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 :شماره داوطلبي  :نام و نام خانوادگي

  دقيقه175:  مدت پاسخگويي 170: تعداد سؤال

شماره سؤاالت و مدت پاسخگوييعلوم تجربي، تعداد،  گروه آزمايشي اختصاصيعنوان مواد امتحاني آزمون 

 مدت پاسخگويي تا شماره از شماره تعداد سؤال واد امتحانيم رديف
  دقيقه20 125 101 25شناسيزمين 1
  دقيقه47 155 126 30 رياضي 2
  دقيقه36 205 156 50 شناسيزيست 3
  دقيقه37 235 206 30 فيزيك 4
  دقيقه35 270 236 35 شيمي 5

 2دفترچه شماره 

 جمعه صبح
10/4/90 

 .شودباشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز ميحق چاپ و تكثير سؤاالت پس از بر
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 2صفحه                                )A220(           زمين شناسي
شود؟ ي اتمسفر با سطحي غير از سطح زمين شروع ميشروع كدام اليه  -101

  ماگنتوسفر ) 4  هتروسفر ) 3  تروپوسفر ) 2  هوموسفر ) 1 
گيري كدام مورد، اندازه. هاي غربي كشور، باراني خواهد شدبيني كرده است، از غروب يكشنبه، هواي استاني هواشناسي پيشارهاد  -102

  بيني كارشناسان كمك بيشتري كرده است؟ به پيش
  هاي هم فشاري منحنيفاصله) 2   هاي هوا سرعت حركت توده) 1 
 روز گذشته 2تغييرات دماي هوا در ) 4   هارطوبت نسبي حال حاضر اين استان) 3 
هاي آب دريا باشد؟ ي كدام ويژگيتواند نشانهنمودار مقابل، مي  -103

اكسيژن و فشار ) 1 
  شوري و دما ) 2 
  چگالي و دما ) 3 
شوري و چگالي ) 4 

هاي اين كشور مؤثرتر بوده است؟  تشكيل درياچهكدام عامل در. هاي بسيار فراواني استكشور فنالند در شمال اروپا داراي درياچه  - 104
  هاي اقتصادي آدمي فعاليت) 2    ها رسوبگذاري يخچال) 1 
هاي هموار پيشروي دريا در زمين) 4  فروافتادگي قسمتي از زمين ) 3 
 هاي كوالبي نواحي گرم زمين عالوه بر كلريد سديم، كدامند؟ هاي محيطترين نمكفراوان  -105

سولفات كلسيم، كربنات كلسيم ) 2  ات سديم، كلريد منيزيم كربن) 1 
سولفات سديم، سولفات كلسيم ) 4 سولفات پتاسيم، سولفات منيزيم ) 3 
جالي تالك كدام است؟   -106

ابريشيمي ) 4  خاكي ) 3  صمغي ) 2  چرب ) 1 
 آب است؟ اكسيد محلول دركدام تركيب شيميايي، محصول واكنش ارتوكالز با كربن دي  -107

 1 (KCL 2 (3CaCO 3 (32COK 4 (4522 )OH(OSiK

تر است؟ اي به كدام تركيب، نزديكي قارهتركيب شيميايي متوسط بخش زيرين پوسته  -108
   درصد o2 درصد، آهك o2 درصد، سيليس o6آلومين ) 1 
   درصد o2 درصد، پيروكسن o2ول ب درصد، آمفيo6پالژيوكالز ) 2 
   درصدo3 درصد، اليوين o3 درصد، پيروكسن o4پالژيوكالز ) 3 
 درصد o2دار  درصد، پالژيوكالز كلسيمo2 درصد، آلومين o6سيليس ) 4 
نام سنگ به احتمال زياد كدام .  به دست آمده استهاي منتهي به كوه دماوند، اطالعات زيرهاي يكي از درهدر يك نمونه از سنگ  -109

  است؟ 
  گابرو ) 1 
  ريوليت ) 2 
  بازالت ) 3 
  آندزيت ) 4 

 اند؟يك قطعه كنگلومرا و يك قطعه برش در كدام مورد به طور حتم با يك ديگر متفاوت  -110
ميزان جورشدگي ) 4  ميزان گردشدگي ) 3  جنس ذرات ) 2  جنس سيمان ) 1 

؟ دي رسوبات شيميايي دخالت بيشتري دارن در ته نشيني مواد سازندهها عاملكدام  -111
  دما، فشار و تركيب شيميايي آب ) 2  فشار، چگالي و مواد محلول در آب ) 1 
ي اشباع مواد محلول نوع جانوران محيط، دما و درجه) 4  عمق آب، فشار و دوري و نزديكي به ساحل ) 3 
. شودموجود در سنگ مي.............. .... گرماي دروني زمين در دگرگوني دفني باعث تأثير توأم فشار و  -112

اي هاي ورقهرديف شدن كاني) 4 هاي خروج آب از كاني) 3 هاي تبلور مجدد كاني) 2 تجمع منابع فلزي ) 1 
. گيرددر باالي سطح ايستايي قرار مي.................. معموالً،   -113

ي چاه آرتزين دهانه) 4 سطح درياچه ) 3  مظهر چشمه ) 2  غار سقف ) 1 
 حاصل فشار زياد بر روي اليوين كدام است؟   -114

اسپينل ) 4  سرپانتين ) 3  پيروكسن ) 2  تالك ) 1 
هاي ليتوسفري است؟ ي ورقههاي كدام نوع حاشيههاي مكرر از ويژگيهاي متعدد و زلزلهگسل  -115

اي همگراي اقيانوسي، قاره) 4 اي امتداد لغز قاره) 3 واگراي اقيانوسي ) 2  ايواگراي قاره) 1 
مطالعه بر روي كدام موضوع و در كدام محل در تأييد نظريه  -116 مغناطيسي زمين نقش مهمي داشته است؟  ي وارونه شدن ميدان

  ها و رسوبات بستر اقيانوس اطلسگدازه) 1 
  هاي اروپا و آمريكا ي قارههاهاي سنگآرايش مانيتيت) 2 
  هاي آفريقا و آمريكاي جنوبيهاي قارهخاصيت مغناطيسي سنگ) 3 
 ايي تا محل امروزيوها ت قطب شمال مغناطيسي از جزايركر مسير ح)4 
 .آورنددارند، خرابي بيشتري را هم به وجود مي........... امواج سطحي زلزله چون نسبت به امواج دروني زلزله   -117

ي بزرگتري دامنه) 4 گسترش بيشتري ) 3 سرعت بيشتري ) 2 سرعت كمتري ) 1 

. ي قبلي، سوزني مرتفع تشكيل دهندكنند، ممكن است در دهانهاز خود خارج مي........... هايي كه مواد فشانآتش  -118
خميري ) 3 جامد ) 2 

  دماي ذوب  رنگ   بافت   درصد سيليس

−−−−°°°°C  خاكستري  پورفيري    درصد62 ooooo 18 
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 3صفحه           )A220(          زمين شناسي 
هاي آهكي كدام دوره حفر شده است؟ تونل نشان داده شده در شكل، در ميان سنگ  -119

 ترياس ) 1 
كرتاسه ) 2 
 پرمين ) 3 
 دونين ) 4 

اند؟ ي يك گروه به طور حتم داراي كدام ويژگيسازندهاي تشكيل دهنده  -120
  اند متجانس) 4  اند زيمتوا) 3  اند متوالي) 2  اند متشابه) 1 
شناسي در ي زميني كدام پديدهاحتمال مشاهده. دهدشناسي قسمتي از يك ساحل سنگي را نشان ميي زمينشكل زير، نقشه  -121

هاي سنگي اين ساحل بيشتر از بقيه است؟ ميان اليه
  دگرشيبي ) 1 
  نشيني درياعقب) 2 
  تاقديس و ناوديس ) 3 
  شيب ناپيوستگي هم ) 4 

ي اين سيارك تا فاصله.  درصد شدت نور خورشيد بر روي ماه در حالت تربيع است4شدت نور خورشيد بر روي يك سيارك،   -122
  شناسي است؟ خورشيد حدود چند واحد ستاره

 1 (6/1   2 (5   3 (16   4 (25 
 كدام است؟ ABي زير در امتداد شناسي نقشهنيم رخ زمين  -123

 ي فالت قاره از سطح آب چند متر فاصله دارد؟ ترين نقطهعميق.  كيلومتر است35 درصد o/26اي با شيب متوسط پهناي فالت قاره  - 124
 1 (74  2 (91  3 (135  4 (148 
ت؟ ي رسوبگذاري كدام استرين عامل حفظ بقاياي موجودات نفت ساز در يك حوضهمهم  -125

