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 ي سؤاالت و مدت پاسخگويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف
   دقيقه10  10  1  10  ناسيش زمين  1
   دقيقه35  30  11  20   پايهرياضي  2
   دقيقه30  70  31  40   پايهشناسي زيست  3

   دقيقه40  130  101  30  3فيزيك   زوج كتاب  4  100  71  2 و 1فيزيك 
   دقيقه35  190  161  30  3شيمي   زوج كتاب  5  160  131  2شيمي 

 

 

 1393 ماه بهمن10آزمون

 آزمـون اختصاصي

 گروه آزمايشي علوم تجربي 

 2ي  ي شماره دفترچه

:ي داوطلبيشماره :خانوادگي نام و نام  

  دقيقه150:وييگدت پاسخم 130: تعداد سؤال  

  
 

دفترچه  اختصاصي
 

علوم 
 تجربي



  2 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زمين
  

 شناسي       زمين

 
  .گيرند شناسي ساختماني مورد مطالعه قرار مي در زمين .................. به جزي موارد زير  همه -1

  ها لرزه  چگونگي تشكيل زمين)2  ي زمين ي پوسته دهنده  ساختارهاي تشكيل)1
   فرآيندهاي دگرگوني و آتشفشاني)4     ساختار دروني زمين)3

متر مكعب اين هوا با حداقل چند  هر.  گرم در متر مكعب است12 درصد و رطوبت مطلق هوا در آن منطقه 75اي  هرطوبت نسبي هوا در منطق -2
  رسد؟  گرم بخارآب ديگر به حد اشباع مي

1 (6  2 (9  3 (4  4 (12  
  است؟ نادرستهاي دريايي البرادور، كدام گزينه  در مورد جريان -3

  .تر نقش مهمي دارند هاي پايين هاي سرد قطبي به عرض در انتقال آب) 2  .  دارنديمعموالً عمق كم و زيادشوند كه وسعت  هايي محسوب مي جزء جريان) 1
   .دهد الطارق و درياي مديترانه رخ مي ي جبل  بين تنگه اين جريان) 4    . ها است باد عامل اصلي اين نوع جريان) 3

  است؟ال، صحيح ؤكدام گزينه در مورد قسمت مشخص شده با عالمت س -4
 را متر 200 عمق معموالً ولي ؛است متفاوت مختلف، نقاط آن در عمق حداكثر) 1

 .گيرند مي درنظر آن براي

 .است باريك بسيار مناطق، برخي در و زياد پهناي داراي ها قاره برخي در اطراف) 2

 .نيست اقيانوسي، هاي حوضه شناسي زمين حد) 3

 .شود  قاره نيز محسوب ميي ده، بلكه جزء حاشيهي فالت قاره واقع ش نه تنها در دامنه) 4

 .شود تر مي  كم.......... ،ي طبيعي آن نزديك شويم ي آبدار آزاد، هر چه از محل تغذيه به طرف محل تخليه در يك اليه -5

    ي تهويه ضخامت منطقه) 2    شوري آب زيرزميني) 1
 ومتريك زپيفشار هوا بر سطح ) 4  ارتفاع سطح پيزومتريك) 3

 تر است؟ هاي زيرزميني به كدام شكل نزديك نواخت است، مسير حركت آباز رسوباتي با نفوذپذيري يكاي مرطوب كه پوشيده  در منطقه -6

  
  
1(      2(    
  
  
  
  
3(      4(    
  

  .شود دودي ديده هاي زرد، بنفش، شيري و  ممكن است به رنگ..................  اما به علت ؛است.................. كوارتز در اصل  -7
   تحمل گرما و فشار- سفيدرنگ)2   تحمل گرما و فشار-رنگ  بي)1
   وجود ناخالصي- سفيدرنگ)4   وجود ناخالصي-رنگ  بي)3

   نوع رخ، در اين كاني كدام است؟ . دهد اي از يك كاني را نشان مي رو قطعه شكل روبه -8

     جهتي1) 1
   جهتي2) 2
   جهتي3) 3
  نامنظم) 4

  . رخ است... ي و ا است كه جالي آن شيشه. ..زبرجد نوعي  -9
   داراي -پيروكسن) 2   داراي يك جهت-بيوتيت) 1
   فاقد-كوارتز) 4     فاقد-اليوين) 3

  ؟ شود نميهاي نواحي گرم زمين، يافت  يك از رسوبات زير در درياچه كدام -10
1 (NaCl  2 (42SONa  3 (3CaCO  4 (4CaSO  

   دقيقه10: قت پيشنهاديو



  3 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

  پايه رياضي      
 

   است؟طول مكالمات تلفني يك اداره، چه نوع متغيري -11
   كيفي ترتيبي)4   كيفي اسمي)3   كمي گسسته)2   كمي پيوسته)1

 ي سوم مركز دسته.  است36ي ششم   و كران پايين دسته6ي اول   دسته با طول يكسان، كران پايين دسته7 با ها  دادهدر يك جدول فراواني -12
  كدام است؟

1( 5/18  2( 20   3( 21  4( 5/21  
  است؟ كدام ي چهارم  فراواني مطلق دسته.  است75اي ي وسط در نمودار دايره  مركزي مربوط به دستهي تجمعي زير، زاويه در جدول فراواني -13

1 (13    2( 14  
3( 15    4( 16  

521هاي مثبت  واريانس دادهاگر -14 x,...,x,xو14ابر  بر 



5

1
2 390

i
ix323232هاي  باشد، آنگاه ميانگين داده 521  x,...,x,x ، است؟چقدر  

1( 8  2 (16  3 (13  4 (19  
 تر از چارك سوم به ازاي يك واحد از ميانگين تر از مد و كم هاي بيش هاي آماري با نمودار ساقه و برگ زير، ميزان پراكندگي داده در داده -15

2552: كليد نمودار(؟ كدام است ( 

1 (10
1    2 (11

1  

3( 12
1    4 (13

1  

(ي  معادلههاي  جوابتفاضل قدرمطلق اگر  -16
x

x
(ax

x

x

x

x

1
111

1
1
1










  آنگاه، باشد2برابر  a مي تواند باشد؟  كدام   

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

78نمودار تابع -17 23  xx)x(f1 به ازايxي  روي بازه)b,a(22تر از نمودار تابع  پايين  xx)x(gترين  بيش. گيرد  قرار مي
abمقدار  است؟  كدام  

1( 6    2( 7   
3 (8    4( 10  

ي   فاصله، متر است60ي چرخ و فلك تا زمين  ي باالترين نقطه  متر و فاصله50كه قطر آن سوار است چرخ و فلكي  بر Aشخص  ،زيرشكل در  -18
 آيد؟  از كدام معادله به دست مي برحسب ،)ABطول (كند  حركت ميچرخ و فلك وقتي تا زمين ه لحظدر هر اين شخص 

1 (1025 sin    
2 (3525 cos    
3( 3525 sin    
4 (1025 cos  

  دام است؟كي اين متوازي االضالع  ي يك زاويه  اندازه. است4 و 6، طول اضالع برابر 212در يك متوازي االضالع به مساحت -19
1 (30    2 (90  
3 (120    4 (135  

حاصل -20



20

10
1020

sin
cos

sincos
كدام است؟ ،  

1 (10tan  2 (10tan  3 (10cot    4 (10cot  
  
  
  
  

  دقيقه35: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات 

  حدود دسته  13-10 16-13  19-16 22-19 25-22
72  58  a 29  13  فراواني تجمعي  

  ساقه  برگ
5  5   5  0  

8  8  6  
7  6  6  4  

2  
3  
4  

 



  4 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

22اگر -21
3




)xtan( ،حاصل باشدxcos2كدام است؟ 

1 (8/0    2 (6/0  
3( 2/1    4 (4/1  

حاصل -22 1515 22 tancot  كدام است؟  

1 (3
38  2( 3

34  3( 38  4 (34  

)ABC )ACABالساقين  در مثلث متساوي -23 ، ي  نيمساز زاويه، 6ي  و قاعده 5 به طول ساقB ضلع ،ACي   را در نقطهDكند  قطع مي .
11 چند برابرAB از ضلع Dي  ي نقطه فاصله

  است؟ 1

1 (24  2 (21  3( 26  4 (23  
نه يز كدام گ برابر باABCDهاي روي شكل، مساحت  با توجه به اندازه.  استBC وسط ساق M  ذوزنقه وABCD زير، چهارضلعيشكل در  -24

  .)باشد  ميDC در راستاي CN(است؟ 
1 (24    
2 (30    
3 (48    
4 (39  

   است؟ 14چند برابر محاط شده است، 6اي به شعاع   كه داخل كره3 و b ، 3ي به ابعاد مستطيلحجم مكعب  -25
1( 18  2 (3  3( 27    4 (36  

ترين   بزرگترين زاويه چند برابر كوچكABCدر مثلث. االضالع ساخته شده است در شكل زير، بر روي ضلع مربع مفروض، مثلث متساوي -26
 ي آن است؟ زاويه

1 (3  2 (2
7  

3 (4  4 (2
9  

MBAMدر شكل زير،  -27 3
2

مساحت متوازي االضالع چند درصد مساحت مثلث .  و چهار ضلعي متوازي االضالع استABC 
   است؟ 

1 (48  2 (50  
3 (54  4 (60  

)ABC)Âدر مثلث -28 90ارتفاع ،AHبرابر مساحت مثلث 76/6ساحت مثلث اصلي م. كند  مثلث مفروض را به دو جزء تقسيم مي 
   از دو ضلع قائم كدام است؟ Hي اصلهنسبت ف. كوچكتر است

1 (8
2  2 (12

5  3 (12
7  4 (8

3  

  است؟سطح كل اين ظرف چند برابر،  واحد است16    واحد و قطر خارجي دهانه3اخت ضخامت يكنوداراي ظرفي به شكل نيمكره،  -29

1 (208   2 (212   3 (215  4 (217  
xbsin(ay(تي از نمودار تابعمرو قس شكل روبه -30 است .ba  كدام است؟   

1( 3
4    2 (3

5  

3( 3
7    4 (3

8  
  
  
  

 جام محاسباتمحل ان 



  5 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

  شناسي پايه زيست       
  

  »..... در انسان سالم، «ند؟ سته نادرست ها كدام عبارت -31
  .هاي بويايي با دستگاه  ليمبيك در ارتباط هستند لوب -الف
  .كند  ميتاالموس را به مركز تشنگي و گرسنگي و قشر مخ متصل، است  كه مركز احساسات از مغزقسمتي -ب
  .دن مغز وجود داري  تقويت و انتقال پيام عصبي ديگري نيز در باالي ساقهمراكز مهمعالوه بر تاالموس،  -ج
  . مجاور هيپوتاالموس قرار دارد،مركز يادگيري و هماهنگي حركات الزم براي حفظ تعادل بدن ترين مهم -د
  ج و د) 4   ب و د )3   الف و ج) 2     الف و ب )1

