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 فباال حروف ترتيب به طراحان 
 

  شناسيزمين

 لو حميدرضا ميرعالي  -اسدي فالح آرين -امير شهباززاده -بهاره خيرخواه -محمد چالجور -روزبه اسحاقيان

 داد ملونديمهر -اصل رضا عباسي -بهرام طالبي -حبيب شفيعي -آرش رحيمي-حسين حاجيلو-رضا پورحسيني-عباس اميدوار-محسن اسماعيلي-حسين اسفيني -كاظم اجاللي رياضي
 ميالد منصوري

  شناسيزيست

 سينا نادري -بهرام ميرحبيبي -هادي كمشي -علي كرامت -حميد راهواره -فرد اميرحسين بهروزي -محسن اميرسبتكي -مازيار اعتمادزاده

  سعيد منبري -سيده محمدصادق مام -مصطفي كياني –ران بهادر كام-محمدعلي عباسي-فرشيد رسولي-محسن پيگان-اميرحسين برادران-اسماعيل امارم -محمد اسدي فيزيك
احسان هادوي-نيما نوروزي-حامد نسياني -محمد نادري

عطـايي   فرشيد -زهره صفايي -مصطفي ساالري -آبادي مصطفي رستم -عليمحمديموسي خياط-سيمامهيار خوش-مسعود جعفري-نظرحامد پويان-عبدالحميد اميني-نتاج اكبر ابراهيم شيمي
 محمدرضا وسگري -زاده علي نوري -فرشاد ميرزايي-علي مؤيدي-امير قاسمي-عي فرزاد تبار-زادهحسن عيسي-اهللا عليزادهروح-زواره محمد عظيميان
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 فرزانه دانايي محمدحسين پروردي – برادراناميرحسين  -هادي پالور–محمد خندان–مهرداد ملونديلوييميثم حمزهحسين حاجيلو رياضي

 زاده  آبادي الهام ملك – سپيده نجفي-مازيار اعتمادزاده–حميد راهواره فرد حسين بهروزيامير علي كرامت شناسي زيست
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 3:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 شناسي  زمين     
 

 شود؟ شناسي مربوط مي هاي علم زمين يك از شاخه ترتيب به كدام ي موارد زير به مطالعه -1
: Aي زمين ي پوسته دهنده بررسي ساختارهاي تشكيل 
: Bهاي آذرين در درون زمين نفوذ توده 
: Cها كمك شدت گرانش سنگ زمين به يي ساختمان درون مطالعه 
: Dعلت توزيع غيريكنواخت عناصر در زمين 

 پترولوژي –شناسي  رسوب –شناسي اقتصادي  زمين –شناسي مهندسي  زمين) 1
 محيطي  شناسي زيست زمين –پترولوژي  – شناسي آب زمين – تكتونيك) 2
 شناسي رسوب –شناسي مهندسي  زمين –پترولوژي  -يشناس رسوب) 3
 ژئوشيمي  –ژئوفيزيك  –پترولوژي  -تكتونيك) 4

 شناسي مهندسي مرتبط است؟ ي زمين كدام يك از موارد زير به شاخه -2
 ي ساختار دروني زمين مطالعه) 1
 ها بندي و تركيب سنگ هاي تشكيل، منشأ، رده بررسي شيوه) 2
 ها مواد حاصل از فرسايش كوه نشيني انتقال و تهيندهاي آي فر مطالعه) 3 

 هاي مواد سطحي زمين از نظر نفوذپذيري بررسي رفتار و ويژگي) 4
16ميزان بخار آب موجود در هوا در دماي  -3 C  گرم در  12كه گنجايش هوا در آن دما برابر  در صورتي( ؟قدر است درصد چه 81و رطوبت نسبي

 ).مكعب باشد هر متر
1 (5/12  2 (72/9  3 (7/6  4 (67/0 

 . . . درصد رسيده باشد،  80درصد به  40آن از  هوايي كه رطوبت نسبيدر  -4
 .جذب بخار آب دو برابر بوده است) 1
 .افت دماي هوا قابل توجه بوده است) 2
 .گيري داشته است رطوبت مطلق آن كاهش چشم) 3
 .گرم اضافه شده است 40جم آن، مقدار گرم بخار آب در واحد ح) 4

 ؟نيستي ارتفاع ابرهاي مختلف از سطح زمين صحيح  كدام گزينه براي مقايسه -5
 استراتوسآلتواستراتوسسيروس) 2 كومولوسآلتواستراتوسسيروكومولوس) 1
 كومولوسآلتواستراتوسآلتوكومولوس) 4 سيروكومولوسآلتواستراتوسسيرواستراتوس) 3

 دارد؟ مدت طوالني روشن نگه  شكن خود را به هاي مه بايد چراغ، ي اتومبيل با عبور از ميان كدام ابر يك راننده -6
 آلتوكومولوس) 4 آلتواستراتوس) 3 استراتوس) 2  كومولوس) 1

 گذارد؟ را پشت سر مي عوارضچنانچه يك كشتي تحقيقاتي در مسير مشخص شده حركت كند، به ترتيب كدام  -7
 خيز قاره -شيب قاره -فالت قاره )1
 يدشت مغاك -خيز قاره -ي قاره حاشيه )2
 دشت مغاكي -شيب قاره -فالت قاره )3
 درازگودال -شيب قاره -فالت قاره )4

 است؟ از بقيه تر يك از اعماق زير بيش م در كدا هاي نزديك استوا احتمال حفظ و نگهداري گازهاي محلول در آب دريا -8

 دريا  نزديك سطح آب) 4 متري 100) 3 متري 200) 2  متري 400) 1
 . . .دهد كه با افزايش عرض جغرافيايي  نشان ميجنوبي  60شمالي تا  60از عرض جغرافيايي ي اقيانوس اطلس هاي سطح مطالعات در آب -9

 .يابد چگالي آب افزايش و دماي آن كاهش مي )1
 .يابند دما و شوري آب افزايش مي )2
 .يابد دماي آب افزايش و شوري كاهش مي )3
 .دنياب چگالي و دماي آب كاهش مي )4

 .آيد حساب مي به. . . هاي اقيانوسي بخشي از  شناسي حوضه حد زمين -10
 خيز قاره )4 ي قاره حاشيه )3 دشت مغاكي )2  فالت قاره )1

 دقيقه15: قت پيشنهاديو



 4:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شناسي زمين
 

 ؟باشد نميي زير صحيح  ها گزينهاز  يك كدام -11
  .استسخت  هاي از نوع آبمعموالً تي هاي كربنا آب موجود در سنگ )1
 .اند شيرينحاوي آب دار موجود در رسوبات آبرفتي معموالً  هاي آب اليه )2
 .شود تر مي بيشزيرزميني شويم، ميزان شوري آب  تر به محل تغذيه نزديك  دار هرچه از محل تخليه ي آب در يك اليه )3
 .شود خاك منطقه براي كشاورزي مي ي تهويه باعث نامساعدشدن تبخير آب از منطقه )4

 قدر است؟ رود چه ميزان آبدهي عبور كند،  خانهدقيقه از مقطع عرضي يك رود 5/2مترمكعب آب درمدت  600كه  در صورتي -12
1( 4  2( 24  3( 2  4( 240 

 .گيرد قرار مي. . .  ي تحت فشار، سطح پيزومتريك پس از حفر چاه در يك سفره -13
 تر يا باالتر از سطح زمين پايين) 2  زمينفقط باالتر از سطح ) 1
 ي تغذيه تر يا باالتر از سطح منطقه پايين) 4 تر يا باالتر از سطح ايستابي پايين) 3

 ؟نيستعبارت زير صحيح كدام  -14

 .يابد با وجود گياهان در يك منطقه، ميزان رواناب كاهش مي) 1
 .ها با هم بستگي دارد اط آني منافذ و ارتب اندازه ها و رسوبات به تخلخل در سنگ) 2
 .هاي زيرزميني در امتداد مسيرهاي منحني شكل است تر جريان آب بيش) 3
 .تواند آبخوان تشكيل دهد هاي كائولن نمي از سنگ  اي پوشيده منطقه) 4

  اند؟ كدام) ترتيب به(فلز و نافلز  ترين فلز، شبه ي جامد زمين، فراوان در ساختار پوسته -15

  اكسيژن –كربن  –سيليسيم ) 2  كربن –يم سيليس –آهن ) 1
 اكسيژن –سيليسيم  –آلومينيم ) 4  اكسيژن –كلسيم  –آهن ) 3

 ؟دهد را نشان مياطالعات مربوط به كدام  مقابل جدول -16
  كلسيت) 2   هاليت) 1
 فيروزه) 4   گالن) 3

ي كدام ويژگي اين  ها نشانه اين شكل. شود ي شكسته ميشكل با ضربه زدن چكش بر روي يك كاني ناشناس، آن كاني به قطعات تقريباً هم -17
 كاني است؟

 ها شكل اتصال بنيان) 4 تركيب شيميايي  )3 ميزان سختي) 2 نوع رخ) 1
 و شكل بلور اوژيت چگونه است؟ پالژيوكالزهارخ  -18

 جهتي و سوزني سه )2  يسوزنجهتي و  يك )1
 دوجهتي و منشوري )4  منشوريجهتي و  سه )3

هاي نفت و  ل حفاري چاهصورت پودر در تركيب گ شدن به پس از آسياب. . . ها و  ي سرعت نوترون كننده عنوان كم رآكتورهاي اتمي بهدر . . .  -19
 .شوند كار برده مي گاز به

   گارنت، آپاتيت )1
 گارنت، باريت )2
   گرافيت، باريت )3
 گرافيت، آپاتيت )4

 )از راست به چپ. (هستند. . . و . . . تي ي سخ ترتيب داراي درجه ياقوت و آمتيست به -20

1( 10- 5/7 
2( 8- 6 
3( 8- 5/7 
4( 9- 7 

 تركيب رخ جال
 لريدك تيهج سه يغيرفلز



 5:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

 

 محل انجام محاسبات

  پايه رياضي      
 

اگر  -21 3 2A x R | x      و 1 2B x R | x     آنگاهA B كدام است؟ 

1 (1 2( , )  2 (3( , )    3 (3 2( , )  4 (  
 

2ي  در مورد معادله -22
2 3 5 2 3
2 2 2 21
x x
x xx
 

 
 

 ، كدام گزينه صحيح است؟
 .فقط يك جواب منفي دارد) 2 .فقط يك جواب مثبت دارد) 1
 .جواب حقيقي ندارد )4 .يك جواب مثبت و يك جواب منفي دارد) 3

xي  ي جواب نامعادله چند عدد صحيح در مجموعه -23
x x




 
2 3

4  وجود دارد؟ 2

 2) 4 1) 3 شمار بي) 2 صفر) 1
آماري كدام  ي نوع مطالعه. سال خود را به اجرا گذاشته است 40ي بانك اطالعاتي در مورد كاركنان باالي  ي تهيه يك سازمان دولتي، پروژه -24

 است؟
 سرشماري) 4 بندي دسته) 3 اي گيري مرحله نمونه) 2 گيري تصادفي نمونه) 1

تر از چارك اول و  هاي كوچك با حذف داده،  ،1، 4، 8، 19، 21، 22، 22، 25، 27، 30، 32، 45، 54، 55، 60هاي  در داده -25
 ؟يابد قدر كاهش مي ي تغييرات چه نهدام  ر از چارك سوم،ت بزرگ

1 (45 2 (46 3 (47 4 (48 
a. است 150مساحت سطح زير نمودار چندبر فراواني جدول زير  -26 b كدام است؟ 

40 50[ , ]30 40[ , )20 30[ , ) 10 20[ , ) 0 10[ ,  ها حدود دسته (
1b5a 3 فراواني مطلق 

1 (7 2 (6 3 (5 4 (4 

1و  72ترتيب برابر  ي آماري به داده 12مجموع و ضريب تغييرات   -27
ي  داده 15به آنان افزوده شود، واريانس  9و  6، 3هاي  اگر داده. است 3