  سنگ مخزن مناسبي با تخلخل و نفوذپذيري خوب و يك پوشش سنگ مناسب ) 1 
  ها و خروج گازها متراكم شدن بقاياي موجودات نفت ساز بر اثر فشار مؤثر لجن) 2 
  . كنندريزي كه همراه بقاياي موجودات نفت ساز رسوب ميرسوبات دانه) 3 
. شونداسيدهاي چرب و خروج گازها ميهاي غيرهوازي كه سبب باقي ماندن باكتري) 4 

  .         رياضي

klogاگر   -126 )log()log( باشد، حاصل 2==== 512526 ، كدام است؟ −−−−++++++++
 1 (k2   2 (k4   3 (k+1  4 (k42+ 

++++−−−−o====++++−−−−ππππجواب كلي معادله مثلثاتي   -127
ππππ++++ππππ 12
2

)xsin()xcos()xsin( كدام است؟ ،

 1 (
2

2 π−πk 2( 
6

2 π
+πk  3 (

2
2 π

+πk  4( 
2

2 π
±πk 

تفاضل كوچكترين و بزرگترين اين سه عدد كدام . باشد مي216 و حاصلضرب آنها 19در يك تصاعد هندسي مجموع سه جمله متوالي   -128
ت؟ اس
 1 (4  2 (5  3 (6  4 (7 
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 4                       صفحه          )A220(                    رياضي
 وجود دارد؟ ooo3چند عدد چهار رقمي با ارقام متمايز و فرد، بزرگتر از   -129

 1 (72   2 (84   3 (96     4( 8o1  
اي زاويه مركزي متناظر اي مقابل رسم شده است در نمودار دايرهاي در شش استان نمودار ميلهدر مقايسه سطح زير كشت غله  -130

)  استo/5قسمت غيرصحيح هر دو ميله ( چند درجه است؟ Aاستان 
 1 (64   
 2 (72   
 3 (o8  
 4 (96   
  گروه خوني افراد كدام نوع متغير است؟   -131

كمي ـ گسسته ) 4    كمي ـ پيوسته ) 3  كيفي ـ ترتيبي ) 2  كيفي ـ اسمي ) 1 

در تابع با ضابطه   -132






≤≤≤≤++++

>>>>++++−−−−
====

332
34

x;x

x;xx
)x(f مقدار ،))(f(f))(f(f 15  كدام است؟ ++++

 1 (6   2 (7   3 (8  4 (9 

543اگر   -133 2 ++++−−−−====−−−− xx)x(f آنگاه ،)x(f  كدام است؟1−−−−

1 (12+x  2 (32+x3 (542 ++ xx4 (542 +− xx

در تابع با ضابطه   -134
4
53 2

++++

++++−−−−
====

n
ax

x
)x(f اگر ،

2
1

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

)x(flim
x

x(flim(آنگاه  باشد، 
x 2→→→→

 كدام است؟ 

 1 (
3
1 2 (

3
2 3 (

4
3 4 (

2
3

تابع با ضابطه   -135







====

≠≠≠≠
−−−−

−−−−++++
====

1

1
1
22

x;a

x;
x

|xx|
)x(f به ازاي كدام مقدار ،a بر R پيوسته است؟ 

 aهيچ مقدار ) a  2 (3 -  3 (3  4هر مقدار ) 1 

2در تابع با ضابطه   -136
36
x

)x(f 3اي آن، در  چقدر از آهنگ لحظهx====32 تا x====21، آهنگ متوسط تابع از ==== 12====xبيشتر است؟ 

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

(مقدار مشتق تابع   -137
x

(cosy
43

2 ++++
ππππ==== به ازاي ،

3
ππππ====x كدام است؟ 

 1 (
4
1

−  2 (
8
1

−  3(
8
1 4(

4
1

محل انجام محاسبه -------------------------------------------- ----------------------------------
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 5 صفحه   )A220(                    رياضي
],(اي زاويه مربوط به بازه  باشد، در نمودار دايره4/18ها در جدول فراوني زير، اگر ميانگين داده  -138  چند درجه است؟ 2521

 1 (o6 2 (75   
 3 (o8  4 (o9 

 درصد از آنان مهارت قالي بافي دارند، اگر يك فرد از اين 25 درصد آنان تحصيالت ابتدايي  و o6در گروه زنان ساكن يك روستا   -139
بافي دارد؟  اين فرد تحصيالت ابتدايي يا مهارت قاليگروه انتخاب شود با كدام احتمال

1 (7/o2 (75/o3 (8/o4 (85/o
 فرزند دختر است؟ 3 فرزند پسر يا 2 فرزندي با كدام احتمال 4در يك خانواده   -140

 1 (
8
3 2 (

16
9 3 (

8
5 4 (

4
3

A),(نقطه   -141 1132843االضالع است كه دو ضلع آن منطبق بر دو خط به معادالت  رأس يك متوازي67 ====−−−−====++++ xyوxyباشند مي .
  م است؟ مختصات وسط قطر آن كدا

 1 (),( 51  2( ),( 43  3( ),( 53    4( ),( 34 

++++−−−−++++++++====oهاي حقيقي معادله مجموع ريشه  -142 7218 222 )xx()xx(كدام است؟ ،
 1 (4 -   2 (2 -   3 (2  4 (4 

هاي منحني به معادله يكي از مجانب  -143
xx

axx
y

++++

++++++++==== 2

23  كدام است؟ a. كند قطع مي-2اي به طول ها را در نقطهx محور 52

 1 (3 -  2 (3  3 (4  4 (6 

x|xx)x(f|در تابع با ضابطه   -144 f)(f)(، مقدار ====++++−−−−1 131
−−−−++++
، كدام است؟ ′′′′++++′′′′

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

)xy)yxlnخط مماس بر منحني به معادله   -145 −−−−++++====−−−− ),(، در نقطه 12 كند؟ نيمساز ناحيه اول را با كدام طول قطع مي32

 1 (
4
3 2 (

4
5 3 (

3
4 4 (

3
5

طول نقطه عطف منحني به معادله   -146
|x|

x
y

++++
====
1

، كدام است؟ 

فاقد نقطه عطف ) 4  1) 3 صفر ) 2  - 1) 1 

2شكل مقابل نمودار تابع با ضابطه   -147
4
1 234 ++++++++++++==== bxaxx)x(fاست  .ba++++كدام است؟ 

صفر ) 2  - 1) 1 
 3 (1  4 (2 

),(اي از نقطه دايره  -148 قطر دايره بزرگتر كدام است؟ . ر دو محور مختصات مماس است گذشته و بر ه−−−−21
 1 (8  2 (o1   3 (12     4 (15 

محل انجام محاسبه ------------------------------------------------------------------------------

 حدود دسته13-9  17-13  21-17  25-21  29-25
1 x7 4 3 فراواني 
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  6     صفحه                            )A220(                    رياضي

1243در بيضي به معادله   -149 22 ====++++ yxكنيم، تا بيضي را در ، يك خط از كانون بر قطر بزرگ آن عمود ميA و Bاندازه وتر.  قطع كند
AB كدام است؟ 

 1 (
2
3 2 (

2
5 3 (3  4(4 

x|)x(f|احيه محدود به نمودار تابع مساحت ن  -150 12 ، كدام است؟ x====−−−−1و x====1ها و دو خط x و محور ====−−−−

 1 (
2
3 2 (2  3 (

2
5 4 (3 

c)x(f.xdx:  داريمx<<<<1با شرط   -151
x

x
++++====

−−−−

−−−−
∫∫∫∫ 1

33 ،)x(fبرابر كدام است؟

 1 (x23+ 2( x+3  3 (xx−3  4( xx 32 − 

ت مثلث كوچكتر اگر مساح. كنددر يك مثلث قائم الزاويه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو جزء تقسيم مي  -152
5
 مساحت 1

 نسبت فواصل پاي ارتفاع از دو ضلع قائم آن كدام است؟ . مثلث اصلي باشد

 1 (
2
1 2 (

3
2 3 (

4
3 4 (

5
4

543 با مثلثي به طول اضالعb,a,3مثلثي به اضالع  -153  متشابه است دو مثلث قابل انطباق نيستند، بيشترين محيط از مثلث اول كدام است؟ ,,

 1 (2/7   2 (9   3 (o1     4 (5/13 

در شكل مقابل   -154
7
3

====
MB

MA و چهار ضلعي MNPBاست مساحت مثلث  متوازي االضالع OMN چند درصد مساحت مثلث AMNاست؟  

 1 (63  
 2 (o6 
 3 (o7 
 4 (84 
 است؟ πسطح كل اين ظرف چند برابر .  واحد است16 واحد و قطر خارجي دهانه آن 3ظرفي است به شكل نيمكره، به ضخامت يكنواخت   -155

