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  دهد؟تري را نشان ميهاي  جغرافيايي نيمكره شمالي، عدد بزرگنسبت بارندگي به تبخير، بين كدام عرض  -101
  1( o تا 1o  2( 1o تا 2o  3( 3 o تا 4 o  4( 5 o تا 6 o  

  شود؟ري نسبت به بقيه، حاصل ميتبا تبخير مقدار معيني آب دريا، از كدام عنصر، سولفات كم  -102
  منيزيم) 4  كلسيم) 3  پتاسيم) 2  سديم) 1

  .شودتر ميكم.......... ي طبيعي آن نزديك شويم ي آبدار آزاد، هر چه از محل تغذيه به طرف محل تخليهدر يك اليه  -103
  هوا بر سطح ايستابيفشار ) 4  ارتفاع سطح پيزومتريك) 3  ي تهويهضخامت منطقه) 2  شوري آب زيرزميني) 1  

  دهد؟ي شكسته شده را بهتر نشان ميتكهدو كدام شكل .  تكه شكسته شددويك قطعه دولوميت به زمين افتاد و به   -104
  
  

1(         2(           3(            4 (  
  
  

  لورين يك كاني شركت كنند؟توانند، در ساختمان بهاي كدام عنصرها ميها با يوني سيليكاتترين واحد سازندهكوچك  -105

  1(K , Na
 1 1  2( Al , K

 3 1  3( Na ,Ca
 1 2  4( Mg , Fe

 2 3  
  ي كدام سنگ است؟دهندهكلسيم، از عناصر مهم تشكيل  -106

  پريدوتيت) 4  كلسدون) 3  ريوليت) 2  آركوز) 1  
  دهند؟ها تشكيل مي درشت، ريوليتي با بافت پورفيري را معموالً كدام كانيبلورهاي  -107

  پيروكسن، مسكوويت) 4  آمفيبول، بيوتيت) 3  پيروكسن، آمفيبول) 2  ارتوكالز، كوارتز) 1  
  گويند؟ي تخريبي باشند، به آن سنگ نمك، متوسط بلور ميي كدام ذرهدر يك سنگ نمك، بلورهاي هاليت، اندازه  -108

  شن) 4  ريگ) 3  سيلت) 2  ماسه) 1  
  اند؟هاي ساكن و گرم مناطق مردابي، براي تشكيل زغال سنگ بسيار مناسبچرا، آب  -109

   اكسيد فراوانكربن دي) 4  كنندگان فراوانتجزيه) 3  كمبود شديد هوا) 2  گذاري شديدرسوب) 1  
  ها، كدام است؟ي فيليتعلت جالي براق در سطح شيستوزيته  -110

  بازتابش كُلي) 4  فراواني ميكا) 3  شكست صاف) 2   انجماد بسيار سريع)1  
شناسي در اين منطقه ي زميني كدام پديدهاحتمال مشاهده. وسيع، اغلب به رنگ زرد و قرمز انداي هاي كشاورزي منطقهخاك  -111

  بيشتر است؟
  وييباتوليتي عظيم با تركيبي گابر) 2  دايكي بازالتي در ميان تراورتن) 1  
  هاي ژيپسالكوليتي گرانيتي در ميان اليه) 4  فشاني با تركيبي ريوليتيمخروط آتش) 3  

  ها هستند؟ها، داراي كدام ويژگيي تلماسهدهندهرسوبات تشكيل  -112
  ريز كوارتز با جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوبهاي دانهشن) 1  
  خوبريز آهكي با جورشدگي ضعيف و گردشدگي هاي دانهشن) 2  
  ، با گردشدگي ضعيف و جورشدگي خوبي كوارتزهايماسه) 3  
  ريز، گرد شده با جورشدگي خوبهاي سيليسي دانهماسه) 4  

  گرفته است؟هاي آسماني قرار ميي زمين مركزي، مدار گردش خورشيد در ميان كدام جرمدر نظريه  -113
   زمينماه و) 4  عطارد و ماه) 3  زهره و عطارد) 2  مريخ و زهره) 1  
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5شيب زمين گرمايي زمين را تا عمق  ،كدام منحني  -114 o o دهد؟كيلومتري بهتر نشان مي  

  1( E 

  2( F   

  3(  M  

  4( N  

  

  

ها تواند، كدام كانيميانبار مي هاي اينقسمت اعظم كاني. ها يافت شده استاي ميانبار در ميان كيمبرليتدر يك معدن الماس، قطعه  - 115

