
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
-)67تا  10(صفحه  3و  2، 1فصل -شناسی زمین

 4فصل ( تابع نمایی و لگاریتمی) 5فصل -ریاضی 

7و  6فصل -شناسی زیست 4فصل    

(از ابتداي پدیدة القاي مغناطیس تا آخر  3فصل  -فیزیک
(نوسان) 3فصل  )101تا  85(صفحه فصل) 

)64تا   44(صفحه  2فصل )60 تا  49(صفحه  2فصل -شیمی



 2صفحه  شناسی زمین

 

-81 باشند؟ هاي تعیین شده به ترتیب نمایانگر چه ماهی از سال می در شکل مقابل قسمت 
 دي ـ ) تیر1
 شهریور ـ ) فروردین2
 خرداد ـ ) دي3
 آذر ـ ) خرداد4
23/با در نظر گرفتن انحراف   -82 خورشید با خط استوا چقدر است؟ اشعۀ زاویه ،محور زمین اي درجه 5

1 (43 2 (/66 5 3 (90 4 (/23 5 
-83  فرضی زیر، در دوران مزوزوئیک چند بار خارج از آب قرار داشته است؟ منطقۀ 

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

a ،1عنصـر   اولیـۀ اند. امروزه از مقـدار   در آن مساوي بوده bو  aعنصر رادیواکتیو  2در زمان تشکیل یک سنگ آذرین، مقدار  
و از  16 84-

b ،1عنصر  اولیۀمقدار 
  است؟ bعمر عنصر  هنیمچند برابر  aعمر عنصر  هنیممانده است.  باقی 4

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

4 
-85 هاي مورد نظر صحیح آمده است؟ عنصر مشترك کانی در کدام گزینه 

 می: کلس تیریو کالکوپ تی) آپات2  و گالن : آهن تیهمات )1
 : گوگرد تیری) گالن و کالکوپ4  : آهن  تیو بوکس تی) مگنت3
m6حدود  شیل، الیۀحجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور بین یک گنبد نمکی و یک   32 محاسبه شده است. اگر میزان تخلخـل   10 86-

   تواند ذخیره شده باشد؟ درصد باشد، در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت می 25ماسه سنگ 

1 (525 10 2 (52 10 3 (55 10 4 (45 10 
-87 هاي زیر سیلیکات بریل است؟ یک از کانی کدام 

 ) زبرجد4 ) عقیق3 ) گارنت2 ) زمرد1
 CuFeS -88 باشد؟ هاي زیر می ترکیب کدامیک از کانی2

 ) کالکوپیریت4 ) بیوتیت3 ) پیریت2 ) هماتیت1
-89 در کدام سطح، از فشار اتمسفر بیشتر است؟ فشار 

 هاي زیرزمینی آزاد، مناطق کوهستانی اشباع، در سفره منطقۀ) فوقانی 1
 ها هاي آب زیرزمینی آزاد دشت آبدار، در سفره الیۀ) فوقانی 2
 نفوذناپذیر الیۀاشباع، محصور بین دو  منطقۀ) فوقانی 3
 آبگیري الیه منطقۀآبدار تحت فشار، در  الیۀ) باالیی 4

-90 گیرد، کدام است؟ غال سنگ صورت میواد گیاهی براي تشکیل زاولین رویدادي که پس از تجمع م 
 ) باال رفتن درصد کربن مواد به علت فشار و دماي زیاد1
 گذاري گل و الي نرم در میان ورودي مواد تجمع یافته ) رسوب2
 هاي غیرهوازي ) باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري3
 ها علت فعالیت باکتري) از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به 4
 

A
B

يرایشرت
هساترک ـــ
سایرت ـــ نیمرپ ـــ
نینود ـــ

نیرولیس نیربماک

 ـــ

ـــ
 

ـــ
 



 3صفحه  ریاضی

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xf(x)دامنه و برد تابع   2 -91 از راست به چپ به ترتیب کدام است؟ 1
1 ({ },1{ },{ 2 (( , ),( , )1 0 3 (( , ),0 4 (( , ),1 

x معادلۀدر   x( )
2 2 11 1255 -92 هاي آن کدام است؟ ، قدرمطلق تفاضل ریشه125

1 (4 2 (6 3 (8 4 (2 
xf(x)نمودار تابع   -93 ؟داردبا نمودار کدام تابع تقاطع  2

1 (y log x2 2 (y log x5 3 (y x 4 (y x4 

logحاصل   log1 5
2

3 -94 کدام است؟ 9

1 (2- 2 (1- 3 (3- 4 (4- 
f(x)اگر   log ( x )4 3 fباشد، آنگاه  1 ( )1 -95 چند است؟ 2

1 (1
3 2 (5

3 3 (17
 ) تعریف شده نیست4 48

xf(x)تابع  دامنۀ  log x2
1 -96 شامل چند عدد صحیح است؟ 9

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
logاگر   a2  وlog b3  باشد، حاصلlog48 -97 کدام است؟ 150

1 (a b
a b

2
2 2 (a b

b a
2

2 3 (b a
a b

2
4 4 (b a

b a
2

4 
f(x)نمودار تابع   a log x b2  به شکل مقابل است. در این صورتf ( -98 کدام است؟ 19(

1 (3- 
2 (4- 
3 (5- 
4 (6- 
شود. بعد از چند دقیقه از آغاز تکثیـر،   میساعت هر باکتري به دو قسمت تقسیم  عدد آغاز شده و هر نیم 100تکثیر نوعی از باکتري با   99-

/رسد؟ ( باکتري می 600تعداد آنها به  /log ,log3 0 45 2 0 3/ /,log/ 2 0 3/,log/( 
1 (75 2 (80 3 (90 4 (100 
log معادلۀ  (x ) log (x )5 51 1 -100 چند جواب دارد؟ 1