 1 (8o2   2 (212  3 (215    4 (217 

 .  زيست شناسي
.................. هاي جانوري قرار دارند، هاي پروتئيني كه در غشاي سلولي كانالهمه  -156

  . دهنداجازه عبور ميهاي آب  به مولكول)2  . توانند به طور غيرتخصصي عمل كنند مي)1 
. دهندهاي كوچك را عبور مي هميشه بازاند و مولكول)4 . شوند فقط در موقع عبور برخي مواد باز مي)3 
. گيردمورد استفاده قرار مي................ كند، در كشاورزي براي زايي را تحريك مياي كه به همراه اكسين ريشهدر كشت بافت، ماده  -157

  ها داري ميوه افزايش مدت نگه)2 هاي جانبي زدارندگي رشد جوانه با)1 
ها  تسهيل در برداشت مكانيكي ميوه)4 هاي بدون دانه  درشت كردن ميوه)3 
. وجود دارد............ ، DNAهاي هاي كمكي دارند، به تعداد مولكولهايي كه كروموزومبه طور معمول در باكتري  -158

 ژن مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك)2    انندسازي  دوراهي هم)1 
 جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده)4     جايگاه شروع همانندسازي )3 
كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه   -159 گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندار و موا غذايي مور نياز خو

  كند؟ سلولي تأمين ميرا با گوارش برون سلولي و درون 
  كپك مخاطي سلولي)4   كشتي چسب)3   اسفنج )2   هيدر )1 
 كدام عبارت به درستي بيان شده است؟   -160

  .هاي شيميايي دستگاهِ درون ريزِ جانورانِ پر سلولي، برقراري هومئوستازي است از وظايف پيك)1 
  .كنندشحات هيپوفيز پيشين و پسين را تنظيم ميي هيپوتاالموس، ترهاي آزادكننده و مهاركننده هورمون)2 
  .هاي استروييدي در غشاي سلول هدف قرار داردهاي هورمونهاي آمينواسيدي برخالف گيرندهي برخي هورمون گيرنده)3 
 .زي نقش داردروهاي شبانهرسد، احتماالً در تنظيم ريتمي كوتاه از هيپوتاالموس آويزان به نظر ميفيز كه توسط ساقه اپي)4 
............. ي ي سلولي نارون، در مرحلهدر چرخه  -161

1(2Gكنند، يك جفت سانتريول شروع به همانندسازي مي.
 2(  Sست، كروماتين حداكثر فشردگي و تراكم را پيدا نكرده ا.  
  . داردي سلولي است كه غشا ني جداكننده، ديواره سيتوكينز، صفحه)3 
. گيرندهاي دوك، درون هسته شكل ميهاي قابل رويت و رشته پروفاز، كروموزوم)4 

www.saednews.com



 7 صفحه   )A220(           زيست شناسي
كدام عبارت در مورد قلبِ انساني سالم و بالغ به درستي بيان شده است؟   -162

  .گيرد زايش تحريكات طبيعي قلب در سرتاسر بافت گرهي صورت مي)1 
  .ها، فقط از طريق بافت گرهي ممكن است انتشار تحريك از دهليزها به بطن)2 
  . هايي از بافت گرهي به يكديگر مربوطندي رشتهي اول است و به وسيلهي دوم بزرگتر از گره گره)3 
. ستي ميوكارد اديوارهگرهييي بين دو بطن، بيش از شبكه سرعت انتشار تحريك در الياف ديواره)4 
 است؟ نادرستكدام عبارت   -163

  . باشندها و ماكروفاژها داراي تعداد زيادي ليزوزوم مي نوتروفيل)1 
  .ها شباهت زيادي دارندها از نظر ساختار و عملكرد به لنفوسيت نوتروفيل)2 
  .هاي آلرژيك شركت نمايندتوانند در واكنشها ميها همچون ماستوسيت بازوفيل)3 
. ها قادر به انجام حركات آميبي در بافتِ آسيب ديده هستندوفاژها مانند نوتروفيل ماكر)4 
. شود فراهم ميADP، انرژي الزم براي افزودن گروه فسفات به .............با تبديل   -164

 1( NADH به +NADاكسيد كربن   در هنگام تثبيت دي  
  ي كربسيب چهار كربني در چرخه تركيب پنج كربني به ترك)2 
 دار در گـام اول گليكوليز گلوكز به تركيب شش كربني فسفات)3 
 ي تاريكي فتوسنتز مولكول سه كربني به قند سه كربني در مرحله)4 
. دارند............... هايي نياز دارد كه گياه گوجه فرنگي، براي هدايت مواد معدني به سلول  -165

   باريك و طويل هستند و انشعاب )2  هاي تغيير شكل يافته  اندامك)1 
اي با منافذ بزرگ ي سلولي و پايانه ديواره)4  غشاي سلولي و انتهايي مخروطي شكل )3 
 است؟ نادرستكدام عبارت   -166

 LH نوعي هورمون گليكوپروتئيني است كه ............... 
  . شودي با فعال كردنِِ پيك دومين وارد عمل م)1 
  . كند ترشح تستوسترون را تحريك ميFSH همراه با )2 
  . در رشدِ بيشتر فوليكولِ تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد)3 
. يابددليل خود تنظيمي مثبت افزايش مي به درخون گذاري، مقدار آن قبل از تخمك)4 
 ...............اوگلنا   -167

  .كندي مواد ژني توليدمثل مي از طريق هم يوغي و مبادله)2  . ي چشمي دارد در انتهاي دو تاژك بلندش، لكه)1 
 . پوشش سلولزي دارد كه اغلب با سيليس پوشيده شده است)4 .  ارتباط خويشاوندي آشكاري با تاژكداران جانوري دارد)3 
. شودتوليد ميي گلوكز در درون سيتوسل از تجزيه........... ضمن انجام فرآيندهاي هوازي،   -168

دو فسفاته  كربني  تركيب سه)4 اكسيد كربن  دي)3  تركيب دو كربني )2  سيتريك اسيد)1 
. است.............. در كبوتر، بالك بخشي از   -169

 مچ )4   پنجه )3   ساعد )2   بازو )1 
كدام عبارت صحيح است؟   -170

  . گيردورت جهشي انجام ميدار، انتقال پيام عصبي به صهاي ميلين در رشته)1 
  . ي آستيگماتيسم باشدتواند نشانهي شبكيه، مي عدم تمركز پرتوهاي نوري بر يك نقطه)2 
  . شود در گوش انسان، امواج صوتي در مجاري نيمدايره به پيام عصبي تبديل و به مغز ارسال مي)3 
. د و هر جوانه، هزاران سلول چشايي داردي چشايي وجود دار در روي زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه)4 
دار توليد نمايد؟ تواند سلول جنسي تاژكي زندگي خود نميكدام جاندار در چرخه  -171

 پالسموديوم مولد ماالريا )4  كپك مخاطي پالسموديومي)3  كپك نوروسپورا )2  كاهوي دريايي)1 
؟ باشدنميي يك جاندار تراژني كدام عبارت نشان دهنده  -172

  .   گندمي كه تنها به روش تفنگ ژني اصالح شده است)1 
  . ي آنزيم دستگاه ايمني را دريافت كرده استكه بارها ژن سازنده انساني)2 
  .  را دريافت كرده استVIII انساني كه فقط، محصول ژن فاكتور انعقادي )3 
. ا كسب كرده استبرنجي كه توانايي توليد مقادير باالي بتاكاروتن و آهن ر) 4 
 است؟ نادرستكدام عبارت   -173

 .................، xها به كمك پراش پرتو در بررسي ساختار مولكول 
  .  ساختار مولكول قابل تشخيص است)2 . ي بلور از جسم ضرورتي ندارد تهيه)1 
. باشديي مولكول ممكن نم تجزيه و تحليل سايه)4  . گيرد فيلم در پشت جسم قرار مي)3   
. دارد........... است، ............. هر باكتري كه داراي   -174

  ي سلولي  غشاي پالسمايي ـ ديواره)2   پيلي ـ ريبوزوم )1 
 ي پپتيدوگليكاني ـ تنفس هوازي  ديواره)4 ي نوكلئوييدي ـ آندوسپور  ناحيه)3 
.............  ريبوزوم pو سومين آنتي كدون وارد به جايگاه  ............ Aايگاه ي مقابل، چهارمين كدون وارد به جmRNAبا توجه به   -175

. است
−UGA.CAC.UUC.UGC.UAC.CGG.AUG.CGU.CGA

 1( ACG – UGC 
 2( UAC – UUC 
 3( UAC – AAG 
 4( AUG – UUC 
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. دهدرا نشان مي... ............شكل فرضي مقابل، بخشي از مراحل تشكيل   -176

