ +

2
21

2
4

aباشد، مقدار   b+ كدام است؟  

1 (5  2 (5-  3 (3  4 (3-  
nحاصل   -150 n n n n

n
lim
→+∞

+ + +2 3 4   كدام است؟ 5
  5) 4  2) 3   ∞+) 2  صفر) 1

متر بر ثانيـه، بـر    سانتي 2اگر شعاع بادكنك با سرعت . متر دارد سانتي 9بادكنكي كروي، مملو از هوا، شعاعي برابر   -151
متـر اسـت از    سـانتي  12حجم بادكنك وقتي شعاع آن برابـر  اي تغيير  اثر دميدن در آن افزايش يابد، آهنگ لحظه
]آهنگ متوسط تغيير حجم بادكنك در بازة  , ]9   متر مكعب بيشتر است؟ چند سانتي 12

1 (π864   2 (π7 8   3 (π642  4 (π576   
fباشد، نمودار تابع  fاگر شكل زير نمودار تابع   -152   كدام است؟ ′

  

1 (  2 (

  

3 (  4 (  

fاگر   -153 (x) x | x gو  =| (x) x′ = − F(x)و  24 gof (x)=  ،باشدF (x)′ دام است؟ك  
1 (| x | . x− 42 4   2 (| x | . x− − 42 4  3 (| x | . x− 44 2  4 (| x | . x− − 44 2  

fنيمم نسبي تابع هاي ماكزيمم و مي اگر مجموع طول  -154 (x) x ax x= − −3 2 هـاي   باشد، حاصل جمع عرض 2برابر  9
  كدام است؟ fنيمم نسبي تابع ماكزيمم و مي

1 (22  2 (22-  3 (32  4 (32-  
yاي به معادلة  دايره ، داخل نيمABCDدر شكل زير، مستطيل   -155 x= − . واحد محاط شـده اسـت   1و به شعاع  21

  بيشترين مقدار مساحت ممكن، براي اين مستطيل كدام است؟

1 (1    2 (1
2   

3 (2     4 (2
2   
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  كدام عبارت دربارة لولة گوارش انسان، درست است؟  -156
  .يابد حركات كرمي شكل لولة گوارش، از حلق آغاز و به سمت مخرج ادامه مي) 1
  .نقش دارند براي رسيدن غذا از حلق به معده، هر دو نوع ماهيچة صاف و مخطط) 2
  .كند دستگاه عصبي خودمختار، تحرك و ترشح در لولة گوارش را تنظيم مي) 3
  .شود هاي مخطط مري، به شكل ارادي انجام مي حركات كرمي شكل در ماهيچه) 4

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -157
  »..............توانند  طور يقين مي ، به..............هاي موجود در غشاي ياخته جانوري كه  همة ملكول«
  .در تراوايي نسبي غشا نسبت به مواد، نقش داشته باشند -در ساختار خود گليسرول و فسفات دارند ) 1
  . ها را در جهت شيب غلظت از غشا عبور دهند يون -اند  ها متصل به انواعي از كربوهيدارت) 2
  .مواد را برخالف شيب غلظت منتقل كنند -د ان هاي آمينواسيد ساخته شده از واحد  )3
  .ها متصل شوند به انواعي از كربوهيدرات -در ساختار هر دو الية غشا وجود دارند ) 4

  كدام عبارت دربارة حواس انسان، درست است؟  -158
  .شوند هاي درد فعال مي هاي محافظت كننده از بدن، پس از تحريك گيرنده همة پاسخ) 1
  . شوند هاي سقف بيني محسوب مي دار، از گيرنده پوششي مژكهاي  ياخته) 2
  . اند ترين الية كرة چشم، متصل هايي كه در تغيير قطر عدسي نقش دارند به خارجي ماهيچه) 3
  .استخوان ركابي با استخوان سنداني و چكشي مفصل از نوع متحرك دارد) 4

  كند؟ كامل مي درستانعبارت زير را  ،كدام گزينه  -159
  ».، تشكيل يافته است..............در يك فرد سالم و بالغ بخش اعظم تنة استخوان بازو از بافتي داراي «  
  اي با انشعابات سيتوپالسمي هاي تك هسته ياخته) 2  ها و اعصاب مجاري فراوان براي عبور رگ) 1
  و مغز قرمز استخوان هاي خوني حفرات پر از رگ) 4  هاي استخواني هايي هم مركز از تيغه استوانه) 3

  كدام عبارت در ارتباط با هر نوكلئوتيد موجود در ياختة نگهبان روزنه، درست است؟  -160
  .يك قند پنج كربني، يك باز آلي و يك تا سه گروه فسفات دارد )1
  . اي نقش دارد به عنوان حامل الكترون و پروتون، در تنفس ياخته) 2
  . ريبولوزفسفات نقش دارددر تشكيل ريبولوزبيس فسفات از ) 3
  .شود با از دست دادن دو گروه فسفات به رشتة دنا يا رنا، متصل مي) 4

  كند؟ درستي كامل مي عبارت زير را به ،كدام گزينه  -161
  »..............تواند  ، مي3ز رابسپارناهمانند آنزيم  2بسپاراز  آنزيم رنا«  
  .روژني و تاخوردگي باشداسيد نوكلئيكي بسازد كه داراي پيوند هيد) 1
  . انداز قرار گيرد هاي عوامل رونويسي، روي راه به كمك پروتئين) 2
  .اطالعات وراثتي مولكول دنا را براي ترجمه توسط رناتن، رونويسي كند) 3
  .دار قرار دهد دار را در مقابل نوكلئوتيدهاي آدنين نوكلئوتيدهاي تيمين) 4

  برند؟ هاي سرطاني و آلوده به ويروس را از بين مي هايي است كه ياخته سيتكدام گزينه، ويژگي همة لنفو  -162
  .كنند خوارها را فعال مي با توليد و ترشح اينترفرون نوع دو، درشت )1
  . كنند هاي دفاعي در خون ترشح مي براساس ويژگي هر پادگن، پروتئين) 2
  .سازند نده ميهاي كش پس از شناسايي ياختة هدف، تكثير شده و لنفوسيت) 3
  .كنند ها حمله كرده و آنها را نابود مي هاي بخش پيوند زده و ميكروب به ياخته )4

  است؟ نادرستكدام عبارت در ارتباط با خطوط دفاعي بدن انسان،   -163
  .كنند ها شناسايي مي عمومي آن  ها را براساس ويژگي ها، بيگانه ماستوسيت) 1
  .خوانند ها را به محل آسيب فرا مي يميايي، نوتروفيلخوارها، با توليد پيك ش درشت) 2
  .هاي تيره رنگ سيتوپالسم، هيستامين و هپارين دارند دانه ها، درون بازوفيل) 3
  .شوند هاي خودي تغيير يافته مي هاي مكمل، موجب نابودي ياخته ها، با فعال كردن پروتئين پادتن  )4
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  كند؟ ميعبارت زير را درست كامل  ،چند مورد  -164
  ») ..............تجزية مالتوز(همانند تنظيم مثبت رونويسي ) تجزية الكتوز(در باكتري اشرشيا كالي، در تنظيم منفي رونويسي «
 .شوند انداز متصل مي ها به راه بسپارازها به كمك انواعي از پروتئين رنا •

