
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گویی مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانیردیف
 دقیقه 30 )170تا  94(صفحات  7تا  5فصل  80 61 20 )1ریاضی ( 1

 دقیقه 20 )124تا  76(صفحات  7تا  5و فصل  4فصل  4گفتار  105 81 25 )1( شناسی زیست 2

تا  4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3فصل  125 106 20 )1( فیزیک 3
 دقیقه 30 )140تا  70(صفحات  انتها

 وایم  چه بر سر هواکره آورده ابتداياز  2فصل  140 126 15 )1( شیمی 4
 دقیقه 15 )130تا  68(صفحات  3فصل 

 دقیقه 95 گویی: مدت پاسخ 80تعداد کل سؤال:
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 دقیقه 30: گویی مدت پاسخریاضی

fدر تابع .61 {( , m ),( , ) ,( , m)}2 2 3 4 6 3 )f، اگر 5 ) f( ) f( )2 2 3 3 4 باشد، آنگـاه بـرد تـابع     1
 کدام است؟

1 ({ , , }6 4 9  2 ({ , , }4 5 6  3 ({ , , }5 6 9  4 ({ , , }11 6 1  

)fتابع همانی و  gتابع ثابت،  fاگر .62 ) g( )
g( )

4 2 )f، آنگاه 51  کدام است؟ 9(

1 (3 2 (9  3 (4 4 (5 

yنمودار تابع .63 f(x yصورت مقابل است. نمودار تابع  به 1( f(x )2  کدام است؟ 1
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 یک از روابط زیر بیانگر یک تابع است؟ کدام.64
 دهد. اي که خط گذرنده از یک نقطه را به آن نقطه نسبت می ) رابطه1
 دهد. اي که به هر خط، نقاط موجود بر آن خط را نسبت می ) رابطه2
 دهد. میالساقین را به مساحت آن نسبت  اي که محیط هر مثلث متساوي ) رابطه3
 دهد. االضالع، ارتفاع آن را نسبت می اي که به مساحت یک مثلث متساوي ) رابطه4

fتابع .65 {(b a, ),( , ) ,(a b , ),( , ) ,( ,a b),( , a b)}2 7 1 2 10 6 7 1 2 از چند نـوع زوج مرتـب تشـکیل     2
 شده است؟

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

fاگر برد تابع .66 {( , ),(m,a ),( , ),(n ,b ),( , )}2 21 4 1 1 3 0 سـه عضـوي باشـد، مقـدار      مجموعـۀ یـک   2
f(f(b  کدام است؟ 2((

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

 یک از جمالت زیر درست است؟ کدام.67
 است. Rتوابع خطی همواره برابر  دامنۀ) 1
] دامنۀشمار تابع با  ) بی2 , ]0 ]و برد  1 , ]1  دارد.وجود  2
 است. R) برد توابع خطی همواره برابر 3
 بردش باشد، وجود ندارد. زیرمجموعۀاش  ) تابعی که دامنه4
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ممام.64 یک از روابط زیر بیانگر یک تابع است؟ککدککد
ه1 ررررابط111 می )))) نن نسسسبتتت نقطه آآ آآنننن خط گذرنده از یک نقطه را به کک ککهههه دهد. ايا
طبطبطبطهههه2 ارااا ررارا ن نسبت می )  خخخخ خططططط ججوجوجوجود بر آن دهد. ياياياياي کک که به هر خطخطخط، نقاط م م م
هه3 ااساساساوي ) رااابطبطبطبطه3 ررهرهرهر مثلث متتتمت یححیحیحیطططط م مم که را به مساحت آن نسبت اي ننن اساساساقیققق دهد. میالال

هه طبطططههه4 ییکیکیک مثثثلث متساوي ) را مساحتتت ب ببههههه کهه میاااييييي دهد. االضالع، ارتفاع آن رررا نسسبسبسبتتتتت

fتابع .6565655 {(b a, ))),(( , )),(a(aa b, )),) ((( , )),(( ,a ba bb)),((( , a bbbb)})})}))a , ),(((( , ) ,) ,) ,) ,(a(a b , ),( , )),(( ,a ba bb),),) ,) (( ,( aa , (( ) b , ) aزوج مرتـب از چنددندند نن نـوـوــوععع
اساساست؟ شدشددهههه
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دهد؟ نشان می A نقطۀصورت تابعی از طول  را به ABCDهاي زیر، مساحت مستطیل  یک از ضابطه کدام.68
 

1 (S x( x )25 42   

2 (S x( x )25 44  

3 (S x( x )23 42   

4 (S x( x )23 44  

 
 

 Dطوري کـه هنگـام برگشـت حتمـاً از      رفت و سپس برگشت، به Eبه  Aتوان از  در شکل مقابل، به چند طریق می.69
 عبور کرده باشیم؟

1 (26 
2 (28 
3 (52 
4 (56
 

خارج کنـیم، احتمـال آنکـه    مهره با هم از این جعبه  3سیاه وجود دارد؛ اگر  مهرة 2سفید و  مهرة 4اي  داخل جعبه.70
 مهره سیاه باشد؟ 2مهره سیاه باشد، چقدر کمتر از احتمال آن است که حداکثر  1حداقل 

1 (1
5  2 (4

5  3 (2
5  4 (1 

 وجود دارد؟ 7ندارند ولی رقم  وجود 5و  4در چند عدد چهار رقمیِ بدون تکرار ارقام، ارقام .71
1 (750 2 (966 3 (1244 4 (3186 

دقیقـاًَ دو حـرف    nو  mکنار هم هستند و بین حروف  a، دو حرف »abnormal« کلمۀدر چند جایگشت از حروف .72
 قرار دارد؟

1 (676 2 (714 3 (720 4 (816 

n) معادلۀکدام عدد، جواب .73 )!

(n )(n )!

2
2
9 14

3 10
 است؟ 

1 (15 2 (16 3 (17 4 (18 

 توان تعریف کرد؟ سکه، چند پیشامد متفاوت می 3در آزمایش پرتاب .74
1 (8 2 (24 3 (64 4 (256 

75.A  وB اي  دو پیشامد از فضاي نمونهS  هستند. پیشامد اینکه دقیقاً فقط یکی از دو پیشامدA  وB   اتفاق بیفتد، کـدام
 است؟

1 (A BB  2 ((A B) (A B)B) (A B)  3 ((A B) (B A)(B A)(B  4 ((A B) (A B)B) (A(A(A  

76.A  وB  وC اي  یک پیشامد از فضاي نمونهS   یـک از پیشـامدهاي زیـر بـا پیشـامد       هسـتند. کـدامA (B C)       (B C) 
 است؟ ناسازگار

1 (A (B C)C)  2 (C (A B)B)  3 (B (A C)C)  4 (A B CB C  

کنـیم. احتمـال اینکـه     مهره را به تصادف خارج مـی  3زرد،  مهرة 5سبز و  مهرة 3سفید،  مهرة 4اي حاوي  از کیسه.77
 سفید برداشته باشیم، چقدر است؟ مهرة 2حداقل 
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خارج کنـیم، احتمـال آنکـه  مهره با هم از این جعبه 3سیاه وجود دارد؛ اگر مهرة2سفید و مهرة4اي ل جعبه
مهره سیاه باشد؟2مهره سیاه باشد، چقدر کمتر از احتمال آن است که حداکثر 1قل 

1
52 (4

53 (2
54 (1

وجود دارد؟7ندارند ولی رقم وجود5و 4چند عدد چهار رقمیِ بدون تکرار ارقام، ارقام 
7502 (9663 (12444 (3186

دقیقـاًَ دو حـرف  nو mکنار هم هستند و بین حروف a، دو حرف »abnormal«کلمۀچند جایگشت از حروف 
 دارد؟

6762 (7143 (7204 (816

n)معادلۀم عدد، جواب  )!

