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  شود؟  اي زير بررسي ميه رشتهيك از  كدامدر هاي گرانشي   ناهنجاريتشخيص  -81

  شناسي نفت  زمين) 4  هيدروژئولوژي) 3   ژئو فيزيك) 2  يديرينه شناس) 1
 20اگر زمان رفت و برگشت صوت .  اقيانوس، فرستاده شده است متر بر ثانيه براي تعيين عمق آب2000در يك كشتي امواج صوتي با سرعت  -82

 ي معين چند متر است؟ ثانيه باشد، عمق آب در نقطه

1 (20000  2 (4000  3 (200  4 (100 

داشته را  درصد رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا تا رسيدن به اين حد 30گراد، هواي يك اتاق،گنجايش  ي سانتي  درجه20اگر در دماي  -83
 طور تقريبي نسبت رطوبت مطلق الزم براي اشباع هوا در آن دما به رطوبت مطلق هوا را بيان كند؟ تواند به شد، كدام گزينه ميبا

1(12
20  2(12

217 /   3(12
938 /   4(12

37   
  . است... گرم ... ها  يج فارس نسبت به متوسط نمك طعام در يك كيلوگرم آب اقيانوسميزان نمك طعام در يك كيلوگرم آب خل -84

  تر   كم-125/4) 4  تر  بيش-125/4) 3  تر  بيش-5/5) 2  تر   كم-5/5) 1
  . نام دارد... اي، داراي قدرت بارش  ابري توده -85

  آلتوسيروكومولوس) 4  وسبيمكومولون) 3  اتوسراستوآلت) 2  سيروكومولوس) 1
  شود؟  ها شناخته مي مغاكي با كدام ويژگيدشت  -86

  هموار و عميق بودن) 2    مسطح و مرتفع بودن) 1
  هاي عميق هاي صاف با گودال زمين) 4  هاي بلند و منفرد مسطح بودن با كوه) 3

    است؟نادرست جمله كدام -87
  .شود كند، خط تقسيم ناميده مي تر تقسيم مي هاي كوچك ي آبريز را به بخش خطي كه يك حوضه) 1
  .ها معموالً تخلخل و نفوذپذيري زيادي دارند آبرفت) 2
  .ترين سرعت جريان آب در وسط و نزديك سطح آب است  مستقيم، بيشي در مقطع يك رودخانه) 3
  .دهد  اشباع را تشكيل ميي در آبخوان آزاد، سطح ايستابي، سطح فوقاني منطقه) 4

 .كند  آب هم افزايش پيدا مي…هاي جاري و زيرزميني،   طي شده توسط آببا افزايش طول مسير -88

 حجم) 4  سرعت) 3  سختي) 2  عمق) 1

 ؟دهد نميي انسان تشكيل   آبخوان مناسبي را جهت استفادهيك كدام -89

 هاي كربناتي  سنگ)4  هاي دگرگوني  سنگ)3  هاي آذرين  سنگ)2   ماسه سنگ هوازده)1

  هاي آب دريا باشد؟  ي كدام ويژگي هتواند نشان  ميمقابلنمودار  -90
    اكسيژن و فشار) 1
 شوري و دما) 2

    چگالي و دما) 3
  شوري و چگالي) 4

 
 

  
  
  

  
  
  

  :ي داوطلبي شماره  :خانوادگي داوطلب نام و نام
   دقيقه150: وييگ دت پاسخم   سؤال130: تعداد سؤال

  

  سؤاالتي عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد و شماره

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف
   دقيقه10  90  81  10  شناسي  زمين  1
   دقيقه35  110  91  20  رياضي پايه  2
   دقيقه30  150  111  40  شناسي پايه زيست  3

   دقيقه40  210 181  30 3فيزيك  زوج كتاب  4  180  151  2 و 1فيزيك 

   دقيقه35  270 241  30 3شيمي  زوج كتاب  5  240  211  2شيمي 

 
2 ي  شمارهي رچهدفت

 1392 ماه بهمن11      آزمون

 گروه آزمايشي علوم تجربيآزمـون اختصاصي

  صبح جمعه
11/11/92  

   دقيقه10: قت پيشنهاديو
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  پايه رياضي      
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  دقيقه35: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات 



  3 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

حاصل -101
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 ],[ي ، روي بازه344 11ترين مقدار را دارد؟   در چند نقطه بيش  
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57اگر.  متقاطع استMي   در نقطهAC با ساق ABعمودمنصف ساق ، ABCالساقين  در مثلث متساوي -104


MBCي   ، آنگاه زاويهA چند 
 درجه است؟ 
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   چند درجه است؟ AMNي مثلث زاويه
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9هاي  مساحت مستطيل را به دو جزء با نسبت مساحتAMخط ، پارهزيردر شكل  -106
 واحد باشد، 25اگر قطر مستطيل .  تقسيم كرده است5

   چند واحد است؟AMخط ارهپ
1( 21    2 (23  
3 (79    4 (610  

   كدام است؟مساحت اين ذوزنقه.  واحد است6 و طول ساق آن 9 و 5ي دو قاعده برابر  الساقين اندازه ي متساوي در يك ذوزنقه -107
1 (614    2 (221    
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5اگر مساحت مثلث كوچكتر. كند الزاويه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو جزء تقسيم مي در يك مثلث قائم -108
 مثلث اصلي  مساحت1

 باشد، نسبت فواصل پاي ارتفاع از دو ضلع قائم آن كدام است؟
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 محل انجام محاسبات 
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  شناسي پايه زيست       
  

  . مشابه است... ي  ي مننژ با نوع بافت سازنده ي خارجي پرده ي اليه نوع بافت سازنده -111
  ي چشم صلبيه) 2    ي چشم شبكيه) 1
  اي جسم پينه) 4    ي مژكي ماهيچه) 3

  . گردد مي... در خون، سبب افزايش هورمون ... در انسان سالم، باال بودن مقدار  -112
   آلدوسترون-سديم) 2    تونين لسي ك-كلسيم) 1
   ضد ادراري-آب) 4     گلوكاگون -گلوكز) 3

  ... ،اگر دستگاه ايمني به سلول خودي حمله نمايد -113

  .همواره اختالل در دستگاه ايمني ايجاد شده است) 2    . جا در بدن ساخته شده است همواره پادتن نابه) 1
  . ممكن است مانع از ابتال به يك بيماري شود) 4  .شود  ميوزگوسيت، فاي پادتن هاي سازنده سلولسلول خودي توسط ) 3

  است؟ نادرستكدام  -114

 ...  آرامش  پتانسيلدر حالت

  . استبا صرف انرژي زيستين از نورون ورود پتاسيم برخالف خروج آ) 1
  .شود يون سديم هم وارد نورون شده و هم از نورون خارج مي) 2
   .ولت است ميلي+ 65ن نورون نسبت به داخل اختالف پتانسيل بيرو  معموالً)3

  .  استيدار پتاسيم هاي دريچه  به دليل باز بودن كانالپتاسيمتر نورون نسبت به  نفوذپذيري بيش) 4
 .دهد نميروي ... ها دو كروماتيدي هستند، هيچ گاه   خاطره كه كروموزومTاي از تقسيم لنفوسيت  در مرحله -115

  هاي همتا جدا شدن كروموزوم) 2   شدن غشاي هستهناپديد) 1
  ها قابل رويت شدن كروموزوم) 4  ها حداكثر فشردگي كروموزوم) 3

 ... ي گليكوژن است  مقاديري ذخيرهراي ااي از چشم كه د اليه -116

  . ي زرد است  داراي لكه،چشمنوري در امتداد محور ) 2   .استهاي بينايي  رنگيزهداراي اي بسيار نازك و  اليه) 1
  .داردساختاري شفاف ) 4    . هاي نوري نقش دارد  تحريك گيرندهدر ميزان) 3

 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -117

   ...  افزايشتواند باعث مي... افزايش هورمون 
  .هاي ستيز و گريز شود  هورمون- محرك فوق كليه-ب  . ي فشار خون شود  هورمون افزاينده- آزاد كننده-الف
 .گردد نوع بافت پيوندي ترين  رشد سخت - تيروئيدي-د  . غلظت ادرار شود- ضد ادراري-ج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستكدام  -118

   ... تواند مي ،FSH و LHهاي  هورموندر انسان اندام هدف 
  . ود باشدهاي مترشحه از خ تحت تأثير هورمون) 2  .زايي نمايد ، گامتهاي خود  در برخي از سلولدر اثر تقسيم ميوز) 1
  . هاي جنسي ديگري توليد نمايد هاي جنسي، هورمون تحت اثر اين هورمون) 4    . ي شكم و يا خارج آن باشد درون حفره) 3

  است؟ نادرستكدام  -119

 ... هاي  به طور طبيعي تعداد كروموزوم

  .  ملخ ماده برابر باشدIي آنافاز  مرحلههاي سلولي در  تعداد كروموزومتواند با   ملخ نر ميIIي آنافاز  مرحلهسلولي در ) 1
  . خروس برابر استIپروفاز سلولي در هاي اتوزوم   سگ با تعداد كروموزومIIآنافاز ي  سلولي در مرحلهاتوزوم ) 2
  .برابر باشد انسان ي گامت نر در سلول زايندههاي  با تعداد كروموزومتواند  مپانزه مياشي گامت ماده در  سلول زايندهاتوزوم ) 3
  .باشدبرابر  انسان ي ي جدار مثانه ماهيچهدر سلول جنسي هاي  با تعداد كروموزومتواند  مي ي عقب ران انسان ماهيچهدر سلول جنسي ) 4

  ...  قطعاً است10Lژن پروتئين ريبوزومي... هر گامت طبيعي انسان كه  -120

  . ز نامساوي ايجاد شده است در اثر سيتوكين-حاوي) 2  .  فاقد تاژك است-حاوي) 1
  . در اثر سيتوكينز نامساوي ايجاد شده است-فاقد) 4  . تاژك استداراي  -فاقد) 3

  دقيقه30: قت پيشنهاديو
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 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -121

 ...، هرگز دچار ... فردي كه در رژيم غذايي خود 

  .شود يد دارد، گواتر نمي -الف
  . شود  قرمز نميهاي گلبول  آهن دارد، كاهش اندازه-ب
  .شود نميكتونوريا فنيل عوارض ناشي از بيماري ،  و مبتال به فنيل كتونوريا استدارد تيروزين -ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -122

