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96آمادگی کنکور   

 : طراحان دفترچه اختصاصی
 حمیدرضا میرعالیلوزمین شناسی: 

 هامرز حسینیریاضی: 

 زیست شناسی: ماز

 گلستانه،  یریجالل م دی، س یعباس یمحمد علفیزیک: 

 یرضا رضو دیسشیمی:  

O
1D

 

E 

 نام:   

 نام خانوادگی:

 کد داوطلبی:

ی سؤالدفترچه  

 4ی آزمون جامع همه دروس ـ مرحله

 95 دی ماه 2و  1
 شماره سوال زمان پاسخگویی تعداد سوال نام درس

 100-81 20 20 زمین شناسی

 125-101 40 25 ریاضی

 165-126 40 40 زیست شناسی

و پایه )همه  فیزیک پیش

 باری(سواالت اج

40 45 166-205 

)همه سواالت  شیمی پیش

 باری(اج

40 45 206-245 

 245-81 190 165 مجموع
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 .... ................كانی اين .شكل مقابل مربوط به يک كانی است  - 81

 می تواند منشا پتاسيم خاک باشد  پس از تجزيه شدن) ۱

 شود  به به طور نا منظم شكسته میدر اثر ضر) ۲

 پيريت جالی شيشه ای دارد همانند ) ۳

 ی دگرگونی مجاورتی است  نتيجه) ۴

  
 چند مورد از جفت كانی های زير در ساختار خود كلسيم ندارند ؟ - 82

I (          ارتوكالز ، مسكوييتII (           انيدريت ، گلوكوفانIII (          زبرجد ، باريتIV  (پيريت ، سيلويت  
V (اوژيت ، آمتيست  
  چهار مورد) ۴  سه مورد        ) ۳  دو مورد      ) ۲  يک مورد     ) ۱

 ج ثبت می شود ؟ندر منطقه ای كه ساختار اليه ها به صورت زير است ، كدام نمودار توسط دستگاه گرانی س -83

  

  

  
  

  

۱ (                                                  ۲ (  
  

  

  

۳                                              (  ۴(  
  

گرايی ورقه های اقيانوسی به وجود آمده است  Aدريای  - 84 متر ، چند سال طـول  ۱۶كنيد افزايش بستر اين دريا بهاندازه ی  صمشخ. بر اثر وا
 خواهد كشيد ؟ 

  سال ۳۲۰) ۴  سال       ۲۴۰) ۳  سال    ۲۰۰) ۲  سال ۱۶۰) ۱
 ؟ ندارددر كدام گزينه با شاخه ی مشخص شده در پرانتز مطابقت  اطالعات موجود -85

 )زمين شناسی تاريخی.( همه ی قاره های امروزی زمانی جز قاره ی عظيم پانگه آ بوده اند ) ۱

 )تكتونيک. (رشته كوه هيماليا در اثر برخورد ورقه ی هندوستان به ورقه ی آسيا تشكيل شده است ) ۲

  )زمين شناسی مهندسی .( واد و سنگ های موجود در پوسته ی زمين بررسی نفوذ پذيری م) ۳
 )سنگ شناسی .( تركيب شيميايی پيريت سولفيد آهن و بلور های آن تقريبا مكعبی شكل اند ) ۴
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ر متر 

مـين 
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٢

 .گيرند 

گرم در ۱۵ برابر 

 . 

دام زمـك.ته اند 

  
ح زمين جا به ج

كيلومتري شديد

  ند
ز تاثيرش كاسته

درصد تخلخ  
35٪ 

5/42٪
28٪ 
22٪ 

ونيمبوس قرار گ
  تراتوس

 هوا در اين دما
 ت ؟

می يابد........... 

  س آرام
ذير قرار گرفتـپ

ويژگي
به موازات سطح

ك 2900ر عمق 
   يابد 

ز ماگما عبور كن
سطح به عمق از

ضخامت  ت
  80  ر
  100  ر
  65  ر
  120  ار

كومولوالتر از ابر
آلتو است)۴ 

الزم برای اشباع
ی برابر چند است

 .ه باشد 

.........م ، ميزان

اقيانوس)۴ 
 اليه ی نفوذ ناپ

 ج
ذرات ماده ب
  مي شوند

سرعتش در
كاهش مي

تواند ازنمي 
با رفتن از س

  مي شود 

مساحت ين
A 2 هكتار
B  1 هكتار
C  2 هكتار
D  5/2 هكتا

ه در ارتفاعی باال
 وس

رطوبت مطلق ال
ن رطوبت نسبی

رد مهمی داشته

حركت كنيم.......

  می ماند ؟
 طلس   

آنها بر روی يک

نام موج
A 

B  

C  
D  

زمين
A
B
C
D

كهندارند  اين را
آلتوكومولو) ۳

ر متر مكعب و ر
وب در اين ميزان

نه شناسی كاربر

 يم

  آهن آبدار+ 
 

 شوند

.........جغرافيايی
 كاهش

  افزايش

 افزايش

  كاهش
بر جای -Clر كل

اقيانوس اط)۳
ست كه همه ی آ

  باشد ؟

چ كدام توانايی
 توس
گرم در ۵/۱۰ری
اسنج مرطوی دم

ر شاخه ی ديرين

 دو جهتی

منيزي+ آهن + يم
منيزيم+  كلسيم

 صحيح است ؟
است Bر از امواج

 ت می شوند
عكس يا منكسر ش

  است  D موج

طلس از عرض ج
شوری آب ، ك –ی
چگالی آب ، –ی
شوری آب ، ا –ی
چگالی آب ، كا -ی
تركيبداراييونكم

 رانه   
ی آورده شده اس
می تواند داشته

هيچ............. جز
سيرو استرات) ۲ 

 در يک روز بهار
جدول زير دمای

می تواند در.....
 يک جهته

و سطوح شكست د
ب سيليكاتی كلسي
 تركيب سيليكاتی
رو ، كدام گزينه
كيلومتری بيش تر
وسط دستگاه ثبت
ی ممكن است منع
منطقه ی سايه ی

حی اقيانوس اط
درجه ی شمالی ۲۲
درجه ی شمالی ۲۵
درجه ی جنوبی ۴۴
درجه ی جنوبی ۳۱

گرم ۷/۱۷حدود
دريای مديتر)۲ 

 زمين كشاورزی
سبت به بقيه می

 ابرهای زير به ج

لق هوای تبريز
نگاه بر اساس ج

..........ليكاتی با 
ی ورقه ای و رخ ي
ليكاتی داربستی و

شوری شكل و تركيب
ل سوزنی شكل و
عات جدول روبر

A  ك ۵۰۰در عمق
تو Aع تر از امواج 

یهمانند امواج نور 
م ۱۴۲تا  ۱۰۳يی 

در آب های سطح
۲شمالی به سمت 
۵جنوبی به سمت 
۴جنوبی به سمت 
۱شمالی به سمت 

ب كدام دريا حز آ

مشخصات چند
ه ی بيش تری نس

 

در بين همه ی 
 استراتوس ) ۱

گر رطوبت مطل ا
مكعب باشد ، آ

۱ (۲۱ 

۲(۲۰ 

۳(۱۹ 

۴ (۱۸  

نوعی كانی سيل
ساختمان اتمی) ۱
ساختمان سيل) ۲
بلور های منشو) ۳
بلور های طويل) ۴

با توجه به اطالع
Aسرعت امواج ) ۱

سريع Dامواج ) ۲
Cو  Bامواج ) ۳

عرض جغرافياي) ۴
  
  

  
 

با فرض اينكه د
درجه ی ش ۴۸) ۱
درجه ی ج ۳۰) ۲
درجه ی ج ۶۰) ۳
درجه ی ش ۵۳) ۴

از نيماز تبخير 
 خليج فارس  )۱

در جدول زير م
خيره شدهآب ذ

۱ (D    
۲(A  
۳(C   
۴( B 
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89 -

90 -

91-

92 -
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 می دهد  ؟

  

 

. ......... 

 . اشد

)گسل های عادی
معكوس های گسل
معكوس های گسل

)گسل های عادی
درستی نشان می

.........ير زمينی

می با....... .........

 نوسی

 .بود د

 

  است؟ 
 برشی به صورت گ

گ صورت به ششی
گ صورت به برشی 

به صورت گ ششی
وده است را به د

شوری آب ز م ،

......شانی حاصل

 دزيتی

پشته ی های اقيان
  می باشند؟

خواهند رانده ع

  شمال سمت به

  اطلس اقيانوس

تی مطرح شده
شكيل در اثر تنش

كش تنش ثرا در كيل
تنش اثر در شكيل

كشكيل در اثر تنش 
ز محيط زمين بو

نزديک شويم....

يت های آتشفش

 واد بازالتی

مايی با تركيب آند
 آندزيتی و ايجاد پ
ک از ويژگی زير

  
  

نوع از موجود سل
  موپتريس

هندوستان حركت
  گانگاموپتريس

بستر گيری شكل 

هورست به درست
تش( ـ )درجه ۹ از
تشك( ـ )درجه ۱۰
تش( ـ )درجه ۹ از
تشك( ـ )درجه ۱۰

درجه ای از ۱۶۳

۲ (

۴ (

...........به محل 

فعالي..... ............
 هها

تونيكی و خروج مو
گمونيكی و ايج اد ما

ی به زير ورقه ی
، دارای كدام يک

 كم يونی حرک

  كم يونی حرک
زياد یيون تحرک ـ

كم يونی تحرک ـ
گس باشد، ........
گانگا فسيل حاوی

ح زمان هب مربوطـ
فسيل حاوی ـ اغ
زمان به مربوطـ  ل

ه -رانده و گرابن
تر سطح گسل كم

۰ از كمتر گسل طح
تر سطح گسل كم

۰ از كمتر گسل طح
۳/ ۲معادل قوس

 

 

.............. محل
  ود 
  شود

   شود    
  ی كند

..كمربند....... ...
موادمذابازوسطقاره
شدن ورقه ی تكت
د دو ورقه ی تكتو

فتن ورقه ی بازالتی
تشفشانی وزوو

تحـ  زياد يونی بين 
تح ـ كم يونی بين 

ـ كم يونی بين ت
زياد يونی بين ت

. B بخش و .....
حـ  جنوب قطب از
ـ اطلس اقيانوس ر

د ی نقطه روی يی
شمال سمت به ن

ی گسل های رور
ی كيلومتر و زاويه

سط ی زاويه و متر 
ی كيلومتر و زاويه

سط ی زاويه و متر 
حل كانون آن مع

 آبدار هر چه از
كمتر مي شو –يه 
بيش تر مي ش –ه 

كم تر می –يه 
تغيير نمی –خليه 

.........د مديترانه
خروجم–وساطلس

دور ش –انوس آرام 
برخورد –وس هند 

فرو رف –نوس آرام 
ج شده از كوه آت

موقت پيوندـ  گما
موقت پيوندـ  گما

گما موقت پيوند ـ ما
گما موقت پيوند ـ ما
...... Aبخش گر
ا استراليا جدايی ن
بستر گيری شكل ن
كائواي گرفتن قرار ن
هندوستان حركت ن

به ترتيب ويژگی
جايی بيش از يک ك

هزار از بيش جايی
جايی بيش از يک ك

هزار از بيش جايی
ج لرزه ای كه مح

 

در يک اليه ی
تغذي –تخليه ) ۱
تغذيه –تخليه ) ۲
تخلي – تغذيه) ۳
تخل –تغذيه ) ۴

در محل كمربند
اقيانو -برخالف) ۱
اقيا –برخالف ) ۲
اقيانو -همانند) ۳
اقيان –همانند ) ۴

گدازه های خارج
گ بودن بازی) ۱ ما
گ بودن بازی) ۲ ما
م بودن اسيدی) ۳
م بودن اسيدی) ۴
گ زير، شكل در ا
زمان به مربوط) ۱
زمان به مربوط) ۲
زمان به مربوط )۳
زمان به مربوط) ۴
  