   است؟نادرستچند جمله  -32
  .گيرد  مي سيناپس انتقال پيام عصبي صورت4 نورون هدايت و در 3نو در در انعكاس زردپي زير زا -الف
  .كند  ميباشد كه از برخورد مغز با جمجمه جلوگيري  مي مغزي داراي بافت پوششي تك اليه-سد خوني -ب
  .نرم شامه با بخش خاكستري مخ و بخش سفيد نخاع در تماس است -ج
  .كنند  مي نفوذ مننژ بين دو نيمكره مخي ي پردهها اليه -د
1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  

  ……ي گياهان  در همه -33
  .شود دار، از رشد هر هاگ، گامتوفيت نر يا ماده ايجاد مي سانتريول) 1
  .رود ساز، روپوست ساقه از بين مي پنبه آونددار، با فعاليت كامبيوم چوب) 2
  .كند يبدون رويان، اسپوروفيت جوان در ابتداي رويش از گامتوفيت تغذيه م) 3
  .كند بدون آوند، هر گامتوفيت، ساختارهاي پرسلولي نر و ماده را ايجاد مي) 4

  ..........   ي ها گيرنده -34
  .يك يا چند نورون هستنداز هايي  دندريت،  انسانموجود در پوست يحس) 2  . وجود دارند انساني خونيها  رگي  همهي  در ديواره،مكانيكي) 1
  .كنند  ميتوليد پيام عصبي ، با هر شدتييها  توسط محرك،حسي) 4    .باشند  ميها درك پيام قادر به شناسايي و ،حسي) 3

  »……ي جنسي زنان،  ي دوم چرخه طور معمول، در پايان نيمه به« نمايد؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -35
  .شود ز پيشين افزوده ميبر فعاليت ترشحي هيپوفي) 2  .از فعاليت ترشحي تخمدان كاسته شده است) 1
  .گيرند ها، تحت تأثير هورمون محرك خود قرار مي فوليكول) 4  .كنند ها، اولين تقسيم ميوزي خود را كامل مي گامت) 3

  ».بدياافزايش مي.......... همانند بيماران مبتال به .......... در بيماران مبتال به «كند؟ را به درستي تكميل ميمقابل چند مورد عبارت  -36
     هيپرتيروئيديسم، برون ده قلبي-پركاري بخش مركزي فوق كليه) الف
  هاي چربي هيپرتيروئيديسم، نسبت سطح به حجم سلول- شيرين درمان نشدهديابت) ب
   پركاري هيپوفيز پيشين، امكان ايجاد خيز-پركاري بخش قشري فوق كليه) ج
  يه، استحكام بافت استخواني پركاري بخش قشري فوق كل-پركاري غدد پاراتيروئيد) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ...........براي اين صفت   گفتتوان نميتواني مفروض باشد،  ي هم ها صفتي وابسته به جنس و داراي چهار الل با رابطههرگاه در جمعيت ملخ -37
  .باشد نوع مي40ين افراد جمعيت هاي ممكن بانواع آميزش) 2  .ها در جمعيت برابر است ها و فنوتيپ ژنوتيپانواع تعداد ) 1
  . نوع ژنوتيپ وجود دارد14ها حداكثر  و مادههادر جمعيت نر) 4    . نوع فنوتيپ وجود دارد10ها  در جمعيت ماده) 3

  ».شود..........  سبب تواند نمي........... ترشحات «كند؟ را به درستي كامل ميمقابل چند مورد عبارت  -38
  هاي خارج خوني سلولي باكتري تخريب ديواره-يهاي بافت پوشش سلول) الف
  ها افزايش دياپدز برخي آگرانولوسيت-هاي آسيب ديده سلول) ب
  هاي داخل خونسوراخ شدن غشاي ميكروب -هاي خوني سلول) ج
  هاي خوني   افزايش قطر رگ-هاي بافتي سلول) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  دقيقه30: قت پيشنهاديو



  6 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

   ..........نيست ممكن ،اند  گرفته منشاها خوارهاي بافتي كه از مونوسيت ذره -39
  . ميكرون دارند، مستقر باشند8تر از   با قطر كم خونيهاي هايي كه مويرگ در اندام) 1
  .دنهاي خون از مايع ميان سلولي عبور كنهايي توليد كنند كه براي سركوب ميكروب پروتئين) 2
  .هاي خارج از خون بپردازندبا مصرف انرژي به هضم ميكروب) 3
  .هاي آلوده به ويروس شوندهايي توليد كنند كه سبب سوراخ كردن غشاي سلولپروتئين) 4

  ...........آيد، قطعاً زنبور عسلي كه طي لقاح به وجود مي -40
  .كندبا تقسيم ميتوز گامت توليد مي) 2    .كندبا بكرزايي توليدمثل مي) 1
  .كندبا تقسيم ميتوز جاندار كلون توليد مي) 4  .ي كروموزومي داردهاي پيكري حاوي دو مجموعهسلول) 3

  . خواهد داشتDNA، همواره هر كروموزوم يك مولكول .......... هنگامي كه ،زايي طبيعي در فرايند تخمك -41
  شوندهاي كروماتين كوتاه و ضخيم شده، قابل رويت مي رشته) 2  شوندها در سطح استوايي تخمك رديف مي كروموزوم) 1
  ي هر سلول حاصلشود، در هسته مينخستين جسم قطبي تقسيم ) 4  دنشو ميهاي دوك تشكيل ي هر سلول، رشته اطراف هسته) 3

  .وجود داشته باشد .......... تواند نمي..........  بين دو ،ي داراي قطبيتDNAي در يك رشته -42
   يك گروه فسفات-پنتوز) 2     يك پنتوز-گروه فسفات) 1
   يك نوكلئوتيد-استر پيوند فسفودي) 4    ي پيوند هيدروژن-باز آلي) 3

  »..........توانند هاي يوكاريوتي مينوكلئيك اسيدها در سلول « است؟درستناكدام عبارت  -43
  .در انتقال تيروزين نقش داشته باشند) 2    .نقش آنزيمي داشته باشند) 1
 .ود داشته باشندمراز وج  پليDNAدر ساختار ) 4    .شوندتبديل  دار  نيتروژنبه مواد زائد) 3

  .رسدبه حداكثر ميزان خود مي..........  ترشح پروژسترون كمي ، در انسان،به طور معمول -44
  رشد جسم زردآغاز قبل از ) 2    رشد فوليكولآغاز بعد از ) 1
  قبل از پاره شدن فوليكول) 4    رشد جسم زردآغاز بعد از ) 3

  »..........  جانداري است كه  مربوط به،روش نگهداري جنين در شكل مقابل«؟ كند نميرا به درستي كامل مقابل عبارت گزينه كدام  -45
  . نداردغدد شيري ) 1
  . داردي ديافراگم پرده) 2
  . داردي مننژ پرده) 3
  . دارد كيسه،در روي شكم جنس ماده) 4

  .......... گفت توان نمي شود، ديديم وارد اپيبه هر دو  آسيب مردي،در صورتي كه در  -46
  .شود مختل ميبلوغ اسپرم ) 2    .يابدكاهش ميدر محل توليد ها  اسپرم توليددادتع) 1
  .آيددر توانايي باروري اسپرم اختالل به وجود مي) 4    .كنند پيدا نميها توانايي حركت كردن  اسپرم) 3

  .........شود،  يدي تشكيل ميهاي تك كروماتكه غشاي هسته، اطراف كروموزوم بالفاصله پس از آن،ي سلولي پالناريا در چرخه -47
  . در فضاي سلول بازآرايي شوندتوانند  ميهااندامك) 2    .شودهاي دوك تشكيل ميرشته) 1
  .كنند كروماتيدها شروع به ضخيم و كوتاه شدن مي) 4  .پيوندند ي سلول به هم ميهاي حاصل از جسم گلژي در ميانهوزيكول) 3

  .برابر است.......... و .......... وزوم هر سلول هاي اتتعداد سانترومرهاي كروموزوم -48
   1Gمغز استخوان انسان در پايان) ب   ميتوزي ملخ ماده در پايان آنافاز رودهپوششي ) الف
  1Gمغز استخوان مرغ در پايان) د     ميتوزپوست شامپانزه در متافاز) ج
  الف و د) 4  ج و د) 3  ب و ج) 2  الف و ب) 1

  .دهدروي مي.......... و .......... ي اعصاب پاراسمپاتيك، در فرد مورد نظر  در صورت تزريق داروي مهاركننده -49
  ده قلب  افزايش برون-افزايش ترشح صفرا به روده) 2     تنگ شدن مردمك-افزايش حجم تنفسي) 1
  كربنات پانكراس  افزايش ترشح بي-فزايش حركات دودي رودها) QRS  4ي دو موج   كم شدن فاصله-گشاد شدن مردمك) 3

   ..........،انسان آسيب جدي وارد شود..........  است؟ اگر به نادرست  عبارتكدام -50
  .كند  رفتارهاي احساسي فرد تغيير مي-دستگاه ليمبيك) 2  .كند واكنش فرد نسبت به بوها تغيير مي-دستگاه ليمبيك) 1
  .در انعكاس زردپي زير زانو تأثيري نخواهد گذاشت -ي مخچه) 4  .شوداطالعات حسي و حركتي مختل مي پردازش -تاالموس) 3
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  . است…… فاقد را دارد، ……ترين  هر جانوري كه ساده -51
   گوارش برون سلولي-دستگاه گردش خون بسته) 2   توليدمثل جنسي-دستگاه عصبي) 1
   ايمني هومورال-دستگاه گردش مواد) 4   هومئوستازي-ي نوري گيرنده) 3

  ..........شوند،   بالغ ميTهاي اي كه در آن لنفوسيتغدهسالم در انسان  -52
 .دنشو ي است كه سبب تنظيم كلسيم خون ميباالتر از غدد) 1

  .ودش ها مياي است كه هورمون آن سبب ورود گلوكز به سلولتر از غدهپايين) 2
  .دهد، از نظر تعداد برابر است ي مها افزايشاي كه دفع پتاسيم را از كليه با غده) 3
  .شود هوشياريِ فرد بالغ ميافزايش اي است كه ترشحات آن سبب  تر از غده پايين) 4

  ».شودبيان مي..... .....هاي در سلول........... ي هورمون ژن گيرنده«كند؟   را به درستي تكميل مي مقابلچند مورد عبارت -53
   پانكراس-گلوكاگون) د فوليكول تخمدان        -لوتئيني كننده) ج            كبدي-انسولين) ب هيپوتاالموس          -ضد ادراري) الف

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  .شودي غشاي سلول پس سيناپسي متصل ميي عصبيِ مهاري روي گيرنده انتقال دهنده.......... در انعكاس زردپي زير زانوي انسان، در سيناپس  -54

  ي جلوي راننورون حسي با نورون حركتي ماهيچه) 2    ي جلوي راننورون رابط با نورون حركتي ماهيچه) 1
  ي عقب راننورون حسي با نورون حركتي ماهيچه) 4    ي عقب راننورون رابط با نورون حركتي ماهيچه) 3

  ...........، همگي ...........هاي هورمون -55
  .باشندهاي غشايي مي واجد گيرنده-آمينواسيدي) 2    .اي دارندهاي درون هسته گيرنده-استروئيدي) 1
  .شوند سبب توليد پيك دومينِ درون سلولي مي-استروئيدي) 4    .شوند ابتدا وارد مايع ميان بافتي مي-آمينواسيدي) 3

