
                                                      

  

 طراحان سوال  گوییپاسخ  مدت تا شماره  از شماره  تعداد سوال  درس 

 دپارتمان  زمین شناسی  دقیقه 10 10 1 10 زمین شناسی

 ماز ریاضی دپارتمان  دقیقه 20 20 11 10 ریاضی

 ماز   زیست شناسیدپارتمان  دقیقه 40 60 21 40 زیست شناسی

 دپارتمان فیزیک ماز  دقیقه 20 70 61 10 فیزیک 

 دپارتمان شیمی ماز دقیقه 20 90 71 20   شیمی 
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 . شود می رفتار مقررات برابر متخلفین با و باشد می مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی براي آزمون برگزاري از پس...(  و الکترونیکی) روش هر به سؤاالت تکثیر و چاپ حق

 

A الف 

 پایه یازدهم تجربی

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 110 مدت پاسخگویی: 90 تعداد سؤال:

 

 17/07/99و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهار آزمون سوالدفترچه 

 

 1  ـ مرحله تجربی ازدهمی اختصاصی ماز پایهآزمون 

 

  اساتید. گیریممی کمک  سازي آزموندر آماده همکاري براي  ایران نقاط سراسر  در  کشور اساتید از یکی  از  آزمون هر  در امطراح همکار: 
  تلگرام  دي آي به دارید،  ماز( دروس سایر و زیست ) آزمون  طراحی  در  کمک به  تمایل  نیز  شما که صورتی در  کشور، عزیز

https://t.me/biomaze_teacher  دهید پیام . 



 1صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                زمین شناسی 

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02دارید عدد  درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز

با توجه به شکل کهکشان راه شیری، نسبت  
𝐴

𝐵
 برابر چند است؟  

     1 )1/0 

  2 )01/0 

  3 )001/0 

  4) 0001/0 

 دارد؟ مغایرت« نیکوالس کوپرنیک»کدام گزینه با نظریۀ   

  آسمان ظاهری است.حرکت روزانۀ خورشید در  (1

 حرکت سیارات در زمان های مختلف مطالعه شد. (2

 سیارات در جهت عقربه های ساعت به دور خورشید می گردند.  (3

 زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای می گردند. (4
 

گردش این سیاره به دور خورشید را  فاصله سیاره ای تا زمین، دو برابر فاصله زمین تا خورشید است. مدت زمان 
 حساب کنید؟

      1 )2                            2 )22                        3 )3                          4 )33 
 

  درجۀ شمالی می شود؟ 00و  12مورد سبب اختالف مدت زمان شب و روز در عرض های جغرافیایی کدام  

 ( چرخش زمین در جهت پاد ساعتگرد2درجه ای محور زمین                             5/66انحراف  (1

 زمین در جهت ساعتگرد حرکت انتقالی (4                                  درجه ای محور زمین 5/23انحراف  (3
 

 شود؟ پایدار حاصل می  ۀپاشی کربن رادیواکتیو،کدام مادبر اثر فرو 
 ( پتاسیم4             ( نیتروژن        3        ( اکسیژن              2              کربن معمولی     ( 1

 

 و ماه قرار گرفته است؟با توجه به نظریۀ بطلمیوس،مدار گردشی کدام سیاره بین مدارهای خورشید  

 ( مریخ4( عطارد                       3( زهره                           2( زحل                              1
 

     دارد؟ را مقدار کمترین اصفهان، شهر برای هنگامی چه در خورشید، تا زمین فاصلۀ میانگین 

 اول پاییز( 4                     بهار اول( 3                   زمستان اول (2                      تابستان اول( 1
 

 است؟ درست «خورشیدی حضیض» با رابطه در عبارت کدام 

 .دارد قانم تابش استوا مدار بر خورشید زمان این در( 1

 .دارد قانم تابش السرطان رأس مدار بر خورشید زمان این در (2

 .رسد می خود مقدار حداقل به زمین، از خورشید فاصلۀ میانگین زمان این در (3

 .رسد می خود مقدار حداکثر به زمین، از خورشید فاصلۀ میانگین زمان این در (4
 

 است؟  برابر هم با سال مدت تمام در روز و شب مدت طولدر کدام یک از مدارهای زیر،  
 ( صفر درجه4   درجه                5/66( 3درجه جنوبی          5/23( 2درجۀ شمالی            5/23 (1

 

 :  جزهمۀ موارد به درستی بیان شده اند،به  

 .کرد فرض ای دایره را سیارات حرکت کوپرنیک،مدار ( بطلمیوس همانند1

   ن  پدیدار شده است.نخستین پستاندار قبل از نخستین گیاه گلدار، در روی زمی( 2

 از یکدیگر هستند. دورشدن حال در ها کهکشان که دهند می نشان نجومی های گیری اندازه( 3

 استفاده می کنند. 40برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمۀ انسان های اولیه، از پتاسیم  (4



 2صفحه  1 یمرحله -آزمون اختصاصی ماز                                                    ریاضی

 
 کنیدارسال  22220202را به سامانه  22درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 خط، m به ازای کدام مقدار -11
x

y m


  
2 4 1

3
 ؟گذرداز مبدأ می 

1 )
1
3

 2 )
1
3

 3 )
2
3

 4 )
2
3

 

