
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گویی مدت پاسخ محتواي آزمونتا شماره از شمارهتعداد سؤال مواد امتحانیردیف
 دقیقه 10 )117تا  59(صفحه  7و  6، 5، 4فصل  70 61 10 شناسی زمین 1
 دقیقه 30 )166تا  71(صفحه  7و  6، 5، 4فصل  90 71 20 )2ریاضی ( 2
 دقیقه 20 )152تا  79(صفحه  9و  8، 7، 6فصل  115 91 25 )2( شناسی زیست 3

از توان در مدار الکتریکی تا آخر کتاب  2فصل  135 116 20 )2( فیزیک 4
 دقیقه 30 )104تا  53(صفحه 

ها،  پذیري گرماي واکنش از ابتداي جمع 2فصل  160 136 25 )2( شیمی 5
 دقیقه 25 )121تا  72 (صفحه  3قانون هس و فصل 

 دقیقه 115گویی: پاسخ مدت 100تعداد کل سؤال:
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 دقیقه 10گویی:  مدت پاسخ شناسی  زمین

تري دارد؟ها کدام مورد اهمیت کم یابی براي احداث سازه در مکان.61
 هاي زیرزمینی ) سطح ایستابی آب2  ها ) میزان هوازدگی سنگ1
هاي زیرزمینی ) درجه سختی آب4  ها ) درجه خرد شدگی الیه3

؟آید شناسی مهندسی به دست می هاي زیر در شاخه زمین یافتهیک از  کدام.62
.ها کاربردي است و بررسی مقاومت الکتریکی سنگ براي مطالعه ساختمان درونی زمین در نواحی معتدله) 1
.زاگرس را تعیین کرد هاي نحوه تشکیل و میزان عناصر سنگتوان  ) با استفاده از ابزارهاي پیشرفته و نوین می2
هـاي جنـوب تهـران     ابر فشـارهاي وارده بـا زمـین   هاي مناطق جنوبی تهران از نظر مقاومت در بر تار مواد سطحی زمین) رف3

.متفاوت است
گیري و ثبت انرژي بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن براي تعیین میزان تخلخل و نفوذپذیري کمک کننده است. ) اندازه4

عوارض مصرف زیادي روي در بدن است؟یک از موارد زیر مربوط به  کدام.63
 ) اختالل در سیستم ایمنی2  کم خونی) 1
) اختالل در دستگاه گوارش و کلیه4  ) کوتاهی قد3

پراکندگی کدام عنصر در محیط زیست باشد؟ تواند منشأ به طور مستقیم یا غیر مستقیم می زغال سنگ.64
فلوئور ـ ) سلنیم4 رسنیکآ ـ ) فلوئور3 سلنیم ) کادمیم ـ2 کادمیمـ  آرسنیک) 1

توانند کدام باشند؟ به ترتیب می Bو  A ،دهد ل مقابل یک گسل معکوس را نشان میشک.65
 اردوویسین ـ سیلورین) 1
 ژوراسیک   ـ) سیلورین 2
 کامبرین ـ) اردوویسین 3
 کربونیفر ـ) ژوراسیک 4

.نام دارند .........شوند و  ي میتقسیم بند .........مواد آتشفشانی جامد بر اساس .66
بمب آتشفشانی ـ) چگالی 4 قطعه سنگ ـ) شکل 3 تفرا ـ) اندازه 2 لیپیال ـجنس ) 1

ناشی از یک زلزله داراي کدام ویژگی است؟ Sامواج  حرکتنحوه .67
هاي متوالی در امتداد حرکت موج   ها و انقباض ) کشش1
ارتعاش ذرات به موازات سطح زمین و راستاي موج) 2
 جایی ذرات عمود بر راستاي انتشار موج جابه) 3
 ارتعاش ذرات در راستاي حرکت موج) 4

 دهد؟ شناسی را نشان می کدام ساختمان زمین شکل مقابل.68
 ) چین تک شیب1
 ) تاقدیس2
 ) ناودیس3
 ) گنبد 4
 

 باشد؟ هاي ساختاري ایران می زیر به ترتیب مربوط به کدام پهنههاي  ویژگی.69
 »هایی به سن پرکامبرین تا سنوزوئیک سنگ ـهاي متوالی  ها و ناودیس تاقدیس ـ توالی رسوبی منظم«
زاگرس   ـ ایران مرکزي ـ البرز) 2 ایران مرکزي ـ زاگرس ـ البرز) 1
زاگرس ـ ایران مرکزي ـ کپه داغ) 4 ایران مرکزي ـ زاگرس ـ کپه داغ) 3

 رده چندم جهان را دارد؟بزرگترین میدان نفتی ایران کدام است و این میدان نفتی .70
 سوم ـ) میدان اهواز 2  چهارم ـ) میدان اهواز 1
 سوم ـ) میدان نفتون 4  چهارم ـ) میدان نفتون 3

  

عوارض مصرف زیادي روي در بدن است؟یک از موارد زیر مربوط به کدام.63
) اختالل در سیستم ایمنی2کم خونی)1
) اختالل در دستگاه گوارش و کلیه4) کوتاهی قد3

پراکندگی کدام عنصر در محیط زیست باشد؟تواند منشأبه طور مستقیم یا غیر مستقیم میزغال سنگ.64
فلوئور ـ ) سلنیم4رسنیکآ ـ ) فلوئور3سلنیم ) کادمیم ـ2کادمیم ـ آرسنیک)1

توانند کدام باشند؟به ترتیب میBو A،دهدککل مقابل یک گسل معکوس را نشان میشک.65
اردوویسین ـسیلورین) 1
ژوراسیک   ـ) سیلورین 2
کامبرین ـ) اردوویسین 3
کربونیفر ـ) ژوراسیک4

.نام دارند.........شوند و ي میتقسیم بند.........مواد آتشفشانی جامد بر اساس .66
بمب آتشـ) چگالی4قطعه سنگ ـ) شکل 3تفرا ـ) اندازه2ییلیپیال ـجنس ) 1

ناشی از یک زلزله داراي کدام ویژگی است؟Sامواج حرکتنحوه .67
هاي متوالی در امتداد حرکت موج   ها و انقباض ) کشش1
ارتعاش ذرات به موازات سطح زمین و راستاي موج) 2
جایی ذرات عمود بر راستاي انتشار موج جابه)3
ارتعاش ذرات در راستاي حرکت موج) 4

دهد؟شناسی را نشان میکدام ساختمان زمینشکل مقابل.68
) چین تک شیب1
) تاقدیس2
ناودیس3 (
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 دقیقه 30: گویی مدت پاسخریاضی

f(x)اگر بیشترین مقدار تابع .71 a cos x2  کدام است؟ aدو برابر کمترین مقدار آن باشد،  3
1 (6 2 (4 3 (2 4 (3 

 کند؟ مثلثاتی قرینه شود، کدام نسبت مثلثاتی مربوط به آن تغییر نمی دایرةاي روي  اگر طول نقطه.72
 ) کتانژانت4 ) تانژانت3 ) کسینوس2 ) سینوس1

mf(x)شکل مقابل، نمودار تابع .73 log (x n) هاي رنگی کدام است؟ هاي ناحیه است. مجموع مساحت 
1 (8 
2 (9 

3 (28
3 

4 (12 
 
 
 
 
 

logاگر .74 x log y3 3 xو  6 y2 2 xباشد، لگاریتم  2638 y  کدام است؟ 4 پایۀدر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

تابعی پیوسته و  f(x)اگر .75
x

f(x)
lim

x3
5 آنگاه حاصل   باشد، 103

x

x x f(x)
lim

x

2

3
3 25

2  چقدر است؟ 6

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

بریم و در نهایـت نسـبت بـه محـور      ها قرینه کرده و سپس یک واحد باال میyرا نسبت به محور  f(x) پیوستۀتابع .76
xها را در  کنیم. اگر تابع حاصل محور طول ها قرینه میx قطع کند،  2

x
xlim f( )4  چقدر است؟ 2

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

اگر .77
a

(x a) (x a)
f(x) lim

a

3 3

0
)fباشد، حاصل  2 ) f( )5  چقدر است؟ 7

1 (15  2 (( )35 7  3 (( )3 5 7  4 (36  

xتابع .78 x x k
f(x)

x k
x

2

 دقیقاً در دو نقطه ناپیوسته است؟ f(x)تابع  kمفروض است. به ازاي کدام مقادیر  1

1 (k1 0  2 (k 1  3(k 1 4 (k0 1 

حاصل .79
log x

x
lim

x x

2
20

 است؟کدام  2

 ) موجود نیست4 ) صفر3 1) 2  1) 1

حاصل .80
x

x x[x]lim
| x |

2

3  کدام است؟ 3

 ود ندارد) وج4 3) 3 1) 2 ) صفر1

تابع .81
x

f(x) x
f(x ) x

2
2

1 0
1

1 0
 هاي زیر پیوسته است؟ یک از بازه روي کدام 

1 ([ , )1  2 ([ , )01  3 (( , ]1 0  4 (( , ]01  
 

mf(x) log (x n)