  باشد؟

  اليوين، پيروكسن )4  تورمالين، پيروكسن )3  اسپينل، اليوين )2  كرندوم، اليوين )1  

  دانند؟را حاصل كدام مورد مي» هاي داغنقطه« دانشمندان، پديد آمدن   - 116

  مخزن در حال باال آمدن از مواد مذاب هسته به داخل گوشته )1  

  رانش سنگ كرهماي حاصل از ذوب بخشي در محل فروتر بودن ماگسبك )2  

  بازالتيهاي وسط اقيانوسي به داخل سنگ هايكوههاي رشتهنفوذ آب سرد از شكاف )3  

  ذوب مواد به هنگام رسيدن به اعماق كم در اثر كاسته شدن از مقدار فشار )4  

  لرزه به كدام روش بايد عمل كرد؟نگاري و مركز سطحي يك زميني ميان ايستگاه لرزهبراي تعيين فاصله  -117

  .ردنگاري استانداايستگاه لرزه سهي نوسانات امواج ثبت شده در گيري دامنهاندازه )1  

  .اي برابر با مركز سطحي زلزله قرار داشته باشندنگاري كه در فاصلهايستگاه لرزه سههمكاري  )2  

  .هاي استانداردي آن با منحنيبه ايستگاه و مقايسه Sو  Pگيري اختالف زمان رسيدن امواج اندازه )3  

  .ي استانداردشود با نمونهي ثبت مينگاري موجي كه توسط دستگاه لرزهترين دامنهمقايسه لگاريتم بزرگ )4  

  گذارند؟هاي انفجاري بيشتر به كدام صورت بر نوع آب و هواي جهاني تأثير ميفشانآتش  - 118

  هاي گياهيسوزي پوششآتش )2    ايافزايش گازهاي گلخانه )1  

  .رسندتشعشعاتي كه به زمين مي كاهش )4  دروني به هواانتقال انرژي گرمايي  )3  

  دهد؟، كدام يك را نشان ميروروبهشكل   - 119

  چين تك شيب )1  

  گسل عادي )2  

    ناپيوستگي )3  

  ناوديس )4  

  ي فرضي زير، كدام است؟ها از قديم به جديد در منطقهترتيب، تشكيل سنگ  - 120

  رسوبي، دگرگوني، آذرين )1  

      رسوبي، آذرين، دگرگوني )2  

  آذرين، دگرگوني، رسوبي )3  

    سوبي، دگرگونيآذرين، ر )4  

ها كدام رسوب قرار اگر در اين محل براي مدت نسبتاً طوالني دريا پسروي كند و دوباره به محل اوليه برگردد، زير جديدترين شيل  - 121

    خواهد گرفت؟

    شيل )1  

  آهك )2  

  ماسه )3  

  مخلوط شيل و آهك )4  
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  تنان است؟ي نرمكدام فسيل از شاخه  - 122

  

  

  1(   2(    3(      4(   

  

درصد باشد، طول پل  A  ،64ي رودخانه و نقطهترين نقطهاگر شيب متوسط عميق. و تونل يك پل بسازند Aي خواهند، ميان نقطهمي  - 123

  حدود چند متر خواهد شد؟

  1( /62 35  

  2( 64  

  3( 75      

  4( /133 3  

  

  

جهت جريان . كنيد، رودي پر آب جريان دارد كه از نقشه حذف شده استي توپوگرافي آن را در زير مشاهده ميكه نقشه در محلي  -124

  آب اين رود تقريباً كدام است؟

  جنوب غرب به شمال )1  

  شمال شرق به جنوب غرب )2  

  شمال به جنوب )3  

  مركز به شرق )4  

  

  

    

  ي در كدام مورد به هم شباهت دارند؟تفريق ماگمايي در ماگماهاي بازالتي و گرانيت  -125

  تشكيل بلورهاي بسيار بزرگ )4  جدايي فلزات سنگين )3  دماي تفريق )2  زمان تفريق )1  
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x، اعداد   x به ازاي يك مقدار       -126 2 2  ،x2   و x 2 ملـه اول   مجموع هفـت ج   . اند، به ترتيب سه جمله اول از دنباله هندسي نزولي         4
  اين دنباله، كدام است؟

  1( 
117

16

  2( 
125

16

  3( 
63

4

    4( 
127

8

  

yنمودار تابع     -127 x 1
2

2
نمودار جديد و نمودار    . دهيم انتقال مي  هاي مثبت yهاي منفي و يك واحد به طرف        x واحد به طرف     4 را،   

  اند؟اوليه، با كدام طول متقاطع
  1( 

/
3 5  2( 3  3( 

/
2 5    4( 2  

yرو قسمتي از نمودار تابع  شكل روبه  -128 a sin(b x)  مقدار .  استy در نقطه x  25

3
  ، كدام است؟

  1( 2  
  2( 

/
2 5    

  3( 3    
  4( 

/
3 5  

Aماتريس   -129
   
 