  .گرددمي................ سبب كاهش يون ،............ دار كانال دريچه.  ..........،ي غشاي نورونATPي پمپ هيدروليز كننده -56
   پتاسيم مايع ميان بافتي- پتاسيمي-همانند) 2   سديم سيتوسل سلول عصبي- سديمي-همانند) 1
   پتاسيم مايع ميان بافتي- پتاسيمي-برخالف) 4   سديم مايع ميان بافتي- سديمي-برخالف) 3

  ............متر درازا دارد،  ميلي2ن هنگامي كه رويان انسا -57
  .شودضربان قلب آغاز مي) 2  .كنندع به نمو ميورها شروده) 1
  .گيرندبازوها شكل مي) 4  .وزن رويان حدود يك گرم است) 3

   ...........نيست فاقد آركگن است، ممكن ي آن در گياهي كه گامتوفيتِ ماده -58
  .به وجود آيدي غذايي دانه بعد از لقاح اندوخته) 1
  .هاي درخشان يافت شودشهد فراوان و گلبرگ) 2
    .ها عدد كروموزومي يكسان داشته باشندي رسيده، تمامي سلولدر دانه) 3
  . گياهان را داشته باشدهاي  در دانهها لپهتعداد ترين  بيش) 4

  كدام عبارت در مورد انسان درست است؟ -59
  .دهد ليكوژن عضالت، مقدار گلوكز خون را افزايش ميطور معمول، گلوكاگون با تأثير برگ به) 1
  .يابد هاي خود، ميزان كلسيم خون افزايش مي در پي اتصال يك هورمون مترشحه از تيروئيد به گيرنده) 2
  .يابد ت خواب كاهش ميقراري و اختالال  در خون، بي4T و3Tهاي به دنبال افزايش بيش از حد هورمون) 3
  .يابد هاي خود، فعاليت نوعي آنزيم در غشاي گلبول قرمز، افزايش مي هاي تيروئيدي به گيرنده در پي اتصال هورمون) 4

  .ماندبخش گامتوفيتي مستقل بوده و اسپوروفيت همواره به گامتوفيت وابسته باقي مي، ........... ي گياهان در همه -60
  بدون آوند) 4  بدون دانه) 3  ارآوندد) 2  داردانه) 1

  »..........دانه، همانند هاي انگور بيثر در درشت كردن حبهؤهورمون م«كند؟  را به درستي كامل مي مقابلعبارتمطلب كدام  -61
  .شودهاي نارس مياتيلن، موجب تسريع در رسيدن ميوه) 2  .گرددچه در دانه ميآبسيزيك اسيد، مانع تشكيل ريشه) 1
  .ها موثر استاكسين، در طويل شدن ساقه) 4  .گرددها مي، سبب كاهش سرعت پيريِ برخي اندامها كينينسيتو) 3

  .ساز دورتر استاز كامبيوم چوب پنبه.......... ي آوندي  اليه،در يك گياه پنج ساله -62
  آبكش سال دوم) 4  آبكش سال پنجم) 3  چوب سال دوم) 2  چوب سال پنجم) 1
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  .........ي گياهانِ همه -63
  .ساله هستندعلفي، يك) 2  .چوبي، چند ساله هستند) 1
  .دهندعلفي، فقط يك بار گل مي) 4  .ندهست پسين فاقد رشدعلفي، ) 3

 .دهد نميروي .............. گاه  هيچ.............. كه  طور معمول پس از آن در انسان به -64

 سيتوزي اگزو به وسيلهمين  ترشح هيستا-چسبد هاي سطح ماستوسيت مي آلرژن به پادتن) 1

 ها   سنتزهيستامين در ماستوسيت-چسبد هاي سطح ماستوسيت مي آلرژن به پادتن) 2

 ها  سنتز پادتن در پالسموسيت-چسبد  خاطره ميBهاي سطح سلول  آلرژن به گيرنده) 3

  ي سلولي ماستوسيت  اتصال پادتن به ديواره-چسبد  ميB  هاي لنفوسيت آلرژن به گيرنده) 4
  .باشد  مي……طور معمول، بخشي از مننژ كه به قشر مخ انسان چسبيده است،  به -65

  شامه، در تماس مستقيم با سخت) 2   مغزي، فاقد نقش-در ايجاد سد خوني) 1
   نخاعي-در ساختار خود، داراي مقادير فراواني مايع مغزي) 4  ي نوعي بافت پوششي يك اليه در برگيرنده) 3

  ...........دار حاصل از تقسيم ميتوز، همگي  اندامكهايسلولطور معمول،  به -66
    .كروموزوم تك كروماتيدي دارند) 1
  .كنندنيمي از سيتوپالسم سلول مادر را دريافت مي) 2
  .دهند كمربند پروتئيني تشكيل مي،براي تقسيم سيتوپالسم) 3
  . هستك دارند جفت يك،درون هسته) 4

  . شود……سبب  تواند نمي است، ……هورموني كه محرك  -67
  ها  تحريك طويل شدن ساقه-دانه هاي بي درشت كردن ميوه) 1
  هاي جانبي  توقف رشد جوانه-ها دار كردن قلمه ريشه) 2
  ها  خفتگي دانه-ها هاي نگهبان روزنه پالسموليز سلول) 3
  ها  تسهيل در برداشت مكانيكي ميوه-تقسيم سلولي) 4

 چون به وجود آمدن ،كند نميرا بيان  .......... X الگوي وراثت وابسته به ،ي زير دودمانه«كند؟ كامل مي را به درستي مقابلي  ، جمله گزينهكدام -68
  ». استغيرممكن.......... ي فرد شماره

  1 -مغلوب ) 1
  2 -مغلوب ) 2
  3 -غالب ) 3
  4 –غالب ) 4

  …… كه نيستزايي جانوران ممكن  در فرايند گامت -69
  . متفاوت باشندDNA، از نظر مقدار مولكول Iهاي حاصل از ميوز  سلول) 1
  .هاي حاصل افزوده شود ي سلولDNA، بر مقدار II و Iي بين ميوز  در فاصله) 2
  .، چهار نوع ژنوتيپ متفاوت داشته باشندIIهاي حاصل از ميوز  سلول) 3
  .، بيش از تعداد تترادهاي سلول زاينده باشدIهاي حاصل از تلوفاز  ها در يكي از سلول تعداد كروموزوم) 4

.  و دختري زال متولد گرديدA، پسري مبتال به هموفيلي با گروه خونيB و زني سالم با گروه خونيABاز ازدواج مردي سالم با گروه خوني -70
   كدام است؟Bباشند به دختران سالم با گروه خوني در اين خانواده، احتمال تولد پسران زالي كه هموفيل مي

1 (9
4  2 (3

2  3 (4
1  4 (3

1  

  

4  

1  
2  

3  
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 2 و 1 فيزيك      

 است؟ درست نهيگز كدام .كند يم سقوط هوا دري جسم -71

  .ماند يم ثابت آني كيمكاني انرژ) 1
 .است آن يگرانش ليپتانسي انرژ كاهشي  اندازه از تر شيب ،آني جنبشي انرژ شيافزا )2

  .استآن ي گرانش ليپتانسي انرژ كاهشي  اندازه از تر كم ،آني جنبشي انرژ شيافزا )3
 . ر نيروي مقاومت هوا استكاي  اندازه با برابر ،آني جنبشي انرژ شيافزا )4

ـ ثان در جسم وزني  روين كار هوا، مقاومت ازي  پوش چشم با .ميكن يم رها را لوگرميك يك جرم بهي  جسم نيزم سطحي  متر 50 ارتفاع از -72 ي   هي
(؟است  سقوطدومي  هيثان در روين نيهم كار برابر چند سقوط اول

s

m
g( 210 

1(1  2 (3
1  3 (4

1  4 (4
3  

 نصف گلوله سرعت كهي  ا لحظهي پرتاب تا      از لحظه  .ميكن يم پرتاب باال  سمت به نيزم سطح ازدر راستاي قائم و      را گرم 200 جرم بهي  ا گلوله -73
ي انـرژ   با برابر لحظه نيا در گلولهي  جنبشي  انرژ رگا. است ژول -125  با برابر هوا مقاومت توسط دهش انجام كار شود، يم ي آن   سرعت اوليه 

 نظـر  دري  گرانـش  ليپتانـس انـرژي    مبدأ عنوان به را نيزم سطح(است؟ هيثان بر متر چند پرتابي    هياول سرعت باشد، آني  گرانش ليپتانس
210 و ديريبگ

s

m
g ( 

1(50    2 (40    
3( 60    4 (105  

ي  اوليه سرعت با را گرم 100 جرم بهي  ا گلوله ،خأل طيشرا در -74
s

m20از گلولـه  بر روي وزني روين كار. ميكن يم پرتاب باال به رو قائمي  راستا در 

(است؟ ژول چندبا  برابر اوج ي نقطه به دنيرسي  لحظه تا پرتابي  لحظه
s

m
g( 210  

1(20-    2 (40-    
3 (20    4 (40  

 F  افقياگر در يك لحظه نيروي.  روي سطح افقي در حال سكون استي دو كيلوگرمي   فشرده شده و وزنهcm5ي ، فنر به اندازهزيردر شكل  -75
  .)نظر شود از جرم فنر صرف(ترين سرعت وزنه چند متر بر ثانيه خواهد شد؟  حذف شود، بيش

1(2
2   2 (2

1     

3(2  4 (2   
32500يچگالو  متر يسانت 10 ضلع بهي فلز مكعب كيترازويي جرم  -76

m

kg نيبنابرا. دهد يم نشان لوگرميك/51 را ...  