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

xاگر   y
x y
12

4
logو   (x ) log ( y x)2 3 حاصل  ،1

xy
-101 کدام است؟ 1

1 (3
2 2 (1

3 3 (2
3 4 (3

4 

5 11

2



 4صفحه  ریاضی

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xاگر   xf(x)
x x

2
3

4
5

 ،f ( -102 کدام است؟ 1(

1 (5
4 2 (5

2 3 (5
16 4 (5

8 

xمشتق تابع   xy
x

6 5 3

xدر  1 -103 کدام است؟ 8

1 (1
4 2 (1

8 3 (1
8 4 (1

12 
-104 شبیه کدام گزینه است؟ fبه شکل مقابل باشد، تابع  fاگر تابع  

1 (
 

2 ( 

3 ( 

4 (
 

axاگر تابع   xf(x)
bx x x

2
3

2 1
1

xدر   bپذیر باشد، مقدار  مشتق 1 a 105 کدام است؟-

1 (11 2 (13 3 (12 4 (14 

اگر  
x xxf(x)

x [x] x2

3 1 12 1
4 1

باشد، حاصل حد  
h

f( h) f( )lim h0
1 -106 کدام است؟ 1

 ) موجود نیست4 8) 3 9) 2 -5) 1
f(x)در تابع   x ax2 fاگر داشته باشیم:  3 (b) f (c) bو  0 c 8 ،f ( -107 کدام است؟ 1(

 -4) 4 ) صفر3 12) 2 8) 1
yشکل مقابل نمودار تابع   f(x)  است. اگرg(x) (x )f(x)2 gباشد، حاصل  1 ( -108 کدام است؟ 1(

 -2) 2 ) صفر1
 ) موجود نیست4 2) 3

  

f

1

1
1



 5صفحه  ریاضی

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xyشبیه شکل مقابل باشد، مشتق تابع  f(x)اگر نمودار   f(x)
2 x نقطۀدر  1 -109 کدام است؟ 1

1 (/0 76 
2 (/0 64 
3 (/0 72 
4 (/0 78 
 

f(xداشته باشیم:  gو  fپذیر  اگر براي توابع مشتق  x ) g( x )2 4 1 2 f، نسبت 1 ( )
g ( )

4
-110 است؟ کدام 3

1 (1 2 (1
2 3 (1

3 4 (1
4 

yنمودار تابع   f(x)  به شکل مقابل است. مشتق تابعxy
xf( )2 3

xدر   -111 کدام است؟ 3

1 (2
2  

 ) صفر2

3 (2
4  

4 (3
4 

yخط مماس بر منحنی   x x3 -112 کند؟ ها را با کدام عرض قطع می ، محور عرض1اي به طول  در نقطه 2
1 (1- 2 (2- 3 (3- 4 (2 
yشکل مقابل مربوط به نمودار تابع   | x |3 -113 کدام است؟ aباشد، در این صورت  می 1

1 (2 
2 (/2 5 
3 (3 
4 (/3 5 
|تابع   x | xf(x)

| x | x

2 1 0
2 1 -114 مشتق ناپذیر دارد؟ نقطۀچند  0

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

d(t) معادلۀمتحرکی در امتداد خط راست طبق   t t25 ]زمـانی   بـازة کند، سرعت متوسط ایـن متحـرك در    حرکت می 20 , ]1 5 115-
tاي آن در زمان  چقدر از سرعت لحظه  بیشتر است؟ 3

 -10) 4 ) صفر3 20) 2 10) 1

1 6

f (x)

4

311
2

1

0
f (x)

a
y | x |3 1

1



 6صفحه  شناسی  زیست

 

-116 کدام عبارت درست است؟ 
 طور نامحدود تغییرپذیر است. وراثتی به مادة) 1
 متغیر محیط افزایش دهد.ها را در شرایط  تواند توان بقاي جمعیت جهش می) 2
 .آهسته اما دائماً در حال وقوع هستندها همواره  جهش )3
 .فات بهتر همیشه با هر محیطی سازگار هستند) ص4

-117 کند؟ تی تکمیل میدرس گزینه، عبارت زیر را بهکدام  
 »شود. ه .......... میمنجر ب.......... هر «
 سازش ـاي  دگره) رانش 2 فامینک نوترکیب ) چلیپایی شدنی ـ1
 ها تغییر فراوانی دگره ـتغییر در سازگاري افراد یک جمعیت ) 4 پیدایش دگره جدید وراثتی ـ مادة) جهش در 3
-118 تغییر یافته است. ..........به رمزه  ..........خونی داسی شکل، رمزه در کم  

1 (CTT ـ CAT 2( CAT ـ CTT 3( GAA ـ GUA 4( GUA ـ GAA  
-119 ها درست است؟ ارتباط با تغییر گونهدر چند مورد  

 میلیون سال پیش وجود داشته است. 170اي از علوم زیستی مشخص شده است که درخت گیسو از  ساس شاخهبرا الف)
 شود که شیرکوهی و دلفین نیاي مشترك دارند. اي مشخص می ب) از طریق تشریح مقایسه

 رکوهی و کوسه ماهی توالی حفظ شده یافت.توان بین ژنگان شی اي می شناسی مقایسه در ژنگان ج)
 ند.ا هیافتن سوسمارها پدید آمد توان فهمید که مارها از تغییر هاي وستیجیال می ریق انداماز ط د)
1 (2 2 (3 3( 4 4 (1 
-120 است.  غیرممکن ..........در انواع آمیزش گل مغربی تشکیل یاخته تخم  