 

 یو نقطهههه ههههاعهههر روی محهههور  -1بهههه عهههر   A ینقطهههه -12 B ,1 مهههوازی  ABاگهههر  .مفروضهههند 2

 my m x m   5 2 2  ؟کدام است m، باشد 0

1 )
1
3

 2 )
1
3

 3 )
1
4

 4 )
1
4

 

 

x یه معادلهب BCلع ض، ABCدر مثلث  -11 y  3 1 و  0 A ,5 ارتفها    یدر معادلهه  .از رئوس آن اسهت یکی  2

AH ، ؟کندصدق میکدام نقطه 

1 ) ,2 7 2 ) , 2 7 3 ) ,4 3 4 ) ,3 4 
 

x مجمو  طول و عر  محل تالقی خطوط نمودار -11 y xy   4 4  ؟کدام است 0

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

xواقع بر خط  2ای به طول ی نقطهفاصله -12 y 2 3  ؟ها کدام استعر واقع بر محور  1ای به عر  از نقطه 1

1 )2 2 )2 2 3 )3 2 4 )3 
 

نقاط -11 A a,3 و B ,a 4   ؟طول آن نقطه کدام است ،ها باشدروی محور طول ABاگر وسط پاره خط .مفروضند 1

1 )1 2 )2 3 )1- 4 )2- 
 

نقاط  -11 A ,5 و  2 B ,1 y یبه معادله خط aکدام مقدار به ازای  ،مفروضند 4 ax   ؟گذردیم ABاز وسط  7

1 )2 2 )2- 3 )1 4 )1- 
 

 ؟کمترین فاصله را از مبدأ مختصات دارد خطکدام  -10

1 )x y  2 0 2 )x y  2 0 3 )x y  2 0 4 )x y  1 0 
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 ارسال کنید 22220202سامانه را به  22درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 

 یمعادله -11   m x m y m     1 2 1 2 5 مرکز این دایهره   .دایره خواهد بود یک قطر، m مقدار به ازای هر 0

   ؟مختصاتی است یدر کدام ناحیه

 چهارم ( 4 سوم ( 3 دوم ( 2 اول ( 1
 

 یرا با چه طولی در نظر بگیریم تها رابطهه   C ینقطه ند.ها مفروضروی محور طول -1و  2های به طول Bو  Aنقاط  -22

AB AC BC 2 3  ؟برقرار باشد 2

1 )33 2 )34 3 )33 4 )33 

 

 

 

 

 

 

 



 4صفحه             1مرحله  -زیست شناسی                                                        آزمون ماز

 

 
 چند مورد، دربارۀ مغز یک فرد سالم، درست است؟ 

 شود. های سفید آن، بخش خاکستری مشاهده نمیدر میان بخش -الف

 های بافت عصبی آن است.شده از همۀ یاختهثبتنوار مغزی، جریان الکتریکی   -ب

 پردازد.هر یاختۀ پشتیبان در ساختار آن، به تشکیل غالف میلین می -ج

 شوند.های پیوسته تغذیه میشده از مویرگهای آن توسط خوناب خارجیاخته -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ................     در بدن یک نوجوان نوعی نورون که .................. قطعا .. 

 کند.های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می( فاقد میلین پیرامون خود است ـ بین نورون1

 کند ـ در ریشۀ شکمی نخاع حضور دارد.( در دندریت خود پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می2

 کند.اه عصبی مرکزی دور میشود ـ پیام عصبی را از دستگبندی می( آکسون آن توسط غالف میلین عایق3

 پردازد.می ATPای به تولید ای آن مشابه است ـ در جسم یاخته( محل ورود دندریت و خروج آکسون از جسم یاخته4

 هر یاختۀ پشتیبان ..................  

 شود.های پیوسته تغذیه می( در بدن انسان، توسط خوناب خارج شده از مویرگ1

 کند.ای را در هستۀ خود ذخیره میاطالعات الزم برای تقسیم یاخته( در بدن انسان، 2

 کند.ترین فاصله از نورون نگهداری می( سازندۀ غالف میلین، هستۀ خود را در نزدیک3

 دهد.( سازندۀ غالف میلین، فقط لیپیدهایی با دو اسید چرب را در ساختار غشای خود قرار می4

 که .................. قطعاً ..................   در دستگاه عصبی انسان، هنگامی  

 یابد.شود ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا کاهش می( یون پتاسیم از نورون خارج می1

 دار سدیمی باز هستند.های دریچه( پتانسیل داخل نورون نسبت به بیرون بیشتر است ـ کانال2

 دار پتاسیمی باز هستند.های دریچهـ کانال ( اختالف پتانسیلی بین دو سوی غشا وجود ندارد3

 ( بیشترین اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا وجود دارد ـ پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن کمتر است.4

 دهندۀ عصبی باشد و ویژگی این بخش چیست؟  تواند دارای گیرنده برای انتقالکدام بخش در یک نورون می 

 شود.همواره در بخش مرکزی دستگاه مرکزی مستقر میی ـ ا( جسم یاخته1

 دهد.های حرکتی پیام عصبی را به صورت جهشی انتقال می( آکسون ـ در نورون2

 شود.( آکسون ـ ضمن انتقال پیام عصبی، بر مساحت غشای پایانۀ آکسونی افزوده می3

 ای متصل است.ختهها در محلی متفاوت با آکسون، به جسم یا( دندریت ـ در همۀ نورون4

 در فرآیند انتقال پیام عصبی قطعاً ..................  