 .دارد وجود مكعب متر يسانت 400 حجم بهي ا حفره آن در) 2  .دارد وجود مكعب متر يسانت 600 حجم بهي ا حفره آن در) 1

  .است رتوپ مكعب )4  .دارد وجود مكعب متر يسانت 1000 حجم بهي ا حفره آن در) 3
  است؟ آب مورد دري كيزيفي ها دهيپد از كي كدامي  دهنده نشان ريز شكل -77

   يچسبندگ) 1
  يسطحي چسبندگ) 2
  يسطح كشش) 3
  ينگييمو) 4
  
  
  

 از به يكيد  است و شما بايكتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج  دانش  دقيقه40: قت پيشنهاديو
 .پاسخ دهيد» 3فيزيك « يا » 2 و 1 فيزيك«هاي   سؤال دو دسته

 محل انجام محاسبات
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يي بـاال  عيمـا  ارتفاع اگر. است شده پر كامل طور بهي  نشدن مخلوط عيما دو از h ارتفاع بهشكلي  ي  ا استوانه سرباز و    ظرف ر،يز شكل مطابق -78
 .)است هوا فشار P(دهد؟ يم نشان يدرست به عمق ظرف حسب بر را فشار نمودار نهيگز كدام باشد، 1h بابرابر

  
  
  
1 (    2 (  
  
  
  
  
  
3 (    4 (  
  

اين طرف فشاري كه از  . متر است    سانتي 73ي مايع     مجموع ارتفاع دو اليه   . هاي برابر ريخته شده است      اي، آب و جيوه به جرم       در يك مخزن استوانه    -79
3613(متر جيوه است؟  شود، چند سانتي دو مايع بر ته مخزن وارد مي

cm

g
/ 31، چگالي جيوه

cm

g
نظر شود  و از فشار هوا صرفچگالي آب.(  

1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  
ـ زچگـالي مـايع      اگـر . اسـت  2mآن جـرم  و 2A،كوچك ستونيپ مساحتو   1mآن جرم و 1A،بزرگ ستونيپ مساحت ،زير شكل در -80  ري

)cmA,cmA,kgm( است؟ لوگرميك چند 2mباشد، مترمكعب بر لوگرميك 2000 برابر ها ستونيپ 21221 10051   
1 (150/  
2 (150  
3 (20 /    
4 (200  

 ي  درجـه بـا دمـاي    مـايع  بـه وس  يسلـس  ي  درجـه   با دماي  ي جامد   يك ماده  ليتبد به مربوط زير شكل نمودار -81
  است؟ شده ي جامد ماده ذوب صرف ي داده شدهگرمااز  درصد چنددر اين فرايند . است وسيسلس

1 (6 

2 (60 

3 (2/4 

4(42  
ي سلـسيوس را در يـك          درجه 95 كيلوگرمي با دماي     2 مس    ي سلسيوس و يك قطعه       درجه 90ي  يك قطعه آلومينيوم يك كيلوگرمي با دما       -82

در اين فرآيند از دست داده چند برابر گرمايي اسـت           آلومينيوم   مقدار گرمايي كه     .دهيم تا با محيط به تعادل حرارتي برسند         محيط قرار مي  
(كه مس از دست داده است؟

K.kg

J
c,

K.kg

J
c( AlCu 900400    

1( 9
8  2(4

9  3 (8
  .بستگي به دماي محيط دارد) 4  9

 اگـر  .اسـت  شده رسم ريز شكل مطابق ،اند  ها كه به صورت دو خط موازي        دماي آن تغييرات  برحسب   B و Aي    لهيم دو طول راتييتغ نمودار -83
  دهد؟ يم نشاني درست به راB وA نيبي  رابطه نهيگز كدام باشد، Bو Aبرابر با بيترت به B و Aي ها لهيمي طول انبساط بيضر

1 (BA  

2 (BA  

3 (BA  

  .است ممكن لتحا سه هر ،هياول طول به بسته )4
  
  
  

 محل انجام محاسبات
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 Aي    كره حجم شيافزا باشد، Bي    كره شعاع برابر دو ، Aي    كره شعاع اگر. ميده يم گرماي  مساو مقدار به را B و A جنس همي  فلزي    كره دو -84
  ؟است Bي  كره حجم شيافزا برابر چند

1(2  2 (1  3 (8  4 (3  
  گـاز  فشار نكند، رييتغي گاز   دما كه  در صورتي  م،يكن متراكم تريل 2ي    ندازها به را گاز اگر. است تمسفرآ 5  آن فشار و تريل 6ي  كامل گاز حجم -85

  كرد؟ خواهدي رييتغ چه
 .ابدي يم كاهش تمسفرآ 5/2) 2  .ابدي يم شيافزا تمسفرآ 5/2) 1

  .ابدي يم شيافزا تمسفرآ 2) 4  .ابدي يم كاهش تمسفرآ 2) 3
در اين صورت . رسانيم مي C27دماي گاز را به تدريج به. محبوس است C57مطابق شكل، زير پيستون بدون اصطكاك، گاز كاملي با دماي -86

    شود؟ جا مي متر جابه پيستون چند سانتي
1 (5/0     2 (2             
3( 5/2    4 (5  

 شيافـزا  55بـه  50از را نـه يآ دو نيب ي  هيزاو اگر. تابد يم) 2( تخت   ي  نهيآ به )1(  تخت ي  نهيآ از بازتاب از پس SI نور پرتو ،زير شكل در -87
  ؟كند  چه تغييري ميدوم ي نهيآ از بازتابي  هيزاوآنگاه  م،يده

1 (5 يابد افزايش مي.  
2 (10 يابد افزايش مي.  
3(5 يابد مي اهشك.  
4( 10 يابد مي اهشك.  

 كدر جسم. دارد قرارها    و به موازات آن    متر يسانت 6 قطر بهگسترده  ي  نوران منبع يك  يك پرده و   مقابل در متر يسانت 4 طول به  كدري جسم -88
 منبـع  از يمتر يسانت 15ي    فاصله در كهي  ا پرده يرو بر شده ليتشك ي  هيسا تا داد قراري  نوران منبع ازي  متر يسانت چندي    فاصله در ديبا را

  صورت يك نقطه باشد؟ به دارد، قراري نوران
1 (10  2 (5  3(5/7  4 (5/2  

آنگـاه   كننـد،  حركـت  گرييكد سمت به راستا يك درو   v سرعت با يك هر نهيآ و شخص هرگاه .قرار دارد  تختي    نهيآمقابل يك   ي  شخص -89
 شد؟ خواهد vبرابر  چند) ريتصويي جابجا (ريتصو انتقال سرعت ي اندازه

1 (1  2 (2  3(3  4 (4  
  است؟ درجه چند تابشي  هيزاو. است شده دهيتاب يمقعر ي نهيآ بهيي پرتو ،ريز شكل در -90

1 (30    
2 (60 

3 (120    
4(180  

 60ي    فاصـله  در و تـر م يسـانت  5/2 طـول  بـه ي  ريتـصو  دارد، قـرار ي  مقعري      نهيآي  اصل محور بر عمود كه متر يسانت 10 طول بهي  جسم از -91
 است؟ متر يسانت چند نهيآ شعاع . شود يم ليتشك جسم ازي متر يسانت

1 (8  2 (48  3(16  4 (32  
 قـرار  و عمـود بـر محـور اصـلي آن            مقعري    نهيآ يك ازي  متر يسانت 16ي    فاصله در گريد بار وي  متر يسانت 4ي    فاصله در بار ك ي راي  جسم -92

  است؟ متر يسانت چند نهيآي كانوني  فاصلهباشد،  يكسان حالت دو هر در نهيآ از آمده دست هب رياوتصي  فاصلهي  اندازه اگر .ميده يم
1 (2/3  2 (4/6  3(8/4  4 (6/9  

 چنـد  متر، يسانت 6ي كانوني  فاصله به محدبي  نهيآ در ABC نيالساق يمتساو مثلث در BCوارد بر ضلع    ارتفاع ريتصوطول   ،ريز شكل در -93
  است؟ متر يسانت

1( 6/1    2 (6/3 

3 (8/0    4(2  
  
 محل انجام محاسبات  
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 .اسـت  داده نـشان  ،اسـت  3nو 1n،2nهـا  آن شكـست  بيضـر  كـه ي   شـفاف  يها طيمح دررا  تك رنگ   ي  نوران پرتو يك ريمس زير شكل -94
îîr̂اگر  ،1(است؟ حيصح ريز روابط از كي  كدامآنگاه   باشدv،2v 3وv ـ  3 و 2 ،1ي  ها طيمح در نور سرعت  و سـطح جـدايي     ندسته

 ).ها با هم موازي است  محيط

1 (132 vvv   
2 (132 vvv   
3(213 vvv   
4 (321 vvv   

 محـور  كه است يمحدبي    نهيآ صورت به ظرف كف .شود يم دهيتاب ي شفاف عيما سطح به از هوا    60تابشي    هيزاو با Iپرتو ر،يز شكل مطابق -95
 Iپرتـو  و باشد نهيآي  اصل محور تا Aي  نقطه ي  فاصله برابر 3،عيما سطح تا نهيآ كانون ي  فاصله اگر .است عيما سطح بر عمود آني  اصل
  است؟ چقدر عيما شكست بيضر شود، خارج عيما سطح بر عمود ظرف كف با برخورد از پس

1 (6 

2 (3 

3 (2 

4 (32  
عمـودي  ي    فاصـله  اگر. كند يم پرواز درياچه سطح از h ارتفاع دري  ا پرندهو   است كردن شنا حال در يا  درياچهي  متر 4 عمق در يك ماهي  -96

)n(است؟ متر چند h باشد، پرنده ديد از ها آنبين ي ظاهرعمودي ي  فاصله از تر شيب متر 5 ،ماهي ديد از پرنده و ماهي نيبي ظاهر 3
4

آب   
1 (10  2 (15  3 (12  4 (8  

  .است ...................... ك يMN و كرده جاديا......................... ي ريتصو AB جسم از MNي نور ابزار مقابل لشك در -97
  مقعر ي نهيآ -يقيحق )1
  محدب ي نهيآ -يمجاز )2
  واگراي عدس -يمجاز )3
  گرا همي عدس -يقيحق) 4

آنگـاه   شـود،   داده قـرار   و عمود بر محور اصلي آن      يعدس نيا از nfي    اصلهف دري  جسم است، اگر  f  با برابريي  واگراي  عدسي  كانوني    فاصله -98
 ؟دشخواهد ي عدسي كانوني  فاصله برابر چند جسم، از ريتصوي  فاصله

1 (1
2

n

n  2 (1n

n  3 (2
1

n

n   4 (
n

n 1  

ـ  مقابلعدسي و   ي  اصل محور بر منطبق شكل مطابقمتر را     سانتي 15طول بهAB جسم. تاس وپتريد 5يي  گرا همي  عدس توان -99  قـرار ي  عدس
 است؟متر  طول تصوير در اين حالت چند سانتي. ميده يم

1(  100  
2 (20  
3 (40  
4 (60  

متـري    سـانتي 20ي   ثانيه از فاصـله 5مود بر محور اصلي عدسي در مدت را عجسمي  متر     سانتي 10 كانوني   ي  به فاصله  گرا همي  عدس يك در -100
جـايي چنـد      سرعت متوسط حركت تصوير جسم در اين جابه       . دهيم  حركت مي ) در همان سمت  (متري عدسي      سانتي 30ي    عدسي تا فاصله  

 متر بر ثانيه است؟ سانتي

1 (2  2 (1  3 (5/0  4 (25/0  
  
  

 محل انجام محاسبات
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 3  فيزيك      

اگر . كنيم  دو كره را به هم چسبانده و سپس از هم دور مي           .  هستند 2Q و 1Q الكتريكي هاي داراي بار  2R و 1Rهاي   به شعاع  ي رسانا   دو كره  -101
)RR(افتد؟   هم وصل كنيم، چه اتفاقي ميدر اين حالت دو كره را با يك سيم به 21     

  .شود  ديگر جاري ميي جرياني از كره با شعاع كوچكتر به طرف كره) 2  .شود  ديگر جاري ميي جرياني از كره با شعاع بزرگتر به طرف كره) 1
    .شود  ديگر جاري ميي هجرياني از كره با بار بيشتر به طرف كر) 4  .شود جرياني در سيم برقرار نمي) 3