1( n4 2 (n7 3 (n6 4 (n5 
-121 کند؟ تکمیل می نادرستی کدام مورد جمله زیر را به 

 ..........»میهنی ممکن است زایی دگر در گونه«
 هاي قبلی عمل کند. دگره جدید، سازگارتر از دگره یادگرة ) 2 دو جمعیت به هم شبیه شود. یژن خزانۀ) سرانجام 1
 نوترکیب منجر به ژن نمود و رخ نمود جدید شوند.کامۀ  دو) 4 ها کاسته شود. ) به دلیل انتخاب طبیعی از فراوانی بعضی دگره3
-122 کامه نوترکیب تولید کند. ........ پی آرایش تترادي در .. بار کاستمان و در تواند با هر ناخالص می Aفردي ناقل هموفیلی با گروه خونی 

 انواعی 1 ) پروفاز4 یک نوع 1 ) متافاز3 یک نوع 1 پروفاز )2 انواعی 1 متافاز )1
-123 .......... در کروموزوم همتا همراه است.جهش تن با  .......... در یک فامهر جهش  

 جایی هجاب ) حذف ـ4 حذف جایی ـ جابه )3 ) مضاعف شدن ـ حذف2 مضاعف شدن حذف ـ )1
-124 ..........قطعاً  ،هاي کوچک در هر بخش از ژنگان انسان جهش 

 شود. پس از رونویسی، به رنا منتقل می) 1
 شود. هاي جدید منتقل می هاي یاخته ) پس از همانندسازي، به هسته2
 شود. ر میترین محصول ژن ظاه ) در مهم3
 ) از طریق کاریوتیپ قابل ردیابی نیست.4
-125 ؟  کنند نمیدن انسان در ارتباط با سرطان عکس هم عمل کدام دو ماده در ب 

 آنتوسیانین                                     ـ ) سدیم نیتریت2  پیرن) سدیم نیتریت ـ بنزو1
 آنتوسیانین      ـهاي ضدبارداري  قرص )4  بنزوپیرن ـ) لیکوپن 3
تر مـدت زنـدگی   ها را شناسایی کند، بیش ژن تواند آنتی می بر سطح خود است و شکل Yهاي  ي از بدن انسان که داراي پروتئینا یاخته  126-

 .......... نیستگذراند که ممکن  اي می یاخته چرخۀاز  اي مرحلهخود را در 
  ) فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز مشاهده شود.2 آن ساختار تسبیح مانند ظاهر شود. یاختۀ) در میان 1
 هستک درون هسته ناپدید شود.) 4 ها شروع به همانندسازي کنند. ) میانک3
-127 کدام عبارت در ارتباط با سیتوکینز درست است؟ 

 اسپرماتیدها حلقه انقباضی به غشا متصل است.) در 1
 همانند ساخت غشا دخالت دارد. اي یاخته دیوارة) دستگاه گلژي نرم آکنه در ساخت 2
 شوند. میهاي بزرگ ناپدید  ریزکیسه همۀاي  یاختهصفحۀ ) پس از پیدایش 3
 د.نشو گذاري می جدید پایه دیوارةی مانند الن و پالسمودسم پس از تشکیل یساختارها ،گیاهییاختۀ ) در سیتوکینز 4



 7صفحه  شناسی  زیست

 

-128 ساز یک فرد بالغ که قابلیت تقسیم دارد، درست است؟  هاي اسپرم دوالد موجود در لولهیاختۀ هر  دربارةچند مورد،  
 باشد. تاژك می سازندةهاي  حاوي ژن یا ژن ب) دهد. کراسینگ اور انجام می ،حله پروفازدر مر الف)

 دهد. ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می د)  سازد. هاي هاپلوئیدي می ج) با تقسیم خود، یاخته
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-129 .......... شود ش دارد و از غده زیرمغزي ترشح میهر هورمونی که در دستگاه تولیدمثلی مردان نق 

 گردد. هاي سرتولی می ترون از یاختهطور مستقیم سبب ترشح تستوس به )1
 یابد. هاي عصبی افزایش می پیک شیمیایی تولید شده از یاخته توسط نوعی )2
 هاي اولیه و ثانویه دخالت دارد. یتطور مستقیم در تقسیم اسپرماتوس ) به3
 باشند. هاي هدف خود می هاي پروتئینی در درون یاخته داراي گیرنده )4

-130 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام عبارت جمله زیر را به  
 ».......... ،در یک مرد سالم و بالغ«
 است و حالت اسفنجی دارد.  گردو اندازة) غده پروستات به 1
 ریزند. مایع منی، ترشحات خود را سرانجام به درون میزناي می سازندةهاي  ) غده2
 د.نتحت کنترل بخش عصبی خودمختار قرار دار ،سمینالهاي وزیکول  ) غده3
 کننده است. تند و ترشحات آنها قلیایی و رواننخودفرنگی هس اندازةمیزراهی به  يهاي پیاز ) غده4

-131 صحیح است؟کدام عبارت  
 آید. دید میجنسی پ ةغد در درون با توانایی لقاحکامۀ سازي،  سازي برخالف تخمک سپرمدر ا )1
 الد است. قطبی تکگویچۀ قطبی برخالف نخستین گویچۀ ) دومین 2
 آید. اووسیت ثانویه همانند اسپرماتوسیت اولیه در دوران جنینی پدید می )3
 شود که توانایی تقسیم شدن دارد. اي ایجاد می قطبی، یاختهگویچۀ سپرم با از لقاح ا )4
-132   کند؟ طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 »..........دارد،  ..........قطبی که گویچۀ ر معمول در یک فرد بالغ، هر طو به«
 وجود آمده است. در درون تخمدان به ـ شده هاي مضاعف تن ) فام1
 براي هر ژن یک دگره دارد. ـ ) دو جفت میانک2
 کند. دو یاخته برابر ایجاد می ـ فالوپ وجودلولۀ ) در 3
 دهد. دوك تقسیم را تشکیل می ـ ) در اطراف خود انبانک4

-133 است؟ نادرستجنسی یک زن سالم  چرخۀچند مورد در ارتباط با  
 وتئالی است.ل ةدور تخمدان در ،هاي جنسی در خون برابر است هر گاه مقدار هورمون الف)
 هاي جنسی رو به کاهش است. اختالف غلظت هورمون ،هماهنگ با رشد فولیکول و تمایز اووسیت ب)