 .شوند يسي ميكننده، توسط يك نوع آنزيم رونو هاي سازندة مهاركننده و فعال ژن •

 .شوند، در شروع رونويسي نقش دارند هايي كه به قند الكتوز يا مالتوز متصل مي پروتئين •

 .شوند انداز متصل مي كننده به توالي بعد از راه هاي مهاركننده و فعال پروتئين •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ درستي كامل مي عبارت زير را به ،كدام گزينه  -165
  »..............هاي يوكاريوتي، هر رناي ناقلي كه  مه در ياختهدر فرآيند ترج«  
  .شود مي  رناتن Aفقط به يك آمينواسيد متصل است، ابتدا وارد جايگاه  )1
  .شود رناتن منتقل مي Eشود، براي خروج به جايگاه  پپتيدي جدا  از رشتة پلي) 2
  . كند ط مكملي برقرار ميرناتن مستقر شود، با رمزة رناي پيك ارتبا Aدر جايگاه ) 3
  .شود شود، قطعاً به زنجيرة آمينواسيدي متصل مي رِناتن مستقر  Aدر جايگاه ) 4

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -166
  »..............هاي دوك تقسيم،  هنگام تقسيم ياخته تخم اصليِ يك گياه نهاندانه، همزمان با تخريب رشته«  
  .شود هاي دوفامينكي، تشكيل مي تن ته در اطراف فامپوشش هس )1
  .هاي دستگاه گلژي در وسط ياخته قرار دارند بيشتر ريز كيسه) 2
  .شود يك جفت سانتريول ديده مي در هر قطب ياخته،) 3
  .شوند هاي فامينه فشرده، ضخيم و كوتاه مي رشته) 4

  ت است؟ت زير دربارة زنبورهاي عسل، درساچند مورد از عبار  -167
 .كنند همانند همة مارها، جانوران ماده گاهي اوقات به تنهايي توليد مثل مي •

 .شود توسط يك گره طناب عصبي تنظيم مي  هاي هر جفت پا، فعاليت ماهيچه •

 .اند روند كه داراي عالئمي قابل رويت در نور فرابنفش هايي مي  به سوي شهد گل •

 .شود هاي عصبي به مغز ارسال مي بينايي، توسط رشتههاي هر واحد  پيام ايجاد شده در گيرنده •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -168
  ».يك نقطة وارسي وجود دارد.............. تا .............. اي، از زمان  براي تنظيم چرخة ياخته«  
   (S)نتز تا آخر مرحلة س -) 1G(پايان مرحلة وقفة اول ) 1
  پايان تقسيم سيتوپالسم -ها  تن هاي دوك متصل به فام كوتاه شدن رشته) 2
  ترين مرحلة اينترفاز شروع كوتاه -ها  سازي دناي فامينك شروع همانند) 3
  پايان تجزية شبكة آندوپالسمي -هاي الزم براي تقسيم  شروع مرحلة ساخت پروتئين) 4

  هايي حساس هستند؟ نوع ماهيچه طول، چههاي حس وضعيت به تغيير  گيرنده  -169
  .داراي ظاهري مخطط و انقباض غيرارادي هستند) 1
  . شود جنيني ايجاد مي  هر ياختة آن از به هم پيوستن چند ياختة) 2
  . شود هاي آن از طريق صفحات بينابيني برقرار مي ارتباط ياخته) 3
  .شود تنظيم مياي  هاي عصبي روده ها در روده، توسط شبكه تحرك آن) 4

  كند؟ درستي تكميل مي را به گزينه، عبارت زيركدام   -170
 ..............كاهش يافته و بـر ميـزان   .............. شود كه  سبب مي.............. هاي  در انسان، كاهش شديد هورمون«  

  ».شودافزوده 
  غلظت ادرار -فشارخون  -ده در هيپوفيزپسين ذخيره ش) 2  قند خون -هاي جگر  ورود گلوكز به ياخته -تيروئيدي ) 1
  ها آسيب حاصل از تنش - ترشح كورتيزول  - هيپوفيز پيشين ) 4  ها  جذب آب از كليه باز - سديم خون  - بخش قشري غدة فوق كليه ) 3
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  هاي آلي در ياختة يوكاريوتي، درست است؟ از انواع مولكول ATPكدام عبارت دربارة مراحل توليد هوازي   -171
  .شود اكسيژن مولكولي با دريافت الكترون در بسترة راكيزه، اكسيد مي) 1
  .شود به سه روش در ياخته ساخته مي ATPبراي ذخيره و انتقال انرژي، ) 2
  .شود تشكيل مي ATPوات حاصل از فرآيند گليكوليز،  از اكسايش پيرو) 3
  .شود تشكيل مي ATPساز، ATPهمراه با عبور الكترون برانگيخته از آنزيم ) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -172
  .يابد در محيط، ميزان فتوسنتز افزايش مي 2Co، همواره با افزايش 4Cو  3C در گياهان) 1
  .شود هاي تنفس نوري از زمينة سيتوپالسم آغاز مي ، واكنشCAMو  4Cدر گياهان ) 2
  .است 3Cز گياهان بيش ا 4Cكارايي گياهان   هاي نور زياد و كمبود آب، در شدت) 3
  .شود در اطراف روبيسكو باال نگه داشته مي 2Co، ميزان 4Cبرخالف گياهان  CAMدر گياهان ) 4

رمزة رناي پيـك در  .............. رناتن،  Eدر فرآيند ترجمه، همزمان با ورود سومين ناقل بدون آمينواسيد به جايگاه   -173
  .پيوند پپتيدي برقرار شود..... ........گيرد تا  رناتن قرار مي Aجايگاه 

  چهارمين -چهارمين ) 4  پنجمين  -ششمين ) 3  چهارمين -پنجمين ) 2  سومين -چهارمين ) 1
  ها، درست است؟ چند مورد از عبارات زير دربارة سطوح مختلف ساختاري در پروتئين   -174

 .گيرد ل ميهاي آب گريز شك اي، در اثر برهم كنش رشته ساختار نهايي هر پروتئين تك •

 .پپتيدي دارد نوع ساختار دوم، بستگي به محل تشكيل پيوندهاي هيدروژني در زنجيرة پلي •

 .دهي ساختار اول و دوم هر پروتئين مؤثر است هر آمينواسيد در شكل Rماهيت شيميايي گروه  •

 .شود تشكيل پيوندهاي اشتراكي در ساختار سوم، سبب تثبيت زير واحدهاي پروتئين مي •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  دانه، درست است؟ دربارة گياهان نهان كدام عبارت  -175
  .پوشاند هاي روپوست را مي اي ليپيدي سطح بيروني ياخته در ساقه و ريشة جوان، اليه) 1
  .يابند هاي هوايي، به ياختة نگهبان روزنه و كرك تمايز مي هاي پوست در اندام بعضي از ياخته) 2
  .شود هاي موجود در ديوارة بين دو ياخته انجام مي ام در تراكئيدها، از طريق النترابري شيرة خ) 3
  .كند هايي كه ديوارة نخستين دارند، هسته فعاليت ياخته را كنترل مي در بافت آوندي در همة ياخته) 4