 اضـافه   2q كسر و به بار    1q درصد از بار   50اند، اگر     ديگر ثابت شده    مشخصي از يك  ي    در فاصله  2qي منفي ا  بار نقطه   و 1q مثبت يا  بار نقطه  -102
| در اين صورت حاصل.شود كنند دو برابر مي ديگر وارد مي ي قبلي به يك ه دو بار در همان فاصلهي نيرويي ك  اندازه،نماييم

q

q
|

2
يك از   كدام1

 هاي زيراست؟  گزينه

1( 2  2( 1   3( 10  4( 6  

25اي فلزي به قطر يك متر، چگالي سطحي بار الكتريكي كره -103
m

Cوجود در سطح كره چند ميكروكولن است؟بار الكتريكي م.  است  
1 (5  2 (57 /  3 (5/12  4 (15  

 ناشي از اين بارهـا در        الكتريكي ميداني    اندازه. اند   ثابت شده  در چهار رأس مربع      C5 مساوي اي و   نقطهالكتريكي    بارهاي زير،در شكل    -104

(ن بر كولن است؟ وچند نيوت ،مربع وسط يكي از اضالع ،A ي نقطه
C

m.N
k( 2

29109 

1( 81081 /    
2 (71081 /    
3 (81082 /    
4 (71082 /  

 چند برابـر    1Cخازنذخيره شده در    الكتريكي  رژي  اناشند،   به اختالف پتانسيل الكتريكي ثابتي متصل ب       B و   Aي     اگر دو نقطه   ،زيردر شكل    -105
   است؟2Cخازنذخيره شده در  الكتريكي انرژي

1 (3
16    2 (4

1  

3 (4    4 (16
3  

 ي  اگر فاصله . است در حال تعادل     q  بار ،اندازه و غير هم نام       با بارهاي هم   ي رساناي موازي و باردار،      دو صفحه فضاي بين   در   ، زير مطابق شكل  -106
  كند؟  حركت ميبه كدام سمت  باردار ي كنيم، ذرهنصف بين صفحات را 

   .كند  به سمت باال حركت مي)2    .كند  حركت نمي)1

  . شود رتاب ميپصفحه به سمت بيرون  )4  .كند به سمت پايين حركت مي )3

 چـه  1Cخازنالكتريكي ذخيره شده در  بار ، را ببنديمkچنانچه كليد .  ميكروفاراد است6  باها برابر ي خازن   در مدار شكل زير، ظرفيت همه      -107
  كند؟  تغييري مي

  .يابد  ميكروكولن كاهش مي48 )1
  .يابد  ميكروكولن افزايش مي24) 2
  .يابد مياهش ك ميكروكولن 72 )3
  . كند تغييري نمي) 4
  
  
  

  دقيقه40: قت پيشنهاديو

 باتمحل انجام محاس



  14 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

 گيرد و انرژي جنبشي آن  شتاب Aي   به طرف صفحهB ي يك الكترون از صفحهاگر .  استV50 با  برابرBي   الكتريكي صفحهپتانسيل ،زير شكل در -108
/Jي به اندازه 171061  ي  صفحه  الكتريكي پتانسيل آنگاه،كند  تغييرAچند ولت است؟ )C/e( 191061   

1( 200    2 (250  

3( 100     4 (150  

آل  ايدهسنج  دو سر آن را به يك ولتزير، مطابق شكل . شود  جدا ميآن توسط باتري شارژ شده و از ،باشد ميهوا خازني كه بين صفحات آن  -109
 بين صفحات خازن قرار دهـيم       kالكتريكي به ضريب      يدر اين حالت اگر د    . دهد   ولت نشان مي   100سنج ولتاژ دو سر آن را         ولتوصل كرده و    

   كدام است؟ k .خواهد داد ولت را نشان 25سنج  ولت
1( 3    2 (4    
3( 5/7     4 (75  

در عبوري از مقطع سيم متوسط الكتريكي  شدت جريان .استزير  شكل مطابقيك سيم برحسب زمان مقطع ت جريان عبوري از دشنمودار  -110
   است؟پرچند آم اول ي  ثانيه10
1( 4/2    
2 (1/2    
3( 3    
4 (5/1  

مـصرفي   الكتريكي   و توان ...  شدت جريان عبوري از آن       دهيم، درصد كاهش    20را   ي فلزي دو سر يك رسانا   اگر اختالف پتانسيل الكتريكي      -111
  .) ثابت است الكتريكي رسانامقاومت(. يابد مي... در آن 

   درصد افزايش36 ،ايشافز  درصد25) 2   درصد كاهش 36 ،افزايش  درصد20 )1
   درصد افزايش46 ،درصد كاهش 20) 4   درصد كاهش36 ،درصد كاهش 20 )3

   است؟ SIضريب دمايي اين جسم چند واحد . يابد  ميافزايش درصد 10اين جسم الكتريكي دهيم، مقاومت   افزايش C100دماي جسمي رااگر  -112
1( 410  2(3102    3( 4102    4( 310  

  ؟ خواهد دادآل چند ولت را نشان  سنج ايده ولت.  اهم است3ها مشابه و مقدار هر يك برابر  مقاومت، زيردر مدار شكل  -113
1( 9     

2( 10  

3( 6    

4( 3   

دهند به ترتيب ازراست به چـپ چـه            نشان مي  2V و 1Vآل  ه  هاي ايد   سنج   كاهش يابد، مقاديري كه ولت     1R اگر مقاومت  در مدار شكل زير،    -114
 د؟ نكن تغييري مي

   افزايش- افزايش)1
   كاهش- افزايش)2
   افزايش- كاهش)3
   كاهش-كاهش)4

  گذرد چند آمپر است؟   مي6جرياني كه از مقاومتشدت در مدار شكل زير،  -115
1( 6    
2 (2  
3( 3     
4 (4  
 محل انجام محاسبات  
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 ولـت   220 به اختالف پتانـسيل      و دو سر مجموعه را    بنديم  را به صورت متوالي به هم ب      ) W40 و   V220 (و) W60 و   V220(دو عدد المپ    اگر   -116
ها ثابـت فـرض     المپ مقاومت(ند؟ نك  ساعت برق مصرف مي   ساعت چند كيلووات   10ي دو المپ در مدت        مجموعه در اين صورت     ،كنيم  وصل  
  .)شود

1( 240  2 (24/0  3( 4/2  4 (24  
  مقاومت دروني مولد چند اهم است؟ هم برابر باشد، ا ب ،kقبل و بعد از بسته شدن كليد  توان مفيد مولداگر  شكل زير،  مداردر -117

1( 5/4    
2 (5/1  
3( 25/2    
4 (6  

 گذرد، چند آمپر است؟  اهمي مي3ني كه از مقاومت  شدت جريا،رو در مدار روبه -118

1 (4
1    2(3

4
   

3( 3
8    4 (4  

  معادل كدام است؟SIترتيب، آمپر، متر و نيوتون باشد، يكاي ميدان مغناطيسي در   بهN و A  ،m اگر -119

1 (m.A.N  2( 
A.m

N  3 (
m.N

A  4 (
m

A.N  

   بيان شده است؟ نادرستهاي زير در مورد خواص مغناطيسي مواد فرومغناطيس سخت،  يك از گزينه كدام -120
  . كند  ضعيف به سختي تغيير مييهاي مغناطيسي، در حضور ميدان مغناطيسي خارج حجم حوزه) 1
  . يابد هاي مغناطيسي همسو با ميدان افزايش مي  در ميدان مغناطيسي خارجي قوي قرار گيرند، حجم حوزهاگر) 2
  . لوله استفاده كرد ي سيم توان به عنوان هسته ، مي به دليل خاصيت فرومغناطيس سخت)آهن به اضافه دو درصد كربن(از فوالد ) 3
  . كند اطيسي، پس از حذف ميدان مغناطيسي خارجي قوي به سهولت تغيير نميهاي مغن هاي مغناطيسي حوزه سمت گيري دو قطبي) 4

E يكنواخت  ميدان الكتريكي  ،و در قسمتي از فضا    شكل   مطابق -121
   يكنواخت مغناطيسيميدان   وB

            عمود بر هم وجود دارند، يك ذره بـا بـار 
تـرين    تحت تأثير بـيش    ،الكتريكي و مغناطيسي  ي ورود به دو ميدان         چه جهتي شليك كنيم تا در لحظه       منفي را كه جرمش ناچيز است در      

  نيروي ممكن قرار گيرد؟ 
  ي كاغذ  به سمت باالي صفحه)1
  ي كاغذ به سمت پايين صفحه )2
     به سمت راست)3
  به سمت چپ) 4

 را با سرعتg1/0 جرم به داريي بار ذره -122
s

m1000 به سمت شمال زمين يكنواخت  اگر جهت ميدان مغناطيسي ،كنيم پرتاب ميغرب  به سمت 

واست مقاومت هوا ناچيز (؟ نكندبار ذره چقدر باشد تا جهت حركت ذره تغيير باشد، تسال  410و بزرگي آن
kg

N
g 10(  

1( C10  2 (mC10  3( mC10  4 (C10  
اگر سيم اين پيچه    . باشد   مي B ميدان مغناطيسي در مركز آن برابر     بزرگي  گذرد و      مي I جريان الكتريكي    R به شعاع    طحيي مس   از يك پيچه   -123

ميدان مغناطيسي در بزرگي آنگاه كند،  مي از آن عبور Iكتريكي  جريان الكه بسازيم R2ديگري به شعاع مسطح ي  را باز كرده و از آن پيچه    
  كدام خواهد بود؟  جديد ي پيچهمركز 

1( B  2 (B2  3( 4
B  4 (2

B  
  

 محل انجام محاسبات



  16 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

AIهاي   جريان ،اند  ديگر ثابت شده     از يك  cm20ي     بلند و موازي كه به فاصله      ،از دو سيم راست    -124 21  2 وI هـاي   ميدانبرايند   اگر   .گذرند   مي 
  ، وسط دو سيم، چند تسال و در كدام جهت است؟Nي   بزرگي ميدان در نقطه، صفر باشدMي  ها در نقطه  سيم مغناطيسي حاصل از جريان

        )
A

m.T
( 7104   

1( 51042 /51042) 2    ، درونسو /برونسو ،  
3 (51061 /51061) 4    ، درونسو /برونسو ،  

ت كه راستاي توان گف  در اين وضعيت مي.كند اي در يك ميدان مغناطيسي طوري قرار گرفته است كه نصف شار بيشينه از آن عبور مي     حلقه -125
  .........ميدان مغناطيسي با خط عمود بر حلقه 

  .سازد  درجه مي60ي  زاويه) 2  .سازد  درجه مي30ي  زاويه) 1
  .سازد  درجه مي90ي   زاويه)4    . است موازي) 3

 به ترتيـب عـددهايي باشـند كـه     2V و1V اگر.سازيم لوله كرده و سپس از آن خارج مي  آهني را وارد سيم    ي   يك هسته  ،در مدار شكل زير    -126
  ؟ صحيح استصورت كدام گزينه   در آن،دهد  نشان ميي آهني حين ورود و خروج هستهآل  ايدهسنج  ولت

