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  سؤال سؤال   150150  ::هاي آزمونهاي آزمون  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  165165  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

  
  
  
  
  
  

  گويي پاسخ زمان  ي سؤال شماره  تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 15  20- 1 20 شناسيزمين
  دقيقه 30  40 - 21 20 رياضي پايه

  دقيقه 50  90- 41 50 شناسي پايهزيست

  زوج كتاب

  دقيقه 25  110 - 91 20 2و1فيزيك
  دقيقه 15  120 -  111 10 2و1فيزيك-)گواه(آزمون شاهد

  دقيقه 25  140 - 121  20 3فيزيك
  دقيقه 15  150 - 141 10 3فيزيك-)گواه(آزمون شاهد

  زوج كتاب

  دقيقه 20  170 - 151  20 2شيمي
  دقيقه 10  180 -  171 10 2شيمي-)گواه(آزمون شاهد

  دقيقه 20  200 -  181  20 3شيمي
  دقيقه 10   210 -  201 10 3شيمي-)گواه(آزمون شاهد

  ـــــ  298 - 294 ـــــ نظرخواهي حوزه
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  الفبا حروف ترتيب به طراحان 

  
 پور سميرا نجف -  زهرا مهرابي -  اسدي آرين فالح -  بهزاد سلطاني -  مهرنوش خالقي -  مهدي جباري - روزبه اسحاقيان  شناسيزمين

   مالرمضـاني مهـدي   - محموديـان علـي   - زاده گيتـي محمـدابراهيم   - طـالبي بهـرام  -ساوجيعلي-لوييحمزهميثم-حسينيالدينجمال-حاجيلوحسين-بسطامحسين - اسفينيحسين   رياضي
 نخستينايمان-ميرجليليمحمدرضا 

   مهـرداد محبـي   - هـادي كمشـي   - علـي كرامـت  -خليـل زمـاني - حميـد راهـواره  -فـراميرحسين حقـاني-مهدي جباري-شايقعلي پناهي-فرداميرحسين بهروزي - مازيار اعتمادزاده  شناسي زيست
 ساالر هوشيار-دوالبيعليرضا نجف-سينا نادري - بهرام ميرحبيبي

   پيمان كاميار- بهادر كامران - فرشيد رسولي - مقصودي سعيد حاجي - محسن پيگان-اميرحسين برادران-مهدي براتي-اسماعيل امارم-نصراهللا افاضل-محمد اسدي -  فرد خسرو ارغواني  فيزيك
 نيما نوروزي - حسين ناصحي - سعيد منبري-فاروق مرداني-عرفان مختارپور-وحيد مجدآبادي-محمدصادق مام سيده - احسان كرمي

  شيمي
  زواره  رسـول عابـديني   - علـي رضـاكاظمي  - آبـادي مصطفي رسـتم - عليمحمدي موسي خياط-كيشمرتضي خوش-مسعود جعفري-سجاد تيموري-زادهبهزاد تقي- نژاد مرتضي ابراهيم
   كرمـي  فرزاد نجفـي  - دوالبي عليرضا نجف - مهال ميرزايي - اميرحسين معروفي - علي فرزادتبار - مهدي فائق - زاده حسن عيسي - امامي مسعود علوي - زواره محمد عظيميان - فرشيد عطايي

 عبدالرشيد يلمه-دهكرديسيدرحيم هاشمي - زاده علي نوري
  

 
  

   يراستارانو و گزينشگران
  

  

مسئول درس   گروه ويراستاري مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

  اكبري ليدا علي ن فالح اسديآري –الهام شفيعي –روزبه اسحاقيان پورسميرا نجف  پور سميرا نجف  شناسيزمين
  فرزانه دانايي  امين نصراهللا –مرضيه گودرزي –مهدي مالرمضاني –محمد خندان–مهرداد ملوندي لوييميثم حمزه  بهرام طالبي  رياضي

  اكبري ليدا علي  عليرضا آروين – ساالر هوشيار – سينا صيفوري -مازيار اعتمادزاده  – حميد راهواره  فرد حسين بهروزيامير  بهرام ميرحبيبي  شناسيزيست
  الهه مرزوق  نيلوفر مرادي  –كفش  حميد زرين –عرفان مختارپور -بابك اسالمي-سيدعلي ميرنوري اميرحسين برادران  اميرحسين برادران  فيزيك
  شهبازيالهه   حسين احمدزاده – الهام شفيعي –عرفان محمودي –صفت  علي حسني  پور سهند راحمي  مسعود جعفري  شيمي

  
  
  
  
  
  
  
  

  زهراالسادات غياثي مدير گروه
  اسدي فالحآرين آزمون دفترچهمسئول 

  اكبري ليدا علي: مسئول دفترچه-مريم صالحي:مدير گروه مستندسازي و مطابقت مصوبات
  حميد محمدي ناظر چاپ

  
  

  .مراجعه نماييد zistkanoon@تلگرامي كالي مواجه شديد، به كانال شناسي با اش هاي دو درس شيمي و زيست آموزان و دبيران گرامي اگر در سؤال دانش
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  3: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زمين
  

 
 
 
 

  .اي برخوردار است ها از اهميت ويژه سال دوم سال تحصيلي براي كنكوري نيم* 

 
 
 كند؟ ر مقاومت درمقابل فشارهاي وارده بررسي ميشناسي رفتار مواد سطحي زمين را از نظ زمينعلم ي  كدام شاخه - 1

    تكتونيك) 2 شناسي مهندسي زمين) 1
  ژئوفيزيك ) 4   پترولوژي) 3

 شناسي است؟ ي علم زمين عبارت زير يادآور كدام شاخه - 2
هاي  كوه رشتهشونده به آن برخورد كرده و  آسيا جدا بوده و درحين حركت نزديك ي هاي دور از قاره سرزمين هندوستان در گذشته«

  ».وجود آورده است هيماليا را به
   پترولوژي) 2   شناسي ديرينه) 1
  تكتونيك) 4   شناسي رسوب) 3 

 .باشد از خط ساحلي تا شيب قاره مي. . . . از فالت قاره تا خيز قاره و . . . .  - 3
  ي قاره حاشيه –دشت مغاكي ) 2  ي قاره حاشيه –خط ساحلي ) 1
  فالت قاره  –شيب قاره ) 4  خيز قاره –خط ساحلي ) 3

 هستند؟ از چه نظر مشابهابر آلتوكومولونيمبوس و سيروكومولوس  - 4
 .شوند اي هستند و در ارتفاعات باال تشكيل مي هر دو توده) 1
  .شوند اي هستند و در ارتفاعات پايين تشكيل مي هر دو اليه) 2
 .اي هستند هر دو اليه) 3
  .بودن مشتركند اي فقط از نظر توده) 4

با فرض اشباع . گرم بر متر مكعب است 8/12گراد و رطوبت مطلق آن  ي سانتي درجه 20فرض كنيد در ابتداي شب دماي هوا  - 5
 آيد؟درتا به حالت اشباع  گراد برسد سانتي ي بايد دماي هوا در طول شب به چند درجه نبودن چنين هوايي

1 (21   2 (25   3 (15   4 (26  
 .آيد نوعي جريان سطحي به حساب مي. . . . نوعي جريان عميق و جريان . . . . جريان دريايي  - 6

   ها ي قاره ق حاشيهموجود در مناط –استريم  گلف) 1
  استريم گلف –البرادور ) 2
     الطارق ي جبل تنگه –حاصل از اختالف چگالي ) 3
  البرادور  –ارق الط ي جبل تنگه) 4

 ؟ندارداقيانوس آرام كدام بخش وجود غرب  شناسي بستر شكلدر  - 7
  خيز قاره) 4  فالت قاره) 3  دشت مغاكي) 2  قاره ي حاشيه) 1

 ماند؟ جاي مي تري به با تبخير مقدار معيني از آب خليج فارس، از كدام عنصر زير سولفات بيش - 8
  سديم) 4  منيزيم) 3  پتاسيم) 2  كلسيم) 1

 تري حاصل شود؟ بيش» رواناب«پس از هر بارندگي  قطعاًشود  موارد زير سبب مييك از  كدام - 9
    .دباال باشي تخلخل خاك  درجه) 2  .خاك داراي گياخاك فراواني باشد) 1
  .داراي گياهان فراواني باشدخاك ) 4  .خاك بسيار متراكم باشد) 3

 هستند؟ ها تر حاوي كدام يون هاي كربناتي بيش هاي سخت موجود در سنگ آب-10

1 (2 2Mn ,Mg   2 (2 2Ca ,Mg   3 (2 2
3CO ,Ca   4 (2 2

3SiO ,Mn   
 فراهم شود؟يك آبخوان مطلوب تحت فشار ترتيب از چه جنسي باشند تا شرايط براي تشكيل  به) ج(و ) ب(، )الف(هاي  در شكل زير اليه - 11

    رس  –آهك  –س ر) 1
  سنگ گچ –رس  –آهك ) 2
  رس  –ماسه  –رس ) 3
 سنگ نمك  –رس  –آهك ) 4

دقيقه15: پيشنهادي وقت/  شناسيزمين
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  4: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زمين
  

 
 
 
 

 تر است؟ يك از مناطق زير، براي كشاورزي مناسب استفاده از آب موجود در كدام - 12
  هاي بسته آب موجود در حوضه) 1
  آب موجود در مناطق كويري ايران) 2
  آب موجود در رسوبات آبرفتي) 3
  هاي تبخيري آب موجود در سنگ) 4

 دهد، احتماالً خاص كدام مناطق است؟ سمت رودخانه را نشان مي شكل آب زيرزميني به كه حركت منحنيزير  تصوير-13
    نواحي خشك) 1
    كوه ي نزديك قله) 2
    نواحي مرطوب )3
  بيابان) 4

 ؟نيستچاه آرتزين   ويژگي گرهاي زير، بيان يك از عبارت كدام - 14
  .نفوذناپذير محصور شده استنسبتاً ي  اليه دوآن بين آبخوانِ ) 1
  .سطح پيزومتريك در اين چاه، باالتر از سطح زمين است) 2
  .ريزد ي چاه بيرون مي خود از دهانه پس از حفر چاه، آب خودبه) 3
  .ي اشباع آبخوان آن، معادل فشار اتمسفر است فشار سطح فوقاني منطقه) 4

 دهند؟ ها را نشان مي ترتيب كليواژ كدام كاني به» ب«و  »الف«هاي  شكل - 15
  هاليت  –كلسيت ) 1
   پالژيوكالز –دولوميت ) 2
  وكالز ارت –گالن ) 3
   ليوينا –كوارتز ) 4

 .باشد مييك . . . . و . . . . ي سختي دو كاني  است و درجه. . . . آبدار آهن هاي كلسيم، منيزيم و  شكل بلورهاي سيليكات - 16
  كرندوم و ياقوت –اي  ورقه) 2  ت و گارنتآمتيس –سوزني ) 1
  تالك و گرافيت  –منشوري ) 4  انيدريت و ژيپس  –حلقوي ) 3

 .شوند محسوب مي با چگالي نسبي زيادهاي  جزء كاني. . . . و . . . . دو كاني  - 17
1 (2 3Fe O  4و 22CaSO . H O  2( 3 2CaMg(CO 3و  ( 8KAlSi O  
3 (2FeS  2و 3Al O   4 (PbS  4وBaSO  

 .است. . . و . . . وجه تشابه زبرجد و آمتيست در  - 18
     جال و رنگ) 1
  تركيب شيميايي و شكل بلور) 2
     رخ و جال) 3
  كاربرد و ساختمان سيليكاتي )4

  است؟نشده ذكر درستي  اطالعات چند خانه از جدول زير به-19
  
  
  
  
1 (3  2(6   3 (5  4 (4  

 .است. . . . وجه اشتراك شرايط تشكيل گلوكوفان و گرافيت  - 20
  فشار و گرماي زياد) 1
  فشار زياد) 2
  فشار زياد و گرماي كم) 3
  كم فشار و گرماي) 4
  

 )الف( )ب(

 Fe K Si  آب  كليواژ  
  ندارد  دارد  ندارد  دارد  جهته يك  بيوتيت
  دارد  ندارد  ندارد  ندارد  جهته يك  اليوين
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  5: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش   رياضي 
  

 محل انجام محاسبات   

  .ي پايه را نيز مطالعه كنيدها دانشگاهي، درس هاي پيش توانيد عالوه بر تسلط بر درس ريزي درست پيش برويد مي اگر با برنامهسال دوم  در نيم *

  
 
  
  

  است؟ اي چند درجه ي سوم در نمودار دايره تهي مربوط به دس با توجه به جدول زير، زاويه -21
1( 45    
2( 30    
3( 78    
4( 54  

 هاي زير صحيح است؟  يك از گزينه كدام -22

  . گويند سازي مي نتايج حاصل از بررسي نمونه را مدل) 1
  . ه استكنند ها، سؤاالت هدايت آوري داده هاي جمع يكي از روش) 2
  .قابل تفسير هستند ،اطالعات كمي) 3
  . گران تمام شدن بررسي تمام اعضاي جامعه از مشكالت سرشماري است) 4

 قدر است؟ چه چهارمي  عي دستهمتج فراوانيباشد،  32/12هاي جدول فراواني زير  اگر ميانگين داده -23