 یابد.سیناپسی تغییر می( پتانسیل الکتریکی نورون پس1

 شود.سیناپسی مصرف میدر یاختۀ پیش ATP( مقداری مولکول 2

 شوند.سیناپسی باز میدار سدیمی موجود در غشای یاختۀ پسهای دریچه( کانال3

 شود.سیناپسی وارد میناقل عصبی از طریق نوعی کانال پروتئینی به یاختۀ پس( 4

 در بدن یک انسان بالغ، در مغز .................. نخاع ..................  

 شود.( برخالف ـ مادۀ خاکستری در میان بخش سفید دیده می1

 ( همانند ـ مایع مغزی ـ نخاعی در فضای داخلی در جریان است.2

 شود.هایی با غشای پایه ضخیم مشاهده می( برخالف ـ مویرگ3

 ترین پردۀ مننژ در تماس است.( همانند ـ مادۀ خاکستری با نازک4
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 ارسال کنید 02220505را به سامانه  02ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 ای که .................. قطعاً .................. در هر مرحله 

 تر است.فیکند ـ پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن من( پمپ سدیم ـ پتاسیم فعالیت می1

   .یابدمی کاهش سرعت به نورون سیتوپالسم شود ـ پتانسیل( یون پتاسیم از نورون خارج می2

 شود.توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم مصرف می ATPهای شود ـ مولکول( یون سدیم از نورون خارج می3

 یابد.نورون افزایش میشود ـ در ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشای دار سدیمی باز می( کانال دریچه4

 در بیماران مبتال به ام.اس ..................  

 شوند.های پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزی تخریب می( انواع یاخته1

 یابد.های عصبی کاهش می( سرعت انتقال پیام عصبی در گروهی از رشته2

 یابد.می های موجود در مغز و نخاع افزایشدر گروهی از نورون ATP( مصرف 3

 یابد.های عصبی مرتبط با ماهیچۀ دوسر کاهش می( سرعت حرکت پیام در طول رشته4

 چند مورد، دربارۀ دستگاه عصبی انسان، درست است؟ 

 کند.گلوکز برخالف آمینواسیدها از سد خونی ـ مغزی عبور می -الف

 النخاع در تنظیم ضربان قلب نقش دارد.هیپوتاالموس همانند بصل -ب

 شود.کاهش تولید میلین برخالف افزایش تولید آن به بیماری منجر می -ج

 گذارد.قطر نورون همانند غالف میلین بر سرعت هدایت پیام عصبی تأثیر می -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کدام گزینه دربارۀ سد خونی ـ مغزی یک فرد سالم درست است؟ 

 ارند.( بسیاری از داروها توانایی عبور از این سد را د1

 های مغزی در تشکیل آن نقش دارد.( غشای پایۀ ضخیم پیرامون مویرگ2

 شوند.( گلوکز و بسیاری از آمینواسیدها با عبور از این سد به مغز وارد می3

 ها در شرایط طبیعی توانایی عبور از آن را ندارند.( بسیاری از مواد و میکروب4

دهد و هر یک از این دو لب در هر سری تحت تأثیر قرار می.................. از لب پس مصرف کوکائین، مصرف گلوکز را در لب پیشانی 

 نیمکرۀ مخ با  .................. لب دیگر مرز مشترک دارند.

 3 -( کمتر4 2 -( بیشتر3 2 -( کمتر2 3 -( بیشتر1

 به طور معمول به دنبال مصرف الکل امکان ..................  وجود ..................      

 ( کندشدن فعالیت مغز ـ ندارد. 2 ( اختالل در عملکرد محل تولید صفرا ـ دارد.1

 ( اختالل در عملکرد مخچه ـ ندارد.4 .دارد ـ نگارهالکتروقلب در QRS  موج ارتفاع ( افزایش3

 کند؟   تکمیل می نادرستینه، عبارت زیر را به کدام گزی 

 ..................«  در یک نورون حسی هنگامی که پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن ..................، قطعاً »

 دار سدیمی باز هستند.های دریچهرسد ـ کانالمی -22( به 1

 شوند.نورون خارج می( در حال کاهش است ـ یون سدیم و پتاسیم از 2

 شود.از سیتوپالسم خارج می ATP( در حال افزایش است ـ یون سدیم با مصرف 3

 شود.ای وارد مییاختههای غشایی به مایع بینرسد ـ یون پتاسیم از طریق کانال( به صفر می4
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 در ..................  یک فرد سالم، بخشی از یک نورون ..................   قطعاً ..................   