1 (21 VV       
2 (21 VV   
3 (21 VV     
  . تواند صحيح باشد لوله هر سه گزينه مي خودالقايي سيمبسته به مقدار ضريب ) 4

   درصد افزايش يابد؟ 21عبوري از يك القاگر را چند درصد افزايش دهيم تا انرژي ذخيره شده در آن الكتريكي شدت جريان  -127
1 (10    2 (11  
3 (12    4 (21  

ي آهنگچه  مساحت حلقه با    .  تسال قرار دارد   6/0نواختي به بزرگي      مغناطيسي يك ميدان  هاي    خط عمود بر    6ي فلزي به مقاومت     حلقهيك   -128

برحسب 
s

m2
   آمپر شود؟ 03/0 القا شده در حلقه برابر  الكتريكي تغيير كند تا جريان

1 (03/0    2 (02/0  
3 (3/0    4 (2/0  

tcosmaxصورت ي فلزي به ي شار عبوري از يك حلقه معادله -129 4ي شار عبوري از حلقه اي كه اندازه  در لحظه.باشد  مي
ي   مقدار بيشينه1

  ي القايي بيشينه است؟  ي نيروي محركه  چند برابر اندازه،ي القايي ي نيروي محركه شار عبوري از حلقه باشد، اندازه

1 (4
3    2 (2

3  

3 (4
15    4 (5

4  

نواخـت اسـت، دوران     حلقه است و حول قطري از آن كه عمود بر خطوط ميدان مغناطيسي يك400داراي  270cmاي با مساحت مقطع    پيچه -130
 60 و مقاومـت كـل پيچـه       اشدشكل زير ب  منحني  هاي پيچه، مطابق     اگر نمودار تغييرات شار برحسب زمان براي هر يك از حلقه          . كند  مي

)(ي جريان القايي در اين پيچه چند آمپر است؟  باشد، بيشينه 3  
1 (2/4    

2 (6  

3 (4/8    

  . ي ميدان مغناطيسي معلوم باشد ايستي اندازهب) 4

 محل انجام محاسبات  



  17 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 2      شيمي  
 

  است؟نادرست مطلبكدام  -131

  .مشابه يكديگرندهاي يك عنصر  ي اتم  دالتون، همهي طبق نظريه) 1
   .ي ميان اتم و الكترون پي برده نشد به رابطه ،فرايند برقكافتدر ) 2
  .اي بنيادي براي الكتريسيته پيشنهاد كرد كه اين ذره الكترون ناميده شد فارادي ذره) 3
  . ي كاينات هستند طو عقيده داشت كه هوا، خاك، آب و آتش عنصرهاي سازندهارس) 4

  .  ي درست را انتخاب كنيد رو، گزينه با توجه به شكل روبه -132
  .دار كه همان مدل اتمي تامسون است، مربوط است اين شكل به مدل اتم هسته) 1
  . ي آن است  برابر حجم هسته510حجم اتم طال به تقريب) 2
  .ي پرتو در مركز اتم قرار دارد ي طال، عامل منحرف كننده در تابش پرتوي آلفا به ورقه) 3
  .اي بسيار كوچك و سبك دارد اتم طال، هسته) 4

هـا چنـد نـوع      با توجه به اين ايزوتوپ. داردS3516 وS3216،S3316،S3416 و گوگرد چهار ايزوتوپ پايدارH21  وH11هيدروژن دو ايزوتوپ پايدار -133
)SH(هيدروژن سولفيدمولكول   هاي متفاوت خواهيم داشت؟  با جرم 2

1 (4    2 (6  
3 (8    4( 16  

تر، يك  انرژي باالتر به يك تراز انرژي پايينشري خطي اتم هيدروژن، هر انتقال الكتروني از يك تراز  براي توجيه طيف ن،طبق مدل اتمي بور -134
 در طيف نشري خطي مشخص شده باشد، كدام 1X با خط طيفيAاگر انتقال الكتروني . آورد خط طيفي را در طيف نشري خطي به وجود مي

  است؟ 2Xي خط طيفي انتقال الكتروني نشان دهنده

1 (B    
2 (C  
3 (D    
4 (E  

جزو عناصر ... است و اين عنصر با عدد اتمي ...  الكترون دارد، آرايش الكتروني تراز سوم آن به صورت 10ي سوم انرژي خود   در اليهXعنصر  -135
 .شود محسوب مي... دسته 

1 (262 43320 sps،s،    2 (262 33320 dps،s،  
3 (1062 33330 dps،d،    4 (262 33322 dps،d،  

  است؟ نادرستمطلبكدام  -136

2 الكترون باMo42 ،24در اتم) 1
1

smوجود دارد  . 

  .  با هم برابرندX24 وM29هاي  در اتم0lهاي با تعداد الكترون) 2
  .  جدول تناوبي با هم برابرند35 و 25هاي  هاي مربوط به خانه هاي ظرفيتي اتم لكتروناتعداد ) 3
  Fe(26( . است0lm الكترون با13، كاتيون داراي 32OFeدر تركيب يوني) 4

... ها تعلق داشت، عدد        به اين مكان   72 و   68،  44هاي اتمي      مندليف جاهاي خالي وجود داشتند كه عنصرهايي با جرم         پيشنهاديدر جدول    -137
 ... بوده و اين عنصر ... شود و فرمول اكسيد آن به صورت  گفته مي... م تعلق دارد كه امروزه وبه اِكاآلوميني

  . ذوب و چگالي كمي دارد ، نقطه2EaO، ژرمانيم،72) 2  .  ذوب و چگالي كمي دارد طه، نق3EaO، گاليم،68 )1
  . ذوب كم و چگالي بااليي دارد ، نقطه32OEa، ژرمانيم،72) 4    . استب اذم، در دماي بدن 32OEa، گاليم،68) 3
  
  

  دقيقه35: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات

 از  به يكي يد   است و شما با    كتاب پايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كهدانش
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هاي   سؤال دو دسته



  18 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

كدام دو عنصر در يك دوره و كدام دو عنصر در يك گروه جـدول تنـاوبي جـاي                   به ترتيب    ،D36 و A13،X19،Y31در ميان چهار عنصر    -138
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(دارند؟ 

1( A,DY,D     2 (A,XY,D   
3 (X,YA,D     4 (X,DA,Y   

2 و 1lm و 1l و 5n الكتروني با اعداد كوانتومي    ،ي عنصري كه در اتم آن       كدام عبارت درباره   -139
1

sm  تواند درست   مي ، وجود دارد 
  ؟ باشد

   . را داردترين شعاع اتمي  كم وترين انرژي نخستين يونش هالوژني است كه در بين عناصر هم گروهش، كم) 1
  .ي پنجم قرار دارد  و در دوره15 يا 14، 13هاي   از گروهيدر يك) 2
  .  اتمسفر به حالت جامد است1نافلزي است كه در دماي اتاق و فشار ) 3
  . ترين الكترونگاتيوي را در گروه خود دارد است و بيش pي  ناصر دستهفلزي است كه در بين ع) 4

  كدام مطلب درست است؟ -140
  . مخلوط كردHClي آب يد، بايد محلول پتاسيم يدات را با محلول پتاسيم يديد در مجاورت  براي تهيه) 1
  .يابد ن به صورت يكنواخت كاهش ميي ذوب فلزهاي قليايي و قليايي خاكي از باال به پايي نقطه) 2
  .است، يك عنصر فلزي استبه ترتيب از چپ به راست  2، 8، 18، 4هاي اتم آن به صورت  ها در اليه عنصري كه شمار الكترون) 3
  .هاي موجود در جدول را توجيه كند نظمي مندليف با مرتب كردن عنصرها برحسب عدد اتمي، توانست بي) 4

است، به صـورتي    ...  رو به    طور كلي    به ها  و مقدار انرژي نخستين يونش آن     ... عنصرها در يك دوره، شعاع اتمي عنصرها         افزايش عدد اتمي  با   -141
  .  داردي خود را دوره در ميان عناصر هممقدار انرژي نخستين يونش ... در ... كه در تناوب سوم جدول تناوبي عنصر 

  ترين  كم- آرگون- كاهش-افزايش) 1
  ترين  بيش- نئون-فزايش ا-كاهش) 2
  ترين  بيش- سديم- كاهش-افزايش) 3
  ترين  كم- سديم- افزايش-كاهش) 4

جـدول   ) از عناصر اصلي قبل از دوره چهـارم        ( چند عنصر متوالي   انرژي نخستين يونش   تغييرات    زير، كه  نموداربا توجه به     -142
 درست است؟گزينه كدام  دهد، را نشان ميدر مقابل عدد اتمي تناوبي 

  .  تمامي عناصر موجود در يك دوره از جدول قرار دارند)1
2 (E، و  هالوژن يك Fست و  يك گاز نجيب اD پر داردنيمه يك اوربيتال  .  
  .  پايدارتر استB نسبت به C و Eآرايش الكتروني ) 3
  . گروه است م هAتري دارد و با  يونش كمنخستين  انرژي G نسبت به G عنصر بعد از )4

 است؟مطلب صحيح كدام  -143

g(NaCl)g(Cl)g(Na(مربوط به واكنشسديم كلريد بلور ي   انرژي شبكه)1  است .  
   .  عامل شكننده بودن تركيب يوني است،انجامد اي كه پس از وارد شدن ضربه به شكسته شدن بلور يك تركيب يوني مي  نيروهاي جاذبه)2
  . ها برابر است  با تعداد آنيونها واره تعداد كاتيون در بلور يك تركيب يوني هم)3
  . نام است هاي با بار هم تر از نيروي دافعه بين يون نام خيلي بيش هاي با بار ناهم  بين يوني  در يك جامد يوني نيروي جاذبه)4

)mol.g:OH,CuSO(  درست است؟ مطلبكدام  -144 124 18160   
  .يان برق بوده و نسبت شمار آنيون به كاتيون در آن، برابر با يك استآمونيوم نيترات در حالت مذاب رساناي جر) 1
/,OH.CuSOبا حرارت دادن پنج گرم نمك آبدار) 2 24   .آيد  گرم نمك خشك و بدون آب، به دست مي561
  .  نيترات است)I (تركيب مس  يك مول ازها در فسفات، دو برابر تعداد كاتيون)  II ( تركيب كبالت يك مول ازها در تعداد كاتيون) 3
  . دهند ها نشان مي ترين نسبت ممكن را براي كاتيون در فرمول شيميايي يك تركيب يوني دوتايي، زيروندها كوچك) 4
  

 محل انجام محاسبات



  19 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

   است؟نادرستكدام مقايسه . دهد ي چند تركيب يوني را نشان مي جدول زير انرژي شبكه -145

1 (23 ab     
2( 13 cc   
3( 12 ab   
4 (22 bc   

OH.FeSO(يك بوته چيني را وزن كرده و سپس مقداري زاج سبز          آموزي در آزمايشگاه،      دانش -146 24 وته كرده و تا رسيدن به نمك        را وارد ب   )7
OxH.FeSO كـدام اسـت؟   x يـان آزمـايش، مقـدار   آمـوز از شـروع تـا پا    هاي اين دانـش  اشتدهد، با توجه به يادد حرارت مي به آن 24