 ... تواند  هاي تيروئيدي در طي دوران كودكي مي اندام هدف هورمون

  .  در اثر استيل كولين تحريك شود-ب  . ها باشد عكاس مركز برخي از ان-الف
  . اي آن از كلسيم و نوعي پروتئين ساختاري تشكيل شده است ي زمينه داراي بافتي باشد كه ماده -د  .ترين بافت بدن را داشته باشد سنگينهاي  سلول -ج

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 . ..تر از گامتوفيت است  در گياهاني كه اسپوروفيت بزرگ -123

  .همواره فقط اسپوروفيت توانايي فتوسنتز دارد) 2    . همواره گامتوفيت نر و ماده از هم مجزا هستند) 1
  . ممكن است در ايجاد دوك تقسيم، سانتريول نقش داشته باشد) 4  . امكان ندارد اسپوروفيت به گامتوفيت وابستگي غذايي داشته باشد) 3

 ... ژل مانند است هاي  اليهاي يا  هاي ژله تخمكي كه داراي ديواره -124

  . غذايي زيادي براي تمام مراحل رشد و نمو جنيني استي  داراي ذخيرهههموار) 2  . مهرگان آبزي است كه لقاح خارجي دارند  مربوط به بسياري از بيتنها) 1
  . دهند  جانوراني است كه رحم ندارند و به نوزاد خود شير نميمربوط به) 4  . تواند بدون لقاح رشد و نمو يافته و به يك جاندار بالغ و كامل تبديل شود مي) 3

 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -125

  ... در جانوران هر اسپرم 
  . شود  حاصل تقسيمي است كه طي آن تتراد ايجاد مي-ب    .  داراي كروموزوم جنسي است-الف
 . شود اي است كه براي توليدمثل جنسي توليد مي  سلول تخصص يافته-د  .كند ي سلول ريز و متحركي است كه با تاژك خود حركت م-ج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كند؟   كامل مينادرستيي زير را به  چند مورد جمله -126

   ... هر گياه
  . فاقد ريشه است،فاقد آوندي -ج  .دانه داري، آوند دارد -ب   .آوند داري، دانه دارد -الف
 . كند ، دانه توليد ميداراي توليدمثل جنسي -هـ  .آوند استاي، فاقد   فاقد دانه-د

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ... ها  در باكتري -127

  . اند هاي باكتري به كار رفته اسيدهاي نوكلئيك فقط در ساختمان كروموزوم) 1
  .  برابر استDNAهاي  تعداد نقاط شروع همانندسازي با تعداد رشته) 2
  . استتر  از تعداد نقاط شروع همانندسازي بيشتعداد نقاط شروع رونويسي ) 3
  .تعداد پيوندهاي هيدروژني ايجاد شده است  برابرDNAتعداد پيوندهاي هيدروژني شكسته شده طي همانندسازي ) 4

 ... كند  فردي كه در مواردي از عينك واگرا براي ديدن استفاده مي -128

  .ي از عيوب انكساري چشم مبتالستبه يك) 2    . تر است ي چشم او از حد معمول كوچك كره) 1
  . شود مبتال به بيماري است كه تصوير اجسام نزديك در جلوي شبكيه تشكيل مي) 4   . ي آن كامالً كروي و صاف نيست سطح عدسي يا قرنيه) 3

 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -129

  ...   ،DNAدر طي همانندسازي 
  .دهد  الگو رخ ميي  ويرايش تنها در رشته-الف
  . شود تنها در هنگام ويرايش شكسته ميپيوند كوواالن  -ب
 .شود پيوند هيدروژني توسط آنزيمي متفاوت با آنزيم ويرايش كننده شكسته مي -ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  ...  ، هموارهدر هر جهش تغيير ساختار كروموزوم -130

  .شود مي شكسته استر فسفودي پيوند )2  .كند  تغيير مي كروموزوم ي اندازه) 1
  .كند  تغيير مي كروموزوم دو) 4  .شود مي ايجاد استر فسفودي پيوند) 3
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 ... ي آن راديواكتيو است در محيط غيرراديواكتيو   كه هر دو رشتهDNAپس از دو نسل همانندسازي يك مولكول  -131

  . ي غيرراديواكتيو در محيط وجود ندارد  با دو رشتهDNAهاي  مولكول) 1
  .ي راديواكتيو در محيط وجود ندارد  با دو رشتهDNAهاي  مولكول) 2
  .غيرراديواكتيو استي DNAهاي   بيش از رشتهراديواكتيو ي DNAهاي   رشته) 3
 .غيرراديواكتيو استي DNAهاي   راديواكتيو برابر رشتهي DNAهاي   رشته) 4

 شود كه از نظر اين صفات فقط توانايي ايجاد دو نوع گامت دارند؟   چند نوع زاده ايجاد ميAaRWBBAaRWBbدر آميزش  -132

1 (6  2 (4  3 (8  4 (10  
 ... ي توليدمثلي زن حداكثر  در طي چرخه -133

  . كند غلظت پروژسترون، رحم را براي لقاح آماده مي) 1
  .  استصورت گرفتهگذاري   مربوط به زماني است كه تخمكLHغلظت ) 2
  . اي است كه هورمون لوتئيني كننده در حداكثر است زمان با مرحله  همFSHغلظت ) 3
  . اي است كه استروژن در حداكثر غلظت خود است ضخامت جدار رحم مربوط به مرحله) 4

 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -134

  ... ي دوك  هر رشته
  .سانتريول متصل است از يك طرف به -ب  .  از يك طرف به سانترومر متصل است-الف
 . ي توپر پروتئيني ساخته شده است  از يك رشته-ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 كند؟  ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله -135

 ... همواره  ، وجود دارد  تيمينها   كه در آننوكلئوتيدي است ي پلي  زنجيره96 داراي 1Gي ي خود در مرحله كه در هستهديپلوئيد زيگوت جانداري 

  . دار بوده است ها تاژك  آنزهايي است كه يكي ا حاصل لقاح گامت -الف
  . اند هاي شركت كننده در لقاح حاصل تقسيم ميوز بوده گامت -ب
  . متعلق به جانداري است كه سلول حاصل از ميوز آن توانايي لقاح داشته است -ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
نوع ژنوتيپ . . . براي ايجاد اين گامت ها، اين فرد ايجاد شده و ... ها با تقسيم  در اين فرد گامت.  استABD و AbDري هاي جانو از گامتدو نوع  -136

 .تواند داشته باشد احتمالي مي

     چهار -ميتوز) 2     يك -ميتوز) 1
   چهار -ميوز) 4     يك -ميوز) 3

 كنند؟  كميل مي تنادرستيطور  ي زير را به چند مورد جمله -137

  . سلول هدف قرار دارد... شود، در  مي... ي هورموني كه  گيرنده
   غشاي-سبب كاهش ذخاير گليكوژن كبديطور مستقيم  به -ب     غشاي - از فوليكول و جسم زرد، ترشح-الف
  درون-د خونس ترشح و سبب افزايش قنناز جزاير النگرها -د   درون-افزايش آن سبب كاهش وزن و اختالالت خواب -ج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ...  مادهو ژنوتيپ سلول مادر هاگ ...  نر باشد ژنوتيپ سلول مادر گامتAbD و هاگ توليد شده در تخمك ABdدر كاج اگر ژنوتيپ گامت نر  -138

  . استAAbbDD قطعاً - باشدaaBBddممكن است ) 2  . باشدAaBbDd ممكن است - باشدABdممكن است ) 1
  . باشدAABbDdممكن است  - استABdقطعاً ) 4    . استAAbbDD قطعاً - استaaBBddقطعاً ) 3

 كند؟   تكميل مينادرستيطور  ي زير را به چند مورد جمله -139

  ... باشد، انتظار نداريم كه ... به طور معمول در يك دودمانه، هر گاه بيماري 
  . مادري بيمار، دختري سالم، داشته باشد- غالبX وابسته به -ب  .  والديني سالم، فرزندي بيمار، داشته باشند- اتوزومي مغلوب-الف
 . پسري بيمار، پدري سالم، داشته باشد- اتوزومي غالب-د  . دختري بيمار، پدري سالم، داشته باشد- مغلوبX وابسته به -ج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستكدام  -140

   ... ، را انجام داده باشدIIي قطبي نيز ميوز  اگر اولين گويچه. يجاد كرده است اABd تخمك نابالغي با ژنوتيپ AaBBDdزني با ژنوتيپ 
1 (3

  . ي قطبي، قطعاً ژنوتيپي متفاوت با تخمك نابالغ داشته است نخستين گويچه) 2  . هاي قطبي، ژنوتيپي مشابه تخمك تمايز يافته دارند  دومين گويچه1

3از اين نظر) 3
  . هاي حاصل از اين تقسيم براي اين صفات دو الل مغلوب دارند برخي از سلول) 4  . هاي قطبي ژنوتيپي مشابه هم دارند گويچهدومين  2
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  ... كند  بخشي از آن كه پيام را به جسم سلولي نزديك مي... كند،  بخشي از هر نورون كه پيام عصبي را از جسم سلولي دور مي -141
  . توسط غالفي از جنس ليپيد پوشانده شده است-مانند) 2    . باشد  داراي انشعابات فراوان مي-خالفبر) 1
  .هاي سيناپسي بپيوندد تواند از طريق غشاي خود به وزيكول  مي-برخالف) 4  .باشد  آندوپالسمي گسترده و هسته مي  واجد شبكه-مانند) 3

  .شود نمي... ، هيچگاه ... به طور معمول، در زماني كه  -142
   هيستامين ساخته-شود هاي سطح ماستوسيت متصل مي آلرژن به پادتن) 2   عالئم آلرژي ظاهر -پادتن به سطح ماستوسيت اتصال دارد) 1
   خاطره تقسيمB سلول -كند  خاطره برخورد ميBهاي سطح  آلرژن به گيرنده) 4   هيستامين آزاد-چسبد  ميBآلرژن براي نخستين بار به لنفوسيت ) 3

ها چشم  ي زاده ز آميزش بيستون بتوالرياي ماده با چشم قرمز روشن و پاي كوتاه و جنس نر با چشم قرمز تيره و پاي بلند، در نسل اول همها -143
هاي  از زاده... هاي نسل دوم مشاهده گرديد، با توجه به قانون احتماالت،  قرمز تيره و پاي كوتاه گرديدند و رنگ چشم قرمز روشن تنها در ماده