  ست؟ها براي جذب آب و مواد مغذّي ا ترين سازگاري همزيستي بين كدام موجودات، يكي از معمول  -176
  ها  ريشة گياهان با انواعي از قارچ) 2    ها  ريشة گياهان با ريزوبيوم) 1
  هاي فتوسنتزكننده ساقه يا دمبرگ گياهان با باكتري) 4  ها  آبزي با سيانوباكتري  گياهان) 3

  كند؟ مي درستي كامل زير را به گزينه، عبارتكدام   -177
هـا، هـر    از بـاكتري .............. ست كه پس از دو دور همانندسـازي، در  ، غيرممكن ا..............در مدل همانندسازي «  

  ».باشد.............. مولكول دنا داراي 
  دو رشتة اوليه - يكي - حفاظتي) 2  دو رشتة جديد - بيش از نيمي - حفاظتي) 1
  ديددو رشتة ج - بيش از نيمي - نيمه حفاظتي) 4  يك رشتة اوليه - نيمي - نيمه حفاظتي) 3

  است؟ نادرستكدام گزينه دربارة ساخت هورمون انسولين به روش مهندسي ژنتيك،   -178
  هاي تراژني به كمك پادزيست  جداسازي باكتري) 2  براي توليد انسولين فعال Bو  Aهاي  تركيب زنجيره )1
  هاي جداگانه به ديسك Bو  Aهاي  انتقال ژن زنجيره) B  4و  Aهاي  تركيب و استخراج ژن زنجيره هاي نو برش ديسك) 3

  ها، درست است؟ چند مورد از عبارات زير در ارتباط با افزايش پايداري پروتئين  -179
 .دهد ها را افزايش مي استفاده از آميالزهاي پايدار شده، سرعت تجزية پروتئين •

 .برند هاي مقاوم به گرما، زمان واكنش را كاهش و آلودگي ميكروبي را از بين مي آنزيم •

 .ورزي شده، بيشتر از اينترفرون طبيعي است فعاليت ضد باكتريايي اينترفرون دست •

 .دهد تغيير يك آمينواسيد به نوع ديگر در پالسمين، زمان فعاليت پالسمايي آن را افزايش مي •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  دهد؟ ان بقاي جمعيت را كاهش تواند، تو مي هاي فردي ها، با كاهش تفاوت برهم زنندة تعادل ژن ،كدام عامل  -180
  انتخاب طبيعي) 4  شارش ژن ) 3  هاي تصادفي آميزش) 2  هاي غيرتصادفي ش آميز )1

  تكميل عبارت زير مناسب است؟ مورد، برايچند   -181
  ».كند تغيير مي.............. جهش .............. در جهش «  
  خاموش، طول پروتئين -معنا برخالف  يب) 2  خاموش، توالي آمينواسيدها -خالف  دگرمعنا بر) 1
  حذف، رمز يك آمينواسيد -معنا همانند  بي) 4  حذف، چارچوب خواندن -دگرمعنا همانند ) 3

  ها، درست است؟ هاي زير دربارة سفره ماهي چند مورد از عبارت   -182
 .كنند هاي مننژ نيز از مغز و نخاع حفاظت مي ها، پرده بر استخوان عالوه •

 .هاي مخ هستند تر از نيمكره هاي مخچه بزرگ عصبي مركزي، نيمكره در دستگاه •

 . شود خون تيره از طريق مخروط سياهرگي وارد قلب و توسط سينوس سرخرگي از آن خارج مي •

 .كنند اي، محلول نمك بسيار غليظ را به روده ترشح مي توسط غدد راست روده •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ را درست كامل مي عبارت زير ،كدام گزينه  -183
  ».است.............. قلب، مربوط به شروع .............. شنيده شدن صداي «
  استراحت عمومي قلب -قوي، گنگ و طوالني ) 2  ها  استراحت بطن -واضح و كوتاه ) 1
  ها ورود خون به سرخرگ -قوي، گنگ و طوالني ) 4  ها  انقباض بطن -واضح و كوتاه ) 3

  عبارت در ارتباط با حمل گازها در خون، درست است؟كدام    -184
  .كربنات است به شكل بي 2Coدر خوناب توسط هموگلوبين و  2Oبيشترين مقدار حمل  )1
  .پيوستن و گسستن كربن مونواكسيد به هموگلوبين، تابع غلظت اين گاز در خون است) 2
  . ر از خون سرخرگ ششي استكند، كمت غلظت اكسيژن درون رگي كه خون وارد دهليز چپ مي) 3
  .كنند، منشاء ميلوئيدي دارند كربنات وارد خوناب مي را به شكل بي 2Coهايي كه  گويچه) 4

  كدام عبارت دربارة مريستم نخستين ساقه، درست است؟  -185
  .شوند هاي بسيار جوان محافظت مي اند كه همگي توسط برگ هاي هسته درشت اي از ياخته مجموعه) 1
  .آورند وجود مي آوند آبكش نخستين و چوب نخستين ساقه تشكيل شده و ساختار نخستين گياه را بهبين ) 2
  .گيرد ها را در برمي اي با قابليت گسترش از جنس پكتين و سلولز، پروتوپالست ياخته ديواره) 3
  .نتيجة فعاليت اين مريستم، افزايش طول و تاحدودي عرض ساقه، شاخه و ريشه است) 4

  كند؟ چند مورد عبارت زير را دربارة گياهان، درست كامل مي   -186
  ».دارند.............. فقط بعضي از «  
 ، آنتوسيانين  هاي كلم بنفش هاي ياخته رنگ ديسه •

 ، سبزينة فراوان  پوست گياه هويج هاي رو ياخته •

 ، نقش دفاعي آلكالوئيدهاي شيرابة ياخته •

 ، گلوتن هاي دانة غالت ياخته •
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ را درست كامل مي گزينه، عبارت زيركدام   -187
  ».شود مي.............. وجود آمدن  هاي تخميري موجود در گياهان، همزمان با به در همة روش«  
  اكسيد توليد ، كربن دي+NAD) 2  توليد   +NADتركيب سه كربني، ) 1
  مصرف NADHنهايي، مولكول ) 4  مصرف ADPقند سه كربنيِ فسفاته، ) 3

  است؟ نادرست ،كدام عبارت در ارتباط با رفتارهاي جانوري   -188
  .دهد پذيري، نوعي رفتار غريزي است كه طي چند روز اوليه زندگي جانور رخ مي نقش )1
  . كند در شرطي شدن كالسيك، محرك شرطي پاسخي غريزي و يك بازتاب طبيعي در جانور ايجاد مي) 2
  . كند ريزي مي مسئله، جانور با استفاده از تجارب گذشته براي حل مسئلة جديد برنامه در رفتار حل) 3
  .كند هاي حياتي حفظ مي ها، انرژي خود را براي فعاليت پوشي از برخي محرك در خوگيري، جانور با چشم) 4
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  كند؟ صورت درست كامل مي عبارت زير را به ،كدام گزينه  -189
  ».يكديگر است.............. و جهت عبور .............. مويرگي  جهت حركت خود درون شبكة«

  ها در ماهي، برخالف آب از طرفين اين تيغه -هاي آبششي  تيغه: الف
  ها در ماهي، همسو با آب از طرفين اين تيغه -هاي آبششي  تيغه: ب
  مواد از درون گرديزه در كلية انسان، برخالف -اي  دور لوله: پ
  مواد از درون گرديزه در كلية انسان، همسو با -اي  دور لوله: ت
  ب و پ) 4  الف و ت) 3  الف و پ) 2  ب و پ) 1