1
2

1
2
3
4

2

log x log y3 3x logg x log xو 6 y2 2 xباشد، لگاریتم 2638 y کدام است؟ 4 پایۀدر
12 (23 (34 (4

f(x)  تابعی پیوسته و
x

f(x)
lim

x3
5 آنگاه حاصل   باشد، 103

x

x x f(x)
lim

2

3
xx
2 6x

چقدر است؟ 
3
22 (33 (54 (6

بریم و در نهایـت نسـبت بـه محـور   ها قرینه کرده و سپس یک واحد باال میyرا نسبت به محور f(x)پیوستۀ
xها را در کنیم. اگر تابع حاصل محور طولقرینه می قطع کند،  2

x
xlim f( ))x

4 چقدر است؟ 2
12 (13 (24 (2

a

(x a) (x a)
f(x) lim

a

3 3( )
0

aa باشد، حاصلf( ) f( )) f() f((( چقدر است؟

152 (( )( 33 (( )3(4 (36

x x x k
f(x)

x k
x

2

دقیقاً در دو نقطه ناپیوسته است؟f(x)تابع kمفروض است. به ازاي کدام مقادیر 1

k1 0kk2 (k 13(k 14 (k0 1kk

mf(x) log (x n)mlog (xlog (xm

1
2
3
4

2



 اختصاصی تجربیپرسشنامۀ .  4آزمون  پیش.  دهم یاز ۀیپا                                                               

محل انجام محاسبات

3

bcosشکل مقابل مربوط به نمودار تابع .82 xy
a sinx

2
aباشد. حاصل  می 2 b کدام است؟ 

1 (2 

2 (3
2  

3 (5
2  

4 (3 
 یک از پیشامدهاي زیر مستقل است؟ بیاید، با کدام 2عدد  در پرتاب اولدر پرتاب دو بار یک تاس، پیشامد اینکه .83

 شود. 5) پیشامد اینکه مجموع 2 شود. 4) پیشامد اینکه مجموع 1
 شود. 10) پیشامد اینکه مجموع 4 شود. 7ه مجموع ) پیشامد اینک3

0/ترتیـب   ورزشی به ورزشگاه برونـد، بـه   مسابقۀاحتمال آنکه آرش و بابک براي دیدن یک .84 0/و  4 اسـت. اگـر    3
رود. اگر آرش به ورزشگاه نرفته باشد، بـا چـه    ورزشگاه می به 025/آرش به ورزشگاه رفته باشد، بابک با احتمال 
 احتمالی بابک نیز به ورزشگاه نرفته است؟

1 (1
3  2 (3

4  3 (2
3  4 (5

7  

|P(A/اگر .85 B) P(B/و  04 | A) 0/و احتمال اینکه هیچ کدام اتفاق نیفتد،  05  Aباشد، احتمال اینکه فقط  3
 اتفاق بیفتد کدام است؟

1 (/01  2 (/02  3 (/03  4 (/04  
 مستقل هستند؟ Bو  Aپیشامد در کدام گزینه، .86

1(
A B

 2 (
A B

 3 (
A B

 4 (
A B

,هاي  هاي زیر را به داده یک از داده کدام.87 , , , , ,9 10 6 18 25 30 هاي جدیـد نسـبت    میانگین دادهاضافه کنیم تا  42
 هاي قبلی تغییري نکند؟ به میانگین داده

1 (, , ,15 19 12 18  2 (, ,19 21 14  3 (, , , ,7 15 55 17 6  4 (, , ,2 21 53 44  
و  8میـانگین نمـرات قبـل از چـارك اول     را در اختیـار داریـم. اگـر     12آموزان با میانگین  نفر از دانش 25نمرات .88

 باشد، میانگین نمرات بین چارك اول و سوم برابر چند است؟ 16میانگین نمرات بعد از چارك سوم 
1 (12 2 (13 3 (/115  4 (/12 5  

کند.  ها تغییر نمی کنیم؛ میانگین داده ها اضافه میآن را به 7و  8، 15است. اعداد  صفرآماري برابر  دادة 16واریانس .89
 ؟است کدامهاي جدید تقریباً  ضریب تغییرات داده

1 (/01  2 (/012  3 (/016 4 (/014 
درجـه فارنهایـت از    1گراد به صورت زیر باشـد و دمـاي قـم هـر روز      روز برحسب سانتی 10اگر دماي تهران در .90

F)فارنهایت است؟  درجۀروز چند  10تهران بیشتر باشد، میانگین دماي قم در این  C )9 325 
, , , , , , , , ,5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 

1 (/45 32 2 (/46 32 3 (/47 12 4 (/48 12 
 
 دقیقه 20: گویی مدت پاسخ شناسی زیست

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می.91
 » شود. می .......... کند، باعث می .........رشد گیاهی که . ةکنند ات تنظیمنوعی از ترکیب«
 هاي تمایز نیافته تشکیل ساقه از سلول را کنترل ـ ریزش برگ درختان) فرایندهاي مربوط 1
 ها ها و جوانه دانه عدم رویش ـ) تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم 2
 ها کاهش مدت نگهداري میوه ـرا تحریک  اي یاخته) تقسیم 3
 هاي بدون دانه تولید میوه ـها جلوگیري  زنی دانه ) از جوانه4

2

1

رود. اگر آرش به ورزشگاه نرفته باشدورزشگاه می به//025/آرش به ورزشگاه رفته باشد، بابک با احتمال 
احتمالی بابک نیز به ورزشگاه نرفته است؟

1 (1
32 (3

43 (2
34 (5

7
|P(A/اگر .85 B) P(B/و //04 | A) 0/و احتمال اینکه هیچ کدام اتفاق نیفتد، //05 باشد، احتمال اینک//3

اتفاق بیفتد کدام است؟
1 (/01/2 (/02//3 (/03/4 (/04/

مستقل هستند؟Bو Aپیشامد در کدام گزینه، .86

1(
A B

2 (
A B

3 (
A B

4 (
A B

,هاي هاي زیر را به دادهیک از دادهکدام.87 , , , , ,9 10 6 18 25 30 42, , , , , ,, , , هاي جدیـ میانگین دادهاضافه کنیم تا ,
هاي قبلی تغییري نکند؟به میانگین داده

1 (, , ,15 19 12 18, , ,,2 (, ,19 21 14, ,3 (, , , ,7 15 55 17 6, , , ,, ,4 (, , ,2 21 53 44, , ,,

میـانگین نمـرات قبـل از چـاركرا در اختیـار داریـم. اگـر  12آموزان با میانگین نفر از دانش25نمرات .88
باشد، میانگین نمرات بین چارك اول و سوم برابر چند است؟16میانگین نمرات بعد از چارك سوم 

1 (122 (133 (/115/4 (/12 5/
ها تغییرکنیم؛ میانگین دادهننها اضافه میآنرا به7و 8، 15است. اعداد صفرآماري برابر دادة16واریانس .89

؟استکدامهاي جدید تقریباً ضریب تغییرات داده
1 (/01/2 (/012/3 (/016/4 (/014/

ا9 ا قا1اگ ا اش ا فا1گ
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 کند؟ تکمیل می نادرست، عبارت زیر را به طور کدام گزینههاي زیر،  توجه به شکل با.92
).(گیاهان ذرت و لوبیا دیپلوئید در نظر گرفته شوند

  ».......... لوبیا است که قطعاً دانۀدر ..........  ذرت معادل بخش دانۀدر ..........  شمارةبخش «
هاي آن بیش از یک مجموعه کرومـوزومی دارد و   یاخته ـ (د) ـ )1( )1

 باشند.   هاي خود می هایی درون یاخته آمیلوپالست داراي
دانـه از   پوسـتۀ  ی از رویان است و پس از شـکافتن جزی ـ (ج) ـ )2( )2

 و مدت کوتاهی توانایی فتوسنتز دارد.  خاك خارج شده
اولین تقسیم یاختـه تخـم داراي    تر حاصل کوچک ۀیاختاز  ـ (الف) ـ )3) (3

 دو مجموعه کروموزومی، تحت اثر هورمون جیبرلین ایجاد شده است.
ــ )4( )4 ــ (ب) ـ ــه ـ ــورد      داراي یاخت ــی برخ ــه در پ ــت ک ــایی اس ه

 ژي در سیتوپالسم ایجاد شده است.دستگاه گل شده توسط هاي تولید ریزکیسه

 توان سبب تغییر سرالد .......... در گیاه .......... شد. ، میاگر با ایجاد پوششی روزهاي تابستانی را کوتاه کنیم.93
 شبدر ـ ) رویشی به سرالد زایشی2 داوودي ـ ) رویشی به سرالد زایشی1
گوجه فرنگی ـ رویشی ) زایشی به سرالد4 داوودي ـ رویشی ) زایشی به سرالد3