  
  
  

در كدام گزينه ب
مقدار جابه ج) (۱
ج جابه مقدار() ۲
مقدار جابه ج() ۳
ج جابه مقدار() ۴

كدام شكل اموا

۱ (

  

۳ (

93 -

94 -

گ- 95

96 -

97 -

ك- 98
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 .در آن منطقه قطعی است................ وجوددر منطقه ای ، . ..................رت وجود در صو - 99
 نقاط  داغ –جزاير آتش فشانی ) ۱

 خيز قاره –دراز گودالی ) ۲

 پديده ی فرورانش  –جزاير اقيانوسی ) ۳

 آتش فشان های انفجاری –گودال عميقی ) ۴

 .شود می تشديد..................... جزرومد  ی پديده گفت توان می - 100
  يک هفته بعد از تربيع اول) ۲  چهار هفته قبل از تربيع دوم          ) ۱
  دو هفته بعد از تربيع دوم) ۴  ع اول                           دو  هفته قبل از تربي) ۳

 

=در مثلث متسـاوی السـاقينی  -101 =و مسـاحت آن  ° =بـا مثلـث متسـاوی السـاقينی كـه در آن  √ و قاعـده ی  ° =   متشابه است ، نسبت مساحت دو مثلث چه قدر است ؟ √
۱ (9     ۲ (3   ۳ (3√3    ۴ (81  

=در يک مثلث  -102 =و  °   كدام است ؟ و ارتفاع  ، زاويه ی بين ارتفاع  °
۱ (60°      ۲ (20°    ۳ (40°     ۴ (80°  

گر  =نيمساز و  در شكل مقابل ،  - 103 =، ا =و  °   چه قدر است ؟ باشد ، زاويه ی  °
۱ (30   
۲ (40   
۳ (50   
۴ (20  

  :سانتی متر می باشد ، حجم كره ی محاط در آن برابر است  با  در يک چهار وجهی منتظم طول يال  -104
۱ (√

8
      ۲ (√   ۳ (√

8
    ۴ (√  

آورده  هايی كه شـخص » رو « ، تعداد  چه قدر احتمال دارد عدد تاس شخص . سه سكه پرتاب می كند  يک تاس و شخص  شخص  - 105
  را نشان دهد ؟

۱ (8   ۲ (8   ۳ (8     ۴ (8  
  باشد ؟ در پرتاب سه تاس ، احتمال آن كه مجموع سه تاس عددی فرد باشد ، چند برابر آن است كه مجموع سه تاس برابر  -106

۱ (4   ۲ (9   ۳ (18     ۴ (36  
گر داده های  - 107   كدام است ؟ +باشند ضريب تغييرات داده های  و واريانس  دارای ميانگين  ا

۱ (√   ۲ (   ۳ (√    ۴ (√  
)حاصل . بار تكرار اين آزمايش است  تعداد پيروزی ها در  است و  در آزمايشگاهی احتمال پيروزی  - 108 ≤ <   كدام است ؟ (16

۱ (+      ۲ (1 −      

۳ (161     ۴ (1 − −  
گر مجموع مجذورات  -109   باشد ، ضريب تغييرات اين داده ها كدام است ؟ و مجموع داده ها برابر  داده آماری برابر  ا

۱ (√    ۲ (√    ۳ (√    ۴ (  

 

   



 
 
 
 

  

٥

گر ميانگين داده های  -110 ,	ا + 	, )باشـد ، ميـانگين داده هـای برابر ,	… − )	, ( + ) − 	, … , − ( + چقـدر  (
  است؟

۱ (̅ −     ۲ (̅    ۳ (̅ −    ۴ (̅ −  
−يكی از جواب های كلی معادله ی مثلثاتی  -111 √   كدام است ؟ =

  ۱ (−       ۲ (−     ۳ (+      ۴ (+  
مساحت شش ضلعی جديد چند برابر مساحت شـش ضـلعی . منتظم جديدی است  قطر كوچک يک شش ضلعی منتظم ، ضلع شش ضلعی - 112

  اوليه است ؟
۱ (√3    ۲ (2    ۳ (3   ۴ (4  

−در مثلثی  -113   :آن گاه  =
۱ (̂ = 30°       ۲ (̂ = 60°    ۳ (̂ = 45°    ۴ (̂ = 90°  

گر داشته باشيم  - 114 +: ا = 				+   كدام يک از روابط زير صحيح است ؟ =
۱ (= 3 +     ۲ (= 3 +       ۳ (= 3 −   ۴ (= 3 −  

=: داريم  در مثلث  -115 =و  =و  √   چند درجه است؟ اندازه ی زاويه ی  °
۱ (15    ۲ (30    ۳ (45    ۴ (75  

=معكوس تابع با ضابطه ی  - 116 − √   ) <به شرط ( كدام است ؟  −
۱ (= − 2 + 2          ۲ (= − 2  
۳ (= + 2 	, > 0        ۴ (= + 2 + 2	, > 0  

گر  - 117 =ا | | |: داشته باشيم  ∋بوده و برای هر  ≤ |   كدام است ؟ ، كوچكترين مقدار  ≥
۱ (0 5⁄    ۲ (−3 5⁄    ۳ (3 5⁄   ۴ (0 25⁄  

→حاصل  -118   كدام است ؟ +
  √) ۴    ) ۳  صفر ) ۲   1) ۱

=نمودار تابع  به ازای كدام مقادير  - 119 ( − ) + ( + )   فقط از ناحيه ی اول عبور نمی كند ؟ +
۱ (> 2        ۲ (0 < < 2     
۳ (−2 < < 2     ۴ (< −2  

)تابع كارايی كارگری در كارخانه ای به صورت  -120 ) = − )ماه اشتغال می تواند روزانه  می باشد كه كارگر بعد از  ⁄ واحد  (
  واحد را كامل كند ؟ بعد از چند ماه ، انتظار می رود كه كارگر روزانه . كار را كامل كند 

۱ (2 5⁄ ln 10       ۲ (7 5⁄ ln 2     ۳ (5 ln 2     ۴ (4 ln 2  
  كدام يک تابع يک به يک است ؟ - 121

۱ (= | + 2| + 4          ۲ (= | + 2| + |4 | 

۳ (= + | + 2|         ۴ (= | + 2| + | |  

گر  -122 )ا ) = )و  − ) )باشد ، دامنه ی  = )(   كدام است ؟ (
۱ (+    ۲ (−      ۳ (∅    ۴ (+  

+در معادله ی درجه دوم  -123 − −حاصل  =   كدام است ؟ +
۱ (−32    ۲ (−24    ۳ (−28    ۴ (−30  



 
 
 
 

  

٦ 

+ريشه ی معادله ی  -124 + 8 +⋯ =   .را به دست آوريد  8
۱ (    ۲ (    ۳ (    ۴ (  

+مجموعه جواب معادله ی  - 125 + − ,به صورت  =   كدام است ؟ −. می باشد  (
۱ (1    ۲ (2    ۳ (1 5⁄    ۴ (2 5⁄  

 

 ...................شود، قطعاً می................... از لول‗ گوارش انسان كه در هر بخشی  -126
  .شوددر مخاط توليد می ۱۲Bكننده از ويتامين عامل محافظت -سلول توليدكنندة هورمون يافت) ۱
  .های سطحی در ترشح بيكربنات و موسين نقش دارندسلول -گوارش كالژن موجود در گوشت آغاز) ۲
  .گيری متفاوتی دارندهای دو الي↨عضل↨ صاف، جهتسلول -های حسی برای تحريک استفراغ يافتدهگيرن) ۳
  .ريز استترينالي↨لول↨ گوارش فاقد غدةبرونداخلی -سلولی انجامهای درونهای غذا توسط آنزيمگوارش مولكول) ۴

 نمايد؟طور مناسب كامل میچند مورد، عبارت زير را به -127

. دهنـدهای پوششی در مخاط رودة باريک را مورد حمله قرار میها سلولايجاد اختالل در فعاليت دستگاه ايمنی، لنفوسيتلت در يک فرد، به ع
 .دارد وجود................... در اين شخص امكان 

كسيژن -ب  های مخاطترشح پادتن عليه پروتئينی در سلول -الف   ها به علت آنمیرسانی به بافتكاهش ا
  افزايش مساحت سطح جذب در محل پايان گوارش غذا -د  افزايش ميزان مواد غذايی در مدفوع -ج
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 در انسان، اولين بخش رودة بزرگ چه نام دارد و ويژگی آن كدام است؟ - 128
كتری -كولون باالرو) ۱   .كندكنندةسلولز را جذب میهای تجزيهگلوكز توليدشده توسط با
  .های پتاسيم و موسين نقش دارندهايديوارة آن در ترشح يونغده -رودة كور) ۲
  .گيرددر تماس با پردة صفاق و دوازدهه قرار می -كولون باالرو) ۳
  .قطر كمتری نسبت به رودة باريک دارد -رودة كور) ۴

 كند؟تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به -129

 ...................های كبد در انسان، سلول
  .كنندهايی درون خود ذخيره میصورت ذرهگليكوژن را به) ۱
  .كنندروبين را از خون خارج و به درون كيس↨ صفرا ترشح میبيلی) ۲
  .كندبخشی از مواد رنگی صفرا را از طريق خون سياهرگی روده دريافت می) ۳
  .رج شده از خود هستندهايی در شبك↨آندوپالسمی برای تنظيم مقدار گلوكز خادارای آنزيم) ۴

 ...................قطعاً ................... در هر فرد مبتال به  - 130
  .شودرسوب كلسترول در مجاری خروج صفرا سبب تجمع صفرا در كيس↨ صفرا می -سنگ كيس↨ صفرا) ۱
  .يابدميزان توليد هموگلوبين در مغز استخوان كاهش می -خونی ناشی از نقص ژن هموگلوبينكم) ۲
  .شودهای بدن با كاهش شديدی مواجه میميزان ورود گلوكز به اغلب سلول -ديابت شيرين) ۳
كتانت در شش) ۴   .يابدحجم هوای مرده در يک دقيقه افزايش می -هاكاهش ترشح سورفا

كسيژن و گاز  -131 كسيدكربن تنفس میشخصی در محيط حاوی ا  ...................در اين فرد . كندمونوا
كسيژن در خون مختل میانواع راه )۱   .يابدعضالنی افزايش می در بافت ۲COمقدار توليد ) ۲  .گرددهای انتقال ا
كسيژن در مايع بين) ۳   .به هموگلوبين وجود ندارد ۲COامكان اتصال ) ۴  .يابدسلولی كاهش میفشار ا



 
 
 
 

  

٧

 نمايد؟طور مناسب تكميل میكدام گزينه، عبارت زير را به -132

  ...................قطعاً ................... هنگام انقباض عضل‗ در انسان، 
كسيژن -ایدندهبين) ۱   .كنددار از مجاری تنفسی عبور میهوای ا
  .شودها وارد میهوای مكمل به شش -راست شكمی) ۲
گم) ۳   .كنندها به سمت پايين حركت میدنده -ديافرا
گم) ۴   . يابدداخلی كاهش می طول ساركومرها در عضل↨مورب -ديافرا

 .گيردفقط توسط بافت گرهی صورت می................... ، انساندر قلب  - 133

  شده از بطن راست در طی يک دقيقهتنظيم مقدار خون خارج) ۱
  بطنی -دهليزی و گره دهليزی-ارتباط بين گره سينوسی) ۲
  انتشار تحريک از ميوكارد دهليز چپ به بطن چپ) ۳
 الكتريكی مربوط به انقباض  هایپيامانتشار ) ۴