  كدام عبارت در ارتباط با كلية انسان، درست است؟   -190
  . شود هاي كوچك، در نهايت وارد سياهرگ كليه مي خون تصفيه شده از طريق سياهرگ )1
  . هاي مويرگ غشاي پاية مشترك دارند ياخته هاي سنگفرشي سادة كپسول بومن با ياخته) 2
  . شود تأمين مي ATPانرژي الزم براي انجام اولين و آخرين مرحلة تشكيل ادرار، توسط ) 3
  .خون و دفع برخي سموم نقش مهمي دارد pHتشكيل ادرار، در تنظيم   دومين مرحلة) 4

  است؟ نادرستن نهاندانه، كدام عبارت دربارة دانة گياها  -191
  . تواند يك يا دو لپه داشته باشد دانه مي در رويش زيرزميني دانه، رويان) 1
  . ديسه دارند هاي خارج شده از خاك، سبز زميني، اغلب لپه در رويش رو ) 2
  .سازد ترين الية درون دانه، جيبرلين مي هنگام رويش دانة غالت، خارجي) 3
4 (ت، انتقال مواد غذايي از درون دانه به رويان در حال رشد استنقش لپه در دانة ذر.  

  شود؟ بنيان استيل تشكيل مي  وات، در چه بخشي از ياختة نگهبان روزنه و به كمك كدام مولكول ناقل از اكسايش پيرو   - 192
  +NAD -زمينة سيتوپالسم ) A   2كوآنزيم  -زمينة سيتوپالسم  )1
  +NAD -بخش داخلي راكيزه ) A   4يم كوآنز -بخش داخلي راكيزه ) 3

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -193
  »..............تواند شرايط را براي تنفس نوري در گياه فراهم كند،  كنندة رشد كه مي نوعي تنظيم«  
  . شود هاي گوارشي در دانه مي يمموجب توليد و رها شدن آنز) 2  . دهد رشد گياهان را در شرايط نامساعد محيط، كاهش مي )1
  .شود هاي جانبي مي محرك توليد اتيلن در جوانه) 4  .دهد با تقسيم و رشد طولي ياخته، طول ساقه را افزايش مي) 3

  ت در ارتباط با انتقال مواد در گياهان، درست است؟اكدام عبار   -194
  .شود و انتقال فعال انجام مي توسط انتشار ساده هاي معدني در مسير كوتاه، انتقال يون: الف
  .هاي جوان، روشي براي تنظيم توليد و مصرف مواد آلي است ها و ميوه چيدن تعدادي از گل: ب
  .شود هنگام تورژسانس مي وجود كمربند سلولزي در ديوارة ياختة نگهبان روزنه، مانع گسترش عرضي آن به: پ
  .شود بري انجام مي ا فرآيندهاي انتقال فعال و درونپرورده، ب  باربرداري و ذخيرة مواد آلي شيرة: ت

  ب و پ) 4    الف و ت) 3  الف و ب و پ) 2  ب و پ و ت )1
  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -195

  ».دارد.............. ترين نوع هموفيلي، قطعاً بر روي هر  و داراي دگرة نهفتة شايع −A زني سالم با گروه خوني«  
  متصل به غشاء Oو  Aگويچة قرمز خود، دو نوع كربوهيدرات ) 1
  در جايگاه ژن dخود، يك دگره  1تن شمارة  فام) 2
  تن جنسي خود، يك دگرة نهفتة عامل هموفيلي در جايگاه ژن فام) 3
  در جايگاه ژن Oيا  Aخود، دگرة  9تن شمارة  فام) 4

  زير در ارتباط با لقاح و وقايع بعد از آن در انسان، درست است؟ چند مورد از عبارات   -196
 . كنند هاي انبانكي را هضم مي ياخته ،تن هاي تارك آنزيم  براي عبور زامه از الية خارجي، •
 . كنند هاي اطراف تخمك وارد مي ها، مواد سازندة جدار لقاحي را به درون اليه ريزكيسه •
 .شوند الست، درونِ لولة رحم تشكيل مياي دروني و تروفوب  تودة ياخته •
 .شود ياختة ثانويه، باعث تشكيل جدار لقاحي مي ادغام غشاي زامه با غشاي مام •

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 AAG   TAC   ATG   TAT   ATT    CCGاگر در توالي الگوي   -197
↑

  ..............  در محل موردنظر حذف شود،  Gنوكلئوتيد  

  . شود از رشتة در حال ساخت تعداد بسيار زيادي آمينواسيد حذف مي) 2  . كند پپتيدي تغيير مي ي در رشتة پلينوع آمينواسيدهاي بعد) 1
  .شود رمز يك آمينواسيد به رمز پايان تبديل مي) 4  . شود رشتة در حال ساخت به اندازة چند آمينواسيد بلندتر مي) 3

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -198
  ».شود ايجاد مي.............. رنگ دانة ذرت، از بيان ژن نمود  در ارتباط با رنگ گل ميموني و«

1( AaBBCc  ،و ژن نمودaabbCc خ نمودهاي مشابهدر دانة ذرت، ر  
2 (AODd ( A+   ، چهار نوع پروتئين متفاوت در سطح گلبول قرمز شخص (
3 (RW نمود  در گل ميموني و ژنAaBbCc واسط در دانة ذرت، رخ نمود حد  
  رخ نمود سفيد در دانة ذرت،  aabbccدو دگرة نهفته همسان در گل ميموني و ژن نمود  )4

  هاي زنده و فعال انسان، درست است؟ كدام عبارت دربارة زنجيرة انتقال الكترون در ياخته  -199
  .در زنجيره، مشترك است 2FADHو  NADHشده از تجزية  هاي پرانرژي آزاد بخشي از مسير عبور الكترون) 1
  . دهند هاي آب را تشكيل مي هاي موجود در بين دو غشا، مولكول هاي اكسيد در تركيب با پروتون يون) 2
  . كند هاي پرانرژي دريافت مي را از الكترون ATPساز، انرژي الزم براي تشكيل  ATPآنزيم ) 3
  .كنند اند، از زنجيره عبور مي حامليني كه درون راكيزه توليد شده هاي پرانرژيِ فقط الكترون) 4

  چند مورد از عبارات زير دربارة انسان، درست است؟   - 200
 .شود پاسخ غيرارادي هر ياختة عضالني به محرك، توسط اعصاب خودمختار تنظيم مي •
 .شود اثر محرك در ياخته يا بخشي از ياختة گيرنده به پيام عصبي تبديل مي •
 .كنند بندي مي هاي حسي را براساس نوع پاسخ به محرك، طبقه گيرنده •
 .پاسخ به محرك آخرين ياختة مسير هر انعكاس، انقباض است •

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه  -201

  ».ندساز نيز مي.............. هاي هر بافت يا اندامي از بدن انسان كه  ياخته«
  كنند، صفرا ليپيد ذخيره مي) 2  آنزيم   كنند، بيكربنات ترشح مي) 1
  سازند، گليكوژن و پروتئين ليپوپروتئين مي) 4    سازند، اوره اريتروپويتين مي) 3