1( 20    
2( 21    
3(22    
4(23  

هاي اوليه كدام  ميانگين داده. شود ها دو برابر مي ن واحد كم كنيم، ضريب تغييرات آ 7، متمايز هاي آماري اگر از هر يك از داده -24
 است؟

1( 7  2( 9   3( 13    4( 14  
  كدام است؟ها  دادهواريانس  ،با توجه به جدول مقابل -25

1( 16 4/    
2( 14 8/    
3(15 6/    
4(17 2/  

1ي  مجموعه جواب نامعادله -26 21
x x

x x


 


 هاي زير است؟ كدام يك از بازه 

1( 1 0( , )  2( 0 1( , )  3(0 1( , ) ( , )     4(1 0( , ) ( , )  

  طبقات  1- 5  5- 9 13-9 17-13 21-17
39 10 x21  15  درصد فراواني نسبي  

 

  مركز دسته  8 10  12 14 16
3 9 x 5 3   لقمطفراواني  

 

16 10  6  2  x 

  نسبي فراواني  2/0 25/0 45/0 1/0

دقيقه 30: پيشنهادي  وقت/  رياضي پايه
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  6: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  تصاصي پيشاخ  رياضي  
  

 محل انجام محاسبات   

ي  نامعادلهاگر  -27
2
2

3 2 1
2

mx mx

x x

 


 
  چند مقدار متمايز داريم؟ mبرقرار باشد، براي xي مقادير ، براي همه

  صفر) 4    شمار بي) 3  2) 2  1 )1

اصل ح -28
2

41
tan x

tan x
12xازاي به 

كدام است؟ 

1( 6
72  2( 3

72  3(6
24    4(3

24  

3AC، زيردر شكل  -29  ،90Â    30وB̂   . اگرM  وسطAB  باشد، مساحت مثلثM BC


 كدام است؟ 

1( 3 2
4    

2( 9 3
2    

3(4 3
5    

4(9 3
4  

2ي  معادله - 30 2 2
1 1 1
3 2 3 2 3x x x x x x

 
    

 ؟داراي چند جواب است 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

20 حاصل -31
1 20

sin
cos


 

 كدام است؟ 

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

12اگر  -32 2tan( x y)   12و 5tan(x y)  حاصل  ،باشدtan(x y) كدام است؟ 

1( 7
11  2( 7

9  3(3
11  4(3

9  

2fنمودار تابع  شكل زير، -33 (x) asin(bx )  12مقدار  .استf ( ) كدام است؟ 

1( 2    
2( 2 2    
3(2    
4(2 2  
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  7: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي  
  

 محل انجام محاسبات   

4برابر ABCو  ACEهاي دو مثلث  ، نسبت مساحتزيردر شكل  - 34
A ،3AD  ي نيمساز زاويه ADاگر . است 9 x   و

1DD x  گاه طول  ، آنAD  كدام است؟AD )  وDD در يك راستا هستند(.  
1( 6  2 (3    

3(9  4(11
2  

108Âي زاويه ABCدر مثلث -35   ضلع. استBC هاي را از هر دو طرف به اندازهBD BA وCE CA دهيم امتداد مي .
    چند درجه است؟ ADEي خارجي مثلث ترين زاويه كوچك

1( 24  2 (32  3( 36  4 (54  
 است؟ ABC ه كسري از مساحت مثلثچ CNPمساحت مثلث . است AMي  وسط ميانه Pو  ACوسط ضلع  Nدر شكل زير  -36

1( 1
4  2 (3

16    

3 (1
8  4 (1

16 

     ست؟ي وارد بر وتر كدام ا از امتداد ميانه Cي رأس  فاصله. در مثلث شكل مقابل ارتفاع وارد بر وتر رسم شده است -37
1 (2  2(2 2    
3 (3  4 (4  

3 در شكل مقابل -38
7

MA
MB

 چهارضلعي وMNPB مساحت مثلث. االضالع است متوازيOMN  چند درصد مساحت
   است؟ AMNمثلث

1 (63  
2 (60  
3 (70  
4 (84  

بيشترين حجم ممكن اين استوانه كدام . واحد جاي گرفته است 6اي به ارتفاع  واحد، استوانه 9به شعاع  اي كره در داخل نيم -39
  است؟

1( 180  2 (210  3( 240  4 (270  
اي كه در وسط  صفحهبا اين مخروط حاصل از تقاطع سطح مقطع . ي آن است ، دو برابر شعاع قاعدهقائم فاع يك مخروطارت -40

ي   از رأس و قطر قاعده  ي گذرنده صفحهمخروط با حاصل از تقاطع شود، چند برابر سطح مقطع  ارتفاع مخروط بر آن عمود مي
  است؟ مخروط

1( 4
  2 (3

  3( 8
  4 (6

  
 

B

A

C42

A

B M C

N
P
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  8: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

 

  .سال دوم فرصت خوبي براي جبران است ايد، نيم ريزي كاهلي كرده سال اول در پركردن دفتربرنامه اگر در نيم* 

  
  

  . . . .  نيستبا بسته شدن رگ لنفي روده ممكن  -41
  .هاي بدن مشكلي پديد آيد در سنتز هيچ يك از هورمون) 2  .هاي بافت چربي كوچك شوند سلول) 1
  .در كولون باالرو دچار اختالل شود Kجذب ويتامين ) 4  .در محل پرز خيز رخ دهد) 3

  . . . .  ،باض قلب در يك فرد بالغ و سالمكانون زايش تحريك و انق -42
  .اند شده بندي سازمان  ها و الياف صورت گره هاي است كه ب اي تخصص يافته هاي ماهيچه داراي سلول) 1
  .فقط در ديواره پشتي دهليز راست و زير منفذ بزرگ سياهرگ زبرين وجود دارد) 2
  .هاي اصلي بدن قرار گيرد از بافتتواند جزو يكي  اي است كه نمي بافت تمايز نيافته) 3
  .تواند پيام را از محل عايق بين دهليزها و بطن ها عبور دهد نمي) 4

  . . . .  اي چهارسر ران انسان، در هنگام انعكاس زردپي زير زانو، طول در يك سلول ماهيچه -43
    .شوداه ميكوت ،ميوزينطول ساركومر همانند ) 2  .شودكتين، كوتاه مياساركومر برخالف طول ) 1
  .شوداكتين همانند طول ميوزين، بلند مي) 4  .شودكتين، بلند مياساركومر برخالف طول ) 3

  . . . .  نيستممكن . . . . در انسان، تارهاي عصبي دستگاه عصبي  -44
  .به مغز و نخاع پيام برسانند -خودمختار ) 2  .موجب حركات غيرارادي شوند - پيكري) 1
  .ي پيام از جسم سلولي باشنددوركننده –محيطي ) 4  .ليپيدي باشند داراي عايق -مركزي ) 3

  چند مورد زير صحيح است؟ -45
  .شوند هاي نوروگليا دچار آسيب مي گروهي از سلول، MSدر بيماري  -الف
  .يابدها افزايش ميدر آلرژي تعداد پالسموسيت -ب
  .هاي خوني دياپدز دارند هاي خوني برخالف ماستوسيت مونوسيت - ج
      .ايمني حاصل از سرم همواره موقتي است -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .نمايد مي. . . . در خون شروع به . . . . ، ميزان هورمون . . . .ي جنسي يك فرد سالم، هم زمان با  در طي چرخه -46
    افزايش -استروژن -تشكيل اووسيت ثانويه) 1
  ايشافز - كننده   لوتئيني -ي قطبي تشكيل اولين گويچه) 2
    كاهش -پروژسترون  - آغاز رشد فوليكول پاره شده) 3
  كاهش –كننده   لوتئيني -تشكيل و رشد جسم زرد) 4

 است؟ نادرستي دستگاه گوارش انسان،  چند مورد درباره -47
  .هاي هدف يك نوع هورمون باشندتوانند سلولي پپسينوژن و اسيدكلريدريك مي هاي سازندهسلول -الف
  .گليسريد گوارش مي دهد گليسريدها را به صورت اسيدهاي چرب، مونو گليسريد و دي ليپاز صفرا تري -ب
  . كاردياست مجاورت گوارش نسبي غذا در معده در مجاورت پيلور بيشتر از - ج
  .شوندبرخي از ترشحات كبدي همانند برخي از ترشحات پانكراس مجدداً در روده جذب و به خون وارد مي -د
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

  است؟ نادرستكدام گزينه، در مورد انسان  -48
  .هاي بدون هسته باشند سلول  منشأ توانند جنيني مي ي ي در دورهاوهاي لنف گره) 1
  .هاي خوني شركت دارند در خطوط دفاع غير اختصاصي، انواعي از سلول) 2
  .وارد شوند  لوليها به فضاهاي بين س ي مويرگ توانند با صرف انرژي از ديواره ها مي نوتروفيل) 3
  .ي نوعي پيك شيميايي به خون باشد تواند ترشح كننده مي Tهاي  محل بلوغ لنفوسيت) 4

  .نداردقرار  . . . . در مقطع طولي ساقه مغز انسان -49
  برجستگي چهارگانه در مقابل مغز مياني) 2    يبطن چهارم بين مخچه و پل مغز) 1
  النخاعدرخت زندگي زير بصل )4    غده پينه آل باالي برجستگي چهارگانه) 3

دقيقه50:پيشنهادي وقت/ شناسي پايه زيست
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  9: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  صاصي پيشاخت  شناسي  زيست
  

 

 . . .  شويم فشار اسمزي نسبت به فشار تراوشيهرچه از سمت سياهرگي مويرگ خوني انسان به سمت سرخرگي مويرگ نزديك مي -50
  .شودمي . . . . شده و حجم مايع ميان بافتي

  تر يشب –كاهش يافته ) 2    تر بيش –افزايش يافته ) 1
  تر  كم –فزايش يافته ا) 4      تر كم –كاهش يافته ) 3

  ». . . .رويان انسان، . . . . به طور معمول، قبل از « تكميل مي كند؟ نادرستيكدام مورد عبارت مقابل را بطور  -51
  .كنند ها شروع به كار مي همه دستگاه -گيري بازوها و پاهاي شكلشروع ) 1
  .شوند هاي مقدماتي تشكيل مي بافت - هاي بندناف تشكيل سرخرگ) 2
  .كنندشروع به تشكيل مي رويانيهاي پرده - شكيل جفتت) 3
  .شودضربان قلب آغاز نمي -يشروع به نمو روده) 4

  . . . . وقتي اختالف پتانسيل دو سوي غشاي نورون در حال كاهش است، قطعاً -52
  .انددار پتاسيمي باز هاي دريچهكانال) 2    .دار سديمي بازاندهاي دريچهكانال) 1
  .اندهاي پروتئيني ويژه، بستهتعدادي از كانال) 4 .پتاسيم در حالت فعاليت بيشتر است- پمپ سديم) 3

  است؟ نادرستبا توجه به منحني زير، كدام عبارت  -53
  .اند هاي قلبي در حال انقباض هاي دريچه ، ماهيچهCبرخالف  Bي  در نقطه) 1
  .ها وجود داردخرگها به سر، مانعي براي ورود خون از بطنAمانند  Dي  در نقطه) 2
  .باشند هاي مخطط و منشعب دهليزي در حالت استراحت مي ، سلولDهمانند  Cي  در نقطه) 3
  .شود ها منتشر مي ي ميوكارد بطن ي گرهي ديواره ، جريان الكتريكي به شبكهAبرخالف  B ي در نقطه) 4

   . . . . ، همگيرا دارندهاي قرمز انسان  گلبول دننابه هم چسب تواناييهايي كه  ينپروتئ Oدر فردي با گروه خوني  -54
  .شوند پس از ترشح ترومبوپالستين فعال مي )2      .اند در خون محلول )1
  .كاهند تا حدي از نيروي تراوش پالسما در گلومرول مي) 4    . شوند در حضور هپارين غيرفعال مي )3

  .است . . . . عالمت سوال،بوده و  . . . . شكل مقابل بخشي از -55
  ي استخواني تيغه –سيستم هاورس ) 1
  مغز استخوان –سيستم هاورس  )2
  ي استخواني تيغه –استخوان اسفنجي  )3
  مغز استخوان –استخوان اسفنجي ) 4

   . . . . در بدن انسان هريك از -56
    .اف، در ايجاد موج دودي نقش دارندص ي تارهاي ماهيچه )1
  .باشند س با مايع مفصلي ميها در تما رباط )2
    .طور مستقيم نقش دارند همدن جناغ بها در جلو آ دنده) 3
  .اند روشن ي صفحهانقباض فاقد  حداكثر تارهاي ميوكارد معمولي قلب، در هنگام )4

  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد انسان  - 57
  .دهد خون را افزايش ميطور معمول، گلوكاگون با تأثير برگليكوژن عضالت، مقدار گلوكز  به) 1
  .يابد افزايش ميخون هاي خود، ميزان كلسيم  هاي پاراتيروئيد به گيرنده از غده  در پي اتصال هورمون مترشحه) 2
  .دهد مي رخ قراري و اختالالت خواب در خون، بي 4Tو  3Tهاي  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