 های هوايی، صحيح است؟های خونی موجود در ديوارةكيسهكدام گزينه، درمورد رگ -134

  .يابدها افزايش میهنگام صعود به ارتفاعات، جريان خون در اين رگ) ۱
كسيژن و مواد غذايی به عضالت صاف جدارنايژک) ۲   .ها نقش دارنددر انتقال ا
  .شودها میهای هوايی، سبب انقباض دريچ↨ ابتدای مويرگدر كيسه ۲Oافزايش فشار ) ۳
  .شودهای حاوی خون تيره میهای هوايی، سبب كاهش قطر رگدر كيسه ۲Oكاهش فشار ) ۴

 های موجود در خون انسان دارد، كدام عبارت درست است؟درمورد سلولی كه بيشترين فراوانی را در بين سلول - 135

  .شودآنزيم، غشای آن شكننده میدر پی كاهش توليد ) ۱
كسيژن در بدن استهايانتقالحاوی انواع پروتئين) ۲   .دهندة ا
  .شونددر بخشی از زندگی هر فرد، در محل توليد خود تجزيه می) ۳
  .در پی كمبود آهن، با وجود مقدار هموگلوبين كم، قطر طبيعی دارند) ۴

 ...................ژن رزوس، های قرمز دارای آنتیلين تزريق گلبولافراد جامعه، پس از او................... در  -136

كنش -برخی) ۱ كنش ايمنی شديدی در بدن ايجاد می -بيشتر) ۲  .شودهای توليد فيبرين آغاز میبالفاصله وا   .شودوا
كنش ايمنی شديدی در بدن  -بيشتر) ۴  .شودوارد خون می Rhبعد از مدتی پادتن ضد  -برخی) ۳   .شودايجاد نمیوا

 نمايد؟طور مناسب كامل میها در طی يک دورة كار قلب است، كدام گزينه عبارت زير را بهبا توجه به منحنی زير كه مربوط به انقباض بطن - 137

  ...................نقط‗ ...................  Bدرحوالی نقط‗
  .شودها منتشر میبطنها در الياف گرهی به سمت نوک موج تحريک بطن -Aهمانند ) ۱
  .فشار خون در نيمی از حفرات قلب در حال كاهش است -Cبرخالف ) ۲
  .شودصدايی بم و طوالنی از قلب شنيده می -Dبرخالف )۳
  .شودپديدة الكتريكی در نوار قلب ثبت نمی -Cهمانند ) ۴

  

 است؟ نادرستكدام عبارت، دربارة يک شبك‗مويرگ خونی در عضل‗ دو سر بازو،  - 138

  .كنددر وسط مويرگ، جهت برآيند نيروهای موثر بر ورود و خروج مواد تغيير می) ۱
كاريد در سطح خارجی مويرگ مانع از عبور چربیای از پلیاليه) ۲   .شودها میسا
  .كنددر طول مويرگ، فشار اسمزی برخالف فشار تراوشی تغيير نمی) ۳
 .شودافت میدر ابتدای مويرگ، بخش زيادی از پالسما وارد ب) ۴



 
 
 
 

  

٨

 ...................شبك‗ مويرگی دوم ................... در كلي‗ انسان، شبك‗ مويرگی اول  -139
  .كندبافتی وارد میمواد دفعی را به مايع ميان -همانند) ۱
  .باشدقادر به تبادل مواد با مايعات اطراف خود نمی -برخالف) ۲
  .كنددريافت می خون روشن را از نوعی سرخرگ كوچک -برخالف) ۳
  .گيردهای موثر در جذب و ترشح مواد قرار میدر تماس با بخش -همانند) ۴

  ها كامالً از كار افتاده است، درست است؟های آنچند مورد، در ارتباط با دياليز و كلي‗ مصنوعی برای افرادی كه كليه -140
  .شودمیدر كلي‗ مصنوعی، محلول دياليز توسط غشای دياليزكننده احاطه  -الف
  .گرددخون از يک رگ خارج شده و پس از تصفيه به همان رگ باز می -ب
  .باشدهای سديم میمحلول دياليز فاقد مواد غذايی و حاوی يون -ج
  .شودخون فرد می pHعدم انجام دياليز منجر به كاهش  -د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 كند؟درستی تكميل می بههای عضالنی، كدام گزينه، جمل‗ زير درمورد ساختار سلول - 141

  ...................قرار ................... تشكيل شده است و در تماس با ................... در انسان، هر 
    .گيردمی -دهندة عصبیانتقال -ميوفيبريل از تعداد زيادی تارچه) ۱
  .گيردنمی -شبك↨ساركوپالسمی -های تيره و روشنساركومر از بخش) ۲
كتينرشت↨ نازک در ساركومر از رشته) ۳   .گيردمی -های كلسيميون -های ا
  .گيردنمی -غشای پالسمايی -نوار تيره در ساركومر از دو رشت↨ نازک و ضخيم) ۴

 .يابدكاهش می................... گيرد، قطعاً صورت می................... در طی هر نوع انقباض عضل‗ دو سر بازو كه  -142
    در شبك↨ساركوپالسمی Caمقدار يون -بدون تغيير طول عضله)۱
  های هر ساركومر به نوبتطول رشته -به شكل خفيف و مداوم) ۲
    های ساعد و كتففاصل↨ استخوان -با ايجاد سختی در عضله) ۳
  های هر ساركومرطول نوار تيره در بخش -با كشش ثابت) ۴

 ...................بخش ................... تخوان ران در يک فرد بالغ، در سر نزديک به تن‗ اس -143
  .شوندهای خونی ساخته، و به خون وارد میهای كوتاه، سلولميانی استخوان -همانند) ۱
  .شودتن↨ استخوان بازو، نوعی بافت استخوانی با حفرات متعدد و نامنظم يافت می -همانند) ۲
كم در تماس با بافت پيوندی قرار می خارجی استخوان جمجمه، بافت -برخالف) ۳   .گيرداستخوانی مترا
  .كندهای استخوانی را پر میهای متعدد در بين تيغهميانی استخوان انگشت، مغز استخوان حفره -برخالف) ۴

 ...................در هر فرد بالغ و سالم، در محل زانو  -144
    .شوندهای ساق پا به استخوان ران متصل میاستخوان) ۱
  .گردندها توسط كپسوِل مفصل احاطه میبعضی از رباط) ۲
  .گيردمايع مفصلی در تماس با بافت استخوانی اسفنجی قرار می) ۳
  .كننده از مفصل، از جنس نوعی بافت پيوندی استهر عامل محافظت) ۴

 ...................اووسيت ................... در انسان، اسپرماتوسيت  - 145
  .شوندهای الي↨ زاينده توليد میاوليه، در پی تقسيم ميتوز سلول -يه برخالفاول) ۱
  .كندرا ايجاد می اوليه، بالفاصله در پی تقسيم خود، گامت -ثانويه همانند) ۲
  .شودهای جنسی توليد میاوليه، پس از ترشح هورمون -اوليه همانند) ۳
  .نمايدرا تكميل می IIثانويه، همواره تقسيم ميوز -ثانويه برخالف) ۴



 
 
 
 

  

٩ 

 نمايد؟تكميل می نامناسبچند مورد، عبارت زير را به طور  -146

  .نداردوجود ................... در جنين انسان، امكان 
    گيری بازوآغاز انقباض خودبخودی ماهيچ‗ قلبی قبل از شكل-الف
  های الي‗ زايندهايجاد ساختارهای چهاركروماتيدی در سلول -ب
  سورفاكتانت در محل تبديل خون تيره به روشنترشح  -ج
  هاياتوزومتغيير در تركيب الليكروموزوم -د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 ...................دهد، قبل از ترين وقايع نمو روی میدر بخشی از زندگی رويان انسان كه مهم -147

  .واج اولتراسونی وجود داردمتر، امكان تشخيص ضربان قلب با امميلی ۵رسيدن اندازة رويان به ) ۱
  .رسدهای اصلی، مرحل↨ نهايی نمو رويان به انجام میآغاز تشكيل هم↨ اندام) ۲
  .رسدهای جنسی، نمو دستگاه عصبی به پايان میشدن انداممشخص) ۳
 .شودگيری پاها، نمو بخشی از لول↨ گوارش آغاز میشروع شكل) ۴

 ................... تواندنمیباشد، می................... خم كه محل  ای پر پيچ ودر اندام جنسی انسان، لوله -148

  .ها قرار گيرددر خارج از بيضه -هاذخيرةاسپرم) ۱
  .های متحرک باشدحاوی اسپرم -های سازندةتاژکبيان ژن) ۲
  .بر وارد نمايدها را به درون مجرای اسپرماسپرم -ها در اسپرمتغيير بيان ژن) ۳
  .های مضاعف باشدحاوی دو نوع اسپرماتوسيت با كروموزوم -تبديل اسپرماتيد به اسپرم) ۴

 نيسـتنمايـد، ممكـن مـی................... در خون شـروع بـه ................... كه غلظت هورمون  در چرخ‗ جنسی يک فرد سالم، همزمان با آن -149
................... 

  .وارة رحم شروع به كاهش نمايدضخامت دي -كاهش -پروژسترون) ۱
  .گامتنابالغ در حاشي↨فوليكول ديده شود -كاهش -محرک فوليكولی) ۲
  .از غلظت هورمون محرک فوليكولی كاسته شود -افزايش -كنندهلوتئينی) ۳
  .كنندة جسم زرد، كاسته شوداز غلظت هورمون تحريک -افزايش -استروژن) ۴

 كند؟درستی تكميل میهای موثر در انعكاس زردپی زير زانو، بهورونكدام گزينه، عبارت زير را درمورد ن - 150

  ..................است،  ..................در اين انعكاس، هر نورونی كه قادر به 
  .دهدتوسط نورون رابط، پتانسيل غشای خود را تغيير می -نمودن پيام عصبی از نخاعخارج) ۱
  .دهدبا نورون حسی ماهيچ↨دوسر ران سيناپس تشكيل می -عنخا واردنمودن پيام عصبی به) ۲
  .دهدپيام عصبی را به ماهيچ↨ چهار سر ران انتقال می -شده از نورون رابطهای عصبی ترشحاتصال به ناقل) ۳
كستری نخاع) ۴  . كندهای عصبی را در نوعی عصب مختلِط نخاعی هدايت میپيام -تحريک دو نوع نورون در مادة خا

 دهندة بافت عصبی در انسان، درست است؟های اصلی تشكيلم عبارت، درمورد سلولكدا -151

  .های توليدكنندة پيام عصبی در بدن هستندتنها سلول) ۱
  .شوندهای توليدكنندة غالف ميلين، تغذيه میتوسط سلول) ۲
  .كنندهای مختلف خود هدايت میبا سرعت متفاوتی، پيام عصبی را در بخش) ۳
  .شودها به صفر نزديک میدهندة عصبی، پتانسيل غشای آناتصال هر نوع انتقال پس از) ۴



 
 
 
 

  

١٠

 های مغز، درست است؟چند مورد، دربارة هر نوع پيک شيميايی توليدشده در نورون - 152

  .شودبافتی وارد خون میبا عبور مايع ميان -ب  .روزی دخالت داردهای شبانهدر ايجاد ريتم -الف
  .شودسبب تغيير در پتانسيل غشاِی سلول هدف خود می -د  .شودهايغشايی، از سلول خارج میبا ايجاد كيسه -ج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ..................نيستممكن  ..................در فرد مبتال به  - 153
  .ليتر خون باشدعدد در هر ميلی ۳۰۰های ميزبان ويروس، بيش از تعداد لنفوسيت -ايدز) ۱
  .ها شودشويی، سبب افزايش جريان خون بافتتماس با پودر لباس -آلرژی) ۲
۳ (MS- های عصبی مختل شودهدايت پيام در گروهی از سلول.  
  .ها در خون افزايش يابدغلظت برخی پادتن -سرطان) ۴