 جديد كدام است؟

1( 4 4/ 2 (4 5/ 3( 4 6/ 4 (4 7/ 
 dي اين وزنه از سطح زمين،  ثانيه بعد از آغاز حركت، فاصله tرود؛  طور پيوسته باال و پايين مي اي به انتهاي يك فنر متصل است و به وزنه -28

9كه  طوري متر است، به نتيسا 2 4 11 2 3d / / cos( t )    .ها عبور  اي كه اين وزنه از آن ترين نقطه ي بين باالترين و پايين فاصله
 متر است؟  كند، چند سانتي مي

1 (22/8 2 (2/9 3 (21/13 4 (4/18 
 چند درجه است؟ . شده استشعاع دايره بريده نصف  طول هب، كماني مركزي ي زاويهاضالع ، توسط يك دايرهدر  -29

1 (1
2 2 (1 3 (90


 4 (180


 

 كدام است؟ x2باشد، مقدار 3مساحت مثلث مقابل برابر  اگر -30

1 (20 2 3  
2 (40 12 3 
3 (10 4 3  
4 (40 6 3 
 

 دقيقه40: قت پيشنهاديو



 6:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

 

 محل انجام محاسبات

1عبارت  -31 10 20tan tan   با كدام گزينه برابر است؟ 

1( 4
3 2 (1

10cos  3( 1
20cos  4 (2 40tan  

1اگر  -32
2 2cot( x)
   4باشد، حاصلtan(x ) كدام است؟ 

1( 1
2 2 (1

3 3( 1
2 4 (1

3 

12اگر  -33 2 5sin x cos x    باشد، مقدارtan x كدام است؟ 

1يا  3) 1
2 2 (3 1يا

1يا  2) 3 2
3 4 (2 1يا

3 

نيمساز خارجي يكي از . تر است بيش درجه 10ي  هاي ديگر به اندازه ي رأس از سه برابر هر كدام از زاويه زاويه ،الساقين در يك مثلث متساوي -34
 كند؟ يه قطع ميها، امتداد ضلع مقابل را با كدام زاو زاويه

1 (39  2 (68  3 (73  4 (34  
2 اي با طول اضالع قائم الزاويه در مثلث قائم -35 4 و 5  كدام است؟ ،تر وتر از ضلع قائم بزرگ وارد برارتفاع ي پاي  ، فاصله5

1 (8
5

 2 (5 3 (3 5 4 (2 

 كدام است؟ ABDمساحت مثلث رو،  با توجه به شكل روبه -36
1 (24  
2 (27 
3 (30  
4 (36 

ˆABC ،3در مثلث   -37 ˆA B ي  نقطه. استM از رأس  2ي  به فاصلهC  روي ضلعBC  2طوري قرار گرفته است كهˆ ˆBAM CAM .
3ACاگر  گاه طول  ، آنBM كدام است؟ 

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

 كنند؟ ديگر را قطع مي اند، با چه نسبتي هم ضلعي منتظم كه متقاطع دو قطر كوچك يك شش  -38

1( 1
2 2 (1

3 3 (3
3 4 (2

2 

حجم حاصل از دوران هر دو . است شده واحد مماس 2اي بر چهار ضلع يك مربع به طول ضلع  مطابق شكل، دايره -39
 چند واحد مكعب است؟ ABسطح سايه زده شده حول 

1(  2 (2
3
 3( 4

3
 4 (3

2
 

1داخل مكعب مستطيلي به ابعاد  -40 2 2 2, ,ي بين  حجم ناحيه. ضلعي منتظم قرار گرفته است ي هشت ترين منشور قائم با قاعده بزرگ
 مكعب مستطيل و منشور كدام است؟

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



 7:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  پيش اختصاصي شناسي  زيست
 

 شناسي  زيست           
 

 كند؟تكميل مي نادرستيطور  گزينه عبارت زير را به كدام -41

  ». . .زجاجيه. . . زالليه  ،در يك فرد سالم«

  .در تماس با عدسي است –همانند  )1
 .در تماس با عنبيه است –برخالف  )2
  .شودعدسي مي ي هسبب تغذي –برخالف  )3
 .خارجي چشم در تماس باشد ي هتواند با الي مي –همانند  )4

 . . .  شكل مقابل بخشي از گوش -42

 .دهد كه در تماس مستقيم با اتريكول استمياني را نشان مي )1

 .دهد كه در تماس مستقيم با ساكول استدروني را نشان مي )2

 .كنددهد كه امواج صوتي را به پيام عصبي تبديل ميرا نشان مي )3

 .شوندهاي آن تحريك ميگيرنده ،ر اثر حركت سردهد كه درا نشان مي )4

 ؟نيستدر يك انسان سالم موقعيت كدام يك در مغز انسان صحيح  -43
 .درخت زندگي بخش خاكستري است كه در مخچه قرار دارد )1
 .بطن چهارم مغز بين مخچه و پل مغزي واقع است )2
 .فيز واقع استاپي ي هاي چهارگانه بين مخچه و غدهبرجستگي )3
 .مغز در باالي پل مغزي قرار دارد ي باالترين بخش ساقهدر مغز مياني  )4

 كدام عبارت صحيح است؟ -44
 .گيردبويايي در لُب بويايي صورت مي ي توسط گيرنده اولين انتقال پيام عصبي )1
 .دهدترين حساسيت را نشان مي هاي اصلي بيشي چشايي به يكي از مزههر سلول جوانه )2
 .ي صماخ به درستي مرتعش شودشود پردهجايي هوا بين گوش دروني و حلق، سبب مي هستاش با جاباُ شيپور )3
 .يابدتدريج كاهش ميي عدسي، بينايي بهدر آب مرواريد برخالف پيرچشمي، به دليل كدر شدن مايع تغذيه كننده )4

 . . .  اي كه هر ماده -45
 .ي مخدر استاد شود، مادههاي فرد معت نورونسبب تغيير عملكرد طبيعي ) 1
 .از نورون خارج شود، اثر سريع و كوتاه مدت دارد ،ي آكسونيهاي پايانهاز طريق وزيكول )2
 .مغزي عبور كند –تواند از سد خوني مي ،نقش دارد به عنوان سوخت اصلي هاي مغزيدر متابوليسم سلول )3
 .ي انسان شود ي رودههاي خونتواند جذب مويرگنمي ،محلول در چربي باشد )4

 . . .  توانند نمياند،  ها قرار دارند و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اي كه در نوك بطن هاي ماهيچه در انسان، رشته -46
 .ي تارهاي ميوكارد دهليزها شوند سبب انقباض همه) 2  .هاي هر دو بطن شوند زمان سلول سبب انقباض هم) 1
 .ي مغز، فعاليت خود را تغيير دهندتحت تأثير ساقه) 4  .هاي سيني نقش داشته باشند هدر باز شدن دريچ) 3

 . . .  شركت دارند. . .   كه در يهايپروتئين -47
 .   هاي پيوندي ترشح شوندهاي بافتممكن نيست از سلول –نخستين خط دفاعي بدن ) 1
 .شوندمي توليدهاي بافت پيوندي ي توسط سلولهمگ –دومين خط دفاعي بدن  )2
 .                              شوندهمگي قبل از ورود آنتي ژن به بدن توليد مي –نخستين خط دفاعي بدن ) 3
 .ممكن نيست درون سلول كامل و فعال شوند –دومين خط دفاعي بدن ) 4

 كند؟ درستي تكميل مي  ي زير را به چند مورد جمله -48
 ». . . هر سلول خوني «

  .  شكل استفاگوسيتوز دارد، داراي حركت آميبي كه -الف
 .ي دياپدز، نياز به تغيير شكل داردبراي پديده -ب
 .   گرددپس از دياپدز از خون خارج شود، به خون برنميكه  -ج
 .تواند سلول خاطره بسازدكند، نميپرفورين ترشح ميكه  -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 دقيقه  40: قت پيشنهاديو



 8:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  پيش اختصاصي شناسي  زيست
 

   است؟ ستنادر كدام عبارت در مورد انسان -49
 .      شوندهاي خوني ميها تجزيه شده و اسيدهاي چرب و گليسرول جذب مويرگدر هيپرتيروئيديسم، چربي) 1
 .شوندبينايي مي تارهاي عصبي موجب هدايت جهشي پيام عصبي در عصب  كردن هاي نوروگليا با عايق سلول) 2
  .          هاي غدد چربي شودسلولي  سبب تغيير اندازه ،توانددمختار ميخو بيعصدستگاه ) 3
 .شودهاي مفصل زانو كاسته ميكليه، از استحكام رباط فوقاز حد بخش قشري  در اثر فعاليت بيش) 4

 .است. . .  همانند  بافت پوششي. . .  پوششي بافت  -50
 يهالگلومرول، مكعبي تك –نفرون  ي لوله) 2  دار  نايژك انتهايي، مژك -هاي ششيخانه )1
 دار ي مژك اليهاي تككولون افقي، استوانه –فالوپ ي لوله )4 غشاي موكوزي        داراي ناي،  –پروتئين مكمل  ي سازنده )3

 . . . دور ي هپيچ خورد ي هلول. . .  نزديك ي هخوردپيچ ي هآنزيم انيدراز كربنيك خون در لول محصوالتيكي از  -51
 .تواند از خون خارج شودفقط در جهت شيب غلظت خود مي –برخالف ) 2 .دتواند از خون خارج شوخود مي فقط برخالف شيب غلظت –همانند ) 1
 .د به خون برگرددتوانفقط در جهت شيب غلظت خود مي –همانند  )4 .دتواند به خون برگردفقط برخالف شيب غلظت خود مي –برخالف ) 3

  . . . ترين نقش را در تنفس آرام و طبيعي دارد، هماي كه م شدن عضله. . . با همزمان در يك فرد،  -52
 .شود هاي هوايي تسهيل مي باز شدن كيسه – مسطحغير) 2  .كند جناغ سينه به سمت جلو حركت مي –مسطح ) 1
 .يابدها افزايش ميباقيمانده در شش مقدار هوايِ –مسطح ) 4 .كنند ها به سمت باال و بيرون حركت مي دنده –غير مسطح ) 3

   نمايد؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي -53
 ». . . كه  ايماهيچه ي گوارش انسان هر اليه ي در لوله« 
 .طولي است ي ي پيوندي در تماس است، ماهيچه با اليه) 1
 .در حركت دودي نقش دارد، صاف و حلقوي است) 2
 .در تماس با صفاق استهاي دوكي تشكيل شده باشد و از سلولاست صورت طولي به) 3
 .شوداي بوده و به آهستگي منقبض ميهاي تك هستهداراي سلول ،بند استدر تماس با روده) 4

 .به خون برگردد كانال ي به واسطهكليه . . .  در بخش تواند نميكليه به كمك پمپ بازجذب شود، . . .  ي كه در بخشا ماده -54

 قشري –مركزي  )2   مركزي –مركزي ) 1
 يمركز – قشري) 4    قشري –قشري ) 4

 . . .  ها،توانند همانند نوتروفيل مي ،. . . ي  همه -55
 .تا بيش از يك سال زنده بمانند -هايي كه ليزوزوم فراوان دارند آگرانولوسيت) 1
 .ي رگي بسازند ي گشادكننده نوعي ماده -هايي كه تحرك زيادي دارند گرانولوسيت) 2
 .ها را ببلعند با صرف انرژي، ميكروب -كنند در دفاع غيراختصاصي شركت ميهايي كه  آگرانولوسيت) 3
 .ي ضد انعقاد خون ترشح كنند نوعي ماده -ها هستند ايي كه در گروه فاگوسيته گرانولوسيت) 4

 چند مورد در ارتباط با اسكلت دروني انسان صحيح است؟ -56

 .گ خوني سيستم هاورس ديگر ارتباط خوني دارددر يك بافت استخواني، رگ خوني يك سيستم هاورس با ر -الف
 .اندشوند و همگي با مايع مفصلي در تماسهاي متحرك مي ب اتصال دو استخوان در محل مفصلها موج رباط -ب
 .ها ايجاد كندنبين دندامتر  بر سانتيكيلوگرم  100معادل  يتواند نيروي ها ميهاي جمجمه است كه به كمك ماهيچهفك پايين يكي از استخوان -ج
 .اي با جناغ مفصل نداردهر استخواني كه با جناغ مفصل داشته باشد، دنده است ولي هر دنده -د
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4  