)mol.g:OH,FeSO( 124 18152   
g22جرم بوته چيني  

g/ 5627جرم نمكقبل از حرارت( بوته(  
g/1226جرم نمكبعد از حرارت( بوته (  

1(  5  2 (4  3 (3  4 (2  
  تري دارد؟ وجود جفت الكترون ناپيوندي روي اتم مركزي در يك مولكول، در كدام ويژگي آن اثر كم -147

  طول پيوند) 4  شكل هندسي) 3  ي پيوندي زاويه) 2  قطبيت مولكول) 1
  . با هم تفاوت دارند... .........با هم شباهت و در مورد ..............  در مورد SCO و HCNمولكول  -148

   شمار پيوندهاي دوگانه-هاي ناپيوندي شمار جفت الكترون) 1
   داتيو    هاي شمار پيوند-اند هشتايي پايدار رسيدهآرايش هايي كه به  شمار اتم )2
  ي پيوندي         زاويه-قطبيت مولكول) 3

  ي بين مولكولي   قدرت نيروهاي جاذبه-شمار پيوندها) 4 
اسـت و   ..... اتم مركزي بوده، شمار قلمروهاي الكتروني آن برابر شمار قلمروهـاي اتـم مركـزي در مولكـول                   ....... ، اتم   22ClSOلدر مولكو  -149

ها در  ندي اليه ظرفيت اتمهاي ناپيو الكترونجفت از مجموع شمار ......  ، 3Iها در هاي ناپيوندي اليه ظرفيت اتم مجموع شمار جفت الكترون
 . است22ClSOمولكول

1( SPOCl 3-2   تر  كم (SNCl 3-تر  بيش  
3 (OPOCl 3-4  تر  كم (ONCl 3-تر  بيش  

  .كند  گروه هيدروكسيل را در اين مولكول تأييد مي ....... هد و وجود د  را نشان مي .......  مولكول  ....... رو، مدل  شكل روبه -150
   پنج– گلوكز –گلوله و ميله ) 1
   سه– گليسرين –گلوله و ميله ) 2
   پنج– گلوكز –ساختاري گسترده ) 3
   سه– گليسرين –ساختاري گسترده ) 4

  تر است؟  بيش آن كل مولكول درهاي ناپيوندي  الكترونجفت قلمرو الكتروني داشته و 4در كدام مولكول زير اتم مركزي بيش از  -151
1 (4SF  2 (5PCl  3 (3NF  4 (OCl2  

 ترين مقدار ممكن است؟  در كدام تركيب عدد اكسايش كلر بيش -152

1( HCl    2(3HClO    

3(72OCl    4(ClO  
  
  

2O  Cl  F  آنيون  
  كاتيون

3a  2a  1a  Na  
3b  2b  1b  K  
3c  2c  1c  2Ca  

 محل انجام محاسبات



  20 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

6233 به صورت Y و3Xاگر آرايش الكتروني اليه ظرفيت -153 ps ،درست است؟طلب كدام م باشد 

1 (X و Y 1 الكترون با12 هر دو دارايlاند .  
  .  است1 و 3هايشان به ترتيب   در تركيبY و Xباالترين عدد اكسايش ) 2
3 (X و Y3توانند تركيبي با فرمول  ميXYكند گيري مي  تشكيل دهند كه در ميدان الكتريكي جهت .  
  . مركزي رعايت نشده و قطبي استي هشتايي پايدار در مورد اتم   قاعده5XYدر مولكول) 4

  كدام است؟ زيرهاي ناپيوندي در تركيب  هاي پيوندي به شمار جفت الكترون نسبت شمار جفت الكترون -154

1( 5
3315 n    2 (53

3316



n

n  

3( 53
3315




n

n
   4( 

n

n

3
3316   

 .)كنند ي هشتايي پيروي مي ها از قاعده ي اتم همه(؟ است) -2(راي بار الكتريكي ا د،ري زي ي داده شده ذرهكدام  -155

1 (Cl

Cl

PCl
|
  2 (NNN   3 (O

O

P

O

O
|

|
  4 (  

 است؟مطلب صحيح كدام  -156

1(3CHClو HCNگاز ، اثر كاهش دمادر) 2    .  قطبي هستند HCl قبل از HBrشود  مايع مي .  
3333نقطه جوش) 4  . متيل اتر با اتانول ايزومر است و نسبت به اتانول نقطه جوش باالتري دارد  دي)3 NHSbHAsHPH است .  

  . است... در ... و ...  در اثر وجود پيوندهاي گرافيترسانايي الكتريكي  -157
  هاي گرافيت  اليه- دوگانه-قطبي) 2   سراسر اليه- رزونانس-دوگانه )1
   هاي گرافيت بين اليه - الكترون غير مستقر-واندروالسي )4  هاي گرافيت  بين اليه- قطبي-واندروالسي )3

3322223نام هيدروكربني با فرمول -158 CH)CHCH(CH)CH(CCH)CH(كدام است؟  

  اوكتانيل مت  دي -6، 2) 2   اوكتن-6 -متيل  دي-7، 3) 1
  متيل اوكتان دي -7، 3) 4   اوكتن-2 -متيل يد -6، 2) 3

  است؟نادرست مطلبكدام  -159

  .  هپتانون و استون هر كدام داراي يك گروه كربونيل هستند-2) 1
  . رم مايع است بوتن با ب-2وموبوتان حاصل واكنش بر  دي-3و2) 2
  . دكركلريد استفاده  لويني ان در تهيه پليتو روژن كلريد مي حاصل از واكنش اتين با هيدي از ماده) 3
  . تر دارد  اتم هيدروژن نسبت به بنزآلدهيد بيش3 اتم اكسيژن و 3 اتم كربن، 2رين، آسپ) 4

  است؟نادرست) مقابلساختار (در مورد آسپارتام عبارت كدام  -160

521814 فرمول مولكولي آن)1 ONHCبوده و يك تركيب آروماتيك است .  

  .  اتم كربن و سه اتم اكسيژن هر كدام داراي سه قلمرو الكتروني هستند9 در ساختار آن )2

  . است»  اكسيژن-كربن«و دو پيوند ساده »  اكسيژن-كربن«داراي سه پيوند دو گانه ) 3

  . هاي عاملي آميني، كربوكسيل، استري و آميدي است داراي گروه) 4

 محل انجام محاسبات  



  21 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

OHAlFNaHFNaOHOAl) 263321 

OHCOOHC) 2221882 

 3      شيمي  
  

  است؟درست عبارتكدام  ،، پس از موازنهرو روبههاي  با توجه به واكنش -161

    .  است26برابر ) 1( واكنش ي هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب) 1
  . است8 در دو واكنش برابر هدهند هاي مولي مواد واكنش اختالف مجموع ضريب) 2
  .است) 1(سه برابر ضريب اين ماده در واكنش ) 2(واكنش  در OH2 ضريب) 3

8 برابر2CO ضريببه) 1( واكنش ي  معادلههاي مولي مواد در مجموع ضريب) 4
  . است30

  است؟ نادرستمطلبكدام  -162

aq(CuSO)s(Al(...با انجام واكنش) 1    . شود  آلومينيم تشكيل ميفلز سرخ فام مس روي سطح ورقه 4
  . شود  توليد ميs(ClNH4(، گرد سفيد رنگ آمونيوم كلريدHCl و بخار3NHثر واكنش بخارا بر) 2
  . شود وكلريك اسيد نيز توليد مينيم با هيدري، در واكنش آلوم)g(OHCH3(( متانولي يكي از گازهاي حاصل از تجزيه) 3
  . شود از تجزيه يك مول كلسيم كلرات و پتاسيم كلرات مقدار يكساني گاز اكسيژن توليد مي) 4

  جايي يگانه است؟ كدام واكنش زير جابه -163
1( 3223 2HNOCdSSH)NO(Cd     2( 3232 SAlSAl   
3 (OH)NO(BaHNO)OH(Ba 22332 22   4 (Ag)NO(ZnAgNOZn 22 233   

)mol.g:N,C,S,H,O(ها برابر است؟  ي زير، تعداد اتم هاي برابر از كدام دو ماده در جرم -164 1141232116   
  CO - ت  2N - پ  SH2 - ب  NO - آ
  ب و پ) 4  آ و ت) 3  پ و ت) 2  آ و ب) 1

 ست؟ انادرستكدام عبارت  -165

  .لوساك وضع شد هاي تركيبي گازها، توسط گي قانون نسبت) 1
  . ليتر حجم دارد4/22، يگازهر مول از يك ، atm1 و فشار Cدر دماي) 2
  . اكسيژن دارد گاز گرم10 گرم گاز هيدروژن حجمي برابر حجم 10در شرايط استاندارد، ) 3
  .نون آووگادرو، در فشار و دماي ثابت، يك مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابري دارندبراساس قا) 4

)mol.g:O,H,C(  است؟نادرستمطلب كدام با توجه به ساختارهاي زير  -166 116112  

                                     
  . سيژن وجود دارد مول اك4 مول هيدروژن و 8 مول كربن، C ،9 ي در يك مول از ماده) 1
  . آيد  با متانول به دست ميBشود و از واكنش ماده   به عنوان طعم دهنده مواد غذايي استفاده ميAده ما) 2
  . آيد  به دست ميC ماده ، وارد واكنش كنيمB با ماده HClاگر الكل چوب را در حضور ) 3
  . دهد ن را اكسيژن تشكيل مي درصد از جرم آ56/35  حدود را كربن وC درصد از جرم ماده 60) 4

فرض شود ( اند؟  ي محدودكننده و جرم يد حاصل كدام  گرم پتاسيم يديد وارد شد، واكنش دهنده3/8 ليتر گاز كلر در STP ،7/0در شرايط  -167
)mol.g:I,K(  .)نشده استواكنش جانبي انجام  112739   

    45/3 -پتاسيم يديد) 4     35/6 -يدپتاسيم يد) 3      76/3 -گاز كلر) 2      46/4 -گاز كلر) 1
در شرايط  طور كامل انجام شوند،       ها به   كنيم تا واكنش     وارد مي  در آب را   K مول عنصر    3 و   Ca، يك مول عنصر     Be مول عنصر    2مخلوطي از    -168

STP،2 چند ليتر گازH ؟ شود مي توليد 

1 (8/100  2 (4/78  3 (56  4 (4/22  
  
  

  دقيقه35: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات



  22 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 بـا  2NO ليتـر گـاز  10هاي موجـود در    چند برابر تعداد مولكول تحت شرايط استاندارد، تقريبا2SOً  ليتر گاز8/2هاي موجود در    متعداد ات  -169
)mol.g:O,N(   گرم بر ليتر است؟92/0چگالي  11614    

1 (88/1    2 (54/0   3 (17/2     4 (63/0  
  است؟نادرست كدام مطلب -170

  . متيل پنتان است  تري-4 و 2 و 2 ايزواوكتان، آيوپاكنام ) 1
  .ي هوا با حجم مشخص، به چگالي گاز وابسته است كه آن هم به دما بستگي دارد حجم گاز مورد نياز براي پر كردن كيسه) 2
  . توان از واكنش زغال سنگ با بخار آب بسيار داغ تهيه كرد گاز متان را مي) 3
  . دهد نيوم اكسيد با آهن بسيار داغ واكنش ميي آلوم،واكنش ترميت در )4