 كند؟ چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي -58
  ». . . . ي بيروني چشم انسان،  بخشي از اليه«
 صورت شفاف و برجسته در آمده است به. 
  دهد ، تغيير وضعيت مينور محرك  بهدر پاسخ. 
 شود توسط مايع شفاف جلو عدسي تغذيه مي. 
 ها در تماس است هاي نوري و نورون ي داراي گيرنده با اليه.  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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   .يابد مي. . . .  همانند . . . . اي بتواند فعاليت اعصاب سمپاتيك را متوقف كند، فرض اين كه ماده با - 59
  حجم تنفسي، افزايش - انقباض عضالت اسكلتي) 2  ترشح گاسترين، افزايش -كربناتترشح بي) 1
  دفعات انقباض ميوكارد، كاهش   –ترشح امالح صفراوي به روده ) 4  ، كاهشاسمزي خونفشار  -حركات تنفسي) 3

   است؟ نادرستكدام عبارت در مورد گوش انسان،  -60
    .شود پردازش اطالعات فعال مي برايمغز  بخشي ازدار،  با تحريك هر سلول مژك) 1
  .صماخ در تماس است ي با پرده طور مستقيم ، بهچكشياستخوان ) 2
  .شود ركابي، پيام عصبي به گوش داخلي منتقل مي استخوان با ارتعاش) 3
  .گردد مي تحريكمايع مجراي مختص به خود، يا حركت دار با ارتعاش  هر سلول مژك) 4

    .نداردبي محيطي نقش دستگاه عص ،. . . . در ترشح - 61
    شود ي سلول باكتري مي آنزيمي كه سبب تخريب ديواره) 1
  شود آنزيمي كه در معده توسط اسيد كلريدريك فعال مي) 2
  شود پيك شيميايي كه سبب افزايش ضربان قلب، فشارخون و قند خون در شرايط استرس مي )3
  شود خواني ميهاي است هورموني كه سبب افزايش رسوب كلسيم در بافت) 4

   . . . . .تواند  را دارد، مي. . . . در يك فرد سالم، هر سلول موجود در خون كه توانايي  -62
  .در طول حيات خود، وارد مايع بي رنگ شود -انجام دياپدز) 1
  .ها شناسايي كند يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب - خواري ذره) 2
  .جذب و اسيد كربنيك بسازددي اكسيدكربن را  –جذب اكسيژن و گلوكز ) 3
  .ترومبوپالستين ترشح نمايد -ها ي رگ كننده ي گشاد توليد ماده) 4

  هاي انسان صحيح است؟                                                                                   ي كليه كدام عبارت، درباره -63
  .ناپذير است كند، نسبت به آب نفوذ باز جذب مي تجهت شيب غلظخالف  را درNaClهر بخش از نفرون كه) 1
  .ندا كنند، از نظر  شكل و اندازه مشابه هاي هيدروژن را به بيرون از خون ترشح مي هاي يك نفرون كه يون ي سلول همه) 2
  .شود مي سلولي برگشت داده اوره همواره از طريق آخرين بخش يك نفرون به مايع بين) 3
  .سازند مويرگي را مي هاي نخستين شبكه در بخش قشري كليه سرانجامهاي كليه وارد و  ستون بهانشعابات سرخرگ كليه ) 4

  نمايد؟                                                                  كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي - 64
  »……ترين نقش را دارد،  اي كه در تنفس آرام و طبيعي مهم هشدن عضل در انسان با مسطح«
  .نمايد جناغ سينه به سمت عقب حركت مي) 2  .ماند مقداري از هواي جاري دمي در مجاري تنفسي باقي مي) 1
 .كنند ها به سمت پايين حركت مي دنده) 4  .فشار اطراف بزرگ سياهرگ هاي زيرين و زبرين زياد مي شود) 3

     ……، هر سلول هاپلوئيددر حالت طبيعي الغ، در يك مرد ب - 65
  است 10Lي پروتئين ريبوزومي  داراي ژن رمزكننده )2  .از تقسيم سلولي با ساختارهاي چهار كروماتيدي حاصل شده است) 1
  .ع كروموزوم استنو 23داراي ژنوم هسته اي بر روي ) 4  .ديديم وارد مي شود پس از توليد به لوله ي اپي) 3

   ……ممكن نيست در روش سونوگرافي، - 66
 .باشد قابل تشخيص هاي آن  با ديدن كروموزومهاي جنين  ناهنجاري) 2  .مورد استفاده قرار گيرد باالامواج صوتي با فركانس ) 1
  .ابل تشخيص باشدقلب جنين قبل از اتمام نمو كامل آن ق ضربان) 4  .شود پژواك امواج صوتي به تصوير ويديويي تبديل ) 3

    . . . .  هيپوتاالموس،. . . .  ،هيپوفيزدر انسان،  - 67
  .هاي عصبي نقش دارد در انتقال پيام - همانند) 2  .كند تري توليد مي هاي متنوع هورمون -برخالف) 1
  .هومئوستازي دخالت دارددر  - همانند) 4  .ها در ارتباط است اي از نورون ي گسترده با شبكه -برخالف) 3

  . . . .  ،هر جوانه چشايي در انسان - 68
    .توسط بافت پوششي چند اليه احاطه مي شود )2      .روي زبان قرار دارد )1
  .در انتهاي خود با آكسون نورون حسي ارتباط دارد )4    .در اطراف خود سلول هاي نگهبان دارد )3

 . . . . ، تار ماهيچه اي كه در وضعيت انقباض غير ارادي قرار دارددر هر  - 69
  .وجود دارد 10Lتنها يك ژن پروتئين ريبوزومي  )2  .اند هاي اكتين متصل كمك كلسيم به پروتئين هاي ميوزين به پروتئين )1
  .دستگاه عصبي خودمختار نقش اصلي را در كنترل آن دارد )4  .با كاهش اكسيژن نيروي انقباضي از بين خواهد رفت )3

 .دارد. . . .  خون. . . .  نساندر گردش خون ا -70
  روشن -هاي ششي مادر  سياهرگ بندناف جنين همانند سياهرگ )2                روشن -كليه برخالف سرخرگ وابران كليه سرخرگ آوران  )1
 تيره -روجي از كليهسياهرگ خروجي از كبد برخالف سياهرگ خ )4  تيره          - هاي كرونري همانند سياهرگ وارد شده به كبد سرخرگ )3
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  چند مورد صحيح است؟ -71
  .                              گذارد هر پيك شيميايي كه از سلول عصبي ترشح شود بدون ورود به خون، روي سلول هدف خود تاثير مي-الف
  .كنند تري را در خون طي مي هاي عصبي، مسافت طوالني ها در مقايسه با انتقال دهنده هورمون -ب
  .                               قادرند پتانسيل الكتريكي نورون را تغيير دهند ،شوند هاي خون خارج مي هاي شيميايي كه ازمويرگ ضي پيكبع- ج
  .ريز شوند توانند سبب ترشح هورمون در دستگاه درون هاي عصبي مي برخي از انتقال دهنده-د
1( 1  2( 2   3( 3  4( 4   

 . . . .  ممكن نيست شوند، هاي ديگر متصل مي به بافتهاي رشته اي  ينئاكاريدهاي چسبناك و پروتس هايي كه توسط پلي سلول -72
              .در دومين خط دفاع غيراختصاصي شركت داشته باشند )1
  .هاي بدن در خارج از محيط داخلي نقش داشته باشند ينئدر تغيير عملكرد مهم ترين گروه از پروت )2
   .    الكت ها موجب تحريك آنها براي شروع انجام انعقاد خون شونددر تماس با پ )3
  .  در توليد و ذخيره انرژي نقش داشته باشند )4

 . . . .  مويرگ لنفي. . . .  مويرگ خوني -73
  .هاي تغيير شكل يافته است فاقد مونوسيت –برخالف  )2          .باشد نمي  در تماس با ماهيچه –همانند  )1
 . فاقد توانايي جذب هرگونه ماده محلول درچربي است –برخالف  )4   .  در همه جاي بدن نفوذپذيري يكساني دارد –همانند  )3

  پذير است؟ در انسان سالم كدام مورد امكان -74
  ريز هاي برون تنظيم ارادي كار بعضي غده )2    تسهيل در انعكاس نخاعي توسط مراكز مغزي )1
  ي سريني توسط اعصاب سمپاتيك انقباض ماهيچه )4  عصاب سمپاتيكآغاز فعاليت هاي گوارشي توسط ا )3

شود و در  استفاده مي. . . .  عدسي از حد طبيعي خود كوچكتر است، از در اصالح عيوب انكساري چشمي كه اندازه كره چشم -75
   .شود مي. . . .  محل تشكيل تصوير با عدسي ي فاصله صورت اصالح عيب

 كم تر–همگرا  )4  كم تر- واگرا )3  يش ترب-همگرا )2  بيش تر- واگرا )1
  . را به پيام عصبي تبديل كنند. . . .  اثرپيامد  ممكن نيستهاي مكانيكي بدن انسان  يك از گيرنده هيچ -76

    هاي هوا ارتعاش مولكول )2    ها هيستامين بر قطر رگ )1
  انقباضات ايزوتونيك )4      امواج فروسرخ )3

 رست بيان شده است؟در انسان محل قرار گرفتن كدام، د -77
 پروستات بين مثانه و راست روده )2    طحال سمت چپ بدن )1
 ي دوسر ران روي ماهيچهماهيچه خياطه  )4    هاي كليه رون هرمگلومرول د )3

  .نداردنقش . . . .  ي ساركوپالسمي در فعاليت كلسيم شبكهدر يك مرد سالم،  -78
                              برخالف كپسول بومنكارديا  )2    اسفنكتر داخلي مثانه مانندهپيلور  )1
  ميزراه برخالف ميزناي )4    همانند قرنيه ي ميترال دريچه )3

  چند مورد در ارتباط با هورمون گلوكاگون صحيح است؟ -79
       .هاي سلول هدف را فعال كند يك از آنزيم تواند هيچ بدون توليد پيك دومين نمي -الف
  .هاي آزادكننده و مهاركننده است از هورمونتنظيم ترشح آن مستقل  -ب
  .  شود ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق كليه موجب كاهش ترشح آن مي - ج
  . اندام هدف آن در ترشح صفرا نقش دارد -د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

                  . . . .  در بدن يك فرد بالغ، -80
 .ريز بدن باشد تواند ناشي از اختالل در دستگاه درون ميهاي اسكلتي بدن،  اختالل در فعاليت ماهيچه) 1
 .شوند هاي عصبي، به غشاي سلول عضالني متصل مي دهنده انتقالبه هنگام انقباض انواع عضالت، همواره ) 2
 .شود ميمتصل بازو هاي ساعد، به سطح استخوان  فقط رباط يكي از استخوان ،استخوان بازو ترِ در سر پهن) 3
  .باشد ميهمراه مغز استخوان  بهاي  هاي تغذيه هر مجراي هاورس حاوي سرخرگ، ت استخواني متراكمدر باف) 4

 كند؟        كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -81
 . . . .  چشم،. . . .  در انسان،

 .خيره انرژي را داردذتوانايي توليد و  -ي خارجي بخش شفاف اليه) 1
 .اي در ارتباط است هاي مخروطي و استوانه با سلول -دار رنگدانهي  بخشي از اليه) 2
 .در تشكيل تصوير روي شبكيه نقش دارند -ي مياني هاي صاف اليه هر يك از ماهيچه) 3
 .باشد دهنده عصب بينايي مي قطعا محل عبور تارهاي تشكيل - ي نازك ي نوري در اليه هر بخش فاقد گيرنده) 4
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  12: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  صاصي پيشاخت  شناسي  زيست
  

 

 .پر كردن جدول هفتگي استريزي اولين گام در تكميل دفتر برنامه* 

 . . .  . در يك انسان سالم، -82
 .وجود دارد  چرخه بعد، مانعي براي ورود خون از دهليز به بطن Rموج تا شروع  Tزماني بين پايان موج   ي كار قلب، در فاصله در طي چرخه) 1
  .ها وجود دارد سي خون درون بطن سي 100يابد،  ي آن افزايش مي كه فشار خون آئورت در پي بازشدن دريچه زماني) 2
  .است Pي زماني بين صداي دوم تا موج  دو برابر فاصلهحدود ، يك انسان در حال استراحت در الكتروكارديوگرام Tي بين دو موج ي زمان فاصله) 3
  .شود در بطن ها منتشر مي QRS ثانيه پس از شنيدن صدايي زير و كوتاه از قلب، موج 3/0) 4

                 ي زير در رابطه با دستگاه عصبي انسان صحيح است؟   كدام گزينه -83
 .اند دار سديمي و پتاسيمي بسته نورون همانند پتانسيل آرامش هر دو كانال دريچه 40در پتانسيل ) 1
 .اند  از دو بخش جسم سلولي خارج شدهدندريت در هر نوع نورون دستگاه عصبي انسان، آكسون و ) 2
 .كنند النخاع عبور مي رد شده به مخچه ابتدا از بصلهاي عصبي وا ي پيام در انسان همه) 3
  .تأثير است ي مونوسيت بي هاي تغييريافته سلول  فعاليتروي مصرف نيكوتين ) 4