 . . . شود در دستگاه تنفس انسان در هر بخشي كه هوا مرطوب مي -57

 .ن فعاليت دارندي موسيكنندههاي ترشحدر آن بخش سلول )2  .دار حضور داردبافت پوششي مژه )1
 .بافت پوششي در تماس با غشاي پايه است )4  .شودآن بخش با هواي مرده پر مي )3
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 ؟نداردهاي بدن انسان مغايرت گذاري با ماهيچه توجه به شكل چند نام با -58

1( 3  
2( 2   
3( 1   
 كدام هيچ )4

 .تدليل قطعي بر آلودگي بدن انسان  به يك بيماري واگير اس . . . توليد -59
 مكمل  هاي پروتئين )4 پادتن )3 پرفورين )2 اينترفرون )1

 است؟ نادرست ي چهارسر رانكدام عبارت در مورد عضله -60
 .اند اند، اكتينمتصل Zكه به خط  اي شونده پروتئيني منقبض هايي آن رشتهدرون هر تارچه )1
 .شودمي ي آندوپالسمي صاف وارداز شبكه يهايهاي آن بخشدرون ميوفيبريل )2
 .شودهاي دستگاه عصبي پيكري، طول ساركومرهاي آن كوتاه مي ي زير زانو به دنبال تحريك نوروندر انعكاس زردپ )3
 .شودناپديد مي ي بسيار روشن ين و ميوزين آن كوتاه شده و صفحههاي اكتهاي ايزوتونيك، طول رشتهبه دنبال انقباض )4

   .زمان و زودتر از بقيه باشد هم . . . تواند با بافت مي. . . در رويان انسان با توجه به شروع نمو اندام، پيدايش بافت  -61
 عصبي  –سنگفرشي ساده ) 2  صاف ي ماهيچه –سنگفرشي ساده ) 1
 اورسداراي سيستم ترشح ه –ي سورفاكتانت ترشح كننده) 4  ي صاف ماهيچه –ي اسكلتي ماهيچه) 3

 دام عبارت صحيح است؟كسالم و بالغ زايي انسان  در مراحل اسپرم -62
 .گيردساز صورت ميهاي اسپرمثير هورمون محرك فوليكولي و در لولهتبديل اسپرماتيد به اسپرم تحت تأ )1
 .كروموزوم تك كروماتيدي است 46اسپرماتوسيت ثانويه برخالف اسپرماتوسيت اوليه، داراي ) 2
 .دهنداند كه طي پروفاز ساختارهاي چهاركروماتيدي تشكيل مييا ي زايندههاي اليهسلول ،هاگونياسپرماتو )3
 .ثانويه شبيه هم باشند هاي حاصل از تقسيم يك اسپرماتوسيتهاي جنسي سلولدر حالت طبيعي ممكن نيست كروموزوم )4

 دن نقش دارند؟دار بهاي مژهچند بخش زير در پردازش اطالعات ارسالي از سلول -63
   دستگاه ليمبيك  –الف 
  مخچه  -ب
   لوب گيجگاهي -ج
 تاالموس -د
1( 1   2( 2 3( 3 4( 4 

 .ساير موارد صحيح است. . . يدر ارتباط با دستگاه توليدمثلي يك مرد سالم به غير از گزينه -64
 .كندها را فراهم ميرمهاي وزيكول سمينال، انرژي الزم براي اسپمايعي سرشار از مواد قندي از غده )1
 .اي در انزال دخالت دارندهستهشكل تكهاي دوكيدستگاه عصبي محيطي به كمك سلول )2
 .كندهاي پروستات، مواد اسيديِ موجود در مسير رسيدن اسپرم به گامت ماده را خنثي ميمايع قليايي مترشحه از غده) 3
 .سازدريزند كه مثانه را به خارج بدن مرتبط ميمي يترشحات قليايي خود را به مجراي، يميزراهي از طريق مجراهاي –هاي پيازي غده )4

 . . . ، باريك  ي خاط رودهي مهر سلول جذب كننده -65
 .رساند مترمربع مي 250مساحت جذب را به  هزاران ريز پرز دارد كه )1
 .و يون سديم دارد ATPي حاصل از هيدروليز پروتئين، نياز به مصرف پاره تك براي جذب هر )2
 . ي آندوپالسمي صاف داردهاي شبكهبراي انتقال چربي به لنف، نياز به فعاليت آنزيم )3
 .و يون سديم دارد ATPساكاريدها، نياز به مصرف  ي حاصل از هيدروليز پليپارهبراي جذب هر تك )4

 از خون فعاليت دارد؟ي كدام ماده در حالت طبيعي، فقط در خارج  در بدن انسان سلول سازنده -66
 پادتن )4 روبين بيلي )3 ترومبوپالستين )2 هپارين )1

   نمايد؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي -67
 ». . . از نوار قلب انسان، . . . ي  در فاصله« 
1 (Q  تاR – ندنكهاي الكتريكي بافت گرهي به ميوكارد دهليزها سرايت ميپيام. 
2 (P  تاQ – شوندها ميهاي سيني قلب مانع از ورود خون به سرخرگهدريچ. 
3 (R  تاS – كنندهاي ميترال و سه لختي به سيتوپالسم نشت ميساركوپالسمي دريچه ي هاي شبكه كلسيم. 
4 (R  تاT – يابدها ناگهان رو به افزايش گذاشته و سپس ناگهان كاهش مينيروي انقباضي بطن. 

 ؟نداردبدن آنزيم وجود ي در ترشحات كدام غده -68
 آلپينه )4  مجاور پيلور  )3  اشكي  )2  بناگوشي   )1
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 . . . اندكه فقط يهايشوند قسمتي كه مراكز نظارت بر اعمال بدن ناميده ميهاي در دستگاه عصبي مركزي، بخش -69
 .انددستگاه ليمبيك با تاالموس و هيپوتاالموس در ارتباط از طريق )2 .كنندها رد و بدل ميهاي الكتريكي را بين اندامجفت عصب، پيام 43با  )1
 .دنشوالنخاع را شامل ميمياني، پل مغزي و بصل مغز )4 .        ها در تماس با نرم شامه قرار دارد بخش خاكستري آن )3

70- شود نميوارد . . . كارآمدترين حس بدن انسان به  اطالعات. 
 بيكليم )4 تاالموس )3 مخچه )2 نخاع )1

 است؟ نادرستي باريك انسان  ودهرموجود در گوارشي هاي  ي آنزيم ي همه كدام عبارت، درباره -71
 .شوند ساخته مي ي آندوپالسميابتدا توسط شبكه) 1
 .رسانندگوارش شيميايي را در محيط قليايي به انجام مي) 2
 .ندگرد زاد ميآي خود،  هاي سازنده توسط سلولزيستي تنها با صرف انرژي ) 3
 .شوند هايي با فضاهاي بين سلولي اندك، توليد مي توسط سلول) 4

 كند؟تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به -72
 ». . .  ،در فرد. . . .، ميزان هورمون . . .با  ي جنسي يك فرد سالم، هم زمان در طي چرخه«
 .يابد كاهش مي –وژن استر  –هاي فوليكولي  ي زرد رنگ از سلول آغاز تحليل توده) 1
 .استدر حال افزايش   – لوتئيني كننده  –ي قطبي تشكيل نخستين گويچهشدن به  نزديك) 2
 .نمايد شروع به كاهش مي –محرك فوليكولي  – آغاز رشد فوليكول پاره شده) 3
 .دنماي شروع به افزايش مي  –روژسترونپ –آزاد شدن اووسيت ثانويه از تخمدان) 4

 .شودنمي ديده. . . ي زندهسلول  ،انسان ي ك از نوزادان سالم متولد شدهدر بدن هيچ ي -73
   10Lبا يك نسخه ژنِ پروتئين ريبوزومي ) 2   1بدون ژنِ سيناپسين ) 1
 كنندهي آنزيم محدودبا ژن رمزكننده) 4   با يك جفت سانتريول )3

 هاي حركتي شركت كننده در اين انعكاس، درست است؟ ي نورون ارهبا در نظر گرفتن فرايند انعكاس زردپي زير زانو، چند مورد، درب -74
 .هاي رابط با نورون حسي ارتباط دارند نورون ي تنها به واسطه) ب  .باشند هاي طويل مي داراي دندريت) الف
 .ودشها به عصب مختلط وارد مي تار بلند آن) د .دفعاليت دار نخاع ها در بخش خاكستريجسم سلولي اين نورون) ج
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 . . .  در دستگاه لنفي انسان ممكن نيست،در حالت طبيعي  -75
 .كبوتري باشند ي ي النهها داراي دريچهرگ )2 .هاي بدن وارد شوند هاي لنفي در انتها به يكي از سياهرگ رگ )1
 . قسيم شوندهاي خاطره تسلول )4 .        هاي اسفنجي شودرنگ لنف وارد برآمدگيمايع بي )3

 . . .  هاي اووگونيدر انسان سلول -76
 . شوندوارد تقسيم ميوز مي LHو FSHهاي ي تخمداني به دنبال ترشح هورمونبار اتمام چرخه بعد از هر )1
 .ماننددهند كه تا سن بلوغ جنسي، بدون فعاليت باقي ميزاينده در تخمدان را تشكيل مي ي اليه )2
 .آيندهاي اووسيت اوليه پديد ميي رشد سلولواسطه هستند كه بهاي ديپلوئيدي هسلول) 3
 .دنشوهاي فوليكولي احاطه نميبرخالف اووسيت اوليه ولي همانند اووسيت ثانويه توسط سلول) 4

 . . . محلي كه تنگ مي شود  ،در بيماري آسم -77
 .درون شش واقع است )2  .ي ششي استهمان خانه )1
 .ترين مجراي تنفسي باشدتواند باريك نمي )4  . باقيمانده باشدتواند حاوي هواي نمي )3

 .كندترشح مي. . .  است كه تركيبات. . . پيلوري يك نوع باكتري  هليكوباكتر -78
 اسيدي –كروي  )4 قليايي –كروي  )3 ياسيد –مارپيچي  )2 قليايي –مارپيچي  )1

 . . . ته باشند، قطعاً رانويه بس ي در يك گره. . .  دارهاي دريچهوقتي كانال -79
 .در آن محل، پتانسيل آرامش برقرار است –زمان  سديمي و پتاسيمي، هم) 1
 .تر از داخل سلول است تراكم سديم بيرون سلول، بيش –زمان  سديمي و پتاسيمي، هم) 2
 .ها در بيرون نورون انباشته خواهند شدپتاسيم –سديمي ) 3
 .تر از پتاسيم خواهد بود ن سديم بيشپذيري غشا به يونفوذ –پتاسيمي ) 4

 ؟نيست از نوع مكانيكي گيرنده كدام -80
 
 

1                             ( 2                      (3                                    (4( 



 11:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

 2و  1 فيزيك      

 

 1Mي  بازتاب از آينه ياي باشد تا پرتو در چه محدوده ي  زاويه. است 120برابر  2Mو  1Mي تخت  ي بين دو آينه زاويه ،در شكل زير -81
 .)ي كافي بلند باشد اندازه به 2Mي  فرض كنيد طول آينه( برخورد كند؟ 2Mي  به آينهحتماً 

1 (60 90     

2( 0 60    

3( 60 120     

4( 0 120    

 ؟كند حركت ميچگونه نسبت به آينه تصوير آن   شود، ي محدب به آن نزديك  روي محور اصلي يك آينهو يك شيء با سرعت ثابت اگر  -82

  .شود با سرعت ثابت از آينه دور مي )1
 .شود با سرعت ثابت به آينه نزديك مي) 2
  .شود از آينه دور مي جسمتر از  مبا سرعت ك) 3
 .شود به آينه نزديك مي تر از جسم مبا سرعت كهر لحظه در ) 4

جسم را چنـد  . واقع استو عمود بر محور اصلي آن متر  سانتي 20ي كانوني  ي مقعر به فاصله متري از يك آينه سانتي 30ي  جسمي در فاصله -83
 ول شود؟حالت ادر طول تصوير با متر به آينه نزديك كنيم تا طول تصوير در حالت دوم برابر  سانتي