  كند؟ عبارت زير را درست كامل مي ،كدام گزينه   -202
  ».است.............. قطعاً داراي  هاي عصبي دارد، اي از ياخته هر اليه از ديوارة رودة باريك كه شبكه«

  كنندة آنزيم و هورمون هاي ترشح ياخته) 2  اي مخطط اي چند هسته هاي ماهيچه ياخته )1
  يافته به شكل مورب اي صاف سازمان هاي ماهيچه ياخته) 4  هاي كالژن كم  هاي كشسان زياد و رشته بافتي شامل رشته) 3

  ن، درست است؟كدام عبارت دربارة هورمون استروژ  -203
  .شود در نيمة اول چرخة رحمي، باعث رشد ديوارة داخلي رحم و ضخيم شدن آن مي) 1
  . شود ، محركي براي ترشح آن ميLHحدود روز چهاردهم، افزايش يكبارة هورمون ) 2
  . شود موجب تشكيل جسم زرد مي» FSHو  LH«و » استروژن«بازخورد منفي بين ) 3
  .شود مام ياختة اوليه مي 1انبانك و ادامة تقسيم كاستمان موجب رشد و بالغ شدن   )4

  .وجود دارد.............. است، در شرايط طبيعي، قطعاً درون هر  n2=  16هاي كامل دارد،  دانه كه گل در نوعي گياه نهان   - 204
  تن فامياختة آماده براي لقاح، يك مجموعه ) 2  مادگي، چند تخمدان و درون هر تخمدان يك تخمك )1
  مولكول دنا 24ياختة آندوسپرم در حال تقسيم، ) 4  تن غيرهمتا مجموعة فام 8كيسة روياني آمادة لقاح، ) 3

  كدام عبارت دربارة كلية انسان، درست است؟  -205
  .هاي ناپيوسته دارند هاي ديوارة مويرگ ها غشاي پايةِ مشترك با ياخته پودوسيت) 1
  .يابد ان نسبت به آوران، فشار تراوشي در مويرگ كاهش ميبه علت كوچكي قطر سرخرگ وابر) 2
  .شود كند، وارد يك سياهرگ كوچك مي كننده عبور مي خوني كه از شبكه مويرگي اطراف مجراي جمع) 3
   .شود جذب فعال و غيرفعال مواد آغاز مي شده از كپسول بومن، باز به محض عبور مواد تراوش) 4

  

 حذف



  فيزيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 13صفحه 

چنـد كيلـو    Bو  Aاز راست به چپ فشـار در نقـاط   . در عمق يكسان درياچه قرار دارند B و Aدر شكل زير نقاط   -206

kgپاسكال است؟  N
(P Pa, ,g )

kgm
= ρ = =5

31 1 4 1       
1 (26   62و     2 (62  62و   
3 (26   26و      4 (62  26و    

  ها، توسط كدام دانشمند ارائه شد؟ الكتروني براي ساختار اتم  نظريه اَبر  -207
  شرودينگر) 4  رادرفورد) 3  دالتون) 2  تامسون) 1

/و چگالي متوسط  m21مقطع ستوني از هوا به سطح   -208
kg

m32  از سطح زمين تا باالترين نقطة جو مطابق شكل زير

Nيك اتمسفر باشد، ارتفاع جو چند متر بوده است؟  ستون اگر فشار وارد به كف. داريم
(P Pa,g )

kg
= =51 1     

1 (× 45 1     2( / × 52 4 1  
3 (× 52 1    4( / × 41 5 1  

mدر شكل زير جريان شاره با سرعت   -209

s
وارد قسمت ضخيم لوله بـا شـعاع    cm1از قسمت باريك لوله به شعاع  18

cm3 سرعت شاره در قسمت ضخيم لوله چند متر بر ثانيه است؟. شود مي  
1 (12  2 (9  3 (6  4 (2  

و  Fكـار نيـروي   . كنيم به طرف باال منتقل مي m3را  kg2جرم F مطابق شكل زير با وارد كردن نيروي عمودي   -210

N) از راست به چپ(است؟ جايي، چند ژول  كار نيروي وزن در اين جابه
(g )

kg
= 1   

1 (6    9−و      2 (−6    و 9   
3 (9   6−و      4 (−9   6و     

در نيمه راه مسير تندي و انرژي جنبشي آن از راست . كند متر سقوط مي 2كيلوگرم از ارتفاع  12جسمي به جرم   -211

mبه چپ، چند 

s
Nاست؟  Jو چند  

(g )
kg

= 1   

1( 2 1  6و     2 (1 2  12و    3 (1 2  6و     4 (2 1  12و    
كدام گزينه كـار   داريم، بريم و ثابت نگه مي مي h2به ارتفاع  h1از ارتفاع  Fوسيله نيروي  را به mبه جرم  جسمي  -212

  جايي است؟ در اين جابه) پوشي از مقاومت هوا با چشم( Fنيروي 
1 ((Mgh Mgh )−2 1    
2 ((Mgh Mgh )− −2 1  
3 ((Mgh Mgh )+2 1    
4 (( Mgh Mgh )−2 12  

3اگـر دمـاي ورقـه فلـزي را     . داريـم  cm1مطابق شكل زير در يك ورقة فلزي سوراخي به شـعاع    -213    درجـه

) يابد؟ متر مربع افزايش مي نتيسلسيوس افزايش دهيم، مساحت حفره چند سا ، )
C

−α = × π = 5 12 1 3  

1 (1/8    2 (/6 3   
3 (/3 6    4 (/1 8  
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/براي افزايش دماي يك قطعه فلز به جرم   -214 kg4 31/درجه سلسيوس مقـدار   5درجه به  2از  5 كيلـوژول   86

Jظرفيت گرمايي فلز چند . گرما به فلز داده شده است

kg. C
  است؟ 

1 (623  2 (373  3 (326  4 (236  
  .شود ده مينامي............... تغيير حالت از جامد به بخار،   -215

  ميعان) 4  تبخير) 3  تصعيد) 2  چگالش بخار به جامد) 1
×−mاگر فاصلة هسته از مدار اول الكتروني . پروتون دارد 6هسته اتم اكسيژن،   -216 114 1   فرض شود، اندازة ميـدان

pالكتريكي هسته در مدار اول چند نيوتن بر كولن است؟  /(q C)−= × 191 6 1  

1 (/ × 125 1 1   2 (/ × 124 5 1  3 (/ × 125 4 1  4 (/ × 124 17 1  

/و بار الكتريكي  g5اي با جرم  ذره  -217 Cμ2 Nدر ميدان الكتريكي به اندازة  5

C
× 34 1 شتاب اوليـه وارد  . قرار دارد

  به ذره، چند متر بر مجذور ثانيه است؟
1 (2  2 (5  3 (8  4 (16  

/روي سطح يك ذره به جرم   -218 g5  بار الكتريكيnC−1  دهـيم و آن را در ميـدان الكتريكـي     قرار مـيE   قـرار

