
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 10 90 81 10 شناسی زمین 1
 دقیقه 40 115 91 25 ریاضی 2
 دقیقه 25 145 116 30 شناسی زیست 3
 دقیقه 30 165 146 20 فیزیک 4
 دقیقه 25 190 166 25 شیمی 5

 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - )101تا  68(صفحه  5و  4فصل  - شناسی زمین

 (آمار و احتمال) 7فصل  ریاضی 
 (آمار) 3و  2درس 

 (آمار و احتمال) 7فصل 
 (آمار) 2درس 

 1درس  (کاربرد مشتق)، 5فصل 
 ها) (یکنوایی، اکسترمم

 5فصل   8فصل  - شناسی زیست

 (موج) 3فصل  )38تا  1(صفحه (الکتریسیته ساکن)  1فصل  - فیزیک

 )88تا   65(صفحه  3فصل  )77تا  61(صفحه  2فصل  - شیمی
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2صفحه  شناسی زمین
-81 باشد؟ هاي زیر حاصل تنش کششی می یک از پدیده کدام

1(   2 ( 

 

3 (  4 ( 

 
-82 هاي زیر تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است؟ یک از پدیده در کدام

1(   2 ( 

 

3 (  4 ( 

 
-83 ؟باشد نمیهاي سنگین مناسب  هاي زیر براي پی سازهیک از سنگ کدام

سنگ ) ماسه4 ) گابرو3 ) شیست2 ) کوارتزیت1
-84 ؟شود نمی ها لحاظبندي خاك یک از موارد زیر در طبقه کدام

 ) رطوبت4 ) مقدار مواد آلی3 ) جنس2 بندي دانه )1
-85 زیر بستگی دارد؟یک از موارد  هاي ریز دانه به کدام پایداري خاك

 ) جنس4 ) تراکم3 ها ) شکستگی2 رطوبت )1
-86 ؟نداردیک از عناصر زیر در ترکیب اصلی سنگ گرانیت وجود  کدام

 ) کربن4 م) آلومینی3 ) سیلیسیم2 اکسیژن )1
-87 باشد؟ یک از عناصر زیر از عناصر اساسی و فرعی می کدام

 ) کادمیوم4 ) فسفر3 ) پتاسیم2 اکسیژن )1
-88 ؟باشد نمیناصر زیر سمی یک از ع کدام

1(As 2(Cd 3(Ag 4(Hg 
-89 شود؟ یک از عناصر زیر ناشی می هاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدام ایجاد لکه

 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 آرسنیک )1
-90 شود؟ هاي سولفیدي یافت می یک از عناصر سمی زیر در کانسنگ کدام

 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 آرسنیک )1

1( 2 (

3 (4 (

؟باشدنمیهاي سنگین مناسب هاي زیر براي پی سازهیک از سنگکدام
سنگ ) ماسه4) گابرو3) شیست2) کوارتزیت1

؟شودنمیها لحاظبندي خاكیک از موارد زیر در طبقهکدام
) رطوبت4) مقدار مواد آلی3) جنس2بندي دانه )1

زیر بستگی دارد؟یک از موارد هاي ریز دانه به کدامایداري خاك
) جنس4) تراکم3ها ) شکستگی2رطوبت )1

؟نداردیک از عناصر زیر در ترکیب اصلی سنگ گرانیت وجود کدام
) کربن4م) آلومینی3) سیلیسیم2اکسیژن )1

باشد؟یک از عناصر زیر از عناصر اساسی و فرعی میکدام
) کادمیوم4) فسفر3) پتاسیم2اکسیژن )1

؟باشدنمیععناصر زیر سمی یک از عکدام
1(As2(Cd3(Ag4(Hg

شود؟یک از عناصر زیر ناشی میهاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدامیجاد لکه
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3صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-91 است؟ نادرست کدام گزینه
 گیري است. علم آمار اندازهمرحلۀ ) اولین 1
 ) آمار با علم آمار تفاوت دارد.2
گیرد. ) نمونه بخشی از جامعه است که مورد مطالعه قرار می3
شود. گیرد، جمعیت نامیده می تمام افراد یا اشیاء که در مورد یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت میمجموعۀ ) 4

-92 است؟ متفاوتنوع کدام متغیر با بقیه 
 ) مدرك تحصیلی یک فرد2  ) وضعیت اقتصادي یک فرد1
 ) مراحل برداشت4  آموز ) گروه خونی یک دانش3

3/هاي  اختالف میانگین داده 1 ،/2 2 ،/4 2 ،/3 2 ،/2 1/و  1 -93 آنها چقدر است؟میانۀ از  4
1 (/005 2 (/0125 3 (/0 3875 4 (/01125 

-94 ، میانه کدام است؟5در اعداد سه رقمی مضرب 
 ام 451ام و  450هاي  داده) میانگین 2  ام 450دادة ) 1
 ام 91ام و  90هاي  ) میانگین داده4  ام 90دادة ) 3

یـک  نمـرة  کنـیم و   آموز با نمرات برابـر را از کـالس حـذف مـی     است. سه دانش 15نفره برابر  20میانگین نمرات مربوط به یک کالس  95-
 د. هر یک از نمرات حذف شده، چقدر بوده است؟باش 16بخشیم. اگر میانگین جدید  ارتقاء می 15به  13آموز را هم از  دانش

1 (10 2 (11 3 (/11 5 4 (/11 75 
-96 گزینه است؟ ها برابر کدام تغییرات این دادهدامنۀ بوده است. در این صورت  xو  1، 0، 3، 6صورت  آماري از میانگین آنها بهدادة  5اختالف 

1 (6 2 (8 3 (10 4 (14 
هـا برابـر    کنیم، اگر میانگین کل داده تقسیم می 12و  10، 8، 4هاي  دسته با میانگین 4ها را به  ها داده آماري به کمک چاركدادة  25در  97-

/8  باشد، میانه کدام است؟ 54
1 (/9 25 2 (/9 5 3 (/9 75 4 (10 

-98 برابر کدام گزینه است؟ 4و  7، 10، 13، 16، 19هاي  واریانس داده
1 (/24 5 2 (/25 75 3 (/26 25 4 (/26 5 

داده تقریبـاً   11را به آنها اضافه کنیم، واریانس کل  11و  12، 16هاي  است. اگر داده 13و میانگین آنها  3آماري برابر دادة  8انحراف معیار  99-
 کدام است؟

1 (/7 36 2 (/7 8 3 (/8 01 4 (/8 22 
2واحد با ضریب تغییرات  9هایی برابر  میانگین طول اضالع مربع

-100 ها کدام است؟ است. میانگین مساحت این مربع 3

1 (110 2 (112 3 (114 4 (117 
هاي جدید تقریبـاً   تغییرات دادهکنیم. ضریب  واحد کم می 2ها  ، از دو برابر هر یک از داده8و میانگین  16آماري با واریانس دادة  12در  101-

 چند درصد است؟
1 (54 2 (57 3 (60 4 (64 

می
ام 451ام و  450هاي  داده) میانگین 2ام 450دادة ) 1
ام 91ام و  90هاي  ) میانگین داده4ام 90دادة ) 3

  نمـر    کنـیم و  آموز با نمرات برابـر را از کـالس حـذف مـی    است. سه دانش15نفره برابر 20میانگین نمرات مربوط به یک کالس 
ششد. هر یک از نمرات حذف شده، چقدر بوده است؟باش16بخشیم. اگر میانگین جدید ارتقاء می15به 13آموز را هم از دانش