 است.  FSHخون باالتر از LH سطح پروژسترون خون باالتر از استروژن باشد، غلظتگاه ج) هر
 هاي جنسی روبه کاهش است. گاه جسم زرد در حال از بین رفتن است، اختالف غلظت هورموند) هر

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-134 شود. ..........، جدار لقاحی تشکیل میآنها با الیه قرار دارد و بعد از ادغام  ..........جدار لقاحی در سازندة هاي حاوي مواد  ریزکیسه 

 داخلی  ـاي  ) بین الیه فولیکولی و الیه ژله2 داخلی ـ میان یاخته اووسیت ثانویه )1
 خارجی ـاي  بین الیه فولیکولی و الیه ژله )4 خارجی ـمیان یاخته اووسیت ثانویه  )3
-135 ..........اساس تست بارداري هورمونی است که  

  شود. ز جسم زرد ترشح میا) 1
 کند. گذاري جلوگیري می قاعدگی و تخمک از )2
 شود. جنین ترشح میزایندة هاي  هاي الیه از یاخته) 3
 شود. شده و موجب افزایش ضخامت رحم می ناف وارد خون مادر از طریق بند )4
-136  . است..........  ،یماه .......... خون .......... انسان نیجن ناف بند سرخرگ خون 

 رهیت ـ یشکم اهرگیس ـ برخالف) 2 روشن ـ یپشت  سرخرگ ـ همانند) 1
 روشن ـ یآبشش  سرخرگ ـ برخالف) 4 رهیت ـ یشکم سرخرگ ـ همانند) 3



 8صفحه  شناسی  زیست

 

-137 است؟ حیصحشود،  زیر مغزي ذخیره می ةغدید، ولی در هایی که در زیرنهنج تول هورمونیکی از  با ارتباط در مورد چند 
 .شود یم رحم صاف  چهیماه انقباض شروع موجب الف)
 .شود یم جنینۀ شام درون شدن پاره باعث ،یعیطب مانیزا هنگام در ب)
 .شود ترشح می مثبتی میتنظ خود اثر در ج)
 .شود یم ریش شتریب دیتول موجب ها، رندهیگ کیتحر و نوزادیدن مک دنبال به د)
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 
-138 است........... داراي لقاح  ..........جانور با  هر 

 خارجی                  شاخکی ـغدة ) 2  داخلی اي ـ راست رودهغدة ) 1
  خارجی ـنمکی در اطراف چشم غدة  )4 داخلی اي و ساختار دفعی متانفریدي ـ ) قلب لوله3
-139 است.دار پوست  هاي رنگدانه است که مربوط به یاخته..........نوعی تومور  .......... 

 خیم خوش ـ ) مالنوما4 خیمبد ا ـلیپوم) 3 خیم خوش ـ ) لیپوما2 بدخیم ـ ) مالنوما1
-140 ........... هستند ها .......... همواره از نظر نوع دگرهحاصل از تقسیم یاختۀ در حالت طبیعی دو  

 متفاوت ـرشتمان  )4 یکسان ـ 2کاستمان  )3 یکسان رشتمان ـ )2 متفاوت ـ1کاستمان  )1
-141 در حال تقسیم کدام مرحله با رخداد مربوطه مطابقت دارد؟یاختۀ در یک  

 ) ناپدید شدن هستک در پرومتافاز2 چهر ) ناپدید شدن هسته در پیش1
 چهر هاي دختري در پسین کروموزومتشکیل  )4 چهر هاي دوك در پس ) ظاهر شدن رشته3
-142 کند؟ درستی تکمیل می ت جمله زیر را بهکدام عبار 

 »..........میلوئیدي قطعاً  یاختۀدوك تقسیم در  رشتۀ هر«
 تن متصل است. متافاز به سانترومر فام مرحلۀدر ) 1
 ساختار دوم پروتئینی است. داراياي حداقل  ) ریزلوله2
 تن به وسط یاخته دخالت دارد. متافاز به حرکت فام مرحلۀ) در 3
 شود. می ، سازماندهیبین دو میانکفاصله  ایجاد حداکثر ) پس از4

-143 کدام عبارت درست است؟ 
 وارسی وجود دارد. نقطۀجانوري، سه  یاختۀتقسیم  مرحلۀ) در 1
 شود. وارسی متافازي می ۀنقطهاي بنیادي از  تسریع عبور یاخته) هورمون اریتروپویتین موجب 2
 یابد. ها در وسط هسته اطمینان می تن وارسی متافازي از آرایش فام نقطۀ) 3
 شود.   ریزي یاخته می همواره سبب مرگ برنامهG1وارسی نقطۀ) 4

-144 .......... نیست ممکن ی سرطانهاي رایج درمان در روش 
                   ثیر پرتوهاي قوي قرار گیرند.                            هاي سرطانی مستقیم تحت تأ اخته) ی1
 سرطانی شد.هاي  با داروها سبب سرکوب تقسیم یاخته )2
 هاي سرطانی استفاده کرد.  اي ترکیبی براي توقف تقسیم یاختهه از روش همواره )3
 ) بافت سرطانی را از طریق جراحی از بدن خارج کرد.4

-145 باشد........... دوره  در ..........اي از تقسیم  تواند مرحله شکل فرضی مقابل می 
 فولیکولی ـ ) اووسیت اولیه1
 لوتئالی ـ ) اووسیت اولیه2
 فولیکولی ـ ) اووسیت ثانویه3
 لوتئالی ـ ) اووسیت ثانویه4
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B (T)صورت  به (SI)بردار میدان مغناطیسی یکنواخت در   i ji j1 -y 146متر عمـود بـر محـور     1اي به شعاع  است. اگر سطح حلقه 2
 است؟  (wb)باشد و در این میدان قرار گیرد، شار مغناطیسی عبوري از حلقه چند 