  سرخس  پروتال از هاگ)1 
   هاگ از اسپوروفيت خزه)2 
   آندوسپرم از بافت خورش كاج  )3 
پسند ي شاهي گردهي نارس در كيسهي گرده دانه)4 

. است............ چگونگي آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت، همانند   -177
  ي دور ي پيچ خورده ترشح پتاسيم به لوله)2    تراوش اوريك اسيد به كپسول بومن)1 
 خروج استيل كولين از نورون پيش سيناپسي )4   خروج پتاسيم از نورون در هنگام پتانسيل عمل)3 
ها صفت سياهي پر نسبت به سفيدي پر غالب، كوچكي منقار با بزرگي منقار رابطهاگر در سسك  -178 نسبت ي غالبيت ناقص و بلندي بال

. ديد.......... توان درترين تنوع گامت را ميي صفات، بيشتاهي بال، صفتي مغلوب باشد، با فرض اتوزومي بودن همهبه كو
 نر پر سفيد، منقار بزرگ و بال بلند)2  نر پرسياه، منقار متوسط و بال كوتاه )1 
 و بال بلندي پرسفيد، منقار بزرگ  ماده)4 ي پرسياه، منقار متوسط و بال كوتاه ماده)3 
كدام عبارت صحيح است؟   -179

  .باشندهاي متانوژن، داراي قطعات اينترون ميهاي پروپيوني باكتريوم آكنس بر خالف ژن ژن)1 
  .ي كسب انرژي متفاوتند آنابنا همانند ريزوبيوم در تثبيت نيتروژن جو نقش دارد و از نظر شيوه)2 
 .هوازي رشد كندهاي بيتواند در محيطديوم بوتولينم مي استافيلوكوكوس اورئوس برخالف كلستري)3 
 4( مي همانند مايكو باكتريوم توبركلوسيز، با توليد اندوتوكسين بر قلب اعصاب فرد تأثير كورينه باكتريوم ديفتريا .گذارد
 ................ .اگر اشرشيا كالي در محيط فاقد الكتوز قرار گيرد،   -180

. شود به اپراتور مختل ميIIمراز  پليRNA اتصال )2  . يابد ژن تنظيم كننده ادامه مي رونويسي از)1 
  . شود تغييراتي در شكل پروتئين تنظيم كننده ايجاد مي)4  . شودي تك ژني اپران لك متوقف ميmRNA سنتز )3 
ها از قانون دوم مندل پيروي كنند، چه نسبتي از افراد كه ژن، در صورتي×AaBbccaaBbCcهاياز آميزش افرادي با ژنوتيپ  -181

1
F

) طبق قوانين احتماالت(براي تمام صفات هتروزيگوس خواهند شد؟ 

1( 
16
1 2( 

8
1 3( 

16
3 4( 

4
1

 است؟ نادرستارت كدام عب  -182
. است............. در شكل مقابل، بخشي كه با عالمت سوال مشخص شده، داراي  
    هاي پروتئيني كالژن  رشته)1 
   بافت پيوندي بسيار مقاوم )2 
  اي و فاقد فضاي بين سلولي هاي رشته سلول)3 
سان و فاقد كلسيم فراوان ي كشهاي بهم فشرده رشته)4 

 كدام عبارت به درستي بيان شده است؟   -183
  . دهد انكفالين همانند نيكوتين، ظرفيت تنفسي فرد را كاهش مي)1 
  .  نيكوتين همانند مورفين در تسكين درد و القاي خواب نقش دارد)2 
  .شودكولين سبب برقراري حالت طبيعي بدن مي  نيكوتين برخالف استيل)3 
 .كنداز انتقال پيام عصبي به طناب عصبي جلوگيري مي انكفالين برخالف نيكوتين )4 
. است......... دهد كه در گذشته و طي يك دوران طوالني، هاي كامرون، نشان ميبررسي بر روي منقار جمعيتي از سهره  -184

  اي سير نزولي داشته هاي آستانه بقاي فنوتيپ)1 
  زادآوري تمام افراد جمعيت، يكسان بوده  شانس)2 
   شايستگي تكاملي افرادي با فنوتيپ حد واسط كاهش يافته)3 
هاي جمعيت بوده جهش و نوتركيبي عامل اصلي تغيير فراواني الل)4 
 ................. توانندنميدهند، هاي آنفلوانزا كه بدن انسان را مورد تهاجم قرار ميويروس  -185

  .  شوندهاي فعال مولّدِ اينترفرون سبب مرگ سلول)1 
  .  ميزبان متصل گشته و به توليد كپسيد بپردازندDNA به )2 
  .هاي مجاري تنفسي وارد شوند از طريق آندوسيتوز به سلول)3 
 .هاي باكتريايي عبور كنند همانند عامل مولد هرپس با داشتن پوشش از صافي)4 
 ................ي حلقوي دور چشم انسان، در ساختار ماهيچه  -186

  . ها را در برگرفته استي ميوناي، مجموعه بافت پيوندي رشته)1 
  .  هر تارچه شامل تعدادي هسته، ميتوكندري وكمي ساركوپالسم است)2 
  . انداي احاطه شدهي ساركوپالسميِ گسترده واحدهاي ساختاري با شبكه)3 
. اند قرار گرفتههاي ضخيم در دو انتهاي ساركومرهاي نازك در مركز و رشته رشته)4 
 ...............ي زندگي كاج بر خالف اركيده، در بخشي از چرخه  -187

  .  گامتوفيت ماده، درون تخمك قرار دارد )2  .  دانه فاقد گامتوفيت ماده است)1 
.  بافت حاوي مواد غذايي دانه، بخشي از گامتوفيت است)4 . سازدي گرده را مي سلول رويشي، لوله)3 
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 9صفحه  )A220( يست شناسيز
 ..................مطالعات تيلمن و همكارانش نشان داد كه   -188

  . دهد صيادي اثرات رقابت را كاهش مي)1 
  . هاي مختلف، يك اندازه نيست كنام گونه)2 
  . توانند با هم سازش داشته باشند رقابت كنندگان مي)3 
 .شودها ميب افزايش پايداري زيستگاه افزايش تنوع گياهان، موج)4 
................. ، Aي دهد، هم زمان با نقطههاي تخمدان را نشان ميمنحني زير، تغييرات يكي از هورمون  -189

  .ي جسم زرد روبه كاهش است اندازه)1 
  .خون روبه افزايش است  ميزان پروژسترون)2 
  .كندي رحم شروع به ضخيم شدن مي ديواره)3 
 . يابدكاهش مي شود و هورمون محرك فوليكولي فوليكول پاره مي)4 
. وجود دارد........... ي نوزاد انسان، در بخش مياني استخوانِ جناغ سينه  -190

  سيستم هاورس و مغز قرمز)4  هاورس  مغز زرد و سيستم)3  مغز قرمز و كالژن )2  كالژن و مغز زرد )1 
. هاي سالمِ بدنِ انسان، ممكن استفقط در سلول....... ........توليد   -191

 ترومبوپالستين )4  هيستامين )3   پرفورين)2  اينترفرون )1 
 ...............تواند هر زنبور ماده مي  -192

  .   توليدمثل جنسي يا غيرجنسي داشته باشد)2  . هاي خود را تضمين كند بقاي ژن)1 
 . هاي خود را به نسل بعد منتقل سازد غيرمستقيم ژن)4  . ارورشدن داشته باشدهايي با توانايي ب تخمك)3 
193-  NADP

+....................  
  . تأثير است بيATPي انتقال الكترون بر توليد  به عنوان عضوي از زنجيره)1 
  . نقش داردIي آب توسط فتوسيستم كند و در تجزيه به كلروفيل در به دام انداختن نور كمك مي)2 
. شوداكسيد كربن، به هنگام تشكيل قند سه كربني از مولكول سه كربني توليد ميترين روش تثبيت دي در رايج)3 
 .كند و در تشكيل تركيب چهاركربني از تركيب پنج كربني نقش داردي كالوين منتقل ميها را به چرخه الكترون)4 
دار دارد، در نسل اول، هاي دندانههاي سبز و برگهاي صاف دارد با فلفلي كه ميوهرمز و برگهاي قاگر از آميزش فلفلي كه ميوه  -194

داشته باشند، چه نسبتي از افراد نسل ) كننداين صفات از قانون دوم مندل پيروي مي(هاي صاف هاي زرد و برگها ميوهي فلفلهمه
) طبق قوانين احتماالت(ند داشت؟ هاي صاف خواههاي زرد و برگ هايي با ميوهدوم، فلفل