1 (102 (113 (/11 5/4 (/11 75/
گزینه اها برابر کدامتغییرات این دادهدامنۀ بوده است. در این صورت xو 1، 0، 3، 6صورت آماري از میانگین آنها بهدادة5ختالف 

1 (62 (83 (104 (14
هـکنیم، اگر میانگین کل دادهتقسیم می12و 4،8،10هاي دسته با میانگین4ها را به ها دادهآماري به کمک چاركدادة 25در 

/8 باشد، میانه کدام است؟/54
1 (/9 25/2 (/9 5/3 (/9 75/4 (10

برابر کدام گزینه است؟4و 7، 10، 13، 16، 19هاي واریانس داده
1 (/24 5/2 (/25 75/3 (/26 25/4 (/26 5/

داده11را به آنها اضافه کنیم، واریانس کل 11و 12، 16هاي است. اگر داده13و میانگین آنها 3آماري برابر دادة 8نحراف معیار 
کدام است؟

1 (/7 36/2 (/7 8/3 (/8 01/4 (/8 22/

2واحد با ضریب تغییرات 9هایی برابر میانگین طول اضالع مربع
ها کدام است؟ است. میانگین مساحت این مربع3

1 (1102 (1123 (1144 (117
هاي جدیدتغییرات دادهکنیم. ضریب واحد کم می2ها ، از دو برابر هر یک از داده8و میانگین 16آماري با واریانس دادة 12در

چند درصد است؟
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4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

و دقت محمـد از امـین بیشـتر باشـد،      17است. اگر میانگین نمرات امین  5با انحراف معیار  15میانگین نمرات محمد در درس ریاضی  102-
تواند باشد؟ واریانس نمرات امین برابر کدام گزینه می

1 (33 2 (32 3 (31 4 (30 
f(x)تابع  x x x2 103 در کدام فاصله نزولی است؟-

1 ([ , ]01 2 ([ , ]10 2 3 ([ , ]90 16 4 ([ , ]30 4 

xf(x)نمودار تابع 
x a2  .به شکل مقابل استa 104 کدام است؟-

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

xاگر  c  طول اکسترمم نسبی تابعxf(x) x
3
2 -105 و نوع اکسترمم تابع کدام است؟ cباشد، مقدار  1

1) 3 و مینیمم 1) 2 و ماکزیمم 1) 1
1) 4 و ماکزیمم 4

 و مینیمم 4

f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول  x | x |3 -106 کدام است؟ 1

1 (1
2 2 (3

4 3 (2
3 4 (1 

f(x)تابع  x x3 3 -107 بحرانی دارد؟نقطۀ چند  2
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yپیوستۀ نمودار مشتق تابع  f(x) 108 به شکل مقابل است. این تابع به ترتیب چند ماکزیمم و مینیمم نسبی دارد؟-
 2ـ  2) 1
 1ـ  2) 2
 2ـ  1) 3
 2ـ  3) 4

)Aاگر  , )2 bf(x)اکسترمم تابع  1 ax x
-109 کدام است؟ bباشد،  2

1 (1
3 2 (2

3 3 (1 4 (4
3 

-110 ؟نیستبحرانی نقطۀ تابع، یک دامنۀ دلخواه از نقطۀ در کدام گزینه هر 

1 (y x [x] 2 (y [x ]2 3 (xy x
2 0
1 0 4 (y cos x sin x22 2 

1
4

f

(

xگر  c طول اکسترمم نسبی تابعxf(x)
3
2 1x

و نوع اکسترمم تابع کدام است؟cباشد، مقدار 

1) 3و مینیمم 1) 2و ماکزیمم 1) 1
1) 4و ماکزیمم 4

و مینیمم 4

f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول  x | x کدام است؟ 3|

1 (1
22 (3

43 (2
34 (1

f(x)ابع  x x3 3 بحرانی دارد؟نقطۀ چند 2
1 (12 (23 (34 (4

yپیوستۀ مودار مشتق تابع f(x)به شکل مقابل است. این تابع به ترتیب چند ماکزیمم و مینیمم نسبی دارد؟
2ـ 2) 1
1ـ 2) 2
2ـ 1) 3
2ـ 3) 4

)Aگر  , bf(x)اکسترمم تابع ,,( ax x
کدام است؟bباشد، 2

1 (1
32 (2

33 (14 (4
3

؟نیستبحرانی نقطۀ تابع، یک دامنۀ دلخواه از نقطۀ در کدام گزینه هر 

1 (y x [x]xx2 (y [x ]23 (y 2 0x
1 0x4 (cos x sin xcos 2xxx

f
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5صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

جمع مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع 
tan x | x |

f(x)
cos x | x |

3
2 1 3

-111 کدام است؟ 

1 (2 3 2 (3 1) 4 ) صفر3 2 3 
f(x)برد تابع  x x3 2 ]بازة در  5 , ]2 -112 کدام است؟ 1

1 ([ , ]17 2 2 ([ , ]17 1 3 ([ , ]2 1 4 ([ , ]2 17
3 3

 

f(x)کدام گزینه در مورد تابع  | x | ]فاصلۀ در  2 , ]5 -113 صحیح است؟ 3
 اکسترمم نسبی دارد. 5) تابع 1
xتابع در ) 2  ولی اکسترمم نسبی ندارد. ؛اکسترمم مطلق دارد3
3 (x   اکسترمم نسبی است و مطلق نیست. 0
 ماکزیمم نسبی و مطلق تابع با هم برابر است.) مقادیر 4

-114 ؟نداردکدام تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق 

1 (y log x 2 (xy 2 3 (y | x |1 1 4 (y sin x cos x2 2 

xyنمودار تابع  x
3
-115 در اطراف مبدأ مختصات به چه شکلی است؟ 1

1 (  2 (  

3 (  4 (  

ماکزیمم نسبی و مطلق تابع با هم برابر است.) مقادیر4
؟نداردکدام تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق 

1 (y log x2 (xy 23 (y | x |||4 (sin x cos xsin xsin x2

xyمودار تابع  x
3
در اطراف مبدأ مختصات به چه شکلی است؟1

1 (2 (

3 (4 (

www.Daneshjofa.ir



6صفحه  شناسی  زیست
میلین، درست است؟سازندة  ۀیاخت(گلیکولیز) در  قندکافت مرحلۀهاي  واکنش دربارةکدام عبارت،  116-

 گردد. مصرف می ATPدار دو فسفاته، دو مولکول ) با تولید هر ترکیب کربن1
 گردد. فسفاته مصرف می ترکیب دودار بدون فسفات، یک  ) با تولید هر ترکیب کربن2
 شود. مصرف می NADH) با تولید هر قند دو فسفاته، یک مولکول3
 گردد. تولید می NADدار، یک مولکول ) با تولید هر ترکیب نیتروژن4

-117  شود. می حاصل  .........هاي موجود در طی فعالیت آنزیم CO2آکنه، اولین مولکول اي هوازي نرم در تنفس یاخته
 ) بستره راکیزه4 ) غشاي درونی راکیزه3 ) غشاي بیرونی راکیزه 2 یاخته ) میان1

Hدر چند مورد زیر،  O2 118 شود؟ تولید می-
 ساز میتوکندريATPد) پروتئین  انتقال الکترونزنجیرة ج)   کربس چرخۀ ب)   الف) گلیکولیز

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
این نوع تنفس  دربارةگیرد. کدام عبارت،  طور مستقیم از مولکولی پرانرژي الکترون می در پی مصرف گلوکز در نوعی یاخته، پیرووات به 119-