(n )(n )!

2
2 14

)(n)(n )
است؟ 

152 (163 (174 (18

توان تعریف کرد؟سکه، چند پیشامد متفاوت می3آزمایش پرتاب 
82 (243 (644 (256
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کیفیت محصوالت تولیدي یک کارخانه، تحقیقی انجـام دهـیم. بـراي ایـن منظـور از تعـداد کـل         دربارةخواهیم  می.78
شود، در ایـن بررسـی کـدام     قطعه انتخاب می 200قطعه است،  25000قطعات تولید شده در کارخانه که برابر با 

 است؟ نادرستگزینه 
 ) ویژگی مورد بررسی، کیفیت محصوالت تولیدي کارخانه است.1
 عه، تمام قطعات تولید شده توسط کارخانه است.) جام2
 همان نمونه است. 200) 3
 است. 25000جامعه،  اندازة) 4

 کدام جمله درست است؟.79
 همان اعداد و ارقام است.  ) علم آمار،1
 بینی مناسب است. علم آمار، قضاوت و پیش مرحلۀ) سومین 2
 جامعه نابیشتر است. اندازةنمونه از  اندازة) 3
 اي جامعه، همان اعضاي نمونه هستند.) اعض4

 کدام درست است؟.80
 هاي یک باغ، کیفی ترتیبی است. ) کیفیت میوه2 ) وزن افراد، متغیر کمی گسسته است.1
 آموزان، متغیر کمی پیوسته است. ) معدل دانش4 نظامیان، متغیر کیفی ترتیبی است. درجۀ) 3

 

 دقیقه 20: گویی مدت پاسخ شناسی زیست

 است؟ نادرستکدام .81
 تواند وجود داشته باشد. می الن و پالسمودسمهایی که رابرت هوك بررسی کرد،  در سلول) 1
 .در انتقال مواد در عرض غشا نقش دارند  ها توان گفت پروتئین می )2
 .تر است هاي فسفولیپیدي نزدیک به مولکول یهاي خارج پسین نسبت به الیه الیۀ هاي داخلی الیه) 3
 .براي گیاه قابل دسترس نیستاما اغلب  ،فسفات در خاك فراوان استگرچه توان گفت  نمی) 4

 کند؟ طور صحیح تکمیل می مورد، عبارت زیر را بهچند .82
 .........»حجم مواد  معموالً ،شود در مراحلی که در بدن ما ادرار تشکیل می«

 .الف) تراوش شده از بازجذب شده بیشتر است
 .دهد شده ادرار را تشکیل می ده و ترشحب) بازجذب ش

  .ج) ترشح شده از بازجذب شده بیشتر است
 .دهد ده و ترشح شده ادرار را تشکیل میجذب نشباز د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

بیان شده است؟نادرست چند مورد به طور .83
 .گیرد ها قرار می دار قلب در اختیار سلول منافذ دریچهالف) در ملخ همولنف از طریق 

 .مواد را به خارج از بدن منتقل کند تواند مستقیماً مهرگان همواره می دفعی بی مانۀساب) 
 .گردش باز دارند ۀسامانتنان  نرم همۀپایان همانند بند همۀج) 
هایی ایجاد شده است که همواره فشار اسمزي مایعات بـدن را در حـد   در دستگاه ادراري دوزیستان ساختارد) 

 .نگه دارند پایینی
1 (1 2 (2  3 (3 4 (4 

 چند مورد از عبارت زیر درست است؟.84
   .کند ها می ز خاك  شروع به انشعاب دادن ریشهالف) ساختمان گیاه پس از حرکت در طول زیادي ا

 .کردمشاهده نیزشاخهبهبرگاتصالمحلدرتوان  میراداردقرارها جوانهدرعمدتاًکهسرالدي ب)
کندهازخودرويبرمواديترشحبافشردههم بههاي سلولازیگروه دارد،قراریجانبۀجوانکهیمحلدر ج)

 کنند. یمريیجلوگخودسطحمردةهاي سلولشدن
ـ یدارد،وجودفعالپالسمودسمبازندهۀاختیآناطرافکه دریچوبآونددولپه،وپهل تکاهانیگد) در ۀاخت

  .باشدمشاهدهقابلآنیکینزددرز ممکن استینرزندهیغ
1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 

زز) رزو بی ج
ضضاي جامعه، همان اعضاي نمونه هستند.) اعض4

کدام درست است؟.80
هاي یک باغ، کیفی ترتیبی است.) کیفیت میوه2) وزن افراد، متغیر کمی گسسته است.1
 آموزان، متغیر کمی پیوسته است.) معدل دانش4نظامیان، متغیر کیفی ترتیبی است.درجۀ) 3

پاپپپاسخسسخسخششنششننشننانناناسیسسییسیزیسییسسیسستسستست 0:گووگگووگویییییییییییممدممدمممدت

است؟نادرستکدام .81
تواند وجود داشته باشد.میالن و پالسمودسمهایی که رابرت هوك بررسی کرد،  در سلول) 1
انتقال مواد در عرض غشا نقش دارند  هاتوان گفت پروتئینمی )2 .در
.تر است هاي فسفولیپیدي نزدیک به مولکول یهاي خارج پسین نسبت به الیهالیۀهاي داخلی الیه) 3
.براي گیاه قابل دسترس نیستاما اغلب ،فسفات در خاك فراوان استگرچه توان گفت  نمی)4

کند؟طور صحیح تکمیل میمورد، عبارت زیر را بهچند .82
.........»حجم مواد  معموالً ،شوددر مراحلی که در بدن ما ادرار تشکیل می«

.الف) تراوش شده از بازجذب شده بیشتر است
.دهدشده ادرار را تشکیل میشش ده و ترشحب) بازجذب ش

.ج) ترشح شده از بازجذب شده بیشتر است
.دهدششده و ترشح شده ادرار را تشکیل میجذب نشباز د)
1 (12 (23 (34 (4

بیان شده است؟نادرست چند مورد به طور .83
سلولمنافذ دریچهالف) در ملخ همولنف از طریق  قلب در اختیار .گیرد ها قرار می دار