 1( 
8
1 2( 

16
3 3( 

8
3 4( 

16
9

 ...............هاي تك سلولي، تر آسكوميستبيش  -195
. دهند ميسليوم تشكيل مي)2  .باشندزا ميبراي انسان بيماري )1 
. كنندتوليدمثل مي  به روش غيرجنسي)4 .  توانايي توليد آسك در آسكوكارپ را دارند)3 
كدام عبارت صحيح است؟   -196

  .  مريكيپوس بيش از يك انگشت در هر پا داشته است)1 
  . تر از مريكيپوس بوده است ي بدن بزرگ هيراكوتريوم از نظر اندازه)2 
  . براي زيست در علفزار داشته است هيراكوتريوم، سازگاري زيادي )3 
. ي طوالني افزايش يافته است فراواني مريكيپوس نسبت به اكوئوس پس از يك دوره)4 
كدام عبارت صحيح است؟   -197

  .هاي قرمز هستندهاي آب شور، از جلبك بسياري از پالنكتون)1 
  . هاي سبزِ ساكن آب شيرين، پرسلولي هستند بسياري از جلبك)2 
  .گيرندي آگار مورد استفاده قرار ميهاي قرمز براي تهيه اكثر جلبك)3 
. شوندهاي تاژكدار به روش هم جوشي به يكديگر ملحق ميهاي سبز، گامت در تعدادي از جلبك)4 
 .................توانند ماكروفاژها مي  -198

  . ها داشته باشندفوسيت طول عمري بيش از لن)2  .  منشاء گرانولوسيتي داشته باشند)1 
. ها را درخون فاگوسيتوز كنندها ميكروب به كمك پادتن)4 .  در صورت لزوم از مويرگ به بافت وارد شوند)3 
 ..............در هر سلولِ جوان گياهي،   -199

  .ها در تشكيل دوك تقسيم و تاژك دخالت دارند ميكروتوبول)1 
  .شودندوپالسمي صاف ساخته ميي آ موم و كلسترول توسط شبكه)2 
. سازندهاي غشايي، انجام متابوليسم را ممكن ميهايي با آنزيم اندامك)3 
. ها استي ليزوزومي سلول، بر عهدههاي آسـيب ديده گوارش اندامك)4 
ي زير را تكميل كنند؟ توانند جملهكدام موارد مي  -200

.............. هاي فتوسنتز كننده، ي سلولهمه 
. كنند      ب ـ اكسيژن مصرف مي  .كنندالف ـ اكسيژن توليد مي 
  .  حلقوي دارندDNA       دـ   .           ج ـ رنگيزه دارند 
 ج ـ د )4  ب ـ د )3  الف ـ ج )2   الف ـ ب )1 
 ..................ي زندگي سرخس، در چرخه  -201

  .هاي توليدمثلي در سطح فوقاني گامتوفيت قرار دارند اندام)1 
  .  كروموزومي، حاصل تقسيم ميتوزياميوز هستندnهاي  سلول)2 
  . كروموزومي، فاقد قدرت فتوسنتز كنندگي استn پيكر پرسلولي )3 
 .پذير استي اسپوروفيت، امكانهاي هاپلوييدِ حاصل از مرحله لقاح سلول)4 
افراد جمعيت در حال تعادلي، مبتال به كم خوني گلبول% 16  -202 افرا خالصِ اين نسبت دختران ناقل بيماري به هستند، داسي شكل هاي

. است............... جمعيت، 
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  10صفحه             )A220(           يست شناسيز
  ..............سيليوم به طور معمول كپك پني  -203

  .شودبيوتيك و تخمير سس سويا استفاده مي در توليد آنتي)1  
  . ي سلولي از جنس كيتين است و توليدمثل جنسي ندارد داراي ديواره)2  
  .كند استفاده نميهاي آلي موجـود در محيط خود به تنهايي از مولكول)3  

  . دهدي عرضي در نخينه است و در شرايط مساعد زيگوسپورانژ تشكيل مي فاقد ديواره)4   
  ..................ي چهارم بارداري در رويانِ انسان، به طور معمول در پايان هفته  -204

  . گيرد روده و كبد شكل مي)2     .شود ضربان قلب آغاز مي)1  
 . كنندهاي اطراف رويان شروع به تشكيل مي پرده)4  . كندشروع به نمو ميهاي خوني  رگ)3  
  . باشد............. تواند نوعي صفت غيرممكن باشد، بيماري مورد مطالعه مي» A«ي زير، اگر فقط تولد فرد با توجه به دودمانه  -205

  ) مرد و زن بيمار● و ■ به ترتيب مرد و زن سالم و ○ و □(  
    
  توزومي غالب  ا)1  
   اتوزومي مغلوب )2  
   وابسته به جنس غالب)3  

   وابسته به جنس مغلوب)4   
  

  

                    .                          فيزيك
oاگر   -206

rrr
====++++++++ 321 FFF و N|F||F||F| 5321 ============

rrr
|FFF|ي  باشد، اندازه 321

rrr
   چند نيوتون است؟ ++++−−−−

   o1   4 (o2) 3   5 )2  صفر )1  
كدام نمودار، مربوط به متحركي است كه در بازه  -207   ي زماني نشان داده شده، حركت آن پيوسته تندشونده است؟ 
  

     
ي هي چاه با سرعت اوليشخصي سنگي را از لبه.  متر است34ي يك چاه تا سطح آب درون آن فاصله از لبه  -208

s

m7 در راستاي قائم 

ي بين پرتاب سنگ و شنيدن صدا تقريباً چند ثانيه است؟ فاصله. شنودكند و صداي برخورد سنگ با آب را ميروبه پايين پرتاب مي

)21
s

m
g o==== مقاومت هوا ناچيز و سرعت صوت در هوا ،

s

m
o34است  (.  

  1( 8/1  2( 1/2   3( 6/2   4( 2/3    
 ثانيه به سطح زمين o1شود و پس از  متري سطح زمين در راستاي قائم روبه باال پرتاب ميo9اي در شرايط خالء از ارتفاع گلوله  -209

289(رسد؟ سطح زمين مي ثانيه پس از پرتاب به ارتفاع چند متري از 2اين گلوله . رسدمي
s

m
g

/
====(  

  1( 4/o11 2( 6/o12  3( 6/o13  4( 4/o15   
محل انجام محاسبه ----------------------------------------------------------------------- -------  
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  11صفحه             )A220(            فيزيك  
  اي كه به نخ سبكي بسته شده است، از حال سكون مطابق شكل، گلوله  -210

  ي مـسيرترين نقطهوقتي كه گلوله از پايين. شود رها ميAي از نقطه  
  گذرد، كشش نخ چند برابر وزن گلوله است؟ مي  
  .) نظر كنيد است و از مقاومت هوا صرفي قائمحركت گلوله در صفحه(  

  1( 
2
1  

 2( 1   

  3( 
2
3  

  4( 2   
  
   

 روي سطح افقي بدون اصطكاكي با سرعت kg2جسمي به جرم   -211
s

m5اگر نيروي افقي .  در حال حركت استNF  در جهت ====3

ي جسم چند ثانيه بر جسم وارد شود، در پايان اين مدت، تكانه4ت جسم به مدت حرك
s

m.kg
  شود؟  مي

  1( 12  2( 18   3( 22   4( 38    
  كدام مورد، از منابع انرژي فسيلي است؟   -212

   ي موارد همه)4   اورانيوم )3   زغال سنگ )2  بيومس )1  
اگر از اتالف گرما . اندازيمي سلسيوس مي درجهo9ي سلسيوس را، درون همان جرم، آب دماي صفر درجه و mقطعه يخي به جرم   -213

  ي سلسيوس خواهد شد؟ صرف نظر كنيم، دماي تعادل چند درجه

  )
K.kg

J
C oo42==== آب و 

kg

J
L

F
ooo 428 ××××====(  

   o1 )4   5 )3   5/2 )2  صفر)1  
متر پايين ببريم، تا لوله را به آرامي چند سانتي. رو، مقداري هوا باالي ستون جيوه در لوله وجود دارددر ظرفي مطابق شكل روبه  -214

  .)  بگيريد و دما ثابت استcmHg76فشار هوا را (ارتفاع ستون هوا نصف شود؟ 
  1( o1  
 2( o3  
  3( 36   
  4( 46   

  
  
  
  
   

متر از  سانتي5دهد، اگر جسم را ، از يك جسم، تصويري معكوس، با طولي به بزرگي دو برابر طول جسم مي)كاو(ي مقعر يك آينه  -215
  متر است؟ شعاع انحناي آينه چند سانتي. شودآينه دور كنيم، طول تصوير با طول جسم برابر مي

  1( 
3
1o

 2( 
3
2o  3( o1   4( o2    

  پرتو شكست كدام است؟ . تابد، از هوا بر شيشه ميSIپرتو نور تكرنگ   -216
  1( A   
 2( B  
  3( C  
  4( D  
    I    