1( 5 2 (10 3 (15 4 (20 

مبـدأ مختصـات در نظـر گرفتـه شـود و       Oي  اگر نقطه. شود مي) 2(شفاف وارد محيط ) 1(شفاف پرتوي نوري از محيط  ،مطابق شكل زير -84

 به مختصات Bو  Aنقاط
2

2A
 4و

3B


سرعت نـور در  صورت نسبت سرعت نور در محيط دوم به  در اين ،باشندمطابق شكل روي پرتو  

37محيط اول كدام است؟  0 6(sin / )  

1( 4 2
5  

2 (5 2
8  

3 (4
3 

4 (3
4 

از  به يكياست و شما بايد  كتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج  دانش دقيقه 25: قت پيشنهاديو
 .پاسخ دهيد» 3زيك في« يا » 2و  1 فيزيك«هاي  سؤال  دو دسته



 12:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

 ؟به عدسي چند درجه استشده انحراف پرتوي خروجي نسبت به پرتوي تابيده ي  زاويه ،زيردر شكل  -85
1( 180  
2 (145  
3 (45 
4 (35 

 .ديوپتر است. . . ان آن و تو. . . عدسي  صورت در اين، باشدمتر  سانتي 10ي تصوير تا عدسي برابر  ترين فاصله بيشاگر در يك عدسي،  -86
 -10 واگرا،) 2   10 ،همگرا )1
 -20واگرا، ) 4   20 ،همگرا) 3

دوي هـر  ي كـانوني   ، محور اصلي آينه و عدسي مشترك و فاصـله مقابل در شكل -87
روي كـانون  كـه   Aي نوراني نقطه تصوير نهايي. باشد مي fها يكسان و برابر  آن

 شـود؟  اي از عدسي تشـكيل مـي   ، چگونه است و در چه فاصلهردعدسي قرار دا
 .)كند نميمستقيماً به آينه برخورد  Aي  هيچ پرتو نوري از نقطه(
 fحقيقي،  )1

2حقيقي، ) 2
f 

 fمجازي، ) 3

2مجازي، ) 4
f 

10سقوط به  20mاين جسم پس از سرعت . كنيم رها ميمشخص را از ارتفاعي  5kgبه جرم  يمجس -88 m
s

ار مقاومت هوا ك ي اندازه. رسد مي 

10چند ژول است؟ برابر با  ي طي شده اين فاصلهطي در جسم  يوبر ر N(g )
kg

 

1( 250 
2 (450 
3 (500 
4 (750 

جسـم  . شـود  مـي  وارد Fقرار دارد، نيروي افقي و ثابت  در حال سكون k جنبشي ضريب اصطكاك افقي به يبر جسمي كه روي سطح -89
 ،در اين مدت باشـد  Fكار نيروي با برابر  Wاگر . شود مي Kرابر باببه حركت درآمده و بعد از مدتي انرژي جنبشي آن تحت اثر اين نيرو 

 ؟درست استالزاماً  هاي زير گزينهاز  يك  كدام
1( W K 
2 (K W 
3 (W K 
4 (K W 



 13:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

20 ي اوليه افقي گرم با سرعت 300اي به جرم  گلوله -90 m
s

1000با ثابت  افقي به فنري  N
m

كه انـرژي   هنگامي. كند را فشرده مي و آن كند ميبرخورد  
 .)نظر شود از جرم فنر و اتالف انرژي صرف( متر فشرده شده است؟ فنر چند سانتي  برابر انرژي پتانسيل كشساني فنر است، 2جنبشي گلوله 

1( 10 2 (20 3 (30 4 (40 

10متر از ارتفاع يك متري كف اتاق با سرعت  2ارتفاع به درون يك اتاق را  mاي به جرم  گلوله -91 m
s

سمت پايين پرتـاب   بهقائم در راستاي  
گلوله پس از سومين برخورد با كـف   ،هدر شوددر آن لحظه نيمي از انرژي جنبشي گلوله در هر بار برخورد با سقف يا كف اتاق اگر . كنيم مي

10 ؟آيد متر نسبت به كف اتاق باال مي اتاق حداكثر تا چه ارتفاعي برحسب سانتي Ng )
kg

 و مقاومت هوا ناچيز است.( 

1( 5/62 2 (125 3 (50 4 (90 
 . . . كه  توان دريافت ي پخش عطر در هواي اتاق مي از پديده -92

 .شوند صورت همرفتي پخش مي ر بههاي عط مولكول )1
 .لغزند هاي عطر به آساني روي هم مي مولكول) 2
 .تر است هاي عطر از هوا كم نيروهاي چسبندگي مولكول) 3
 .اي هستند در هوا داراي حركت كاتوره ي عطرها مولكول )4

31هاي  چگالي ابترتيب  هب Bو  Aمخلوطي از دو مايع  -93 2 g/
cm

3800و   kg
m

  باشد، Bيك و نيم برابر جرم مايع  Aاگر جرم مايع . اريمد 

3چند دو مايع چگالي مخلوط 
kg
m

 .)نظر شود در اثر مخلوط كردن صرف از تغيير حجم( است؟ 

1( 250 2 (1000 3 (1300 4( 3125 
a)ابعاد   مكعب مستطيلي به -94 b c)a b c     و با چگالي 60ي  زاويه روي سطح شيبداري با ين رت بيش. قرار دارد ،نسبت به افق

 ).هستند SIابعاد و چگالي در (كدام گزينه است؟برابر با تواند بر سطح وارد كند  كعب مستطيل ميفشاري كه اين م

1( ga 2 (gc 3 (1
2 gb 4( 1

2 ga 
طور يكنواخت حرارت  اگر اين صفحه را به .در اختيار داريماست، اي  هايي مثلثي و دايره داراي حفرهمطابق شكل زير  ي فلزي كه يك صفحه -95

 .شود مي. . . و مثلث   روي دايره Bو  Aي  ي دو نقطه و فاصله. . . اي  دهيم، قطر سوراخ دايره
  كم –كم  )1
  زياد  –كم ) 2
  كم –زياد ) 3
 زياد  –زياد  )4

برابر  تر چند مكعب بزرگضلع درصد افزايش طول . دهيم مي ي يكسانگرما 2aضلع   و ديگري به aضلع   مسي، يكي بهتوپر به دو مكعب  -96
 تر است؟ مكعب كوچكطول ضلع درصد افزايش 

1( 4 2 (1
8 3 (1

2  4( 1 



 14:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 

 محل انجام محاسبات

اگر طول ميله را نصف كرده و بين همان دو منبع قرار . اي يكنواخت با طول و سطح مقطع مشخص بين دو منبع گرم و سرد قرار دارد ميله -97

 شود؟ ميحالت اول چند برابر از ميله گرما  ششارآهنگ د از ايجاد تعادل بعدهيم، 

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

4 

180ي  ليهو دماي او 210gبه جرم  يي آلومينيم يك قطعه -98 C  1 حاويرا در يك ظرف 8/ kg  16آب C 18اگر دماي تعادل  .اندازيم مي C 

900 آلـــــومينيماست؟ نشدهآلومينيم صرف باالبردن دماي آب ي  گرمايي انتقال يافتهچند ژول از انرژي  ،شود Jc )
kg C




4200 آبو   J(c
kg C




 

1( 11255 2 (16000 3 (15498  4( 15222 

 چگونه تغيير و چگالي آن چند درصد ،درصد افزايش دهيم 40را  درصد كاهش و فشار آن 20را  اگر دماي مطلق مقدار معيني گاز كامل -99

 كند؟ مي

  .يابد درصد افزايش مي 50 )1

 .يابد مي درصد كاهش 50) 2

  .يابد درصد افزايش مي 75) 3

 .يابد درصد كاهش مي 75 )4

به دو بخش كه هر دو حاوي گاز كامل  2kgو جرم  2100cmبه مساحت به ضخامت ناچيز و اي قائم توسط يك پيستون  استوانه يك سيلندر -100

) افقي( Bبه حالت ) عمودي( Aسيلندر را مطابق شكل از حالت . باشد مي 2kPaر گاز باالي پيستون است و فشا  باشند، تقسيم شده مي

اصطكاك پيستون با سيلندر ناچيز (شود؟  جا مي متر جابه پيستون چند سانتي  اگر دما در طول سيلندر ثابت و يكسان باشد،. دهيم قرار مي

10است و  N(g
kg

 

1( 16  

2 (24 

3 (6 

4( 5 

 
 



 15:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

 2و  1فيزيك  -) گواه  (شاهد  آزمون  

ي  متر از منبع نور و در فاصله 6ي  متر در فاصله 3اي به طول  ميله. ي از سطح زمين قرار دارد متر 9ي   اي نور در فاصله در شكل مقابل، يك منبع نقطه -101

    ست؟ي ميله روي پرده چند متر ا طول سايه. از يك پرده به صورت عمودي قرار دارد يمتر 2

1 (1 
 

2 (3 
 

3 (2 

4 (4 

جـا   متـر جابـه   سانتي 5كنيم، تصوير  متر به آينه نزديك مي سانتي 40جسم را . ي محدب قرار دارد متري از يك آينه سانتي 60ي  جسمي در فاصله -102

  متر است؟ شعاع انحناي آينه چند سانتي. شود مي
1 (30  2 (40  3 (50  4 (60  

اگـر ضـريب شكسـت    . شـود  خـارج مـي   ACمماس بـر   ACتابد و از وجه  منشور مي ABبه وجه  45ي با زاويه SIدر شكل مقابل، پرتو  -103

 أس منشور چند درجه است؟ي ر باشد، زاويه 2منشور

1 (30  

2 (60  

3 (75 

4 (90   

تري كنيم تا تصوير بزرگجا مي را جابه 20cmي كانوني بين شيء و پرده يك عدسي به فاصله. از يك پرده قرار دارد 90cmي يك شيء به فاصله -104

  متر است؟ي عدسي از پرده چند سانتيين حالت، فاصلهدر ا. از شيء روي پرده تشكيل شود
1 (20  2 (40  3(50  4 (60 

به ) fچند (شئ را حداقل چه اندازه . است  از آن قرار دارد، تصوير تشكيل داده 2fي  كه در فاصله ييئشاز  fي كانوني  يك عدسي همگرا به فاصله -105

  نمايي در حالت اول شود؟ برابر بزرگدو نمايي عدسي در اين حالت  گعدسي نزديك كنيم، تا بزر

1 (f   2 (2
3 f  3 (3

2 f  4 (1
2 f 

 دقيقه 15: قت پيشنهاديو



 16:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

ضريب اصطكاك سـطح  . رسد مي 8Jها به  جايي، مجموع انرژي جنبشي وزنه متر جابه 2شود و بعد از  ، سيستم از حال سكون رها ميزير شكل  در -106

210(قدر است ؟  افقي چه mg
s

 ها ناچيز است و جرم نخ و قرقره و اصطكاك آن(.  