 .باشدمی ..................همواره ناشی از  ..................در انسان  - 154
    شدن پاسخ التهابیفعال -هابافتترشح هيستامين در ) ۱
  های سفيدكاهش فعاليت گلبول -اختالل در دستگاه ايمنی) ۲
  نقص ايمنی مادرزادی -هاينابالغ در خونمشاهدةلنفوسيت) ۳
 خاطره Bتوليد سلول  -هاايجاد ايمنی دائمی نسبت به ميكروب) ۴

 نمودن عبارت زير مناسب است؟كدام گزينه، برای كامل - 155

  ..................تواند می ..................د، هر سلول حاصل از تقسيم در يک فر
  .های سرطانی بپردازدبا توليد پرفورين، به نابودی سلول -Tلنفوسيت ) ۱
گوسيتوز ميكروب -پالسموسيت) ۲   .ها را افزايش دهدبا ترشح پادتن، فا
  .باشدژنی بر سطح خود هايآنتیدارای گيرنده -خاطره Tسلول ) ۳
  .با تقسيم خود، گلبول سفيد را ايجاد نمايد -Bلنفوسيت ) ۴

 نمايد؟كامل می نامناسبطور كدام گزينه، عبارت زير را به - 156

  ..................در انسان، هر 
  .شودهايی در غشای سلول هدف متصل میهورمون پروتئينی، به گيرنده) ۱
  . مكانيسم خودتنظيمی منفی است شده از غدةپاراتيروئيد، دارایهورمون ترشح) ۲
  .افزايدريز پانكراس، تحت تاثير هورمون سكرتين ترشحات خود را میسلول برون) ۳
  .سلولی اندک بر روی غشای پايه استهايی با فضای بينريز، حاوی سلولغدةبرون) ۴

 ؟دهدنمیكدام مورد، هيچگاه در فرد مبتال به گواتر، روی  - 157
  افزايش ترشح هورمون از غدة تيروئيد) ۲  محرک تيروئيد افزايش ترشح هورمون) ۱
  خشكی پوست و افزايش وزن فرد) ۴  ها در غدة تيروئيدكاهش تعداد سلول) ۳

 .شود ..................موجب  ..................تواند با تاثير بر می ..................طور معمول، هورمون به - 158
۱ (FSH- ۲  های جنسی هورمونافزايش ترشح  -هابيضه (LH- گذاریتحريک تخمک -هاتخمدان  
كتين) ۴  سازیافزايش پروتئين -های قرمزگلبول -رشد) ۳   هاانقباض آن -های شيریغده -پروال

 .................. قطعاً .................. مبتال به بيماری  در فرد - 159
  .شود ها ايجاد می اختالل در تشخيص هم↨رنگ -كورنگی) ۱
  .عدم يكنواختی در انحنای قرنيه وجود دارد -آستيگماتيسم) ۲
  .روند از بين می HIVتوسط ويروس  Tهای انواع لنفوسيت -ايدز) ۳
   .يابد های فّعال در مغز فرد مبتال كاهش می تعداد سيناپس -پاركينسون) ۴



 
 
 
 

  

١١

 ..................عدسی .................. در انسان، ماده شفاف در  -160

  .پردازد های نوری می به تغذيه گيرنده -پشت) ۲  .شود هيچگاه وارد عروق خونی نمی -جلوی) ۱
  .هر گونه تماس با عروق خونی استفاقد  -پشت) ۴  .شوددر اطراف بخش رنگين چشم يافت می -جلوی) ۳

 كند؟ تكميل می درستیچند مورد، جمل‗ زير را به  - 161

 .را نيز در پی دارد.................. افزايش ......... .........در بدن انسان افزايش ترشح هورمون 

  فشار اسمزی ادرار موجود در لگنچه -ضدادرای -الف
  های كوچک در برابر حركت خون مقاومت سرخرگ -اريتروپويتين -ب
  ها های پوششی نفرون پتاسيم در سلول-توليد پمپ سديم -آلدوسترون -د
 فراد مبتال به مالتيپل اسكلروزيسشدت عاليم بيماری در ا -كورتيزول -ج

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 .................. در هر فرد، در پی ترشح هورمون  -162

  .كند انسولين، فشار اسمزی پالسما تغيير نمی) ۱
  .يابد كورتيزول، ميزان اوره در ادرار فرد كاهش می) ۲
گون، ميون) ۳ گليكوژن را به گلوكز تبديل میگلوكا   .كنند ها
  .يابدريز افزايش میگاسترين، فعاليت بيش از يک نوع سلول برون) ۴

 كند؟ تكميل می نادرستیچند مورد جمل‗ زير را به  -163

 .كند را ترشح می.................. فقط .................. در بدن انسان  

  هايتيروئيدی      غدة تيروئيد، هورمون -الف
  ندههيپوتاالموس، يک نوع هورمون آزادكن -ب
  كليه، دو نوع هورمون                بخش قشری غدةفوق -ج
  ريزهای موثر برفعاليت ساير غدد درون هيپوتاالموس، هورمون -د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  

  
  

 نمايد؟تكميل می نامناسبطور اشريشيايكالی، بهچند مورد، عبارت زير را درمورد باكتری -164

  .نداردوجود .................. اپران لک، امكان .................. در صورت وقوع نوعی جهش در توالی 
  دوم اپرانهای اول و بيان طبيعی ژن -سومين ژن  -الف
كتوزبيان دائمی ژن -اپراتور -ب   های موثر در متابوليسم ال
  كنندةاپرانتنظيمتوليد دائمی پروتئين -كنندةبخش تنظيم -ج
كتوزتجزيهتوقف دائمی توليد آنزيم -كنندةژن تنظيم -د   كنندة ال
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر سلولی با  - 165 گر بدانيم كراسـينگ آور حتمـا . دهدمی ميوز انجام  ژنوتيپا در اين صورت چه تعداد از گامت ها نوتركيب خواهند بود؟ ا
  .)می باشد% ۵۰احتمال كراسينگ آور برابر بين هر دو ژن پيوسته برابر (انجام شده چطور؟ 

۱ (−	  ۲ (−	  ۳ (−	  ۴ (−	  

 نگاه به گذشته
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در همين لحظه كاميونی بـا . كندشروع  به حركت می  با سبز شدن چراغ، خودرو با شتاب . خودرويی در پشت چراغ قرمز ايستاده است -166
 شود؟متر می ۲۵۰ی خودرو از كاميون در چه زمانی بر حسب ثانيه فاصله. گذرداز كنار آن می سرعت ثابت 

۱(۱۰      
۲(۱۵    
۳(۲۵    
۴(۳۰  

  ؟صحيح نيستكدام گزينه  -167
  .باشنددر حركت با شتاب ثابت روی خط راست، بردارسرعت و بردار شتاب متحرک هميشه در يک راستا می )۱
گر متحرک روی يک مسير منحنی حركت كند، حتما حركتش شتابدار می )۲   .كندباشد و بردار سرعت آن تغيير میا
گر بردار سرعت و بردار شتاب جسم، هم جهت نباشند نوع حركت جسم كند شونده می )۳   باشدا
  .باشدباشد ولی شتاب آن در باالترين نقطه صفر نمیدر پرتاب قائم جسم به سمت باال، سرعت جسم در باالترين نقطه صفر می )۴

سـقوط  پس ازرها شدن گلوله ی دوم، گلوله ی اول به انـدازه ی . می كند رها فردی از باالی يک ساختمان دو گلوله را به فاصله ی زمانی  - 168
)دو شخص ديگر . كرده است 	, مـی رسـد، گلولـه ی دوم بـه  وقتی گلوله ی اول به شخص . در طبقه های پايين همان ساختمان اند (

كـدام گزينـه درسـت . است برابر  لوله از كنارشخص اختالف زمانی گذشتن دو گ. است فاصله ی اين دو نفر از هم . می رسد شخص 
  است؟ 

۱ (H = h		و		T <    ۲ (H = h		و		T = t  ۳ (H > ℎ		و		T <  ۴ (H > ℎ		و		T = t  
شود و پـس از  ثانيه از شروع حركت، سنگی از آن رها می ۱۰پس از مدت . كند بالنی از حال سكون و با شتاب ثابت شروع به حركت قايم می -169

 شتاب صعود بالن چند متر بر مجذور ثانيه است؟. كند زمين برخورد میثانيه به سطح  ۸

۱(
32

5      ۲(
21

5    ۳(
32

13   ۴(
21

13  
22كند به صورت  حركت می xزمان متحركی كه روی محور  –معادله سرعت  - 170 10V t t   ثانيـه كـدام يـک از  ۲در مدت صفر تا . است

 موارد زير در مورد اين حركت درست است؟

  يابد حركت تند شونده و اندازه شتاب آن كاهش می)x   ۲حركت كند شونده در جهت محور )۱
  xمحورحركت تندشونده در خالف جهت )۴  يابد حركت كندشونده و اندازه شتاب آن افزايش می)۳

نسبت نيروی تماسی بين دو وزنه بـه كشـش طنـاب كـدام . قرار دارند ۵/۰مطابق شكل زير اجسام روی سطح با ضريب اصطكاک جنبشی  - 171
 )g=10N/Kg(است؟

۱(۲         
۲ (۱       

۳(1

2
         

۴(۴  

 )باشد گويی به اين سواالت برای همه اجباری می پاسخ(سواالت فيزيک پايه 
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ثانيه در يک آن جهـت نيـرو  ۵در پايان . شودثانيه وارد می ۵مدت به نيروی افقی . دار قرار داردبه جسم ساكنی كه روی سطح اصطكاک -172
كدام گزينه صـحيح . كشدطول می ای كه سرعت جسم به صفر برسد مدت شود تا لحظهای كه جهت نيرو عكس میاز لحظه. شودعكس می

 است؟
۱(	 > 5     ۲(	 = 5         ۳(	 <   .توان تعيين كردنمی )۴    5

گر كتاب را با نيروی بيشتری به ديوار فشرده كنيم اندازه نيروی اصطكاک بين . ايم و كتاب ساكن استمطابق شكل به ديوار فشردهكتابی را  - 173 ا
گر نيروی عمودی دست به كتاب را كاهش دهيم تا كتاب، در آستانه حركت به سمت پايين قرار گيرد، انـدازه نيـروی ............. كتاب و ديوار   ا

 ..........  سبت به حالت قبل اصطكاک ن
  كندكند، تغيير نمیتغيير نمی) ۱
  يابديابد، كاهش میافزايش می )۲
   يابديابد، افزايش میافزايش می )۳
  يابدكند، افزايش میتغيير نمی )۴

  
=دو جسم  -174 =و 	 گر نيـروی . اندبه هم متصل شدهای بدون جرم عبور كرده توسط نخ بلند و سبكی كه از روی قرقره 	 ا 	؟(شودثانيه پس از شروع حركت، چند متر می ۲به محور قرقره وارد شود، فاصله عمودی دو جسم از هم  = =(  

۱(۱۰        
۲(۳۰  
۳(۴۰  
۴(۵۰  
  
  

ضـريب اصـطكاک بـين . ين را ناچيز بگيريداصطكاک بين جسم و زم. ايستاده است 	روی جسمی به جرم  	شخصی به جرم  - 175
كثر با چه شتابی نسبت به زمـين مـی . فرض كنيد همواره حداقل يكی از پاهای او روی جسم است. است پای اين فرد و جسم  شخص حدا

  .)شتاب گرانش زمين است (تواند حركت كند؟ 
۱ (      
۲ (2      
۳ (3            
۴ (4  

. اسـت ضريب اصطكاک بين سـطح افقـی و جسـم . آن را می كشيم روی يک سطح افقی ساكن است و با نيروی  جسمی به جرم  -176
  . بگيريد كمترين نيرويی كه جسم را در آستانه حركت قرار می دهد چقدر است؟ شتاب گرانش را 