2 3

4 7
Aاگر .  مفروض است Bل ماتريس يهمجموع درا.  ماتريس واحد باشدهاي سطر اوBكدام است؟ ،  

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

/
2 5  

   زاويه مربوط به كاركنان ارشد، چند درجه است؟. دهيماي نشان ميدر يك شركت دارويي جدول توزيع كاركنان را با نمودار دايره  -130
1 (84  نوع مدرك ديپلم كارداني كارشناسي  ارشد  دكترا  

2 (92  3 o  12o 18o  9o  3 o  تعداد  

  3( 96    
  4( 1 5o  

3 داده آماري ميانگين و انحراف معيار به ترتيب          25در    -131 o   1هاي ناجور   اگر داده . باشد مي 8 وo  ،15  ،45   5 وo        از بـين آنهـا حـذف ،
  ي باقيمانده، كدام است؟هاشوند، واريانس داده

  1( 
/

14 72  2( 
/

14 81  3( 
/

15 33    4( 
/

16 66  

بـه  . اه است مهره سي3 مهره سفيد و 6 داراي C و B مهره سياه است و هر يك از دو ظرف يكسان 5 مهره سفيد و 4 داراي  A ظرف  -132
  هاي خارج شده، سفيداست؟با كدام احتمال دو مهره از مهره. كنيم مهره از آن خارج مي4تصادف يكي از سه ظرف را انتخاب كرده و 

  1( 
25

63

  2( 
26

63

  3( 
1

21

o

    4( 
11

21

  

cosاگر   -133 x cos x
          

   

2

3 3 3
cos باشد، مقدار  x2كدام است؟ ،  

  1(  2

9

  2(  1

9

  3( 
1

9

    4( 
2

9

  

  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات
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حاصل   -134
x
lim

x x x

  
   2 2

2

3 4

2 5 2 4

  ، كدام است؟

  1(  7

12

  2(  5

12

  3( 
5

12

    4( 
7

12

   

ي  تابع با ضابطه  -135

tan x
; x

cos xf (x)

acos x ; x

    
   



2
1

2 4

3
4 2

o

x، در نقطه a، به ازاي كدام مقدار 

4

   پيوسته است؟

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

fي  در تابع با ضابطه     -136 (x) ( x )


 
1

22 x، آهنگ متوسط تغيير تابع، از نقطه        1  x تا   4  اي آن در نقطـه   ، از آهنـگ لحظـه     12
x    ، چقدر بيشتر است؟4

  1( 
7

54 o

  2( 
11

54 o

  3( 
7

27 o

    4( 
11

27 o

  

مشتق تابع   -137
x

y sin
   

 

2
2

6 4
x، به ازاي 


3

  ، كدام است؟

  1(  3

2

  2(  1
2

  3(  1
4

    4(  1
8

  

 احتمال انتقال نوعي بيماري مسري به افراد مستعد برابر            -138
/
2o نفر مستعد، با فردي كه حامل اين بيماري اسـت مالقـات             5اگر  .  است 

  شوند؟ نفر آنان مبتال مي3با كدام احتمال . كنند
  1( / 256o o  2( / 512o o  3( /1 24o o    4( /2 48o o  

mx معادله حقيقيهاي ، مجموع مربعات ريشهmبه ازاي كدام مقدار    -139 (m )x   2
3 5 o باشد؟ مي6، برابر  

  1(  9

5

 و 1 )3  1 )2   9

5

    4( 
9

5

  1 و 

xfع اگر نمودار تاب  -140 (x) a(b)  )A، از دو نقطه 1 , ) 1 1

2 2
)B و  , )1 f بگذرد، 11 ( )1كدام است؟   

  1(  3

4

  2(  1

2

  3(  1

4

    4( 
3

4

  

 از تساوي   -141
x x

log (x ) log  2
4 1   ، كدام است؟2 در پايه x، مقدار لگاريتم 5

  1( 1  2( 
1

2

  3( 
3

2

    4( 2  

sinدر معادله مثلثاتي   -142 x(sin x cosx) cos x(cosx sin x)  2 ]ها در بازه ام جواب، مجموع تم2 , ]oكدام است؟ ،  

  1( 
3
4

  2( 
5
4

  3( 
3
2

    4( 
7
4

  

  
  
  
  

 محل انجام محاسبات
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xyدر تابع ضمني      -143 x
y

  1
4 2 )معادله خط مماس بر منحني آن در نقطه         .  منظور شده است   x بر حسب متغير     y، تابع   1 , )4 1 ،

  كدام است؟
  1( y x 2 9  2( y x  2 2  3( y x 3 7    4( y x  3 1  

ي  تابع با ضابطه  -144
sin x cos x ; x

f (x)

a tanx bsin x ; x

         