      صحیح است؟

 گردد. مصرف می NADول، یک مولکCO2) به دنبال آزاد شدن 1
 یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال می NADHهاي یک مولکول  ) الکترون2
 گیرد. هاي پرانرژي سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می ) تولید مولکول3
 شود. تولید می NADHزمان با تولید ترکیب شش کربنه از ترکیب چهار کربنی، ) هم4

-120 شود، توانایی تولید کدام دو ماده را دارد؟ هاي بنیادي میلوئیدي ایجاد می موجود در خون که از تقسیم یاخته ۀیاختهر 
  FADH2و  NADH2 (NADH) پیرووات و 1
 و گلوکزFADH2) 4 و الکتات A) استیل کوانزیم 3

-121  شود. کاسته می ……، از هاي آن یاختهدر  ……دو سر بازو، به دنبال افزایش  عضلۀدر یک فرد سالم، هنگام فعالیت 
 کربنات خون ) تولید الکتیک اسید ـ میزان بی2 روژن خونـ غلظت یون هیدA) تولید استیل کوآنزیم 1
 ) مصرف اکسیژن ـ تولید کربنیک اسید خونATP 4اکسید ـ میزان تولید  ) تولید کربن دي3

-122  شود. می …… ADP ……هاي  برخالف واکنش ……هاي سرالدي، در اولین واکنش در یاخته
کربس ـ تولیدچرخۀ ) اکسایش پیرووات ـ 2 تولیدکربس ـ چرخۀ ) گلیکولیز ـ 1
 کربس ـ اکسایش پیرووات ـ مصرف چرخۀ) 4 کربس ـ گلیکولیز ـ مصرفچرخۀ ) 3

-123 کبدي صحیح است؟یاختۀ هاي مسئول تنفس هوازي  چند مورد در ارتباط با هر یک از پروتئین
 اند. ههاي بستره تولید شد هاي فعال در راکیزه توسط رناتن آنزیمهمۀ الف) 

 اند. در هسته رونویسی شده 2آنها توسط رنابسپارازرمزکنندة هاي  ب) ژن
 ج) داراي الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی هستند.

 شود. می +NADسازي  د) مستقیماً باعث خنثی
 3) 4 ) صفر3 1) 2 2) 1

-124 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام عبارت 
 »کند، قطعاً .........  ي مصرف میراکیزه براي فعالیت خود انرژ هر پروتئینی که در غشاي درونی«
 نقش دارد. ATP) در ساخته شدن اکسایشی 2 شود. هاي فضاي بیرونی می باعث افزایش پروتونمستقیماً ) 1
 .شود هاي فضاي درونی راکیزه می سبب افزایش پروتونمستقیماً ) 4 انتقال الکترون است.زنجیرة ) جزء 3

NADHهاي  انتقال الکترون در غشاي درونی راکیزه، الکترونة زنجیردر  H هاي  ......... الکترونFADH2     باعـث فعـال شـدن 125-
 شوند. ......... پمپ براي انتقال فعال پروتون می

 سه ـ) برخالف 4 ) برخالف ـ دو 3 ) همانند ـ دو 2 ) همانند ـ سه1
-126 تبدیل ماده به انرژي در بدن انسان درست است؟ با مورد در ارتباطچند 

 شود. هاي آزاد در راکیزه می الف) کربن مونواکسید همانند آنتوسیانین سبب افزایش رادیکال
 یابد. هاي آزاد افزایش می راکیزه، احتمال تشکیل رادیکالبسترة ها در  ب) با کاهش پروتون

 هاي آزاد شود. تواند سبب تجمع رادیکال اموش در ژنوم سیتوپالسمی میمعنا برخالف جهش خ ج) جهش بی
 شود. ساز میATPطور غیرمستقیم سبب مهار فعالیت پروتئین  سمی است که بهمادة د) سیانید 

 ) صفر4 2) 3 1) 2 3) 1

صحیح است؟

گردد. مصرف می NADککول، یک مولکCO2) به دنبال آزاد شدن 1
یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال میNADHهاي یک مولکول  ) الکترون2
گیرد. هاي پرانرژي سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می ) تولید مولکول3
شود. تولید می NADHزمان با تولید ترکیب شش کربنه از ترکیب چهار کربنی،) هم4

شود، توانایی تولید کدام دو ماده را دارد؟هاي بنیادي میلوئیدي ایجاد میموجود در خون که از تقسیم یاختهتتۀیاختهر 
FADH2و NADH2 (NADH) پیرووات و1
و گلوکزFADH2) 4و الکتات A) استیل کوانزیم 3

شود.کاسته می……، از هاي آنیاختهدر ……دو سر بازو، به دنبال افزایش عضلۀدر یک فرد سالم، هنگام فعالیت 
کربنات خون ) تولید الکتیک اسید ـ میزان بی2روژن خونـ غلظت یون هیدA) تولید استیل کوآنزیم 1
) مصرف اکسیژن ـ تولید کربنیک اسید خونATP4اکسید ـ میزان تولید ) تولید کربن دي3

شود. می……ADP……هاي برخالف واکنش……هاي سرالدي، در اولین واکنشدر یاخته
کربس ـ تولیدچرخۀ ) اکسایش پیرووات ـ 2تولیدکربس ـ چرخۀ ) گلیکولیز ـ1
کربس ـ اکسایش پیرووات ـ مصرفچرخۀ)4کربس ـ گلیکولیز ـ مصرفچرخۀ )3

کبدي صحیح است؟یاختۀ هاي مسئول تنفس هوازي چند مورد در ارتباط با هر یک از پروتئین
اند. ههاي بستره تولید شدهاي فعال در راکیزه توسط رناتن آنزیمهمۀلف) 

اند. در هسته رونویسی شده2آنها توسط رنابسپارازرمزکنندةهاي  ب) ژن
ج) داراي الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی هستند.

شود.می+NADسازي  د) مستقیماً باعث خنثی
3) 4) صفر13) 22) 1

کند؟درستی تکمیل میزیر را بهجملۀ کدام عبارت
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7صفحه  شناسی  زیست
است؟تر  انسان است، کدام جمله مناسب يا چهیماه ۀاختیکه در ارتباط با تنفس  ریز جملۀ لیتکم يبرا 127-
 »اي که براي اکسایش ......... هر ماده«
 شود، فاقد فسفات است. راکیزه میبسترة ) وارد 1
 ) به یکی از محصوالت گلیکولیز نیاز دارد، داراي فسفات است.2
 شود. انتقال الکترون راکیزه وابسته است، با یک الکترون خنثی میزنجیرة ) به 3
کند. اتانال را به اتانول تبدیل می کند، ) از ترکیب دو کربنه استفاده می4

-128 کنند؟ هاي موجود در مواد غذایی گاو شرکت می کربوهیدراتتجزیۀ دهد که در  هایی را نشان می چند مورد، ویژگی مشترك یاخته
 کنند. را در سطح پیش ماده تولید می ATPالف) 

ار دارند.ب) در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قر
رسانند. میتوز را به انجام می مرحلۀج) در هنگام تقسیم، هر چهار 

هاي پهنی دارند که در ترشح پروتئین دخالت دارند. خود کیسهیاختۀ د) در میان 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

-129 در ......... وجود دارد.  2COدر شکل مقابل امکان تولید 
1 (B  وC 
2 (A  وD
3 (B  وD
4 (A  وC 
 

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد. Aکو آنزیم  استیلاز اکسایش هر مولکول  130-
1 (ATP  وFADH2  2 (CoA  وCO2  
3 (NADH  وFADH2  4 (NADH و ترکیب چهار کربنه 