1 (1/0 

2 (2/0 

3 (3/0 

4 (4/0 

اگر جسم از اين . ژول انرژي مصرف كرده است 100از سطح زمين به ارتفاع معين با سرعت ثابت، كيلوگرمي  2يك ماشين براي باال بردن يك جسم  -107

4كند و سرعت آن هنگام رسيدن به زمين  ارتفاع در شرايط خالء سقوط  5 m
s

  ماشين كدام است؟ ي باشد، بازده 

1 (7/0  2 (75/0  3 (8/0  4 (85/0 

متر آن داخل آب قرار  سانتي 8دهيم، به طوري كه  را كه دو سر آن باز است به طور قائم داخل ظرف آبي قرار مي متر سانتي 80مويين به طول  ي لوله -108

متر آن را داخل  سانتي 10متر گرفته و  سانتي 82اگر طول لوله را . آيد متر نسبت به سطح آزاد آب ظرف باال مي سانتي 12در داخل لوله، آب . گيرد مي

  شود؟ متر مي آمده در لوله نسبت به سطح آزاد آب چند سانتي ب باالآب كنيم، ارتفاع آ
1 (12  2 (14  3 (13  4 (10  

 اگر بعد از برقراري تعادل گرمايي، . اندازيمي سلسيوس ميدرجه 20گرم آب با دماي  250ي سلسيوس را درون درجه -20يك قطعه يخ با دماي  -109

  يخ اوليه چند گرم بوده است؟  ي م قطعهگرم يخ ذوب نشده باقي مانده باشد، جر 50

336 2 1 4 2f
J J JL , c / , c / )
g g.K g K

  


 .)و تبادل گرما فقط بين آب و يخ بوده است 

1 (50  2 (100  3 (250  4 (300 

ريـزيم و  جيوه مي 321cmاز لوله از طرف ب. است 21cmشكل در يك سطح قرار دارد و سطح مقطع لوله Uي در شكل زير، جيوه در دو طرف لوله -110

  .)شود دماي هواي داخل لوله ثابت فرض( متر جيوه است؟فشار هواي محيط چند سانتي. رسدمي 15cmارتفاع هوا در طرف بسته به 

1 (73  

2 (74 

3 (75  

4 (76 

 يخ يخ آب



 17:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

 3 فيزيك      

1اي  نقطهالكتريكي بار دو  -111 8q C   2و 2q C  12ي  فاصله  و به  در دو نقطهcm را بين دو بار  منفياي  يك بار نقطه. اند ديگر ثابت شده از يك
 كند؟ تغيير ميگونه جايي چ انرژي پتانسيل الكتريكي بار در اين جابه. كنيم جا مي جابهبا سرعت ثابت  Bي  تا نقطه Aي  مطابق شكل زير از نقطه

 .يابد افزايش مي) 1
 .يابد سپس كاهش ميو ابتدا افزايش ) 2
 .يابد كاهش مي) 3
 .يابد سپس افزايش مي و ابتدا كاهش) 4

را به كالهك يك الكتروسكوپ بـدون بـار نزديـك    باردار ي پالستيكي  تيغهاگر . دهيم مالش ميي پشمي  پارچهي پالستيكي را با  هتيغيك  -112
 ؟كدام استترتيب از راست به چپ  ها و كالهك الكتروسكوپ به ورقهعالمت بار الكتريكي كنيم، 

 منفي - ثبتم )4 منفي –منفي  )3 مثبت – نفيم )2 مثبت –مثبت  )1
 است؟ كدام 2Cخازن ذخيره شده در الكتريكي به انرژي  1Cشده در خازن  ذخيرهالكتريكي در شكل زير، نسبت انرژي  -113

1 (4
5 

 2 (32
25 

3 (25
8 

4 (1
2 

صـورت اخـتالف    كنيم در اين هم وصل مي ها را به نام آن از مدار جدا كرده و صفحات همرشدن پس از پرا  2Cو  1Cشكل زير، دو خازن در  -114
 ؟شود مي چند ولتپس از تعادل ها  پتانسيل دو سر آن

1 (30  2 (40
3 

3 (10  4 (20
3 

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  -115
 .كند است ولي هر بار متحركي جريان ايجاد نميآن ناشي از شارش بارهاي متحرك در يك رسانا جريان الكتريكي  )1

610ي  مرتبه ازاي آزاد در يك سيم مسي ه اي الكترون حركت كاتورهسرعت بزرگي  )2 m
s

 .ستا 
كنند كه  ها با سرعت سوق حركت مي شده و الكترون ها متوقف اي الكترون حركت كاتوره  ي فلزي اعمال كنيم، چه ميدان الكتريكي به يك قطعه چنان )3

 .شود موجب جريان الكتريكي در رسانا مي

1mmتر از  معموالً كممقدار آن است و  الكتريكي ايجاد شده خالف جهت ميدان  ها در يك رساناي فلزي، سرعت سوق الكترون )4
s

 .باشد مي 
1الكتريك با ضخامت  طور كامل با يك دي ي بين صفحات آن به توان به دو سر يك خازن تخت كه فاصله حداكثر ولتاژي كه مي -116 2/ mm 

ي به تخت شده در خازن  ي بار الكتريكي ذخيره بيشينه. باشد مي 6000Vپرشده است، اعمال كرد تا فروريزش الكتريكي رخ ندهد برابر با 
50ظرفيت  F 3الكتريك با ضخامت  كه از همان دي 6/ mm ؟نسوزدالكتريك  چند كولن باشد تا دي ر شده استپ 

1( 0 9/  2( 29 10  
3 (63 10  4( 0 03/ 

 دقيقه 25: قت پيشنهاديو



 18:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

دهند چـه   نشان ميآل  ايدهو آمپرسنج آل  ايدهسنج  كه ولت اعدادياز راست به چپ ترتيب  به مولد،زير با افزايش مقاومت دروني شكل مدار  در -117
 كند؟ تغييري مي

  افزايش –افزايش  )1
  افزايش –ثابت ) 2
  كاهش –كاهش  )3
 كاهش  – افزايش) 4

120مقاومت الكتريكي يك متر از سيمي در دماي  -118 C  20برابر 20ر دماي ن سيم دمتر از هما 5مقاومت . است C     چنـد اهـم اسـت؟

4ضريب دمايي مقاومت سيم ( 14 10
C




 ).است 

1( 98 2 (104 3( 100 4 (96 
 چند آمپر است؟برابر با دهد  نمايش ميآل  ايدهمقداري كه آمپرسنج زير در مدار شكل  -119

1( 4/2 

 2( 4/0 

 3 (2 

4 (3 

 باشد؟ مي 2Cذخيره شده در خازن الكتريكي چند برابر بار  1Cذخيره شده در خازن  الكتريكي ارب  ،زير در مدار شكل -120

1( 1 

2( 1
2 

3 (1
4 

4 (4 

نشان برحسب ولت چه عددي را آل  ايدهسنج  ولت ،وات باشد 18با اهمي برابر  2مقاومت در مصرفي الكتريكي توان اگر  ،زيردر مدار شكل  -121
 دهد؟ مي

1( 20 
2( 30 
3 (40 
4 (50 



 19:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

قرار  16Aحامل جريان  و ، بلنداز سيم راست 40cmي  در فاصله حلقهمركز . گذرد مي 2Aجريان  ،20cmشعاع  اي به حلقهاز ، مطابق شكل زير -122
7چند تسال است؟ حلقه ي ميدان مغناطيسي برايند در مركز  اندازه. گرفته است

0 4 10 3T.m , )
A

     ي كاغذ  و سطح حلقه عمود بر صفحه
 .)ي كاغذ است سيم حامل جريان منطبق بر صفحه و
1( 210 

2( 610 

3 (510 

4 (410 
. حركت هستندحال  هاي نشان داده شده در در جهت Iحامل جريانو بلند راست، ي باردار در اطراف سيم  چهار ذره  ،زير مطابق شكل -123

 ).ذرات و سيم همگي در يك صفحه قرار دارند(ي نشان داده شده در شكل، صفر است؟  نيروي مغناطيسي وارد بر كدام ذره در لحظه
1( 4   

2( 3  

3 (2   

4 (1 

1هاي  جريان ادو سيم ب ،زيرشكل  -124 2I A  2و 5I A هستند  ي كاغذ هر دو سيم موازي با يكديگر و عمود بر صفحه. دهد را نشان مي .
7چند نيوتون است؟  )2(بر يكاي طول سيم )1(سيم جريان نيروي مغناطيسي ناشي از  xي  مؤلفه

0 4 10 T.m( )
A

   

1( 52 4 10/    

 2( 66 4 10/  

 3 (53 2 10/      

 .اطالعات مسئله كافي نيست) 4

1هاي ا بزرگيبترتيب  بهو مغناطيسي   كيميدان الكتري دو -125 6 kV/
m

0و   4/ T كه راستاي ن متحرك بر يك الكترو اي گونه بهبوده و عمود هم  رب

كنند كه برايند نيروهاي وارد بر آن صفر  اثر مياست، راستا با بردار ميدان الكتريكي  و همميدان مغناطيسي راستاي حركت آن عمود بر 

mسرعت الكترون چند . شود مي
s

 .)نظر شود از نيروي وزن وارد بر الكترون صرف( است؟ 

1( 400    2( 4000   

3 (100    4( 1000 



 20:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

را در يك  Iهاي  روي يكديگر قرار دارند جريان طور موازي روبه ي مشابه كه به از دو حلقهمطابق شكل زير،  -126
بدون سرعت اوليه رها  (A) ها اي روي محور حلقه  ي باردار با بار منفي از نقطه اگر يك ذره. دهيم جهت عبور مي

  . . . ي شتاب آن اندازه  شود،

   .يابد ابتدا كاهش و سپس افزايش مي )1

 .يابد ابتدا افزايش و سپس كاهش مي )2
    .است gثابت و برابر ) 3 

 .برابر نيست gولي با است ثابت  )4
آن سطح خط عمود بر  مبدأ مختصات است و بردار نيم روي مركز آن كهقرار دارد طوري  xoyدر دستگاه مختصات  10cmاي به شعاع   حلقه -127

1 يكنواخت شار مغناطيسي گذرنده از حلقه توسط دو ميدان مغناطيسي. باشد مي xدر جهت محور  0 5B / i 


2Bو   j


برابر ) SIدر( 
)3ر است؟ چند وببا  )  
0 )2  صفر )1 015/  3 (0 045/ 4( 0 015/ 

شوند كه از  مشابه از ارتفاع معين رها مي آهنيي  حلقه  سهآزمايش مجزا، سه ي ط ل،مقابشكل  مطابق -128
كدام رابطه . گذرند ي آهني مي ميله 3ي  اي مشابه و از ميان حلقه هاي ميله ربا آهن 2و  1هاي  ميان حلقه

 ها است؟ زمان سقوط حلقهي درستي از  مقايسه

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

ترتيب از راست به چپ از چه نوعي  به Cو  A ،Bهاي  مبدل. دهد شكل زير انتقال توان الكتريكي را از نيروگاه تا محل مصرف نشان مي -129
 باشند؟ مي

 افزاينده  –كاهنده  –افزاينده  )1

 كاهنده  –كاهنده  –افزاينده  )2

 كاهنده  –افزاينده  –كاهنده ) 3

 افزاينده  –افزاينده  –نده كاه )4

0سو و يكنواخت و بزرگي آن  دروندر شكل زير، ميدان مغناطيسي،  -130 2/ T  قائم فلزي و  ي ميلهاست و جرمMN  كه بدون مقاومت

22برابر  ميلهاي كه شتاب حركت  در لحظه. بنديم را مي kكليد . باشد مي 20gبرابر با الكتريكي است  m
s

Mاست،   NV V  برابر چند ولت

 .)با قاب ناچيز است ميلهاصطكاك (است؟ 
1( 21- 

2( 9  

3 (9- 

4( 21 



 21:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

 3فيزيك  -) گواه  (شاهد  آزمون  

اي كه برآيند نيروهاي  زاويه .هستند qو  q ،3qترتيب  به Cqو  Aq ،Bqالزاويه است و بارهاي  الساقين قائم متساوي ،مثلثزير در شكل  -131

  سازد، چند درجه است؟  مي BAخط  با امتداد پاره Aqالكتريكي وارد بر بار 

1 (30 2 (45  

3 (53 4 (60 

2kالكتريك  اين خازن را با عايقي به ثابت دياگر فضاي بين صفحات . وا استه 2Cدر شكل زير، بين صفحات خازن  -132    پر كنيم، بار الكتريكـي

   شود؟ذخيره شده در اين خازن چند برابر مي

1 (5
4 2 (5

6 

3 (5
8 4 (5

11 

ابتـدا   3Cخـازن  ( شود؟ابر ميچند بر 1Cرا ببنديم، بار خازن  2kرا باز كنيم و سپس  1kاگر ابتدا . باز است 2kبسته و  1k، كليد زيردر مدار  -133

    ).اندها مشابهي خازنخالي است و همه

1 (1 2 (1
2 

3 (1
3 4 (3

2  

، چنـد برابـر   Aمقاومت الكتريكي سيم . است Bقطر مقطع سيم ، نصف Aاست و قطر مقطع سيم  B، دو برابر طول سيم مسي Aطول سيم مسي   -134

    است؟ Bمقاومت الكتريكي سيم 

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

مقاومـت آمپرسـنج   (دقيقه چند كيلووات ساعت اسـت؟   30در مدت  Rانرژي مصرفي در مقاومت . دهد آمپر را نشان مي 6، آمپرسنج زيردر مدار  -135

  .)ستناچيز ا

1 (15/0  2 (45/0 

3 (5/1 4 (5/4 

 دقيقه 15: قت پيشنهاديو



 22:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش فيزيك
 

 محل انجام محاسبات 

 مقاومت معادل مدار چند اهم است؟. ولت است 30اهمي برابر  10هاي  در مدار شكل زير، اختالف پتانسيل دو سر هر يك از مقاومت -136

1 (11 

2 (12 

3 (13 

4 (14 

اگـر يـك مرتبـه جهـت ميـدان      . در حركت اسـت Bبر ميدان مغناطيسي  عمود متر بر ثانيهvسرعت كولن با  qاي با بار الكتريكي  ذره -137

2ي  مغناطيسي به اندازه
  ؟كند مي تغيير، نيروي وارد از ميدان بر بار به چه ميزان كند تغييرراديان   

1) 2 صفر) 1
2 qvB 3 (qvB 4 (تواند صحيح باشد مي 3تا  1هاي  هر يك از گزينه. 