 .شود نميمشاهده . . . .  ،در بخشي از يك نفرون كه يكي از محصوالت آنزيم انيدراز كربنيك بازجذب غيرفعال دارد -84
  مونومرهاي كازئينبازجذب ) 2  بازجذب غيرفعال آب) 1
  گلوكز و اوره) 4  سيلين ترشح پني) 3

 كدام عبارت درست است؟ -85
 .نقش دارد دفاعي هاي تغييريافته از مونوسيت هم در تجزيه و هم در توليد پروتئين سلول) 1
  .دنكن دو نوع سلول ايجاد ميفقط ژن خاص خود،  به آنتي پس از اتصالTهاي  همانند لنفوسيت Bهاي  لنفوسيت) 2
  .شوند شده از پالسموسيت بر سطح ماستوسيت، موادي از قبيل هيستامين آزاد مي هاي ترشح پادتنپس از اتصال ) 3
  .شوند هاي بنيادي توليد مي هاي موجود در خون فقط از سلول ها مانند ساير سلول لنفوسيت) 4

 ت؟كدام عبارت درست اس -86
 .شوند هاي پروتئيني جذب خون مي هاي درون روده از طريق كانال هر يك از يون) 1
  .شوند ريز پانكراس پس از ورود به دوازدهه فعال مي هاي بخش برون آنزيم) 2
  .رو شود تواند با مشكل روبه روند انعقاد خون مي ،در بيماراني كه سنگ صفرا دارند) 3
  .شود هاي خوني مشاهده مي اره لوله گوارش رگهاي ديو فقط در يكي از اليه) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -87
 .ها و ماكروفاژهاست ها دردوران جنيني، محل استقرار بعضي از لنفوسيت محل توليد اريتروسيت) 1
  .كند كردن پپسينوژن مؤثر است، فاكتور داخلي معده را توليد مي هر سلولي كه در فعال) 2
  .دباشهاي طحال  مويرگ ها هنگام عبور از آسيب ديدن آن زمان با تواند هم ميها،  ي يون هيدروژن در غشاي اريتروسيت ندهكندكاهش آنزيم تولي) 3
  .، كافي است2Oبرخالف  2COاختالف فشار كم براي انتشار ) 4

 كدام گزينه درست است؟ -88
 .، از روده بند تشكيل شده استپانكراسهمانند هاي مري  بخش تر بيش ي ترين اليه خارجي) 1
  .شود هاي حلقوي در دستگاه گوارش انسان توسط دستگاه عصبي خودمختار كنترل مي هريك از ماهيچه) 2
  .سمت جلو نقش دارد اختالف تعداد حركات موضعي در روده، در حركت مواد به) 3
  .ي گوارش وجود دارد ي مخاطي در تمام لوله شود، در سطح داخلي اليه مخاط و مواد غذايي ميعاملي كه سبب افزايش سطح تماس ) 4

 . . . . ي انسان  در معده گوارشي موجودهاي  ي آنزيم همه -89
 .كنند تر تبديل مي ها را به پپتيدهاي كوچك پس از ترشح، پروتئين  بالفاصله) 1
  .شوند ي معده ساخته مي ل ديوارههاي استوانه شك هاي آزاد سلول توسط ريبوزوم) 2
  .دارنرا در هسته خود د لشوند كه ژن پروتئين مكم هايي ترشح مي توسط سلول) 3
  .كنند شدن، براي فعاليت خود آب مصرف مي پس از فعال) 4

 ». . . . همانند . . . . «كند؟  درستي تكميل مي يك عبارت را به كدام -90
 .كنند مانند ترشح مي ريز لوزالمعده، محتواي خود را به ساختار لوله نبخش درو –ريز معده  هاي برون سلول) 1
  .اي، در دفاع غيراختصاصي نقش دارند ي روده اي چنداليه هاي استوانه سلول –تين سيلي  هاي توليدكننده سلول) 2
  .كنند ياهرگي ميهاي مجاور پيلور، مواد ترشحي خود را وارد خون س بعضي سلول –هاي ابتداي روده باريك  سلول) 3
  .كنند ي موسين، حركات روده باريك را تسهيل مي هاي سازنده سلول –ي مايع نمكي  كننده هاي ترشح غده) 4
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  13: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

  .دهد آموز مي آموز است و بعد از گذشت چند هفته فيلمي از عملكرد دانشمانند فيلم جداول هفتگي دانشريزي  دفتر برنامه 182صفحه*

 
  
 

هايي كه ايـن سـاعت نشـان     يك از زمان كدام تصوير. كنيم نگاه مياي  عقربهي تخت به يك ساعت ديواري  يك آينه ي واسطه به -91
 ؟كند نميي تخت تغيير  دهد در آينه مي
6 )ج  12 )ب  6 )الف 30:   12 )د 30:   

  و ب و ج و دالف  )4  الف و ب )3  ب )2  الف )1
نـور  از منبـع   Aي  نسبت به افق طوري قرار گرفته كه فاصله 53ي تحت زاويه 10cmبه طول  ABي  ميلهمطابق شكل زير،  -92

چنـد   ،قـرار دارد  Aي نقطـه متـري   سـانتي  32ي فاصـله روي ديواري كه در  ميلهي  ي سايه اندازه. است O، 20cmاي  نقطه
53 متر است؟ سانتي 0 8(sin / )  

1( 15    
2( 16    
3( 18    
4( 20  

اگـر طـول جسـم دو     .ي محدب قرار دارد جسمي عمود بر محور اصلي آينه و متر است سانتي 40حدبي ي م ي كانوني آينه فاصله -93
 متر است؟  ي جسم تا تصوير آن چند سانتي برابر طول تصوير باشد، فاصله

1( 80 2( 60 3( 40 4( 120  
متر از محور  سانتي 4ي  ر قرار دارد و تصوير حقيقي آن در فاصلهي مقع متر از محور اصلي يك آينه سانتي 3ي  ي نوراني در فاصله ا نقطه - 94

7ي نوراني تا تصوير آن  ي بين نقطه اگر فاصله. اصلي تشكيل شده است 5cm متر است؟ ينه چند سانتيي كانوني آ باشد، فاصله 
1( 48 2( 24 3( 12 4( 36  

چنـد برابـر   ) 2(شـفاف  سرعت نور در محيط . شود  مي) 2(شفاف وارد محيط ) 1(شفاف پرتوي نوري از محيط ، زيرمطابق شكل  -95
53است؟ ) 1(شفاف رعت نور در محيط س 0 8(sin / )  

1( 6
5 2( 5

6   

3( 8
5 4( 5

8  
كند و  طور قائم نگاه مي بهتقريباً بار از باال  يك يشخص. اي قرار دارد شيشهتوپر ي  استوانهيك درون Aي نقطه ،مطابق شكل زير -96

ي  نقطـه  و كنـد  مينگاه قائم  طور به تقريباً از پايين به استوانهد و بار ديگر بين اش مي باالتر از مكان واقعي 20cmرا  Aي  نقطه
A  3متر است؟ سانتي ارتفاع استوانه چند .بيند اش مي مكان واقعيمتري  سانتي 24دررا

2 )شيشه(n 

1( 90   
2( 132   
3( 36   
4( 54

 

 دقيقه  25: پيشنهادي وقت/ 2و  1فيزيك 
    از دو دسته به يكيآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج كتاب است و شما بايد دانش

 .پاسخ دهيد»3فيزيك « يا » 2و  1فيزيك «هايسؤال
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  14: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

، بزرگنمايي باشد 5cmي جسم تا كانون  اگر فاصله. است 20cmي تصوير حقيقي از عدسي  ترين فاصله در يك عدسي كوچك -97
 كدام است؟عدسي 

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

4  
است و . . . عدسي عينك او . بينيم تر مي كنيم چشمانش را درشت رو به او نگاه مي وقتي از روبهكه شخصي عينكي بر چشم دارد  -98

 .ي كانوني است از فاصله. . . تا عدسي او ي چشم  فاصله
  تر  كم –همگرا  )4 تر بيش –همگرا  )3 تر  بيش –واگرا  )2 تر كم –واگرا  )1

متوسط توان  ،درصد باشد 50اگر بازده باالبر  .برد متر باال مي 50بار را با سرعت ثابت،  600kgيك باالبر الكتريكي در هر دقيقه  -99
10مصرفي آن چند كيلووات است؟  N(g )

kg
 

1( 5 2( 10 3( 20 4( 40  
 2تفـاع  اي كه گلوله در ار در لحظه .برد در راستاي قائم باال ميو از سطح زمين را از حال سكون  500gاي به جرم  شخصي گلوله - 100

10mمتري سطح زمين قرار دارد، سرعت آن 
s

جـايي چنـد ژول اسـت؟     كار انجام شده توسط شـخص طـي ايـن جابـه     .است 

10 Ng )
kg

 و مقاومت هوا ناچيز است.( 

1( 60 2( 15 3( 35 4( 25  
  :زيرا ،شود اين شخص بعد از مدتي خسته مي. نگه داشته استدر حال سكون سطح زمين از m2شخصي كتابي را در ارتفاع  - 101

      .دهد كار انجام مي) 1
  .كند انرژي مصرف مي) 2
    .كند دهد و انرژي مصرف مي كار انجام مي) 3
 .دهد زمين روي او كار انجام مي) 4

1Fراسـتاي   همثابت و متحركي تحت تأثير دو نيروي  - 102


2Fو  


از مبـدأ  هـا  xروي محـور   
xمكان  بهكه متحرك  هنگامي كند، مكان عبور مي A  2نيـروي   رسـد  مـيF


حـذف   

اگر نمودار انرژي جنبشي برحسب مكان متحرك مطابق شكل زير باشد، حاصل  .شود مي

1

2

F

F



 كدام است؟ 

1 ( 5
3 2( 3

5 3 ( 5
7  4( 7

5   

31گرم آب به چگالي  80 - 103 g

cm
31مايع به چگالي از گرم  mبا   5 g/

cm
31اگـر چگـالي مخلـوط    . مخلوط شده اسـت   4 g/

cm
 

 كدام است؟برحسب گرم  mكاهش حجم پيدا كرده باشند،  320cm ،ر اختالطباشد و اين دو مايع در اث
1 ( 20 2( 40 3 ( 60  4( 80 
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  15: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

ترتيـب بـا    را به Bو  Aدر نقاط آب اگر فشار بعد از ايجاد تعادل،  .ايم ر ظرفي آب ريختهدمطابق شكل زير  - 104

AP  وBP صورت  در اين ،نشان دهيمA
B

P
P

ـ (كدام است؟   چگـالي آب   ،75cmHgار هـواي محـيط   فش

31 g

cm
313چگالي جيوه  و  6 g/

cm
 .)است 

1 ( 78
79 2( 79

78   

3 ( 82
81  4( 81

82   

كـدام  . شكل سه مايع مخلـوط نشـدني قـرار دارد    Uي  مطابق شكل زير، درون لوله - 105
 صحيح است؟ ،ي فشار نقاط نشان داده شده در شكل در مورد مقايسه   گزينه

1 ( A BP P وC DP P   
2( A BP P وC DP P   
3 ( A BP P وC DP P    
4( A BP P وC DP P   

25آب  2kgثابت، گرمايي يك منبع گرمايي با توان  - 106 C  دمـاي جـوش   بـه  دقيقـه   30در مـدت  ار يـك آتمسـفر و   در فشرا
25فـوالد را   6kgكشد تا اين منبع گرمايي دماي  دقيقه طول مي دچن. رساند مي C    420افـزايش دهـد؟ J )

kg.K
 فـوالدc 

4200و J
kg.K

آبcدهد و اتالف انرژي نداريم و فوالد تغيير حالت نمي(. 

1 ( 30  2( 5 3 ( 180  4( 3  

L،2به ابعاد  Aجنس  فلزي هم يل شكلي مكعب مستط قطعه ود - 107
L 3 و

L  وB 2ابعاد  هبL ،L  4و
L    را در نظر بگيريـد كـه

A ي قطعهولي درون است ر توپ B ي  قطعهاي خالي وجود دارد و جرم  حفرهB، 40 ي قطعهجرم تر از  درصد كم A اگـر  . است
 است؟ A ي قطعهچند برابر تغيير حجم  Bي   قطعهي بدهيم، تغيير حجم ناسانرژي گرمايي يك  عهقطبه اين دو 

1 ( 5  2( 2 3 ( 1  4 (10
3  

2اگراند،  يكسان به يكديگر متصل عدو قطعه با سطح مقطدر شكل زير  - 108 16k k ): kآهنگ انتقال باشد و ) گرمايي رسانندگي
 ؟استي سلسيوس  قطعه چند درجه دماي مرز مشترك دو ،گرما نسبت به زمان تغيير نكند

1 ( 107    
2 (380   
3 ( 87    
4 (360
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  16: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

127ظرفي با حجم ثابت، محتوي گاز كاملي با دماي  - 109 C 327اگر دماي گاز را به  .است C     بـه   برسـانيم، فشـار و چگـالي گـاز
 شود؟ ترتيب از راست به چپ چند برابر مي

1(3
2 3و   

2  2 (3
7)3 1و  2

5 3و   
2  4 (7

  1و  5

اگـر  . و پيستون در حال تعادل استس محبو يي پيستون متحرك و بدون اصطكاك وسيله بهكامل اي، مقداري گاز  درون استوانه - 110
 د؟كن درصد افزايش يابد، ارتفاع گاز زير پيستون چند درصد تغيير مي20اي كه دماي مطلق گاز  گونه گاز را به آرامي گرم كنيم به

1(10 10)2  درصد افزايش  20)3 درصد كاهش    درصد كاهش20) 4  درصد افزايش 
  

  
  

درجـه   70ي فقـي زاويـه  قرار دارد و بـا سـطح ا   Mي در مقابل آينه ABرو، جسم در شكل روبه - 111
     ي بين راستاي تصوير با سطح افقي چند درجه است؟زاويه. سازد مي

1 (30  2 (40  3 (70  4 (80  
اگر جسم را . از عدسي قرار دارد fي است و جسمي مقابل آن عمود بر محور اصلي در فاصله fي كانوني يك عدسي واگرا، فاصله - 112

2ي به اندازه
f ي به عدسي نزديك كنيم، تصوير به اندازه……    .   