-131 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
.........»درخت آلبالو ساقۀ دهد، .........  نوعی گیاه علفی چندساله که هر سال گل میساقۀ  زمین«
 هایی قرار دارند.انت ۀجوان) برخالف ـ داراي سرالدهایی است که فقط در 1
 برد. ها بهره می خام از پالسمودسمشیرة ) همانند ـ براي هدایت 2
 هایی با نوار کاسپاري است. ) برخالف ـ داراي یاخته3
 اي بسازد.  جانبی خود انواعی از بافت زمینه جوانۀتواند به کمک  ) همانند ـ می4
-132 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ ند مورد چ
 .........» نیست در گیاه .......... ممکن«

 فرنگی ـ عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي پوستک باشد. الف) توت
هاي معبر باشد.ب) الله ـ بخش کوتاه و تکمه مانند داراي یاخته

 هاي جدید است، رشد افقی داشته باشد. هج) زنبق ـ بخشی که محل پیدایش پای
 اي بزرگ باشند. هایی با هسته کننده مواد غذایی، داراي یاخته زمینی ـ بخش متورم ذخیره د) سیب

 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
-133 کدام موارد براي هر نوع گل گیاه کدو صادق است؟

ها ب) بخش وسیع براي اتصال کاسبرگ     هاي متصل به هم الف) گلبرگ
 رویانی ۀکیسد) محلی براي تشکیل   خارجی منفذدار ةدیوار هاي با ج) محلی براي تولید گرده

 ) ج و د4 ) الف و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1
-134 هاي نوترکیب وجود دارد؟ هاي گل کامل امکان پیدایش فامینک در کدام حلقه 

 ) دوم و چهارم4 ) اول و سوم3 ) سوم و چهارم2 ) اول و دوم1
-135 است؟ نادرستکدام عبارت  

تن دارد. فام 14زایشی یاختۀ رویشی همانند یاختۀ ) در گل مغربی چهارالد، 1
 با عدد کروموزومی متفاوت را دارد.  تخم یاختۀ) هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو 2
 ته است.ضمیمه دخالت داشیاختۀ ) براي ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژيِ 3
 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. ، فاقد رنگهاي درخت بلوط برخالف گل قاصد گل) 4

1(12(23(34(4
در ......... وجود دارد. 2COدر شکل مقابل امکان تولید 

1 (B وC
2 (A وD
3 (B وD
4 (A وC

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد.Aکو آنزیم استیلز اکسایش هر مولکول 
1 (ATP وFADH22 (CoA وCO2
3 (NADH وFADH24 (NADHو ترکیب چهار کربنه

کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
.........»درخت آلبالو ساقۀدهد، ......... نوعی گیاه علفی چندساله که هر سال گل میساقۀ زمین«
تتهایی قرار دارند.انتۀجوان) برخالف ـ داراي سرالدهایی است که فقط در 1
برد. ها بهره می خام از پالسمودسمشیرة ) همانند ـ براي هدایت 2
هایی با نوار کاسپاري است.) برخالف ـ داراي یاخته3
اي بسازد.  جانبی خود انواعی از بافت زمینهجوانۀتواند به کمک  ) همانند ـ می4
کند؟درستی تکمیل میزیر را بهجملۀ چچند مورد چ
.........» نیست در گیاه .......... ممکن«

 فرنگی ـ عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي پوستک باشد.لف) توت
هاي معبر باشد.ب) الله ـ بخش کوتاه و تکمه مانند داراي یاخته

 هاي جدید است، رشد افقی داشته باشد.ییهج) زنبق ـ بخشی که محل پیدایش پای
سیب ذخیرهد) بخشمتورم یاختهزمین داراي غذای مواد هستهکننده با باشندهای بزرگ اي
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8صفحه  شناسی  زیست
-136 است؟  نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

 از تقسیم تخمی پدید آمده است که سیتوکینز  وترین بخش رویان است  مشخص» پ) «1
نامساوي داشته است.

 زنی از خاك  هنگام جوانه» پ«هاي سرالدي است و برخالف  داراي یاخته» ب«همانند » الف) «2
 شود. خارج می

 اي پدید آمده است. تخمی است که از لقاح کامه نر با یاخته دو هسته یاختۀحاصل تقسیم » ت) «3
 ارد.الد به رویان را بر عهده د اي سه نقش انتقال مواد غذایی بافت ذخیره» ب) «4

-137 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام مورد 
 .........»که ......... دارد، قطعاً   افشانی هر گرده«
هاي خود به دو جفت میانک نیاز دارد. ) براي انتقال گازهاي تنفسی خود به گردش خون نیاز ـ براي تقسیم یاخته1
 هاي پیکري دوالد است. با یاخته ـ داراي والدینی  اي براي پرتوهاي فرابنفش ) گیرنده2
افشانی گلی است که شهد آن قند فراوانی ـ داراي یک عدسی براي هر چشم مرکب خود است.  ) مسئول گرده3
 هاي دیگر است.  افشان گردههاي آنالوگ با  ها در شب وابستگی ـ فاقد اندام ) براي تغذیه به باز شدن گل4

-138 ...... گیاه شلغم ......... اي .. لپه و تک n6نوعی گیاه زراعی 
) همانند ـ از گیاهان علفی و چند ساله است. 1
 کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
 نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می ) برخالف ـ در طول زندگی3
 کند. اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

-139 ........ است و ........ هلو از تغییر یکی از اجزاي گل حاصل شده است.میوة سیب نوعی 
 ) کاذب ـ برخالف 4 ) حقیقی ـ همانند3 ) کاذب ـ همانند2 ) حقیقی ـ برخالف 1

-140 چند مورد صحیح است؟
نیست.مادگی قابل تشخیص سازندة اي واحد  رسیدهمیوة الف) در هیچ 

 هاي خود نقش دارد.اي در پراکنش دانه رسیدهمیوة ب) هر 
 ، تکمیل مراحل رشد و نمو رویان الزامی است.n3اي  ج) براي تشکیل هر نوع میوه

 ها داراي اسکلت خارجی هستند. افشان د) اکثر گرده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

-141 است. غیر ممکنیعی، ........ توان انتظار داشت در حالت طب در ارتباط با گیاه لوبیا می
 اي که هنوز رشد آن پایان نیافته  گردهلولۀ ها در  ) پیدایش زامه1
 هاي حاصل از تقسیم میوز پارانشیم خورش هاي نر با یاخته ) امکان لقاح هر یک از کامه2
 ته رویانی لقاح یافکیسۀ هاي با عدد کروموزومی متفاوت در  ) وجود هسته3
 نارسگردة اي با حداکثر فشردگی در هر ه تن ) رویت فام4

-142 ؟نداردرویانی گیاه ذرت وجود کیسۀ هاي تخم در یک  در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته
1(AaBbCc - AaaBBbCCc  2 (AABbCC - AAABbbCCC 
3(aaBbCc - aaaBBbCcc  4 (aaBbCC - aaaBbbCCc

-143 است. درون هر ........ درخت زیتون ........ قابل مشاهده
 تتراد 23 ـرسیده گردة ) 2  تتراد  23ـ رویانی کیسۀ ) 1
 تنی فام 23یاخته  6حداکثر  ـ) تخمک رسیده 4 هاي دوك  هایی با رشته یاخته ـ گردهلولۀ ) 3