 5) 4 ) 3 2) 2 ) صفر1
-147 است. انرژي مغناطیسی ذخیره شده در القاگر چند ژول است؟ mH200ري آن اهمی سیملوله ناچیز و ضریب القاگ در مدار شکل مقابل مقاومت 

1 (/2 5   
2 (/0 5 
3 (/0 7 
4 (/4 9 

ربویک از یکاهاي زیر معادل یکاي  کدام 
-148 است؟ هیناث

تلو)2 ) وات ثانیه1
لوژ)3 رتم

تلو)4 نلوک
 رپمآ

اي که شار صفر است، چند کیلوولـت   القایی در لحظه محرکۀرو است. نیروي  صورت روبه دور به 50نمودار شارگذرنده از یک قاب شامل   149-
 شود؟ می
1 (1 
2 (1000 
3 (/2 5 
4 (250 
tصورت  به SIدور در  40شار ـ زمان گذرنده از یک پیچه شامل   معادلۀ  t2 باشـد در   20است. اگر مقاومت الکتریکـی آن   3 150-

tزمانی  بازة s1 tتا  1 s2  مقدار بار الکتریکی القایی در مدار چند کولن است؟ 4
1 (12 2 (14 3 (7 4 (20 
) حرکت دهیم، جریـان  1هت (قرار دارد. اگر حلقه را به موازات سیم در ج Iدر شکل مقابل حلقه در کنار سیم راست حامل جریان ثابت   151-

 ) از سیم راست دور شود جریان القایی ......... است.2القایی در حلقه ......... و اگر در جهت (
 ) ساعتگرد ـ پاد ساعتگرد2 ) صفر ـ ساعتگرد1
 ) پادساعتگرد ـ ساعتگرد4 ) صفر ـ پادساعتگرد3
القایی متوسط در  محرکۀصورت سهمی مقابل است. بزرگی نیروي  گذرد، به میشامل یک حلقه نمودار شار ـ زمان که از یک مدار بسته    152-

 دوم چند ولت است؟ ثانیۀ
1 (/4 5 
2 (12 
3 (/7 5 
4 (/3 75 

V
r

35
1

4
6 / H02 3

t (s)
/003

/0 2

/0 4
(wb)

0

I
( )2

( )1

t (s)2

(wb)

0
3

8
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Bصورت  میدان عبوري از حلقه به معادلۀ  t t2 3 t لحظۀباشد. اگر در  می 2 سو باشد، جریان القـایی در   جهت میدان درون 0 153-
tزمانی  بازة (s)1 tتا  1 (s)2  کنیم.) اي باالي صفحه به حلقه نگاه می کدام است؟ (فرض کنید از نقطه 2

 ) ساعتگرد1
 د) پادساعتگر2
 ) اول ساعتگرد بعد پادساعتگرد3
 ) اول پادساعتگرد بعد ساعتگرد4
جایی و مسافت پیموده شده توسط این نوسانگر در  کند، جابه نوسان می T دورةبا  cm6خط به طول  اي بر روي یک پاره نوسانگر ساده  154-

 کدام است؟ (به ترتیب از راست به چپ) T3مدت 
1 (cm36  وcm36 2 صفر و (cm72 3 (cm36  وcm72 4 صفر و (cm36 
/) برابر با 3( سیملولۀها داراي مقاومت الکتریکی هستند، اگر انرژي ذخیره شده در  رو سیملوله در شکل روبه  J0 -155 سـیملولۀ باشد در  09

 شود؟ ژول انرژي ذخیره می ) چند میلی1(
1 (/0064 
2 (/0081 
3 (81 
4 (64 
 

-156 حرکت آونگ ......... دورةبرابر شود،  4در دستگاه آونگ ساده اگر جرم وزنه متصل به انتهاي آونگ  

1) 3 شود برابر می 2) 2 ماند ) ثابت می1
1) 4 شود برابر می 2

 شود برابر می 4
t/نوع حرکت نوسانگر در لحظات  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می   (s)0 t/و  55 (s)0 بـه   65 157-

 ترتیب از راست به چپ چگونه است؟
  ) تندشونده ـ تندشونده1
 ) تندشونده ـ کندشونده2
  ـ تندشونده) کندشونده 3
 ) کندشونده ـ کندشونده4

mشتاب حرکت نوسانگر چند  t1 لحظۀدر  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می 
s است؟ ( )2 10 158-

1 (/1 25 
2 (/2 5 
3 (/1 25 
4 (/2 5 

R1 2

R2 24

R3 12

/L H2 0 4

/L H3 0 5

I

/L H1 0 2

t (s)

x (cm)

t1

10

/02
4

t (s)

x (cm)

/0 4
5

5
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تنـاوب   دورةاضـافه شـود    kg1دهد. اگر به جرم جسم  را انجام می s2 دورةتوسط فنري حرکت هماهنگ ساده با  mجسمی به جرم   159-
s3 شود، جرم  میm چند کیلوگرم بوده است؟ 
1 (/0 8 2 (2 3 (/0 4 4 (/1 25 

Nگرم را به انتهاي فنري به ثابت  400اي به جرم  وزنه 
m40 آوریـم. اگـر    بندیم و بر سطح افقی بدون اصـطکاك بـه نوسـان درمـی     می 160-

 است؟ SIرسد چند واحد  می cm44متر برسد، شتاب وزنه وقتی که طول فنر به  سانتی 50و  30بیشترین و کمترین طول فنر به 
1 (6 2 (14 3 (40 4 (4 
Fصورت  به SIکند و نیروي وارد بر آن در  نوسان می xمتحرکی بر روي محور   x20 خط مسیر  باشد. اگر طول پاره میcm40  باشد 161-

mشتاب آن  بیشینۀو 
s210 شود، جرم آن چند کیلوگرم است؟ 

1 (/0 25 2 (/0 4 3 (/2 5 4 (4 
برحسب مکان داده شده است، این نوسانگر در هر دقیقه چند بار طول  g200اي به جرم  نمودار انرژي جنبشی نوسانگر هماهنگ ساده  162-