 شود.در بخش خاکستری دیده می -کندهای عصبی را آزاد میدهندهرابط که انتقال -( نخاع1

 کند.ای نزدیک مییاختهپیام عصبی را به جسم  -شوندهای عصبی به آن متصل میحرکتی که ناقل -( نخاع2

 ود.شدر دو بخش مجزا به دندریت و آکسون متصل می -پردازدهای عصبی میدهندهحسی که به تولید انتقال -( دستگاه عصبی3

 ود.شنخاعی محافظت می-توسط مایع مغزی -کندپتاسیم را ذخیره می-حسی که اطالعات الزم برای تولید پمپ سدیم -( دستگاه عصبی4

 ها تا محل .................. مهره، امتداد یافته است و .......................درون ستون مهرهنخاع  

 های بدن است.مرکز بسیاری از انعکاس -( سومین1

 شود.عصب محیطی به این بخش متصل می 31 -( دومین2

 شود.در مادۀ خاکستری آن، یک کانال مرکزی مشاهده می -( دومین3

 های حرکتی حضور دارد. های نورونر این بخش، جسم یاختهد -( سومین4

کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ، .................. سیناپس وجود دارد و بین نورون رابط و نورون در فرآیند انعکاس عقب 

 حرکتی ماهیچۀ .................. بازو، سیناپس ..................  قرار دارد.

 مهاری -سرسه -( چهار4 تحریکی -دوسر -( پنج3 مهاری -دوسر -( چهار2 تحریکی -سرسه -( پنج1

 .................. را در پی داشته باشد. تواندنمیبه طور معمول تحریک اعصاب .................. در انسان،  

 کاهش تعداد انقباضات دیافراگم -حس( پادهم1

 به کپسول بومن افزایش مایع تراوش شده -حس( پادهم2

 متوالی در منحنی نوار قلب QRSکاهش فاصلۀ دو موج  -حس( هم3

 سینی آئورتی در هر چرخۀ ضربان قلب کاهش زمان بازماندن دریچه -حس( هم4

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................« در بیماران مبتال به ..................، امکان .................. وجود »

 سنگ کیسه صفرا ـ اختالل در فرآیند انعقاد خون ـ ندارد. -الف

 خونی ـ افزایش مصرف اسیدفولیک در مغز استخوان ـ دارد.کم -ب

 ها ـ دارد.وتئینکاهش ترشح عامل سطح فعال ـ اختالل در عملکرد پر -ج

 های مغزی ـ ندارد.در نورون ATPاسکلروزیس ـ افزایش مصرف مولکول مالتیپل -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

دهد، بخش .................. معادل بخشی از مغز انسان است که در شکل مقابل که مغز گوسفند را نشان می»

».................. 

  شود.ـ جزئی از سامانۀ لیمبیک محسوب می 1 -الف

 کند.ـ مستقیماً اطالعاتی را از نخاع دریافت می 0 -ب

 های چهارگانه وجود دارد.ـ در ساختار آن برجستگی 3 -ج

 در ساختار خود نوعی مرکز تنفسی دارد. 5ـ همانند بخش  4 -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند.دستگاه عصبی انسان که ..................، قطعاً .................. میبخشی از  

 دهد ـ پردازش اغلب اطالعات حسی را آغاز ( بیشتر حجم مغز را تشکیل می1

 جا ای اطالعات را جابه( در فرآیند یادگیری نقش دارد ـ به کمک جسم پینه2

 النخاع کمک ارتباط مغز میانی و بصل ( مرکز عصبی ترشح بزاق در آن قرار دارد ـ به3

 های حسی دریافت ( مرکز تنظیم وضعیت بدن است ـ در موارد محدودی، اطالعاتی را از اندام4



 7صفحه             1مرحله  -زیست شناسی                                                        آزمون ماز

 
 ارسال کنید 02220505را به سامانه  02ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 شود.به طور معمول ..................  از پیامدهای مصرف ..................  الکل محسوب می 

 مدتکوتاه -QRSهش ارتفاع موج ( کا2 مدتهکوتا -( ایجاد تودۀ سرطانی در پیلور1

 بلندمدت -های مغزی( کندشدن فعالیت4 بلندمدت -( اختالل در اندام سازندۀ صفرا3

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 شود.ضمن تشریح مغز گوسفند .................. مشاهده می

 های بویایی، درسطح شکمی برخالف سطح پشتیلوب -ب پل مغزی، در سطح پشتی همانند سطح شکمی -الف

 های مخچه، در سطح پشتی برخالف سطح شکمینیمکره -د کیاسمای بینایی، در سطح شکمی همانند سطح پشتی -ج

1 )1 2)2 3 )3 4 )4 

 کندمی تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند 

   «.................. دارمهره هر»

 .دارد نخاع خود، هایمهره همۀ سوراخ در -الف

 .ریزدمی خود راست دهلیز به را اکسیژنکم خون -ب

 .کندمی وارد اکسیژن از غنی خون خود مویرگی شبکۀ هر به -ج

 .کندمی محافظت خود مغز از پیوندی بافت نوع ترینسخت کمک به -د

1 )1 2) 2 3 )3 4 )4 

 کند؟   می تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند 

   «.................. قطعاً نورون این. است شده مستقر..................  عصبی دستگاه در نورون نوعی اییاخته جسم»