-144 است؟ نادرست کدام عبارت
 هاي هم شکل است. اي از یاخته نرم آکنه، شامل تودهیاختۀ ) کال حاصل از تقسیم 1
 ک گل دوجنسی است که لقاح مضاعف دارد.) گل آلبالو ی2
 رویشی است.یاختۀ زا وابسته به رشد  ) گامت نر هر گیاهی براي رسیدن به تخم3
 ) طول عمر گیاهانی با پوشش پریدرم بیشتر از گیاهانی است که فقط پوشش اپیدرمی دارد.4

شکل مقابل معرف پراکنده شدن عاملی توسط باد است که ........ 145-
 خارجی منفذدار است.پوستۀ ) دو یاخته و دو پوسته دارد که 1
 ) پس از شکافتن دیواره بساك رها شده است.2
 ) براي تشکیل آن به غیر از تخمک سایر اجزاي گل نیز نقش داشته است.3
 شود. آکنه محافظت می هایی است که توسط بافت سخت ترس ) داراي دانه4

هاي دیگر است.  افشان گردههاي آنالوگ با ها در شب وابستگی ـ فاقد اندام) براي تغذیه به باز شدن گل4
...... گیاه شلغم ......... اي ..لپهو تکn6وعی گیاه زراعی 

) همانند ـ از گیاهان علفی و چند ساله است. 1
کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می) برخالف ـ در طول زندگی3
کند.  اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

........ است و ........ هلو از تغییر یکی از اجزاي گل حاصل شده است.میوة سیب نوعی 
) کاذب ـ برخالف 4) حقیقی ـ همانند3) کاذب ـ همانند2) حقیقی ـ برخالف 1

چند مورد صحیح است؟
نیست.مادگی قابل تشخیص سازندةاي واحد  رسیدهمیوة لف) در هیچ 

هاي خود نقش دارد.اي در پراکنش دانهرسیدهمیوة ب) هر
، تکمیل مراحل رشد و نمو رویان الزامی است.n3اي ج) براي تشکیل هر نوع میوه

 ها داراي اسکلت خارجی هستند. افشان د) اکثر گرده
1 (12 (23 (34 (4

انتظار داشت در حالت طبدر ارتباط با گیاه لوبیا می ممکنببیعی، ........ توان است.غیر
اي که هنوز رشد آن پایان نیافته  گردهلولۀها در  ) پیدایش زامه1
هاي حاصل از تقسیم میوز پارانشیم خورش هاي نر با یاخته ) امکان لقاح هر یک از کامه2
ففته رویانی لقاح یافکیسۀ هاي با عدد کروموزومی متفاوت در  ) وجود هسته3
نارسگردة ههاي با حداکثر فشردگی در هر ه تن) رویت فام4

؟نداردرویانی گیاه ذرت وجود کیسۀ هاي تخم در یک در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته
1(AaBbCc - AaaBBbCCc 2 (AABbCC - AAABbbCCC
3(aaBbCc - aaaBBbCcc4 (aaBbCC - aaaBbbCCc

شا ل قا اخ

www.Daneshjofa.ir



9صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

هاي الکتروسکوپ ابتدا بسته و سـپس بـاز    نارسانایی را با چوب مالش دهیم و به الکتروسکوپ با بار مثبت نزدیک کنیم، ورقهمیلۀ اگر  146-
 الکتریسیته مالشی،جنس این میله و عالمت بار ایجاد شده در آن کدام است؟شوند. با توجه به جدول سري  می
 ) الستیک ـ مثبت1
) الستیک ـ منفی2
 ) شیشه ـ مثبت3
 ) شیشه ـ منفی4

135اي با بار الکتریکی مثبت،  به ذره ایـن ذره  اولیـۀ  گردد. بار  برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10 147-
e)/کرو کولن بوده است؟ چند می C)191 6 10 

1 (2 2 (3 3 (8
3 4 (4 

cmAنقطۀ در  nC9اي  بار نقطه cm
3
cmBنقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده است،  4 cm

6
چند نیوتون بـر   5 148-

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10 

1 (1000 2 (5000 3 (10000 4 (8100 
qدر شکل مقابل بار  C4 صفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط  به جرم یک میلیA  وB     صـفحۀ  حداکثر با چه سـرعتی بـه سـمتB 149-
 شود.)نظر می برخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرف Bصفحۀ پرتاب شود که به 

1 (20 
2 (20 2 
3 (10 
4 (10 2 
 

Cیک خازن با ظرفیت  F20  داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده است. اگـر   V10است، توسط مولد  4 150-
 بخواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1 (1 2 (4 3 (3 4 (/0 75 
فاصـلۀ  است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،      cm2صفحاتش فاصلۀ ا و خازن تختی را که دي الکتریک آن هو 151-

صفحات به درستی فاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب  می cm4صفحات را به تدریج به 
 دهد؟ نشان می

1(

U

d (cm)42
 2( 

U

d (cm)42
 3(

U

d (cm)42
 4(

U

d (cm)42 

هشیش
بوچ
کیتسال

A B

cm10

V V100

Aنقطۀ در nC9اي ار نقطه cm4 ،نقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده استB cm5چند نیوت

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10

1 (10002 (50003 (100004 (8100
qدر شکل مقابل بار  Cصفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط  به جرم یک میلیA وB    صـحداکثر با چه سـرعتی بـه سـمت
شود.)نظر میبرخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرفBصفحۀرتاب شود که به 

1 (20
2 (220
3 (10
4 (10 2

Cک خازن با ظرفیت  F2 داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده استV10است، توسط مولد 4
خواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1 (12 (43 (34 (/0 75/
است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،cm2صفحاتش فاصلۀ ا و خازن تختی را که دي الکتریک آن هو

صفحات بهفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب میcm4صفحات را به تدریج به 
دهد؟شان می

1

U

2

U

3

U

4

U

A B

cm10

V V1
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qدر شکل مقابل بار  C4  به جرم/ g0 شود و  رها می cm5فاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت  2 152-

mبا سرعت 
s3  کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟  مثبت برخورد میصفحۀ به)mg

s2
وزن قابل توجه است.)نیروي و  10

1 (125 
2 (250 
3 (500 
4 (1000 
 

برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور کامـل توسـط    10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ  153-
1/الکتریکی با ضریب  دي کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چند برابـر شـود تـا     پر می 6

 نکند؟ ظرفیت آن تغییر

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25 

برابر شـود،   q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار  Eوسط دو بار بردار  Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در  154-

qشود. نسبت  می Eبردار  Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q
2
1

 چند است؟ 

1 (1
2 2 (1

2  
3 (2 4 (2 

tلحظۀ نقش یک موج عرضی در  3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0
چنـد بـار تغییـر جهـت      Nذرة ثانیه بردار سرعت  80 155-

m(vدهد؟  می )s40  

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

معینی از منبع صوت قرار داشته و سطح آن بر جهت انتشار صوت عمود است. اگر تراز فاصلۀ در  cm2500یک میکروفون به مساحت  156-
کنـد؟   دسی بل باشد، در مدت یک دقیقه چند نانوژول انرژي صوتی از سطح میکروفون عبور مـی  17شدت صوت در سطح میکروفون 

/
w(I , log )

m
12

0 210 2 0 3 

1 (/015 2 (/0015 3 (/0 3 4 (/003 

q C4
V ? cm5

q1 q2
M

x (cm)
N

cm70

y(m)