 ؟شود نمیهمکاري همراه با سود بین دو جاندار محسوب  ،کدام رابطه.94
 ) مورچه با درخت آکاسیا2  ) زنبور با درخت آکاسیا1
 گیاه لوبیا ریشۀ) ریزوبیوم با 4 شکل حشره با گیاه تنباکو ) نوزاد کرمی3

 است؟ متفاوتها  بندي با بقیه گزینه هاي دفاعی گیاهی از نظر طبقه کدام گزینه از پاسخ.95
  ها ) فعالیت کامبیوم2 اي یاخته دیوارة) سیلیسی شدن 1
 اي اعتیادآور از تنباکو ) تولید ماده4  جاد کرك و خار) ای3

 نقش دارد. مخالف با هورمونی داشت که .......... حاصل تالش دانشمندان ژاپنی، کشف هورمونی بود که عملی.96
 ) در درشت کردن میوه 2  ) در تولید میوه بدون دانه1
 ) در جوان نگه داشتن گل گیاه   4 ) در کاهش پتانسیل آب نگهبان روزنه  3

 شود؟ هاي زیر رشد نابرابر اندام مشاهده می در چند مورد از حرکت.97
 گرایی ب) زمین    مو ساقۀالف) پیچش 

 د) بسته شدن برگ گیاه گوشتخوار   ج) تاشدن برگ گیاه حساس
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

 کند. .......... آزاد می GAهاي .......... تشکیل شده است که در پاسخ به  دار، از یاخته گلوتن الیۀذرت (از غالت)،  دانۀدر .98
  الد ـ آمیالز ) پارانشیمی سه2  ) پارانشیمی دوالد ـ آمیالز1
 ) پارانشیمی دوالد ـ گلوکز4  الد ـ گلوکز ) پارانشیمی سه3

 .........شکل مقابل معرف پراکنده شدن عاملی توسط باد است که . .99
 دار است.پوسته دارد که پوسته خارجی منفذ ) دو یاخته و دو1
 ) پس از شکافتن دیواره بساك رها شده است.2
 ) براي تشکیل آن به غیر از تخمک سایر اجزاي گل نیز نقش داشته است.3
 شود. آکنه محافظت می که توسط بافت سختهایی است  رست دانه) داراي 4
 

حاصل شده است.آید،  وجود می بخشی که روي آن گل بهاز تغییر  است و برخالف .......... .......... نوعی میوه ...........100
   هلو ـ کاذب ـ سیب) 4 حقیقی ـ هلو ـ سیب) 3 هلو ـ حقیقی ـ سیب) 2 سیب ـ کاذب ـ هلو) 1

 .......... دهد، گیاهی است که گل می .......... یاهی که در طول عمر خودهر گ.101
 کند. ) یکبار ـ یک سال یا کمتر، رشد و تولیدمثل می1
 ساز، رشد قطري ایجاد کند. پنبه الد چوب ) یکبار ـ ممکن نیست با تشکیل بن2
 ماند. ) چندبار ـ داراي زمین ساقه است و در خاك باقی می3
 الد آوندساز، رشد قطري ایجاد کند. ممکن است با تشکیل بن ) چندبار ـ4

توان سبب تغییر سرالد .......... در گیاه .......... شد.، میبا ایجاد پوششی روزهاي تابستانی را کوتاه کنیم
شبدر ـ ) رویشی به سرالد زایشی2داوودي ـ ویشی به سرالد زایشی

گوجه فرنگی ـ رویشی ) زایشی به سرالد4داوودي ـ رویشی ایشی به سرالد

؟شودنمیهمکاري همراه با سود بین دو جاندار محسوب ،م رابطه
) مورچه با درخت آکاسیا2نبور با درخت آکاسیا

گیاه لوبیا ریشۀ) ریزوبیوم با 4شکل حشره با گیاه تنباکووزاد کرمی

است؟متفاوتها بندي با بقیه گزینههاي دفاعی گیاهی از نظر طبقهم گزینه از پاسخ
ها) فعالیت کامبیوم2 ه ايیاخته دیوارةسیلیسی شدن 

اي اعتیادآور از تنباکو) تولید ماده4ییجاد کرك و خاری

نقش دارد.مخالف با هورمونی داشت که ..........صل تالش دانشمندان ژاپنی، کشف هورمونی بود که عملی
) در درشت کردن میوه 2در تولید میوه بدون دانه

) در جوان نگه داشتن گل گیاه   4در کاهش پتانسیل آب نگهبان روزنه  

شود؟هاي زیر رشد نابرابر اندام مشاهده میچند مورد از حرکت
گرایی ب) زمینموساقۀ) پیچش 

د) بسته شدن برگ گیاه گوشتخوارتاشدن برگ گیاه حساس
) صفر34) 23) 12

کند........... آزاد میGAهاي .......... تشکیل شده است که در پاسخ به دار، از یاختهگلوتنالیۀذرت (از غالت)،دانۀ
الد ـ آمیالز ) پارانشیمی سه2ارانشیمی دوالد ـ آمیالز

) پارانشیمی دوالد ـ گلوکز4الد ـ گلوکز ارانشیمی سه

ک ا ا ط ت ل ا ش اک ف ل قا کل
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 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می جملۀ دکدام مور.102
 ..........»و قطعاً د ندار .......... که  ها جانورانی هستند افشان گرده اغلب«
 .دننیاز دار سانتریولهاي خود به دو جفت  ـ براي تقسیم یاخته براي انتقال گازهاي تنفسی خود به گردش خون نیاز) 1
 .هستندهاي پیکري دوالد  داراي والدینی با یاختهـ   فرابنفش براي پرتوهاي اي گیرنده) 2
 .  باشند میعدسی براي هر چشم مرکب خود  چندینداراي تنفس نایدیسی دارند ـ ) 3
 رند.ـ اسکلت داخلی دا ها در شب وابستگی براي تغذیه به باز شدن گل )4

؟وجود داردو تتراد  هاي دختري کروموزومامکان پیدایش به ترتیب  آلبالو گل هاي در کدام حلقه.103
 فقط اول و دوم ـ سوم و چهارمفقط ) 2 ها   حلقه همۀـ  فقط سوم و چهارم) 1
 ها ـ فقط سوم و چهارم حلقه همۀ) 4 دوم ـ فقط سوم و چهارماول و  فقط )3

کند؟ زیر را به درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت.104
  ..........» نیستممکن  .......... در گیاه«
 باشد.پوستک عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي   ـ توت فرنگی )1
 هاي معبر باشد. مانند داراي یاخته ـ بخش کوتاه و تکه الله )2
 است رشد افقی داشته باشد.هاي جدید  ـ بخشی که محل پیدایش پایه زنبق )3
 بزرگ باشند. هستۀ یی باها کننده مواد غذایی، داراي یاخته بخش متورم ذخیره ـ زمینی سیب )4

؟ روي خواهد دادشروع فرایند لقاح کدام اتفاق پس از .105
  هاي فولیکولی اطراف تخمک    یاخته ماندة باقیحاوي  الیۀ ها از ) عبور اسپرم1
 اي شفاف   ژله الیۀ زومی سر اسپرم و هضمآکرو کیسۀشدن  ) پاره2
  و تشکیل سلول تخم  بالغ اسپرم و تخمک هستۀ) ادغام 3
 ادغام غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه) 4

کند؟ زیر را به طور صحیح تکمیل میجملۀ کدام گزینه، .106
 »قطعًا در ..........ت بیشتري برخوردار است، ها که اشتباه در آن از اهمی در نوعی تقسیم هسته در یاخته«
 شوند. ها مضاعف و فشرده می یا مراحلی از آن کروموزوم ) مرحله1
 باشند. درون هسته متصل می هاي هاي دوك به سانترومر کروموزوم ) هر متافاز، رشته2
 کند.  نسبت به پروفاز قبل از آن تغییر نمی ر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي یاخته) طی ه3
 شود. دوك متصل می رشتۀ هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دو یل رشته) زمان شروع تشک4

بالغ و سالم، صحیح است؟ سالۀ 30کدام گزینه در ارتباط با زن .107
 شود. قبل از آغاز تحلیل جسم زرد انجام می HCGآمیز، عمل جایگزینی و ترشح هورمون  ) در صورت لقاح موفقیت1
 باشد. تخم می یاختۀها و تشکیل  باشد، محل لقاح گامت تحت اثر هورمون استروژن می هر اندام دستگاه تولیدمثل زنان که) 2
 شود. درونی بالستوسیست ایجاد می تودةهاي  رحم توسط یاختهدیوارة د انگشتی در بالستوسیست، زوای) بعد از جایگزینی 3
 باشد. تخم و تشکیل موروال می یاختۀ) هر اندام داراي پوشش مخاطی مژکدار در سطح درونی خود، محل شروع تقسیم میتوز 4