 .دهدمی تشکیل سیناپس حرکتی هاینورون با محیطی عصبی دستگاه محیطی ـ در -الف

 .دهدمی تغییر را سیناپسیپس نورون پتانسیل عصبی، پیام انتقال ضمن مرکزی ـ -ب

 .دارد نقش حرکتی و حسی هاینورون بین ارتباط ایجاد در مرکزی ـ -ج

 .کندمی هدایت جهشی صورت به را عصبی پیام محیطی ـ -د

1 )1 2) 2 3 )3 4 )4 

 کند؟می تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه، کدام 

 «.دارد مشترک مرز دیگر لوب.................. با ..................  لوب انسان مغز نیمکرۀ هر در»

 دو پیشانی ـ( 2  دو آهیانه ـ( 1

 سه گیجگاهی ـ( 4  دو سری ـپس( 3

 .................. جانور  این و شودنمی مشاهده..................  هیدر پیکرۀ در 

 .کندمی آغاز را هاآن شیمیایی گوارش غذایی، مواد فاگوسیتوز از پس ویژه ـ تنفسی ساختار( 1

 .کندمی دفع خود مخرج طریق از را نیافتهگوارش غذایی مواد مغز ـ صورت به اییاخته جسم تجمع( 2

 .دارد حرکتی و حسی هاینورون خود، عصبی شبکۀ در ای ـماهیچه و عصبی هاییاخته بین سیناپس( 3

 .کندمی پخش آن سرتاسر در را خود بدن از نقطه یک در شده ایجاد تحریک پیوندی ـ بافت نوع ترینسخت( 4

 

 



 ارسال کنید.   20008585را به سامانه    20ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد    محصوالتدر صورتی که برای ثبت نام  

 
 

 



 0صفحه             1مرحله  -زیست شناسی                                                        آزمون ماز

 
 ارسال کنید 02220505را به سامانه  02ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

    ..................  قطعاً.................. نورون  هر انسان عصبی دستگاه در 

 .شودمی سیناپسیپس نورون در عمل پتانسیل ایجاد باعث رابط ـ( 1

 .کندمی هدایت جهشی صورت به را عصبی پیام خود مختلف هایبخش در حسی ـ( 2

 .دهدمی تغییر را سیناپسیپس نورون پتانسیل دهندۀ عصبی،انتقال آزادکردن در پی حرکتی ـ( 3

 .کندمی هدایت نابرابر سرعت با را عصبی پیام خود، آکسونی پایانی و ابتدایی بخش در حرکتی ـ( 4

 است؟ درست انسان، عصبی دستگاه دربارۀ گزینه، کدام 

 .است لیمبیک سامانۀ از جزئی بویایی لوب همانند هیپوکامپ( 1

 .شودمی بیماری ایجاد باعث آن، کاهش همانند میلین افزایش( 2

 .دارد مهمی نقش استدالل و ریاضیات در چپ نیمکرۀ همانند راست نیمکرۀ( 3

 .گیردمی قرار تأثیر تحت کوکائین مصرف اثر در گیجگاهی لوب برخالف پیشانی لوب( 4

 .باشد..................  به آسیب پیامدهای از تواندمی..................    در اختالل انسان در معمول، طور به 

 مغز بخش ترینپایین بدن ـ وضعیت( 2 میانی مغز از هاییبخش اجسام ـ دیدن( 1

 تاالموس حسی ـ اطالعات همۀ اولیه پردازش( 4 نخاع و میانی مغز رابط تنفس ـ زمان تنظیم( 3

 

 عبارات زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی 

 های مختلف آن یکسان است.قطر آکسون در بخش 

 ( نادرست2 ( درست1

 شوند.های مخ، توسط چند رابط به یکدیگر مرتبط میها همانند نیمکرهدر مغز گوسفند تاالموس 

 ( نادرست2 ( درست1

 مانند.فرد باقی میهای جدید حداکثر برای چند ثانیه در ذهن در صورت آسیب به هیپوکامپ، نام 

 ( نادرست2 ( درست1

 گذارد.های عصبی بازدارنده اثر نمیالکل به سرعت در دستگاه گوارش جذب شده و بر فعالیت ناقل 

 ( نادرست2 ( درست1

 شود.در بخش مرکزی نخاع، یک کانال مشاهده می 

 ( نادرست2 ( درست1

 ید است.   در مخچه برخالف مخ، ضخامت بخش خاکستری بیشتر از بخش سف 

 ( نادرست2 ( درست1

 بخش خودمختار دستگاه عصبی در بسیاری از موارد فعال است. 