)کند؟  خط مسیر را طی می پاره )3 
1 (300 
2 (600 
3 (150 
4 (400 
کنـد؟   دهد. این نوسانگر در هر دقیقـه چنـد متـر مسـافت طـی مـی       نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  شکل مقابل  163-

m(g )
s210 

1 (/0 75 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (6 
-164 آونگ قبل از کاهش طول چند ثانیه بوده است؟ دورةیابد،  درصد کاهش می 20آونگ  دورةکاهش یابد،  cm18اي  اگر طول آونگ ساده 

( g)2 

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

2 

x/صورت  به SIاي در  حرکت هماهنگ ساده معادلۀ  cos( t)0 05 1اي که انرژي جنبشی نوسـانگر   است. در لحظه 20
برابـر انـرژي    3 165-

mچند حرکت نوسانگر ، تندي شود میپتانسیل سامانه 
s است؟ 

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

K (J)

x (cm)1010

/09

x (cm)

t (s)4

5

5
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-166 درست است؟» روي ـ مس«سلول گالوانی دربارة چند مورد از مطالب زیر  

E/(ولت  (Zn (aq) / Zn(s))0 2 0 E/، ولت 76 (Cu (aq) / Cu(s))0 2 0 34( 
 دهد. قطب مثبت سلول را تشکیل می ،الف) الکترود روي

 باشد. سمت الکترود مس می به ،متخلخل دیوارة درها  ب) جهت حرکت کاتیون
1/) آن برابر emfالکتروموتوري (ج) نیروي   باشد. ولت می 1

Znهاي  د) با گذشت زمان و ادامه کار سلول از غلظت یون (aq)2 شود. کاسته می 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
1/میزان کاهش جرم آند برابر » روي ـ هیدروژن «هرگاه در سلول گالوانی   -H2 167هاي مبادله شده و حجم گاز  گرم باشد، شمار الکترون 3

Zn)لیتــــر کــــدام اســــت؟  برحســــب میلــــی C0و دمــــاي  atm1تولیــــد شــــده در فشــــار  g.mol )165

/(E (Zn (aq) / Zn(s) V)2 0  )NA(عدد آووگادرو =  76
1 (/ AN004 ،448 2 (/ AN002 ،224 3 (/ AN004 ،224 4 (/ AN002 ،448 
-168 است؟ نادرستکدام گزینه  

 را در بین عناصر دارد. E0هاي جدید نقش فلز لیتیم پررنگ است، زیرا لیتیم کمترین چگالی و  ) در ساخت باتري1
 رود. کار می هاي گوناگون به ها و اندازه هاي لیتیمی است که در شکل اي از جمله باتري ) باتري دگمه2
تن مواد شیمیایی گوناگون، سمی هستند و نباید در طبیعت رها یا دفـن شـوند، زیـرا    ) پسماندهاي الکترونیکی به دلیل داش3

 کنند. محیط زیست را آلوده می
) برخی از پسماندهاي الکترونیکی به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از مواد و فلزهاي ارزشمند و گران قیمت منبعی بـراي  4

 بازیافت این مواد هستند.
بـه ترتیـب گازهـاي ......... و .........     Yو  X، گازهاي دهد را نشان می» هیدروژن ـ اکسیژن «که سلول سوختی  رو با توجه به شکل روبه  169-

0/باشند و هرگاه در این سلول  می  .استبرابر ......... لیتر  STPمول الکترون مبادله شود، حجم گاز هیدروژن مصرفی در شرایط  8
 
8/) هیدروژن ـ اکسیژن ـ 1 96 
17/) اکسیژن ـ هیدروژن ـ 2 92 
8/) اکسیژن ـ هیدروژن ـ 3 96 
17/) هیدروژن ـ اکسیژن ـ 4 92 
 
 
-170 باشد؟ هاي زیر می یک از گزینه کدام» ـ اکسیژنهیدروژن «واکنش کاهش انجام شده در سلول سوختی  نیم 

1 (H O(l) e H (g) OH (aq)2 22 2 2 

2 (O (g) H (aq) e H O(l)2 24 4 2 

3 (O (g) H O(g) e OH (aq)2 22 4 4 

4 (H (g) O (g) e H O(l) OH (aq)2 2 22 2 

e H X(g)Y(g)

نوتورپ ةدننک هلدابم ياشغ
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-171 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  شبا توجه به واکن 
N (g) O (g) NO(g)2 2  (الف 2

Cl (g) KI(aq) I (s) KCl(aq)2 22  (ب 2
N (g) H (g) NH (g)2 2 33  (ج 2

 ) نیتروژن در واکنش (الف) نقش کاهنده و در واکنش (ج) نقش اکسنده را دارد.1
 است.دهد که قدرت اکسندگی کلر از ید بیشتر  ) واکنش (ب) نشان می2
 یابد. هاي نیتروژن، افزایش می ) واکنش (الف)، یک واکنش اکسایش ـ کاهش است که در آن، عدد اکسایش اتم3
هاي هیدروژن در واکنش  هاي نیتروژن در واکنش (الف)، با مجموع تغییر عدد اکسایش اتم مجموع تغییر عدد اکسایش اتم) 4