2
2

4

2
4 2

o

x، در نقطه 

4

   كدام است؟b. پذير است مشتق

  1( 1  2(  1

2

   3( 
1

2

    4( 1  

fدر كدام بازه تابع با ضابطه   -145 (x) x x x   4 3 2
8   ، نزولي و تقعر نمودار آن، رو به باال است؟18

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

شكل مقابل نمودار تابع   -146
x a

y
x bx


 2

4

  ، چگونه است؟b و aمقادير .  است

  1( b ,a 4 o  
  2( b ,a  4 o  
  3( b ,a 4 o      
  4( b ,a  4 o  

  

 دستگاه معادالت mبه ازاي كدام مقدار   -147
mx y m

x (m )y m

  
    

1

3 2 4 2
  ، داراي بيشمار جواب است؟

  1( 2  2( 1  3( 3    4(  هيچ مقدارm  
)شعاع دايره گذرا بر سه نقطه   -148 , ) ، ( , )2 1 o o و ( , )1   ، برابر كدام است؟2

  1( 
1

1

2

o  2( 3  3( 5    4( 
1

13

2

  

xدر هذلولي به معادله   -149 y x   2 2
3 4 6 9 oطول وتري از آن، گذرا بر كانون و عمود بر محور كانوني، كدام است؟ ،  

  1( 1  2( 7  3( 3    4( 2 3  

150-  ن مقدار انتگرال معي(x [x])dx


∫
3

1

  ، كدام است؟

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

 محل انجام محاسبات
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  8صفحه            C-220            رياضي

اگر   -151
( x )

dx x .f (x) C
x

   ∫
3

1 1
   كدام است؟f(x) باشد، 3

  1( x x 2
3 2

3

    2( x x 2
6

3

  

  3( x x 2
3 6

9

    4( x x 2
2

9

  

Â زاويــهABCدر مثلــث   -152  1 8oضــلع .  اســتBCهــاي  را از هــر دو طــرف بــه انــدازهBD BA  وCE CA امتــداد   
   چند درجه است؟ADEين زاويه خارجي مثلث كوچكتر. دهيممي

  1( 24    2( 32  
  3( 36    4( 54  

هـاي ايـن مربـع،      بـا حـذف گوشـه     .  واحد است  2الساقين به ضلع قائم     الزاويه و متساوي  طول ضلع يك مربع برابر محيط مثلث قائم         -153
  كدام است؟مساحت اين هشت ضلعي، . بزرگترين هشت ضلعي منتظم ممكن داخل آن ساخته شده است

  1( 32    2( 24 2  

  3( 24 8 2    4( 16 16 2  
,هاي مثلثي متناسب با اعداد زاويه  -154 ,1 5   باشند، كوچكترين ارتفاع اين مثلث چند برابر بزرگترين ضلع آن است؟، مي6

  1( 
1

4

    2( 
1

3

  

  3( 
2

5

    4( 
1

2

  

  مساحت اين كره كدام است؟.  واحد، در داخل كوچكترين كره ممكن جاي گرفته است2مكعبي به طول يال   -155
  1( 8    2( 9  
  3( 12    4( 18  

  
  
  

 محل انجام محاسبات
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    .باشدمي........... را دارد، فاقد ............ ترين هر جانوري كه ساده  -156
  لنف دستگاه عصبي ـ همو)2  ي نوري ـ هومئوستازيگيرنده )1  
   سلولي گردش خون بسته ـ گوارش برون)4  هايي با زوائد حركتي دستگاه گردش مواد ـ سلول)3  

  نمايد؟ تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به   -157
  ».............ي صفرا، بخشي از در فرد مبتال به سنگ كيسه«   
  .گردديدها، از طريق روده دفع ميگليسر تري)2  .شود مواد رنگين صفرا به خون وارد مي)1  
  .شوندي روده وارد ميهاي خوني ديوارهها به مويرگ چربي)4  .نمايد تركيبات صفرا حين غليظ شدن رسوب مي)3  

   ............تواندنميانتخاب طبيعي، در جمعيت شيرهاي شرق آفريقا   -158
  . افراد جمعيت مؤثر باشد بر فنوتيپ)2  . در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد)1  
  .هاي سازگار شود سبب پيدايش الل)4  .هاي نامطلوب را كاهش دهد فراواني الل)3  

  ..........توانند هاي بافت آوند آبكش، ميي گياه نرگس، بعضي از سلولدر ساقه  -159
  .، اگزالواستات را به اسيدسيتريك تبديل نمايندATP با توليد )1  
  .ي كالوين را انجام دهندهاي چرخهاي از واكنش، مرحلهNADPH با كمك )2  
  . بسازندNADHدار به دو پيرووات،  در مسير تبديل تركيب شش كربني فسفات)3  

  4( Hرا بدون صرف انرژي به فضاي بين دو غشاي ميتوكندري وارد نمايند .  