حال اگر بـا   .باشد 1B ميدان مغناطيسي در مركز آن1Iايم كه با عبور جريان ساخته 1Rبه شعاع ي مسطحي  پيچه ،متر سيم نازك 2با استفاده از  -138

1ي به شعاع ا متر سيم، پيچه 2استفاده از همان 
2 12R R 1و همان جريان بسازيمIي ميدان مغناطيسي در مركـز آن   را از آن بگذرانيم، اندازه

  خواهد شد؟1Bچند

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

 كدام است؟SIي القايي آن در ي نيروي محركه معادله .استزير حلقه تشكيل شده و نمودار تغييرات شار مغناطيسي آن مطابق شكل  50اي از  سيملوله -139
 

1(100 100cos( t)    

2(200 100sin( t)    

3(100 100 2cos( t )     

4(200 100 2sin( t )    

 ؟  ضريب خودالقايي سيملوله چند هانري است. رسد ميلي ژول مي 200گذرد، انرژي ذخيره شده در آن به  آمپر مي 4اي جريان  از سيملوله وقتي -140

1( 32 5 10/  2( 22 5 10/   3( 25 10 4( 35 10 



 23:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي

 

 محل انجام محاسبات

 2شيمي      
        

 كدام عبارت زير درست است؟ -141
 .هاي بسياري با الكتريسيته بوده است ي شناخت ساختار درون اتم، آزمايش مقدمه) 1
 .هاي عملي روي بياورند به پژوهشفقط رابرت بويل دركتاب شيميدان شكاك از دانشمندان خواست  )2
 .دگير يت اتم دستخوش تغيير قرار مييايي ماههاي شيم ي دالتون در واكنش با توجه به نظريه )3
 .دموكريت قابل توجيه استي  ي ساكن و مالشي با تئوري دالتون و نظريه الكتريسيته )4

 كدام عبارت درست است؟ -142
 .شوند هاي بتا و آلفا، در ميدان الكتريكي با زواياي مختلف در يك جهت منحرف مي ذره )1
 .دهند ي چراغ بونزن مي شيميايي فلزدار به شعله اتاست كه رسوب تركيبهدف از آزمون شعله يافتن رنگي ) 2
 .فقط فلزات طيف نشري خطي خاص خود را دارند) 3
 .عناصر آلومينيم، فسفر و فلوئور تنها يك ايزوتوپ پايدار دارند) 4

0lmچند الكترون با در حالت پايه،   ي چهار و گروه پانزدهم جدول تناوبي قرار داشته باشد، اگر عنصري در دوره -143  دارد؟ 
1( 20 2 (14 3 (24 4 (17 

2Aيون  -144   ها باشد، چه تعداد از عبارات زير درست است؟ تعداد نوترون% 75ها  الكترون است، اگر تعداد پروتون 46داراي 
 .است 48دد اتمي آن و ع A ،112عدد جرمي  )الف
2Aدر آرايش الكتروني يون ) ب   47برخالف آرايش Bر وجود ندارد ، اوربيتال نيمهپ. 
 .دارد 2+ظرفيت   )اين گروهدر (بوده و همانند عنصر بااليي خود  12متعلق به گروه  Aعنصر ) پ
0lmها با  شمار الكترون Aدر عنصر ) ت 4ها با مشخصات  ، دو برابر تعداد الكترونn   2وl  است. 
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرست رد از عبارات زيراكدام مو -145
 .شود سرعت ذوب مي در كف دست به دبيني شده بو اكاآلومينيم كه چگالي آن توسط مندليف تقريباً درست پيش )الف
 .هاي موجود در آن تناوب برابر است هاي الكتروني براي اتم در هر تناوب از جدول تناوبي تعداد اليه) ب
 .ترند تر و ديرذوب تر، چگال سختشوند نسبت به عناصر گروه دوم  كه از تناوب چهارم شروع مي dي  تمام عناصر دسته) پ
 .ها درست بود گويي مندليف در مورد آن كامالً پر دارند برابر تعداد عناصري است كه پيش 3dي  تعداد عناصر تناوب چهارم كه زيراليه) ت
 ت  –ب ) 4 پ  –ت  –الف ) 3 پ  –ب ) 2 پ  – الف )1

 كدام عبارت درست است؟ -146
 .تري برخوردار است در النتانيدها ساختار هسته، نسبت به آرايش الكتروني از اهميت بيش )1
 .يابد تمي در فلزهاي قليايي و قليايي خاكي انرژي نخستين يونش افزايش ميبا افزايش عدد ا) 2
 .يابد الكترونگاتيوي با افزايش شعاع اتمي، كاهش مي ،تناوبيدر هر گروه از جدول طور كلي،  به) 3
15انرژي دومين يونش ) 4 P  16از انرژي دومين يونش S تر است بيش. 

كدام . دهد رگ آن، هنگام جداشدن يازدهمين الكترون رخ ميدومين جهش بز. هاي متوالي خود دارد دو تغيير ناگهاني در يونش Aعنصر  -147
 درست است؟ Aگزينه در مورد عنصر 

 .تر است از انرژي نخستين يونش عنصرهاي قبل و بعد از آن در جدول تناوبي بيش Aانرژي نخستين يونش  )1
 .جدول تناوبي است 11عنصري متعلق به گروه ) 2
 .ي پر از الكترون وجود دارد ي ظرفيت آن دو زيراليه در اليه) 3
 .كند توليد مي AHفرمول  با هيدروژن، تركيبي يوني با) 4

عناصر مورد (است؟  نادرستتوجه به آن كدام مطلب دهد، با  ي را نشان ميبيونش چند عنصر متوالي جدول تناو جدول زير انرژي نخستين -148
 .)عنصر اول جدول تناوبي هستند 20نظر از بين 

 تواند عددي حدود مي Bاتم انرژي نخستين يونش  )1
 .ساختار هرمي دارد 3ACركيب بوده و ت 325

2 (D بوده و فرمول تركيب  18صري از گروه عنF  باC 2صورت  بهFC خواهد بود. 
 .تر است بيش Aاز انرژي دومين يونش اتم  Bانرژي دومين يونش اتم ) 3
 .خواهد بود 51برابر  Xعدد اتمي عنصر  دوره باشد،  هم Xeبوده و با گاز نجيب  Aگروه عنصر  هم Xاگر عنصر ) 4
 

 دقيقه 20: قت پيشنهاديو

FED C B A عنصر 
150 110 400 360 ? 300 1IE (kCal / mol) 



 24:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي

 

 محل انجام محاسبات

 .نيستبرابر . . . تيون به آنيون در با نسبت شمار كا. . . نسبت شمار آنيون به كاتيون در  -149

 سديم سولفيد –هيدروكسيد  (II)آهن )2  هيدروكسيد (II)آهن –كرومات  دي (I)مس )1
 كرومات  دي (I)مس –د كلسيم فلوئوري )4  پرمنگنات (II)كروم –منيزيم كلريد  )3

الكترون با عدد  11كه است تشكيل شده  نيز از اتمي Bعنصر . ي سوم است انرژي دومين يونش در عناصر دوره نيتر داراي كم Aعنصر  -150
1lكوانتومي   است؟ نادرستها  كدام گزينه در مورد آن. وجود دارد  در آن 

 .تر است كم MgOي  از انرژي شبكهB وAي تركيب حاصل از  انرژي شبكه )1
 .شود مبادله مي Bو A مول الكترون بين 2ها،  هر مول از تركيب حاصل از آنتشكيل ازاي  به )2
 .است 2برابر  Bو  Aنسبت آنيون به كاتيون در تركيب حاصل از  )3
4( A  وB 3داري با فرمول  هاي اكسيژن توانند تركيب ميABO  وABO را تشكيل دهند. 

درصد  23پوشيده با  درصد آب است به ماليمت حرارت دهيم تا به مقداري نمك آب 51اگر مقداري نمك متبلور منيزيم سولفات را كه داراي  -151
مانده كدام  نمك متبلور باقيدر فرمول   هيدروژنهاي  اتمنمك متبلور اوليه به شمار در فرمول   اكسيژنهاي  اتممار آب تبديل شود نسبت ش

132       است؟  24 16 1(S ,Mg ,O , H : g.mol )    

1( 4 2( 5/3 3( 75/2 4( 36/0 
 است؟ نادرستكدام گزينه  -152

2Nهاي  شكل هندسي گونه )1 O، HCN  2وC HClخطي بوده و هر سه تركيب قطبي هستند. 
2Hي  هر سه گونه )2 O، 2OCl  2وSO باشند از نظر شكل هندسي و تعداد قلمروهاي اتم مركزي مشابه مي. 

2هاي  گونه )3
3CO ، 3NO  3وSOباشند مركزي مشابه مي  هاي پيرامون اتم هاي ناپيوندي روي اتم از نظر شمار جفت الكترون. 

2و  4AlClي  در دو گونه )4
4SO  پيوند داتيو وجود دارد 3 در مجموع. 

و  است چند اتم داراي سه قلمروي الكترونيو  وجود دارد چند جفت الكترون ناپيوندي  ترتيب از راست به چپ، در تركيب حلقوي زير به -153
 ؟چند جفت الكترون پيوندي در تركيب وجود دارد

 1( 6- 5- 15 
2( 6- 5- 16  
3( 5 - 6-15    
4( 5- 6 - 16 

17است؟  نادرستهاي زير، كدام گزينه  ركيببا توجه به ت -154 16 9 8 7( Cl , S , F , O , N) 

(a گوگرد(IV) فلوئوريد (b كلريد گوگرد دي دي  

(c كلرمونواكسيد دي  (d ي نيتروژن مونو اكسيدد 
 .است bتركيب  ، دو برابر عدد اكسايش اتم كلر در dاكسيژن در تركيب عدد اكسايش اتم  )1
 .است يكسان bوگرد در تركيب عداد قلمروهاي الكتروني در اتم گبا ت  cتركيب قلمروهاي الكتروني پيرامون اتم مركزي، در تعداد )2
 .اند ها، قطبي مامي اين تركيبت )3
 .شود ها، يافت نمي يك از اين مولكول پيوند كوواالنسي ناقطبي در ساختار هيچ )4

 كدام عبارت درست است؟ -155

 .ها برابر است اگر شمار قلمروهاي الكتروني اتم مركزي دو مولكول يكسان باشد شمار ساختارهاي رزونانسي آن )1
 .تر است ژن و ميزان پايداري مولكول اوزون از مولكول اكسيژن كماكسي –طول پيوندهاي اكسيژن  )2
 .است 3شمار ساختارهاي رزونانسي برابر  هاي ناپيوندي به الكترون نسبت شمار جفت 2SOدر مولكول  )3
 .ر استداراي ساختارهاي رزونانسي باشد طول پيوندها در آن مولكول با هم براب ياگر مولكول )4

 



 25:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي

 