 (ج) برابر است.
-172 ت آب کدام گزینه درست است؟برقکافسلول الکترولیتی در مورد  

Hصورت  ) نیم واکنش کاهش انجام شده به1 O(l) e O (g) OH (aq)2 22 4  است. 4
 کند. میسرخ را  pH) در اطراف آند، محلول خاصیت اسیدي داشته و رنگ کاغذ 2
 باشد. سمت آند می ها در مدار خارجی آن از کاتد به ) جهت جریان الکترون3
 شود. آزاد می H2) برقکافت آب در سلول الکترولیتی انجام شده که در کاتد آن گاز اکسیژن و در آند گاز 4
Hاست؟ ( نادرستچند مورد از مطالب زیر   ,O : g.mol 11 16( 173-

 صل است.هاي الکترولیتی، آند به قطب مثبت و کاتد به قطب منفی باتري مت الف) در سلول
 هاي الکترولیتی، الکترولیت یک محلول یونی یا یک ترکیب یونی مذاب است. ب) در سلول

 در واکنش شرکت نکرده و اغلب گرافیتی هستند.برقکافت آب ج) الکترودها در سلول الکترولیتی 
 باشد. می 16رابر د) در برقکافت آب، نسبت جرم گاز اکسیژن تولید شده در آند به هیدروژن تولید شده در کاتد ب

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-174 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد سلول دانز  

 ) یک سلول الکترولیتی صنعتی براي تولید فلز سدیم است.1
 شود. انجام می NaClآبی ) در این سلول برقکافت محلول 2
 شود. ) از کلسیم کلرید براي کاهش دماي ذوب در آن استفاده می3

Clصورت:  آندي سلول به واکنش ) نیم4 (l) Cl (g) e22  باشد. می 2
-175 است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با خوردگی آهن در محیط غیر اسیدي  

 دهد که غلظت گاز اکسیژن در آن بیشتر است. واکنش کاتدي در محلی رخ می ) نیم1
 پایداري بیشتري دارد. ،شود و فراورده پایانی ) واکنش خوردگی آهن طی دو مرحله انجام می2
Fe(s)رو است:  صورت روبه آهن بهزدن واکنش کلی زنگ معادلۀ ) 3 H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 
 اول خوردگی آهن یکسان است.مرحلۀ واکنش اکسایش  واکنش اکسایش در فرایند خوردگی آهن سفید (گالوانیزه) با نیم ) نیم4
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-176 رو چند مورد از مطالب زیر درست است؟ با توجه به شکل روبه 
Oواکنش کاهش در این فرایند به صورت  الف) نیم (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4 

  باشد. می
 بندي مواد غذایی استفاده کرد. توان براي ساختن ظروف بسته ب) از این نوع آهن برخالف حلبی، نمی

 قدرت کاهندگی بیشتري از هیدروژن دارد. ،اکسایش یافته در این فرایندج) فلز 
تـري دارد،   د) در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهـن، فلـزي کـه پتانسـیل کاهشـی منفـی      

 .یابد اکسایش می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-177 است؟ نادرستکدام گزینه  

 کنند. نقره را به قطب منفی باتري متصل میاي از جنس  نقره، تیغهیک قاشق آهنی با فلز ) در آبکاري 1
 شود. شود و در قطب مثبت آن اکسایش انجام می ) فرایند آبکاري در یک سلول الکترولیتی انجام می2
 گیرد، باید رساناي جریان برق باشد. نازکی از یک فلز روي سطح آن قرار میالیۀ اي که توسط یک سلول الکترولیتی،  ماده) 3
 نازکی از آن روي جسم آبکاري شونده قرار گیرد. الیۀهاي فلزي است که قرار است  رولیت در فرایند آبکاري، داراي یون) محلول الکت4
-178 است؟ نادرستدر مورد فرایند هال کدام گزینه  

 ) جنس الکترودها با یکدیگر یکسان بوده و هردو گرافیتی هستند.1
 شود. ل استخراج میاز ته سلو ،مذاب آلومینیمدلیل چگالی زیاد  ) به2
Alصورت:  ) واکنش کلی سلول به3 O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  باشد. می 3
 پذیر نیست. باال، بازیافت آن امکان هزینۀدلیل  ) آلومینیم جزو فلزات فعال بوده و به4
-179 است؟ نادرستکدام گزینه  

 بدن را به حالت طبیعی بازگرداند.توان با خوردن اسفناج و عدسی،  ) هنگامی که بدن دچار کمبود آهن باشد، می1
 باشد. ) تنها راه آزاد شدن انرژي مواد، سوزاندن آنها می2
 سوزد، بستگی دارد. غذایی به جرمی از آن ماده که می مادة) میزان انرژي هر 3
 ) ارزش مواد غذایی در تأمین ماده و انرژي مورد نیاز بدن یکسان نیست.4

-180 ست هستند؟هاي زیر در از عبارت کدام موارد 
 زمانی معین است. گسترةغذایی براي هر فرد در یک  مادةبیشترین مقدار مصرف یک  دهندة نشانغذایی  مادةمصرف  سرانۀالف) 

 برنج، شکر و نان است. رویۀ بیب) دیابت بزرگسالی یک بیماري شایع در ایران است که علت آن مصرف 
 جهانی آن بیشتر است. سرانۀمصرف نان، گوشت قرمز و شکر در ایران از مقدار  سرانۀج) میزان 

 ست.ا د) یکی از مشکالت تولید انبوه مواد غذایی، دشواري نگهداري آنها و حفظ کیفیت و ارزش غذایی آنها
 ) فقط د4 ) ب، د3 ) ب، ج2 ) الف، ج1
-181 کدام گزینه درست است؟ آنبا توجه به دهد.  شکل مقابل، دو ظرف داراي مقداري آب را نشان می 

 آب موجود در هر دو ظرف با یکدیگر مساوي است. ویژة) ظرفیت گرمایی 1
  است. Aدو برابر ظرف  B) ظرفیت گرمایی آب ظرف 2
 است. Aبیشتر از ظرف  Bاي موجود در ظرف ه ) میانگین تندي ذره3
 انرژي گرمایی یکسانی نیاز دارد. C20به میزان  Bو  A) افزایش دماي آب هر دو ظرف 4