  . خواهند بود... نسل دوم 
1 (8

16 )2     نر چشم قرمز تيره و پا بلند-2
   نر چشم قرمز تيره و پا كوتاه-3

3( 16
8) 4    ي چشم قرمز تيره و پا كوتاه  ماده-3

  بلندي چشم قرمز روشن و پا   ماده-2

  .  است... جنسي زنان، ي  از چرخه21 تا 14به طور معمول، در فاصله روزهاي  -144
  ي رحم رو به افزايش  ضخامت ديواره) 2  ي جسم زرد رو به كاهش  اندازه) 1
  هاي هيپوفيزي در خون رو به افزايش  غلظت هورمون) 4  هاي تخمدان در خون رو به كاهش  غلظت هورمون) 3

  ... جانداران، همواره ... در فرآيند توليد مثل -145
  . كنند ي ژنتيكي دريافت مي  فرزندان از هر دو والد ماده-جنسي) 1
  . توانند ميوز انجام دهند شود كه مي هايي ايجاد مي  كلون–غير جنسي ) 2
  . توانند با تقسيم ميوز گامت بسازند شوند كه مي هايي حاصل مي  زاده–جنسي ) 3
  . شوند كثير يك سلول يا بخشي از پيكر يك والد حاصل ميها از ت  زاده–غير جنسي ) 4

  ...گونه وابستگي غذايي به گامتوفيت ندارد،   در گياهاني كه گامتوفيت، پيوسته به اسپوروفيت باقي مانده و اسپوروفيت هيچ -146
  . هر تخمك داراي يك پوسته و يك سفت است) 2    . شود  گامت ماده در درون آركگن تشكيل مي) 1
  . سلول زايشي مولّّد دو گامت نر فاقد تاژك است) 4  . ي گرده، سلول زايشي نام دارد ي از چهار سلول دانهيك) 3

   كدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستي بيان شده است؟  -147
  . استخوان چكشي در حد فاصل استخوان ركابي و سنداني قرار گرفته است) 1
  . ي صماخ بتواند به درستي به ارتعاش درآيد پردهشود تا   شيپور استاش سبب مي) 2
  . شود  هاي گوش دروني، مياني و بيروني توسط استخوان گيجگاهي محافظت مي ي بخش همه) 3
  . گيرد  هاي مژكدار فقط در لوب گيجگاهي مغز انجام مي ي سلول پردازش اطالعات مربوط به همه) 4

   است؟ نادرستكدام  -148
 .باشد  مي1Gي  در مرحله...ي يك سلول پيكري DNAهاي  برابر تعداد مولكول. ..، 2Gي در مرحله... يك سلول پيكريِ ي DNAهاي  تعداد مولكول

   ملخ نر- 4 - انسان)2  زميني  سيب– 3 بيش از - خروس)1
  ه مگس سرك-20 بيش از - مرغ خانگي)4    ملخ ماده-4 - شامپانزه)3

   …ي  ي سلول نارون، در مرحله در چرخه -149
1( 2Gكنند ، يك جفت سانتريول شروع به همانندسازي مي.  
2 (Sكروماتين حداكثر فشردگي و تراكم را پيدا نكرده است ،.  
  .ي سلولي است كه غشا ندارد ي جداكننده، ديواره سيتوكينز، صفحه) 3
  .گيرند هاي دوك، درون هسته شكل مي هاي قابل رويت و رشته وفاز،كروموزومپر) 4

   است؟نادرستكدام عبارت  -150
  . اثر دارد... به طور مستقيم بر توليد و ترشح ...در انسان هورمونِ مترشحه از 

   تستوسترون-هيپوتاالموس) 2   كورتيزول-هيپوفيز پيشين) 1
   هورمون محرك فوليكولي -يپوتاالموسه) 4   هورمون تخمدان -هيپوفيز پيشين) 3
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 1 و 2  فيزيك      

 روي  ي آن   جا كنيم، مساحت سـايه       متر جابه  3 اگر جسم را  .  قرار دارد  ، به موازات آن   ،و يك پرده  اي    نقطهي نور     جسم كدري بين يك چشمه     -151
   است؟  بودهنور چند متر ي ي جسم از چشمه ي اوليه فاصله. شود  برابر مي4 پرده

1 (5/4    2 (6  
3 (9    4 (12  

   چند درجه است؟ ،ي تخت تصوير آن در آينهراستاي جسم و راستاي ي بين  ، زاويهمقابلدر شكل  -152
1 (80    2 (10  
3 (20    4 (100  

 نادرسـت هاي زير     يك از گزينه    جا شود، كدام     از كانون تا آينه جابه     ، با سرعت ثابت   مقعريي    مقابل آينه  در   ،عمود بر محور اصلي   جسمي  اگر   -153
  است؟ 

  . شود جا مي  تا آينه جابهي خيلي دور فاصلهتصوير از  )2  . شود تصوير مجازي ايجاد مي )1
  . شود تر مي تصوير به تدريج كوچكطول  )4  .شود  به آينه نزديك ميسرعت ثابتبا تصوير  )3

   كدام است؟ 3nضريب شكست. اند ديگر موازي هاي شفاف با يك ، سطح جدايي محيطزيردر شكل  -154
1 (5  
2 (2  
3 (6  
4 (3  

دهد كه نسبت به جسم مستقيم و طول   تصويري مي، كه عمود بر محور اصلي آن قرار دارد از يك جسمcm15ي كانوني  يك عدسي با فاصله -155
  است؟  متر سانتيدسي چند تا عي جسم  فاصله.  برابر طول جسم است3آن 

1 (40    2 (30  
3 (5    4 (10  

3دهد كه طـولش        از آن قرار دارد، تصويري مجازي مي       cm30ي     در فاصله  محور اصلي و  عمود بر    ي كروي از يك جسم كه       يك آينه  -156
 طـول   2

  متر است؟ آن چند سانتيانحناي نوع آينه چيست و شعاع . جسم است
    120 -كاو) 2    60 -كاو) 1
  120 -كوژ) 4    60 -كوژ) 3

 5اگـر جـسم را   . دهـد   با طولي دو برابر طول جـسم مـي         وارونه، تصويري   ي كه عمود بر محور اصلي آن قرار دارد        ي مقعر، از جسم     يك آينه  -157
  ست؟متر ا  آينه چند سانتي اينشعاع انحناي. شود متر از آينه دور كنيم، طول تصوير با طول جسم برابر مي سانتي

1 (3
10    2 (3

20  
3 (10    4 (20  

نمـايي خطـي      اگر بزرگ .  است cm60  با  برابر هنياش در آ     تا تصوير مجازي   ، قرار دارد  ي مقعري    عمود بر محور اصلي آينه      كه ي جسمي   فاصله -158
  متر است؟  ي تصوير تا كانون آينه چند سانتي ، فاصله باشد2آينه برابر با 

1 (40    2 (20  
3 (36    4 (80  
  
  
  
  

  دقيقه40: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات

 از به يكي است و شما بايد كتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج  دانش
 .پاسخ دهيد» 3فيزيك « يا » 2 و 1 فيزيك«هاي   سؤال دو دسته
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متر   چند سانتيdي   باشد، فاصلهcm10ي كانوني عدسي واگرا برابر با  فاصله و cm30ي كانوني عدسي همگرا برابر با       در شكل زير، اگر فاصله     -159
  .) باشند ميپرتوها موازي با محور اصلي مشترك دو عدسي (است؟ 

1 (40    
2 (20  
3 (25    
4 (50  

  از مكـان اصـلي خـود    بـاالتر cm5/7  نگاه كنيم،كف ظرفطور تقريباً قائم به  گر به ا. وجود داردcm30ارتفاع درون ظرفي، مايع شفافي به     -160
  نظر برسد؟  متر باالتر به  سانتي5 كنيم، نگاه كف ظرفطور تقريباً قائم به  گر بها مايع كم كنيم تا ارتفاعمتر از  چند سانتي. رسد نظر مي به
1( 6    2(10  
3( 12    4( 15   

 با جرم   12كه مايعي به چگالي    در صورتي .  ريخته شده است   1، مايعي به چگالي   Aي     به مساحت قاعده    قائم اي  در داخل يك ظرف استوانه     -161
  .)نظر شود از فشار هوا صرف(شود؟  ي ظرف ناشي از وزن مايع چند برابر مي ه شود، نيروي وارد بر قاعدهبرابر با مايع اوليه به ظرف اضاف

1 (2    2 (3  

3 (4
1    4 (1  

 محـيط  ر باشند، ضـريب شكـست   با هم برابهاي  ي زاويه اگر همه. ي توسط منشور انحراف پيدا كرده استرنگ  تك ، پرتو نور  زيردر شكل    -162
   است؟كداممنشور 

1(2
3

     2(3  

3 (2    4(2
3  

 با ثابت ماندن محل جسم و پرده،        .روي پرده ايجاد شده است    بر  تر از جسم       قرار دارد و تصويري بزرگ     اي  عدسي همگرايي بين جسم و پرده      -163
   از جسم ايجاد كرد؟  واضحتوان دوباره روي پرده تصويري روش زير ميبا كدام 

  . عدسي را به جسم نزديك كنيم) 1
  .عدسي را از جسم دور كنيم) 2
  .تر در محل عدسي قبلي استفاده كنيم ي كانوني بزرگ از عدسي همگراي ديگري با فاصله) 3
  .محل عدسي قبلي استفاده كنيمتر در  ي كانوني كوچك از عدسي همگراي ديگري با فاصله) 4

اگـر  . كنيم تا در انتهاي مسير به يك فنر افقي برخورد كند            و از حال سكون رها مي     Aي  را از نقطه  kg/20اي به جرم    مطابق شكل زير، گلوله    -164
تمام طول مسير بدون اصطكاك و ثابت فنر برابر با

m

N100 ،متر است؟  تغيير طول فنر چند سانتيي بيشينه باشد)
kg

N
g( 10  

1 (8    
2 (20     
3 (16  
4 (40   

 اگر اين جسم بـا سـرعت       .كنيم   بدون سرعت اوليه رها مي     ، متري سطح زمين   25را از ارتفاع    kg2 جرم   هجسمي ب  -165
s

m20    زمـين سـطح    بـه  

( است؟ند ژولكار نيروي مقاومت هوا چي  اندازهكند،  خورد بر
kg

N
g( 10  

1 (60  2 (100  3 (150  4 (300 

  
  
  
  

 محل انجام محاسبات



  10  :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

14cm 8cm

 ،جـايي    ناچيز باشد، پس از چند متـر جابـه         ها   اصطكاك  تمامي اگر جرم نخ و قرقره و     . آيد  ، از حال سكون به حركت درمي      زيردستگاه شكل    -166
 (رسد؟ ول مي ژ4انرژي جنبشي هر وزنه به 

kg

N
g 10 ي كافي است ها از سطح زمين به اندازه ارتفاع وزنه و(.  