.مواد را به خارج از بدن منتقل کند تواند مستقیماً مهرگان همواره می دفعی بی مانۀساب) 
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 است؟ نادرستکدام گزینه .85
انـواع گیاهـانی کـه    همـۀ  شـوند، در  یمـ دورسـتم یمرازیمیقـد آبکـش وچوبآوندهايآن،هاي اختهیباکهیستمی) مر1

 شود. مشاهده می ،بیشترین گونه را در روي کره زمین دارند
صـورت   ي کـه بـه  الد هماننـد بـن  شـوند،   یمدورستمیمرازیمیقدآبکشوچوبآوندهايآن،هاي اختهیباکهیستمیمر) 2

 سازد. خارج آبکش میهاي آوندي قرار گرفته به سمت داخل چوب و به سمت  هاي وسط دسته اي و در بخش استوانه
بهیبخشدر .دهد یملیتشکرا،اهیگسبزهاي اندامدرفتوسنتزکنندههاي هاختیعمدةبخشها اي لپه تکدرکهاي اختهی) 3
 .استمشاهدهقابلدرخت،پوستنام
غارهايريیقرارگسطحازریغیسطحدرهیالنیاکهداردقراررینفوذناپذاي هیالآنهاي برگسطحدوخرزهره دراهی) گ4

 .باشد یممیضخ،یروپوستۀافتیزیتماهاي سلولداراي

کدام گزینه صحیح است؟.86
 .هستندهواعبورزانیمرییتغییتواناباییها اختهیلپه، فاقد تکاهانیگۀشیربرخالفها شهیر) شش1
 .رندینفوذناپذکاملطوربهها عیمابهلپه نسبت تکاهانیگۀشیربرخالف ریشه) شش2
همراهبهرارشداختاللانساندرقطعاًشود، یمانیرونموورشدباعثجووگندم بذردرکهیبیترک ،اي چهیکررةیش) در3

 .دارد
اختـه یبـه شـتر یبآبورودباعـث هـا،  چـه یکرغلظـت شیافـزا هماننداختهیتوپالسمیسغلظتشیتورم افزاندیفرای) ط4
 .شوند یم

.ن وجود داردآهاي  . بین یاخته........ فاصلۀشود که  اي در گیاهان آبزي از .......... ساخته می بافت زمینه سامانۀ.87
 کمی  ـ ) پوششی 4 زیادي ـکنه آ ) نرم3 زیادي  ـ کنه آ ) سخت2 کمیـ  کنهآ چسب) 1

 کدام گزینه به طور صحیح بیان شده است؟.88
ها از کلیه به صـورت ادرار غلـیظ دفـع     برخی یون ،کند داري که فقط خون تیره از حفرات درون قلب عبور می ) در هر مهره1

 .شود می
   .شود ها در آنها مشاهده می جدایی کامل بطن ،غدد نمکی وجود دارد هر جانوري کهتوان گفت در  ) می2
 .، حاوي اکسیژن کم استشود که از پوست قورباغه خارج می همانند رگی ،شود وارد قلب کوسه می ) رگی که3
 .کند اکسیژن را وارد دستگاه تنفس می خون تیره و کم ،سیاهرگ ،در بدن ماهی قرمز ،توان گفت ) نمی4

 ه طور صحیح مطرح شده است؟کدام ب.89
 .یکسان است ،در گیاهان متفاوت ،ترکیب شیرابه) 1
  .شود غذایی محسوب می مادةعنوان  شود به اي که در گیاه تولید می هر نوع ماده) 2
   .تنوئید استواي حاوي کار هر نوع دیسه) 3
 .اکسیدان ذخیره کند ات آنتییبترکتواند  دیسه می کریچه همانند رنگ) 4

 کند؟ تکمیل می نادرستصورت  چند مورد جمله زیر را به.90
هـا را   هـاي انـدام   دار بـه تمـام مـویرگ    باره خون اکسـیژن  انتقال یک ،در جاندارانی که سیستم گردش مواد«

 »......... کند، پذیر می امکان
 .سرخرگ است ،رگ ورودي و خروجی از سطح تنفسالف) 

 .هاي بدن با محیط را دارند اط یاخته، جهت ارتباي هاي تنفسی ویژهساختارب) 
 .ج) داراي اندام دفعی کلیه هستند

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

 مطرح شده است؟ادرست کدام ن.91
 .پالسمودسم یافت پنبه، هاي چوب توان در یاخته ) نمی1
 .هاي گیاه را ندارد یاخته  هاي گیاهی نقشی در کنترل تبادل مواد بین یاخته دیوارة) 2
   .اي است یاخته دیوارةد واج ،گیاهی داراي پروتوپالست یاختۀ ) هر3
 .واحدهاي آمینواسیدي یافت ،نخستین دیوارةتوان در ساختار  ) می4

  

.یرندینفوذناپذکاملطوربههاییعیمابهلپه نسبتتکییاهانگگیگششۀییشیربرخالفریشهشش
همراهبهرارشداختاللانساندرقطعاًشود،ممیمییانیرونموورشدباعثجووگندمبذردرکهببیییبککیترک،ايییچهیکریرةششیشر
.
ییاختـه یبـه ییشـتر ببیبآبورودباعـث هـا، ییچـه یکرغلظـت ییشاا یافـزا همانندییاختهیییتوپالسمسسیسغلظتییشیتورم افزاییندیفرایط

.شوند

.ن وجود داردآهاي . بین یاخته........فاصلۀشود که اي در گیاهان آبزي از .......... ساخته میبافت زمینهانۀ
 کمی  ـ) پوششی 4زیاديـکنه آ ) نرم3زیادي  ـ کنه آ ) سخت2 کمی ـ کنهآ چسب

م گزینه به طور صحیح بیان شده است؟
ها از کلیه به صـورت ادرار غلـیظ دفـع     برخی یون ،کند داري که فقط خون تیره از حفرات درون قلب عبور میر هر مهره

.شود
 .شود ها در آنها مشاهده میجدایی کامل بطن،غدد نمکی وجود دارد هر جانوري کهتوان گفت در می

.، حاوي اکسیژن کم استشود  که از پوست قورباغه خارج می همانند رگی ،شود وارد قلب کوسه میگی که
.کند اکسیژن را وارد دستگاه تنفس می خون تیره و کم ،سیاهرگ ،در بدن ماهی قرمز ،توان گفت می

ببه طور صحیح مطرح شده است؟م ب
.یکسان است ،در گیاهان متفاوت ،رکیب شیرابه
.شود غذایی محسوب میمادةعنوان  شود به اي که در گیاه تولید می هر نوع ماده
 .تنوئید استواي حاوي کار هر نوع دیسه

.اکسیدان ذخیره کندبب ات آنتیککیبترکتواند  دیسه می کریچه همانند رنگ

کند؟تکمیل مینادرستصورت د مورد جمله زیر را به
هـا را   هـاي انـدام   دار بـه تمـام مـویرگ   باره خون اکسـیژن  انتقال یک ، جاندارانی که سیستم گردش مواد