.......... نیستممکن  .......... در جانوران.108
 لقاح دو طرفی مشاهده شود.ـ  ) با قابلیت انجام تنفس پوستی1
 یه دیده شود. ترین شکل کل پیچیده ـ ) با توانایی انجام بکرزایی2
 ماده انجام شود. لقاح در بدن جانورـ  اي روده ) داراي غدد راست3
 نوزاد توسط غدد شیري مادر صورت پذیرد.   تغذیۀـ  ) داراي غدد نمکی4

کدام عبارت در مورد شکل زیر صحیح است؟.109

 شوند.    بارور می» ج«هاي (اسپرم) تولید شده در بخش  توسط زامه» ب«هاي تولید شده در بخش  ) گامت1
 تواند دیده شود. می» ج«برخالف بخش » الف«هاي بخش  هاي همتا از طول در کنار هم در یاخته ) قرارگیري کروموزوم2
 . گیرد شکمی قرار می حفرة معادل اندامی در بدن یک زن سالم و بالغ است که به طور کامل در خارج از» ج«) بخش 3
 شوند.  ، در طی لقاح دو طرفی از بدن جانور خارج می»ب«هاي تولید شده در بخش برخالف گامت» الف«هاي تولید شده در بخش ) گامت4

باشد.پوستک عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي  ـ توت فرنگی )1
هاي معبر باشد. مانند داراي یاخته ـ بخش کوتاه و تکهالله )2
جدید  ـ بخشی که محل پیدایش پایهزنبق )3 است رشد افقی داشته باشد.هاي
بزرگ باشند. هستۀ یی باهاکننده مواد غذایی، داراي یاخته  بخش متورم ذخیره ـ زمینی سیب )4

؟ روي خواهد دادشروع فرایند لقاح کدام اتفاق پس از .105
هاي فولیکولی اطراف تخمک    یاخته ماندة باقیحاوي  الیۀها از ) عبور اسپرم1
اي شفاف   ژله الیۀزومی سر اسپرم و هضمآکرو کیسۀشدن  ) پاره2
و تشکیل سلول تخم  بالغ اسپرم و تخمک هستۀ) ادغام 3
ادغام غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه) 4

کند؟زیر را به طور صحیح تکمیل میجملۀ کدام گزینه، .106
»قطعًا در ..........ییت بیشتري برخوردار است، ها که اشتباه در آن از اهمیدر نوعی تقسیم هسته در یاخته«
شوند. ها مضاعف و فشرده مییا مراحلی از آن کروموزوم ) مرحله1
باشند. درون هسته متصل می هاي هاي دوك به سانترومر کروموزوم) هر متافاز، رشته2
کند.  نسبت به پروفاز قبل از آن تغییر نمیهر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي یاخته) طی ه3
شود. دوك متصل میرشتۀ هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دوکک یل رشته) زمان شروع تشک4

بالغ و سالم، صحیح است؟سالۀ30کدام گزینه در ارتباط با زن .107
شوقبل از آغاز تحلیل جسم زرد انجام میHCGآمیز، عمل جایگزینی و ترشح هورمون ) در صورت لقاح موفقیت1
باشد تخم می یاختۀها و تشکیل  باشد، محل لقاح گامتتحت اثر هورمون استروژن میهر اندام دستگاه تولیدمثل زنان که)2
درونی بالستوسیست ایجاتودةهاي  رحم توسط یاختهدیوارة یید انگشتی در بالستوسیست، زوای) بعد از جایگزینی 3
تخم و تشکیل موروال مییاختۀ) هر اندام داراي پوشش مخاطی مژکدار در سطح درونی خود، محل شروع تقسیم میتوز 4

..........نیستممکن ..........در جانوران.108
لقاح دو طرفی مشاهده شود.ـ) با قابلیت انجام تنفس پوستی1
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تقسـیم  شـروع  هـاي اکتـین و میـوزین مـؤثر در      د سـبب افـزایش فعالیـت پـروتئین    نتوان هاي زیر می کدام هورمون.110
د؟  نیاخته در سلول هدف خود شو میان

 در زنان FSHد)  در مردان  FSHج)  در مردان  LHب)  رمون رشد الف) هو
 ) ب، د4 ) الف، د  3 ) ب، ج 2 ) الف، ج  1

مشاهده کنیم. .......... اي پیکري یاخته توانیم نمیهاي بدن یک مرد سالم و بالغ،  در بافت.111
 Y یفاقد کروموزوم جنس) Y 2 یکروموزوم جنس کی ي) دارا1
 کی ةشمار کروموزوم کی يدارا) 4 کی ةشماردو کروموزوم  از شیب يدارا )3

است؟ نادرست صورت مساوي،  به یاختۀ میان گیاهی با قدرت تقسیم هسته و تقسیم یاختۀ یک دربارةکدام گزینه .112
هـاي دوك در سیتوپالسـم    هـا در قطبـین یاختـه، رشـته     ممکن است در زمان تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم )1

 شوند. مشاهده
 شوند.   گلژي ایجاد می ساکاریدي به نام پکتین توسط دستگاه هاي حاوي پلی یاخته، ریزکیسه ) در طی فرایند تقسیم میان2
 پذیرد.   یاخته پایان می در بخش میانی یاخته، فرایند تقسیم میان بزرگ ۀسیزکیر لیتشک زمان با ) هم3
 .شود یم گذاري هیپا یاخته تقسیم میان ندیافر یدر طهمانند تشکیل الن، پالسمودسم  لی) تشک4

کند؟  درستی تکمیل می کدام گزینه، عبارت مقابل را به.113
 .............»یاخته،  شدة ریزي فرایند مرگ برنامه«
 رخ دهد. ،اي اختهی ۀچرخاول  ۀمرحلدر  ،بال عدم اصالح آسیب به دناي هستهتواند به دن ی) نم1
 .فتدیبه راه ب زا يماریب يدر باکتری عیطب ةکشند هاي اختهی تیبه دنبال فعال تواند ی) م2
 باشد.   نقش داشتهرندگان برخی از پ ینیانگشتان در دوران جن یانیم هاي در حذف پرده تواند ی) م3
 آغاز شود. یعوامل خارج ریثأتحت ت تواند ی) نم4

مترشـحه از هیپـوفیز    .......... هیپوتاالموس همانند هورمـون  .......... در بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از.114
مؤثر باشد.  .......... تواند پیشین، می

   ینینابیب هاي اختهی از تستوسترون ترشح بر ـ FSH ـ یعصب یترشح ۀاختی) 1
   ینینابیب هاي اختهیبر ترشح تستوسترون از  ـ LH ـ یرعصبیغ زری درون ۀاختی) 2
  یجنس هاي اختهی ةکنند یهتغذ هاي اختهی نحوي بر فعالیت به ـ FSH ـ یعصب یترشح ۀاختی) 3
ها و استخوان ها چهماهی رشد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر ـ LH ـ یرعصبیغ زری درون ۀاختی) 4

.......... هاي پوششی روده، بالفاصله پس از در تقسیم یاخته.115
 شود. ومرها، سیتوپالسم یاخته تقسیم میهاي دوك متصل به سانتر ) کوتاه شدن رشته1
 رسند.   ها به حداکثر فشردگی خود می هاي دوك، کروموزوم تشکیل رشته  )2
 کنند. ها به سمت دو طرف یاخته حرکت می آندوپالسمی، سانتریولشبکۀ کامل  تجزیۀ) 3
 ند.شو کروماتیدهاي خواهري از هم جدا میها در استواي یاخته،  ) ردیف شدن کروموزوم4

 

 دقیقه 30: گویی مدت پاسخ فیزیک

اي کـه جریـان    رو است. در لحظه نمودار توان گرمایی یک مقاومت براساس جریان عبوري از آن مطابق شکل روبه.116
 است، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت چند ولت است؟ A1عبوري 

1 (25 
2 (40 
3 (64 
4 (81 

متصـل اسـت، آب درون    V200اهم که به ولتـاژ   100ي به مقاومت چند ثانیه زمان الزم است تا یک رساناي فلز.117
گرم است و دماي جوش آب در  300به دماي جوش برساند؟ آب درون لیوان  ،است C27لیوانی را که دماي آن 

Jي آب درون لیوان  و ظرفیت گرمایی ویژه C97محیط 
KgK

Jو ظرفیت گرمـایی لیـوان    4000
K

از (اسـت   800
 )پوشی کنید. اتالف انرژي چشم

1 (250 2 (350 3 (1300 4 (1900 

P(W)

0

160

2
I (A)

ۀسییزکیر لیتشک زمان باهم پذیرد.   یاخته پایان می در بخش میانی یاخته، فرایند تقسیم میان بزرگ کک
.شود یم گذاري هیپا یاخته تقسیم میان ییندیافریدر طهمانند تشکیل الن، پالسمودسم  لیشک

کند؟ درستی تکمیل میم گزینه، عبارت مقابل را به
.............»یاخته، شدة ریزي یند مرگ برنامه