1(40 /    2(80/  
3(1    4(61/  

/kWاگر توان مصرفي موتور آن . رود  متر باال مي50 ثانيه با سرعت ثابت،    20ر مدت    است، د  kg400  برابر با  آسانسوري كه جرم كل آن     -167 512 
(ي آن چند درصد است؟  باشد، بازده

kg

N
g( 10  

1 (50      2 (60  
3 (70    4 (80  

 C از فلز آني و بقيهB درصد حجم آن از فلزA ،30 درصد حجم آلياژ از فلز 60كه   طوري   تشكيل شده است به    CوA،Bآلياژي از سه فلز    -168
35(متر مكعب است؟      چگالي آلياژ چند گرم بر سانتي     . باشد  مي

cm

g
A   ،38

cm

g
B 36 و

cm

g
C   تغييـر  در اثـر اخـتالط   و فلزات

 .)اند حجم نداده

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

 را روي پيستون قرار دهيم، افزايش فـشار وارد  g100  به جرمي ا اگر وزنه.  برابر مساحت سطح پيستون است     2رف  ظي    قاعدهدر شكل زير، مساحت      -169
  .)اصطكاك بين پيستون و جداره ناچيز است(باشد؟  ي ظرف مي  برابر افزايش فشار وارد بر سطح قاعدهبر پيستون چند

1 (4    2 (2  

3 (1    4 (2
1  

390متر درون مايعي به چگالي  سانتي14 قائمي تا عمق ي  لولهي  دهانه زير،در شكل -170
cm

g
ع مايع در داخل لوله اگر ارتفا.  فرو برده شده است/

3513 و چگالي جيوهcmHg76فشارهوا (متر جيوه است؟   فشار هواي داخل لوله چند سانتي،متر باشد  سانتي8
cm

g
  .)است /

1 (5/75    2 (6/75  
3 (4/76    4 (5/76  

متر به ارتفاع ستون آب اضافه كنـيم           سانتي تقريباً چند . د و سيستم به حالت تعادل است      ندر شكل زير، دو سطح جيوه در يك تراز قرار دار           -171
جيوه3( تا سطح آزاد آب و روغن در يك تراز قرار گيرند؟ 613

cm

g
/،3آب 1

cm

g
سان است  و سطح مقطع لوله در همه جاي آن يك(. 

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

12ه و مطابق شكل زير، مقداري آب در ظرف در حال تعادل بود           -172 4AA ) 1A   2ي لوله و     سطح مقطع دهانهA      سطح مقطع مخزن آب اسـت  (
 باالتر از وضعيت نمايش داده شده قرار گرفته و به تعادل برسد، اختالف فشار cm10اگر با باز كردن شير مخزن هوا، ارتفاع آب لوله . باشد مي

آب3(مخزن و هواي محيط چند كيلو پاسكال است؟ هواي  1000
m

kg
و 

kg

N
g 10(  

1 (1    2 (1/1  
3 (25/1    4 (5/1  
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 گرم با سرعت     20ي سربي به جرم       يك گلوله  -173
s

m400      درصـد انـرژي    50اگر  . كند و درون آن متوقف مي شود         به يك قطعه چوب برخورد مي  

ي سرب كردن خودش شود و گرماي ويژه ي گلوله صرف گرم جنبشي اوليه
K.kg

J125يابد؟  باشد، دماي گلوله چند كلوين افزايش مي  
1(320  2(593  3(640  4 (913  

 الـت جامـد برابـر   ي جـسم در ح  اگر گرماي ويژه. دهد  گرماي داده شده به آن نشان ميبرحسب را يشكل زير، نمودار تغييرات دماي جسم   -174
با

Ckg

J


  ي ذوب آن چند كيلوژول بر كيلوگرم است؟   باشد، گرماي نهان ويژه1260

1 (210    
2 (240  
3 (210000  
4 (80  

ـ   جـرم  ،پس از برقراري تعـادل . اندازيم  سلسيوس ميي  را در يك استخر پر از آب صفر درجهC10 كيلوگرم يخ  4/6 -175 وگرم  يـخ چنـد كيل
 يخ ي گرماي ويژه(شود؟  مي

K.kg

J2100ذوب يخ ي  و گرماي نهان ويژه 
kg

kJ336نظر شود  و از اتالف انرژي صرف است.(   
1 (6    2 (44/6  
3 (8/6    4 (4/10  

ي تبخيـر آب       گرماي نهـان ويـژه    (برسد؟   C50اي تعادل به  وارد كنيم تا دم    C10 گرم آب  590  را در  C100چند گرم بخار آب    -176
g

J2268 و

ي آب گرماي ويژه
Cg

J
/


   ).نظر شود  و از اتالف انرژي صرف است24

1 (35    2 (40  
3 (45    4 (50    

( بدهيم، تا نيمي از جرم يخ ذوب شود؟ C10 كيلوگرم يخ2حداقل چند كيلوژول گرما بايد به  -177
Ckg

kJ
/c


يخ12 و 

kg

kJ
L( F 336  

1 (420    2 (378  
3 (336    4 (294  

  طـي ايـن فراينـد       اگر .دهيم  اش افزايش مي     برابر مقدار اوليه   3ي    به اندازه را   سلسيوس   گيري   اندازه دماي مقدار معيني گاز كامل در مقياس       -178
   است؟  بودهي گاز تقريباً چند كلوين  دماي اوليه، درصد كاهش يابد25 درصد افزايش و حجم آن 60فشار آن 

1 (483    2 (292  
3 (354    4 (1353  

در اين حالـت، مقـدار      . كنيم   برابر مي  2 برابر و اختالف دماي دو سر آن را          3را   تغيير كند، طول آن   همگن  ي فلزي     كه جرم يك ميله    بدون آن  -179
  شود؟  ميحالت اوليه كند، چند برابر  ر يك زمان معين در اين ميله شارش ميگرمايي كه د

1 (3
2    2 (9

2  
3 (2    4 (6  

يخطضريب انبساط   با  به حجم يك ليتر     ظرفي   -180
K

110 5 طور كامل از مايعي با ضريب انبساط حجمي         به
K

/
11051 4     ر شـده اسـتاگـر  .  پ

  ريزد؟ متر مكعب مايع از ظرف بيرون مي چند سانتيافزايش دهيم،  C50مجموعه رادماي 
1 (6    2 (5/7  
3 (9    4 (5/10  
  
  

 محل انجام محاسبات
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 3  فيزيك      

12 و 1qيا  الكتريكي نقطه  دو بار  -181 5qq   به بزرگي ي  ا   هم قرار دارند و نيروي دافعه       از  متري 3ي    در فاصلهN02/0  كننـد   ديگر وارد مي    به يك. 

(چند ميكروكولن است؟ 1qبار الكتريكيي  اندازه
C

m.N
k( 2

2
9109  

1( 10  2( 5   3( 4  4( 2  
ي برايند نيروهاي الكتريكي وارد       اند و اندازه     ثابت شده  C و   A  ،Bهاي    اندازه در نقطه     و هم  نام اي هم     مطابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه       -182

ي  برايند نيروهاي الكتريكي   اندازه،نتقل كنيم مDي   را به نقطهBي  اگر بار در نقطه.  استF از طرف بارهاي ديگر برابر با Aي  بر بار در نقطه
.شود  ميFبرابر بااز طرف بارهاي ديگر  Aي  نقطهدر وارد بر بار 

F

Fكدام است؟   

1(5
3     2(4

3   

3( 1    4(2
3  

ميكروكـولني  + 1اي     دو بـار الكتريكـي نقطـه       ديگر قرار داشـته و      هاي مساوي از يك     سه نقطه به فاصله    ، متر 1اي به شعاع      دايرهط  محيروي   -183
ي سوم چنـد نيوتـون بـر          نقطهمكان  ، در   هاي الكتريكي حاصل از آن دو بار         ميدان برايندي    اندازه .قرار دارند ها    نقطههركدام در يكي از آن      

(كولن است؟ 
C

m.N
k( 2

2
9109 

1 (1500  2 (3000  3 (31500  4 (33000  

2030ي فلزي كوچك به مساحت      چگالي بار الكتريكي بر روي سطح خارجي يك كره         -184 cm/  2020 برابر با
m

C
بزرگي ميدان الكتريكـي    .  است /

ي كوچك چند    تري از مركز اين كره    م   سانتي 30ي    در فاصله 
C

N 2 ( است؟

2
9109

C

m.N
k    متـري،    سـانتي  30ي    ي فلزي را در فاصله      كره و

  .)اي در نظر بگيريد نقطه
1( 6/0     2 (8/1  
3( 6000     4 (18000  

   چند ولت است؟D و C ي  بين دو نقطه الكتريكياختالف پتانسيلي  اندازهشكل مقابل، مدار در  -185
  صفر) 1
2 (10  
3 (20   
4 (30  

C2باشد را چگونه ببنديم تا ظرفيت كل  ميC  برابر بايك  خازن كه ظرفيت هر24 -186
   گردد؟3

   تايي4 رديف 6) 2     تايي3 رديف 8) 1
   تايي8 رديف 3) 4     تايي6 رديف 4) 3

از عايقي با ثابت    طور كامل     به را   2Cي خازن   اگر فضاي بين دو صفحه    .  هوا است  2Cتخت ي خازن     ي بين دو صفحه     در مدار شكل زير، فاصله     -187
  شود؟  پر كنيم، انرژي الكتريكي ذخيره شده در اين خازن چند برابر مي2kالكتريك دي

1(2
3     2(25

18   

3(16
9     4(32

27  
  
  
  
  

  دقيقه40: قت پيشنهاديو
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ـ           چـه تعـداد الكتـرون را مـي         ، انرژي الكتريكـي   kWh32با صرف  -188  بـه زمـين منتقـل       V20 پتانـسيل الكتريكـي    اتـوان از يـك كـره ب
|)C/|e(كرد؟ 191061   