1 (3
f 3) 2  .شودبه عدسي نزديك مي

f شوداز عدسي دور مي.    

3( 6
f 6) 4  .شوداز عدسي دور مي

f شودبه عدسي نزديك مي.  

اي شـده و پـس از شكسـت از     ، پرتو نور تك رنگي از هوا وارد منشور شيشهمقابلمطابق شكل  - 113
 :افزايش يابد (i)ي تابش اگر زاويه. كند منشور عبور مي

    .يابد كاهش مي iي زاويه) 1
  .يابد مي افزايش rي زاويه) 2
    .يابد كاهش مي rي زاويه) 3
  .يابد ي انحراف كاهش مي الزاماً زاويه) 4

و جرم آن  30cmرو، سطح افقي بدون اصطكاك است و طول فنر در حالت عادي  در شكل روبه - 114
اگر در ايـن  . برسد 20cmتا طول فنر به دهيم  وزنه را به فنر تكيه داده و فشار مي. ناچيز است

ي جداشـدن از فنـر،    ترين سرعت وزنه تا لحظه حالت بدون سرعت اوليه وزنه را رها كنيم، بيش
 چند متر بر ثانيه خواهد شد؟

1 (2 2  2 (2  3 (4  4 (4 2  
15نيروي . روي سطح افقي به حال سكون قرار دارد 3kgجسمي به جرم  - 115 20F i j 

  
شود و جسـم  به جسم وارد مي) SIدر ( 

 ؟جايي چند ژول استدر اين جابه Fكار نيروي . شودجا ميمتر جابه  x ،10روي محور 
1 (250  2 (200   3 (150  4 (90

 دقيقه15:پيشنهاديوقت/2و1فيزيك -   )اهگو(آزمون شاهد 

@ELMERUZKONKOOR



  17: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

اگـر نيـروي   . كنـيم  است، به طور عمودي تا نيمـه وارد مـايع درون ظرفـي مـي    اي باريكي را كه دو انتهاي آن باز  ي شيشه لوله - 116
گيـرد و   از سطح مايع درون ظـرف قـرار مـي   . . . . ي باشد، سطح مايع درون لوله ندگچسبتر از نيروي  سطحي بيشي ندگچسب

  .آيد در مي. . . . صورت  ر لوله بهسطح مايع د
  برآمده -باالتر )4  فرورفته -باالتر )3  برآمده -تر پايين )2  فرورفته -تر پايين )1

اگر شير ارتباط بين دو ظـرف را بـاز كنـيم،    . ي دو استوانه برابرند رو، قطر قاعده در شكل روبه - 117

3800(آيد؟  متر پايين مي سطح آب چند سانتي kg

m
 31000چگالي نفت و kg

m
چگالي آب(  

1 (10  2 (5  
3 (4  4 (2 5/  

11با دماي kg3مس به جرم  قطعه يك - 118 1/ C ي آب و  به حالت تعادل رسيده اي حاوي مخلوط ق بندي شدهرا به داخل ظرف عاي
چند گرم يخ در ايـن فرآينـد   . ي سلسيوس است صفر درجه ،دماي مس ،شود هنگامي كه تعادل مجدد برقرار مي. اندازيم يخ مي

400c(ذوب شده است؟  J / kg.KCu   333وL kJ / kgF (  
1 (4  2 (8  3 (30   4 (40  

اگـر  . ي مسي در همين دمـا اسـت   تر از طول يك ميله تر بيشم ي سلسيوس، يك ميلي ي آهني در دماي صفر درجه طول يك ميله - 119
طـول  . ي آهني خواهد شـد  تر از طول ميله متر بيش ميلي 5/0ي مسي  ي سلسيوس برسانيم، طول ميله درجه 100ها را به  دماي ميله

51ترتيب  به SIريب انبساط طولي آهن و مس در ض(ي آهني چند متر است؟  ي ميله اوليه 2 10/   51و 8 10/  است(. 
1 (1 102/  2 (2 498/  3 (2 503/  4 (4 448/  

اگر دماي آب ثابت فرض شود، عمـق آب تقريبـاً   . شود برابر مي 3هاي هوا در رسيدن از ته يك درياچه تا سطح آب  حجم حباب - 120

31000پاسكال، چگالي آب  510فشار هوا برابر با (چند متر است؟  kg

m
10و   Ng

kg
 فرض شود.(    

1( 15     2( 20  3( 25  4 (30  
  
  

8ي رساناي خنثي خارج شود تا بار الكتريكي آن  چند الكترون از يك كره - 121 C  191 شود؟ 6 10(e / C)  

1(125 10     2 (68 10  3(135 10     4 (1312 8 10/   
10AVميدان الكتريكي يكنواخت است و  مقابلدر شكل  - 122 V  5وCV V  تغيير انرژي پتانسيل الكتريكـي بـار   . باشد مي

25q C   ي  جايي از نقطه حين جابهA ي  تا نقطهB راسـتاي  ( ژول اسـت؟  چند ميكروAB      مـوازي بـا خطـوط ميـدان
 .)استالكتريكي 

1(125       
2 (500    
3(375       
4 (37 5/

 

    از دو دسته به يكيآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج كتاب است و شما بايد دانش دقيقه  25:  پيشنهادي وقت/  3فيزيك 
 .پاسخ دهيد»3فيزيك « يا » 2و  1فيزيك«هايسؤال
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  18: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

1زن دو خا - 123 4C F   2وC 200با اختالف پتانسـيل   مولديسر  به دوبه يكديگر بسته و دوسر مجموعه را طور متوالي  را بهV 
باشـد، ظرفيـت    2Cشـده در خـازن    ذخيرهالكتريكي نرژي برابر ا 1C ،2ذخيره شده در خازن الكتريكي اگر انرژي . بنديم مي

 چند ميكروفاراد است؟ 2Cخازن 
1(1     2 (2  3(8     4 (16  

 تر است؟ رو، انرژي ذخيره شده در كدام خازن بيش شكل روبهمدار در  - 124
1(1C       
2 (2C    
3(3C       
4 (4C  

1اگر شعاع مقاومـت اول   .ندباش جرم مي جنس و هم هماي  فلزي استوانه يها ، مقاومتزيردر مدار شكل  - 125
مقاومـت دوم   شـعاع  4

 مقاومت دوم است؟اختالف پتانسيل دو سر سر مقاومت اول چند برابر  اشد، اختالف پتانسيل دوب
1(16       
2 (64    
3(4       
4 (256  

 باشـد،  18Wي توان خروجـي مولـد    بيشينهدهيم، اگر  نهايت افزايش مي را از صفر تا بي Rمقاومت متغير شكل زير مدار در  - 126
 ي مولد چند ولت است؟ نيروي محركه

1(6       
2 (4    
3(12       
4 (8  

4qزير، انرژي پتانسيل الكتريكي بار شكل در مدار  - 127 C   ي  از نقطه جايي جابههنگامM  ي نقطهتاN،  چند ميكروژول تغيير
 كند؟ مي

1(68       
2 (28    
3(68       
4 (28  

 ي آن است؟ شده مولد چند برابر توان تلفتوان توليدي . هستند 4 با هاي خارجي مشابه و برابر در شكل زير تمام مقاومت - 128

1(5
4     2 (9

5    

3(5
9     4 (9

4
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  19: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

 جهت نيروي مغناطيسي وارد بر الكترون كدام است؟ مقابلدر شكل  - 129
1(     2 (    
3(     4 (  

0qبار الكتريكي يكسان  Bmو  Amهاي با جرم  دو ذرهزير، به مطابق شكل  - 130  عمود بـر ميـدان مغناطيسـي     ها را دهيم و آن مي
Aاگر . كنيم يكنواختي با سرعت يكسان پرتاب مي Bm m مسير حركت ذرات در كدام گزينه درسـت نشـان داده شـده     ،باشد

 .)دنظر كني از نيروي وزن وارد بر ذرات صرف(است؟ 

1(    2 (    

3(    4 (  

ي كاغذ قـرار دارنـد، نشـان داده     مركز كه در صفحه مهي حامل جريان  حلقه در شكل مقابل سه - 131
چگونه باشد تا ميدان مغناطيسي برايند ناشـي  ) 2( ي اندازه و جهت جريان در حلقه. شده است
 ؟ها صفر شود ها در مركز آن از حلقه

1(5I     و ساعتگرد  
2(5I   و پادساعتگرد  
3(2 5/ I     و ساعتگرد  
4(2 5/ I   و پادساعتگرد  

هـم   آن در يك رديف و بـه  هاي ايم كه حلقه اي ساخته گونه به 10cmاي به شعاع  سيملوله 3mmمقطع سطح از سيمي به قطر  - 132
 تسال خواهد بود؟  مركز سيملوله چند ميليدر ميدان مغناطيسي بزرگي  ،را از اين سيم عبور دهيم 2Aاند، اگر جريان  چسبيده

7
0 12 10 T.m( )

A
   

1(48 10     2 (0 8/  3(624 10     4 (324 10  
 10جريـان الكتريكـي    ،وس قرار داردگا100 بزرگي  بهيكنواختي آن در ميدان مغناطيسي  20cmمستقيم و بلند كه از سيمي  - 133

سـيم چنـد   بـر  وارد مغناطيسـي  نيروي بزرگي  ،ق باشدطرف شر ميدان مغناطيسي بهجهت اگر . كند طرف باال عبور مي آمپر به
 نيوتون و در كدام جهت است؟

1(0 02/ 0) 2   ، جنوب  200)3  ، شمال/02   ، شمال200) 4   ، جنوب 
اگـر  . نزديك به هم را در نظر بگيريد ي حلقه 2000متشكل از  210cmو سطح مقطع  50cmطول  بدون هسته به ي يك سيملوله - 134

10سيملوله با آهنگعبوري از جريان  A
s

 ه چند ولت است؟ شده در سيملول خودالقايي ايجادتغيير كند، بزرگي نيروي محركه 

7
0 12 10 T.m( )

A
   

1(24 8 10/      2 (22 4 10/   3(29 6 10/      4 (21 2 10/ 
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  20: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

ي  در بـازه . اسـت زيـر  مطابق شكل  10دور سيم و مقاومت  50 شاملبسته  ي نمودار شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه - 135
1زماني  1t s  2تا 4t s؟كند بار الكتريكي از يك مقطع سيم عبور ميطور متوسط چند كولن  ، به 

1(10       
2 (15    
3(20       
4 (25  

ي خودالقـايي در ايـن    ي نيـروي محركـه   اگر معادله .استزيرمطابق شكل برحسب زمان نمودار جريان عبوري از يك سيملوله  - 136

12Lصورت  به SI درسيملوله  cos( t)     وله چند هانري است؟ضريب خودالقايي اين سيمل ،باشد 

1(0 05/       

2 (0 04/    

3(0 02/       

4 (0 01/  

بـوده و  . . . ع اين مبـدل از نـو  . در مدار اوليه است ولتاژي  تر از بيشينه كمدر مدار ثانويه،  ولتاژي  در يك مبدل آرماني، بيشينه - 137
 .است. . . هاي مدار ثانويه از مدار اوليه  تعداد حلقه

  تر  كم –كاهنده ) 4   تر  بيش –كاهنده ) 3 تر   كم –افزاينده ) 2  تر  بيش –افزاينده ) 1
 يسيدر ميدان مغناط 20cmطول  به abي رساناي  ميله مقابلدر شكل  - 138

Bيكنواخت


0 به بزرگي  6/ T با سرعت ي كاغذ است  كه عمود بر صفحه
 5اگر مقاومت الكتريكـي ميلـه   . شود سمت راست كشيده مي بهثابت 
د نظر شود، شدت جريان مدار چن هاي رابط صرف سيم  و از مقاومتباشد 

 آمپر خواهد بود؟

1(0 2/     2 (0 4/ 3 (0 02/  4 (0 04/  
مقابل اگر مطابق شكل  .كند هاي مساوي و در يك جهت عبور مي از دو سيم موازي، نازك و بلند جريان - 139

جهـت   ،منتقل كنيمطور يكنواخت  به) 2(م تا مجاورت سي) 1(را از مجاورت سيم  Rاي به شعاع  حلقه
كاغذ قرار  ي دو سيم حامل جريان و حلقه در صفحه( ي در حلقه در چه جهتي خواهد بود؟جريان القاي