۱ (        
۲ (         
۳ (         

۴ (  

 است؟ چند برابر طول آونگ  طول آونگ . سه نوسان كامل انجام می دهد دهد، آونگ دو نوسان كامل انجام می در مدتی كه آونگ  - 177

۱(
2

3      ۲(
3

2    ۳(
4

9    ۴(
9

4  
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گر بيشينه نيروی وارد بر نوسانگر برابر . باشدسانتی متر در حال حركت نوسای ساده می ۴۰نوسانگری بر روی پاره خطی به طول  - 178 نيـوتن  ۲۰ا
  باشد، بيشترين انرژی جنبشی اين نوسانگر در طول حركتش چند ژول است؟

۱(۱     ۲(۲   ۳(۵/۲  ۴(۴  
گر انرژی پتانسيل نوسـانگر در مكـان . دهدی جنبشی و انرژی پتانسيل يک نوسانگر را بر حسب مكان نشان میشكل زير نمودار انرژ -179  ا

 چند ژول است؟ ژول باشد، انرژی جنبشی آن در مكان  ۱۵برابر 
۱(۵         
۲(۱۰  
۳(۱۵  
۴(۲۰  
  

1fدر حال انجام حركت هماهنگ ساده بـا بسـامد  Pروی يكديگر قرار دارند و جسم  Bو  Pمطابق شكل دو جسم - 180 Hz باشـد می .
كثر دامنه نوسان بـرای آنكـه . باشد می ۶/۰اصطكاک بين جسم و سطح افق ناچيز بوده و ضريب اصطكاک ايستايی بين دو جسم برابر  حدا

)2نلغزد چند متر است؟ B جسم 10 / , 3)g m s    
۱(۶        
۲(۳   

۳(1

3
   

۴(1

6
  

 است؟های زمانی زير انرژی پتانسيل رو به كاهش ولی از انرژی جنبشی بيشتر  در يک حركت هماهنگ ساده در كدام يک از بازه -181

۱(
(0, )

8

T

       ۲(
( , )

8 4

T T

   ۳(
3

( , )
4 8

T T

    ۴(
5 3

( , )
8 4

T T

  
. كندعالمت پيكان يک نقطه از نقش موج را در اين دو لحظه مشخص می. دهدنشان می و  شكلهای زير نقش يک موج را در دو لحظه  - 182

−( د اين موج چند هرتر است؟  بسام = 	 ( 
۱(۴  

۲(1

4
   

۳(۸   
۴(۲  
  

كـدام گزينـه . دهـدكند، را در يک لحظه مشخص نشـان مـیحركت میشكل مقابل نقش موجی كه با سرعت ثابت در خالف جهت محور  - 183
  درست است؟

  .در اين لحظه تندشونده است Mحركت نقطه  )۱
  باشندمی) مقابل(در فاز مخالف Pو  Nنقاط ) ۲
در تمـام  Pبا نقطه  Mاز فاز بقيه نقاط بيشتر است و اختالف فاز نقطه  Mفاز نقطه  )۳

  .زمانها مقدار ثابتی است
  .مثبت استدر اين لحظه Pباشد و شتاب نقطه نوع موج عرضی می) ۴
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 بيشتری در افزايش توان متوسط انتقال انرژی آن به طناب خواهد داشت؟ كدام يک از تغييرات زير در يک موج مكانيكی سينوسی اثر -184

  دوبرابر شدن نيروی كشش طناب)۲    نصف شدن جرم واحد طول   )۱
  دوبرابر شدن دوره تناوب)۴    دوبرابر شدن دامنه نوسان       )۳

رم از آن اويزان شده اسـت، و در آن مـوجی ايجـاد كيلوگ ۲كيلوگرم از سقف آويزان شده است و وزنه به جرم  ۱مطابق شكل طنابی به جرم  - 185
 طول موج در انتهای طناب چند برابر طول موج در وسط طناب است؟. شده است

۱(1        

۲( 2 5

5
   

۳(5

2
     

۴(5

2
  

 
  

  
  

گر بزرگنمـايی . ميلی متر از عدسی واقع است ميلی متر می باشد و جسمی به فاصله ی  فاصله ی كانونی عدسی شيئی ميكروسكوپی  - 186 ا
  باشد، بزرگنمايی ميكروسكوپ كدام است؟  عدسی چشمی 

۱ (10    ۲ (50     ۳ (500      ۴ (100  
حركـت ........ تصوير اين جسم در آينـه بـه سـمت . كنيم را با سرعت ثابت از سطح آينه تا كانون آينه جابجا می ABسم   در شكل مقابل ج - 187

  .شود می..... اندازه تصوير . است......... اندازه سرعت تصوير از سرعت جسم . كند  می
    بزرگتر-بيشتر-راست )۱
  كوچكتر                    -كمتر-راست )۲ 
  كوچكتر      -بيشتر-چپ)۳
  بزرگتر-كمتر-چپ)۴

در سطح  2hای به قطر  قرار دارد و بر اثر تابش آن دايره nو درون مايعی به ضريب شكست  hای نور در كف ظرفی به عمق  يک چشمه نقطه - 188
  )در نظر بگيريد ۱ضريب شكست هوا را ( :برابر است با  n. شود مايع ديده می

۱(2        ۲(3    

۳(3

2
       ۴(4

3
  

گر گلوله هر . كندنوسان و  كنيم تا بين دو نقطه رها می بسته و آن را از نقطه  	به نخی به طول   	ای  به جـرم گلوله - 189 ثانيـه  ۴ا
°( ثانيه از شروع حركت چند ژول است؟  ۹عبور كند، كـار نيروی وزن پس از  از نقطه  = ⁄ = (  

۱ (۴-    
۲(۴      
۳(۶   
۴(۸  

  

 اول و دومسواالت مخصوص فيزيک پايه 
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در اثر برخورد با فنر متوقـف مـی  مطابق شكل از باالی سطح شيبداری رو به پايين لغزيده و پس از طی مسافت  جسمی به جرم  -190

گر ضريب اصطكاک سطح . شود باشد، فشـردگی فنـر چنـد  =و ثابت فنر  /ا
  سانتی متر است؟ 

۱ (10        
۲ (30   
۳ (20      
۴ (40     

  
گردمای جيوه را . ايمدر ظرفی مطابق شكل، مقداری جيوه ريخته - 191 كند، چگونـه جيوه به كف ظرف وارد میدرجه افزايش دهيم، فشاری كه  ۱۰ا

  )از انبساط ظرف و تبخير سطحی چشم پوشی شود(كند؟ تغيير می
 .ماندچون وزن جيوه ثابت است، فشار آن در كف ظرف ثابت می )۱

 .يابدفشار ابتدا افزايش و سپس كاهش می )۲

 يابدافزايش می )۳

 يابدمی كاهش )۴

  جرم پيستون چند كيلوگرم است؟. قرار دارد در شكل مقابل سيستم به حالت تعادل -192
۱(۳/۲   
۲(۲۳       
۳(۷۵/۲     
۴(۵/۲۷  
  
  
  
  
  
  

  كدام گزينه در مورد ضريب رسانندگی صحيح است؟. اند های يكسان به يكديگر متصل شده مطابق شكل سه جعبه فلزی با ضخامت -193

۱(1 2 3K K K      

۲(1 3 2K K K    

۳(3 1 2K K K   

۴( 2 3 1K K K   

  



 
 
 
 

  

١٧

دمـای هـوای محبـوس . اسـت℃دمای هوای محبوس باالی لوله. های آن يكسان استدر شكل مقابل سطح مقطع لوله در تمام قسمت -194
°.( سانتی متر پايين بيايد ۲داخل لوله مقابل را چقدر افزايش دهيم تا جيوه در زير هوای محبوس  = 	 ( 

 
۱(۳۰۰     
۲(۳۶۰     
۳(۶۰۰  
۴(۶۶۰  

گـر بـه .دوكره فلزی كامال مشابه كه يكی توسط طناب از سقف آويزان شده و ديگری روی سطح افق قرار دارد مطابق شكل، در نظر بگيريد - 195 ا
دمای اوليه هر دو كره يكسان است همچنين فرض كنيد تمام گرمـا ( ها درست است؟هردو كره به اندازه مساوی گرما دهيم،كدام گزينه در مورد دمای نهايی كره

 .)شود و هيچ گونه اتالف گرمايی نداريمها منتقل میبه كره
  .     بيشتر است Aدمای نهايی كره) ۱
  .بيشتر است Bدمای نهايی كره ) ۲
  .    دمای نهايی هر دو كره يكسان است) ۳
  .ها بستگی داردبه جنس كره) ۴
  
  

 
  

  
  

=را با نيروی   كه بار قرار دارد، به طوری و  به فاصله مساوی از بارهای  بار  -196 =را بـا نيـروی  جـذب و بـا − −   ؟كدام گزينه است كنددفع می √

۱(3

2

     ۲(2.5    ۳(0.4   ۴(2.5  

مـی  بـه كـره  شوند و جهت جريان مطابق شكل از كره مطابق شكل توسط يک سيم رسانا به هم وصل می و  دو كره رسانای باردار  -197
  صحيح باشد؟ تواندنمیكدام گزينه .باشد

  و اندازه بار آنها باهم برابر است بودهبار هردو كره منفی در ابتدا  )۱
  .و اندازه بار آنها باهم برابر است بوده بار هردو كره مثبت در ابتدا  )۲
  .بوده است Aقبل از اتصال بيشتر از پتانسيل الكتريكی كره  Bپتانسيل الكتريكی كره  )۳
  >در ابتدا بار هر دو كره مثبت است و بعد از به تعادل رسيدن   )۴

گر بين يكی . متصل می كنيم را به صورت متوالی به يک مولد با نيروی محركه ی  دو خازن تخت بادی الكتريک هوا هر كدام به ظرفيت  - 198 ا
  ان الكتريكی در آن خازن كم می شود؟ قرار دهيم، به چه نسبتی ميد ی الكتريک داز خازن ها 

۱(	       ۲ (       ۳ (1 +         ۴ (  
چند اهم باشد در تا هر دو حالت جريانی كـه  مقاومت . كنيموصل می و بار ديگر به قسمت  به قسمت  در شكل مقابل يک بار كليد  -199

  دهد يكسان باشد؟آمپرسنج نشان می
۱(۳        

۲(8

3
   

۳(4

3
   

۴(۴  

 سومسواالت مخصوص فيزيک پايه 



 
 
 
 

  

١٨

  را بيابيد؟ Nو  Mمقاومت معادل بين دو نقطه . اهم است ۲ها مشابه و هر كدام  در شكل مقابل مقاومت -200

۱(
10

7        

۲(
10

8       
۳(3      

۴(
4

3  
  كدام رابطه الزاما برقرار است؟. ها با يكديگر برابر است در مدار شكل مقابل بار ذخيره شده در خازن -201

 ۱(1 2R R       

۲ (1 2C C     

۳ (1 1 2 2R C R C     

۴(1 2

1 2

R R

C C
  

  
  در مركز مربع می باشد؟ Cميدان  مغناطيسی برايند ناشی از چهار سيم در مركز مربع، چند برابر ميدان مغناطيسی سيمدر شكل مقابل،  - 202

۱( 4

3
        

۲(۴   
۳ (۳  

۴(5

3
  

گر ميدان مغناطيس داخل حلقه مقابل افزايش يابد، جهت جريان الق -203   باشد؟ايی در حلقه چگونه میا
  ساعت گرد  )۱
  برونسو )۲
  درونسو)۳
  پاد ساعت گرد            )۴

دهند به طوريكه تكانه دو ذره بـا هـم برابـر  ای يكنواخت انجام می دريک ميدان مغناطيسی حركت دايره Bو  Aمطابق شكل دو ذره باردار  - 204
  كدام گزينه زير صحيح است؟. هستند