رخ دهد. ،ه اياختهی ۀچرخاول ۀمرحلدر ،ننبال عدم اصالح آسیب به دناي هستهتواند به دن یم
عیطبةکشندهاي اختهی تیبه دنبال فعال تواند یم .فتدیبه راه ب   زايماریب يدر باکترععی بب
برخی از پ ینیانگشتان در دوران جنننیییانیم هاي در حذف پرده تواند یم باشد.   نقش داشتهپرندگان نن
آغاز شود. یعوامل خارج ریثأتحت ت تواند یم

مترشـحه از هیپـوفیز  ..........هیپوتاالموس همانند هورمـون ..........بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از
مؤثر باشد. ..........تواندین، می

 ننییینببییینابببیبهايییاختهیازتستوسترونترشحبرـFSHبب ـ یعصب یترشح ۀاخت
یغ زری درون ۀاخت  ننییینببییینابببیبهايییاختهیبر ترشح تستوسترون از ـLHبب ـ ییرعصبی
سسیجنسهايییاختهیةکنندیهتغذهايییاختهینحوي بر فعالیتبهـFSHبب ـ یعصب یترشح ۀاخت
یغ زری درون ۀاخت هاو استخوانهاییچهماهیرشدبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برـLHبب ـ ییرعصبی

..........هاي پوششی روده، بالفاصله پس ازتقسیم یاخته
شود. ومرها، سیتوپالسم یاخته تقسیم میهاي دوك متصل به سانترکوتاه شدن رشته
رسند.   ها به حداکثر فشردگی خود میهاي دوك، کروموزوم تشکیل رشته

کنند. ها به سمت دو طرف یاخته حرکت میآندوپالسمی، سانتریولشبکۀکامل  جزیۀ
ند.شوکروماتیدهاي خواهري از هم جدا میها در استواي یاخته، دیف شدن کروموزوم

پاپپپاسخخسسخخسخ قییقیققهققهقه30:گوگگوگویییییییییییییییممددممددمممدت دققییققییق
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 V32برابـر   bو  aي  دهد. اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطه رو، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می شکل روبه.118
 چند آمپر است؟ R2باشد، جریان عبوري از مقاومت 

1 (4
3 2 (8

3 

3 (2
7 4 (5

7 

اند. با بستن کلید چه تعداد از تغییرات زیر در اختالف پتانسیل رخ  در شکل زیر همگی یکسان Cو  A ،Bهاي  المپ.119
 دهد؟ یم

  کند. تغییر نمی Bو  Aالف) اختالف پتانسیل دو سر 
 یابد. درصد کاهش می 50اندازة به  Cب) اختالف پتانسیل دو سر 

 یابد. افزایش می %50اندازة به  Bو  Aهاي  ) هر یک از اختالف پتانسیلج
 یابد. به صفر کاهش می C) اختالف پتانسیل دو سر د
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

 کند؟ چند اهم تغییر می Bو  Aنقطۀ مقاومت معادل بین دو  Kرو با بستن کلید  در مدار شکل روبه.120
 
 ) صفر1
2 (1 
3 (2 
4 (3 
 
 

از راسـت بـه چـپ     Vو  Iسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سـمت بـاال ببـریم،     رو، ولت در مدار روبه.121
 کند؟ چگونه تغییر می

 ) ثابت، کاهش1
 ) ثابت، افزایش2
 ) کاهش، کاهش3
 ) کاهش، افزایش4
 

 چند اهم باشد تا توان مصرفی در مدار خارجی بیشینه باشد؟ Rدر مدار مقابل مقاومت .122
 
 
1 (4 
2 (10 
3 (/08  
4 (6 
 
 

Aدر شکل زیر اگر .123 BV V V20  باشد، جریانI  چند آمپر است؟ 
 
1 (10 
2 (8 
3 (6 
4 (4 
 

a R1 6
R2 3

R3 6

b

A B C

A3B

6 6
12

3

r 0

R

A

V

/ V12 5

r 4 R
3

2

4

4

5 20
4

AIB
I

3) 24) 13) 2) صفر1
کند؟چند اهم تغییر میBوAنقطۀ مقاومت معادل بین دو Kرو با بستن کلید در مدار شکل روبه.120

) صفر1
2 (1
3 (2
4 (3

از راسـتVوIسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سـمت بـاال ببـریم،  رو، ولتدر مدار روبه.121
کند؟چگونه تغییر می

) ثابت، کاهش1
) ثابت، افزایش2
) کاهش، کاهش3
) کاهش، افزایش4

چند اهم باشد تا توان مصرفی در مدار خارجی بیشینه باشد؟Rدر مدار مقابل مقاومت .122

1(4
2 (10

A3B

6 6
12

3

0

R

A

V

/ V5/
R

3

2
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- +

V

درصـد افـزایش    25به ولتاژ ثابتی متصل است، سیم را آنقدر بکشیم تا طول سیم  ABاگر در حالی که دو سر سیم .124
 کند؟ (دماي سیم را ثابت فرض کنید.) یابد، توان مصرفی در این سیم چند درصد تغییر می

1 (25 2 (20 3 (64 4 (36 

qکه  q2و  q1ذرة در شکل دو .125 q1 سـو   اند، روي میز افقی و تحت تأثیر میدان درون و داراي تندي یکسان 2
 جرم آنها را درست بیان کرده است؟مقایسۀ و همچنین  q2و  q1اند. کدام گزینه عالمت  قرار گرفته

1 (q1  منفی ـq2  ذرة مثبت ـq1 تر است.   سنگین 
2 (q1  مثبت ـq2  ذرة منفی ـq1 تر است. سبک 
3 (q1  وq2 ذرة اند ـ  مثبتq1 تر است. سبک 
4 (q1  وq2 ذرة اند ـ  منفیq1 تر است. سنگین 
 

54چیز مطابق شکل عمود بر میدان الکتریکی یکنـواختی بـه شـدت    با بار منفی و جرم نا  یک ذره.126 نیوتـون بـر    10
42کولن با سرعت  کـه ذره بـدون انحـراف بـه     بـراي آن پرتاب شده است. سمت داخل صفحه  بهمتر بر ثانیه  10

 چند تسال باید باشد؟  آن اندازة جهت میدان مغناطیسی نسبت به این صفحه و  ،مسیر خود ادامه دهد
 
1 (  ،05/0 
2 ( ،05/0 
3 (  ،20
4 ( ،20   

 50به طول  abسیم  ،تسال قرار گرفته است 2/0مطابق شکل مداري به صورت عمود بر میدان مغناطیسی به شدت .127
ـ  abنیروي وارد بر سیم  kمتر روي این مدار قرار دارد با بستن کلید  سانتی آن چنـد نیوتـون   انـدازة  و  یدر چه جهت
 است؟

1 (  ،4  
2 ( ،4/0   
3 (  ،4/0  
4 ( ،4 
 
 

مربع عمودند. صفحۀ ها بر  کنند. سیم مطابق شکل چهار سیم راست و بلند و موازي از چهار رأس یک مربع عبور می.128
) در جهـت کـدام بـردار    1گذرد. نیروي وارد بـر سـیم (   در جهت نشان داده شده در شکل می Iاز هر سیم جریان 

 است؟
1 (B 
2 (D 
3 (A 
4 (C 

مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میـدان مغناطیسـی هـر     Iدو سیم موازي بسیار بلند حامل جریان .129
 به کدام شکل درست است؟ Mنقطۀ یک از دو سیم در 

 
1( 2( 
 
 

 
3( 4( 
 

( )1
( )2

CD

A B

( )2

( )3

( )1

( )4

M B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

M
B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

cm3 cm3 I I2I I1

M

cm3

R 4

r 1
V20

b a

- +

V

4چیز مطابق شکل عمود بر میدان الکتریکی یکنـواختی بـه شـدت  با بار منفی و جرم نا ذره نیوتـون بـر  10
42ن با سرعت  نن کـه ذره بـدون انحـراف بـه   بـراي آن پرتاب شده است. سمت داخل صفحه بهمتر بر ثانیه  10

چند تسال باید باشد؟ آن اندازة جهت میدان مغناطیسی نسبت به این صفحه و ،ر خود ادامه دهد

 ،05/0
 ،05/0

 ،20
 ،20 

50به طول abسیم ،تسال قرار گرفته است2/0بق شکل مداري به صورت عمود بر میدان مغناطیسی به شدت 
ـ abنیروي وارد بر سیم kمتر روي این مدار قرار دارد با بستن کلید ی  آن چنـد نیوتـون  انـدازةو ـ ـ یدر چه جهت
ت؟
،4 
 ،4/0 

 ،4/0 
 ،4

مربع عمودند. صفحۀ ها بر کنند. سیمبق شکل چهار سیم راست و بلند و موازي از چهار رأس یک مربع عبور می
) در جهـت کـدام بـردار  1گذرد. نیروي وارد بـر سـیم ( در جهت نشان داده شده در شکل میIر سیم جریان 

ت؟
B
D

A B

( )(
( )))))

R 4

r 1
V20

b a
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(A) (B)