 .)دارند
  ساعتگرد) 2  ابتدا ساعتگرد سپس پادساعتگرد) 1
 پادساعتگرد سپس ساعتگردابتدا ) 4    پادساعتگرد) 3
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  21: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك  
  

 
 

 محل انجام محاسبات  

Nي وصل كليد  در لحظه مقابلدر مدار شكل  - 140 MV V پس از گذشت مـدت زمـان   . است
برسـانيم   2Rبـه   1Rز مقـدار  را ا Rمتغيـر وصل كليد اگـر مقاومـت    ي لحظه طوالني از
2 1(R R ) 0كه  در حالتيM NV V   ،1آل  هاي ايـده  سنج اعدادي كه ولتاستV  و

2V مقاومت القاگر ناچيز (كنند؟  ترتيب از راست به چپ چگونه تغيير مي به. دهند نشان مي
 .)است

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

  
  

، qترتيـب   بـه  Cqو  Aq ،Bqالزاويه است و بارهاي  الساقين قائم مثلث متساوي مقابلدر شكل  - 141
3q  وq اي كه برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار  هستند، زاويهAq    خـط   بـا امتـداد پـاره

BA سازد، چند درجه است؟   مي   
1 (30  2 (45  3 (53  4 (60  

2به ترتيب 4Cو  1C،2Cهايالف پتانسيل دو سر خازن، اختزيردر مدار  - 142 5/ V،5 V 12و 5/ V اگـر ظرفيـت معـادل    . است
     چند ميكروفاراد است؟ 4Cباشد،  1Cمدار برابر ظرفيت خازن 

1 (4     
2 (5    
3( 16    
4 (20  

ميكروژول گرما در آن توليد شود، اختالف پتانسيل دو سر سـيم چنـد    8ميكروكولن الكتريسيته از سيمي عبور كند و  6/1اگر  - 143
 ولت است؟

1 (10  2 (5  3 (5/2  4 (2/0    
   تر است؟ دهد، توان مصرفي كدام مقاومت بيش كه قسمتي از يك مدار الكتريكي را نشان مي رزيدر شكل  - 144

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

   كولن است؟ ذخيره شده در خازن چند ميكرو در مدار مقابل، بار - 145
    صفر ) 1
2 (5/2    
3 (40    
4 (120

 دقيقه15:پيشنهاديوقت/3فيزيك -   )گواه(آزمون شاهد 
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 محل انجام محاسبات  

 .شودها ميباعث رعايت تعادلريزي  دفتربرنامه 182پركردن صفحه 

مركـز حلقـه   در  A2ي حامل جريـان   و حلقه A12بلند حامل جريان  سيمهاي مغناطيسي حاصل از  ميدان برآينددر شكل زير،  - 146
)3متر است؟  شعاع حلقه چند سانتي. برابر صفر است )    

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

دور حلقه داشته باشد، ميـدان مغناطيسـي    30اگر سيملوله در هر متر . است وات 8برابر  Rتوان مصرفي مقاومت  زيردر شكل  - 147

7داخل سيملوله و روي محور آن چند تسال است؟
0 4 10 T.m( )

A
      

1(52 4 10/       

2(52 4 10/   

3(59 6 10/       

4(59 6 10/  

تـوان   در اين وضـعيت مـي   .كند عبور مي است كه نصف شار بيشينه از آناي در يك ميدان مغناطيسي طوري قرار گرفته  حلقه - 148
     .………گفت كه راستاي ميدان مغناطيسي با خط عمود بر حلقه 

    .سازد درجه مي 60ي  زاويه) 2  .سازد درجه مي 30ي  زاويه) 1
  .سازد درجه مي 45ي  زاويه) 4    .است  موازي) 3

0اي ضريب خودالقايي سيملوله - 149 2ي به معادلهSIهانري است و جريان الكتريكي عبوري از آن در/02 2I t sin t     اسـت .
2tي انرژي آن در لحظه s چند ژول است؟      

1( 08/0  2( 16/0   3( 24/0  4 (22/0  
هاي زير،  در كدام لحظه يا لحظه. گذرد، به صورت شكل زير است نمودار تغييرات شار مغناطيسي كه از سطح يك مدار بسته مي - 150

     ؟  ي القايي منفي و مقدار آن بيشينه است نيروي محركه

1( 2t   
2( 3t  
3( 2t 4وt  
  4tصفر و )4
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  23: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

  .ديد يا براي آزمون، ساعت مطالعه را بايد ثبت كنيخوان كند براي مدرسه مي د و تفاوتي هم نمييرا در دفتر وارد كنپس از هر مطالعه ميزان مطالعه  *

   
 

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 151

  .ي اتمي خود را ارائه كرد نظريه ،ي يوناني اتم ي رابرت ميليكان و استفاده از واژه جان دالتون با عمل كردن به توصيه) 1
  .اي بر كشف ساختار دروني اتم بوده است هاي بسياري با الكتريسيته، مقدمه اجراي آزمايش) 2
  .كرد تبديل يتر به مواد سادهآن را توان  دانست كه نمي مي اي  عنصر را ماده ،ن شكاكدا رابرت بويل در كتاب شيمي) 3
  .هاي آن بستگي دارد به ويژگي ذكرشده ي يك عنصر است كه خواص شيميايي و فيزيكي عنصر هدي سازن ترين ذره اتم كوچك) 4

79داراي دو ايزوتوپ تنها  Xاگر عنصر  - 152 X  83و X  79باشد و فراواني ايزوتوپ X 83ايزوتوپ برابر فراواني   سه X  باشد، جرم
 قدر است؟ چهamuبرحسب  Xاتمي ميانگين عنصر 

1 (80  2 (6/80  3 (8/79  4 (81  
 اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست - 153

  .رود كار مي به ي تيروئيد هاي غده بيماري تشخيص براي 129 –راديو ايزوتوپ يد  - الف
  .برابر با عدد جرمي آن اتم استهاي يك اتم در واقع  تعداد نوكلئون - ب
  .تري دارد به پرتوهاي ديگر طول موج بيش ترين انحراف در منشور، نسبت پرتوي نور داراي بيش - پ

1 مغناطيسي اسپينيالكترون با عدد كوانتومي  14هاي عنصري با  نمك - ت
2هاي آتش بدهد تواند رنگي زيبا به جرقه ، مي.  

  الف، ب، ت) 4  ب، ت) 3  الف، ب، پ) 2  الف، پ، ت) 1
 است؟ نادرستهاي زير،  يك از عبارت كدام - 154

7هاي پر در اتم  شمار زيراليه) 1 N8هاي الكتروني اشغال شده در اتم  ، با شمار اليهO برابر است.  
26پر در ساختار الكتروني  هاي نيمه تعداد اوربيتال) 2 Fe  2و

26 Fe  است، يكسان.  
10آرايش الكتروني ) 3

18 3[ Ar] dتواند متعلق به يك كاتيون پايدار باشد ، فقط مي.  
33در اتم ) 4 Asاز الكترون پر شده است  ، هشت زيراليه.  

 . . . .ي  جز گزينه اند به هاي زير درست ي گزينه همه - 155

  .شناسيم يف، جاي خالي بين عناصر كلسيم و تيتانيم بود كه امروزه اين عنصر را با نام اسكانديم مينظمي جدول مندل يكي از موارد بي) 1
  .ددنها درست بو گويي بيني كرد كه اين پيش را پيش عنصر 10مندليف خواص) 2
  .شود و مندليف در زمان خود آن را اكاآلومينيم ناميد گاليم عنصري است كه با دماي بدن ذوب مي) 3
  .هاي جدول پيشنهادي خود را خالي گذاشت ندليف براي رعايت اصل تشابه خواص فيزيكي و شيميايي برخي از خانهم) 4

 جدول تناوبي درست است؟ 102تا  89ي عنصرهاي  كدام عبارت درباره - 156

  .ندشاب تاكنون متالشي شدهبايد ، ندا ل شدهكه در زمان پيدايش زمين تشكي ها اي كوتاه است كه هر مقدار از آن اندازه ها به ي آن ي همه عمر هسته) 1
  .ميليون سال پايدار است 5/4ها تا نزديك به  آنعنصر ي پايدارترين شكل مشهورترين  هسته) 2
  .اند پذيري شيميايي قابل توجه گرفته شده است و فلزهايي براق با واكنش 89ها از عنصر  نام آن) 3
  .دي ناپايدار دارن ي اكتينيدها هسته همه) 4

3Aآرايش يون  - 157   63بهp 2هاي  و يونB   3وC   62بهp بر اساس اين مطالب، كدام مورد در بين . ختم شده است
 باشد؟ هاي زير درست مي گزينه

1 (A  وC الكترونگاتيوي ) 2    .در يك گروه جدول تناوبي قرار دارندA  ازB تر است بيش.  
3 (A  اختالف عدد اتمي ) 4  .باشد ي پنجم مي و دوره 3عنصري واسطه از گروهB  وC 5 باشد واحد مي. 

 

    از دو دسته به يكيآموزان گرامي، توجه كنيد كه شيمي پايه زوج كتاب است و شما بايد دانش دقيقه  20: پيشنهادي وقت/ 2شيمي 
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هايسؤال
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  24: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

 است؟نادرست چند مورد  ،با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي است - 158
  .است Cترين الكترونگاتيوي مربوط به عنصر  كم ●
  .ي پتاسيم وجود دارد دوره فلزي هم هدر اين جدول يك عنصر شب ●
  .استGو  Bتر از خصلت يوني  كم Hو  Aخصلت يوني پيوند  ●
1lي الكترون با عدد كوانتوم E ،13در عنصر  ●   الكترون با عدد  16و

1كوانتومي 
2sm   است.  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام عبارت درست است؟ - 159

  .الكترونگاتيوي بسيار كوچكي دارندجدول تناوبي  18روه عناصر گ) 1
  .سمت هسته خود است هاي يك پيوند به كترونالكترونگاتيوي يك اتم ميزان تمايل نسبي آن اتم براي كشيدن ال) 2
  .دهد شده در پالسماي خون بدن انسان را تشكيل مي هاي حل ذره% 60از   كلريد بيش سديم) 3
  .ي آن است هاي گازي سازنده شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يوني از يون گرفتهمقدار انرژي  ،ي بلور انرژي شبكه) 4

به گروه پانزدهم جدول تناوبي تعلق تواند  مي Mعنصر . . . . است و در تركيب يوني . . . . ت افرمول شيميايي كوپريك كلر - 160
 .شته باشددا

1 (3 3KM CuClO  2 (2 3 2K M Cu(ClO )    
3 (2 3K M CuClO  4 (3 3 2KM Cu(ClO )  

 ورد از مطالب زير درست است؟چند م - 161

  .كلريد است (II)كبالت  2COClكلسيم سيانيد و  2Ca(CN)نام تركيب  ●
  .مول ليتيم پراكسيد است 2ها در  دو برابر شمار اتم ،ها در هر مول آلومينيم هيدروژن كربنات شمار اتم ●
  .ي فرواكسيد است تر از انرژي شبكه سيد بيشكي فريك ا نرژي شبكها ●
2در ساختار  ● 2SO Cl هر سه نوع پيوند يوني، كوواالنسي و داتيو شركت دارد.  
2Naدر هر يك از دو تركيب يوني  ● O  2وK S، نيون و كاتيون با هم برابر استهاي آ شمار الكترون.  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 باشد؟ هاي زير صحيح مي يك از گزينه كدام - 162

  .آيند حساب مي تر پيوندهاي موجود، پيوندهايي كامالً يوني و يا كامالً كوواالنسي ناقطبي به بيش) 1

اي كلر  نقطه  در مدل الكترون) 2
. .

. .
(:Cl )  نمادCl باشد ي زيراتمي مي ذره 27ي  دهنده تنها نشان.  

  .گيريم تر را اتم مركزي درنظر مي اره اتم با الكترونگاتيوي كمويس همودر رسم ساختار لو) 3
4 (NaCl ماند مي  حالت مايع باقي ي دمايي باالتري به شده، در گستره شده نسبت به يد ذوب ذوب. 

هاي  بوده و در آن تعداد زوج الكترون 120ي پيوندي  هاي ناقطبي با زاويه در كدام گزينه، تركيب داده شده داراي مولكول - 163
 شود؟ تري ديده مي ناپيوندي بيش

1 (3BCl  2 (3NF  3 (3SO  4 (2CS 

 اند؟ هاي زير، درست چه تعداد از عبارت - 164

2شمار پيوندهاي كوواالنسي كوئوردينانسي در يون  - الف
4BeF دو برابر يون آمونيوم است ،.  