»......... کند، پذیر مین
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 کدام گزینه صحیح است؟.92
 .هاي زنده وجود دارد ن برخالف پالسمودسم فقط در یاخته) ال1
اي که بالفاصله پس از تقسیم هسـته   ب و تورم در الیهآجذب  ،اي شدن ، در ژلههاي گیاهی تغییرات ترکیب یاخته از انواع) 2

 .توان مشاهده کرد را می شود، تشکیل می
 .ارز یاخته در جانداران است هم ،پروتوپالست) 3
   .یابد ب کاهش میمیزان تبخیر آ ،اي شدن پنبه در کوتینی شدن برخالف چوب ،هاي گیاهی ات ترکیب یاختهاز انواع تغییر )4

 نه صحیح است؟کدام گزی.93
 .گیاهی بیشترین حجم یاخته را اشغال کند یاختۀ) ممکن نیست کریچه در 1
   .توانند نقش دفاعی داشته باشند ) آلکالوئیدها همانند کوتین می2
   .) ممکن نیست کریچه در استواري انواعی از گیاهان نقش داشته باشد3
 .ور ندارندآ، اثرات اعتیادها ها برخالف برخی شیرابهلکالوئیدآ) 4

 مطرح شده است؟ ادرستن صورت کدام ویژگی در مورد ملخ به.94
 .عهده داردبافتی را در این جانور بر لنف و آب میان ،هاي خون ، نقشهمولنف) 1
  .کند دار را با مدفوع مخلوط می ، مواد نیتروژنبراي دفع) 2
 .دارد ، به خارج راهکه از طریق منافذ تنفسی سطح بدن هایی دارد دیسی) نا3
 .شود از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع می شاخکی تراوش و غدةعمومی به  حفرة) ترکیبات دفعی از 4

 طور صحیح مطرح شده است؟ کدام مورد به.95
هـاي   ها بـا فشـار خـون بـاالیی بـه بافـت       گردش خون مضاعف دارد، خون دهلیزها پس از ورود به بطن ) در هر جانوري که1

 .شود جانوري منتقل می
خون تمام بدن ابتدا از طریق سیاهرگ شـکمی بـه سـینوس سـیاهرگی سـپس وارد       ،در ساختار گردش خون ماهی قرمز) 2

 .شود دهلیز می
هـاي   یاختـه  بـه فضـاي بـین    ) در هر جانوري که دستگاه اختصاصی براي گردش مواد داشته باشد و مایع همولنف مستقیما3ً

 .گوارش وجود ندارد ۀلول شود، بدن وارد می
 ةدیـوار ی این دستگاه و بین بخش داخل ۀفاصل، در شود گوارش که از دهان شروع و به مخرج منتهی می ۀلولگیري  ) با شکل4

 .گیرد فضایی به نام سلوم شکل می ،خارجی بدن

 ؟کنند یمکاملنادرستطور بهراریزعبارتموردچند.96
  .........»سالم  فرد در ها هیکل در تراوش عمل نیح توان گفت در نمی«

 .شوند یم زهیگردر وارد رالزمیغ و الزم مواد الف)
 .ردیگ نمی صورت یانتخاب چیه و شوند یم زهیگرد وارد اندازه براساس مواد ب)
 .شوند نمی بومن کپسول وارد گاه چیه خوناب هاي نیپروتئ ج)
 از نوع منفذدار است. کالفک هاي رگیمو د)
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

 ،شـود  هاي سـخت درون گالبـی مـی    اي باعث ایجاد ذره آکنه که به صورت مجموعه نوعی یاخته سختدر مورد .97
 ......... توان گفت می

 .اي است بافت زمینه ۀسامانترین بافت در  ) رایج1
 .گیرند زیر روپوست قرار می هاي آن معموالً شود و یاخته ) مانع رشد اندام گیاهی نمی2
 .اما دیواره نخستین ضخیمی دارند ،پسین ندارند ةدیوار) 3
   .اند سین ضخیم و چوبی شدهپ ةدیوار) داراي 4

ـ آنهابدنهاي یچربورندیگ یمکاررا بهعیسرودیشدوزنکاهش ۀبرنامکهافراديدر.98 ـ تحلحـد ازشیب لی
 ......... توان گفت نمی ،رود می

.داردوجودها هیکلیینارسا) احتمال1

.داردوجودهیکلازادراریۀتخلعدموزنايیمشدنبسته) خطر2

.ندارددنبال بهرابدنییستایا همرفتننیب) از3

 .داردوجودزنايیمیتاخوردگ) احتمال4

مطرح شده است؟ننادرستنصورتکدام ویژگی در مورد ملخ به.94
.عهده دارد ن نبافتی را در این جانور بر لنف و آب میان ،هاي خون ، نقشهمولنف)1
.کند دار را با مدفوع مخلوط می ، مواد نیتروژنبراي دفع)2
.دارد ، به خارج راهکه از طریق منافذ تنفسی سطح بدنهایی دارد دیسی) نا3
.شود از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع میشاخکی تراوش وغدةعمومی به  حفرة) ترکیبات دفعی از 4

طور صحیح مطرح شده است؟کدام مورد به.95
ها بـا فشـار خـون بـاالیی بـهگردش خون مضاعف دارد، خون دهلیزها پس از ورود به بطن) در هر جانوري که1

.شود جانوري منتقل می
خون تمام بدن ابتدا از طریق سیاهرگ شـکمی بـه سـینوس سـیاهرگی س،در ساختار گردش خون ماهی قرمز) 2

.شود دهلیز می
یا بـه فضـاي بـین   ) در هر جانوري که دستگاه اختصاصی براي گردش مواد داشته باشد و مایع همولنف مستقیما3ً

ۀلول شود، بدن وارد می . گوارش وجود ندارد 
للی این دستگابین بخش داخلۀفاصل، در شود  گوارش که از دهان شروع و به مخرج منتهی میۀلولگیري  ) با شکل4

.گیرد فضایی به نام سلوم شکل می ،خارجی بدن

؟کنندممیمکاملنادرستطوربهراییریزعبارتموردچند.96
.........»سالم فرددرهاییهللیکلدرتراوشعملیینححیحتوان گفت در نمی«

.شوندممیمییزهیگردرواردییرالزمغغیغوالزمموادالف)

.ییردگگیگنمیصورتببیانتخابییچههیهوشوندممیمییزهیگردوارداندازهبراساسموادب)

.شوندنمیبومنکپسولواردگاهییچههیهخونابهايیینئئیپروتئج)

از نوع منفذدار است.کالفکهايییرگیمود)
1 (12 (23 (34 (4
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 .........الیه تشکیل شده است  از یک هاي جوان معموالً ها و ریشه ، ساقهها سامانه بافتی که در برگ.99
 .کنند جا می در سراسر گیاه جابه خام و پرورده را ةشیرهایی است که  داراي یاخته) 1
 .کالنشیمی و اسکرانشیمی تشکیل شده است ،از سه نوع پارانشیمی) 2
 .) عملکردي شبیه پوست در جانوران دارد3
 هاي مشابه با عملکرد یکسان تشکیل شده است. ) از یاخته4

 کند؟ تکمیل میدرست ناکدام گزینه عبارت زیر را به صورت .100
 .........» گفت توان نمی«
 .توانند از طریق همولنف جذب شوند دفعی متانفریدي مواد مفید مورد نیاز جاندار نیز می سامانۀ) در 1
 .شود اي تبادالت گازي با محیط انجام می دارند، به کمک ساختار تنفسی ویژهدفعی پروتونفریدي  سامانۀ) در جانورانی که 2
 ی بـه غـدد شـاخکی تـراوش و از منفـذ دفعـی نزدیـک شـاخک دفـع         دفعی از حفره عموم ترکیباتدر هر سخت پوستی ) 3

 .شوند می
 .شود اوریک اسید در جهت خالف شیب غلظت دفع می ،مالپیگی لولۀدر جانوران داراي ) 4

توانند بـه   بنابراین می گیرند، ......... در اختیار گیاه قرار می هاي شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به کود.101
 .کمبود مواد مغذي خاك را جبران کنند......... 