 محل انجام محاسبات

 ها و هيدروژن هاليدها درست است؟ از بين نمودارهاي زير، چند نمودار در مورد هالوژن -156

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

 اند؟ يك از موارد زير درست كدام -157
 .فيت استاتر از گر كربن در الماس كوتاه –طول پيوند كوواالنسي كربن  )الف
 .آيد دست مي رود از واكنش اتن با هيدروژن كلريد به كار مي كلريد به وينيل ي پلي كلريد كه درتهيه وينيل) ب
 .مشترك هستند يروفن داراي گروه عاملآسپرين و ايبوب) پ
C)نسبت تعداد پيوند  )ت H)  به(C C) است 3ي آناناس مربوط به آن است، برابر  در تركيبي كه مزه. 
 پ و ت) 4 ب و ت) 3 الف و پ  )2 الف و ب )1

 برحسب آيوپاك كدام است؟ Bو  Aنام تركيب  -158

2 5 2 2 3 2
3

|
CH

A)(C H ) CH(CH ) C C CH CH(CH )    

 
 اوكتين    – 4 –متيل  دي – 6، 3/ نونين  – 4 –متيل  دي – 3، 2 –اتيل  -7 )1
 هپتين  – 4 –متيل  – 3 – اتيل – 6/ هپتين  – 3 – متيل دي – 6، 5 –اتيل  دي -1، 1 )2 
 هپتين   –3 –متيل   – 5 –اتيل  –2/ نونين  – 4 –متيل  دي – 3، 2 –اتيل  -7) 3
 اوكتين  – 4 –متيل  – 3 –اتيل  – 6/ هپتين  – 3 –متيل  دي – 6، 5 –دي اتيل  – 1، 1 )4

 اند؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  -159
 داراي گروه عاملي آميدي هستند آسپارتام و كوالر. 
  ترين آلدهيد يكسان است فرمول تجربي استيك اسيد و ساده. 
  است 2هاي كربن به پيوندهاي دوگانه در نفتالن برابر  نسبت تعداد اتم. 
  آمين مربوط است متيل تري  بوي بد ماهي فاسد شده به. 

 4) 4 3) 3 2) 2 صفر )1
 ها درست است؟ عبارت در مورد آن كدام 2و  1با توجه به ساختارهاي  -160

 
 .تري استداراي يك گروه عاملي ا) 2(تركيب گروه عاملي الكلي و  3داراي ) 1(تركيب ) 1
9صورت  به) 1(فرمول مولكولي تركيب  )2  10 3C H O N بوده و اين تركيب يك گروه عاملي آميني دارد. 
 .الكترون ناپيوندي دارند  جفت 4و  7ر خود ترتيب در ساختا به) 2(و ) 1(تركيب ) 3
 .داردرا قابليت تشكيل پيوندي هيدروژني ) 1(و تركيب اتم داراي سه قلمرو الكتروني هستند  8، )2(تركيب در  )4



 26:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 

 محل انجام محاسبات

 2 شيمي -) گواه  (شاهد  آزمون  

0برابر جرم الكترون و جرم الكترون برابر 1850برابر جرم الكترون، جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  -161 00054/ amu   ،در نظر گرفته شـود
241جرم تقريبي يك اتم تريتيم برابر چند گرم خواهد بود؟  1 66 10( amu / g)   

1 (244 96 10/      2 (249 112 10/   

3 (224 34 10/      4 (229 815 10/  
 هاي كاتيون، در كدام دو تركيب داده شده، برابر است؟ الكترون lmجمع جبري عددهاي كوآنتومي  -162

1(25 26 4MnO , FePO 2 (28 2 29 4Ni(CN) , CuSO 3 (24 3 22 3CrO , TiCl 4 (27 3 23 2 3CoCl , V O 

2الكتروني با عددهاي كوآنتومي  -163
1234  sl m,m,l,nدر اتم كدام عنصر، وجود دارد؟ ،  

 تانيدهانخستين عنصر الن) 4 گاز نجيب دوره ششم) 3 فلز واسطه دوره چهارم) 2 هالوژن دوره پنجم ) 1
 است؟ نادرستي آن  در جدول تناوبي هم گروه است، كدام گزينه درباره C(6(هم دوره و با كربن 53)I(با يد  Xعنصر -164

 .است 50عدد اتمي آن برابر ) 1
 .دهد تشكيل مي 2XO و XOاكسيدهايي با فرمول عمومي) 2
 .هاي جفت الكترون اين اليه است ي ظرفيت اتم آن در حالت پايه، دو برابر اوربيتال پر اليه ههاي نيم شمار اوربيتال) 3
4Xعنصري شبه فلزي است و يون پايدار) 4  36با آرايش الكتروني مشابه گاز نجيب Kr دهد تشكيل مي. 

 است؟ هم مشابه استوكيومتري، ضريب نگاه از تركيب سه كدام شيميايي فرمول -165
 سولفات هيدروژن منيزيم فسفات، هيدروژن كلسيم كربنات، هيدروژن سديم) 1
  هيدروكسيد گاليم هيدروكسيد، آلومينيم هيدروكسيد، آمونيوم) 2
 اكسيد اسكانديم اكسيد، تري وژننيتر دي اكسيد، (VI)گوگرد ) 3
 سولفات (III)كبالت  اكسيد، آلومينيم اكسيد، فريك) 4

OH.SONaپوشيده مول نمك آب 1/0اگر  -166 242 در فرمـول شـيميايي جامـد     xدرصد كاهش يابد،  9/18گرما داده شود و وزن آن حدود  8
)OxH.SONa(مانده  باقي )mol.g:H,O,S,Na(، به تقريب كدام است؟242 11163223  

1 (3   2 (4  3 (5  4 (6  
Cگلوكز، چند پيوند  به فرمول ساختاري توجهبا  -167 C اند؟  در مولكول آن وجود دارد و چند اتم در آن داراي چهار قلمرو الكتروني 

1 (6 ،11  2 (6 ،12  3 (5 ،12  4 (5 ،11 
 ).است 26و  17، 15، 8ترتيب برابر  به Feو O،P،Clعدد اتمي(اند؟  فسفات و فروكلرات در چند مورد از خواص زير مشابه فريك  -168

 ها در فرمول شيميايي شمار كاتيون ●
 ي سوم كاتيون ها در اليه رونشمار الكت ●
 شمار قلمروهاي الكتروني اتم مركزي در آنيون ●
 آنيون هاي ناپيوندي در اتم مركزي شمار جفت الكترون ●
1( 1   2(  2  3 (3  4(  4 

  است؟ نادرست 126HCي هيدروكربني با فرمول مولكولي مطلب درباره كدام -169
 .شده باشدتواند يك تركيب حلقوي سير مي) 2 .ايزومر ساختاري با نام هگزن است داراي سه  )1
 .هگزن، مولكول ساختار متقارن دارد -3در ايزومري از آن با نام ) 4  .ي زنجيري است شدهيك تركيب سير) 3

هاي هيدروژن چنـد برابـر    است، شمار اتم هاي كربن در مولكول آسپرين هاي كربن در آن برابر شمار اتم در مولكول يك آلكن كه شمار اتم  -170
 هاي هيدروژن در مولكول آسپرين است؟ شمار اتم

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

 دقيقه 10: قت پيشنهاديو



 27:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 محل انجام محاسبات 

 3 شيمي      
 

شود و مجموع ضـرايب   نيز حاصل مي. . . اثر واكنش  ي گازي حاصل از آن در است كه فراورده. . . برميد، از نوع  واكنش آلومينيم با محلول هيدروژن -171
 .است. . . ي اين دو واكنش برابر  شده ي موازنه مولي مواد در معادله

 17جايي يگانه، باريم با آب،  جابه) 1
 16ي متانول،  جايي يگانه، تجزيه بهجا) 2
 18اسيد،  جايي يگانه، روي با هيدروكلريك جابه) 3
 20 اكسيد با هيدروكلريك اسيد، (IV)جايي دوگانه، منگنز جابه) 4

2اگر در فرمول تجربي  -172 3M O  درصد جرميM  درصد باشد، جرم مولي  4/68برابرM  ً116كدام است؟ تقريبا(O g.mol ) 
1( 156g.mol 2( 152g.mol 3( 127g.mol 4( 145g.mol 

2بعد از انجام واكنش تمامي گوگرد تبديل به . دهيم را در ظرف واكنش مخلوط كرده و با هم واكنش مي Sو  Alهاي مساوي از  جرم -173 3Al S 
1باشد؟ يم Alچند درصد مخلوط در ظرف واكنش شامل تقريباً پس از اتمام واكنش، . شود مي 127 32(Al g.mol ,S g.mol )   

1( %21 87/ 2( %37 5/ 3( %43/75 4( %56 25/ 
112. را جذب كند 12g.Lاكسيد با چگالي  دي ليتر كربن. . . تواند  است مي. . . مول  5/0محلولي كه شامل  -174 16(C ,O : g.mol )  

  11 –ليتيم هيدروكسيد  )2   8/8 –پراكسيد  ليتيم )1
  5/5 –ليتيم هيدروكسيد  )4   4/4 –ليتيم پراكسيد  )3

 درست است؟ چند مورد از مطالب زير -175
 . شود اُل حاصل مي پروپان تري – 3، 2، 1 اُل، تركيب دي اتان -2، 1تركيب  با افزودن يك گروه هيدروكسيل به )الف
9فرمول مولكولي آسپرين،  )ب 8 4C H O است. 
 .استمحدودكننده ي  دهنده واكنشكند، اكسيژن  وقتي موتور خودرو در حالت درجا كار مي) پ
100، واكنش مولد گاز سبب افزايش دما تا ي هوا   هاي كيسه در واكنش )ت C شود مي. 
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 

38كربنات به جرم  مخلوطي از سديم هيدروژن كربنات و كلسيم -176 3طور كامل تجزيـه شـده و    گرم در اثر حرارت به /6 آب ليتـر   ميلـي  /6
)11آب چگالي(شده چند گرم است؟  اكسيد توليد جرم كربن دي. شود توليد مي g.mL :  

123 40 12 16 1(Na ,Ca ,C ,O ,H : g.mol )     
1( 4/15 2( 11 3( 8/8 4( 6/9 

 تر است؟ بيش Hو  Eدر كدام واكنش تفاوت  -177
  سوختن كامل سه مول گاز اتان )2 سوختن كامل دو مول گاز متان )1
 سوختن كامل دو مول متانول مايع )4 ر مول گاز اتنسوختن كامل چها )3

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت -178
 .ظرفيت گرمايي مانند چگالي يك خاصيت شدتي است )ب  .ژول است 92/20كالري برابر  5 )الف
 .گرافيت پايدارتر از الماس است )ت .حالت ماده بستگي ندارد ظرفيت گرمايي ويژه به) پ
 .مايي مولي به جرم جسم وابسته نيستظرفيت گر) ث
1( 2 2( 3 3( 4  4( 5 

 باشد؟ مي) كربن مونواكسيد( COتغيير آنتالپي كدام واكنش زير، برابر آنتالپي استاندارد تشكيل  -179

1()g(O)g(CO)g(CO 22 2
1

  2()g(CO)g(O)  22
 s(C,گرافيت1

3()g(CO)g(O)  22
s(C 4()g(CO)g(O),الماس1 22 گرافيت,s(C2 

 دقيقه 20: قت پيشنهاديو



 28:  ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 محل انجام محاسبات 

10اگر دماي آب . ايم آب در يك گرماسنج ليواني حل كرده 200mLمول از يك نمك را در  2/0 -180 C  درصد گرماي ناشي از  20افزايش يابد و
1است؟ انحالل نمك چند كيلوژول بر مول  Hرود، هدر  انحالل  1 1

2 24 2 1(c(H O) / J.g . C ,d(H O) g.mL )     
1( 42 2( 42 3( 52 5/ 4( 52 5/ 

 كدام است؟) 1kJ.molبرحسب (استاندارد تشكيل آب  هاي زير، آنتالپي با استفاده از واكنش -181

3 2 2 21 2 3 4 3) NH (g) N O(g) N (g) H O(g), H akJ     
2 2 2 22)N O(g) H (g) N (g) H O(g) , H bkJ     

3 2 2 23 4 3 2 6) NH (g) O (g) N (g) H O(l) , H ckJ     

1( 3 2
6

a b c   2( 2 3
4

a b c  3( 6 2
4

b a c  4( 6 2
6

b a c  

 است؟ نادرستكدام گزينه  -182

2در تعادل فيزيكي  )1 26 kJH O(s) H O(l)
mol

  تقريب  بهي سلسيوس، تغييرات آنتروپي واكنش  در دماي صفر درجه

 .ژول بر كلوين است 98/21برابر 

 .تواند مربوط به واكنش منيزيم با هيدروكلريك اسيد باشد رو مي نمودار روبه )2

2Hآنتالپي استاندارد تشكيل  )3 O(g) ،2Br (s)  3وNH (g) همگي منفي است. 