  .شود دو اتمي و ناقطبي توليد مي گازاوزون، يك  گازي الكتريكي در  براثر تخليه - ب
  .اتمي، پنج عامل الكلي و يك عامل اتري است ي شش گلوكز، داراي يك حلقه - پ
  .ها و گاز يخچال، كاربرد دارد عنوان پيشرانه در افشانه پار اتانول است و به اتر، هم اتيل دي - ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  گروه  13  14  15
  دوره

G  B  A  2  
H  D  C  3  
K  F  E  4  
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  25: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

 كدام گزينه درست است؟ - 165
  .ي پيوندي است تر از اثر آن بر زاويه بيش الكترون ناپيوندي اتم مركزي، بر طول پيوند اثر جفت) 1
  .اي ندارد ها، رابطه ها با جرم مولكولي آن دروالسي بين مولكول مقدار نيروهاي وان) 2
)15ترين عدد اكسايش فسفر بزرگ) 3 P) 35ترين عدد اكسايش برم  در تركيباتش از بزرگ( Br) تر است ش، كوچكدر تركيبات.  
4 (2 5N O هاي نيتروژن را با نام(V)  شناسيم نتااكسيد ميپاكسيد و نيتروژن.  

و در ) تر است بيش Aاز  Bعدد اتمي ( صورت متوالي پشت سر هم بوده كه درجدول تناوبي به Bو  Aبراي دو عنصر نافلز  - 166
باشد،  Bتر از عنصر  بيش Aباشند، اگر انرژي نخستين يونش عنصر  آرايش الكتروني خود داراي يك جهش بزرگ انرژي مي

 مواره صحيح است؟كدام گزينه ه
  .بر روي اتم مركزي يك جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد 2ABدر تركيب ) 1
  .گانه است ، داراي يك پيوند سهABتركيب ) 2
  .كند ي هشتايي پيروي نمي ناقطبي بوده و از قاعده 5XClم، تركيب بنامي Xرا  Aاگر عنصر زيرين ) 3
  .باشد مشابه مي 3ClBو  3AOشكل هندسي و تعداد پيوند داتيو دو تركيب ) 4

 ؟ندارددر كدام گزينه، تركيبي با نام ذكر شده وجود  - 167
  بوتين  - 2متيل  - 2) 2  متيل پنتان  دي - 3و  2) 1
  متيل پنتان  - 2اتيل  - 3) 4    هپتن  -  2اتيل  - 3) 3

 .اند. . . . هايي  ها هيدروكربن باشد و سيكلو آلكان مي. . . . صورت  يكسان و به. . . . و . . . . فرمول تجربي  - 168
  سيرشده - 2CH - ها  آلكن –ها  يكلوآلكانس) 2  سيرشده - CH - ها آلكين –ها  آلكن) 1
  هسيرنشد - 2CH- ها سيكلوآلكان - ها آلكن) 4  سيرنشده - CH - ها  آلكين –ها  سيكلوآلكان) 3

 اند؟ نادرستشده،  هاي داده چه تعداد از عبارت - 169

  .دهد پيوند هيدروژني تشكيل نميبا خود در بوي بد ماهي فاسدشده، برخالف ديگر ايزومرهايش،  ي آلي موجود ماده - الف
9تركيبي با فرمول مولكولي  - ب 8 4C H O تواند  ي بنزن متصل است، مي كه گروه عاملي استري آن از طريق اتم اكسيژن به حلقه

  .موجب خونريزي معده شود
مورد استفاده در وسايل پالستيكي  شود كه از آن، پليمر مولكولي توليد ميكلريد،  با گاز هيدروژن ين آلكيننخستاز واكنش  - پ

  .شود تهيه مي
Cهاي كربن موجود در استون، برابر با شمار پيوندهاي  هاي هيدروژن موجود در ايبوبروفن به شمار اتم نسبت شمار اتم - ت C 

  .سيكلوهگزان است موجود در
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 درست است؟ رو روبهي تركيبي با ساختار  كدام مطلب درباره - 170
  .تركيبي آروماتيك و داراي گروه عاملي آميني است) 1
  .هاي عاملي آن با گروه عاملي موجود در پليمر كوالر يكسان است يكي از گروه) 2
  .نصر وجود دارداتم از چهار ع 22در فرمول مولكولي آن ) 3
  .نداردكوواالنسي اتم كربن وجود دارد كه با هيچ هيدروژني پيوند  2در اين مولكول ) 4
  
  

  درست است؟  كدام گزينه - 171
3n، تنها دو الكترون داراي مجموعه عددهاي كوآنتومي 22Tiدر اتم تيتانيم) 1  ،2l   1و

2sm  اند.  
  .ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد ، نخستين بار توسط شرودينگر براي محاسبهnعدد كوآنتومي اصلي ) 2

1هاي با اسپين شمار الكترون) 3
2 30در اتمZn 24ها در اتم با شمار آنCr متفاوت است.  

  .چهار خط طيف نشري اتم هيدروژن، نخستين بار توسط هنري موزلي كشف شد) 4

دقيقه10:پيشنهاديوقت/2شيمي -   )گواه(آزمون شاهد 
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  26: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

  هاي كاتيون، در كدام دو تركيب داده شده، برابر است؟ الكترون lmجمع جبري عددهاي كوآنتومي - 172
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  

21اي به  اگر آرايش الكتروني گونه - 173 sآن درست است؟ ي ختم شود، چند مورد از مطالب زير درباره  
  .بي قرار داردعنصر مربوط، تنها در تناوب اول جدول تناو ●
  .اول جدول تناوبي قرار گيرد تواند در گروه  عنصر مربوط، مي ●
  .هاي قليايي باشد تواند آنيون متصل به كاتيون فلز اي مي چنين گونه ●
  .ها داشته باشد تواند باالترين انرژي نخستين يونش را در ميان عنصر عنصر مربوط، مي ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ترين و  تفاوت پايينترتيب  بهصورت زير است؛  به 1kJ.molي دوم برحسب  درپي عنصري از دوره پيهاي يونش  انرژي - 174

1ي ظرفيت اتم آن چند الكترون با اسپين  باالترين عدد اكسايش اين عنصر چند واحد است و در اليه
2  ها  گزينه(وجود دارد؟

  .)ه چپ بخوانيدرا از راست ب
1 (8 ،3    2 (4 ،3    
3 (8 ،4    4 (4 ،4  

ي چهارم جدول  بر اساس افزايش عدد اتمي در دوره) به ترتيب از راست به چپ(در پي  به صورت پي Zو  A ،X ،Dعنصرهاي  - 175
  اين عنصرها درست است؟  ي را تشكيل دهد، كدام مورد درباره AClو  2AClبا كلر دو تركيب پايدار  Aاگر . تناوبي جاي دارند

1 (Z جاي دارد 4، فلز واسطه است و در گروه .  
2 (Xفلزي دو ظرفيتي و هم گروه فلز منيزيم است ، .  
  . ، دو الكترون وجود داردAي عنصر  ي الكتروني اشغال شده در باالترين اليه) 3

lهاي كوآنتومي داراي عدد Dآخرين الكترون اتم ) 4  smو  1  
1
  . است 2

114است؟  نادرستكدام گزينه  - 176 16 24 27 55(N ,O ,Mg Al ,Mn :g.mol )      
  .درصد جرمي نيتروژن در آلومينيوم نيتريد بيش از دو برابر درصد جرمي نيتروژن در آلومينيوم نيترات است )1
  .تر است ي بلور ليتيم فلوئوريد كم د از انرژي شبكهي بلور پتاسيم يدي انرژي شبكه) 2
  .ها در بلور جامد يوني است ي بلور يوني، آرايش سه بعدي منظم يون شبكه) 3
  .دهد درصد جرم منيزيم پرمنگنات را منيزيم تشكيل مي 9بيش از ) 4

 ي ديگر دارد؟ كدام گونه، ساختار لوويس متفاوتي با سه گونه - 177

1( 7 2NO Cl  2( 15 4PCl  3 (16 2 2SO F  4 (2
4 4BeF   

2در مولكول  - 178 2SO Cl اتم مركزي بوده، شمار قلمروهاي الكتروني آن برابر شمار قلمروهاي اتم مركزي در مولكول ... ، اتم. .  .
هاي ناپيوندي الكترون جفت از مجموع شمار.  . .، 3Iها در ي ظرفيت اتمهاي ناپيوندي اليهفت الكتروناست و مجموع شمار ج

2ها در مولكولي ظرفيت اتماليه 2SO Cl  . است 

1( S ،3POCl2    تر ، كم (S ،3NClتر ، بيش   
3 (O ،3POCl4   تر ، كم (O ،3NClتر، بيش  

1 2 3 4 5 6
1400 2860 4580 7480 9440 53270
IE IE IE IE IE IE 
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 محل انجام محاسبات  

 اند؟ كدام دو فرمول ساختاري به يك آلكان مربوط - 179

  -ب    -آ

  -ت     -پ

  ب، پ) 4  ت پ،) 3  آ، ت  )2  آ، ب ) 1
 اند؟ درست چند مورد از مطالب زير، - 180

  . است هاي عاملي آلدهيدي و كتوني در گروه  ويژگي مشترك گروه ●
  . ها است ها در مولكول آن ي اتم گستردگي و تفاوت خواص مواد آلي، به دليل آرايش ويژه ●
  . ها است د آلي به نام استرها در آناي از موا ها، به دليل وجود دسته ها و ميوه طعم و بوي خوش برخي از گل ●
هـاي   مواتان از مجموع شمار جفـت الكتـرون  دي بر -2، 1ها در  مي ظرفيت ات هاي ناپيوندي اليه مجموع شمار جفت الكترون ●

  . تر است پيوندي بيش
1 (1  2( 2  3 (3  4( 4  
  

  
  

 كدام گزينه درست است؟ - 181

  .ان گاز متان را تهيه كردتو با عبور بخار آب بسيار داغ از زغال چوب مي) 1
  .شوند  ميآورده دست  هتتراكلريد مايع با منيزيم خالص ب هاي الكترونيكي، از واكنش سيلسيم ي خالص مورد استفاده در تراشه ماده) 2
  .تر از ليتيم پراكسيد است ي هواي درون فضاپيما، ليتيم هيدروكسيد مناسب براي تصفيه) 3
  .رود كار مي در برخي كشورها به عنوان يك سوخت تميز براي خودروها به ها است كه مدتميوه الكل ) 4

 شود؟ درستي كامل مي هاي زير توسط كدام گزينه به جاهاي خالي عبارت - 182

توليد . . . ي آن، آمونيوم كلريد در فاز  است كه در نتيجه. . . هاي  از دسته واكنش دكلريژن واكنش بخار آمونياك و بخار هيدرو
  .كلريد است رنگ نقره. . . هاي آن  دهد كه يكي از فراورده مي. . .  ي از نوعنيترات واكنش حلول اين ماده با محلول نقرهم. شود مي

  رسوب سفيد –جانشيني دوگانه  –جامد  –تركيبي ) 2 محلول سفيد –جانشيني دوگانه  – جامد - تركيبي) 1
  رسوب سفيد –جانشيني يگانه  -جامد  –جانشيني دوگانه ) 4 محلول سفيد –جانشيني يگانه  -گازي  –جانشيني دوگانه ) 3

  درستي بيان شده است؟ پس از موازنه به مواداستوكيومتري گيرد و مجموع ضرايب  اي كه نوشته شده انجام مي گونه كدام واكنش به - 183
1(3 6 3 61 nn nC H (g) (C H ) (g)          
2(3 36 NaCN(aq) AgNO (aq) AgCN(s) NaNO (aq)     
3(3 2 25 KClO (s) KClO (s) O (g)    
4(4 2 4 2 25 KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)     

كلريك اسيد هيدروليتر گاز كلر توليد شده باشد، مقدار  1/7اگر . شود توليد ميروش آزمايشگاهي  گاز كلر به در آزمايشي - 184
10را  چگالي گاز كلر(شده چند گرم بوده است؟  مصرف 4/ g.L 135. در نظر بگيريد 5 1Cl / ,H : g.mol ( 

1( 46/1  2( 84/5  3( 56/1  4( 74/5  

 

    از دو دسته به يكيآموزان گرامي، توجه كنيد كه شيمي پايه زوج كتاب است و شما بايد دانش  دقيقه  20: پيشنهادي وقت/ 3شيمي 
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هايسؤال
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 محل انجام محاسبات  

124 هاي زير، درست است؟ چه تعداد از عبارت - 185 16(Mg ,O : g.mol )  

  .مواد غذايي و دارويي استدر ي ا  دهنده اسيد، طعم كليهاي واكنش الكل چوب با ساليسي يكي از فراورده - الف
دما  ي خودروها،ي هوا در كيسهاست كه يسرين، نصف ضريب سديم در واكنشي هاي موجود در يك مولكول گل شمار اكسيژن - ب

  .برد گراد باال مي درجه سانتي 100را تا بيش از 
طور  با اكسيژن هوا به 5/12به  1شود كه با نسبت استوكيومتري  كتان خالص در نظر گرفته ميوطور ميانگين ايزوا بنزين، به - پ

  .سوزد كامل مي
  .ي محدودكننده است دهنده كيلوگرم استفاده شود، منيزيم واكنش 4/0ها،  هنده د سوختن منيزيم، از هر يك از واكنش اگر در واكنش - ت
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4    

2نمك متبلور به هنگام گرما دادن  درمانده  جرم جامد باقي - 186 4 210Na SO . H O  2 ،درصد از آب آن 50پس از خارج شدن گرم  /32
123متبلور برحسب گرم كدام است؟ مقدار اوليه نمك . است 32 16 1(Na ,S ,O ,H : g.mol )    