Nگر ذره معلق بماند بزرگي و جهت ميدان الكتريكي، كدام گزينه است؟ ا. دهيم مي
(g )

kg
= 1  

1 (N

C
× 46 1 2  و رو به پايين (N

C
× 55 1 3  و رو به پايين (N

C
× 53 1 4  و رو به باال (/

N

C
× 42 5 1 و رو به باال  

Nاندازة ميدان الكتريكي در نزديكي سطح زمين   -219

C
15  اي بـا جـرم انـدك و بـار      ذره. و جهت آن رو به باال اسـت

4تحت تأثير اين ميدان  nC+5الكتريكي   انرژي پتانسيل الكتريكي آن  كند، تغيير باال حركت مي طرف متر به
  چند ژول است؟

1 (/
−× 75 4 1   2 (/

−× 74 5 1  3 (/
−− × 75 7 1  4 (/

−− × 77 5 1  
 ،مقاومت ويژة فلـز سـيم  . استاهم  6/اي داريم كه مقاومت الكتريكي آن  سيمي استوانه زير مطابق شكل  -220

)چند اهم متر است؟ )π = 3  
1 (/

−× 58 1 1     2 (/
−× 45 1 1  

3 (/
−× 51 8 1    4 (/

−× 41 5 1  

  ،چند اهم است؟R2مقاومت . است A2/4در مدار زير جريان الكتريكي   -221
1 (/1 75   
2 (/1 57   
3 (/7 51   
4 (/5 71   

سـاعت،   15در مدت . آمپر است 5آن  كند و جريان عبوري از ولت كار مي 24يك هيتر برقي با اختالف پتانسيل   -222
  كند؟ چند كيلووات ساعت انرژي مصرف مي

1 (27  2 (18  3 (12  4 (9  
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  در مدار زير، جريان عبوري از آمپرمتر چند آمپر است؟  -223
1 (/3 2   
2 (/3 6   
3 (/1 6    
4 (/2 4   

4اي آرماني شامل  له از سيملو  -224  متر، چند آمپر جريان عبور دهيم تا بزرگـي   سانتي 24هم و طول  حلقه نزديك به
)گاوس شود؟  5لوله و نزديك محور اصلي آن برابر  ميدان مغناطيسي درون سيم )π = 3  

1 (/1 25   2 (/2 5  3 (/3 75  4 (/4 2  
/انرژي ذخيره شده در يك القاگر   -225 J× 51 44 1  و ضريب القاوري آن/ H× 21 8 1 جريان عبوري از القـاگر،   .است

  چند آمپر است؟
1 (25  2 (6    3 (75   4 (4    

  كدام گزينه، نشان دهندة تندي متوسط است؟  -226

1 (L

tΔ
   2 (L

tΔ


  3 (L

t
  4 (L

t


  

  ثانيه است؟ 3تا  2كدام گزينه، سرعت متوسط ذره در بازة زماني   -227
1 (−1   
2 (1  
3 (−2  
4 (2  

/در لحظة باز شدن چتـر، شـتاب   . كند پرد و پس از طي مسافتي چتر خود را باز مي از هواپيما ميچتربازي   -228
m

s22 5 

كيلوگرم فرض شود، نيروي مقاوم هـوا در لحظـة بـاز     75اگر جرم چترباز . شود طرف باال به بدن چترباز وارد مي به

Nشدن چتر، چند نيوتن است؟ 
(g )

kg
= 1  

1 (/953 7   2 (/937 5   3 (/759 3  4 (/739 5  

/در داخل آسانسور روي يك ترازوي فنري ايستاده اسـت و آسانسـور بـا شـتاب      kg8شخصي به جرم   -229
m

s21 5 

Nدهد؟  رود، ترازو چه جرمي را نشان مي طرف باال مي به
(g )

kg
= 1  

1 (92  2 (82  3 (75  4 (65  
از راست به چپ نيـروي اصـطكاك جنبشـي و    . است 12/در شكل زير، ضريب اصطكاك جنبشي جسم با سطح   -230

Nند نيوتن و چند متر بر مربع ثانيه است؟ شتاب حركت جسم، چ
(g )

kg
= 1  

1 (6   8/و     2 (9  6/و  

3 (12  16/و     4 (18   8/و  
  كدام گزينه، تندي بيشينه در حركت هماهنگ ساده برابر است؟  -231

1 (A

ω
   2 (A

ω2  3 (Aω   4 (A ω2  

R = Ω2 9

R = Ω1 3

R = Ω3 18

vε = 16

r = Ω1

m kg= 15 
F N= 3  
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/وسانگر با دورة تناوب يك ن  -232 S5  در تشتي به عمقcm5 گي مجـاور   كند و فاصلة بين دو برآمده نوسان ايجاد مي
cm75 تندي انتشار موج در اين تشت، چند متر بر ثانيه است؟. است  

1 (/1 5     2 (/66   
3 (/1 32     4 (3  

Wشدت اين صوت، چند . بل است دسي 8تراز شدت صوت يك مته برقي   -233

m2 است؟  

1 (−× 48 1   2 (−21  3 (−× 28 1  4 (−41  
  انرژي الكترون در اين حالت، چند الكترون ولت است؟. الكتروني در اولين حالت برانگيخته اتم هيدروژن قرار دارد  -234

1 (/−6 8   2 (/−3 4   3 (/1 51   4 (/3 2   
n)هاي طيف اتمي هيدروژن در رشتة پاشن  هاي اولين و دومين خط طول موج  - 235 )′ =   چند نانومتر است؟ ،از راست به چپ 3

1 (164  158) 2   1281و   187) 3   1826و   112) 4  1278و  1757و  
  

                                     شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگـر اورانيـوم طبيعـي شـامل دو     . سازي شده اسـت  غني235از ايزوتوپ  5%مقداري اورانيوم طبيعي تا حد   -236
/باشد، جرم  238و  235ايزوتوپ 2  مول ازU O2   كدام است؟  تقريب سازي، به آمده پس از غنيدست  به 3

  (O : g.mol )−= 116 
1 (/1 4 2  2( /114 6  3( /118 7  4 (/119 1  

  ترين عنصر در كرة زمين، درست است؟ هاي زير دربارة فراوان چند مورد از عبارت  -237
 . رنگي است  هاي آن، همانند ساير عنصرهاي واسطه تركيب •

 . تشكيل دهد MPO4صورت  تواند تركيبي به يون فسفات، ميبا  •

 . فعاليت آن از فلز روي و منيزيم كمتر است •

  . عنصر با بيشترين فراواني در كرة زمين است 8ا فلز واسطه در ميان تنه •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

nهاي با  تركيب شمار الكترون  در كاتيون مربوط به كدام  -238 + = 5 بيشتر است؟ ،  
  ). است 23و  22، 24، 25ترتيب  به Vو  Mn ،Cr  ،Tiعدد اتمي (
1 (KMnO4  2( Cr O2 3  3( TiO  4 (V O2 3  

جرم مولي تركيب با باالترين عدد اكسايش از عنصر    -239
..

.
X⋅ با  ⋅

..