1( 261063 /  2(251027 /   3(251063 /   4(261027 /  
  شود؟ هاي مدار چند برابر مي ، ظرفيت معادل خازنk، با بسته شدن كليد مقابلدر مدار شكل  -189

1(5
12     2(15

16   

3(10
1     4(15

8   

FCدو خازن تخت   -190  FC و 21  هـا را از مولدشـان    سپس آن. كنيم مي پر V5 وV10هاي  با اختالف پتانسيلترتيب  و به را جداگانه42
انـرژي   U واتـصال هـا قبـل از     انرژي الكتريكي كل ذخيره شده در خازنUاگر. كنيم  را به هم وصل مي    ها        نام آن   جدا كرده و صفحات هم    

باشد،ها  و پس از برقراري تعادل بين آنديگر   به يكاتصالبعد از  ها  در آنالكتريكي كل ذخيره شده
U

U؟ كدام است  

1(9
1  2(27

1  3(27
8   4(9

8  

 2C و 1Cهـاي    برابر با مجموع انرژي الكتريكي ذخيـره شـده در خـازن            4Cدر مدار شكل زير، اگر انرژي الكتريكي ذخيره شده در خازن           -191
)UUU(باشد 214 3، انرژي الكتريكي ذخيره شده در خازنC باشد؟ ژول ميميكرو چند  

1( 300   
2 (400  
3( 100   
4 (50  

 بـا    با تعويض جاي دو رنگ آبي و سـبز         ،ير باشند، در مقاومت كربني شكل ز      6 و   5،  1ترتيب بيانگر اعداد      اي، سبز و آبي به      هاي قهوه   اگر رنگ  -192
  ؟شود ه تغييري ايجاد ميمقاومت الكتريكي آن چ مقداردر  ،ديگر يك

  .يابد  اهم افزايش مي90) 2   .يابد  اهم كاهش مي90 )1
  .يابد  اهم كاهش مي56) 4   .يابد  اهم افزايش مي56 )3

 چنـد   Aضريب دمايي مقاومت    . دهد  نشان مي ها     آن  برحسب تغييرات دماي    را B و   Aي مجزاي   هاشكل زير، نمودار مقاومت الكتريكي رسانا      -193
   است؟Bت ممقاودمايي برابر ضريب 

1( 2    2(2
1   

3(9
10    4 (10

9  

  ولت است؟  ي مولد چند نيروي محركه.  زير استنمودار تغييرات توان مفيد يك مولد برحسب شدت جريان گرفته شده از آن، مطابق شكل -194
1 (25/1  
2 (5/2   
3 (6/1   
4 (5  

  است؟R3چند برابر توان مصرفي مقاومتR2توان مصرفي مقاومت، رو در شكل روبه -195
1( 6    2( 24    

3(6
1    4(24

1   
  
  

 
R3
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 به ترتيب از راست به چپ چگونه تغيير ،دهند  نشان ميآل  ايدهو آمپرسنج آل ايده، اعدادي كه ولت سنج k ، با بستن كليدزيرمدار شكل در  -196
  كنند؟ مي

  .يابد  مي كاهش- يابد  ميافزايش) 1
  .يابد مي  افزايش- يابد مي كاهش) 2
  .يابد مي  كاهش- يابد مي كاهش) 3
  .يابد مي ايش افز- يابد مي افزايش) 4

 دهد، چند آمپر است؟  آل نشان مي رو، عددي كه آمپرسنج ايده در مدار شكل روبه -197

1( 16
5    2( 16

7    

3( 32
17    4 (32

19  

   چند آمپر است؟4 باشد، جريان گذرنده از مقاومتA2 برابر با اهمي2مقاومت در شكل زير، اگر جريان گذرنده از  -198
1( 1     
2 (2   
3( 3     
4 (4  

baاگر. ، قسمتي از يك مدار الكتريكي استزيرشكل  -199 VV ولت باشد،10  با برابر ca VV چند ولت است؟   
1 (3    
2 (5/4    
3 (6    
4 (5/10  

رباها  اي نزديك، باالي آهن  ي مغناطيسي را در فاصله اگر يك عقربه. ربا نشان داده شده است  هاي ميدان مغناطيسي ميان دو آهن        شكل زير، خط   در -200
  د؟تواند بايست يك از حاالت زير مي ي مغناطيسي در كدام  قرار دهيم، عقربه)Oي  نقطه (ربا و بر روي عمودمنصف خط واصل دو آهن

1(     

2 (  

3 (    

4 (  

v بار الكتريكي منفي با سرعت      يك ، زير مطابق شكل  -201
) وارد بـر آن از طـرف ميـدان         الكترومغناطيـسي   در حركت است و نيروي      ) سو درون

Fمغناطيسي،
؟  تواند باشد  ميجهت ميدان مغناطيسي كدام.  است  

1(     2(  
3(     4 (  

الكتروني با سرعت   -202
s

m5105



مغناطيـسي  در ميـدان    اگـر   . دوش آن مي وارد   ،است A5حامل جريان كه   ي ا طور عمود بر محور سيملوله       به 

/N به بزرگي  اي  ، نيروي الكترومغناطيسي  درون سيملوله نواخت   يك 161061   متر اين سـيملوله چنـد دور          در هر سانتي   ،شود   وارد    بر آن
,|C/|e(   دارد؟ دحلقه وجو

A

m.T
( 197 1061104    

1( 20     2 (1000  
3 (10    4 (200  
  
 محل انجام محاسبات  
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ترتيـب   انـد، بـه   ديگـر قـرار گرفتـه        از يـك   cm25ي   صفحه و در فاصـله      كه بر روي يك    )2( و   )1( راست، بلند و موازي       رساناي از دو سيم   -203
AIهاي  جريان 81  و AI 32       سيم راست و بلند ديگري بـا شـدت جريـان          . كند   در خالف جهت هم عبور ميA/I 513      را در چنـد 
ي الكترومغناطيسي وارد بر آن از طـرف دو سـيم   هانيروبرايند  قرار دهيم تا ها آنبه موازات  ي دو سيم و       ر صفحه د ،)1(متري از سيم      سانتي

  صفر باشد؟با ديگر برابر 
1( 15     2 (40   
  .به جهت جريان در سيم سوم بستگي دارد) 4     10 )3

بزرگي ميـدان   . آمپر جاري است، عمود بر هم قرار دارند       5/0، كه در هر يك جريان       cm5 و   cm10هاي     هم مركز به شعاع     رساناي ي  دو حلقه  -204
(ها چند تسال است؟  ، در مركز حلقهها  از اين جريانمغناطيسي حاصل

A

m.T
( 71012   

1 (6103     2 (6109     
3 (61033     4 (61053   

   است؟نادرستهاي زير در مورد مواد پارامغناطيس  يك از گزينه كدام -205
  .ي مغناطيسي ندارند  دوقطبي مغناطيسي دارند اما حوزه)1
  .ها در مواد پارامغناطيس كامالً منظم است گيري دوقطبي جهت) 2
  .كنند دا مي در يك ميدان مغناطيسي خارجي قوي خاصيت مغناطيسي پي)3
  .رود ها از بين مي  با حذف ميدان مغناطيسي خارجي، خاصيت مغناطيسي در آن) 4

  مغناطيـسي   ميدان هاي   تسال قرار دارد و حول يكي از قطرهايش كه عمود بر خط            2/0  به بزرگي  نواخت   ميدان مغناطيسي يك    يك اي درون   حلقه -206
3104 برابر باگذرد مي حلقهترين شارمغناطيسي كه از  بيشاگر  .چرخد است، مي  متر مربع است؟  مساحت اين حلقه چند سانتي،باشد وبر 

1 (25  2 (50  3 (100    4 (200  

 و با سرعت ثابت    cm30طول   به ACي رساناي     مطابق شكل زير، ميله    -207
s

m15   2000 به بزرگـي     نواختي هاي ميدان مغناطيسي يك      عمود بر خط 
CA يعنيACي  اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر ميله. كند گاؤس حركت مي VV چند ولت است؟   

1( 90-  
2 (9/0-  
3( 90     
4 (9/0  

  افتد؟ ها مي ، چه اتفاقي براي حلقهkبالفاصله پس از بسته شدن كليد . فاقد جريان هستند) 2( و )1(هاي  در شكل زير، حلقه -208
  .شوند  هر دو حلقه جذب سيملوله مي)1
  .شوند هر دو حلقه از سيملوله دفع مي) 2
  .شود از آن دور مي) 1(ي  به سيملوله نزديك و حلقه) 2(ي  حلقه) 3
  .شود  از آن دور مي)2( ي  به سيملوله نزديك و حلقه) 1(ي  حلقه) 4

، tي    اگر در لحظه  . گذرد   مي 10 است از رسانايي با مقاومت الكتريكي      A1مقدار آن برابر با    كه بيشينه    Hz50جريان متناوبي با بسامد    -209
  شود؟  ميV5 اختالف پتانسيل دو سر رسانا براي اولين بار برابر با،اي برحسب ثانيه هيچ جرياني از رسانا عبور نكند، در چه لحظه

1(50
1     2(100

1   

3(300
1     4(600

1  

 ذخيره  انرژي مغناطيسي طي اين مدتاگر. گذرد  آمپر مي  4 دور حلقه است، جريان الكتريكي متغيري از صفر تا           200 شامل    كه اي  از سيملوله  -210
/Jي شده در سيملوله به اندازه    بوده است؟ وبري سيملوله چند  تغيير كند، تغييرات شار مغناطيسي عبوري از هر حلقه40

1(310     2(3102    
3(3104      4 (410  
  
 محل انجام محاسبات  
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 2      شيمي  
 

  است؟ نادرستكدام عبارت زير -211

  .ايزوتوپ پرتوزاي هيدروژن است) T(تريتيم ) 1
  .هايي كه همگي با هم برابرند تكه شده است، تكه كوانتيده به معناي تكه) 2
  . هم انرژي هستند، الكترونيي  موجود در يك اليهيها ي زير اليه  همه،در اتم هيدروژن) 3
  .  الكترون را دارد6 حداكثر گنجايش pهر اوربيتال) 4

345ها در يون ها و نوترون اگر تفاوت شمار الكترون -212 A است؟ نادرست كدام مطلب، باشد6 برابر  

  . زيراليه توسط الكترون اشغال شده است5ي اصلي و  ، سه اليه3Aدر ساختار يون) 1
  . استA ،31 با عنصر   هم دورهي عنصر اصلنعدد اتمي اولي) 2
  . هم گروه استAc89 با عنصرAعنصر ) 3
  . است32OAصورت  بهA فرمول اكسيد عنصر) 4