 سرعت ـ) راحتی 4 کندي ـ) سختی 3 کندي ـ) راحتی 2 سرعت ـ) سختی 1

 ؟دام گزینه به درستی بیان شده استک.102
 .شود دفعی جانور از بدن خارج نمی سامانۀدار از طریق  زائد نیتروژن مادةر بیشت ،در پالناریا) 1
 .دارداي وجود  هایی شعله نام یاخته هایی به وجود دارد که در طول آنها یاخته هایی، کانال ،فعی متاتفریديد سامانۀدر ) 2
 .هاي مالپیگی نام دارد لوله دفعی متصل به معده، سامانۀ) در ملخ 3
 .) در کرم خاکی هر حلقه بدن داراي دو جفت متانفریدي است4

 .مواد مورد نیاز خود را تولید کنند.........  وسنتزتوانند به وسیله فت ......... گیاهان می.103
 همه ـ) بیشتر 4 بخشی از ـ) همه 3 از یبخش ـ) بیشتر 2 بیشتر ـ) همه 1

 است؟ متفاوتیک با سایرین  منشأ کدام.104
 ) پیراپوست4 ) تار کشنده3 ) کرك2 ) نگهبان روزنه1

 .........  گفت توان مین.105
 .پذیر است سیر سیمپالستی و آپوپالستی امکانگیاه از هر دو مزاي  ریشه ۀالیحرکت مواد در ) 1
 .شود گیاهان یافت می ۀریشآندودرم  ۀالیهاي  نوار کاسپاري در تمام یاخته) 2
 .خام نقش کمی دارد ةشیراي در باال رفتن  فشار ریشه ،در بیشتر گیاهان) 3
 جانوري وجود دارد.هاي گیاهی و  در غشاي بعضی از یاخته پروتئینی هایی ) کانال4
 
 
 دقیقه 30: گویی مدت پاسخ فیزیک

gشکل مایعی به چگالی  U لولۀرو درون ظرف و  در شکل روبه.106

cm35       ریخته شده اسـت و بـه حـال تعـادل قـرار

m(gچند پاسکال است؟  Aنقطۀ باشد، فشار  Pa510گرفته است. اگر فشار هوا  )
s210 

1 (/
511 10 

2 (/
51 2 10 

3 (/
51 3 10 

4 (/
51 4 10 

 
 
 

cm20
زاگ نزخم

A

cm40

.شود اوریک اسید در جهت خالف شیب غلظت دفع می ،مالپیگی لولۀدر جانوران داراي 

توانند بـه  بنابراین میگیرند،......... در اختیار گیاه قرار میهاي شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به
.کمبود مواد مغذي خاك را جبران کنند...

سرعت ـ) راحتی 4کندي ـ) سختی 3کندي ـ) راحتی 2سرعت ـسختی

؟م گزینه به درستی بیان شده است
.شود دفعی جانور از بدن خارج نمیسامانۀدار از طریق  زائد نیتروژن مادةتر بیشت ،ر پالناریا

.دارداي وجود  هایی شعله نام یاخته هایی به وجود دارد که در طول آنها یاخته هایی، کانال ،فعی متاتفریديد سامانۀر 
.هاي مالپیگی نام داردلوله دفعی متصل به معده،سامانۀر ملخ

.در کرم خاکی هر حلقه بدن داراي دو جفت متانفریدي است

.مواد مورد نیاز خود را تولید کنند......... تتوسنتزتوانند به وسیله فت... گیاهان می
همه ـ) بیشتر 4بخشی از ـ) همه 3ازیبخش ـ) بیشتر 2بیشتر ـهمه

است؟متفاوتیک با سایرین شأ کدام
) پیراپوست4) تار کشنده3) کرك2گهبان روزنه

......... گفتتوان
زاي ریشه ۀالیحرکت مواد در  .پذیر است ممسیر سیمپالستی و آپوپالستی امکانگیاه از هر دو میی

.شود گیاهان یافت میۀریشآندودرم ییۀالیهاي  وار کاسپاري در تمام یاخته  
.خام نقش کمی دارد ةشیراي در باال رفتن فشار ریشه ،در بیشتر گیاهان

جانوري وجود دارد.هاي گیاهی و در غشاي بعضی از یاخته پروتئینی هایی کانال

خ ا قهقه30:گوگومدمدت دق
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ریزیم تا طـول سـتون    سمت راست به آرامی روغن میشاخۀ شکل مقداري آب قرار دارد. درون  Uلولۀ درون یک .107
متر است؟ (فـرض کنیـد    برسد. در حالت تعادل، اختالف سطح آزاد مایع در دو شاخه چند سانتی cm10روغن به 

 سمت چپ است.)لولۀ برابر سطح مقطع  3سمت راست، لولۀ سطح مقطع 
1 (/4 5 
2 (4 
3 (/1 5  
4 (6 
 

/درون مایعی به چگالی  cm20اي تا عمق  قائم بستهدهانۀ لولۀ .108
g

cm30 فرو برده شده است. اگر ارتفـاع مـایع    8

ــل لولــه    متــر جیــوه اســت؟   نــد ســانتی فشــار هــواي محبــوس در داخــل لولــه چ      باشــد، cm3در داخ

 P cmHg)0 و 76
 

/
g

(
cm313  هویج6

1 (75 
2 (77 
3 (78 
4 (74 
 

 باشد؟  هاي زیر درست می چه تعداد از گزاره ،شود زیر دو نیروي شناوري و وزن وارد میشارة به جسم درون .109
 وضعیت جسم باالرفتن است.   ،تر از نیروي وزن باشد الف) اگر نیروي شناوري بزرگ
 وضعیت جسم فرورفتن است.   ،تر از نیروي وزن باشد ب) اگر نیروي شناوري کوچک

 وضعیت جسم شناور است.   ،) اگر نیروي شناوري مساوي نیروي وزن باشدج
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

سربی درون ظرف را بیرون آورده و آن را به یک ریسمان وصـل  وزنۀ ) ترازو در حال تعادل است. اگر 1در شکل (.110
دیگـر قـرار دهـیم، کـدام گزینـه در      کفۀ را در  Bوزنۀ ور کنیم و براي برقراري تعادل مجدد  کرده و در آب غوطه