  ................تواند، مترشحه از هيپوفيز پيشين ميهاي در يك مرد بالغ، يكي از هورمون  -160
  .ها در محل توليد خود شود باعث بلوغ اسپرم)1  
  .ساز، توليد تستوسترون را افزايش دهدهاي اسپرم با تأثير مستقيم بر لوله)2  
  .هاي جنسي شودلهاي درون وزيكوليِ موجود در سر سلو باعث آزادسازي آنزيم)3  
  .ساز نقش داشته باشدهاي اسپرمي لولههاي ديوارهبعضي از سلول در ميوز )4  

كردند كه هاي رقيب از موجوداتي تغذيه مياين گونه. هاي پارامسي رخ نداددر يكي از آزمايشات گوس، حذف رقابتي بين گونه  -161
  ............همگي 

  .كردندي، انرژي كسب مNADHي انتقال الكترون خود با كمك  در زنجيره)1  
  .كردندمراز استفاده مي پليRNAهاي خود، از يك نوع  براي رونويسي ژن)2  
  .سازي داشتندهاي آغاز همانند در ژنوم خود، تعداد زيادي محل)3  
  .ي وارسي داشتندشان، سه نقطه در چرخه سلولي)4  

  ............در سسك پشت سياه، حين عمل   -162
  .شودهاي هوادار، فشار منفي ايجاد ميسهي كي دم، ابتدا در همه)1  
  .كندهاي هوادار، از سطوح تنفسي عبور ميي كيسه دم، هواي همه)2  
  .شودهاي هوادار خارج ميي كيسه بازدم، هواي غني از اكسيژن، از همه)3  
  .شودهاي هوادار، به مجاري تنفسي منتقل ميي كيسهي همهشده بازدم، هواي تهويه)4  

  ............ي گياهان در همه  -163
  .يابددار، گامتوفيت در بخشي از اسپوروفيت تمايز مي آركگن)1  
  .دار، اسپوروفيت در ابتداي رويش به گامتوفيت وابسته است سانتريول)2  
  .كند غيرآوندي، هر گامتوفيت ساختارهاي چند سلولي نر و ماده توليد مي)3  
  .يافته در رساندن مواد غذايي به رويان نقش دارد شكل آوندي، يك يا چند برگ تغيير)4  

  .نمايند............ توانند، مي.......... هاي ي باكتريهمه  -164
   توليد ATPگذار ـ در غياب اكسيژن،  شوره)1  
  اكسيدكربن جو را تثبيت ي نيتروژن ـ ديكننده تثبيت)2  
  آلي، سولفيد هيدروژن را مصرفي  فتواتوتروف ارغواني ـ براي توليد ماده)3  
   فتواتوتروف غيرگوگردي ـ از تركيبات آلي به عنوان منبع الكترون براي فتوسنتز، استفاده)4  
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  نمايد؟ تكميل مينادرستيچند مورد جمله زير را به   -165
  »......ي دو سر بازو در حين هر نوع انقباض ماهيچه«   
  .شودالف ـ از طول عضله كاسته مي  
FADHب ـ به ازاي هر مولكول   

2
  .شود توليد ميATP، دو مولكول 

  .گيردهوازي تنفس انجام ميي بيج ـ مرحله  
  .شوندي تارهاي عضالني هم زمان با هم منقبض ميد ـ همه  
  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  .ها برگرداندهاي اطراف نفرونرا با صرف انرژي به مويرگ........... تواند ، مي...........برخالف .......... ..ي انسان، در كليه  -166
  ي نزديك ـ گلوكزخوردهي پيچي دور ـ لولهخوردهي پيچ لوله)2  كننده ـ بخش ضخيم باال روي هنله ـ اورهي جمع لوله)1  

HCOي دور ـ خوردهي پيچي نزديك ـ لولهخوردهي پيچ لوله)NaCl  4 روي هنله ـ كننده ـ بخش نازك باالي جمع لوله)3  
3

  

بالفاصله پس از اين .  خون در بيشترين حد خود قرار داردFSH و LHي جنسي زنان، اختالف ميان مقدار در بخشي از چرخه  -167
  ...........زمان،

  .يابدهاي مترشحه از تخمدان افزايش مي ميزان هورمون)2  .شودايزنيافته تبديل مي تخمك نابالغ به تخمك تم)1  
  .شود تفاوت ميان مقدار استروژن و پروژسترون خون كم مي)4.يابدهاي هيپوفيزي افزايش مي ترشحات جسم زرد و هورمون)3  