بدون حضـور   Bو در شکل است ي در حضور میدان مغناطیسی نشان داده شده  ا ساختار مغناطیسی ماده Aدر شکل .130
 تواند باشد؟  هاي زیر می این ماده کدام یک از گزینه ،شود میدان نمایش داده می

 ) مس  1
 ) کبالت  2
 ) آلومینیم 3
 ) پالتین 4
 

/شده در یک پیچه به صورت  القامحرکۀ معادله نیروي .131 sin t0 8 تناوب چرخش پیچـه  دورة . است SIدر  4
 چند ثانیه است؟ 

1 (2 2 (5/0   3 (4  4 (1  
B/، لوال شده است و میـدان مغناطیسـی یکنـواختی بـه صـورت      yشکل به محور  مطابق شکل قابی مربع.132 i0 2B ii  در

sin37/است و  cm20وبر است؟ (ضلع مربع   محیط برقرار است. شار مغناطیسی گذرنده از قاب چند میلی 0 6( 
1 (/3 2  
2 (/2 4  
3 (/6 4  
4 (/4 8 
 

هـاي مجـاور سـیملوله، در     در مدار شکل مقابل، مقاومت رئوستا در حال کاهش است. جهت جریان القایی در حلقه.133
 کدام شکل صحیح است؟

   )1) شکل (1
 )2) شکل (2
 )2) و (1) شکل (3
 کدام   ) هیچ4
 

0/در مدار شکل مقابل، ضریب خودالقایی سیملوله .134 هانري بـوده و مقاومـت الکتریکـی آن صـفر اسـت. انـرژي        05
 ذخیره شده در سیملوله، چند ژول است؟

1 (/7 2  
2 (/3 6  
3 (/02  
4 (/01  

القـایی ......... و  محرکـۀ  اي که جریان الکتریکی گذرنده در یک مولد جریان متناوب بیشینه است، نیروي  در لحظه.135
 شار مغناطیسی ......... است. 

 ) صفر ـ بیشینه4 ) بیشینه ـ صفر3 ) صفر ـ صفر2 ) بیشینه ـ بیشینه1
 
دقیقه 25: گویی مدت پاسخ شیمی

) برابر ......... است و اگر در این واکنش، گرماي مبادلـه  4( شمارةهاي داده شده، آنتالپی واکنش  با توجه به واکنش.136
83/شــده برابــر   N)نیتــروژن مونواکســید   کیلــوژول باشــد، ......... گــرم دي   82 O)2  شــود؟   تولیــد مــی

(N ,O g.mol )114  ها را از راست به چپ بخوانید.) ترتیب گزینه (به 16
) C(s ,1 گرافیت ) N O(g) CO(g) N (g) ; H kJ2 2 1 193  
) C(s ,2 گرافیت ) O (g) CO (g) ; H kJ2 2 2 265  

/) CO (g) CO(g) O (g) ; H kJ2 2 33 2 2 525 5   
) N (g) O (g) N O(g) ; H ?2 2 2 44 2 2  

1 (/ /19 3 3815  2 (/ /38 6 3815  3 (/ /19 3 5905  4 (/ /38 6 5905  

( )2 ( )1

R 5

V12

r 1

37 x
z

y

ع
37/است و cm20وبر است؟ (ضلع مربع  محیط برقرار است. شار مغناطیسی گذرنده از قاب چند میلی 0 6//

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

هـاي مجـاور سـدر مدار شکل مقابل، مقاومت رئوستا در حال کاهش است. جهت جریان القایی در حلقه.133
کدام شکل صحیح است؟

 )1) شکل (1
)2) شکل (2
)2) و (1) شکل (3
کدام   ) هیچ4

0/در مدار شکل مقابل، ضریب خودالقایی سیملوله .134 هانري بـوده و مقاومـت الکتریکـی آن صـفر اسـت/05
ذخیره شده در سیملوله، چند ژول است؟

1 (/7 2/
2 (/3 6/
3 (/02/
4 (/01/

القـایمحرکـۀ  اي که جریان الکتریکی گذرنده در یک مولد جریان متناوب بیشینه است، نیروي در لحظه.135
شار مغناطیسی ......... است. 

) ( )

R 5

V12

r 1

37 x

y
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با در نظر گرفتن آنتالپی پیوندهاي داده شده و واکنش زیر، گرماي الزم براي تصعید یک مول ید چند کیلوژول بـر  .137
 مول خواهد بود؟

HI(g) H (g) I (s) , H kJ2 22 53   
1 (31 
2 (31  
3 (62 
4 (62  

CaCO ةنشـد با توجه به انجام واکنش موازنه .138 (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)3 2 2 در  2
ثانیـه   40تا  20زمانی  بازةدر  (HCl(aq))ظرف سرباز و جدول زیر، سرعت متوسط مصرف هیدروکلریک اسید 

molبرحسب  .min ترتیـب از راسـت بـه چـپ کـدام اسـت؟        و همچنین زمان پایان واکنش برحسب ثانیه، به 1

/(H ,Cl ,C ,O g.mol )11 35 5 12 16  
1 (/,70 00225  
2 (/,70 0045  
3 (/,50 0045  
4 (/,50 00225  

دهـد.   سرعت گرما را انتقال می کنند که به هایی استفاده می هاي خود از بسته دیدگی ورزشکاران براي درمان آسیب.139
ب است. اگر طی واکنش زیر مقداري آمونیوم نیترات را هاي یونی در آ ها، انحالل برخی ترکیب اساس کار این بسته

رسد. سرعت انحالل این ترکیب  می %40دقیقه، درصد جرمی محلول به  5لیتر آب وارد کنیم، پس از  میلی 150در 
H)یونی چند مول بر دقیقه است؟  ,N ,O g.mol )11 14 16  

H ONH NO (s) NH (aq) NO (aq) (d g.ml )2
1

4 3 4 3 بآ رد1

1 (/015  2 (/025  3 (/075  4 (/125  
 رابطـۀ زمانی معـین،   فاصلۀکننده در یک واکنش شیمیایی گازي فرضی در  میان تغییرات غلظت مولی مواد شرکت.140

[A]تواند باشد؟                       این واکنش می زیر برقرار است. کدام نمودار مربوط به [B] [C]
t t t

2
2  

 

1 (

وم تظلغ یل

مز نا

A

B

C 2 (

تعرس

نامز
A

B

C 

3 (

لوم

مز نا

A

B

C
  4 (

مجح

نامز

A

B
C

 

 

I I H I H H
151 298 436

دنویپ
دنویپ یپلاتنآ (kJ.mol )1

/ / / /
/ / /

80 70 60 50 40 30 20 10 0
64 50 64 55 65 32 65 98

1 48 1 48 110 0

)هیناث( نامز
)مرگ( شنکاو طولخم مرج
)مرگ( دیسکا يد نبرک مرج

/( , , , g/

/,70 00225/,

/,70 0045/,

/,50 0045/,

/,50 00225/,

استفاده میهاي خود از بستهدیدگیشکاران براي درمان آسیب دهـد. سرعت گرما را انتقال میکنند که بههایی
ب است. اگر طی واکنش زیر مقداري آمونیوم نیترات را هاي یونی در آها، انحالل برخی ترکیبس کار این بسته

رسد. سرعت انحالل این ترکیب می%40دقیقه، درصد جرمی محلول به 5لیتر آب وارد کنیم، پس از میلی150
H)ی چند مول بر دقیقه است؟  ,N ,O g.mol )1,N ,O

H ONH NO (s) NH (aq) NO (aq) (d g.ml )H O2OOO
1

4 3NONO 4 3
بآرد

/015/2 (/025/3 (/075/4 (/125//

رابطـۀ زمانی معـین، فاصلۀکننده در یک واکنش شیمیایی گازي فرضی در ن تغییرات غلظت مولی مواد شرکت

[A]تواند باشد؟                      این واکنش میبرقرار است. کدام نمودار مربوط به [B] [C]
t t t2

وم تظلغ  تظلتظیل

مز

A

B

C2(

تعتتتعرس

نامز
AAA

BB

C

ممجح

/ / / /
/ / /

80 70 60 50 40 30 20 10 0
64 50 64 55 65 32 65 98/ // / / //

1 48 1 48/ // / 110 0//

)هیناث  ( نامز
)مرگ( شنکاو طولخم مرج
)مرگ(دیسکا يد نبرک مرج
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 40هاي زیر مربوط به واکنش میان گازهاي هیدروژن و بخار ......... رنگ ید باشد، سرعت واکنش پس از  اگر شکل.141
mol.........دقیقه برابر  .L .h1 نه را چهـار لیتـري   مـول از مـاده و سـاما    004/ارز با  باشد. (هر ذره را هم می 1

 فرض کنید.)
 