ها را از راست به       گزينه ( وجود دارد؟  lm و چند الكترون با مشخصات     2lترتيب چند الكترون با مشخصات كوانتومي        به ،Ag47در اتم  -213
 .)چپ بخوانيد

1 (20- 20    2 (19- 19  
3 (20- 19    4 (19- 20  

   است؟نادرست Mي اتم خنثاي  ختم شود، كدام مطلب درباره25s به2Mاگر آرايش الكتروني يون -214
  . تشكيل دهد2MOتواند اكسيدي با فرمول مي) 2  . است50عدد اتمي آن برابر ) 1
  .شود بين سومين و چهارمين يونش متوالي آن، جهش بزرگي ديده مي) 4  .ي آن از الكترون اشغال شده است  زيراليه11) 3

 ؟شته باشـد  وجود دا تواند     مي اتمدر يك    lm و چند اوربيتال با    2lتناوبي، حداكثر چند الكترون با    عناصر دوره چهارم جدول     بين  در   -215
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(

1 (10-16    2 (10-8  
3 (5-16    4 (5-8  

  است؟ نادرستكدام مطلب -216

  . جاي دارد17 گروه  وي جدول تناوبي در تناوب دومترين نافلز در ميان عنصرها فعال) 1
  .تر است  كم جدول تناوبي اول و دومهاي پذيري شيميايي فلزهاي واسطه نسبت به فلزهاي گروه واكنش) 2
  .واند برم را از محلول پتاسيم برميد آزادكندت محلول آب يد مي) 3
  . باالتر استK(19( از پتاسيم20)Ca(ي ذوب كلسيم نقطه) 4

 كدام مطلب ، يك گاز تك اتمي باشدDاگر . اند قرار گرفتهتناوبي  ل در جدو)از چپ به راست (ترتيب عدد اتمي  بهF,E,D,C,B,Aعناصر -217
 درست است؟

  . استB بيش از Aانرژي نخستين يونش ) 2    . استFترين شعاع اتمي متعلق به  بيش) 1
  . استC بيش از Eالكترونگاتيوي ) 4  .است 2BO با باالترين عدد اكسايشBفرمول اكسيد ) 3

، كدام مطلب در مورد )ها  عنصر اول جدول تناوبي نسبت به عدد اتمي آن       20نمودار تغييرات انرژي نخستين يونش      (رو،    با توجه به شكل روبه     -218
   درست است؟F وB،Dعنصرهاي

  .در طبيعت به حالت آزاد وجود دارند) 1

  .ي جدول تناوبي تعلق دارند به يك دوره) 2

    .ستتر ا  كمE وA،Cها در مقايسه با عنصرهاي پذيري آن واكنش) 3

  .دارند قرار در نمودار تغيير شعاع اتمي نسبت به عدد اتمي، در نقاط ماكزيمم) 4

  
  
  

  دقيقه35: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات

 از  به يكي بايد   است و شما     كتاب پايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كهدانش
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هاي   سؤال دو دسته
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)mol.kJ(IE

FEDCBA
1

1414149112439961004782
عنصر



   است؟نادرسترو، كه بخشي از جدول تناوبي عنصرهاست، كدام مطلب  با توجه به جدول روبه -219
  .تر است ، كوچكG در مقايسه با شعاع اتمي Hشعاع اتمي ) 1
  .تر است  بيشEيوي اتم  از الكترونگاتAالكترونگاتيوي اتم ) 2
  .تر است  كمC و يا اتم A در مقايسه با اتم Bانرژي نخستين يونش اتم ) 3
  . الكترون است7 و 6، 5 به ترتيب داراي C و A ،Bهاي  آخرين زيراليه اشغال شده اتم) 4

)IE(هاي جدول زير، كه انرژي نخستين يونش با توجه به داده -220  دهد، كدام مطلب درست است؟ لي جدول تناوبي را نشان ميشش عنصر متوا1

1(Eهاست ، عنصري از گروه هالوژن.    
2(Fعنصري از گروه ،IAجدول تناوبي است .  
3 (AوBپذير هستند ش فلزهاي بسيار واكن.  
4(CباD2تركيبي يوني با فرمول شيمياييCDدهند تشكيل مي .  

ه و   جاي داشت   ... و گروه    ...تواند در تناوب       مي X الكترون باشد، عنصر     36داراي  ) با آرايش الكتروني گاز نجيب     ( Xاگر يون تك اتمي عنصر       -221
    .  تشكيل دهد...با اكسيژن، اكسيدي با فرمول 

VIAXO - چهارم)1 2  2(چهارم - IVAXO 3  
163-پنجم) 3 XO    4 (1732 -پنجم OX   

 تر است؟ تر و از تركيب سمت چپ كم ت راست بيشاز تركيب سمترتيب  به 3AlFدر كدام گزينه انرژي شبكه بلور -222

1(ONa,MgO 2    2(MgO,OAl 32  
3(23 MgF,AlBr    4(2MgCl,MgO  

 از   ...هـا در تركيـب رديـف        ها به شمار آنيون     با نسبت شمار كاتيون    II از ستون  ...ها در تركيب رديف       ها به شمار كاتيون     نسبت شمار آنيون   -223
 . رو، برابر است  جدول روبهIستون 

1 (1 ،2    
2( 3 ،4     
3( 2 ،3   

4 (4 ،1   
OH.CONaي  گرم از نمك آبپوشيده   58/8اي به جرم      نمونه -224 232 /g ، پس از گرم كردن به جرم  10  چند درصـد از جـرم   . رسيده است723

)mol.g:H,C,O,Na(آب نمونه، جدا شده است؟ 11121623   
1(  80    2 (85  
3 (90    4 (95  

  تر است؟ انرژي كدام پيوند بيش -225
1 (H - Cl      2 (Cl - Cl   
3 (Br - Br     4 (H - Br   
  
  
  

  ستون  
  II  I  رديف

  سفاتسزيم ف  كلسيم هيدروژن فسفات  1
  روي پركلرات  كرومات ليتيم دي  2
  سديم هيدروژن سولفات  پتاسيم پرمنگنات  3
  منيزيم هيپوكلريت  آلومينيم كلرات  4

 

 
VIIA VIA VA IVA IIIA  

C  B A     2  

    F E O 3  

      H G 4  
 

 محل انجام محاسبات
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با توجه به ساختار چهاروجهي     -226





















 O

O

X

O

O
|

|
 اكسايش كدام اسـت؟   عدد   با باالترين     آن ل اكسيد چيست و فرمو  X، پايدارترين يون عنصر     

 .)كنند ي هشتايي پيروي مي ها از قاعده ي اتم ها را از راست به چپ بخوانيد و همه گزينه(

1(2
2 X,XO    2(X,OX 52    

3(2
3 X,XO    4(X,OX 72 

 كدام مقايسه درست است؟ -227

  . يكسان است3PCl و 3BClشكل هندسي ) 2  . است2BeClتر از  ، بزرگ3Oي پيوندي ي زاويه اندازه) 1
IHقطبيت پيوند ) 4    . استHClتر از   كمHIدماي جوش ) 3 تر از   كمClH است . 

 يـك  4SFاست و مولكول. . .  عدد اكسايش كربن در مولكول متانول برابر  .ها وجود دارد     اتم رد جفت الكترون ناپيوندي  . . . ،  . . . در مولكول    -228
 .است. . . مولكول 

1(392 SO,,،4112) 2    ناقطبي HClO,, ،قطبينا  
3(3112 ClF,,4122)4   ، قطبي SiF,,قطبي ،  

 كدام مطلب درست است؟ -229

هاي شكل فضايي يون) 1
3NOو 2

3COبرابر نيستهاي ناپيوندي دو يون  جفت الكترونشمار اما ؛ديگر است مشابه يك .  
  .ي چهار قلمرو الكتروني داردز اتم مرك،متان كه مولكولي ناقطبي استدر تركيب يدو) 2
  .هاي پيوندي بوده و اين مولكول، دو پيوند داتيو دارد هاي ناپيوندي دو برابر شمار جفت الكترون اكسيد، شمار جفت الكترون در مولكول گوگرد تري) 3
  .ها نابرابر است هاي پيوندي آن هايي قطبي بوده و شمار جفت الكترون ، مولكول2SO و3Oهاي مولكول) 4

تـر    ي شـيميايي آن بـيش       هاي ناپيوندي گونـه     ي شيميايي، اتم مركزي داراي پنج قلمرو الكتروني است و شمار جفت الكترون              در كدام گونه   -230
  است؟ 

1 (317 ClF    2 (535 BrF  

3 (
253 lCl    4 (454 XeF  

  شده، درست است؟ هاي پيشنهاد ي دماي جوش تركيب  كدام مقايسه درباره -231
1(2222 ClFBrI     2(HFHClHBrHI   
3(SHSeHTeHOH 2222    4(3333 SbHAsHPHNH    

3332نام هيدروكربني با فرمول -232

52

3

3 )CH(C)CH(

HC

C

CH

CH
|

|
كدام است؟  

  متيل هپتان ي تر-6 ،2، 2 - اتيل-6) 2  هگزان  تترامتيل-4 ،4، 2، 2) 1
   تترامتيل اوكتان-6 ،6، 2، 2) 4  متيل هپتان  تري-5 ،5، 2 - اتيل-2) 3
  
  
  

 محل انجام محاسبات
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  است؟نادرست كدام مطلب رو روبهدر مورد ساختار  -233

OHCولي آنفرمول مولك) 1   .است3020
  . جفت الكترون پيوندي است56داراي ) 2
  . اتم كربن با آرايش چهاروجهي است10سطح و م اتم كربن با آرايش 10داراي ) 3

5109 حدود متيل زاويه پيونديهاي گروههاي كربن موجود در  اتمگروه هيدروكسيل بوده و تنها يك داراي ) 4   . دارند/
  است؟نادرست مطلبكدام  -234

  .شود  محسوب ميتركيبات آروماتيكرين جزو ي مانند آسپفنول) 1
  . هگزين ايزومر ساختاري هستند-1 -متيل  تري-4 ،3، 3كتين با و ا-3 - متيل-2) 2
  . با هم اختالف دارندC اتم 4 و Hبنزن و نفتالن در دو اتم فرمول مولكولي ) 3
  .ه باالتر از ساختارهاي لوويس جداگانه آن استرانس هموانطح انرژي هيبريد رزودر مولكول اوزون س) 4