 درست است؟ Bو  Aهاي  مورد جرم وزنه
1 (B Am m  
2 (B Am m  
3 (B Am m  
4 (B Am m  

دهد، اگر جریان تند هوا در زیر بال و جریان آرام هوا باالي بـال باشـد    رو که بال هواپیما را نشان می در شکل روبه.111
 کدام گزینه درست است؟ 

 ) نیروي وارد بر بال توسط هوا به سمت پایین است.  1
 ) نیروي وارد بر بال توسط هوا به سمت باال است.2
 شود. ه هواپیما وارد نمی) نیروي وارد بر بال توسط هوا ب3
 ) هر سه حالت ممکن است. 4
 
 
 
 
 
 
 
 

cm3
cm20

بآ

/
g g

cm cm3 31 0 بآ6 ونغور

A B

)1( لکش )2( لکش

ــل لولــه  متــر جیــوهچ    چ     نــد ســانتی فشــار هــواي محبــوس در داخــل لولــه چ باشــد، cm3در داخ

P cmHg)PP و/
g

(
cm313 هویج/6

1 (75
2 (77
3 (78
4 (74

باشهاي زیر درست میچه تعداد از گزاره،شودزیر دو نیروي شناوري و وزن وارد میشارة به جسم درون .109
وضعیت جسم باالرفتن است. ،تر از نیروي وزن باشدالف) اگر نیروي شناوري بزرگ
وضعیت جسم فرورفتن است.  ،تر از نیروي وزن باشدب) اگر نیروي شناوري کوچک

شناور است. ،) اگر نیروي شناوري مساوي نیروي وزن باشدج وضعیت جسم
3) 24) 13) 2) صفر1

سربی درون ظرف را بیرون آورده و آن را به یک ریسموزنۀ ) ترازو در حال تعادل است. اگر 1در شکل (.110
دیگـر قـرار دهـیم، کـدام گکفۀ را در Bوزنۀ ور کنیم و براي برقراري تعادل مجدد کرده و در آب غوطه

درست است؟Bو Aهاي مورد جرم وزنه
1 (B Am mB AB A

2 (B AmAAmBB

3 (B AmAAmBB

4 (B AmAAmBB

دهد، اگر جریان تند هوا در زیر بال و جریان آرام هوا باالي بـرو که بال هواپیما را نشان میدر شکل روبه.111

cm3
m

B

(لکش )2(لکش
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 حسب تغییرات دما کلوین را درست نشان داده است؟ نه نمودار تغییرات دما سلسیوس برکدام گزی.112

1 (
T

  2 (
T

/273 15
 

 

 
 
3(  4  ( 
 

 77دهـد. ایـن دماسـنج دمـاي      درجه نشان مـی  35را  C15درجه و دماي  5را  C5یک دماسنج دماي .113
 دهد؟ فارنهایت را چند درجه نشان می

1 (44 2 (22 3 (75 4 (50 

k4رو صفحه از جنس فلزي به ضریب انبساط سطحی  در شکل روبه.114 15 است. اگر دما بـه طـور یکنواخـت     10
C60  ،بین فاصلۀ افزایش یابدA  وB ؟کند چگونه تغییر می 
 یابد. می درصد کاهش 15/) 1
 یابد. میدرصد افزایش  15/) 2
 یابد. می درصد کاهش 3) 3
 یابد. می درصد افزایش 3) 4

/ حجمیدماي جسمی به ضریب انبساط .115 K
5 12 5 بریم. چگالی جسـم چنـد    باال می C400اندازة به را  10

 شود؟   برابر می
1 (/04  2 (/099  3 (/09  4 (/12  

9اندازة بالونی به حجم یک لیتر را به .116
انـدازة  دماي بالون و مایع درون آن را بـه   کنیم. حجم آن از مایعی پر می 10

C80 بریم، بدون اینکه تبخیري صورت بگیرد  باال میcm350 ریزد. اگر ضریب انبساط  مایع از بالون بیرون می
C6طولی ظرف  15  باشد، ضریب انبساط مایع کدام است؟   10

1 (37 10  2 (/
31 4 10  3 (/

31 8 10  4 (/
32 1 10  

gبه چگالی  فلزياز .117

cm32  ویژة گرماي وJ
kgK

سـازیم و   مـی  cm4و خارجی  cm3اي به شعاع داخلی  کره 400

یابـد؟   افـزایش مـی   cm3چنـد فلـزي کـه کـره از آن سـاخته شـده      دهـیم. حجـم    ژول گرمـا مـی   2960به آن 
( K , ))5 110 3  

1 (/025  2 (/03  3 (/035  4 (/0111  

گـرم   50نامعلوم همـراه بـا    ةمادگرمی از یک  80از مس ساخته شده است. یک قطعه  g200گرماسنجی به جرم .118
گـرم آب   100شده است. در این هنگام  C30شود. اکنون دماي این مجموعه  آب به درون گرماسنج ریخته می

C74 شود. دماي تعادل  به گرماسنج اضافه میC52 چند قطعه ویژة شود. گرماي  میJ
kg K

 است؟  

 
 

1 (1000 2 (1200 3 (1500 4 (1800 

J J(C , C )
kg K kg K

4000 400J J, C )
kg K kg K

4000 بآ400 سم

/273 15

T

/273 15

T/273 15

cm20

cm50

A B
cm20

77دهـد. ایـن دماسـنج دمـاي   درجه نشان مـی 35را C15درجه و دماي  5را  C5دماسنج دماي 
دهد؟ هایت را چند درجه نشان می

442 (223 (754 (50

k4رو صفحه از جنس فلزي به ضریب انبساط سطحی شکل روبه 1k5 است. اگر دما بـه طـور یکنواخـت  10
؟کندچگونه تغییر میBو Aبین فاصلۀ افزایش یابد، 60
یابد. می درصد کاهش //15/

یابد. میدرصد افزایش  //15/
یابد. میدرصد کاهش 3
یابد. می درصد افزایش 3

/حجمیي جسمی به ضریب انبساط  K
5 12 5 بریم. چگالی جسـم چنـد  باال میC400اندازة به را  /10

شود؟ ر می
/04/2 (/099/3 (/09/4 (/12/

9اندازة ی به حجم یک لیتر را به 
 انـدازة دماي بالون و مایع درون آن را بـه  کنیم. حجم آن از مایعی پر می10

ریزد. اگر ضریب انبساط مایع از بالون بیرون میcm350بریم، بدون اینکه تبخیري صورت بگیرد باال می 80
C6ی ظرف  1C5 باشد، ضریب انبساط مایع کدام است؟ 10

37 102 (/
31 4 10/3 (/

31 8 10/4 (/
32 1 10/

gبه چگالی لزي
Jویژة گرماي و32

kgK
ی سـازیم و مـیcm4و خارجی cm3اي به شعاع داخلی  کره 400

cmm20

cm50

A B
cm20
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 C26آب یک کیلـوگرم  ، چند گرم از C20به آب  C20یخ  kg5گرماي داده شده براي رساندن دماي.119
 کند؟ را به بخار آب تبدیل می