1 (5
22 (2

53 (25
44 (4

25
برابر q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار EEوسط دو بار بردار Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در 

qشود. نسبت میEEبردار Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q
2
1

چند است؟ 

1 (1
22 (1

2
3 (24 (2

tلحظۀ قش یک موج عرضی در  3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0
چنـد بـار تغییـرNذرة ثانیه بردار سرعت 80

m(vدهد؟ می )m
s

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

معینی از منبع صوت قرار داشته و سطح آن بر جهت انتشار صوت عمود است.فاصلۀ در cm2500ک میکروفون به مساحت 
دسی بل باشد، در مدت یک دقیقه چند نانوژول انرژي صوتی از سطح میکروفون عبور مـی17شدت صوت در سطح میکروفون 

/
w(I , log )/
w

m
12

2 , log,log /
w

1 (/015/2 (/0015/3 (/0 3/4 (/003/

q1 q2
M

x (cm)
N

cm70

m)
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-157 دهد؟ هاي موج را به درستی نشان می حرکت این جبههنحوة شود. کدام شکل  می آبوارد  هواموج صوتی از  هیک جبه

بآ) 1
اوه

بآ) 2 
بآ) 3 اوه

اوه
بآ) 4 

اوه
 

-158 کاربرد بازتاب امواج در زندگی است؟دهندة هاي زیر نشان  چند مورد از پدیده
هاي  بینیم، تصاویري که با استفاده از عدسی تصویري که با کمک عینک میکمان، تولید صدا در آالت موسیقی،  هاي رنگین پژواك صدا، رنگ«

 »هاي خورشیدي شود، دیدن ماه، گرم شدن مواد غذایی در اجاق ابزارهاي نوري مانند میکروسکوپ و دوربین دیده می
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

-159 بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد،  15و  40بر ) به ترتیب برا1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ در شکل زیر اگر اولین و دومین 
1 (30 
2 (15 
3 (25 
4 (/12 5 
 

در مسیر نشان داده شـده از مـایع خـارج     ،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از  ،عمود بر سطح مایع SIپرتو نور  ،مطابق شکل 160-
 شود. ضریب شکست مایع کدام است؟ می
 
1 (2  
2 (3 
3 (2 
4 (3 
 
 

ها که مشابه هستند، با هم صوت را تولید  تا از این منبع صوت 80بل است. اگر  دسی 50از یک منبع صوت  dفاصلۀ تراز شدت صوت در  161-
log2/شود؟ ( بل می از آنها تراز شدت صوت چند دسی d4فاصلۀ کنند، در  0  شود.) و دامنه ثابت فرض می 3

1 (60 2 (57 3 (43 4 (70 
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسامد ایـن نـور    کم می nm400شود،  می 3 162-

m(Cاست؟  THzچند  )s
83 10 

1 (500 2 (1000 3 (200 4 (400 

S

( )1

( )2

i i

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه

2 (15
3 (25
4 (/12 5/

نور ،مطابق شکل مایعSIپرتو سطح شده و پس از بازتاب از ،عمود بر داده شـده از مـایع،تختآینۀ وارد مایع در مسیر نشان
شود. ضریب شکست مایع کدام است؟می

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

ها که مشابه هستند، با هم صوت رتا از این منبع صوت80بل است. اگر دسی50از یک منبع صوت dفاصلۀ راز شدت صوت در 
log2/شود؟ (بل میاز آنها تراز شدت صوت چند دسیd4فاصلۀ کنند، در  0 شود.) و دامنه ثابت فرض می/3

1 (602 (573 (434 (70
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسامد ایـ کم می nm400شود، می3

m(Cاست؟ THzچند  )m
s

8

1(5002(10003(2004(400

S

( )

( ))

i ii

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه
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tلحظۀ ن را در یک طناب در جایی مکاشکل مقابل نمودار جابه ضمن نوسان، براي اولـین   Mذرة دهد. پس از چند ثانیه  نشان می 0 163-
 گیرد؟ قرار می Nبار در موقعیت مکانی 

1 (1
400 

2 (3
400 

3 (5
400 

4 (7
400 

 
gطناب همگنی با چگالی طولی 

m60  شود و در آن موجی با بسامد  نیوتون کشیده می 24با نیروي کششHz50   دامنـۀ  بـاcm20 164-
 کند، میزان پیشروي موج چند متر است؟ متر را طی می 12شود. در مدتی که یک نقطه از طناب در اثر نوسان مسافت  منتشر می

1 (3 2 (6 3 (12 4 (24 
سرعت ارتعاش ذرات بیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر  منتشر می cm30و طول موج  cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با  165-

)طناب است؟  )3 

1 (1
12 2 (1

6 3 (1
4 4 (1

2

x (cm)

M

y(cm)

10
N

mv s20

1 (32 (63 (124 (24
سرعت ارتعاشبیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر منتشر میcm30و طول موج cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با 

)طناب است؟  )

1 (1
122 (1

63 (1
44 (1

2
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-166 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 زمین است.جامد پوستۀ ترین عنصر در  ) سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان1
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه جمله نمونه) کوارتز از 2
جامد زمین است.پوستۀ ترین اکسید در  فراوان ،) سیلیس3
 آساي آن است. ساختار به هم پیوسته و غول ،) دلیل دیرگداز بودن و سختی سیلیس4

-167 رس است، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟نوعی خاك سازندة درصد جرمی مواد دهندة  با توجه به جدول زیر که نشان

 
 است.در آن ) اکسید IIفام بودن این نوع خاك رس به دلیل وجود آهن ( الف) سرخ

 است. »جامد کوواالنسی <جامد یونی  <جامد فلزي «صورت  انواع جامدها به مجموع درصد جرمیمقایسۀ ب) 
 دهند. نافلزي تشکیل میدرصد جرمی این نمونه را اکسیدهاي  60ج) بیش از 

 هاي سنگی است. د) ترکیبی از این خاك که بیشترین درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Fe اگر درصد جرمی سدیم اکسید و O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و 24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3 168-

Fe( تعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ,Na ,O : g.mol 156 23 16( 

1 (3
10 2 (10

3 3 (3 4 (1
3

شیمیایی ......... است گونۀ این   اند، هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل داده اي از گرافیت است که در آن، اتم گرافن، تک الیه 169-
 رود ......... باشد. و انتظار می

 بعدي ـ کدر  تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر ) حلقه1
 تایی ـ دو بعدي ـ شفاف ) زنجیرهاي شش4 ه ـ دو بعدي ـ شفافهاي شش گوش ) حلقه3

-170 ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در  کدام
 تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
 ) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
 اتم اکسیژن است. 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل  هاي شش گوشه ب از حلقه) ساختار بلوري دو ترکی3
 هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي  ) در مولکول4

-171 است؟نشده عبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان 
 ها تقریباً یکسان است. اتمهستۀ هاي پیوندي در اطراف  و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترون هاي کربن در پیوند میان اتم) 1
هاي پیوندي پیرامـون هسـته اتـم اکسـیژن بیشـتر       احتمال حضور جفت الکترون ،هاي اکسیژن و کربن ) در پیوند میان اتم2

 است.
 گیرند. بر روي یک خط راست قرار می ،همانند اتین ،آنسازندة ) در مولکول این ترکیب هر سه اتم 3
گیـري نشـان    اکسـید در میـدان الکتریکـی از خـود جهـت      همانند کلروفرم و گـوگردتري  ،این مادهدهندة هاي تشکیل  ) مولکول4

 .دهند می
 

ز ش يج ر و ن ی ر یر ل زي
هاي سنگی است.د) ترکیبی از این خاك که بیشترین درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازه

1 (12 (23 (34 (4
Feگر درصد جرمی سدیم اکسید و O2 3O 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب 0/و /24 O3Oنسبت تعداد مول  درصد باشد، /96