  .  اند... وجود دارد و هر يك از اين دو مولكول، ... يك پيوند ... مانند مولكول ...در ساختار مولكول  -235
   قطبي- سه گانه-)استيلن( اتين -هيدروژن سيانيد) 2     قطبي - دوگانه- استون- متانال)1
   قطبي- دوگانه- گوگرد دي اكسيد-كربن دي اكسيد) 4   ناقطبي- سه گانه- گوگرد تري اكسيد-بن مونو اكسيدكر) 3

  است؟متفاوتها  تعداد هيدروژن كدام تركيب با ساير تركيب -236

 اتانول) 4  اتانال) 3   اتانوآت متيل) 2  اتر متيل  دي) 1

 ؟نيست درست گزينهكدام  -237

  .هاي آروماتيك است ي هيدروكربن نفتالن از دسته) 2    .اتر است متيل  دماي جوش اتانول باالتر از دي)  1
 .فرمول تجربي سيكلوهگزان و بنزن، يكسان است) 4  .تر از اتان است تر از اتين و بيش پذيري اتن كم واكنش) 3

  ؟نيستكدام مقايسه درست  -238
OCNC: طول پيوند) 1   2 (خصلت يوني پيوند :ClCOSi   
CCOC: انرژي پيوند) 3   4 (تعداد پيوند كوواالنسي :HCNOCH 2  

 نام علمي آسپيرين چيست؟ -239

  اسيد  بنزوييك -)اوكسي استيل  (-2  )2  اسيد  ساليسيليك -)استيل اوكسي (-1) 1
  اسيد ساليسيليك  -) اوكسي متيل (-2) 4  اسيد  بنزوييك -)متيل اوكسي (-1 )3

  بيان شده است؟نادرستكاربرد كدام ابزار آزمايشگاهي  -240

  ها براي تهيه و نگهداري محلول: بالون حجمي) 1
  ها  براي برداشتن يا ريختن مقدارهاي دلخواه از محلول: مدرجپيپت ) 2
   جرم و جرم حجمي اجسامتعيينها و   از مايعيبراي برداشتن حجم معين: استوانه مدرج) 3
  ها ها يا محلول براي برداشتن يا ريختن مقدار مشخصي از مايع: بشر) 4

 محل انجام محاسبات
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 3      شيمي  
  

  صحيح است؟مطلبكدام  -241

  .هاي بسپارش و خنثي شدن اسيد و باز از نوع تركيب هستند واكنش) 1
  .شود تر از ليتيم هيدروكسيد استفاده مي  بيشپيماها هواي داخل فضاي يهف تصبراي) 2
  .شود ياي از اكسيد تشكيل م  سادهي بر اثر تماس مستقيم پتاسيم با هوا، روي سطح آن اليه) 3
  .نمايند جايي دوگانه با پتاسيم كرومات توليد رسوب مي طور جداگانه طي يك واكنش جابه نيترات هر يك به) II(هاي نقره نيترات و سرب  محلول) 4

  است؟ نادرستكدام مطلب -242

388ساليسيالت تركيبي به فرمول متيل) 1 OHCي و دارويي كاربرد دارددهنده به مواد غذاي  است كه به عنوان طعم.  
  .سديم آزيد الزم است  مولSTP( ،2در شرايط ( ليتر 2/67ي هواي خودرو با حجم  براي پر كردن يك كيسه) 2
  .كنند سيليسيم خالص را از واكنش سيليسيم تتراكلريد محلول و منيزيم بسيار خالص تهيه مي) 3
  .ي محدود كننده است دهنده  بنزين واكنش،كند  با سرعت معمولي حركت ميهنگام روشن كردن خودرو، اكسيژن و هنگامي كه خودرو) 4

  است؟سترناد مطلبكدام ) كرومات ي آمونيوم دي تجزيه(با در نظر گرفتن واكنش كوه آتشفشان  -243

  .اين واكنش است يكي از محصوالت g(OH2(ي اين است كه بشر وارونه نشان دهنده ي دروني هاي آب روي جداره قطره) 1
  .پودر نارنجي رنگ است و هر دو محلول در آب هستندصورت  بهو جامد توليد شده  دارد  بلور سبز رنگ ي اوليه ماده) 2
  . است6ها  پس از موازنه مجموع ضرايب فرآورده) 3
  .واكنش تجزيه، اما گرماده است) 4

  هاي زير درست است؟ ي واكنش كدام مطلب درباره -244

  

)g(Cl)g(SO)g(ClSO)IV

)s(NaHCO)III

)s(Cu)aq(ZnCl)s(Zn)aq(CuCl)II

)g(O)s(KNO)s(KNO)I C

2222

3

22

22
500

3 22







 





  

  .جايي دوگانه است  از نوع جابهIIواكنش ) 1
  .گيرد  است، انجام مي ، به صورتي كه معادله آن نوشته شدهIواكنش ) 2
  . است6ها برابر  هاي مولي فرآورده ، مجموع ضريب)III(ي واكنش  كردن معادله پس از كامل و موازنه) 3
  .شود  آزاد ميSTPهاي گازي در شرايط   ليتر فرآورده2/11دهنده،  ش مول واكن25/0، به ازاي مصرف )IV(در واكنش ) 4

  است؟نادرستكدام عبارت  -245

  .هاي تركيبي گازها، توسط گيلوساك وضع شد قانون نسبت) 1

  . ليتر حجم دارد4/22، هر مول از گازها، atm1 و فشار Cدر دماي) 2
  . گرم اكسيژن دارد10 گرم گاز هيدروژن حجمي برابر حجم 10اندارد، در شرايط است) 3
  .براساس قانون آووگادرو، در فشار و دماي ثابت، يك مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابري دارند) 4

246- mL50 موالر نقره نيترات و      2 محلول mL50   موالر آهن    5/0 محلول )III (      دهنده محـدود     واكنش. . . كنيم،    كلريد را با هم وارد واكنش مي
1  . شود گرم رسوب تشكيل مي. . .  و  استكننده

33
1 2425143   mol.g)NO(Fe,mol.g/AgCl 

  35/14 -نقره نيترات) 2    587/3 -نقره نيترات) 1
  7625/10 -كلريد) III(آهن ) 4  05/6 -كلريد) III(آهن ) 3

باشد، چند ليتـر اكـسيژن بـا    % 92اكسيد، در صورتي كه بازده درصدي واكنش       با كربن دي  % 80وص  ل با خ   گرم ليتيم پراكسيد   30از واكنش    -247
161چگالي L.g/شود؟  حاصل مي  )mol.g:O,Li( 1167  

1 (6/9  2 (8/4  3 (6  4 (22/5  
  
  
  

  دقيقه35: قت پيشنهاديو

  محاسباتمحل انجام



  21 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

248- X     درصد خالص را با    80 گرم فلز روي mL100 5دهيم، اگر   سيد واكنش مي  ا   هيدروكلريك
1 HCl         ين م پس از تمام شدن روي باقي بماند و ه

)mol.gZn( كدام است؟ Xمقدارخنثي شود،  NaOH موالر 2 محلول mL50 باHClي مانده  باقيمقدار 165  

1(g/ 2516  2(g13  3(g/ 410  4(g/ 3120  
DBAي شـروع واكـنش گـازي     اگر شكل داده شده مربوط بـه لحظـه       -249 423    باشـد و هـر ذره را معـادل mol/ ، بگيـريم  در نظـر  50

ها را از راسـت بـه    گزينه (گردد؟  توليد ميDماند و چند مول  ي اضافي باقي مي   چند مول از ماده    ؟ي محدود كننده كدام است      هدهند  واكنش
 .)چپ بخوانيد

1 (B ،2 ،4  
2 (A ،1 ،6  
3 (A ،1 ،8  
4 (B ،2 ،6 

اشد، فرمول آنيون اين تركيـب يـوني،         درصد كلسيم ب   9/22 درصد اكسيژن و     6/36 درصد كلر،    5/40اگر يك تركيب يوني از كلسيم داراي         -250
)mol.g:Ca,/Cl,O(كدام است؟  14053516   

1(
2ClO  2(

4ClO  3(
3ClO  4(2

22OCl  
g(O)s(CONa)g(CO)s(ONa(:براساس واكنش  -251 232222 222        2 گرم 088/0، اگر هر ليتر هوا، دارايCO   ،گـرم سـديم     2/31باشـد 

)mol.g:Na,O,C(كند؟  موجود در چند ليتر هوا، كفايت مي2COپراكسيد براي جذب گاز 1231612  

1 (100  2 (150  3 (200  4 (250  
 .) را اعدادي مثبت در نظر بگيريدy و xو ها را از راست به چپ بخوانيد  گزينه (:از اند ترتيب عبارت  بهd و a ،b ،cبا توجه به جدول زير موارد  -252

)mol.kJ(H 1  معادله فرآيند  نوع آنتالپي  
a 

H  )g(Ar)l(Arتبخير   
c b 

)g(NH)g(H)g(N 322 2
3

2
1

  
242+  d )g(Cl)g(Cl 22   

1( xHyH  ،،، پيوندتشكيل
  2( xHxH  ،،، سوختنپيوند

  
3( xHyH  ،،، تشكيلپيوند

  4( xHyH  ،،، پيوندتشكيل
  

g(HC(آنتالپي تفكيك  -253 6 براي شكستن  . كيلوژول بر مول است    1660 و   2272ترتيب برابر     ها به   دهنده آن   هاي تشكيل    به اتم  g(CH4( و 42
1 

CCپيوندمول  چند كيلوژول انرژي نياز است؟ )mol.gC( 112  

1 (612  2 (102  3 (51  4 (204  
 فلز روي با g/1258 كيلوژول برمول است، از واكنش-480و  -160ترتيب برابر   بهaq(ZnCl2( وHCl)aq(كه آنتالپي تشكيل با توجه به اين -254

 در شـرايط  2Hچگـالي گـاز  . (شود  توليد مي2Hليتر گاز. . . كيلوژول گرما آزاد شده و   . . . ،  HCl درصد با مقدار كافي محلول       80خلوص  
)mol.g:H,Zn(.)  گرم بر ليتر است8/0آزمايش برابر  1

2 265 ) به چپ بخوانيدها را از راست گزينه (. 