  كدام عبارت در مورد استافيلوكوكوس اورئوس درست است؟  -168
  » .............يدر مرحله«   
  .كندكننده، نوكلئوتيد مناسبي را براي جايگاه آغاز انتخاب مي اول رونويسي، آنزيم رونويسي)1  
  .شود، گسسته ميDNAي الگو و غيرالگوي  دوم رونويسي، پيوند بين بازهاي آلي دو رشته)2  
  .شودريبوزوم منتقل مي A، كدون پايان به جايگاه tRNAجايي آخرين ي ترجمه، با جابه ادامه)3  
  .شود آغازي با نخستين رمز جفت ميtRNA آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زير واحد ريبوزوم به يكديگر، )4  

  ...........ي پشتي باله  -169
  .ي لگني، در تغيير جهت حركت ماهي نقش دارد همانند باله)1  
  .دشو برخالف باله دمي، باعث حركت ماهي به سمت جلو مي)2  
  .شوداي، باعث تغيير مسير حركت ماهي ميي سينه برخالف باله)3  
  .تأثير استاي، بر تغيير سرعت حركت ماهي بيي سينه همانند باله)4  

  نمايد؟كدام گزينه عبارت زير را در مورد جانداران به درستي تكميل مي  -170
  »..........ممكن نيست كه ......... در پايان «   
  .هاي حاصل، افزوده شودي ژنتيكي سلول ـ بر مقدار مادهIاز  تلوف)1  
  .ي ژنتيكي متفاوتي داشته باشندهاي حاصل، مقدار ماده يك ميوز عادي ـ سلول)2  
  .ي آن برابر باشد يك ميتوز عادي ـ عدد كروموزومي سلول جنسي با سلول زاينده)3  
  .ي آن باشد از تترادهاي سلول زايندهها، بيش ـ در سلولي، تعداد كروموزومII تلوفاز )4  

  ............ي زندگي كالميدوموناس همانند كاهوي دريايي، در چرخه  -171
  . شود تنها در شرايط مساعد زيگوت تشكيل مي)1  
  .آيد هر سلول هاپلوييدي، از ميوز سلول ديپلوييدي به وجود مي)2  
  .آيدييدي به وجود ميهاي ديپلو از تقسيم زيگوت، ساختاري با سلول)3  
  .شوددار ايجاد ميهاي تاژك در پي تقسيم ميوز هر سلول ديپلوييدي، سلول)4  

  شوند كه ي گوارش، پس از آن كه گوارش مكانيكي را آغاز نمودند، بالفاصله وارد بخش ديگري مي، محتويات لوله...........در   -172
  .است......... جايگاه 

   گنجشك برخالف ملخ ـ اصلي جذب مواد غذايي و آب)2  هاي گوارشيگنجشك ـ ترشح آنزيم كرم خاكي برخالف )1  
   گنجشك همانند ملخ ـ هضم شيميايي و مكانيكي مواد غذايي)4   ملخ همانند كرم خاكي ـ آغاز گوارش شيميايي مواد غذايي)3  
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  ............گياه بنت قنسول   -173
  .باشدي علفي مي برخالف زنبق، از گياهان چند ساله)1  
  .هاي آبي داردهاي خود روزنه برخالف گندم، در انتهاي برگ)2  
  .تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهدفرنگي، مي همانند گوجه)3  
    .ي خود، سه بخش متمايز دارد همانند نرگس زرد، در برش عرضي ساقه)4  

  ............ساختار توليدمثلي جنسي در آمانيتا موسكاريا، هر   -174
  .شودهاي هاپلوييدي تشكيل مي بعد از ادغام هسته)2  . محتوي چندين سلول ديپلوييدي است)1  
  .كند همواره چهار نوع هاگ هاپلوييدي توليد مي)4  .آيداي به وجود ميهاي دو هسته در پي تشكيل نخينه)3  

  نمايد؟ي تكميل مينادرست عبارت زير را به كدام گزينه  -175
  »............باشند، ها ميهايي كه آغازگر روند هضم پروتئيندر يك فرد بالغ، آنزيم«   
  .هاي كوچك پپتيدي نقش داشته باشندتوانند در توليد مولكول مي)1  
  .شوندي انتهايي معده ترشح مي فقط از غدد مجاور دريچه)2  
  .شوندهاي غدد معدي، فعال ميحات بعضي از سلول توسط ترش)3  
  .گيرندريز قرار مي تحت تأثير نوعي پيك شيميايي دستگاه درون)4  