Fe(عداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ,Na ,O : g.mol 1,Na ,O,Na ,O(

1 (3
102 (10

33 (34 (1
3

شیمیایی ......گونۀ این اند،هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل دادهاي از گرافیت است که در آن، اتمگرافن، تک الیه
رود ......... باشد.و انتظار می

بعدي ـ کدر  تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر ) حلقه1
تایی ـ دو بعدي ـ شفاف) زنجیرهاي شش4ششه ـ دو بعدي ـ شفافهاي شش گوش ) حلقه3

ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در دام
تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
گوشهیی ب از حلقه) ساختار بلوري دو ترکی3 اتم اکسیژن است. 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل هاي شش
هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي ) در مولکول4

است؟نشدهبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان 
ها تقریباً یکسان است اتمهستۀهاي پیوندي در اطراف و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترونهاي کربن در پیوند میان اتم)1
هاي پیوندي پیرامـون هسـته اتـم اکسـیژناحتمال حضور جفت الکترون،هاي اکسیژن و کربن) در پیوند میان اتم2

است.
ات3 ه ه ک ت ن ا ل لک د نآنازندة) ات انند اه ق ت ا خط ندک گ
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تـوان   زیر را می مواد......... تعداد از دهد،  اي باردار نشان می شیشهمیلۀ حرکت یک مایع را در حضور یک نحوة که با توجه به شکل زیر  172-
 توان به شکل (ب) نسبت داد. را میمواد به شکل (الف) و ......... تعداد از 

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

H O(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 2 4 3 3 2 2 3 6 14 
-173 است؟درستی بیان شده  تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوري  یک از گزینه عبارت کدام

 شود. طور مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل می ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
 کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می ) سدیم کلرید مذاب شاره2
 نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
 شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولید شود. انرژي الکتریکی سرازیر میذخیرة بسیار داغ به منبع شارة ) 4

kJ.molبرحسب  را جدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی به ترتیب از راست به  Zو  X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1 174-
 توانیم قرار دهیم؟ چپ چه اعدادي را می

  801ـ  672ـ  864) 1
  769ـ  864ـ  801) 2
  864ـ  796ـ  801) 3
 672ـ  769ـ  864) 4

-175 هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟ چند مورد از ویژگی
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنش ـ شکل ـ رسانایی الکتریکیتنوع عدد اکسایش «
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-176 انیم درست است؟هاي زیر در مورد تیت یک از گزینه کدام
 نزن است. ذوب و چگالی کمتري نسبت به فوالد زنگنقطۀ ) داراي 1
 دهد، ولی مقاومت کمی در برابر خوردگی دارد. هاي موجود در آب دریا واکنش نمی ) با ذره2
 ) نیتینول آلیاژي از تیتانیم و منیزیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.3
شود. پیما استفاده می کشتی اقیانوسپروانۀ و در ساخت ) از این فلز در موتور جت 4

-177 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. ) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمونه ماده، با نام انرژي شیمیایی یاد می1
آن و تأثیري کـه   هاي شیمیایی، تغییر ی و کیفی گرماي واکنشاي از علم شیمی است که به بررسی کم شاخه ،) ترموشیمی2

 پردازد. می ،بر حالت ماده دارد
 شود. ) واکنش اکسایش گلوکز در بدن، در دماي ثابت انجام می3
دهنده، نوع فراورده و حالـت فیزیکـی    به نوع و مقدار مواد واکنشدما و فشار، گرماي یک واکنش، فقط ) در شرایط متفاوت 4

 کننده بستگی دارد. مواد شرکت

)ب( لکش)فلا( لکش

F Cl Br
Li X
Na Y
K Z

1045 819
904 736
769 698

نویتاکنوینآ

ب یی) ر ) ي ی ور رژي روش ین ر ی) یل ب ی ری رژي ب یم وور
کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می) سدیم کلرید مذاب شاره2
نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولیدانرژي الکتریکی سرازیر میذخیرةبسیار داغ به منبع شارة)4

kJ.molبرحسب راجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی به ترتیب از رZو X ،Yدهد. به جاي نشان می 1
توانیم قرار دهیم؟چپ چه اعدادي را می

801ـ 672ـ 864) 1
769ـ 864ـ 801) 2
864ـ 796ـ 801) 3
672ـ 769ـ 864) 4

هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟چند مورد از ویژگی
»ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنشـ شکل ـ رسانایی الکتریکیتنوع عدد اکسایش «
1 (22 (33 (44 (5

تتانیم درست است؟هاي زیر در مورد تیتیک از گزینهکدام
کمتري نسبت به فوالد زنگنقطۀ ) داراي 1 نزن است. ذوب و چگالی
دهد، ولی مقاومت کمی در برابر خوردگی دارد.هاي موجود در آب دریا واکنش نمی ) با ذره2
) نیتینول آلیاژي از تیتانیم و منیزیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.3
شود. پیما استفاده می کشتی اقیانوسپروانۀ و در ساخت ) از این فلز در موتور جت 4

است؟نادرستکدام گزینه 
شود. ) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمونه ماده، با نام انرژي شیمیایی یاد می1
آن و تأثیرهاي شیمیایی، تغییرممی و کیفی گرماي واکنشاي از علم شیمی است که به بررسی کمشاخه ،) ترموشیمی2

F Cl Br
Li X
Na Y
K Z

ll
1045 819X
904 736Y
769 698

نویتاکنوینآ
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اکسید تولید شده است، اگر بخواهیم مقدار گرماي تولید شده از واکنش فوق را از  دي گرم گاز کربن 22 ،مقداري گاز اتاندر اثر سوختن  178-
Cسوختن اتانول تأمین کنیم، به چند گرم اتانول نیاز داریم؟ ( ,O ,H : g.mol 112 16 1( 

C H O CO H O kJ2 6 2 2 22 7 4 6 3120
C H OH O CO H O kJ2 5 2 2 23 2 3 1248 

1 (/14 3752 (/28 753 (/86 254 (/1 5
-179 در مورد ساختارهاي (الف) و (ب) درست است؟ ي زیرها یک از گزینه کدام

O

H OH
 )ب()فلا(

 ) خواص فیزیکی و شیمیایی آنها، یکسان است.1
 هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. عداد اتم) ت2
 ) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی هستند.3
 ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.گروه عاملی ) گروه عاملی ترکیب (ب) با 4

-180 ها به درستی انجام شده است؟ گرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازة ها  قایسهیک از م کدامزیر، شدة هاي داده  با توجه به معادالت واکنش
N (g) H (g) NH (g) q2 2 3 13  (الف 2

N H (g) H (g) NH (g) q2 4 2 3  (ب 22
CH (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 32  (ج 2
CH (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 42  (د 2

1 (q q1 2 ،q q3 4 2 (q q1 2 ،q q4 3 3 (q q1 2 ،q q3 4 4 (q q1 2 ،q q4 3
-181 هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت
 کرد. ها تهیه می ن، مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانیالف) در گذشته انسا

 هاي ساختگی گوناگونی شده است. هاي صنعتی باعث تولید رنگ ب) امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده
 ن هستند.روند، نوعی سوسپانسیو کار می صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به هایی که در ج) رنگ
 کنند. هاي سبز و قرمز را ایجاد میاکسید به ترتیب رنگ (III)و آهن  TiO2هاي  دانه د) رنگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
Feکیلوگرم آهـن از واکـنش    28براي تولید  ،هاي داده شده با توجه به واکنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3 23 2 چنـد   3 182-