 
   0045/) آبی ـ 1
  0045/) بنفش ـ 2
   018/) آبی ـ 3
 018/) بنفش ـ 4
 
 
 
 

 کدام گزینه درست است؟باشد. با توجه به آن  نمودار مقابل مربوط به تبدیل مالتوز به گلوکز می.142
C: است نشده(واکنش موازنه  H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 6( 

توان گفت طی این واکنش، قنـد خـون بـه     ) می1
شود.   گندم تبدیل می جوانۀقند 

مربوط به  bمربوط به گلوکز و نمودار  a) نمودار 2
 مالتوز است.

نخسـت   دقیقۀ) تفاوت سرعت واکنش در هفت 3
ــۀو هفــــت  ــر   دقیقــ ــه تقریــــب برابــ دوم بــ

/ mol.L .min1  است. 10001

]) طی این واکنش، 4 ]
t همـۀ توان براي  را می 

 کننده در واکنش تعریف کرد. مواد شرکت
 

 هستند؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام.143
 ها است. تاي کمتر از ردپاي سوختن سوخ الف) ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه

 شـود، بـه مصـرف    غذایی که در جهان فراهم مـی  30%دهد که ساالنه حدود  پنهان ردپاي غذا نشان می چهرةب) 
 رسد. نمی    

1دهند که  ج) آمارها نشان می
 مردم جهان گرسنه هستند. 7

 کنونی مصرف غذا پیش برویم، مساحت مورد نیاز زمین براي تـأمین غـذا  شود که چنانچه با الگوي  بینی می د) پیش
 ، دو برابر مساحت مورد نیاز در حال حاضر است.2040در سال     
 ) الف، ب و د4 ) الف، ج و د3 ) ب، ج و د2 ) الف، ب، ج و د1

 

15
30

4515
30

4515
30

45

کدام گزینه درست است؟باشد. با توجه به آن نمودار مقابل مربوط به تبدیل مالتوز به گلوکز می.142
C: است نشده(واکنش موازنه  H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 6H O (aq) H O(l) C H OC H O (aq) H O(l) C H O(

توان گفت طی این واکنش، قنـد خـون بـه     ) می1
شود.   گندم تبدیل میجوانۀقند

مربوط به bمربوط به گلوکز و نمودار a) نمودار 2
مالتوز است.

نخسـت  دقیقۀ) تفاوت سرعت واکنش در هفت 3
ــۀو هفــــت  ــر  دقیقــ ــه تقریــــب برابــ دوم بــ

/ mol.L .min1 1ii0001/ .است

]) طی این واکنش، 4 ]
t همـۀ توان براي  را می

کننده در واکنش تعریف کرد.مواد شرکت

هستند؟نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام.143
ها است. تاي کمتر از ردپاي سوختن سوخالف) ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه خخ

مـی 30%دهد که ساالنه حدود پنهان ردپاي غذا نشان میچهرةب)    شـود، بـهغذایی که در جهان فراهم
رسد. نمی    

1دهند که ج) آمارها نشان می
مردم جهان گرسنه هستند.7

کنونی مصرف غذا پیش برویم، مساحت مورد نیاز زمین براي تـأشود که چنانچه با الگوي  بینی می د) پیش
4
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Clکنش در واF2و  Cl2 اولیۀاگر غلظت .144 (g) F (g) ClF (g)2 2 33 مـول بـر لیتـر     4و  2ترتیب برابر  به 2
شـروع واکـنش تـا زمـان توقـف پیشـرفت آن بیـان         لحظـۀ درستی تغییرات غلظت مواد را از  باشد، کدام نمودار به

 کند؟ می

1 (

تظلغ

) 2 نامز

تظلغ

 نامز

 

3 (

تظلغ

نامز
 4 (

تظلغ

نامز
 

 
SOو در واکنش   STPاگر در شرایط .145 (g) O (g) SO (g)2 2 32 0/دقیقـه   20، در مـدت  2  SO3مـول   3

 است؟تولید شود، سرعت مصرف گاز اکسیژن برحسب لیتر بر ثانیه برابر کدام 

1 (2672 10  2 (2336 10  3 (456 10  4 (428 10  
 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت.146

 شود که جرم مولی متوسطی دارد. مولکول محسوب می الف) انسولین یک درشت
 توان پلیمر نامید. را می ها مولکول ب) تمامی درشت

 پنبه و نشاسته، هر دو سلولز است. سازندةج) واحد 
مولکولی با حالت فیزیکی جامد است که عالوه بر کـربن و هیـدروژن، اکسـیژن هـم در آن وجـود       د) سلولز درشت

 دارد.
1 (4 2 (1 3 (2 4 (3 

 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت.147
 است. CHCH2صورت  بار مصرف به ظروف یک تهیۀکار رفته در  الف) ساختار مونومر به

Cهاي هیدروژن را با یک گروه  ب) اگر در مولکول اتن، یکی از اتم N     جایگزین کنـیم، درصـد جرمـی

N)ابد. ی کاهش می 18%کربن حدود  ,C ,H g .mol )114 12 1  
 شود. خون استفاده می کیسۀپروپن در ساخت  ج) از پلی

 اتم کربن است. 4000استیرن داراي  باشد، هر مولکول پلی 500در واکنش پلیمري شدن استیرن  nد) اگر عدد 
 شود. مشاهده نمیپیوند دوگانه » اتن و سلولز نشاسته، پلی«هاي  هـ) در ساختار هیچ یک از ترکیب

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 
CHمول متانول مطابق واکنش  4مقدار .148 OH(g) CO(g) H (g)3 شود. اگر  لیتري تجزیه می 3در ظرف  22

molسرعت واکنش برابر  .L .min1 ام از شروع واکنش، چنـد درصـد مخلـوط گـازي را     20 ثانیۀباشد، در  12
 دهد؟ هیدروژن تشکیل می

1 (30 2 (40 3 (50 4 (60 
 

مز
4 (

مز نا

SOو در واکنش   STP در شرایط  (g) O (g) SO (g)2 2(g)(g) O 3O2SO (g) O (g) SSO (g) O (g(g) O(g) O 0/دقیقـه  20، در مـدت SO3مـول  //3
است؟د شود، سرعت مصرف گاز اکسیژن برحسب لیتر بر ثانیه برابر کدام 

2672 102 (2336 103 (456 104 (428 10
است؟نادرستهاي زیر تعداد از عبارت

شود که جرم مولی متوسطی دارد.مولکول محسوب می) انسولین یک درشت
 توان پلیمر نامید. را می لها مولکول تمامی درشت

پنبه و نشاسته، هر دو سلولز است.سازندةواحد 
مولکولی با حالت فیزیکی جامد است که عالوه بر کـربن و هیـدروژن، اکسـیژن هـم در آن وجـود      سلولز درشت

د.
42 (13 (24 (3

هاي زیر درست هستند؟تعداد از عبارت
است. CHCH2صورت  بار مصرف به ظروف یک تهیۀکار رفته در ) ساختار مونومر به

Cهاي هیدروژن را با یک گروه  اگر در مولکول اتن، یکی از اتم N  جایگزین کنـیم، درصـد جرمـی
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 باشند، کدام گزینه درست است؟ اتن می هاي مقابل که مربوط به دو نوع متفاوت پلی با توجه به شکل.149
 ) است.A) بیشتر از ترکیب (B) درصد جرمی کربن در ترکیب (1
اتـن   پلی هاي ) بیشتر است، زیرا تعداد شاخهA) چگالی ترکیب (2

 بیشتري در واحد حجم وجود دارد.
) شــرایط انجــام واکــنش تولیــد و در نتیجــه نــوع جاذبــه میــان 3

 ) متفاوت است.B) و ترکیب (A( ها در ترکیب مولکول
اتن سنگین، هر اتم کربن حداکثر با دو اتم کـربن دیگـر    ) در پلی4

 دهد. پیوند کوواالنسی تشکیل می
1/لیتر گاز اتن با چگالی  20اگر در شرایط آزمایش، .150 گرم بر لیتر در فرآیند بسـپارش (پلیمریزاسـیون) شـرکت     4

دسـت آمـده کـدام خواهـد بـود؟       واحـد تکرارشـونده حاصـل شـود، جـرم پلیمـر بـه        600بـا  کرده و سـاختاري  
(H ,C g.mol )11 12  

1 (21 2 (28 3 (35 4 (42 
 است؟ نادرستکدام گزینه .151

 شود. ) واکنش آبکافت متیل اتانوات در حضور کاتالیزگر سولفوریک اسید انجام می1
 هاي سیر نشده الگوي مصرفی مطلوبی نیست. استفاده از پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن) از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و 2
هـاي موجـود در محـیط خـود واکـنش داده و       ) برخی از پیوندهاي استري و آمیدي موجود در الیاف ساختگی بـا مولکـول  3

 شوند. شکسته می
 شود. میپذیر محسوب  الکتیک اسید یک پلیمر زیست تخریب ) نشاسته برخالف پلی4

 کدام گزینه درست است؟.152
کـربن اسـت؛ زیـرا نیـروي بـین مولکـولی        عـاملی هـم   هاي یک هاي چندعاملی در چربی بیشتر از الکل پذیري الکل ) انحالل1