  .              بيشتر است Aسرعت ذره  )۱
  بيشتر است Bمقدار بار ذره  )۲
   انرژی جنبشی هر دو ذره يكسان است             )۳
  .مثبت است Aمنفی و نوع بار ذره  Bنوع بار ذره  )۴



 
 
 
 

  

١٩

  چه تعداد از جمالت زير صحيح است؟ -205
1ضريب القای متقابل همواره برابر )۱الف 2M L L است.  
  .كند اعمال شده كمک می emfالقاگر در جريان متناوب به پايا نگه داشتن جريان در مقابل افت و خيزهای )ب
  .بايد تا حد ممكن بزرگ باشد Mبرای هرچه كم كردن اثر مزاحمت القای متقابل )پ
  .شود هنگام عبور جريان پايا از يک القاگر آرمانی انرژی به آن وارد نمی)ت
  .چرخند ها می آن  اند و آهنربای الكتريكی در ها ساكن عتی پيچههای صن در مولد)ث
۱(۱   ۲(۲  ۳(۳  ۴(۴  

  
  

  
كنش زير دربارهبا توجه به جدول مقابل چند مورد از موارد  - 206 2ی وا ( ) ( ) ( )A g B g C g  صحيح است؟  

كنش نسبت به  مرتبه) الف  ۱و  ۲به ترتيب برابـر  Bو  Aی وا
  .باشد می
كنش برابر) ب 1ثابت سرعت برای اين وا 10 / 4 . .L m ol s  
  .باشد می
  .باشد می ۰۳۲/۰در جدول مقابل برابر  xمقدار ) پ
كـنش  Bبا گذشت زمان به دليل كاهش غلظت ) ت سرعت وا

  .يابد كاهش می
  

۱  (۱        ۲ (۲   ۳(۳           ۴ (۴  
كنش بنيادیبا توجه به  -207 ):وا ) 3 ( ) ( )A g B g C g  كنش را گر حجم ظرف وا كـنش  ۳، ا برابـر شـده و .............. برابر كنيم سرعت وا

كنش با سرعت    .برابر است................ سرعت وا

۱(
1

)A      ۲مصرف  -3
1

)A      ۳مصرف  -81
1

)B     ۴مصرف  -3
1

  Bمصرف  -81
  است؟ نادرستی آن  توجه به نمودار مقابل چند مورد درباره -208

كنش با افزايش آنتالپی و كاهش آنتروپی همراه است) الف   .اين وا
كنش حتماً مثبت خواهد بود) ب   .تغييرات انرژی درونی در اين وا
كـنش آنتالپی تشكيل فراوردهمجموع ) پ تـر اسـت و  هـا بـيش دهنـده ها نسبت به وا

كنش فراورده   .ها هستند دهنده ها ناپايدارتر از وا
كنش در جهت برگشت برابر ) ت   .باشد كيلوژول می+ ۲۰تغييرات آنتالپی اين وا

 
۱ (۱       ۲ (۲     ۳ (۳     ۴ (۴ 

گر طی مدت  - 209 كنش ۲۰ا 2ثانيه، در وا 2 2 2 6( ) 2 ( ) ( )C H g H g C H g  در شرايطSTP ،۴۸/۴  ليتر كاهش حجـم داشـته باشـيم
كنش چند .1سرعت وا m inm ol  باشد؟  می  

۱ (۱/۰           ۲ (۲/۰       ۳ (۳/۰        ۴ (۶/۰  

( )
.

mol
R
L s

  [ ]B  [ ]A   شامره
  آزایش

۰۱۶/۰ ۲/۰  ۲/۰  ۱  
۰۶۴/۰ ۴/۰  ۴/۰  ۲  
۱۴۴/۰ ۲/۰  ۶/۰  ۳  
x۸/۰  ۲/۰  ۴  

 )باشد گويی به اين سواالت برای همه اجباری می پاسخ( شيمی پايهسواالت 



 
 
 
 

  

٢٠

كنش فرضی، انرژی فعالسازی برگشت با تغييرات آنتالپی برابر است -210 گر به . در يک وا هنگام استفاده از كاتاليزگر انـرژی فعالسـازی برگشـت ا
كنش كدام است؟ ۶۰نصف شود و انرژی فعالسازی رفت با استفاده از كاتاليزگر برابر    كيلوژول باشد تغييرات آنتالپی اين وا

۱(۸۰           ۲ (۵۰          ۳ (۶۰        ۴ (۴۰  
  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 211

كنش) الف كنش ی فعال آسان ها به پيچيده رماگير تبديل فراوردههای گ در وا   .ها به آن است دهنده تر از تبديل وا
كـنش در هـر دو جهـت را افـزايش ا كوتاه كردن مسير و كم كردن انرژای است كه ب كاتاليزگر ماده) ب ی فعالسازی رفت و برگشت، سرعت وا
  .دهد می
كنش) پ كنش ثابت میهای مرتبه صفر با گذشت زمان سرعت و در وا   .ماند ا
كنش) ت كنش با افزايش دما سرعت وا   .يابد های گرماده كاهش می های گرماگير، افزايش و سرعت وا
۱ (۱     ۲ (۲        ۳ (۳        ۴ (۴ 

كنش -212 3وا 2 3 2 22 ( ) ( ) ( ) ( )NaHCO s NaCO s CO g H O g  گـرم  ۳/۹دقيقـه،  ۵شـود پـس از  كه درون ظرف سرباز انجام می

چند  3NaHCOسرعت مصرف . كند كاهش جرم پيدا می
m in

m ol 12)باشد؟  می ,1 , 23 ,16 )C H N a O     

۱(۰۶/۰   ۲ (۰۳/۰    ۳ (۱۲/۰    ۴ (۰۱۵/۰  

كنش -213 3با توجه به جدول زير كه مربوط به وا 2( ) ( ) ( )CaCO g CaO s CO g در شرايطSTP اند؟ كدام موارد صحيحباشد  می  

 )s(زمان   ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰

حجم   ۲/۱۱  ۶/۱۹  ۲/۲۵  ۷/۲۸  ۵/۳۱
2( )CO L  

  .با گذشت زمان سرعت مصرف كلسيم كربنات كاهش يافته است) الف

كنش در باز) ب 0ی زمانی داده شده برابر هسرعت اين وا / 58
mol

s
  .باشد می 

  .باشد می ۹به  ۸ثانيه، برابر  ۵۰-۳۰ی زمانی  نسبت به بازه ۳۰-۲۰ی زمانی  در بازه نسبت سرعت) پ
  ب و پ  )۴  الف و پ )۳  الف و ب   ) ۲  الف ) ۱

  است؟ نادرستچند مورد از موارد زير  -214
  .باشد میداری  كه تنها برای مدت زمان كوتاهی قابل جداسازی و نگه طوری ی بسيار ناپايداری است به ی فعال گونه پيچيده) الف
كسيژن به شدت انفجاری و خطرناک است اما به دليل انرژی فعالسازی زياد می) ب كنش گاز هيدروژن با ا گـاز را بـرای  ۲توان مخلوط اين  وا

  .هزاران سال نگه داشت
xو COهای يندهآالتوان از حضور  با استفاده از سوخت با كيفيت می) پ yC H در هوا جلوگيری كرد.  
كنش شركت نمی) ت كنش مصرف نشده و باقی می در واقع كاتاليزگر در وا ماند تنها با كاهش سطح انـرژی پيچيـده فعـال  كند و در پايان وا

كنش می   .شود باعث افزايش سرعت وا
۱ (۱     ۲ (۲   ۳ (۳   ۴( ۴ 

ــم  - 215 ــه حج ــته ب ــرف سربس ــک ظ ــر  ۱۰در ي ــای ۲ليت ــک از گازه ــر ي ــول از ه 2م 2, ,NO O N ــی ــرار م ــادل را ق ــا تع ــيم ت ده

2 2( ) ( ) 2 ( )N g O g NO g   و( 0 / 16)K  2تعداد مول . برقرار شودN  موجود در تعادل و غلظت تعادلیNO  بـه ترتيـب
  اند؟ كدام

۱ (۵/۲- ۱/۰   ۲ (۵/۲- ۳/۰    ۳ (۵/۱- ۱/۰   ۴ (۵/۱- ۳/۰ 



 
 
 
 

  

٢١

)دهيم تا تعادل ليتری قرار می ۱را درون ظرف سربسته  Bو  Aمول از گاز  ۱ -216 ) ( ) 3 ( )A g B g C g  گر بيشينه بازده اين . برقرار شود ا
كنش برابر    . اين تعادل را محاسبه كنيدباشد ثابت تعادل % ۸۰وا

۱ (۸/۳۲۴     ۲ (۲/۲۲۸   ۳ (۶/۳۴۲   ۴ (۶/۳۴۵ 

2دهيم تا تعادل ليتری قرار می ۱۰را درون ظرف  3SOمول گاز  ۲و  2SOمول گاز ۴ -217 2 32 2SO O SO  چنـد مـورد از . برقرار شـود
  موارد زير صحيح است؟

كنش تنها در جهت برگشت انجام شده و رفته رفته تعداد مول مواد درون ظرف كاهش می) الف   .يابد ابتدا وا

  .با هم برابر خواهد بود 3SOو 2SOبه هنگام تعادل، غلظت) ب
كنش) پ كنش در جهت رفت رفته رفته افزايش يافته و سرعت وا جهت با هـم  ۲يابد تا سرعت در هر  در جهت برگشت كاهش می سرعت وا

  .برابر شود

كسيژن) ت )2چون ا )O كنش هيچ   .رسد گاه به تعادل نمی درون ظرف حضور ندارد وا
۱ (۱   ۲ (۲  ۳ (۳   ۴ (۴ 

2410k:با توجه به تعادل فرضی - 218  ( ) ( ) 2 ( )A g B g C g   40وH KJ   چند مورد از موارد زير صحيح است؟  
كنش حتماً آنتروپی كاهش می) الف 0S. (يابد در اين وا  (  
كنش در جهت رفت با سرعت كمی انجام می با توجه به ثابت تعادل بسيار كوچک می) ب   .شود توان گفت وا
كنش جابه) پ كنش در هر  نمی جا با افزايش حجم، وا   . يابد جهت كاهش می ۲شود فقط سرعت وا
كنش تغييرات انرژی درونی تقريباً برابر با ) ت   .باشد می 40KJدر اين وا
۱ (۱    ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

)دهيم تا تعادل ليتری قرار می ۲را درون ظرف  Cمول  ۱و  Bو   Aمول از ۲/۰مقادير  -219 ) ( ) 2 ( )A g B g C g  گر ثابـت . برقرار شود ا
  در تعادل كدام است؟  Aباشد تعداد مول  ۲۵/۲تعادل برای آن برابر 

۱ (۲/۰    ۲ (۴/۰  ۳ (۳/  ۴ (۸/۰ 

2تعادل  - 220 2 3( ) 3 ( ) 2 ( )N g H g NH g   برقرار استليتری  ۵در ظرف.  
گر حجم ظرف را به    افتد؟ اق میدزير اتفرسانيم چند مورد از موارليتر ب ۱۰ا

كنش در جهت برگشت پ) الف   .يابد افزايش می 2Hو  2Nكند و غلظت  رفت می يشوا
كنش در هر ) ب   .يابد تر كاهش می يابد اما در جهت رفت، بيش جهت كاهش می ۲سرعت وا
  .يابد تعداد مول مواد درون ظرف افزايش می) پ
كنش ثابت می ثابت) ت   .ماند تعادل اين وا
كنش در لحظه خارج) ث   .يابد تغيير حجم كاهش می ی قسمت وا
۱ (۱   ۲ (۲  ۳ (۳   ۴ (۴ 

2كنيم تـا تعـادل ليتری می ۱را به نسبت ضرايب استوكيومتری وارد ظرف  2Oو  2SOگرم گاز  ۳۲ -221 2 32 ( ) ( ) 2 ( )SO g O g SO g  
گر بيشينه. برقرار شود كنش  ا 32).تعادل را مشخص كنيد درصد باشد ثابت ۷۵ی بازده وا ,16 )S O  