  
---------------------------------محل انجام محاسبه ---------------------------------------------  
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  12صفحه             )A220(            فيزيك  
ي  باشد، فاصلهmاگر بزرگنمايي در اين حالت . دهد تصويري بزرگتر از جسم روي پرده تشكيل ميfي كانوني يك عدسي به فاصله  -217

  ست؟ ي كانوني اجسم تا پرده چند برابر فاصله

  1( 1−m 2( )m( 1+  3( 
m

)m( 21+  4 (
m

)m( 21−  

   6/21ها روي جيوه آب بريزيم تا ستون آب به اگر در يكي از شاخه.  شكل، تا ارتفاع معيني جيوه وجود داردUي در يك لوله  -218
  رود؟متر باال ميي مقابل، نسبت به وضعيت اوليه، چند سانتيه در شاخهمتر برسد، سطح جيوسانتي

31چگالي آب و جيوه به ترتيب (  
cm

g
3513 و 

cm

g
/

  .)  است

  1( 8/o  2( 6/1   3( 4/o   4( 2/3   
جايي كار نيروي اگر در اين جابه. شود منتقل ميBي  ولت به نقطه2 به پتانسيل الكتريكي Aي لني، از نقطه ميلي كو-5بار الكتريكي   -219

   چند ولت است؟ Bي ژول باشد، پتانسيل نقطه ميلي5ميدان الكتريكي 
  1( 1  2( 3   3( o1  4( o3   
  تالف پتانسيل دوسرباتري چند ولت است؟ رو اخدر شكل روبه  -220

  1( 6   
 2( 8   
  3( o1   
  4( 12   

اگر . دهد را نشان مي2Vدهد و اگر كليد را ببنديم،  را نشان مي1Vسنج رو، در حالتي كه كليد باز است، ولتدر مدار روبه  -221
1

2
V

V
 

برابر با 
9
   باشد، مقاومت دروني باتري چند اهم است؟ 8

  1( 5/o  
 2( 1   
  3( 5/1   
  4( 2   
  گذرد، برابر  اهمي مي4رو، اگر جرياني كه از مقاومت در مدار روبه  -222

  ند آمپر است؟ گذرد، چ آمپر باشد، جرياني كه از مولد مي2  
  1( 1   
 2( 3   
  3( 4   
  4( 6   

  
  
.  ميكرو كولن استo2 برابر 2C ميكروژول و بار ذخيره شده در خازن o15 برابر 1Cرو، انرژي ذخيره شده در خازن در مدار روبه -223 

3C چند ميكروفاراداست؟   
  1( 5/o   
 2( 1   
  3( 5/1   
  4( 2   
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  13صفحه             )A220(            فيزيك  
بزرگي ميدان .  آمپر جاري است، عمود بر هم قرار دارندo/5، كه در هر يك جريان cm5 و cmo1هاي  به شعاعي هم مركزدوحلقه  -224

(ها چند تسال است؟ مغناطيسي حاصل، در مركز حلقه
A

m.T7112 −−−−××××====µµµµ o
o

(  

  1( 613 −× o 2( 619 −× o  3( 6133 −× o  4 (6153 −× o  
  . رو استنمودار شار مغناطيسي گذرنده از يك حلقه، به صورت سهمي روبــه  -225

   چند ولت است؟ o====tي ي القايي در لحظهبزرگي نيروي محركه  
  1( 1   
  2( 2   
  3( 5/2   
  4( 5   

  
  
 
  
  
  

برابر ) a(ها، در شكل ي كم به نوسان در آيد، و بسامد اين نوسان با دامنهmي ر وزنهاگ  -226
A

f و در شكل ،)b ( برابر
B

f باشد، نسبت 

B

A

f

f
   كدام است؟ 

  1( 
2
1  

  2( 
2
2  

  3( 2   
  4( 2  

  
  

ي تعادل، برابر با كدام ي عبور از نقطه به ترتيب انرژي مكانيكي و جرم يك نوسانگر ساده باشند، سرعت نوسانگر در لحظهm و Eاگر   -227
  .)  استSIها در كميت(است؟ 

  1( 2
1

2
)

m

E
(  2( 22m

E  3( 2
2
m

E  4( 2
1

2
)

m

E
(  

محل انجام محاسبه ------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 

www.saednews.com



 

  14صفحه             )A220(            فيزيك  
  

  . مطابق شكل استo====tي نقش موجي در لحظه  -228

stي ش موج در لحظه نق  
oo4
1

   كدام است؟ ====

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر اين تار چنان به ارتعاش درآيد كه هماهنگ سوم خود را توليد . متر، بين دو نقطه محكم بسته شده است سانتيo6تاري به طول   -229
  متر است؟ ي متوالي چند سانتيبين دو گرهي شود؟ و فاصلهكند، در طول آن چند گره تشكيل مي

  )به ترتيب از راست به چپ(  
   o3 و o2   4( 3 و o2   3( 4 و 3 )2   15 و 4 )1  
  يابد؟ ش مي درصد افزايش يابد، سرعت صوت در آن گاز، چند درصد افزاي69اگر دماي مطلق گازي   -230

  1( 3/1   2( 13   3( o3   4( 69   
32( برابر شود، تراز شدت صوت چگونه تغيير ميكند؟ o12اگر شدت صوت   -231

/
log o====(  

  .يابدبل افزايش مي دسيo4 )4  .يابد ميبل افزايش دسي8 )3  . شود برابر ميo4 )2  . شود برابر مي8 )1  
  در حالتي ميدان . رو، ميدان مغناطيسي درون سواستدر شكل روبه  -232

  ..............الكتريكي القايي مطابق شكل خواهد شد كه، ميدان مغناطيسي،   
  .  در حال كاهش باشد)1  
  .  ثابت و يكنواخت بماند)2  
  . ل افزايش باشد در حا)3  
      .  با آهنگ ثابتي دوران كند)4  

 
 
 
 
  

14158تابش الكترو مغناطيسي با بسامد   -233 o××××
/

اگر ثابت پالنك . تابد الكترون ولت است مي5/2 هرتز به سطح فلزي كه تابع كار آن 

s.ev
1514 −−−−×××× oند الكترون ولت است؟ ها چي انرژي جنبشي فوتو الكترون باشد، بيشينه  

  1( 9/o  2( 1/1   3( 4/3   4( 9/5   
، )n====2(در اولين حالت برانگيخته .  است1u، برابر )n====1(در اتم هيدروژن، انرژي پتانسيل الكتريكي الكترون، در حالت پايه   -234

  شود؟  مي1uرژي پتانسيل الكترون چند ان

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

4
1  

Si28ي اگر انرژي بستگي هسته  -235
o برابر 14

o
1154 −−−−××××

/
271671 ژول و جرم هر پروتون  −−−−×××× o

/
م و جرم هر نوترون  كيلوگر

271681 −−−−×××× o
/

 كيلوگرم و 
s

m
C

813 o××××====ي  باشد، جرم هستهSi28
   چند كيلوگرم است؟ 14

  1( 271353 −× o
/

  2( 271941 −× o
/

  3( 271533 −× o
/

  4( 271446 −× o
/
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  15صفحه             )A220(             شيمي
  كدام مطلب درست است؟   -236

  . دانست تالس فيلسوف يوناني، چهار عنصر آب، هوا، خاك و آتش را سازنده كاينات مي)1  
  . بودها آنگيري از هاي عملي و نتيجه ابزارهاي يونانيان براي مطالعه طبيعت شامل مشاهده كردن، انديشيدن، پژوهش)2  
βγهاي  به همراه تابشα پرتوزا دو ذره  اگر يك عنصر)3     . يابد از دست بدهد، جرم اتمي ميانگين آن تقريباً هشت واحد كاهش ميو
  . شودقطع مياز جمله مهمترين مواد فسفرسان است كه با قطع شدن منبع نور، تابش آن نيز ) ZnS( روي سولفيد )4  
Cu(توان به الكترون اليه بيروني اتم مس  عدد كوآنتومي زير را مي4كدام مجموعه از   -237

29
  نسبت داد؟ ) 

  1( 
2
14 +====

sl
m,m,l,n oo  2( 

2
1234 +====

sl
m,m,l,n  

  3( 
2
1123 −====

sl
m,m,l,n  4( 

2
13 −====

sl
m,m,l,n oo  

با توجه به   -238 ارتباط آرايش الكتروني اتم عنصرها با موقعيت آنها در جدول تناوبي، آرايش الكتروني اليه ظرفيت عنصري كه هم گروه 
Sb51 است و در دوره چهارم جاي دارد، كدام است؟   