 ( نادرست2 ( درست1

 کننده ارتباط دارد.اثرات مواد اعتیادآور با سن فرد مصرف 

 ( نادرست2 ( درست1

 شود.مصرف الکل باعث افزایش امکان بازگشت مواد از معده به مری می 

 ( نادرست2 ( درست1

 .ندارددر دستگاه عصبی محیطی پالناریا نورون رابط وجود  

 ( نادرست2 ( درست1
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

ی پالستیکی با بار منفی را بدون ایم و میلهی چوبی سبک را توسط یک نخ بسیار نازک نایلونی از سقف آویزان کردهیک گلوله -16

 کنیم کدام گزینه درست است؟تماس با گلوله به آن نزدیک می

 شود.از راه القا باردار میی چوبی ( گلوله6

 شود.ی چوبی از راه رسانش باردار می( گلوله2

 شوند.( بارهای مثبت و منفی داخل گلوله هر کدام به طرفی کشیده می3

 کند.ی پالستیکی گلوله را از خود دور می( میله4
 

کنیم و رسانای خنثی مطابق شکل نزدیک میی دهیم و آن را به یک کرهی ابریشمی مالش میای را با پارچهی شیشهیک میله -12

 کنیم. بار روی کره از چه نوعی خواهد بود:کنیم و میله را دور میبندیم و پس از چند ثانیه کلید را باز میرا می kبعد کلید 

 

    ( منفی2 ( مثبت6

 تواند رخ بدهد( بسته به زمان، وصل بودن کلید در هر سه حالت می4 ( خنثی3
 

 Aکنیم در این تماس مقدار بسیار کمی از جرم جسم دهیم و جدا میرا به هم تماس می Bو  Aی مشابه رسانای باردار دو کره -13

Aqها در ابتدا ی بار کرهشود. اگر اندازهافزوده می Bکاسته شده و به جرم جسم  c 6  وBq c 4  باشد، بار نهایی هر

 شود؟کره در نهایت چقدر می

 میکروکولن 5یا  -6( 2  میکروکولن 5یا  6( 6

 میکروکولن -5یا  6( 4  میکروکولن -5یا  -6( 3

 

 باشد؟میپروتون است، چند کولن  022الکترون و  022ای که دارای بار خالص مجموعه -14

/ c


 
191 6  ی بار هر الکترون و پروتوناندازه 10

6 )/


 
173 2 10 2 )/


 

173 2 10               3 )/



176 4 10 4 )/


 

176 4 10 
 

ی مشخص از هم باشند، وجود دارد. نیروی بین بارها در در فاصله q2و  q1که هر کدام شامل بارهای  Cو  Bو  Aسه سیستم  -15

 باشد.در این سیستم صحیح می q2و  q1ی هر سیستم در جدول زیر ثبت شده است. کدام مقایسه بین فاصله

F(N) q ( c)2 q ( c)1 سیستم 

8/4 3 61 A 

88 4- 2- B 

9/8 5- 5 C 

6 )A B Cr r r  2 )A B Cr r r                3 )C A Br r r  4 )B C Ar r r  

 

 سری تریبوالکتریک

 موی انسان

 شیشه

 پشم

 ابریشم
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 

q1 (qو  q1دو بار مثبت  -11 q1 /نیروی  q1از همدیگر قرار دارند. اگر بار  cm60ی ( در فاصله2 N1 وارد کند. و  q2به  2

 به ترتیب کدام هستند؟ q2و  q1میکروکولن باشد،  q2 ،00و  q1مجموع بارهای 

6 )c4  وc10  2 )c5  وc9 

3 )c8  وc6  4 )c12  وc2 

 

نیروی خالص وارد بر بارها را به درستی مقایسه اندازه اند. کدام گزینه مطابق شکل قرار گرفته q3و  q2و  q1سه بار الکتریکی  -16

 کرده است:

 
6 )F F F 2 1 3  2 )F F F 1 2 3 

3 )F F F 1 3 2  4 )F F F 1 3 2 

 

qگرم و بار  92در شکل مقابل جسمی به جرم  -18 c 1 cدر مبدأ محور مختصات قرار دارد بار  4 16  را در کدام نقطه قرار

در حال تعادل باقی بماند. ) q1دهیم تا بار 
N

g
kg

10) 

6 )(x , y cm) 0 80 

2 )(x cm, y ) 80 0 

3 )(x , y cm) 0 8 

4 )(x cm, y )  8 0 

 

 

از طرف  Bqبار دیگر برابر صفر باشد بردار برآیند نیروهای وارد بر  3از طرف  Aqدر شکل مقابل اگر برآیند نیروهای وارد بر  -19

Q  وAq کدام گزینه است؟ 

6 )i j 5 2 5 2 

2 )i j 10 2 5 2 

3 )i j5 2 5 2 

4 )i j10 2 5 2 

 

 

qای دو بار نقطه -68 c 1 qو  3 c 2 ,cmبه ترتیب در مختصات ) 4 cm6 ,cm( و )8 cm 3 ( قرار دارند اگر بار 4

q c  5 شود؟در مبدأ مختصات قرار داشته باشد، چه نیرویی از طرف این دو بار به آن وارد می 

6 )/ N58 5 2 )/ N85 5 3 )N72 4 )N18 

 

 

 



 11صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                          شیمی

 ارسال کنید 02220202به سامانه را  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 کدام یک از موارد زیر درست است؟ 

 شود.ای در صنعت، از خاک چینی استفاده میهای شیشهامروزه، به منظور تولید استکان( 1

 شوند.می( پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از عناصر طال و مس ساخته 2

 های فسیلی بیشتر از میزان استخراج مواد معدنی بوده است.های اخیر میزان مصرف سوخت( در سال3