  ...........ي آن، ترين اليهداخلي........... ي مننژ ترين اليهدر انسان، خارجي  -176
  .اد سد خوني ـ مغزي نقش دارد برخالف ـ در ايج)2  .باشد برخالف ـ داراي حفرات كوچك و بزرگي مي)1  
  . همانند ـ در ساختار خود مقادير فراواني مايع مغزي ـ نخاعي دارد)4  . همانند ـ از نوعي بافت پيوندي سست ساخته شده است)3  

Cرو، كه به نوعي گياه بهبا توجه به شكل رو  -177
3

  نمايد؟ تكميل مييادرستن تعلق دارد، چند مورد عبارت زير را به 

  »...........تواند نشان داده شده است، مي.............. بخشي كه با شماره «   

  .هاي خود تثبيت نمايداكسيدكربن را در واكوئلدر هنگام شب، ديـ 1الف ـ   

  .ساز را بسازدهاي پوستكهاي خود، آنزيمبا فعاليت ژنـ 2ـ ب   

COبا آزادسازي ـ 3 ـ   ج  
2

  . از اسيد چهاركربني، قند سه كربني بسازد

  . توليد نمايندA ،NADHبا تبديل پيروويك اسيد به استيل كوانزيم ـ 4 ـ   د  

  

  

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ...........ترين نقش را در تنفس آرام و طبيعي دارد، اي كه مهمشدن عضله........... در يك فرد، با   -178

  .شودهاي هوايي تسهيل ميغيرمسطح ـ بازشدن كيسه) 2  .كندمسطح ـ جناغ سينه به سمت عقب حركت مي) 1  

  .ماندمسطح ـ مقداري از هواي جاري دمي در مجاري تنفسي باقي مي) 4  .كنندها به سمت باال و بيرون حركت ميغيرمسطح ـ دنده) 3  

  .شود.........  سبب تواندنمياست، . .........در گياهان، هورموني كه محرك   -179
  هاداري ميوه تقسيم سلولي ـ افزايش مدت نگه)2  هاهاي نگهبان روزنهها ـ پالسموليز سلول خفتگي جوانه)1  
  هاي جانبيها ـ توقف رشد جوانهي سلول افزايش طول ديواره)4  هاها ـ خفتگي دانه طويل شدن ساقه)3  

  ............رطي شدن فعال برخالف رفتار حل مسئله، در جانوران، رفتار ش  -180
  .رسد با استفاده از تجارب گذشته به انجام مي)2  .كنش اطالعات ژنتيكي و يادگيري است محصول برهم)1  
  .ريزي ژني است فقط داراي برنامه)4  .گيرد با استفاده از آزمون و خطا انجام مي)3  

  .............ها،  همانند نوتروفيلتوانند، مي...........ي همه  -181
  .هاي ليزوزومي فراوان دارند ـ تا بيش از يك سال زنده بمانندهايي كه آنزيم گرانولوسيت)1  
  .دهند ـ در دفاع غيراختصاصي شركت كنندهايي كه فاگوسيتوز انجام مي آگرانولوسيت)2  
  .ي ضد انعقاد خون ترشح نمايندهشوند ـ مادها زياد ميهايي كه در حساسيت گرانولوسيت)3  
  .ها را نابود سازندخواري ميكروبسازند ـ با ذرههايي كه پروتئين دفاعي مي آگرانولوسيت)4  
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، دختري مبتال به Rhو هانتينگتون با زني سالم و ) ژن مغلوب( و مبتال به دو بيماري تحليل عضالني دوشن Rhاز ازدواج مردي   -182

در اين خانواده احتمال تولد پسراني كه ژنوتيپي مانند پدر دارند به دختران مبتال به .  متولد گرديدRhتحليل عضالني دوشن و 
  هر دو نوع بيماري، كدام است؟

  1( 1  2( 
1

2

  3( 
1

4

  4( 
1

8

  

  ............است، قطعًا .......... زاي گياهي كه داراي هر عامل بيماري  -183
  .شود ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي)1  
  .شودمي ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير )2  
  .اي داردهاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته آنزيم)3  
  .هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد غشاء پالسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن)4  

Cدارشدگي گياهان ي حبابكدام عبارت، در مورد پديده  -184
3

   صادق است؟

  .ي خام شوندتوانند سبب توقف كامل جريان شيرهها ميباب به طور معمول، ح)1  
  .توانند از تراكئيدي به تراكئيد ديگر منتشر شوندها مي در اغلب موارد، حباب)2  
  .يابد در هنگام شب، تمايل گازهاي محلول به خروج از شيره خام كاهش مي)3  
  .شودزرگي در مسير شيره خام ايجاد ميهاي باي در گياه، قطعاً حباب با باال رفتن فشار ريشه)4  