  1( 5244 ps  2( 3244 ps  3( 3255 ps  4( 5255 ps  
272++++ها در يون تك اتمي ها و نوتروناگر تفاوت شمار الكترون  -239 Mo باشد، عنصر 45 برابر A در كدام دوره و كدام گروه جدول تناوبي 

  جاي دارد؟ 
   16 ششم ـ )4   15ـ   پنجم )3   14 ششم ـ )2  13 پنجم ـ )1  
  دهد؟ تغييرات كدام خاصيت فلزهاي قليايي را نسبت به افزايش عدد اتمي آنها نشان ميرو، روند شكل روبه  -240

   چگالي )1  
   شعاع اتمي )2  
   نقطه ذوب )3  
  پذيري  واكنش)4  

  
  
  
  

  كدام مطلب درباره جامدهاي يوني درست است؟   -241
  . شوندهاي قطبي مانند آب حل مي همه آنها در حالل)1  
  . اندهاي باردار، رساناي جريان برقاشتن ذره به دليل در برد)2  
  . يابدها، انرژي شبكه بلور آنها افزايش مي با افزايش اندازه و بار الكتريكي يون)3  
  . آيداي در سه بعد فضا به وجود ميهاي ناهمنام با نظم ويژه شبكه بلور آنها از چيدمان يون)4  
  هاي داده شده، درست است؟ تركيبكدام روند در مورد انرژي شبكه بلور   -242

  1( 232 FeClFeOOFe >>   2( MgOOAlAlF >> 323     3( FeOFeClOFe >>
232

   4( 22 MgFONaMgO >>  
  كدام عبارت درست است؟   -243

  . اكسيد، داراي سه قلمرو الكتروني و ناقطبي است يون سولفيت همانند گوگرد تري)1  
  . متيل اتر، نقطه جوش و چگالي متفاوت اما فرمول ساختاري يكساني دارند اتانول و دي)2  
  .  است22OCH استيك اسيد عامل ترش بودن سركه است و فرمول تجربي آن )3  
  .  تفاوت دارد17و 16، 15هاي  در مقايسه با هيدريد گروه14 روند مشاهده شده در تغيير نقطه جوش هيدريدهاي گروه )4  
  هاي پيوندي آنها برابر است؟ در كدام گزينه هر دو مولكول ناقطبي و شمار جفت الكترون  -244

  1( 44 SiF,SF  2( 34 SO,CF  3( HCN,SOCl2  4( 222 CO,HC  
   است؟ نادرستكدام مطلب درباره الماس و گرافيت   -245

  .  الماس مانند گرافيت كاربردهاي صنعتي مهمي دارد)1  
  .  در بلور گرافيت، هر اتم كربن با سه اتم كربن ديگر با آرايش مسطح مثلثي متصل است)2  
  . هاي مسطح سه ضلعي چسبيده به هم استهاي كربن به صورت حلقه در بلور گرافيت آرايش اتم)3  
  . ن با چهار اتم كربن ديگر با آرايش چهار وجهي منتظم، پيوند دارد در بلور الماس هر اتم كرب)4  

محل انجام محاسبه ------------------------------------------------------------------------------  
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  16صفحه             )A220(             شيمي
  . است............. يك ............ و تركيب ............. يك ............  كه تركيب توان دريافتهاي زير، ميبا توجه به فرمول ساختاري تركيب  -246

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آمين) كربوكسيليك اسيد، پ)  آ)4       آلدهيد) كتون، ت)  ب)3       آلكان ) استر، پ)  آ)2        كتون) اتر، ت)  ب)1

  هاي استوكيومتري مواد، برابر است؟ كامل و موازنه كردن، مجموع ضريبدر معادله شيميايي كدام دو واكنش، پس از   -247

  

→→→→++++

→→→→++++

 →→→→

→→→→++++

°°°°>>>>

)s(OFe)s(Na)d

)g(O)g(HC)c

)s(KNO)b

)aq(HCl)s(MnO)a

Ct

32

283

5
3

2
oo

  

  1( a و d  2( b و d  3( b و c  4( a و c  
 گرم يون هيدروژن سولفات باشد، براي خنثي كردن اين يون در يك تن از اين نمونه 164/1اگر هر كيلوگرم از يك نمونه آب داراي   -248

   درصد باشد؟ o8كه بازده درصدي واكنش، برابر شود، در صورتيگرم سديم هيدروكسيد مصرف ميآب، چند 
  )13223161 −−−−================ gmol:S,Na,O,H(  
  1( oo5   2( ooo1  3( oo6  4( oo12  
  )ها را از راست به چپ بخوانيدگزينه( كدامند؟ C و A ،Bبا توجه به واكنش زير، مواد   -249
  
  

  
  د اكسي متانول، آب، كربن دي)2  اسيد، آب   متانول، هيدروكلريك)1  
 اكسيد متيل اتر، آب، كربن دي دي)4  متيل اتر، هيدروكلريك اسيد، آب  دي)3  

12ليتر محلول  ميليoo2 گرم آلومينيم را به o/54اگر   -250 −−−−molL
/

o مس )II ( ،دهنده اضافي واكنش....... .........نيترات، اضافه كنيم
127161464. (شودگرم فلز مس آزاد مي.................. است و  −−−−================ gmol:Al,O,N,Cu(  

  28/1نيترات، ) II( مس )4   92/1نيترات، ) II( مس )3   92/1 آلومينيم، )2   28/1 آلومينيم، )1  
محل انجام محاسبه --------------------------------------------------- ---------------------------  
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  17صفحه             )A220(             شيمي
  كدام مطلب درست است؟   -251

  . ي منزوي استاي از يك سامانه يك فالسك پر از آب جوش، نمونه)1  
  .  در واكنش سوختن گاز متان، آنتروپي عامل مساعد و آنتالپي عامل نامساعد است)2  
  . ها، بزرگتر استدهندههاي تشكيل واكنشH∆°ها در مقايسه با مجموعهاي تشكيل فراوردهH∆°ده، مجموعهاي گرمادر واكنش) 3  
  4 (H∆اي با كم كردن واكنش يك مرحله

a
Eدر جهت برگشت از 

a
Eآيدهت رفت به دست مي در ج .  

   است؟ نادرستكدام مطلب درباره قانون اول ترموديناميك   -252
  .  بيان ديگري از قانون پايستگي انرژي است)1  
wqE رابطه )2     . ، بياني از اين قانون است∆=+
  .ي همراه باشد براساس آن، واكنشي خود به خودي است كه با كاهش آنتالپي و افزايش آنتروپ)3  
  . كندرود، بلكه تنها صورت آن تغيير ميآيد و از بين نمي براساس آن، انرژي از هيچ به وجود نمي)4  
  ها،  آنH∆∆∆∆°°°°رو و مقدار هاي روبهبا توجه به واكنش  -253

  







−−−−====°°°°∆∆∆∆++++→→→→++++

−−−−====°°°°∆∆∆∆++++→→→→++++

kJH),g(SO)g(CO)g(O)l(CS

kJH),g(SO)l(OH)g(O)g(SH

/

/

275123

65622
3

2222

2222

o

  

  

g(SH)g(CO)l(OH)l(CS(: ق واكنش مطابSH2)g( هر مول براي تشكيل   2222 22    صرف، چند كيلوژول گرما ++++→→→→++++
  شود؟  مي
  1( 45   2( 35   3( 25  4( o5  

254-  °°°°∆∆∆∆Hواكنش :)s(OFe)g(O)s(FeO 3222
12  و s(FeO(هاي استاندارد تشكيل H∆∆∆∆°°°°(، برابر چند كيلوژول است؟ ++++→→→→

)s(OFe
32

  ).  در نظر بگيريد- o82 و -265 را برحسب كيلوژول بر مول به ترتيب برابر 
  1( o29 -  2( 85o1 -   3( o29+  4( 85o1+  
  هاي مواد موجود در اين محلول را اتانول تشكيل  گرم آب مخلوط كنيم، چند درصد كل مول4/14ليتر اتانول را با  ميلي5/11اگر   -255

18چگالي اتانول را (دهد؟ مي −−−−gmL
/

o116121.(در نظر بگيريد −−−−============ gmol:O,C,H (  
  1( 15/21   2( 15/25   3( o2  4( o4  
با توجه به داده  -256 هاي جدول زير، كدام روند درباره مقايسه دماي آغاز جوشيدن محلول مواد پيشنهاد شده، درست است؟    

    
1 (213 ttt   پتاسيم نيترات   گلوكوز   سديم سولفات   ماده حل شونده   >>
2 (312 ttt   2  5/2  5/1  حلول موالليته م  >>
3 (

321
ttt <<  

4 (123 ttt <<  
  C°°°°(  3t  2t  1t(دما در آغاز جوشيدن 

  ها درست است؟ كدام عبارت درباره پاك كننده  -257
  . اندهاي آمونيوم و پتاسيم اسيدهاي چربمك صابونهاي مايع، ن)1  

2−هاي غيرصابوني به جاي گروه كربوكسيالت گروه سولفونات، كننده در پاك)2  
3SOقرار گرفته است  .  