.
: Z دارند،  كه هر دو در دورة سوم جدول تناوبي قرار :

35/را  Zو جرم مولي  aرا برابر  Xجرم مولي (كدام است؟    .)در نظر بگيريد5
1 (a /+2 1 6 5  2( a /+1 6 5  3( a /+2 177 5  4 (a /+177 5  

  اند؟  درستهاي زير،  چند مورد از عبارت  -240
 . ، چهار گاز نجيب وجود دارد)هواي پاك و خشك(گاز اصلي سازندة هوا كره  7در ميان  •

 را زمين رهمانند پوششي ك )استراتوسفر(هواكره  هاي بااليي  اتمي است كه در اليههاي سه  اوزون، گازي با مولكول •
 .است هكرد احاطه

 . رود كار مي شكاري و غواصي بهرنگ است كه در جو بو با رنگ زرد كم هليم گازي بي •

  . شوند صورت جامد جدا مي در ضمن سرد كردن هوا براي تهيه هواي مايع، برخي از اجزاي آن به •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

cm5
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براي تهيه هر كيلوگرم متانول، چند ليتر گاز . شود براي تهيه متانول در صنعت استفاده مي ناقص متان،از سوزاندن   -241
C)الزم است؟  STPايط متان در شر , H , O : g.mol )−= = = 1    12 1    :موازنه شوند، معادالت 16

 
1 (5    2( 7  
3( 85    4 (96  

5/ناخالصي كه شامل تركيب زير نيز هست،  گرم از مايع 4از سوزاندن كامل   -242 گـرم گـاز نيتـروژن در شـرايط      6
  زير در اين مايع، كدام است؟ درصد جرمي تركيب. است  دست آمده استاندارد به

(H ,C ,N , O : g.mol )−= = = = 1  1 12 14 16  
1 (57  
2 (66  
3 (75  
4 (83  

  درستي نوشته شده است؟  فرمول شيميايي تركيب، به در چند مورد از تركيبات جدول زير، نام و  -243
  اكسيد (V)واناديم   اكسيد  )II(تيتانيم   كلرپنتا فلوئوريد  اكسيد تري نيتروژن دي  نام

NO3 Cl  فرمول شيميايي F2 5 TiO2  V O2 5  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  در تركيب زير، با رعايت قاعده هشتايي، چند جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد؟   -244
1 (9  
2 (1  
3 (12  
4 (14  

تقريب  افي از آب مقطر بهدر مقدار ك STPدر شرايط  SO3ليتر گاز  2از حل شدن براي خنثي كردن كامل محلول حاصل   -245
MgO (dجرمي از  3%ليتر محلول  چند ميلي g.mL )−=   ، الزم است؟ 11

MgOصورت خالصه  واكنش كلي به( SO MgSO+ →3 Mg).)است 4 ,O : g.mol )−= = 124 16 
1 (6  2( 8  3( 1  4 (12  

حجم هوا را گاز نيتـروژن  8%اگر . شود توليد مي 37%تن آمونياك در يك مجتمع توليد آمونياك روزانه صد   -246
ليتر هوا در شـرايط اسـتاندارد بايـد در ايـن مجتمـع تقطيـر و نيتـروژن آن         تشكيل دهد، روزانه به تقريب چند

N: معادله موازنه شود(سازي شود؟  جدا H NH+ →2 2 3(   
(N ,H : g.mol )−= = 114 1  

1 (× 76 1  2( × 73 1  3( × 96 1  4 (× 93 1  
×−پذيري كلسيم فسفات در آب برابـر   انحالل  -247 45 1  گـرم درg1 آب(d g.L )−= غلظـت  . محلـول اسـت   11

  و چند موالر است؟ ppmچند  تقريب هاي كلسيم در محلول سيرشده، به يون
 (Ca ,P ,O : g.mol )−= = = 1 4 31 16  

1 (/ ، / −× 5  1 92 4 8 1    2( / ، / −× 5  19 2 4 8 1    
3( / ، / −× 5  1 92 1 6 1    4 (/ ، / −× 5  19 2 1 6 1  

/، atm9در فشار   -248 4   گرم گاز اكسيژن درg1 آب در دمايC°2 غلظت موالر اكسـيژن در  . شود حل مي
  شده وجود دارد؟ اين شرايط در آب كدام است و در هر ليتر آب، چند مولكول اكسيژن حل

O g.mol )−= )، چگالي آب116 g.mL− =11 

1 (/ ، / −× ×22 3  7 5 1 1 25 1  2( / ، / −× ×21 3  7 5 1 1 25 1    
3( / ، / −× ×22 2  7 5 1 1 25 1  4 (/ ، / −× ×21 2  7 5 1 1 25 1  

CH O CO H O

CO H CH OH

+ → +
+ →

4 2 2

2 3
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Hگيري مقدار  براي اندازه  -249 S2 اگر با عبور . شود در يك نمونه گازي، از واكنش زير استفاده ميL5   از اين نمونـه
(d / g.L )−= 11 6 / 32دست آيد، غلظت  گرم گوگرد بهH S2 در اين نمونه چندppm  تقريـب چنـد    است و بـه

  شود؟  ، آزاد مي STPنيز در شرايط  NOليتر گاز  ميلي
S):معادله موازنه شود( ,H : g.mol ، H S(g) HNO (aq) S(s) NO(g) H O(l)−= = + → + +1

2 3 2   32 1 
1 (,15 425  2( ,15 425  3( ,15 425   4 (،15 425   

  هاي زير، درست است؟  ت چند مورد از عبار  -250
 .است C-Hپيوند  12سيكلوهگزان شامل  •

 . متصل است اتم كربن ديگر 3هاي كربن به  متيل پروپان، يكي از اتم -2در  •

 . گران روي وازلين از گريس بيشتر است •

  . اوكتان از دكان فرارتر است •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

/از واكنش   -251 2  آمـده بـا مقـدار كـافي از      دسـت  بوتن با آب در مجاورت اسيد و سپس واكنش الكل به2−مول از
شده  هاي انجام ضريب استوكيومتري همه مواد در واكنش(آيد؟  دست مي چند گرم از استر مربوطه بهاستيك اسيد، 
C.)برابر يك است , O , H : g.mol )−= = = 1     12 16   .)در نظر بگيريد 7%؛ بازده درصدي واكنش را 1

1 (/16 24  2( /23 25  3( / 28 7  4 (/31 45  
بـه انـدازة   ) گـاز  kg  2سيلندر فلزي و  CO2 )kg 5كيلوگرمي پرشده از  25براي افزايش دماي يك كپسول   -252

C°1گرماي ويژه آهن و (م است؟ ، چند كيلوژول گرما الزCO2 ترتيـب   به/ 45  و/ 85    ژول بـر گـرم بـر
  .) درجه سلسيوس است

1 (225  2 (17  3 (1925  4 (215  
گرماي ناشي از اين فرآيند . شود تن گوگرد سوزانده مي15در يك كارخانه توليد سولفوريك اسيد در هر ساعت   -253

S)شود؟  تقريب با تبخير چند تن آب در ساعت، دفع مي به : g.mol )−= 132  
S O SO , H kJ+ → Δ = −2 2 3   آ(  
H O(l) kJ H O(g)+ →2   ب( 244

1 (48  2( 57  3( 625  4 (666  
C)ارزش سوختي پروپين چند كيلوژول بر گرم است؟   -254 ,H : g.mol )−= = 112 1  

    
C  نوع پيوند H−C O=  O H−  C C≡  C C−  O O=  

ميانگين آنتالپي 
kJ.mol)پيوند )−1 

413  745  467  839  347  495  

1 (3  2( 32  3( 35  4 (38  
4/در واكنش زير، اگر در مدت يك دقيقه،   -255 يـك مـوالر حـل شـود،      NaOHليتر گاز كلر در يك ليتر محلول  48