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )156 
) Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJ2 3 3 4 21 3 2 48 
)Fe(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJ22 11 
) FeO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJ2 3 43 3 21 

1 (5000 2 (7500 3 (10000 4 (2500
-183 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از گزینه عبارت کدام

 شود. منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 مرغ و شیر بیشتر است. نان از تخم ی) ارزش سوخت3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین چربی ) ارزش سوختی4

هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. عداد اتم) ت2
) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی هستند.3
ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.گروه عاملی ) گروه عاملی ترکیب (ب) با 4

ها به درستی انجام شدهگرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازةها ممقایسهیک از مکدامزیر،شدة هاي داده توجه به معادالت واکنش
(g) H (g) NH (g) q2 2(g) H(g) H 3 1(g) qH (g)H (g)H

H (g) H (g) NH (g) q4 2H (g) H(g) H 3 2(g) q
H (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 3(g) O (g) CO (g) H O(g) q(g) O (g) CO (g) HO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)(g) COO (g) CO (g)
H (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2(l) O(l) O 2 2 4(g) H O(g) q(g) HO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g)

1 (q q1 2q ،q q3 4q2 (q q1 2q ،q q4 3q3 (q q1 2q ،q q3 4q4 (q q1 2q ،q q4 3q
هاي زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت
کرد. ها تهیه می ن، مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانیلف) در گذشته انسا

هاي ساختگی گوناگونی شده است.هاي صنعتی باعث تولید رنگب) امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده
ن هستند.روند، نوعی سوسپانسیو کار می صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به هایی که در ج) رنگ
کنند.هاي سبز و قرمز را ایجاد میاکسید به ترتیب رنگ(III)و آهن  TiO2هاي  دانه د) رنگ

1 (12 (23 (34 (4
Feکیلوگرم آهـن از واکـنش   28براي تولید ،هاي داده شدها توجه به واکنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3OO 2CO(g) Fe(s)CO(g) Fe(s)

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )1

e O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJH2 3OO 3 4 2O (s) COO (s) CO
(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJH2 11
eO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJ2 3 4(g) Fe O(g) Fe O

1 (50002 (75003 (100004 (2500
کدام گزینهعبارت از است؟یک شده بیان درست به زیر هاي
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Hاگر متوسط آنتالپی پیوند  F  اندازة بهkJ.mol Fبیشتر از متوسط آنتالپی پیوند  1150 F  باشد و متوسط آنتالپیC F  به 184-
kJ.molاندازة  Cکمتر از متوسط آنتالپی پیوند  1100 H  ،باشدH  چقدر است؟برحسب کیلوژول زیر واکنش 

CH (g) F (g) CF (g) HF(g)4 2 44 4 
1 (200 2 (200 3 (50 4 (50 

-185 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 تر از محیط گرم، روشن و مرطوب است. الف) محیط سرد، خنک و تاریک براي نگهداري انواع مواد غذایی مناسب

شود سرعت فاسد شدن بیشتر شود. باعث میست و وجود پوشود ها مانع از ورود اکسیژن به درون آنها می ب) پوست میوه
 شود. اش فاسد می ج) قاووت، گردي مغذي است که دیرتر از مواد سازنده

 کنند. بندي می ها، آنها را با خالی کردن هواي درون ظرف بسته د) براي نگهداري سالم برخی خوراکی
 د ) ج و4 ) ب و ج3 ) الف و ج2 و ب) الف 1

درصد از اکسید فلزي و مابقی ناخالصی است را حرارت داده تـا درصـد    60درصد جرمی آب،  20ناخالص که حاوي رس یک نمونه خاك  186-
 دهد؟ حرارت داده شده را اکسید فلزي تشکیل مینمونۀ چند درصد  .درصد برسد 12آب در آن به 

1 (68 2 (52 3 (64 4 (66 
Cاگر آنتالپی پیوند  O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند  380برابرC O ،O O  وC S     به ترتیب از راسـت بـه چـپ 187-

 برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟
 260ـ  495ـ  799) 4 410ـ  799ـ  495) 3 410ـ  495ـ  799) 2 260ـ  799ـ  495) 1

-188 ها به درستی بیان شده است؟ ارزش سوختی هیدروکربن و الکلدربارة چند مورد از مطالب زیر 
 یابد. کربن به هیدروژن، گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از آنها، کاهش میتعداد ها با افزایش نسبت  الف) در آلکان

 یابد. زش سوختی افزایش میار اتان، اتن و اتین،هاي هیدروژن، در  ب) با افزایش تعداد اتم
 ها، متان، بیشترین ارزش سوختی را دارد. ها و آلکین ها، آلکن در میان آلکانج) 

 یابد. هاي کربن ارزش سوختی افزایش می ها با افزایش تعداد اتم د) در الکل
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-189 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 و اتري است.(هیدروکسیل) هاي آلی هستند که گروه عاملی آنها به ترتیب الکلی  ) گشنیز و رازیانه داراي ترکیب1
 هاي آلی موجود در زردچوبه با میخک یکسان است. ) گروه عاملی ترکیب2
 بنزنی در ساختار آنها وجود دارد.حلقۀ ) بادام و دارچین داراي ترکیبات آلی هستند که 3
 .یکدیگر، ایزومر هستندآلدهیدها و کتون با همۀ ) 4

کیلوژول است. میـانگین آنتـالپی    4020و  1660هاي متان و پروپان به ترتیب  انرژي الزم براي شکستن تمام پیوندهاي موجود در ترکیب 190-
Cپیوند  C  کدام است؟برحسب کیلوژول بر مول 

1 (370 2 (350 3( 310 4 (380 
 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 
 نمایید.

 

دهد؟حرارت داده شده را اکسید فلزي تشکیل مینمونۀ چند درصد.درصد برسد12آب در آن به 
1 (682 (523 (644 (66

Cگر آنتالپی پیوند  O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند 3برابرC O ،O O وC Sبه ترتیب از راسـت بـه
رحسب کیلوژول بر مول کدام است؟

260ـ 495ـ 799) 4104ـ 799ـ495) 4103ـ 495ـ 799) 2602ـ 799ـ 495) 1
ها به درستی بیان شده است؟ارزش سوختی هیدروکربن و الکلدربارة چند مورد از مطالب زیر 

یابد. کربن به هیدروژن، گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از آنها، کاهش میتعدادها با افزایش نسبت لف) در آلکان
یابد. زش سوختی افزایش میاراتان، اتن و اتین،هاي هیدروژن، در ب) با افزایش تعداد اتم

ها، متان، بیشترین ارزش سوختی را دارد.ها و آلکینها، آلکن در میان آلکانج) 
یابد. هاي کربن ارزش سوختی افزایش می ها با افزایش تعداد اتمد) در الکل

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستیک از موارد زیر کدام

و اتري است.(هیدروکسیل) هاي آلی هستند که گروه عاملی آنها به ترتیب الکلی ) گشنیز و رازیانه داراي ترکیب1
هاي آلی موجود در زردچوبه با میخک یکسان است.) گروه عاملی ترکیب2
بنزنی در ساختار آنها وجود دارد.حلقۀ ) بادام و دارچین داراي ترکیبات آلی هستند که 3
.یکدیگر، ایزومر هستندآلدهیدها و کتون با همۀ) 4

کیلوژول است. میـانگین آ4020و 1660هاي متان و پروپان به ترتیب رژي الزم براي شکستن تمام پیوندهاي موجود در ترکیب
Cوند  C کدام است؟برحسب کیلوژول بر مول
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