۱ (۵/۲۲   ۲ (۴۵  ۳ (۹۰  ۴ (۱۸۰ 



 
 
 
 

  

٢٢

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 222
كنش بين گازهای هيدروژن و نيتروژن در شرايط مناسب فقط تا توليد ) الف   .رود در مخلوط پيش میدرصد مولی آمونياک  ۲۸وا
كنش) ب   .ناپذيرند روند و برگشت های سوختن تنها در يک جهت پيش می تمام وا
گر ظرف حاوی گاز) پ   . شود تر می رنگ را در يخچال قرار دهيم، مخلوط گازی بی 2NOا
كنش تهيه) ت پيشرفت چشمگيری خواهـد داشـت و  پست تعادل بزرگی دارد ی آمونياک از گازهای نيتروژن وهيدروژن در دمای اتاق ثاب وا
  .توان در صنعت اين گاز را تهيه كرد می
۱ (۱   ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 223
  .دهند محيط را كاهش می PHزيست  اند و با ورود به محيط های صنعتی شامل يون فلزهای واسطه فاضالب) الف
كسيد در) ب كنش با اسيد و باز به ترتيب به عنوان باز و اسيد عمل كرده بنـابراي آلومينيم ا يـک آمفـوتر محسـوب  نآب حل شده و طی وا
  .شود می
CNاسيد مزدوج آب و ) پ   به ترتيب يون هيدرونيم وHCN باشد می.  
  .شوند يک میكلريد در آب تفك های هيدروژن ی مولكول همه) ت
گر ثابت يونش اسيد ) ث   .خواهد بود HBبرابر  HA ۴باشد درجه يونش HBبرابر اسيد  HA ،۲در دما و غلظت يكسان، ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

3فسفرواسيد  - 224 3( )H PO  هـای  گونـه(تر اسـت و گونـه  از همه بيش.......... موالر آن غلظت  ۱شود كه در محلول  مرحله يونيده می دوطی (
  .آمفوتر هستند............... 

۱(3 3H PO- 2 3H PO 

و  
2
3HPO 

      ۲(3 3H PO- 2 3H PO 

  

۳ (3H O


- 2 3H PO 

و  
2
3HPO 

        ۴ (3H O


- 2 3H PO 

 

  كدام مورد صحيح است؟ - 225
 .تری دارد بيشPKaبه هيپوكلرواسيد نسبت سولفات  يون هيدروژن) ۱

)تری بوده بنابراين ثابت اسيدی  رمواسيد نسبت به هيپوكلرواسيد، اسيد قویهيپو ب) ۲ )Ka تری دارد بيش. 

 .يابد نيز كاهش می Kwبا افزايش دما برای آب خالص غلظت يون هيدرونيم وهيدروكسيد افزايش يافته بنابراين ) ۳

  .فسفات آمفوتر است هيدروژن باز مزدوج حاصل از يونش دی) ۴

گر آرايش - 226 3Aا  ،2B  وC   64بهp است؟ختم شود چند مورد از موارد زير صحيح  
  .قرار دارد dی  در دسته Aدر يک دوره قرار دارند و عنصر  Bو  Aعناصر ) الف
2Hبه صورت Bدار عنصر  تركيب هيدروژن) ب B كسيژن   .باشد می2COبه صورت Cدار  و تركيب ا
0lالكترون با  ۱۰دارای  Aعنصر ) پ   1الكترون با  ۱۸و دارای 0m  باشد می.  
4nتعداد الكترون با ) ت   0وlm   در عنصرC  5دو برابر تعداد الكترون باn 0وl   در عنصرA باشد می .  
۱ (۱         ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر در يون - 227 50ا 3A   ی عنصر  باشد كدام مورد درباره ۵تفاوت تعداد نوترون و الكترون برابرA صحيح است؟  
  .باشد فت الكترونی میجاوربيتال  ۱۰اوربيتال تک الكترونی و  ۴اين عنصر دارای ) ۱

كسيژن) ۲ 2صورت دار اين عنصر به فرمول تركيب ا 3AO باشد می.  

0lmتعداد الكترون با) ۳  0برابر تعداد الكترون باl  باشد می.  
  .جدول قرار دارد ۵گروه و ۴ی  اين عنصر در دوره) ۴



 
 
 
 

  

٢٣

  باشد صحيح است؟ جدول تناوبی می ۴ی  ترين شعاع يونی در دوره ی عنصری كه دارای بيش چند مورد از موارد زير درباره - 228
  .دهد رخ می 14IEجهش عمده است و دومين جهش آن در ۲اين عنصر دارای ) الف
  .تر نسبت به عنصر قبل و بعد از خو را دارد اين عنصر انرژی نخستين يونشی بيش) ب
  .متفاوتی دارندSmيكسانند اما lm و n ،lالكترون آخر آن دارای  ۳) پ
  .رسد يون پايدار اين عنصر به آرايش گاز نجيب قبل از خود می) ت
۱ (۱    ۲ (۲    ۳ (۳    ۴ (۴ 

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 229
  .يابد بار مؤثر هسته افزايش می در يک دوره جدول تناوبی از چپ به راست شعاع اتمی كاهش و) الف
  .كند ها را در خود حل می وجود دارد كه به هنگام حل شدن در آب، چربی فلزات گروه اول به صورت عنصریدر خاكستر چوب برخی از ) ب
ها به صورت  آن براساس قانون تناوبی هرگاه عناصر را برحسب افزايش عدد اتمی در كنار يكديگر قرار دهيم خواص فيزيكی و شيميايی) پ

  .شود تناوبی تكرار می
كا آلومينيوم ) ت كسيد آن به صورت توسط مندليف پيش) ژرمانيم(خواص ا 2بينی شد كه فرمول ا 3EaO بينی شد پيش.  
۱ (۱  ۲ (۲   ۳ (۳      ۴ (۴ 

بر اثر حرارت كـل آب موجـود در سـديم . دهيم رت میرا حراآبه  ۷و سديم سولفات متبلور  آبه ۲ گرم مخلوط كلسيم سولفات متبلور ۲/۶۱ -230
گر جرم ماده آب موجود در كلسيم سولفات تبخير می نصفسولفات و  گرم باشد درصد مولی كلسيم سولفات متبلـور  ۴۵ی باقی مانده  شود ا

40)در مخلوط اوليه كدام است؟ ,16 , 32 , 23 ,1 )Ca O S Na H      
۱ (۶/۶۶   ۲ (۷۵  ۳ (۲۵  ۴ (۳/۳۳ 

  ی يون كربنات صحيح است؟ دربارهكدام مورد  -231
 .باشد ساختار رزونانسی می ۳ی يون سولفيت دارد و دارای  شكل هندسی مشابه) ۱

كسيژن در اين يون با هم برابر و نسبت به طول پيوند كربن -طول پيوندهای كربن) ۲ كسيژن در كربن -ا كسيد بيش دی ا  .تر است ا

 .تر است باشد و قطبيت پيوند در آن بيش تر می ی پيوندی آن نسبت به متان، كوچک زاويه) ۳

كسيد می نيتروژن نسبت زوج ناپيوندی به پيوندی در اين يون برابر همين نسبت در مولكول دی) ۴  .باشد ا

  باشد؟ ی سمت چپ می برابر گونه ۲ی سمت راست  در كدام گزينه تعداد زوج ناپيوندی در گونه - 232
  فنول -استالدهيد) ۲    استيک اسيد  -اتانول)۱
گزاليک اسيد) ۳ كسيد ) VI(گوگرد  -گوگرد تترا فلوئوريد) ۳  اتيلن گليكول       -ا   ا

  ی منتول صحيح است؟ چند مورد از موارد زير درباره -233
  .اين مولكول دارای گروه عاملی هيدروكسيل است و به همين دليل توانايی ايجاد پيوند هيدروژنی دارد) الف
  .های كربن چهار قلمرو پيوندی قرار دارد تمام اتم در ساختار اين ماده اطراف) ب
10فرمول مولكولی اين ماده به صورت) پ 22C H OH باشد می.  
  .شود از اين ماده درون پمادهای موضعی استفاده می) ت
۱ (۱    ۲ (۲    ۳ (۳   ۴ (۴ 

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 234
 .تر است فلوئوريد نسبت به آمونياک بيشقطبيت پيوند در مولكول كربن تترا ) ۱

 .اند كربن وجود دارد و همگی پيوندها يگانه -پيوند كربن ۵در ساختار گلوكوز ) ۲

گـازی اتـر بـه صـورت  متيل و اتانول ايزومر بوده و فرمول مولكولی يكسانی دارند اما اتانول به دليل ايجاد پيوند قوی هيدروژنی به صورت مايع و دیاتر  متيل دی) ۳
 .باشد می

  .باشد برابر تعداد پيوند هيدروژنی در نيترو اسيد می ۲در سولفوريک اسيد  داتيوتعداد پيوند ) ۴



 
 
 
 

  

٢٤

  نام كدام تركيب با فرمول ساختاری آن مطابقت ندارد؟ -235

۱(3 2 2 3 2 2 2( ) ( )CH CH C CH CHCHCl - ۱  هگزان متيل دی ۳و۳كلرو 

۲(2 3 2 3( ( ) )CH CHCH CH CH CH - ۲پنتن ۴متيل  دی ۳و 

 

 بنز آلدهيد -) ۳

 
  
 

۴(3 2 2 2 3CH CH CH C O CH CH     - اتيل بوتانوات  
كنش منگنر - 236 گر طی وا كسيد با )IV(ا مـوالر برسـد،  ۵/۰موالر، غلظت يون كلريد به  ۸/۰ليتر محلول هيدروكلريک اسيد با غلظت  ميلی ۲۰۰ا

كسيد با خلوص )IV(چند گرم منگنز )درصد مصرف شده است؟ ۸۷ا 16 , 55 )
g

O Mn
mol

   

۱ (۵/۱   ۲ (۳    ۳ (۷۵/۰  ۴ (۶ 

گـرم  ۳۷۵/۵ی  درصد برابر با حجم گاز حاصل از تجزيـه ۸۰با بازده  STPگرم پتاسيم كلرات در شرايط ۴۵/۲ی  حجم گاز حاصل از تجزيه - 237
ـــی ســـديم ـــی ســـديم درصـــد خلـــوص. دباشـــ كربنـــات ناخـــالص در همـــين شـــرايط مـــی ب ـــدام اســـت؟  ب كربنـــات ك

(35 / 5 , 39 ,16 ,1 , 23 )Cl K O H Na      
۱ (۶۰     ۲ (۷۵  ۳ (۸۵  ۴ (۸۰ 

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ -238
كربنـات برابـر  بـی مگرم سدي ۸/۱۶ی  گرم كلسيم كربنات در شرايط يكسان با حجم گاز حاصل از تجزيه ۴۰ی  حجم گاز حاصل از تجزيه) الف
  .است
كسيد نسبت به سديم درصد جرمی سديم در سديم) ب كسيد بيش ا   .تر است پرا
  .شود نيترات بر اثر حرارت، گازهای يكسانی حاصل می كلرات و منيزيم ی سديم به هنگام تجزيه) پ
كنش) ت كنش سوختن اتانول مجموع ضرايب وا   .ها برابر است ها با فراورده دهنده در وا
۱ (۱    ۲ (۲   ۳ (۳  ۴ (۴ 

كنش می ۱/۰موالر را با  ۳ليتر سولفوريک اسيد  لیمي ۱۰۰ - 239 (ليتـر محلـول سـود  محلول حاصل با چند ميلـی. دهيم مول آلومينيم فسفات وا
NaOH (۱  كنش داده و خنثی میموالر   شود؟ وا