 جدول تناوبی هستند. 11( کودهای مورد استفاده برای رشد انواع سبزیجات، برخی از عناصر گروه 4
 

 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ 

  ها بوده و چینش عناصر در جدول تناوبی نیز بر اساس همین ویژگی است.آن 𝒁ها، ترین ویژگی اتمالف( بنیادی

 های مواد فلزی و نافلزی قرار دارد.توان در یکی از دستهب( تمامی عناصر موجود در جدول تناوبی را می

  از جدول تناوبی، همانند سیلیسیم رسانایی اندکی دارند. 11ی عناصر گروه پ( همه

 شود.کربن یک عنصر شکل پذیر است و بر اثر ضربه خرد نمیت( قلع، بر خالف 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟ 

 شود.تر به کاتیون تبدیل میتر باشد، آن عنصر راحتهر چه اندازه شعاع اتمی یک عنصر فلزی بزرگ( 1

 دهند، خصلت نافلزی آن عنصر بیشتر است.تر الکترون از دست های یک عنصر نافلزی آسان( هر چه اتم2

 شود.ای تکرار نمی( در جدول تناوبی عناصر، رسانایی جریان الکتریکی و رسانایی گرمایی به صورت دوره3

 شوند.تر به کاتیون تبدیل میهای کلسیم در واکنش با عناصر نافلزی، سختهای پتاسیم نسبت به اتم( اتم4
 

. است که جریان برق و گرما را عبور ............ و در آخرین زیرالیه الکترونی آن، ............. فسفر یک عنصر ........... 

 الکترون وجود دارد.

 1 –دهد نمی –( نافلزی 2                                            1 –دهد می –فلزی ( شبه1

 3 –دهد نمی –( نافلزی 4                                            4 –دهد می –فلزی ( شبه3
 

 نادرست است؟ 𝒔کدام یک از مطالب زیر در مورد عناصر دسته  

 عنصر از این دسته وجود دارد. 2در هر دوره از جدول تناوبی عناصر، ( 1

 گیرد.کشف شود، در این دسته قرار می 121( اگر عنصری با عدد اتمی 2

 های اول و دوم قرار دارند.ای، در گروه( همه عناصر این دسته در جدول دوره3

 ( در هر دوره از جدول تناوبی، بیشترین خصلت فلزی مربوط به عنصری از این دسته است.4
 

 چه تعداد از مطالب زیر، در رابطه با ژرمانیم درست است؟ 

𝒍الف( هشت الکترون با  =   دارد. های این عنصر وجوددر اتم 1

𝒍قرار دارد و دارای  3𝒑 ب( آخرین الکترون آن در زیرالیه =  است. 1

 گذارد.ها الکترون به اشتراک میپ( همانند کربن، در واکنش با دیگر اتم

 ت( از لحاظ میزان رسانایی الکتریکی، همانند عناصر فسفر و کربن است.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 است؟کدام یک از مطالب زیر درست  

 آیند.همه مواد طبیعی برخالف مواد ساختگی از کره زمین به دست می( 1

 ها، مشابه خواص فلزها است.فلزها برخالف خواص شیمیایی آن( همه خواص فیزیکی شبه2

 ( در جدول تناوبی، عناصری که آرایش الکترونی الیه ظرفیت مشابه دارند، در یک دوره قرار دارند.3

 ماند.ج میلیاردها تن فلز و مواد معدنی از زمین، به تقریب جرم کل مواد در کره زمین ثابت می( با وجود استخرا4
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𝑮𝒂11از میان عناصر زیر، خواص فلزی چند عنصر از خواص فلزی  
 بیشتر است؟  

𝑷11
   −   𝑨𝒔33

   −   𝑺𝒓3۳
   −  𝑲1۱

  

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 از مطالب زیر، درست هستند؟با توجه به جدول تناوبی زیر، کدام یک  

 

 خصلت نافلزی بیشتری دارد. 𝑳خصلت فلزی کمتر و نسبت به عنصر  𝑬نسبت به عنصر  𝑮الف( عنصر 

𝒏هایی با ب( شمار الکترون + 𝒍 = 𝒍با هایی ، برابر شمار الکترون𝑬در عنصر  1 =  است. 𝑱در عنصر  1

 دهند.ها الکترون از دست می، در واکنش با دیگر اتم 𝑱، برخالف عنصر 𝑴و  𝑨پ( عناصر 

 خوار بوده و سطحی درخشان دارد.چکش 𝑬و عنصر   𝑱همانند عنصر  𝑫ت( عنصر 

 ( ب و پ4 ( الف و ت3 ( ب و ت2 الف و پ( 1
 

 کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟ 

 شود.میها ( گرما دادن به مواد سبب تغییر و گاهی بهبود خواص آن1

 سازند.( قسمت الستیکی تایر دوچرخه را از فراوری و تغییر مواد حاصل از سکوهای نفتی می2

 آورند.( قاشق چایی خوری را از فوالد تولید کرده و فوالد را نیز از سنگ معدن آن بدست می3

 ها است.اط میان این دادهتر از یافتن ارتبهای دقیق از خواص مواد، گامی مؤثر( در پیشرفت علم، یافتن داده4
 

 عنصری با عدد اتمی ............... نسبت به عنصری با عدد اتمی ............... . 