بآ ةرطق

Zn (aq)2O (g)2

Fe(s)

A B

A B
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-182 است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام 
 خواهد بود. »T«کند  است، بنابراین در فرایندهایی که دما تغییر می »K1«برابر  »C1«) ارزش دمایی 1

J.g) ظرفیت گرمایی یک جسم برحسب یکاي 2 . C1 J.gیا  1 .K1  شود. گیري می اندازه 1
 گیرند. ارز انرژي گرمایی آن در نظر می یک نمونه ماده را هم سازندةهاي  هاي جنبشی ذره ) مجموع انرژي3
 تغییر دماي کمتري دارد. ،آب خالص از فلزات بیشتر است و هنگام جذب گرماي یکسان ویژة) گرماي 4
بـر اثـر    Mگـرم فلـز    120یافته است. اگر تغییر دماي افزایش  C75به  C25کیلوژول گرما از  aبا گرفتن  Mگرم فلز  40دماي   183-

 کدام است؟ Mبه فلز  Mفلز  ویژةباشد، نسبت ظرفیت گرمایی  C50کیلوژول گرما برابر  a2گرفتن 
1 (/0 66 2 (/1 5 3 (2 4 (3 
-184 کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 سلسیوس است. درجۀیک  اندازةارز با گرماي الزم براي افزایش دماي یک گرم ماده به  هم مادةالف) ظرفیت گرمایی 
 بستگی دارد.ب) ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز 

 کار رود. هاي یک نمونه ماده نیست و نباید براي توصیف آن به ج) گرما از ویژگی
 آب بیشتر است. ویژةروغن زیتون از ظرفیت گرمایی  ویژةد) ظرفیت گرمایی 

 شود. با محیط هم دما می زمینی دیرتر ، تکه سیبC60زمینی با جرم و سطح یکسان و دماي  هـ) از دو تکه نان و سیب
 ) ب، د، هـ4 ) الف، د، هـ3 ) ب، ج، هـ2 ) الف، ب، ج1
-185 کدام گزینه درست است؟ دهد، ) که فرایندهاي پس از ورود شیر به بدن را نشان می2(و  )1(با توجه به نمودارهاي  

) با اینکه دما ثابت است باز هـم میـان سـامانه و    2( ) در نمودار1
  شود. محیط پیرامون، انرژي داد و ستد می

در فرایند مربوط  ،در شیر ذخیره شدهانرژي همۀ  عمدة) بخش 2
 رسد. ) به بدن می1به نمودار (

گـرم فـرض کنـیم در     200) را 1) اگر جـرم شـیر در نمـودار (   3
توسـط شـیر جـذب    نرژي ژول ا 460) حدود 1فرایند نمودار (

 شود. می
وسـاز   ) آزاد شدن انرژي در فرایند گوارش و سـوخت 1) نمودار (4

 دهد. شیر در بدن را نشان می
M(s)واکنش  .کند تولید می H2در واکنش با محلول اسیدها گاز  Mفلز   A (aq) M (aq) A(s)2 انجـام   به طور طبیعی 3 186-

هاي پالتین، نقره، مس، روي، منگنز و منیزیم، به ترتیب  سلول نیم E( است؟ نادرستبا توجه به آن چند مورد از مطالب زیر  .شود نمی
1/برابر  2 ،/0 8 ،/0 34 ،/0 76 ،/1 2/و  18  باشد.) ولت می 37

 تواند یکی از فلزهاي روي و یا منگنز باشد. می Mالف) فلز 
 باشد. Pt2یا  Cu2تواند کاتیون  نمی A2ب) کاتیون 

A(s)ج) واکنش  Ag (g) A (aq) Ag(s)2 شود. خود انجام می خودبه 
 بیشتر است. Liفلز از قدرت کاهندگی  Mد) قدرت کاهندگی فلز 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

1 رادومن2 رادومن
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Fe(s) نشدةبا توجه به واکنش موازنه   H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 171/اکسیژن مصرف شده در تولید  3 گرم زنگ آهن  2 187-

H)توان تهیه نمود؟  را از برقکافت چند گرم آب می ,O ,Fe : g.mol )11 16 56 
1 (/86 4 2 (/43 2 3 (/21 6 4 (/172 8 
-188 دهد؟ درستی نشان می به هاي نقره و آهن سلول داراي نیمها را در سلول گالوانی  کدام نمودار زیر تغییر غلظت یون 

/ /(E (Fe / Fe) V,E (Ag / Ag) V)0 2 00 44 0 8 

1 (

[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 2 (
[Fe ]2

[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 

3 (
[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 4 (

[Fe ]2

[Ag ]
 تظلغ
یلوم

نامز

 

دماي  ،طور کامل از آب پر کنیم؛ در سرماي زمستان با از دست دادن مقداري گرما لیتر است. اگر آن را به 5حجم آب رادیاتور خودرویی   189-
2/یابد. حال اگر به جاي آب از مخلوط  کاهش می C10آن  2/لیتر آب و  5 در شـرایط یکسـان    ،لیتر اتیلن گلیکول استفاده شـود  5

 ؟یابد میچقدر کاهش به تقریب دماي مخلوط 

: kg.L /آبچگالی 11( : kg.L ,d11 /اتیلن گلیکولچگالی 1 : J.g . C ,d1 14 /آب2 J.g . C ,c1 12  )cاتیلن گلیکول 4
1 (/17 1 2 (/12 3 3 (/6 6 4 (/10 5 
-190 یابد. شود و میانگین انرژي جنبشی ذرات سامانه ......... می در یک واکنش گرماگیر انرژي از ......... منتقل می 

 به سامانه ـ افزایش ) محیط2  ) سامانه به محیط ـ افزایش1
 ) محیط به سامانه ـ کاهش4  ) سامانه به محیط ـ کاهش3
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