  .) ژول بر گرم بر درجه سلسيوس در نظر بگيريد4/0 و 2/4 آب و مس را به ترتيب ي ظرفيت گرمايي ويژه ( است؟نادرست مطلبكدام  -171
  .ظرفيت گرمايي ويژه هر ماده برعكس ظرفيت گرمايي آن به مقدار آن بستگي ندارد) 1
  . گرم مس در دماي يكسان است45/9 برابر ظرفيت گرمايي 10 گرم آب، 9ظرفيت گرمايي ) 2
  .هاست هاي انتقال آن ديگر و راه هاي گوناگون انرژي به يك ترموديناميك، روش بررسي تبديل شكل) 3
  .تر است ر اتاق بيشليتر آب در دما و فشا متر مكعب بخار آب از ظرفيت گرمايي يك ميلي ظرفيت گرمايي يك سانتي) 4

كنيم   ميC25مساوي از آب با دماي هاي  را وارد حجمC100 آلومنيوم، نقره، مس و آهن و با دمايلزهاي برابر از چهار ف چهار ميله به جرم    -172
  ه است؟  دماي آب در ظرف محتوي كدام فلز، باالتر از بقي،پس از رسيدن به تعادل گرمايي

Fe Cu  Ag  Al  فلز  
45/0  38/0  235/0  9/0  )C.g.J(C 11    

   آهن)4  مس) 3  نقره) 2  آلومينيوم) 1
 . است... آنتالپي تبخير مولي آب برابر و ...  آنتالپي استاندارد سوختن پروپان برابر ،داده شدههاي   معادلهبا توجه به  -173

kJH)g(OH)g(CO)g(O)g(HC)I 2056435 22283  

kJH)l(OH)g(CO)g(O)g(HC)II 2220435 22283  

1( kJ،mol.kJ 2056164 1   2 (kJ،mol.kJ 2220164 1   
3 (kJ،mol.kJ 205641 1   4( kJ،mol.kJ 222041 1    

 است؟ صحيح كدام مطلب -174

  . شود گيري مي اندازه در گرماسنج بمبي، گرماي سوختن يك ماده به صورت تقريبي و در فشار ثابت )1
  . الدي درون گرماسنج يك سامانه منزوي استدر گرماسنج بمبي، بمب فو )2
  .  آنتالپي استاندارد تشكيل مانند آنتالپي سوختن همواره منفي است)3
  . تر از گرماي سوختن يك مول متان است  گرماي سوختن يك مول متانول كم)4

62HC  ،11560با توجه به اين كه آنتالپي سوختن       -175  mol.kJ 62 مول 7/0سوختن  اگر گرماي حاصل از     ،   استHC    20 كيلـوگرم آب     4 را به 
    خواهد شد؟گراد دماي نهايي آب چند درجه سانتيگراد بدهيم،  ي سانتي درجه

C.g

J
/


24ظرفيت گرمايي ويژه آب  

1 (60  2 (75  3 (85  4 (95  
 چنـد   ،يت بـه المـاس     گرم گراف  96 است، به هنگام تبديل       كيلوژول بر مول   -396 و   -394برابر  يت و الماس به ترتيب      فآنتالپي سوختن گرا   -176

)mol.gC(شود؟ كيلوژول گرما مبادله مي 112  

1 (16  2( 790  3( 16  4 (790  
H،)g(NOتشكيلهاي داده شده با توجه به واكنش -177  است؟ چند كيلوژول بر مول 

15222 532252  mol.kJH)g(ON)g(O)g(N  
1 (90+  2 (180+  122 14122  mol.kJH)g(NO)g(O)g(NO  
3 (35+  4 (70+  15222 11024  mol.kJH)g(ON)g(O)g(NO 

  
  
  

 محل انجام محاسبات



  23 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 برابر g(NH3(  تشكيل با توجه به اين كه آنتالپي استاندارد       -178
mol

kJ46 و S 322 واكنش 23 NHHN   در دمايC27 برابر 
K

J200 
  اين واكنش برابر چند كيلو ژول است؟ Gاست،

1( 32    2 (32-    
3 (14+   4 (14-  

kJH,)g(NH)g(H)g(N: اگر واكنش  -179 9223 322   در دماي ،C187             به تعادل برسد، مقدار آنتروپي آن چند ژول بـر كلـوين 
  است؟ 

1 (128-  2 (79-   3 (200-   4 (103-      
  ي اين فرايند همواره درست است؟  تر از صفر هستند كدام گزينه درباره ، هر دو بزرگS وHبراي فرايندي در فشار ثابت، -180

1( G2    .خودي است  آن منفي و خودبه(Gخودي است خودبهغير و ثبت آن م .  
  . خودي بودن آن، به دما بستگي دارد گويي خودبه خودي يا غيرخودبه پيش) 4  . هاي گازي همراه است هاي فراورده با افزايش شمار مول) 3

    درست است؟مطلب كدام  -181
  . ي حالت استفاده كنيم نواختي و حالت فيزيكي يك سامانه، بهتر است از واژه في يك براي معر)1

4اگر در يك بِشر كه تا) 2
  . دهد ي دو فازي تشكيل مي  از آب پر شده است يك قطعه كوچك يخ بلوري بيندازيم، يك سامانه3

  . قابل تشخيص نيستهاي ناهمگن، مرز ميان دو فاز، همواره   در مخلوط)3
  . دهند  دو فاز را تشكيل مي،مخلوط استون، هگزان، آب و اتانول به نسبت مولي برابر) 4

 گـرم ليتـيم نيتـرات    9/52ي بلـور     انرژي آزاد شود و براي فروپاشـي شـبكه         kJ930م نيترات،   ي ليت  يك مول  هاي   يون پوشي  اگر در اثر آب    -182
kJ4/330تقريباً كدام است؟ يك مول از آن  گرما الزم باشد، آنتالپي انحالل)mol.g:O,N,Li( 116147  

1 (431+    2 (3/253-    
3 (499-    4 (1361+  

شـود؟    در آن حـل مـي  s(CaSO4(چند گرم ديگـر  .  گرم آب در دماي معين، داراي يك گرم يون كلسيم است500 در  4CaSOمحلولي از  -183
)mol.g:CaSO,Ca(  .) گرم آب است100 گرم در 02/1 در اين شرايط برابر 4CaSOپذيري  انحالل( 14 13640   
    5/1) 2    صفر) 1
3 (7/1    4 (1/4  

 توان تهيه كرد؟  آن را ميppm 40 چند كيلوگرم محلول تقريباًموالر پتاسيم هيدروكسيد،  02/0محلول ليتر  ميلي 100با  -184

)111639  mol.g:H,O,K(  
1 (8/2    2 (2/1    3 (6/3  4 (4/1       

    ها، درست است؟ ها و محلول ي نقطه جوش مايع كدام مطلب درباره -185
  .رود كند و به تدريج باالتر مي ها، ضمن جوشيدن آن تغيير مي  نقطه جوش محلول نمك)1
  .شود ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب باال رفتن فشار بخار آن مي حل شدن يك ماده) 2
  .شود آمدن نقطه جوش آن مي ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب پايين حل شدن يك ماده) 3
  .تر است نقطه جوش محلول يك موالل منيزيم كلريد، از نقطه جوش محلول دو موالل شكر، پايين) 4

 ت؟ اسالزم% 85 با خلوص NaOH گرم محلول يك موالل سديم هيدروكسيد تقريباً چند گرم 8ي  براي تهيه -186

)mol.g:H,O,Na( 111623   
1 (47/0  2 (36/0  3 (28/0  4 (23/0  
  

  
 محل انجام محاسبات



  24 : ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

رسانيم   ليتر مي    ميلي 250به دست آمده را با افزودن آب خالص به          محلول  كنيم و حجم       مقداري آب به آرامي حل مي      در را   ONa2 گرم 4/12 -187
121 را كه در شرايط آزمايش داراي چگالي       3SO ليتر گاز  7/23در يك ظرف ديگر،     ). Aمحلول  ( L.g/    حجم نهايي  . كنيم   است وارد آب مي

 30 براي واكـنش كامـل بـا         Bليتر از محلول موجود در ظرف          چند ميلي  تقريباً ).Bمحلول  (ليتر است      ميلي 150محلول موجود در اين ظرف      
)mol.g:S,O,Na(م است؟  الزAليتر از محلول موجود در ظرف  ميلي 1321623  

1 (13/10  2(  25/20  3( 44/44    4 (51/40  
.  رسانايي چند محلول آبي با هم مقايسه شده است         در شكل روبرو   -188

 توانند باشند؟  به ترتيب كدام ميهاي پ، ب، آ محلول

   سولفات(II) مس - آمونياك-استون) 1
   هيدروكلريك اسيد- استون-شكر) 2
   آمونياك-وفلوئوريك اسيد هيدر-اتانول) 3
    شكر-سديم كلريد -هيدروفلوئوريك اسيد) 4

 موالل پتاسيم نيترات با شروع نقطه انجماد كدام محلول برابر است؟  1/0ي انجماد محلول  شروع نقطه -189

   موالل كلسيم كلريد1/0محلول ) 2   موالل ساكارز2/0محلول ) 1
   موالل گلوكز1/0 محلول) 4  نيم نيتراتي موالل آلوم1/0محلول ) 3

  كدام گزينه درست است؟  -190
1( Hانحالل پتاسيم كلرات در آب منفي و Sانحالل آن مثبت است  .  
  . كه فاز پخش كننده و فاز پخش شونده آن مايع استاي از سول هستند  هاي روغني، نمونه رنگ) 2
g(CO)g(SH)g(Cl(ترتيب انحالل پذيري) 3 222 كند  در آب، با دما، تغيير نمي.   
  .  موالل شكر است1/0 برابر نقطه جوش محلول 2 موالل منيزيم كلريد، به تقريب 1/0نقطه جوش محلول ) 4
  
 
  

  .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؟   شروع ميي شما به موقع  در حوزهآزمونآيا  -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؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي  دانش آيا- 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
  د اما نه به طور كاملشو 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
  .ودش 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   شما توزيع دفترچهي در حوزه.  تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود ي پاسخ هاي كانون، بايد دفترچه  طبق مقررات آزمون-296

  تشريحي چگونه است؟
  .شود مي ي پاسخ تشريحي داده  كنند، دفترچه به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2  .شود ها گذاشته مي ي پاسخ تشريحي در كنار صندلي در اواخر آزمون، دفترچه) 1
  .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ پس از اتمام جمع) 4  .دشو ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ در هنگام جمع) 3

   ترك حوزه–پايان آزمون 
  شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه - 297
  گاه خير، هيچ) 4  ندرتبه ) 3  گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

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

 شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا مي:نظرخواهي

  نور كم)پ(  نور زياد)ب(  خاموش)آ(
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