1 (1000 2 (880 3 (950 4 (800 

گـرم   m2گـرم آب بخـار و    m1سلسیوس است. بر اثر تبخیر سطحی   درجۀگرم آب صفر  mظرف عایقی حاوي .120
Jتبخیر آب   ویژةشود. اگر گرماي نهان  مابقی به یخ صفر درجه تبدیل می

g
ذوب یـخ  ویـژة  و گرماي نهـان   2250

J
g

mباشد،  336
m

1
2

 برابر کدام گزینه است؟ 

1 (56
375  2 (375

56  3 (52
375  4 (375

52  

/استیرن با مساحت هر دیواره  جنس پلیاي مکعبی یخدانی از  جعبه.121 m20 وسـیلۀ  بـه   cm2و ضخامت هر دیـواره   8
اسـت. در یـک روز    C50زنجیر پالستیکی از سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خـارجی یخـدان   

/استیرن برابر  شود؟ (رسانندگی گرمایی پلی می ذوبیخ چند کیلوگرم 
Wk

m.K
fاست و  001

kJL
kg

3603 ( 

1 (72 2 (/14 4  3 (/28 8  4 (/57 6  

شود؟  یخ زودتر ذوب میگزینۀ م هاي یکسان وجود دارد. در کدا ها قطعه یخ در تمام گزینه.122
 

1( 

خی

 2( 

خی

 3( 

خی

خی )4 

 

/حجم گاز کاملی را در دماي ثابت، .123 lit2 کنـد.   درصد تغییـر مـی   20دهیم. در این صورت فشار گاز  افزایش می 5
 گاز چند لیتر بوده است؟اولیۀ حجم 

 ) معلومات کافی نیست4 2) 3 10) 2 20) 1

 رسد، در طی این فرایند حجم گاز ......... می C35به  C7دماي گاز کاملی در فشار ثابت از .124
 شود. برابر می 5) 4 شود. درصد زیاد می 50) 3 شود. می درصد زیاد 40) 2 شود. درصد زیاد می 10) 1

گرم است. شـیر ظـرف را    500موجود است و جرم این مجموعه  mmHg2000درون ظرفی مقداري گاز در فشار .125
گـرم   492برسد. در این صورت جرم مجموعه  mmHg400کنیم تا مقداري گاز خارج شود و فشار گاز به  باز می

 رم است؟ (دما ثابت است.)شود. جرم ظرف چند گ می
1 (490 2 (488 3 (486 4 (484 

 

 دقیقه 15: گویی مدت پاسخ شیمی

ی از گازها ماننـد   گردند و برخ هاي .......... به هوا کره برمی پرتوهاي خورشیدي پس از برخورد به زمین با طول موج.126
 شوند. .......... مانع از خروج آنها می.......... و 

 اکسید تر ـ بخار آب ـ کربن دي ) کوتاه2 اکسید ـ بخار آب گرد دي) بلندتر ـ گو1
 اکسید ـ بخار آب تر ـ گوگرد دي ) کوتاه4 اکسید ) بلندتر ـ بخار آب ـ کربن دي3

 کنند؟ گیري می در کدام گزینه تمام ترکیبات در میدان الکتریکی جهت.127
1 (H O,Br ,HCl,O2 2 2 2 (CH ,Br ,HI,I4 2 2
3 (H O,CO,HI,CH2 4 4 (NH ,CO,H S,HCl3 2 

 

v f(L C , C C ,L C )1080 2 خی160 بآ خی خی

اسـت. درC50زنجیر پالستیکی از سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خـارجی یخـدان  
/استیرن برابر  شود؟ (رسانندگی گرمایی پلیمیذوبیخ چند کیلوگرم 

Wk
m.K

است و //001
kg
kJ
kg

360

1 (722 (/14 4//3 (/28 8/4 (/57 6/
شود؟ یخ زودتر ذوب میگزینۀ م هاي یکسان وجود دارد. در کداها قطعه یخدر تمام گزینه.122

1( 

خی

2( 

خی

3( 

خی

خی )4

/حجم گاز کاملی را در دماي ثابت، .123 lit2 درصد تغییـر20دهیم. در این صورت فشار گاز  افزایش می //5
گاز چند لیتر بوده است؟اولیۀ حجم 

) معلومات کافی نیس24) 103) 202) 1

رسد، در طی این فرایند حجم گاز .........میC35به C7دماي گاز کاملی در فشار ثابت از .124
شود. برابر می 5) 4شود. درصد زیاد می 50) 3شود. می درصد زیاد 40) 2شود. درصد زیاد می 10) 1

گرم است. شـیر500موجود است و جرم این مجموعه mmHg2000درون ظرفی مقداري گاز در فشار .125
2برسد. در این صورت جرم مجموعهmmHg400کنیم تا مقداري گاز خارج شود و فشار گاز به باز می

گرم است؟ (دما ثابت است.)شود. جرم ظرف چند گمی
1 (4902 (4883 (4864 (484
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Oبا توجه به واکنش .128 O2 33 2O3O چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 
یابد و زندگی روي کره زمـین   غلظت اکسیژن به شدت کاهش می ،الف) اگر فقط واکنش در جهت رفت پیش برود

 با مخاطره همراه است.
فاجعـه   ،رسـند  پرتوهاي خطرناك فروسرخ که به سطح زمین می ،ب) اگر واکنش فقط در جهت برگشت پیش برود

 به بار خواهند آورد.
 ج) اگر واکنش در جهت برگشت به میزان بیشتري انجام شود، میانگین دما در استراتوسفر افزایش خواهد یافت.

 ورده نسبت به واکنش دهنده پایدارتر است.اد) فر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرستچند مورد .129
هـاي جدیـدي    یابد؛ زیرا مرتب از سنگ کره، نمک هاي حل شده در آب دریا هر سال افزایش می الف) مقدار نمک

 شود. کره حل می در آب دریا یا آب
 ها در آب هستند. ها و مولکول ب) دریاها مخلوطی همگن از انواع یون

 اتمی است. در آب دریا تنها یکی از آنها تک وان موجودهاي فرا ج) در بین کاتیون
 د) آب باران در هواي پاك تقریباً خالص است.