  . تشود، سرقطبي مولكولهاي صابون به سمت درون قطره چربي اس در امولسيون چربي در آب كه به كمك صابون تشكيل مي)3  
  . چسبددهد، ميهاي غيرصابوني، چربي به زنجير آلكيل كه بخش قطبي مولكول پاك كننده را تشكيل مي در پاك كننده)4  

------------------------------------------------------------------------------  
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  18صفحه             )A220(             شيمي
  . هاستهاي آنذره............. دليل پايداري كلوييدها،   -258

   درشت بودن )2     خنثي بودن )1  
  يكسان بودن بارالكتريكي در سطح)4     ناهمنام بودن بارالكتريكي )3  

  
   است؟ نادرسترو، كدام مطلب روبه» انرژي ـ پيشرفت واكنش«با توجه به نمودارهاي   -259
  

  
  
  

  .  پايدارتر استI واكنش  پيچيده فعال در)1  
  .  آن كوچكتر است∆H، گرماده و II واكنش )2  
  .  گرماگير است و سرعت آن در جهت رفت كمتر استI واكنش )3  
  . ها، كوچكتر استدهندهها در مقايسه با واكنشهاي تشكيل فراودهH∆°، مجموع II در واكنش )4  

  
  انجام .......... و ........... است كه با استفاده از فلزهايي مانند ............. ي دار كردن، يك واكنش كاتاليز شدهواكنش هيدروژن  -260

  . شودمي............ تر باشند، سرعت واكنش است و هرچه ذرات كاتاليزگر درشت............. شود، جذب هيدروژن در آنها از نوع مي
  ، شيميايي، كمتر Ni ،Pt ناهمگن، )2  ، فيزيكي، بيشتر Pt ،Pdناهمگن،  )1  
  ، فيزيكي، بيشتر Pd ،Ni همگن، )4  ، شيميايي، كمتر Pt ،Pd همگن، )3  
  يگر مخلوط شوند و واكنش  در دو ظرف يك ليتري مطابق شكل، با يك دNO مول گاز o/5 مول گاز اوزون و o/5اگر   -261

←←←←،K====64:پذيربرگشت
++++→→→→++++ )g(NO)g(O)g(NO)g(O پس از برقراري تعادل، چند مول اكسيژن در . ، انجام گيرد223
  مخلوط گازي، وجود خواهد داشت؟ 

  1( 
9
1  2( 

9
2  

  

  3( 
9
4  4( 

9
7  

  
  
  
  
  
  
  

 مول گاز 1/4  -262
2

SO مول گاز 2/2 را با 
2

Oكنيم تا تعادل گازي در ظرف دو ليتري سربسته مخلوط و گرم مي:  

  ←←←←
→→→→++++ )g(SO)g(O)g(SO

322
 مول گاز 4، برقرار شود، اگر در حالت تعادل، 22

3
SO در ظرف وجود داشته باشد، مقدار ثابت

Lmolاين تعادل چند 
   است؟ −−−−1

  1( oo111×  2( 4161 o×
/

  3( oo112×  4( 4152 o×
/

  
محل انجام محاسبه -------------------------------------------------- ----------------------------  
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  19صفحه             )A220(             شيمي
   است؟ نادرستكدام مطلب درباره واكنش به حالت تعادل زير، در ظرف سربسته   -263

  ←←←← ++++++++→→→→ )g(OH)g(CO)s(CONa)s(NaHCO
22323

2  
  .  يك واكنش تعادلي ناهمگن سه فازي است)1  
  . كنده، تعادل را به سمت چپ جابجا مي خارج كردن مقداري سديم كربنات از سامان)2  
  . شود با خارج كردن مقداري از بخار آب از سامانه، از جرم مواد جامد كاسته مي)3  
OH[]CO[K[ رابطه ثابت تعادل اين واكنش به صورت )4     .  است=22

515 با HAبراي تهيه محلولي از يك اسيد ضعيف   -264 −−−−××××==== o
a

K كه pH آن با pH 1 محلولo/o ،موالر هيدروكلريك اسيد برابر باشد 
  بايد چند برابر موالريته محلول هيدروكلريك اسيد باشد؟ ً موالريته آن تقريبا

  1 (o4   2( o5   3( oo1   4( oo2   
 است، موالريته اسيد چند برابر موالريته نمك 67/3 آن برابر pHدر يك محلول بافر شامل سديم اتانوآت و اتانوييك اسيد كه   -265

674(است؟ 
/a

pK ====(  
  1( 4   2( 5   3( 8   4( o1 
  كدام عبارت درست است؟   -266

 فسفريك اسيد خوراكي، از افزودن آب به )1  
o14OPشود تهيه مي .  

  .  جداشدن نخستين پروتون، دشوارترين مرحله يونش فسفريك اسيد در آب است)2  

11 در محلول )3    −
molL3−ن  فسفريك اسيد، غلظت آنيو

4POهاي فسفات ديگر بيشتر است از غلظت آنيون .  
 اگر )4  

123 aaa
K,K,Kدرپي فسفريك اسيد در آب مربوط باشند، هاي يونش پي به مرحله  

  321 aaa
pKpKpK   .  است<<

   است؟ نادرستكدام عبارت   -267
  . تر استهيدروژن فسفات يك تركيب آمفو سديم دي)1  
  . يابدهاي هاليد از باال به پايين كاهش مي قدرت بازي آنيون)2  

− در آب، غلظت يون 2NaNH با حل شدن )3  
OHيابد افزايش مي .  

  . كند توليد ميOH3+نيتروژن پنتوكسيد، يك اكسيد اسيدي است و يك مول از آن در آب، يك مول  دي)4  
محل انجام محاسبه ------------------------------------------------------------------------------  
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  20صفحه             )A220(             شيمي
  :  هاي زيرهاي كاهشي استاندارد، نيم واكنشبا توجه به پتانسيل  -268

←←←← −−−−====°°°°→→→→++++ −−−−++++ )V(E،)s(Mge)aq(Mg
/
38222  

←←←← −−−−====°°°°→→→→++++ −−−−++++ )V(E،)s(Fee)aq(Fe
/
4422

o   

←←←← ++++====°°°°→→→→++++ −−−−−−−− )V(E،)aq(Cle)g(Cl
/
36122

2  

←←←← ++++====°°°°→→→→++++ −−−−−−−− )V(E،)aq(Ie)s(I
/
5422

2
o  

←←←← ++++====°°°°→→→→++++ −−−−++++ )V(E،)s(Age)aq(Ag
/
8o  

  شوند؟  دو واكنش زير به صورت خود به خودي انجام ميكدام  

  

)g(H)aq(Ag)aq(H)s(Ag)d

)s(Mg)aq(Ag)aq(Mg)s(Ag)c

)s(I)aq(Cl)aq(I)g(Cl)b

)s(Fe)aq(Mg)aq(Fe)s(Mg)a

2

2
22

22

222

22

22

++++→→→→++++

++++→→→→++++

++++→→→→++++

++++→→→→++++

++++++++

++++++++

−−−−−−−−

++++++++

  

  
  1( a و b  2( c و b  3( a و c  4( c و d  

  
  ؟ آيدنميي اكسايش كاهش به شمار هاكدام فرايند، جزو واكنش  -269

s(OAl( حل شدن )2     حل شدن سديم در آب )1      در اسيدها 32
   تجزيه هيدروژن پراكسيد در مجاورت يونهاي آهن )2MnO  4 تجزيه گرمايي پتاسيم كلرات در مجاورت )3  

  
  سلول الكتروشيميايي رو، كه طرحي از يك با توجه به شكل روبه  -270

  دهد، كدام مطلب درباره آن، درست است؟ را نشان مي» روي ـ نقره«  

  
ولت

ولت

oo

o

8
762

/

/

))s(Ag/)aq(Ag(E

))s(Zn/)aq(Zn(E

++++====°°°°

−−−−====°°°°
++++

++++

  

  
  
  
  
  
  

  1( °E ولت است+ 36/2 آن برابر .  
  .  الكترود نقره در آن قطب مثبت و محل انجام نيم واكنش اكسايش است)2  
  . يابدآند است و الكترون از آن در مدار بيروني به سوي الكترود نقره جريان مي الكترود روي در آن )3  

aq(Ag)s(Zn)s(Ag)aq(Zn(: واكنش كلي آن به صورت)4   ++ +→+   . ، است222
محل انجام محاسبه ------------------------------------------------------------------------------  
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