 تري دارند. قوي
 ) شمار پیوندهاي اشتراکی در اتانول و استیک اسید برابر است.2
املی اسیدي و چند گروه عاملی الکلی وجـود دارد؛ بنـابراین قطبـی    ) یک گروه عC) در ساختار آسکوربیک اسید (ویتامین 3

 شود. بوده و در آب حل می
شود، دو اتم هیدروژن متصل بـه کـربن گـروه کربوکسـیل      سرخ وارد بدن می مورچۀ) در کربوکسیلیک اسیدي که با گزش 4

 وجود دارد.
 استر باشد؟ پلی آمید یا یک یک پلی تواند نمیهاي زیر  کدام یک از واکنش فراوردة.153

1 (n HO C C

O CH3

CH3

CH2 CH2 C

O

OH n HO C

CH3

CH
CH3CH3

CH

CH3

OH 

2 (n H N2 NH2 n HO C

CH3

CH3

CH2 OH 

3 (n HO C C

O O

OH n H N2 R NH2

4 (

O

O

n
HO

Cl

OHn HO
OH

A

B

1 (212 (283 (354 (42
است؟نادرستکدام گزینه .151

شود. ) واکنش آبکافت متیل اتانوات در حضور کاتالیزگر سولفوریک اسید انجام می1
هاي سیر نشده الگوي مصرفی مطلوبیاستفاده از پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن) از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و 2
هـاي موجـود در محـیط خـود واکـن) برخی از پیوندهاي استري و آمیدي موجود در الیاف ساختگی بـا مولکـول  3

شوند. شکسته می
شود. میپذیر محسوب  الکتیک اسید یک پلیمر زیست تخریب) نشاسته برخالف پلی4

کدام گزینه درست است؟.152
 م  کـربن اسـت؛ زیـرا نیـروي بـین عـاملی هـم   هاي یک هاي چندعاملی در چربی بیشتر از الکل پذیري الکل ) انحالل1

تري دارند. قوي
) شمار پیوندهاي اشتراکی در اتانول و استیک اسید برابر است.2
ععاملی اسیدي و چند گروه عاملی الکلی وجـود دارد؛ بنـابر) یک گروه عC) در ساختار آسکوربیک اسید (ویتامین 3

شود.بوده و در آب حل می
شود، دو اتم هیدروژن متصل بـه کـربن گـروه کسرخ وارد بدن میمورچۀ) در کربوکسیلیک اسیدي که با گزش 4

وجود دارد.
استر باشد؟پلیآمید یا یکیک پلیتواندنمیهاي زیر کدام یک از واکنشفراوردة.153

1 (C C

O CH3

CH3

CH2 CH2 C

O

OH n HO C

CH3

CH
CH3CH3

CH

CH3

OH
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هـاي زیـر درسـت     اتم کربن، چه تعداد از عبـارت  8تا  1زنجیري و یک عاملی داراي  سیرشدةهاي  با بررسی الکل.154
 خواهد بود؟

 یابد. ها در آب کاهش می پذیري الکل کربن) اختالف انحالل 8تا  4هاي کربن (از  با افزایش شمار اتم الف)
 باشند. ها در دماي اتاق در آب محلول می درصد از این الکل 70ب) 

 شود. بین مولکولی هیدروژنی مشاهده می جاذبۀالکل نخست، تنها  5ج) در 
 ها وجود دارد. گریزي این الکل کربن و ویژگی آبهاي  مستقیم میان تعداد اتم رابطۀد) 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 رو کدام است و در آن چند پیوند اشتراکی وجود دارد؟ استر روبه پلی سازندةساختار اسید .155

C

O

C

CH3

CH

CH3

C

C HH

H

C

O

O C

H

C

C HH

H

CH3
C

H

HH

C

H

O
n

CH CH3CH3 H H

 
 

1 (HO

O O

OH18 2 (HO

O O

OH16 

3 (HO

O O

OH18 4 (HO

O O

OH16 

 
 

 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام.156
 الکتیک اسید است. ) شیر ترش شده داراي پلی1
 گذارند. توانند در طبیعت به کود تبدیل شوند و به این ترتیب، ردپاي کمتري در محیط زیست به جاي می ) پلیمرهاي سبز می2
 شوند. گذشت چند ماه از رها کردن پلیمرهاي سبز در طبیعت، این ترکیبات به آب و اکسیژن تبدیل می ) با3
 روند. شمار می پذیر به هاي رسانا همگی جزء پلیمرهاي طبیعی و زیست تخریب ) پوشاك ضدآب و پالستیک4

 درست کدام است؟ گزینۀباشد،  می (D)که مربوط به ویتامین دي  با توجه به ساختار زیر.157

CH2

CH3
CH3

CH3

CH3

CH3

HO 
 

 ) همانند کلسترول، بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه کرده و برخالف کلسترول داراي گروه عاملی هیدروکسیل است.1
 شود. مولکول هیدروژن به ساختاري سیرشده تبدیل می 4) ساختاري سیرنشده و آروماتیک داشته و با جذب 2
C) فرمول مولکولی این ترکیب 3 H O28  باشد. آن مناسب نمی اندازةبوده و مصرف بیش از  44
 باشد. ) در ساختار این ترکیب، سه اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نمی4
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هاي زیر درست است؟یک از گزینهم
الکتیک اسید است.شیر ترش شده داراي پلی

گذارند. توانند در طبیعت به کود تبدیل شوند و به این ترتیب، ردپاي کمتري در محیط زیست به جاي میلیمرهاي سبز می
شوند. گذشت چند ماه از رها کردن پلیمرهاي سبز در طبیعت، این ترکیبات به آب و اکسیژن تبدیل می

روند. شمار می پذیر به هاي رسانا همگی جزء پلیمرهاي طبیعی و زیست تخریبوشاك ضدآب و پالستیک
درست کدام است؟گزینۀباشد، می(D)که مربوط به ویتامین دي جه به ساختار زیر

CH
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 باشند؟ هاي زیر درست می چه تعداد از عبارت.158
هاي عاملی)، شـش مونـومر شـرکت کنـد،      ري (با فرض درگیر شدن تمامی گروهاست الف) اگر در واکنش تولید پلی

 ها شامل پنج مولکول آب خواهد بود. فراورده
 باشد. گروه عاملی استري می 10مونومر، داراي  10استري با  ب) پلی

 باشد. می HOاستر موجود در سیب به صورت  سازندةج) ساختار الکل 
 شود. از اتیل بوتانوات در مقیاس صنعتی براي تولید شوینده با بوي آناناس استفاده مید) 

 ) الف و د4 ) ب و ج3 ) ب و د2 ) الف، ج و د1
8/کامل  تجزیۀیند ادر فر.159 استر زیر، اختالف جرم دو ترکیب آلی حاصل چنـد کیلـوگرم خواهـد     کیلوگرم از پلی 6

H)بود؟  ,C ,O g .mol )11 12 16 
1 (/31  
2 (/4 2   
3 (/7 3  
4 (/104  

 درست است؟هاي زیر  چند مورد از عبارت.160
ــدود   ــف) حـــــ 28/الـــــ ــین   6% ــی از آمـــــ ــد جرمـــــ ــازندةدرصـــــ ــی ســـــ ــد  پلـــــ آمیـــــ

C

O

(CH )2 2 C

O

N

H

C(CH )3 2 N

CH3

n
ــی   ــکیل مـــ ــروژن تشـــ ــد.  را نیتـــ دهـــ

(O ,N ,C ,H g.mol )116 14 12 1  
 شود. مولکول آب تشکیل می 999واحد تکرار شونده،  1000آمید (عبارت (الف)) با  ب) با تشکیل پلی
 است. n8آمید باال (عبارت (الف)) برابر  هاي ناپیوندي موجود در ساختار پلی ج) تعداد الکترون

 تر است. حجم خود مقاوم د) کوالر پنج برابر از فوالد هم
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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درست است؟هاي زیر چند مورد از عبارت.160
ــدود  ــف) حـــــ 28/الـــــ ــین %/6 ــی از آمـــــ ــد جرمـــــ ــازندةدرصـــــ ــی  ســـــ آم پلـــــ

O O

H CH3

n
C (CH ) C N C(CH ) NC (CH )2) C N C(CH )2) NC (CH ) C N C(CH ) NC (CH2 2) C N C(CH3 2) Nــی ــکیل مـــ ــروژن تشـــ را نیتـــ

(O ,N ,C ,H g.mol )1,N ,C ,H,N ,C ,H

شود. مولکول آب تشکیل می999واحد تکرار شونده، 1000آمید (عبارت (الف)) با ب) با تشکیل پلی
است. n8آمید باال (عبارت (الف)) برابر هاي ناپیوندي موجود در ساختار پلیج) تعداد الکترون

تر است. حجم خود مقاومد) کوالر پنج برابر از فوالد هم
1 (12 (23 (34 (4

n