  ، در حالت جامد رسانایی الکتریکی بیشتری دارد.3۳ – 13( 1

 پذیری کمتری دارد.، واکنش13 – 15( 2

  ، تمایل بیشتری به تشکیل کاتیون دارد.2۳ – 1۱( 3

 ، خصلت نافلزی کمتری دارد.۳4 – 12( 4
 

 کمتر است؟ 11یک از عناصر زیر، از شعاع اتمی عنصری با عدد اتمی شعاع اتمی کدام 

1) 𝑆15
32  2 )𝑁𝑎11

23 3 )𝐺𝑒32
33 4 )𝐾1۱

3۱ 
 

 کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟ 

 ها طراحی شده است.بین آنهای موجود درباره مواد و درک روابط ای با بررسی دقیق یافتهجدول دوره( 1

 توزیع و پراکندگی یکسان منابع شیمیایی و عناصر در جهان دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی است. (2

 بینی کرد.توان خواص و رفتارهای عناصر را پیش( با کمک جدول تناوبی عناصر می3

 پی برد. توان به رمز و راز هستی( بر اساس نتایج به دست آمده از علم شیمی می4
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 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 الف( عناصر سدیم، پتاسیم و روبیدیم، در دسته فلزهای قلیایی قرار دارند.

 شود.ب( فلز پتاسیم با شدت کمتری نسبت به فلز لیتیم با گاز کلر وارد واکنش می

 شود.گسیل میپ( در هنگام واکنش شیمیایی میان فلز لیتیم با گاز کلر، نور قرمز رنگ 

 دهد.تر الکترون از دست میتر باشد، آن عنصر راحتت( هرچه شعاع اتمی یک عنصر فلزی کوچک

1 )1 2 )2  3 )3 4 )4 
 

 ای که ............... .هر عنصری از تناوب چهارم جدول دوره 

 دهد.در حالت جامد سطح صیقلی دارد، در واکنش با سایر عناصر، الکترون از دست می( 1

 پر ندارد.( در ساختار الکترونی خود زیرالیه نیمه پر دارد، عنصر بعدی آن زیرالیه نیمه2

 خواری ندارد.آن در حال پر شدن است، در حالت جامد خاصیت چکش 𝑝( زیرالیه 3

 های یونی خود، نقش آنیون دارد.الکترون است، در ترکیب 4ای با ( دارای زیرالیه4
 

دهد. با توجه به داده های این جدول، تصویر مقابل، نمایی از جدول تناوبی عناصر را نشان می 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

𝑙الکترون با  𝑍 ،15( در عنصر 1 =                   وجود دارد. 1

  به صورت گازی وجود دارد و یک عنصر نافلزی است. 𝑋( عنصر 2

 بیشتر است. 𝑌از خاصیت نافلزی عنصر  𝑋( خاصیت نافلزی عنصر 3

 رسانای قوی الکتریکی بوده و فاقد خاصیت چکش خواری است. 𝑀( عنصر 4
 

 در فلزهای قلیایی با افزایش عدد اتمی، کدام یک از موارد زیر کاهش می یابد؟ 

 ( اندازه شعاع اتمی 2 شده توسط الکترونهای اشغالشمار الیه( 1

 ( تمایل به از دست دادن الکترون4 ( طول موج نور منتشر شده در واکنش با گاز کلر 3
 

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟ 

 از جدول تناوبی، در دسته عناصر نافلزی قرار دارند. 𝑝 ( تمام عناصر موجود در دسته1

 شود.خرد نمی خوار بوده و بر اثر ضربه چکش( ژرمانیم، برخالف فسفر، یک عنصر چکش2

  ها تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون دارد.با دیگر اتم ( عنصر روبیدیم، همانند کلر، در واکنش3

  الکترون دارند. 2( عناصر فلزی موجود در تناوب سوم، در آخرین زیرالیه الکترونی خود حداکثر 4
 

 با توجه به جدول زیر، کدام یک از مطالب داده شده نادرست است؟ 

 

 جامدی زردرنگ بوده که در حالت جامد سطحی کدر دارد. 𝐷عنصر ( 1

 تواند به یون تک اتمی تبدیل شود. ، می𝑋همانند عنصر  𝐴( عنصر 2

 ، جامدی با رسانایی باال برای گرما است.𝑍همانند عنصر  𝑌( عنصر 3

 بیشترین خصلت نافلزی را دارد. 𝐸( میان عناصر مشخص شده، عنصر 4
 

 𝑿های عنصر ها در اتمها و الکترونتفاوت شمار نوتروناگر  
باشد، این عنصر یک عنصر .............. است و  0برابر  20

 خاصیت ................. این عنصر از عنصر .............. بیشتر است.

  کربن -فلزی  –( نافلزی 2                                      برم –فلزی  –فلزی ( شبه1

 گوگرد –نافلزی  –( نافلزی 4 کربن –نافلزی  –فلزی ( شبه3

𝑋 𝑀 𝐴𝑙 

𝐴𝑠 𝑍 𝑌 
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