1( 32/5   2( 34/6  3( 22/3   4(24/5  
براي تبديل گاز اتين حاصل به . دهيم درصد را با مقدار كافي آب واكنش مي 80ربيد با خلوص اگرم كلسيم ك 12مطابق واكنش زير  - 187

140الزم است؟  STPدر شرايط  2Hليتر گاز  گاز اتان، چند 12(Ca ,C : g.mol )  

2 2 2 2 22CaC (s) H O(l) Ca(OH) (aq) C H (g)   
1( 72/6   2( 4/8  3( 5/10   4( 25/5  

20ي  كيلوگرم آهن را به اندازه 76گرم اتانول دماي  23اگر گرماي حاصل از سوختن كامل  - 188 C  افزايش دهد، ظرفيت گرمايي مولي
1آهن كدام است؟ 1

2 1368 ســـوختن5 16 12 1 56( H C H OH kJ.mol ,O ,C ,H ,Fe :g.mol )        

1( 4/50   2( 45/0  3( 9/0   4( 2/25  
 كدام مطلب صحيح است؟ - 189

  .مورد مثبت است 3آنتالپي استاندارد تشكيل  ،اكسيد و هيدرازين ديدر بين تركيبات اتين، اتن، نيتروژن  )1
  .شود اكسيد مي دي  ترتيب منجر به توليد كربن مونواكسيد و كربن سنگ به چوب و زغال  خار آب بسيار داغ از روي زغالعبور ب )2
6افكن  در بدن سوسك بمب )3 4 2C H O  2با 2H O شود و گرماي زيادي آزاد مي شده تركيب.  
  .يابد افزايش ميهمواره خودي  طي يك فرايند خودبه  ي بسته آنتروپي يك سامانه )4

 هاي زير درست است؟ ، چه تعداد ازعبارترو روبه با توجه به نمودار - 190

4 يوني شدن تركيب تواند مربوط به حل اين نمودار، مي - الف 3NH NO (s) در آب باشد.  
سربسته، كاهش هاي گاز موجود در ظرف  شمار مول  اين واكنش، دراگر  -ب

  .شود خودي انجام نمي به صورت خود يابد، واكنش به
  .يابد ش مييافزا سامانهاجزاي ي منزوي، دماي  با انجام اين واكنش، در يك سامانه -پ
0Eكننده در اين واكنش حالت فيزيكي جامد يا مايع داشته باشند،  اگر تمام مواد شركت -ت  است.  
  3) 4  2) 3  1) 2  رصف) 1

 كدام عبارت صحيح است؟ - 191

  .تر از آنتالپي استاندارد ذوب است آنتالپي استاندارد تبخير بيش مواد خالص،براي اغلب  )1
  .تر است آنتالپي استاندارد ذوب بنزن از آنتالپي استاندارد تبخير آرگون بيش )2
Cي پيوندهاي  انرژي الزم براي شكستن همه )3 H در مولكول متان يكسان است.  
  .شود طور مستقيم تصعيد مي به فشار بسيار باالدر تنها يخ خشك  )4

2براي واكنش  - 192 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g)   25دماي اگر در C و فشار يك اتمسفر،G  وS رتيب برابر ت به
227kJ  1140وJ.K  2باشد، اختالف آنتالپي تشكيلH O  2و 2H O  كدام است؟برحسب كيلوژول 

1( 2/90-  2( 64/92-  3( 5/88-  4( 3/75-  
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 محل انجام محاسبات  

0مول متان، يك مول اكسيژن و ده مول نيتروژن در دماي  5/0بندي شده با حجم ثابت،  در يك ظرف عايق - 193 C اگر . قرار دارند
4CHاستاندارد تشكيل  يآنتالپ(كدام است؟  تقريباً طور كامل با اكسيژن بسوزد، دماي نهايي مخلوط پس از واكنش متان به (g) ،

2CO (g)  2وH O(g) 2كيلوژول بر مول و ظرفيت گرمايي مولي  - 242و  - 394، - 75ترتيب برابر  بهCO (g) ،2H O(g) ،
2N (g) 1 5/30و  36، 57ترتيب برابر  به 1J.mol . C  است(. 

1( 543 C  2( 1087 C  3( 815 C  4( 2173 C  
 است؟ درستي مفهوم فاز  كدام گزينه درباره - 194

    .است فازي تكپروپانول و نقره كلريد  -1ليوان پر از مخلوط آب و  )1
  .يزيكي با تغيير فاز معناي يكساني داردبراي مواد خالص همواره تغيير حالت ف )2
  .پر از پنتان، جيوه و آب داراي سه فاز است يك ليوان نيمه )3
  .يكسان است ،يد و تولوئن مخلوطضريب شكست و ظرفيت گرمايي ويژه در هر نقطه از  )4

25يك تركيب يوني در آب در دماي   اگر انحالل - 195 C 1100ي با تغيير آنتروپJ.K ي زير  خودي انجام گيرد، كدام رابطه خودبه
 تواند صحيح باشد؟ مي

1( 29 8/ kJپوشي آبHشبكهH  2( 2500kJپوشي آبHشبكهH  
29شبكه )3 8/ kJ H  پوشي آبH  4( 29800شبكهJ H  پوشي آبH  

 نيترات الزم است؟ ر نقرهموال 4/0ليتر محلول  ميلي 250براي واكنش كامل با  9/14چند گرم محلول پتاسيم كلريد با درصد جرمي  - 196
139 35 5(K ,Cl / : g.mol )  

1( 100  2( 50  3( 25  4( 12 5/  
نيترات   ي پتاسيم ي محلول سيرشده موالليته رو روبهبا توجه به نمودار  - 197

40در دماي  C تقريب كدام است؟  به 

116 14 39(O ,N ,K : g.mol )   

1( 7 9/    
2( 6    
3( 5 94/    
4( 3 71/  
  

  
  
  
  

ليتر، چند گرم آب بايد اضافه شود تا  گرم بر ميلي 2/1فسفات با چگالي  درصد جرمي سديم هيدروژن 1/7ليتر از محلول  ميلي 200ه ب - 198
123شود؟  2760ppmغلظت يون سديم در محلول نهايي  1 31 16(Na ,H ,P ,O : g.mol )    

1( 760  2( 1260  3( 1760  4( 2240  
 كدام مطلب درست است؟ - 199

    .موالل نمك خوراكي در آب است 2/0از فشار بخار محلول  تر كمموالل شكر در آب  2/0فشار بخار محلول  )1
  .شود منجمد ميموالل نمك خوراكي  05/0زودتر از محلول  1atmموالل شكر در فشار  1/0محلول  )2
  .موالل برابر است 2/0كلريد  موالل با كلسيم 3/0د در محلول پتاسيم نيترات امجي ان زول نقطهن )3
  .ذرات شونده غيرفرار موجود در محلول وابسته است نه به خواص شيميايي ها به نوع و تعداد ذرات حل خواص كوليگاتيو محلول )4
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 محل انجام محاسبات  

 اند؟ نادرسترد از مطالب زير اكدام مو - 200

  .تر است رسانايي الكتريكي محلول سديم سولفات از محلول كروميك نيترات بيشدر شرايط يكسان  -آ
  .است SآبSمحلولSيخصورت  ترتيب آنتروپي آب، يخ و محلول نمك خوراكي به -ب
  .استيع در گاز مه كلوييد گاز در مايع و كف كلوييد ما -پ
  .كند كننده عمل مي عنوان عامل امولسيون مرغ به ي تخم در مايونز، لسيتين زرده -ت
  .شود ها در آب مي شدن چربي دودسيل بنزن سولفونات، گروه سولفونات سبب پخشسديم در  -ث
  پ، ت، ث )4  آ، ب، ث )3  ب، پ، ت )2  آ، ب، پ )1
  
  

  است؟ نادرست هاي زير، كدام گزينه با توجه به واكنش - 201
3-آ 2 2KNO (s) KNO (s) O (g)

   4-ب 4CuSO (aq) Fe(s) FeSO (aq) Cu(s)    
3-پ 22 2KClO (s) KCl(s) aX (g)

   2-ت 2 3 22LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)    
      .در واكنش ت، مثبت است wعالمت ) 1
  .جايي دوگانه است واكنش ب، از نوع جابه) 2
  .قرار گيرد 23Oبايد 2aXدر واكنش پ، به جاي ) 3
  .است 5هاي مولي مواد برابر  ي معادله، مجموع ضريب در واكنش آ، پس از موازنه) 4

202 - 229 033 10/   اتم آهن، برابر چند مول آهن است و در واكنش با مقدار كافي سولفوريك اسيد، چند ليتر گاز هيدروژن آزاد
10چگالي گاز هيدروژن در شرايط واكنش برابر (سازد؟  مي 08/ g.L ها را از راست به چپ بخوانيد است، گزينه(.  

1 (18/0 – 5/4  2 (18/0 – 9/3  3 (15/0  - 25/3  4 (15/0 – 75/3  
توان  سديم نيترات مي گرمايي چند گرم ي كلرات را از تجزيه مول پتاسيم 3/0گرمايي  ي اكسيژن آزاد شده از تجزيه مقدار - 203

114.)فرض شود% 100بازده هر دو واكنش ( دست آورد؟  به 16 23(N ,O ,Na : g.mol )     
1 (34  2 (41  3 (68  4 (5/76  

 اند؟ از مطالب زير، درست مواردكدام  - 204
  .ارددر هر سه حالت گاز، مايع و جامد مواد، هر سه نوع حركت انتقالي، چرخشي و ارتعاشي وجود د -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 ظرفيت گرمايي مولي هر ماده، برابر حاصل -پ
  .رزهاي حقيقي و مجازي دارندترتيب م 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

   :هاي شيميايي زير با توجه به معادله - 205

2 2 395O (g) CO (g) , H kJ     )الماسC(s, )آ 

2 22 2 566CO(g) O (g) CO (g) , H kJ     )ب  
2 2 173CO (g) CO(g) , H kJ    )گرافيتC(s, )پ  

H واكنش تبديل آلوتروپ گرافيت به الماس، چند كيلوژول است؟ 
1 (20-   2 (2-   3 (2 +  4( 20+  

  پذير است؟  هم عالمت باشند، چند مورد از موارد زير، امكان ΔHو  ΔSهايي كه  در واكنش - 206
● ΔG توانند خود به خودي باشند در دماهاي پايين مي ●  . تواند مثبت باشد ها، مي آن .  
  . اند در هر دمايي غيرخود به خودي ●  .اند در هر دمايي خود به خودي ●
  . توانند خود به خودي باشند در دماهاي باال مي ●
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

دقيقه10:پيشنهاديوقت/3شيمي -   )گواه(آزمون شاهد 
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  31: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

 شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

تشكيل آمونياك و بخار آب در  Hو  908kJو بخار آب برابر  NO(g)واكنش سوختن آمونياك و تبديل آن به  Hاگر  - 207
  بر مول است؟  ، چند كيلوژولNO(g)تشكيل  Hكيلوژول بر مول باشد،  - 245و  -46شرايط آزمايش به ترتيب برابر 

1 (378-  2 (378+  3 (5/94-  4( 5/94+  
  كدام گزينه، درست است؟ - 208

    .ها را در خود حل كند، در آب نامحلول است هر حاللي كه بتواند چربي) 1
  .پذيري گازها، بايد دماي آب را باال برد ي قانون هنري، براي افزايش دادن انحالل بر پايه) 2
  .ها مؤثر است پذيري آن ها در انحالل آنتروپي همراه و قطبي بودن آن انحالل گازها در آب، با كاهش) 3
  .دهند شوند و محلول يك فازي تشكيل مي ديگر حل مي به خوبي در يك) با جرم برابر(اوكتان، دكان و آب  )4

درصد الزم  78لريد، به تقريب چند گرم كلسيم كلريد با خلوص هاي ك از يون 10ppmمحلول با غلظت  200mL ي تهيهبراي  - 209
140است؟  35 5(Ca ,Cl / :g.mol )  ) 11چگالي محلول برابرg.mL است(.   

1 (38 10  2 (34 10  3 (32 10  4 (31 10 
ليتيم هيدروكسيد وارد شود و با هم واكنش كامل دهند، واكنش  موالر 02/0ليتر محلول  25گرم گاز كربن دي اكسيد در  22اگر  - 210

17 شود؟ و چند گرم ليتيم كربنات تشكيل مي استي محدود كننده كدام  دهنده 12 16(Li , C , O : g.mol )     
     5/18كربن دي اكسيد، ) 2  8/14كربن دي اكسيد، ) 1
  37ليتيم هيدروكسيد، ) 4  5/18ليتيم هيدروكسيد، ) 3
  

 
 

  
  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

  شـروع به موقع
  )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه سؤالگويي به نظرخواهي و  زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2    .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش - 295

  .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 شوند و بعداً وارد حوزه مي ميبله، افراد متأخر ابتدا متوقف ) 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

  مراقبـان
  كنيد؟ ا چگونه ارزيابي ميآزمون امروز ر عملكرد و جديت مراقبان - 296

  ضعيف) 4  متوسط) 3    خوب) 2  خيلي خوب) 1
  ترك حوزه –پايان آزمون 

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

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

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