1 (160 ،24/2    2 (160 ،25/0  
3 (16 ،24/2    4 (16 ،25/0  

kJ/Hواكنش -255 257،)g(NO)g(ON 242 2كدام نتيجه درست است؟،كند  در دماي مناسب تا حدي خود به خودي پيشرفت مي  

  . استS در حال افزايش هستند و لذايي گازها دليل خود به خودي بودن واكنش، اين است كه طي پيشرفت واكنش مول) 1
  .دليل خود به خودي بودن واكنش، افزايش سطح آنتالپي در حين واكنش است) 2
  .تر است و به همين دليل واكنش خود به خودي است  بيش42ON در مقايسه با2NOجنب و جوش هر مولكول) 3
  . واكنش خود به خودي استلذا در اين واكنش مساعد هستند و SوHهر دو عامل) 4
  
  

 محل انجام محاسبات



  22 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 :تر باشد  آن بيشي هاي سازنده  يونيهاي آبپوش مجموع انرژي قدر مطلق  انرژي شبكه بلور يك نمك از قدر مطلقاگر -256

  .پذيري اين نمك در آب افزايش خواهد يافت با كاهش دما، ميزان انحالل) 1
  . نمك همراه با كاهش آنتروپي و كاهش سطح انرژي خواهد بود فرآيند انحالل) 2
  .بر اثر حل شدن اين نمك در آب، دماي آب كاهش خواهد يافت) 3
  .يابد افزايش ميهاي آب  ولكولدر فرآيند انحالل، ميانگين انرژي جنبشي م) 4

   است؟نادرستگيرد، كدام عبارت  ي واكنش سوختن پروپان كه در فشار ثابت انجام مي درباره -257
    .دهد ي واكنش، روي محيط كار انجام مي سامانه) 1
2 (Eارز گرماي مبادله شده بين سامانه و محيط است واكنش، هم.  
    .دهد انرژي گرمايي به محيط انتقال ميسامانه، مقداري ) 3
  . است13ي آن، برابر  ي موازنه شده هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب) 4

  :رو هاي روبه با توجه به واكنش -258

kJH,)g(HF)g(F)g(H

kJH,)g(HC)g(H)s(C

kJH,)g(CF)g(F)s(C

5372
5222

6802

22

422

42













  

Hواكنش  :)g(HF)g(CF)g(F)g(HC 426 4242 چند كيلو ژول است؟ ،  
1 (2856-  2 (2684-  3( 2566-  4 (2486-  

 سطح انرژي همراه    ... زيرا با    ...خودي     خودبه ...توان دريافت كه در دماي معمولي، واكنش          ها، مي    آن Hهاي زير و مقدار     با توجه به واكنش    -259
 . است... در مورد آن Sاست و عالمت 

kJ/H,)g(CO)g(OH)g(CO)g(H)I 138222  

kJH,)g(O)l(OH)aq(OH)II 18822 2222  

1 (I-2   منفي- افزايش- است (II-مثبت- كاهش- است   
3 (I-4   مثبت- كاهش- نيست (II-منفي- افزايش- نيست   

  ؟ در كدام گزينه همه مواد نامحلول هستند -260
1(24242 CuCl,SO)NH(,PbI   2(332 )OH(Cr,COK,PbS  
3(42243 SOAg,)PO(Ca,BaO  4(CuI,ClHg,CuO 22  

 D و A  ،B ،Cمواد  . گيري كرده است    ها را اندازه    ي انجماد آن    ي جوش و نقطه     آموزي چند محلول آبي را طبق جدول زير انتخاب و نقطه            دانش -261
/Cي ي انجماد آب به اندازه   ، نقطه )غيرفرار(شونده    ي حل   ك موالل ذره  به ازاي ي  (توانند باشند؟     ترتيب كدام مواد مي     به 861ي   پايين و نقطه

/Cي  جوش آب به اندازه 520رود  باال مي(. 

   كلسيم كلريد- پتاسيم نيترات- شكر-شكر) 1
   پتاسيم نيترات - سديم كلريد- شكر-شكر) 2
   كلسيم كلريد-پتاسيم نيترات - اتانول-اتانول) 3
   پتاسيم نيترات - سديم كلريد- اتانول-اتانول) 4

  ذرات كلوييدي كدام است؟نشدننشين  علت ته -262

  ها  حركت دايمي و نامنظم آن )2    ها وجود اثر تيندال در آن) 1
  ها  آن ي ميان ها و جاذبه  ذرهوجود بار الكتريكي روي سطح) 4  ها ي ميان آن ها و دافعه  وجود بار الكتريكي روي سطح آن)3

  است؟نادرستكدام مطلب  -263

  .تر است ي غير فرار از حالل خالص آن بيش ي حل شونده نقطه جوش هر محلول داراي ماده) 1
  .كند هاي روغن پخش شده در آب را پايدار مي  قطره، امولسيون، با ايجادصابون) 2
  .ود داردمرغ وج ي تخم لسيتين امولسيوني است كه در زرده) 3
  . صابون جامد نمك سديم اسيد چرب و صابون مايع نمك پتاسيم يا آمونيوم اسيد چرب است) 4
 محل انجام محاسبات  

 A B C D شونده ي حل نوع ماده

 1 1 2 1 غلظت موالل محلول آبي

 C( 52/100 04/101 04/101 56/101(ي جوش محلول شروع نقطه

ي انجماد  شروع نقطه
 C((محلول

86/1- 72/3- 72/3- 58/5- 

 



  23 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

ـ رجدرصـد  .  آب اسـت g100 درg30 برابـر  C15 و در دماي   g45 برابر C60 در دماي  Aپذيري ماده     انحالل -264 در سـير شـده   ي محلـول  م
121 برابرC15چگالي محلول در دماي   (ترتيب كدام است؟       به C15 و غلظت موالر محلول در دماي      C60دماي mL.g/   و جـرم مـولي 
 .)ها تقريبي هستند اعداد گزينه (.) مول استبر گرم 75 برابر Aماده 

   موالر7/3 درصد، 45) 2     موالر7/3 درصد، 31) 1
   موالر56/2 درصد، 31) 4    موالر56/2 درصد، 45) 3

   هاي جدول زير، كدام مقايسه درست است؟ با توجه به داده -265
  كلريد كلسيم  كلريد سديم  شكر  ي حل شده ماده

  2/1  5/1  2  غلظت موالل محلول آبي

  C(  1t  2t  3t(وع انجماد محلول آبي دماي شر

1( 321 ttt   2 (231 ttt   3 (213 ttt   4 (123 ttt   
  )ها ي آن با فرض برابر بودن موالليته(ي انجماد باالتري است؟   در آب داراي نقطههاي زير يك از تركيب  محلول كدام -266

  سديم كلريد) 2    سديم سولفات) 1
  آلومينيم نيترات) 4    گلوكز) 3

  است؟نادرستكدام عبارت  -267

  . هاي پوششي كاربرد دارد در رنگ) تينر(كننده  هگزان، به عنوان رقيق) 1
  . شوند ار باال بهتر در آب حل ميگازها، در دماي پايين و فش) 2
  . شود ترين حالل صنعتي است كه به هر ميزان با آب مخلوط مي اتانول، مهم) 3
  . شود  گرم آب باشد، كم محلول ناميده مي100شونده در   گرم حل1 تا 01/0پذيري آن بين  اي كه انحالل  ماده) 4

  تر است؟ ير بيشهاي آبي ز يك از محلول ي جوش كدام در فشار معين نقطه -268
   موالل شكر 2) 2    موالل پتاسيم نيترات2) 1
   موالل سديم كلريد1) 4     موالل كلسيم كلريد1) 3

23 مول   2/0 از يك محلول كادميم نيترات، مقدار        mL400در -269 )NO(Cd  1118اگر غلظت اين محلول     .  وجود دارد L.g    م مـولي    باشـد، جـر
  نيترات، چند گرم بر مول است؟كادميم

1 (236    2(  118  
3( 148    4 (214  

 اند؟  به ترتيب از راست به چپ كدامB و Aاگر غلظت موالل دو محلول زير با هم برابر باشد،  -270

  -07/1 و 4/100) 1

   -71/0 و 4/100) 2

  -71/0 و 6/100) 3

   -07/1 و 6/100) 4

  
  
  

 محل انجام محاسبات

  محلول آبي شكر  محلول آبي كلسيم كلريد          
CAي جوش       نقطه          C/    ي جوش نقطه2100
C/   ي انجماد نقطهCB  ي انجماد نقطه132

200mL100mL



 

   
  

  .هاي زير با دقت پاسخ دهيد به سؤالبعد از پايان آزمون لطفاً 

  شروع به موقع

ي  هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ زمان(شود؟  ي شما به موقع شروع مي  در حوزهآزمونآيا  -293

  .)نظرخواهي آمده است
  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود ت آغاز ميبله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سر وق) 1

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي  به سؤالگويي پاسخ) 3

  متأخرين

  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي  دانشآيا  -294

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند)  حتي گاهي اوقات پس از آنو(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1

  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

  .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه فراد متأخر بعداً وارد حوزه ميبله، ا) 4

  مراقبان

  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -295

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2    خيلي خوب) 1

  ي پاسخ تشريحي دفترچه توزيع –پايان آزمون 

ي پاسخ  دفترچهي شما توزيع  در حوزه.  تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود پاسخي  دفترچههاي كانون، بايد  طبق مقررات آزمون -296

   چگونه است؟تشريحي
  .شود ها گذاشته مي  در كنار صندليي پاسخ تشريحي دفترچهدر اواخر آزمون، ) 1

  .شود مي  داده ي پاسخ تشريحي دفترچهكنند،  زه را زودتر ترك ميبه افرادي كه حو) 2

  .شود  توزيع ميي پاسخ تشريحي دفترچهبرگ،  آوري پاسخ در هنگام جمع) 3

  .شود  توزيع ميي پاسخ تشريحي دفترچهبرگ،  آوري پاسخ پس از اتمام جمع) 4

   ترك حوزه–پايان آزمون 

  شود؟ ي ترك حوزه داده مي  از پايان آزمون اجازهي شما به داوطلبان قبل آيا در حوزه -297

   گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

  گاه خير، هيچ) 4            به ندرت) 3

  ارزيابي آزمون

  كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -298

 ضعيف) 4  توسطم) 3  خوب) 2    خيلي خوب) 1

 شود؟آيا مقررات آزمون اجرا مي:نظرخواهي
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