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

 است؟ نادرستچند مورد .130
 شوند. الف) مواد الکترولیت به طور کامل در آب به یون تفکیک می

 هاي یونی رسانایی الکتریکی یکسانی دارند. محلول همۀب) 
 استون و اتانول در آب از نوع مولکولی ـ یونی است. ج) انحالل

 شوند. ها به خوبی در آب حل می د) هیدروکربن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 بیان شده است؟ نادرستدر چند مورد انحالل مواد در یکدیگر .131
 شود. ب) سدیم سولفید در آب حل نمی شود. الف) هگزان در آب حل می

 شود. د) اتانول در آب حل می شود. ج) باریم سولفات در آب حل نمی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 در مورد اسمز و اسمز معکوس چند مورد از مطالب زیر درست است؟.132
 خودي هستند. الف) اسمز و اسمز معکوس فرآیندهاي خودبه

 شود. ب) اسمز معکوس با اعمال فشار خارجی انجام می
 تفاده کنیم.توانیم از اسمز براي شیرین کردن آب دریا اس ج) می

 هاي آب یا حالل در اسمز معکوس از غلیظ به رقیق است. د) جهت حرکت مولکول
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟   نادرستبا توجه به نمودار کدام مطلب .133
 
هـا بیشـتر    از دیگـر نمـک   KNO3) تأثیر دما بـر انحـالل   1

 است.
  شود. سولفات می ) افزایش دما باعث کاهش انحالل لیتیم2

 C020گـرم پتاسـیم نیتـرات در دمـاي      30) با حل کردن 3
 آید. یک محلول سیرشده به دست می

 سولفات را به آرامی سرد ) اگر یک محلول سیرشده از لیتیم4
 تر محلول فراسیرشده است.   کنیم، در دماي پایین

 
 

شود. کره حل می آب دریا یا آب
ها در آب هستند. ها و مولکول  دریاها مخلوطی همگن از انواع یون

اتمی است. در آب دریا تنها یکی از آنها تکوان موجودهاي فرا در بین کاتیون
ب باران در هواي پاك تقریباً خالص است.

12 (23 (34 (4

است؟نادرست مورد 
شوند. ) مواد الکترولیت به طور کامل در آب به یون تفکیک می

هاي یونی رسانایی الکتریکی یکسانی دارند. محلول همۀ
استون و اتانول در آب از نوع مولکولی ـ یونی است. نحالل

شوند. ها به خوبی در آب حل می هیدروکربن
12 (23 (34 (4

بیان شده است؟نادرستچند مورد انحالل مواد در یکدیگر 
شود. ب) سدیم سولفید در آب حل نمیشود. ) هگزان در آب حل می

شود. د) اتانول در آب حل میشود. باریم سولفات در آب حل نمی
12 (23 (34 (4

مورد اسمز و اسمز معکوس چند مورد از مطالب زیر درست است؟
خودي هستند. ) اسمز و اسمز معکوس فرآیندهاي خودبه

شود.  اسمز معکوس با اعمال فشار خارجی انجام می
ستفاده کنیم.توانیم از اسمز براي شیرین کردن آب دریا اسمی

مولکول کت ح استجهت ق رق به ظ غل از معکوس اسمز در حالل یا آب هاي
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به ترتیـب از راسـت بـه چـپ چـه       Dو  A ،B ،Cبه جاي  ،است L20در شرایط انجام آزمایش حجم مولی گازها .134
 اعدادي قرار دهیم تا جدول به درستی تکمیل شود؟ 

 1ـ  1ـ  20ـ  20) 1
 1ـ  2ـ  20ـ  40) 2
 1ـ  2ـ  10ـ  40) 3
 1ـ  2ـ  10ـ  20) 4
 

 ندي یونی و هم پیوند کوواالنسی وجود دارد؟در چند ترکیب هم پیو.135
 »کربنات ـ آمونیوم کلرید ـ سدیم یدید سولفات ـ لیتیم متان ـ سدیم«
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

گرم آب است. درصـد   100گرم در  60برابر  C080اي از کلسیم نیترات در دماي  پذیري محلول سیرشده انحالل.136
 کدام است؟جرمی آن برابر 

1 (60 2 (/37 5  3 (47 4 (62 

گـرم از محلـول    200جرمی اتانول است. اگر  %70و دومی داراي  %40دو محلول شامل آب و اتانول، اولی داراي .137
 گرم محلول دوم با یکدیگر مخلوط شوند، درصد جرمی اتانول در محلول نهایی چقدر است؟ 300اول اتانول را با 

1 (49 2 (58 3 (61 4 (65 

سـید بـا غلظـت    گرم محلـول کلسـیم هیدروک   222در  Ca(OH)2هاي حاصل از تفکیک یونی  مجموع شمار یون.138

ppm100  حدوداً چقدر است؟g
(Ca(OH) )

mol2  نظر شود.) (از تفکیک یونی آب صرف 74

1 (/
205 4 10  2 (/

201 08 10 3 (/
211 806 10 4 (/

196 02 10 

0/محلول  ml160تهیۀ براي .139 0/هیدروکسید از محلول  موالر پتاسیم  2 موالر آن، به تقریب به چند مـول آب   64

gخالص نیاز است؟ (چگالی آن 
ml

O)است.)  1 ,H g.mol )114 1 
1 (/3 01  2 (/6 11 3 (/12 5 4 (15  

140./0 CH)مول متانول  02 OH)3  براي سوختن در شرایطSTPاکسـید   دي  هوا نیاز دارد؟ (میـزان کـربن   ، چند لیتر
0/هوا حدود   درصد است.) 04

1 (4480 2 (1120 3 (448 4 (112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آموز گرامی! دانش
ــت   ــت دریاف ــخنامهجه ــده را بــه      پاس ــس از اتمــام آزمــون، تصــویر داده ش ــیلۀ ، پ ــرموس افــزار  ن

QR Code Reader      (از کانال مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافـت کنیـد) در تلفـن همـراه
 پاسخنامه را دانلود نمایید.دفترچۀ خود اسکن نموده و 
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زاگ ییایمیش لومرف
)رتیل( مجح

لوم
لوم دادعت

 هنومن دنچ ياه یگژیو یخرب
تباث راشف و امد رد زاگ

گرم آب است100گرم در  60برابر C080اي از کلسیم نیترات در دماي پذیري محلول سیرشدهانحالل.136
کدام است؟جرمی آن برابر 

1 (602 (/37 5/3 (474 (62

گـرم ا200جرمی اتانول است. اگر %70و دومی داراي  %40دو محلول شامل آب و اتانول، اولی داراي .137
گرم محلول دوم با یکدیگر مخلوط شوند، درصد جرمی اتانول در محلول نهایی چقد300اول اتانول را با 

1 (492 (583 (614 (65

کک  سـید بگرم محلـول کلسـیم هیدروک  222در Ca(OH)2هاي حاصل از تفکیک یونی مجموع شمار یون.138

ppm100 حدوداً چقدر است؟g
(Ca(OH) )

g
mol2نظر شود.) (از تفکیک یونی آب صرف

1 (/
205 4 10/2 (/

201 08 10/3 (/
211 806 10/4 (/

196 02 10/

0/محلول ml160تهیۀ براي .139 0/هیدروکسید از محلول موالر پتاسیم /2 موالر آن، به تقریب به چند/64

gخالص نیاز است؟ (چگالی آن 
ml

O)است.) 1 ,H g.mol )1,H,H

1 (/3 01/2 (/6 11/3 (/12 5/4 (15

140./0 CH)مول متانول  /02 OH)3H براي سوختن در شرایطSTPدهوا نیاز دارد؟ (میـزان کـربن  ، چند لیتر
0/هوا حدود  درصد است.) /04

1 (44802 (11203 (4484 (112