رسد و سرعت واكنش برابر چند مول بر ثانيـه اسـت؟    چند موالر مي تقريب در پايان اين مدت به به NaClغلظت 
ــرف        ( ــر، ص ــاز كل ــزودن گ ــر اف ــول در اث ــم محل ــر حج ــود و از تغيي ــه ش ــه موازن ــود  معادل ــر ش .) نظ
)Na ,Cl / : g.mol−= = 123 35 5(  

NaOH(aq) Cl (g) NaCl(aq) NaClO (aq) H O(l)+ → + +2 3 2 

1 (/ ، / −× 3   1 25 1 33    2( / ، / −× 3   1 1 1 33    
3( / ، / −× 3   1 1 1 66    4 (/ ، / −× 3   1 25 1 66  
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 19صفحه 

KNO) پس از موازنه(اگر در واكنش   -256 (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +3 2 2 ، سـرعت متوسـط مصـرف پتاسـيم     2
قيقه است و اگر در تقريب چند ليتر بر د به STPباشد، سرعت متوسط توليد گازها در شرايط  g.s−15نيترات برابر 

ــنش  ــان واك ــت؟       8پاي ــوده اس ــه ب ــد ثاني ــنش چن ــام واك ــان انج ــدت زم ــود، م ــد ش ــاز تولي ــر گ ليت
(K , N , O : g.mol )−= = = 1   39 14 16 

1 (، /   4 8 117 6  2( ،   4 8 84  3( ، /  512 117 6  4 (،  512 84  
C)چند مورد از مطالب بيان شده درست است؟  زير،با توجه به پليمر   -257 , H , O : g.mol )−= = = 1   12 1 16  

  
  
  

 .وجود آمده است از پليمري شدن يك آلكن به •

 . گروه عاملي موجود بين واحدهاي تكرارشونده در آن با گروه عاملي عاملِ طعم و بوي رازيانه، يكسان است •

 . مونومر آن از مونومر سازنده پلي استيرن، بيشتر است جرم مولي •

 . استر استفاده كرد توان براي تهيه پلي از مونومر آن مي •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ام تقريب كد هاي مونومر در اين جسم به شمار مولكول. كار رفته است گرم از پليمر مربوطه به1در يك نخ دندان،   -258
C)است؟  ,F : g.mol )−= = 112 19 

1 (/  × 221 2 4 1  2( /  × 211 2 4 1  3( /  × 226 2 1  4 (/  × 216 2 1  
C)كار رفته در تهيه استر زير، چند گرم است؟ تفاوت جرم مولي اسيد و الكل به  - 259 ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16 1  

   
1 (19  
2 (21  
3 (32  
4 (36  

  تقريب كدام است؟  به nگرم بر مول باشد، مقدار 51اگر جرم مولي پليمر حاصل از دو تركيب زير   -260
(C ,H ,N ,O : g.mol )−= = = = 112 1 14 16  

1 (479 
2 (512  
3 (568  
4 (622  

هاي كربن در آن، برابر  ي راست زنجير سيرشده كه شمار اتمدر فرمول مولكولي يك كربوكسيليك اسيد تك عامل -261
 هاي كربن در استري كه منشأ بو و طعم خوش آناناس است، چه تعداد اتم هيدروژن وجود دارد؟ تعداد اتم

1 (11  2 (12  3( 13  4 (14  
  اند؟ يك از مطالب زير درست با توجه به مولكول زير، كدام  -262

  . برد ب را باال ميآ pHحل شدن آن در آب، ) آ  
  . كنند هاي آن همانند صابون در آب كلوئيد ايجاد مي نمك) ب  
  . شود عنوان ماده اوليه استفاده مي براي تهيه آن در صنعت پتروشيمي از بنزن به) ج  
  . كند هاي كلسيم، رسوب پايدار ايجاد مي با يون) د  
  آ ، ب ، ج ) 4  ب ، ج ، د) 3  آ ، ب ) 2  ب ، ج ) 1

263-  /6 باشد، درصد يـونش ايـن    3محلول برابر  pHاگر . گرم از بنزوئيك اسيد در نيم ليتر آب مقطر حل شده است1
C)تقريب كدام است؟  اسيد در شرايط آزمايش به ,H ,O : g.mol )−= = = 112 1 16  

1 (1  2 (2  3 (5  4 (1  
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 20صفحه 

/با چگالي  HClجرمي 37%محلول  براي تهيه هر ليتر  -264 g.mL−11 تقريب چند ليتر از گاز هيـدروژن كلريـد    به 1
H)بايد در يك ليتر آب، حل شود؟ ) STPشرايط ( ,Cl / : g.mol )−= = 11 35 5  
1 (212  2( 25  3 (287  4 (315  

مـوالر الزم   1تقريب چند ليتـر نيتريـك اسـيد     شده، به گرم از ماده زير، طبق واكنش داده 2براي اكسايش   -265
Cمعادله موازنه شود؛ (است؟  ,H ,O : g.mol−= = = 112 1 16(  

1 (/ 26  
2( / 34  
3( / 68  
4 (/ 75  

  پذير است؟  شده، انجام هاي داده با توجه به جدول زير، چند مورد از واكنش   -266
Ag  سلول نيم / Ag+ I / I−

2 Sn / Sn+ +4 2  Ni / Ni+2 Fe / Fe+2 Fe / Fe+ +3 2 
E (v)° /+ 8  /+ 54  /+ 15  /− 25  /− 44  /+ 77  

  
• Ag Sn+ ++ →2  • Fe Ni+ + →2  
• Sn Fe+ ++ →4 2  • Fe I+ −+ →3  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كار برد؟ به توان نميرا براي توصيف چه تعداد از مواد زير، » فرمول مولكولي«واژة  -267

  آمونيوم كلريد *   كربونيل سولفيد *  سيليسيم كربيد*   نيتروزن تري فلوئوريد*   
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  هاي ناپيوندي در يون سيليكات به عدد اكسايش اتم سيلسيم، كدام است؟  با رعايت قاعده هشتايي، نسبت جفت الكترون  -268
1 (/2 5  2 (3  3( /3 5  4 (4  

 )اش سـازنده  اسيدالكل و ( ها دهنده واكنش مول از هر يك از 2از حل شدن   استري با ساختار -269
 كدام اسـت؟  Kبا توجه به نمودار زير كه مربوط به تهيه اين استر است، مقدار . شود در يك ليتر محلول، توليد مي

(C ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16   .)در رابطه ثابت تعادل، عبارت آب هم نوشته شود: راهنمايي(1
1 (9  
2( / 9  
3 (3  
4 (/ 3  

  

C)با توجه به ساختار پليمر زير، كدام مطلب دربارة آن درست است؟   -270 ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16 1  
  . استرها است جزو پلي PETهمانند ) 1
Hل ، مولكوPETدر تشكيل پليمر از مونومر آن همانند توليد ) 2 O2 شود توليد مي .  
  . جرم مولي واحد سازندة آن از ترفتاليك اسيد، كمتر است) 3
  . دهد مونومر آن با برم مايع واكنش نمي) 4
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