 .استخودي  پيشرفت خودبهدر سوختن اتانول، تشكيل متان و تشكيل آمونياك، در دو مورد آنتروپي عاملي مساعد   هاي سوختن منيزيم، در بين واكنش )4

Sبا توجه به داده هاي جدول زير،  -183  1ي متانول برابر چند  واكنش تجزيهJ.K خودي است؟ است و اين واكنش در چه دماهايي خودبه 
36تر از  ، پايين+201 )1 C 
114، باالتر از +331 )2 C 
 309Kتر از ، پايين+331 )3
 297K، باالتر از +201 )4
 

 است؟ نادرستي نمودار مقابل  ينه دربارهكدام گز -184

 .باشد KBrاي چون  ي انحالل ماده گانه تواند نمودار مراحل سه نمي )1
ا افزايش دما از ماي محلول افزايش يافته و بانحالل، دضمن  )2

 .شود پذيري آن كاسته مي انحالل
ي  تر از نيروي جاذبه شونده، بيش ي ميان حالل و حل نيروي جاذبه )3

 .تنهايي است شونده به ميان حالل و يا حل
 .تواند مربوط به انحالل يد در تولوئن باشدكه مقدار آنتالپي قابل توجهي دارد مي )4

 

2Hماده (g) CO(g) 3CH OH(l) 
1 1S (J.mol .K )  130+ 198+ 127+ 

ــكيل1 H تشـــ (kJ.mol )   110- 238- 
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 محل انجام محاسبات 

افزاييم تا به خـط   قدر به آن آب مي ليتري منتقل كرده، آن ميلي 500يك بالون حجمي  را به آن را در مقداري آب حل كرده، KClگرم  41/13 -185
خـط نشـانه، آب   كنـيم و تـا رسـيدن بـه      ليتري منتقل مـي  ميلي 1000ليتر از اين محلول را برداشته و به يك بالون  ميلي 200. نشانه برسد

 250كنـيم و تـا رسـيدن بـه مقـدار       ليتري مي ميلي 250شده را برداشته و وارد يك بالون  ليتر از محلول رقيق ميلي 100سپس . افزاييم مي
139كدام است؟تقريباً غلظت مولي محلول نهايي  ،ريزيم ليتر، آب داخل بالون مي ميلي 35 5(K ,Cl / : g.mol )  

1( 36/0 2( 072/0 3( 029/0 4( 18/0 
40در دماي  3KNOي  غلظت محلول سيرشده -186 C  3پذيري  انحالل(چند موالل است؟KNO  40در دماي C   اسـت  گـرم  6/60برابـر. (

139 14 16(K , N ,O : g.mol )   

1( 6/0  2( 12 3( 74/3 4( 6 
جرم تيغه بـه    اگر پس از واكنش كامل،. دهيم يترات قرار ميليتر محلول نقره ن ميلي 300داخل  گرم را 5/7به جرم خالص اي از فلز روي  تيغه -187

يغـه قـرار   تمامي نقره توليـد شـده روي ت  كه  با فرض آن( چند مول بر ليتر است؟تقريباً نيترات  ي نقره غلظت محلول اوليه  گرم برسد، 7/20
3 ).بگيرد 3 22 2Zn(s) AgNO (aq) Zn(NO ) (aq) Ag(s)   165 108(Zn , Ag : g.mol )  

1( 58/0  2( 45/0 3( 76/0 4( 37/0 
 اند؟ هاي زير درست كدام موارد از مقايسه -188

3: در آب پذيري ميزان انحالل )الف 2 2 2HCl(g) NH (g) CO (g) O (g) N (g)    
2CaCl: رسانايي الكتريكي محلول يك موالر )ب NaCl اسيد هيدروفلوئوريك 
 موالل سديم كلريد 8/0محلول كلريد موالر سديم 8/0محلول : )در حجم يكسان دو محلول( رسانايي الكتريكي) پ
 راتكل موالل باريم 08/0محلول  نيترات يومموالل آلومين 05/0محلول : ي جوش نقطه )ت
 ت -پ )4  پ -ب -الف  )3 ت - الف )2 ب  -الف  )1

 كدام گزينه درست است؟ -189
  .تر است آب خالص كم ادنمك در مقايسه با انجم  ميزان كاهش آنتروپي در فرايند انجماد آب )1
 .اندازه در سطح ذرات آن است نام و هم شدن كلوييد به دليل وجود بارهاي همننشين  ته )2
 .كننده مايع است امولسيون حالت فيزيكي فاز پخشو  ولس، در كف )3
 .دهد سوسپانسيون مخلوط ناهمگن جامد در مايع است كه پايدار بوده و نور را از خود عبور نمي )4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -190
 .گيرد قرار ميدر صابون جاي گروه كربوكسيالت  هاي غيرصابوني، گروه سولفونات، به كننده در پاك )1
 .استآمونيوم اسيدهاي چرب   سديم و  ن جامد، نمكصابو )2
 .شود شدن چربي در آب مي گروه سولفونات، سبب پخش )3
 .گريز است دوست و آب صابون، داراي دو بخش آب يجزء آنيون )4
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 3 شيمي -) گواه  (شاهد  آزمون  

 

  شود؟ ي گازي تشكيل مي در كدام واكنش، فراورده -191

1 (MgO(s) HCl(aq)  2 (MnO (s) HCl(aq) 2 
3 (SiCl (l) Mg(s) 4 4 (NaHCO (aq) NaOH(aq) 3 

11تر است؟  ها در كدام نمونه ماده بيش شمار مول -192 12 16 23 35 5(H ,C ,O ,Na ,Cl / : g.mol )      
 گرم سديم كلريد  34/2) 2  گرم فلز سديم  38/1) 1
 STPشرايط  ليتر گاز هيدروژن در 1g.L84/2 4 (56/0ليتر گاز كلر با چگالي 2) 3

NH: براساس واكنش -193 (g) N O(g) N (g) H O(g)  3 2 2 22 3 4 N، اگر مخلوطي از گازهاي 3 O2  وNH3   با هم واكنش كامل دهنـد و
و چند درصد حجمي  هتشكيل شود، مخلوط دو گاز اوليه در همين شرايط، چند ليتر حجم داشت STPهاي گازي در شرايط  ليتر فراورده 8/2

   .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(داد؟  آن را آمونياك تشكيل مي
1 (2 ،60 2 (2 ،40 3 (92/3، 60 4 (92/3 ،40 

 اند؟ كدام موارد از مطالب زير، درست  -194
 .در هر سه حالت گاز، مايع و جامد مواد، هر سه نوع حركت انتقالي، چرخشي و ارتعاشي وجود دارد )آ
 .شود ها، نمي ي دو اتم در پيوند ي ميان هسته اي فاصله ها در مولكول، سبب تغيير لحظه حركت ارتعاشي اتم) ب
 .ي آن است ضرب جرم مولي آن در ظرفيت گرمايي ويژه ايي مولي هر ماده، برابر حاصلظرفيت گرم) پ
 .ترتيب مرزهاي حقيقي و مجازي دارند هاي بازند كه به ي چراغ گاز، سامانه بدن انسان و شعله) ت
 آ، پ، ت) 4 آ، ب، پ) 3 پ، ت  )2 ب، پ )1

1370Hسوختن اتانول برابر  Hاگر -195 , kJ   1275تشكيل آن برابر  mol.kJ  وH  تشكيل)l(OH2  1286برابر  mol.kJ  ،باشد
H  2تشكيل گازCOبرابر چند كيلوژول بر مول است؟ ،  

1 (5/118- 2 (5/393- 3 (787- 4 (237- 
g(OH)g(O)g(H(واكنش -196 222 22 طـور   غلبه دارد، بـه . . . بر  . . . كه در آن، دليل اين آنتروپي همراه است، اما به . . . كه با ، با وجود اين

  .  خودي پيشرفت دارد خودبه
 كاهش آنتروپي -افزايش سطح انرژي -كاهش) 2 كاهش آنتروپي -كاهش سطح انرژي -كاهش) 1
 افزايش آنتروپي -افزايش سطح انرژي -افزايش ) 4 افزايش آنتروپي -كاهش سطح انرژي -افزايش ) 3

  است؟ نادرستبا توجه به نمودار مقابل، كدام بيان  -197
 .پذيري گازها در آب مربوط است ي انحالل به قانون هنري درباره) 1
 .ژن داردپذيري گاز هيدرو ترين تأثير را بر انحالل افزايش فشار، كم) 2
 .دهد پذيري آن در دماي ثابت نشان مي تأثير فشار گاز را بر انحالل) 3
5atm،37در فشار) 4 5 10/  شود گرم آب حل مي 100مول آرگون در . 

140(Ar g.mol ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقيقه 10: قت پيشنهاديو

 )atm(فشار 
 محل انجام محاسبات
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13ليتر محلول  ريك اسيد، چند ميليدرصد جرمي هيدروكل 5/36گرم محلول  80با  -198 2/ mol .L توان تهيه كرد؟ آن را مي  

 11 35 5(H ,Cl / :g.mol )  
1 (250 2 (200 3 (150 4 (100 

25پذيري گاز هيدروژن سولفيد در  انحالل -199 C  0برابر 34/ g  100درg  1آب(P atm) 500. استg     آب سيرشده از ايـن تركيـب در ايـن
3شرايط، با چند ليتر محلولي كه در هر ليتر آن  04/ g  آهن(II) دهد؟ سولفات حل شده است، واكنش كامل مي 

156 32 16 1(Fe , S , O , H : g.mol )    
1 (2   2 (5/2 3 (3 4 (5/3 

 .دارد . . . و دماي انجماد . . . دماي جوش . . . موالل آمونيوم نيترات، فشار بخار 2/1در مقايسه با محلول  2ZnClموالل 1محلول  -200
  باالتر –تر  پايين –تر  بيش) 2 تر پايين –باالتر  –تر  كم) 1
 باالتر –باالتر  –تر  بيش) 4 تر پايين – تر پايين –تر  كم) 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هاي زير با دقت پاسخ دهيد لطفاً بعد از پايان آزمون به سؤال
 شروع به موقع

 .)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ زمان(شود؟  ي شما به موقع شروع مي آيا آزمون در حوزه -293
 .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2 .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سر وقت آغاز مي) 1
 .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4 .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

 متأخرين
 شوند؟ حل جداگانه متوقف ميآموزان متأخر در م آيا دانش  -294

 .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(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 يشوند و بعداً وارد حوزه م 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 بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 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 توزيع دفترچه –پايان آزمون 

 ي پاسخ تشريحي چگونه است؟ ي شما توزيع دفترچه در حوزه. تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود  ي پاسخ هاي كانون، بايد دفترچه طبق مقررات آزمون -296
 .شود ها گذاشته مي حي در كنار صندليي پاسخ تشري در اواخر آزمون، دفترچه) 1
 .شود مي ي پاسخ تشريحي داده  كنند، دفترچه به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2
 .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ در هنگام جمع) 3
 .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ پس از اتمام جمع) 4

 ترك حوزه –مون پايان آز
 شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه -297

 گاه خير، هيچ) 4 به ندرت) 3 گاهي اوقات) 2 .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
 ارزيابي آزمون

 كنيد؟ چگونه ارزيابي ميبه طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را  -298
 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1

 

 ؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: نظرخواهي

 محل انجام محاسبات
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