۱ (۵۰۰     ۲ (۹۰۰  ۳ (۶۰۰  ۴ (۱۲۰۰ 

كنش فرضی زير، - 240 گر طبق وا كنش دهيم، با گرمای حاصل می Aی  را با مقدار اضافی از ماده Bی  مول ماده ۰۰۲/۰ا گـرم آب را  ۱۰توان دمـای  وا
C۱۰ ی  افزايش داد، آنتالپی تشكيل مادهB آنتـالپی تشـكيل (باشـد؟  چند كيلوژول بر مول مـیA  وC   ۶۰و + ۲۲۰بـه ترتيـب برابـر- 

))باشد می ۲/۴ ی آب ظرفيت گرمايی ويژه(.)باشد می ) 2 ( ) ( )A g B g C g    

۱ (۷۰  +  ۲ (۱۴۰+  ۳ (۷۰-  ۴ (۱۴۰- 

J

g C

O



 
 
 
 

  

٢٥

كنش -241 2با توجه به وا 22 ( ) ( ) 2 ( )NO g O g NO g  گرم گاز ۶، به هنگام مصرفNO ۴/۲  كيلوژول گرما آزاد شـده و آنتروپـی بـه
كـنش در  ی سـانتی در چه دمايی بر حسـب درجـه. كند تغيير می J/K 48ی  اندازه خـودی شـدن قـرار دارد؟ ی خودبـه آسـتانهگـراد وا

(16 ,14 )O N  
۱ (327  ۲ (127  ۳ (277  ۴ (-223 

  است؟    نادرستچند مورد از موارد زير  - 242
)4در مولكول متان) الف )CH انرژی الزم جهت شكستن تمام پيوندهای( )C H يكسان نيست.  
رو گرمـای محاسـبه شـده در ايـن  از ايـن. رود گيری دقيق گرمای سوختن يک ماده در حجم ثابت به كار می ندازهاگرماسنج بمبی برای ) ب

  .ی مورد نظر است گرماسنج همان آنتالپی سوختن ماده
گر در فراين) پ   .خود باشد تواند خودبه دی انرژی سامانه كاهش يابد آن فرايند میا
  .يابد خودی افزايش می ی بسته طی يک فرايند خودبه آنتروپی يک سامانه) ت
كنش در يک جهت خودبه) ث گر وا كنش در جهت برگشت حتماً غير خودبه ا   . خودی خواهد بود خودی باشد آن وا
۱ (۱   ۲ (۲       ۳ (۳   ۴ (۴ 

دسـت  موالل از آن بـه ۵/۲كنيم و محلول  كيلوگرم آب اضاف می ۱۵كيلوگرم آب است،  ۵هيدروكسيد كه حاوی  ی سديم ول سير شدهبه محل - 243
1).)باشد ليتر می گرم بر ميلی ۴/۱اوليه  محلول چگالی(است؟ ی محلول اوليه كدام  موالريته. آيد می ,16 ,23 )H O Na    
۱ (4    ۲ (2/5   ۳ (5   ۴ (10 

)يديد  پذيری سديم انحالل -244 )NaI  در دمایC۲۰  وC۸۰ گر  گرم آب می ۱۰۰گرم در  ۹۰و  ۶۰ترتيب به گرم محلول سير شـده  ۳۸۰باشد ا
مورد نظر در اين تغيير ی محلول شود و چند واحد غلظت موالليته برسانيم به ترتيب چند گرم رسوب ايجاد می C۲۰به  C۸۰را از دمای 

153)يابد؟ دما كاهش می ,23 )I Na  
۱ (۶۰-۳۳/۰  ۲ (۶۰-۶۷/۱    ۳ (۴۰-۳۳/۰    ۴ (۴۰-۶۶/۱ 

1)چندمورد از موارد زير صحيح است؟ - 245 ,16 ,23 )H O Na    
  .موالل است ۲۵/۶هيدروكسيد  درصد جرمی سديم ۲۰لول مح) الف
  .اند و جوش طور نامنظم در حال جنب ذرات پيوسته و بهنانومتر است اين  ۱۰۰تا  ۱ی ذرات كلوئيدی بين  اندازه) ب
  .بل ديدن استاند و مسير عبور نور از ميان آن قا ها شفاف آيند ولی همانند محلول هايی ناهمگن به شمار می كلوئيدها مخلوط) پ
  .تری دارد سولفات فشار بخار بيش موالل سديم ۱/۰موالل گلوكوز نسبت به  ۲/۰محلول ) ت
 .تری است اسيد، رسانای الكتريكی قوی موالر هيدرويديک ۱/۰ لاسيد نسبت به محلو موالر هيدروفلوئوريک ۱/۰محلول ) ث
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

   



 
 
 
 

  

٢٦

 گروه آموزشي ماز با افتخار اعالم مي دارد،پس از موفقيت در برگزاري بزرگترين آزمون هاي آنالين كشوري،بنا به درخواست بسياري از دانش
ن برترين راه اندازي شده و اين امكان را براي شما فراهم آورده ايم تا با بهره گيري از تدريس اساتيد مازبه عنواكالس هاي آنالين ماز آموزان،اكنون 

 .اساتيد كشور،سطح علمي و قابليت پاسخگويي خود به سواالت آزمون هاي آزمايشي و كنكور افزايش دهيد

  www.biomaze.ir/onlineبا مراجعه به صفحه  آنالين	كالس	ثبت نام

 :هاي آنالين ماز هاي كالس  ويژگي

 
ممكن  كمترين قيمتبا  بهترين اساتيد كشور هاي آنالين ماز اين فرصت را به شما ميدهد تا در سراسر كشور بتوانيد در كالس هاي كالس) 1

 .شركت كنيد

 
هاي  آزمون ها با كنيد و تا حد امكان برنامه كالسكل زيست را مرور و جمع بندي چيده شده كه شما ميتوانيد   ها به نحويي برنامه كالس) 2

جلسه جمع  40باشد كه اين  ميجلسه  40ها  جلسه و كنكوري 15ها   جلسه سومي 32ها  تعداد جلسات دهمي.باشد هماهنگ مي كشور  آزمايشي
 .باشد بندي كل سه پاي دوم سوم و كنكور مي

 
 .ها براي شما وجود دارد يز در اين كالسامكان رفع اشكال ن) 3

 
ها  كه مدت معروف ماز  زيست تركيبيكه ( اين جزوه شامل جزوه فصل به فصل ماز.جزوه كامل زيست ماز نيز هفته اول آذر ماه آماده ميشود) 4

هزينه .باشد مي 96د بزنيم ويژه كنكور جزوه چگونه زيست را در كنكور صو به همراه ) منتظرش بوديد نيز در جزوه فصل به فصل ادغام شده است
جلسه اين پكيج جزو زيست ماز را به طور كامل و رايگان 40نام يك جاي كل  اموزان كنكوري در صورت ثبت باشد كه دانش ت مي199اين پكيج 

ها نيز جزوه ماز در  دهمي.اهند كردجلسه جزوه ماز مربوط به پايه سوم را دريافت خو 15نام كل  ها نيز در صورت ثبت  سومي.دريافت خواهند كرد
 و جلسه به جلسه كالس به شما جزوه فصل مربوطه به صورت كامل داده خواهد شد.دست تاليف است

 
هاي  خواهيد يك دور ديگر به طور كامل جمع بندي كنيد،اگر هماهنگ با آزمون پس اگر زيست را هنوز شروع نكرديد ،اگر زيست را خوانديد و مي

خواهيد در كالس زيست شركت كنيد و اگر ميخواهيد در هر جاي ايران با كمترين هزينه ممكن در كالس برترين اساتيد زيست  مي  آزمايشي
 نام كنيد ها ثبت كشور شركت كنيد و جزوه كامل دريافت كنيد در كالس

ين را از دست داديد،بتوانيد كالس برگزار شده خواهند بود تا در صورت داشتن هرگونه مشكل،كالس آنال قابليت بازپخشهمچنين كالس ها داراي 
 .را به صورت تكرار و پخش غير زنده مشاهده نماييد

 
و براي  تخفيف و دريافت جزوه ماز مدت زمان محدوديبه ياد داشته باشين .شروع ميشودهاي هفته آينده در همين جا  نام كالس ثبت:خط آخر
  باشد امكان پذير مي نام ميكنند ها ثبت كه زودتر در كالس  كساني

 

 

 

  



 
 
 
 

  

٢٧

  

  

 :سواالت متداول مربوط به كالس هاي آنالين

 هزينه ي مربوط به كالس هاي آنالين چقدره و چجوري مي تونيم ثبت نام كنيم؟ـ 

  .مراجعه كنيد www.live.biomaze.irوهزينهيكالسهايĤنالين به صفحه 	برنامه, براي اگاهي از شرايط

 من براي آزمون هاي ماز بورسيه شده بودم يعني براي كالس هاي آنالين هم بورسيه شدم ؟ـ 

  .كالسهايĤنالينتصميميگرفتهنشدهاست	هنوز در مورد شرايط بورسيه. خير دوستان

 سطح تدريس كالس ها چجوريه؟ـ 

سواالت كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن سطح تدريس كالس ها در راستاي سطح موردنياز براي پاسخگويي به 
 .پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند

 مدت زمان هر كالس چقدر مي باشد؟ـ 

 .دقيقه مي باشد 120دقيه و حداكثر  90مدت زمان هر كالس حداقل 

 ؟مدرسان كالس هاي آنالين چه كساني هستنـ 

 طراحان آزمون هاي آنالين ماز 

 در صورتي كه نتونستيم تو ساعت مقرركالس آنالين شركت كنيم چكار كنيم؟ـ 

 24اگر بازپخش كالس را نيز نتوانستيد ببينيد ما يك باز پخش دوم نيز در يك بازه ي , در اين صورت مي توانيد بازپخش كالس را مشاهده كنيد
  .ساعت كه بخواهيد مي توانيد بازپخش را مشاهده كنيد 24ان از اين ساعت قرار خواهيم داد كه هر زم

 كالس ها مطابق با برنامه ي خاصي هست؟ـ 

 .بله برنامه ي كالس ها با آزمون هاي آزمايشي هماهنگ شده است

 جزوه ي كالس آنالين چند صفحه هست و ميشه چاپش كنيم؟ـ 

جمع بندي  , تست, زيست تركيبي كه در جزوه ي فصل به فصل اقدام شده است , صل فصل به ف جزوهي:  صفحهميباشدشامل 900 	اين جزوه
براي شما  PDF مي باشد كه به صورت فايل) بزنيم  100چگونه زيست را در كنكور ( هر فصل و جزوه اي جداگانه به نام چگونه زيست را بخوانيم 

 .همچنين امكان پرينت وچاپ جزوه وجود دارد. ارسال مي گردد
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 اگه همه ي كالس ها را ثبت نام كنيم جزوه چه زماني به دستمون ميرسه؟ـ 

در صورت ثبت نام در تمامي كالس ها در صورتي كه پايه ي دهم باشيد به صورت فصل به فصل و در صورتي كه سوم يا كنكوري باشيد جزوه ي 
  .كامل تا آخر آذر ماه براي شما ارسال خواهد شد

 وبدونثبتنامدركالسهاخريداري	بهتنهايي, 	ثبت نام مي كنند بديد وكهدرقسمتمحصوالتقرارداديدوقرارهستبهكسانيكهدركالسها	هايي جزوه	ميشهـ 
 كنيم؟

د به صورت رايگان داده خواهد فقطبهكسانيكهدركالسهايĤنالينثبتنامكنن	فروش جزوه ها به تنهايي متنفي شده است و اين جزوه ها. خير دوستان
 .شد

 تدريس كالس هاي آنالين هماهنگ با جزوه ها مي باشد؟Ĥيا ـ 

 .كالس ها هماهنگ با جزوه پيش خواهد رفت و اين جزوه ها براي پيش روي با كالس آنالين ضروري مي باشند, بله

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 