  ..........ها، ي لنفوسيتهمه  -185
  . به طور پيوسته بين خون و لنف در گردشند)2  .سازند به تنهايي عوامل بيگانه را نابود مي)1  
  .ندشوهاي خاطره تبديل مي در طول حيات خود، به سلول)4  .شوند پس از بلوغ، ابتدا به جريان خون وارد مي)3  

  كند؟ي زير را به طور درستي تكميل ميچند مورد جمله  -186
  ».........دارد، .......... هر جاندار آغازي كه «   
  .كندالف ـ توانايي توليد پالسموديوم را ـ نوعي هاگ مقاوم توليد مي  
  .دهدب ـ ظاهر حلزوني شكل ـ اكسيژن محيط را افزايش مي  
  .ي خود، تعدادي نوكلئوزوم را جاي داده استج ـ ديواره سيليسي ـ در هسته  
  .ي زندگي از نوع تناوب نسل استپذير ـ داراي چرخهي انعطافد ـ شيار دهاني و ديواره  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  نمايد؟ تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به   -187
  ».ابديافزايش مي......... در انسان، با كاهش اكسيژن محيط، «   
  رسان به كبدهاي خون قطر رگ)2     نياز به مصرف اسيد فوليك)1  
  هاي هواييي كيسههاي ديوارهي رگ قطر همه)4  ها در مواردي احتمال تغيير شكل اريتروسيت)3  

  ..........برخالف ......... گياه   -188
  .كند بلوط، مقادير فراواني گرده توليد مي بنفشه آفريقائي ـ)2  .باشد سرخس ـ چمن، داراي توليدمثل رويشي مي)1  
  .ي گل است نخودفرنگي ـ بيد، داراي اولين و دومين حلقه)4  .شودتواند به روش غيرجنسي تكثير  برگ بيدي ـ خزه، مي)3  

  .شودنمي........... ي انسان، اي موجود در شبكيهدر يك سلول استوانه  -189

   در غشاي داخلي ميتوكندري، بازسازيNAD )2  ، احياء NADH پيرووات به كمك)1  
  ي سيتوپالسم توليدي زمينه درون مادهATP  4( NADH صرف توليد NADH انرژي ذخيره شده در )3  

   .........توانندنمياند، ها قرار دارند و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شدهاي كه در نوك بطنهاي ماهيچهدر انسان، رشته  -190
  .هاي هر دو بطن شوند سبب انقباض هم زمان سلول)1  
  .ي تارهاي ميوكارد قلب شوند سبب انقباض همه)2  
  .هاي سرخرگي نقش داشته باشند در باز شدن دريچه)3  
  . تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار، فعاليت خود را تغيير دهند)4  
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  :هاي كلمبا توجه به آميزش زير در پروانه  -191

            ♀                                                  ♂  
Pاي روشن و پاي كوتاه            چشم قهوهاي تيره و پاي بلند                                       چشم قهوه   :  

  

            ♀                                                   ♂  

                            
1

2
اي روشن و پاي بلند      و       چشم قهوه

1

2
Fاي تيره و پاي بلند      چشم قهوه :

1
  

 

  .خواهند داشت........... در نسل دوم، با شرط برقرار بودنِ قوانين احتماالت،   

  1( 
1

8

 )2  ها، پاي كوتاه ماده
1

4

 )3 ها، پاي بلند چشم روشن
1

2

 )4  ها، پاي كوتاه چشم تيره
1

2

   نرها، چشم تيره

  ...........ي نيايي در نواحي جنوب غربي آمريكا، ابتدا دار، از يك گونهدر گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولك شاخ  -192
  .ها فعال گرديدي الل تنها، عامل تغييردهنده)1  
  .به كار شدندها دست ي عوامل مؤثر بر تغيير فراواني الل همه)2  
  . بعضي از اعضاي جمعيت متحمل تغييرات ناگهاني و جدايي توليدمثلي شدند)3  
  . يكي از نيروهاي مؤثر بر تغيير ساختار ژني جمعيت، متوقف يا كند گرديد)4  

  ...........سازد، هاي جنسي خود را به داخل آب رها ميداري كه سلولهر مهره  -193
  .سه بخشي دارد در دوران جنيني، مغز )1  
  . داراي گردش خون مضاعف است)2  
  .كنددار خود را، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر مي ماده دفعي نيتروژن)3  
  .نمايد به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي)4  

  ...........توانند ميبعضي از تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي پيكري تعلق دارند،   -194
  . به كمك پمپ سديم ـ پتاسيم غشاي خود، به پتانسيل آرامش دست يابند)1  
  .هاي حسي را به دستگاه عصبي مركزي منتقل نمايند اطالعات اندام)2  
  .هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت كنند پيام)3  
  .بندي شونديقهاي عصبي عاي فعاليت نوعي سلول به واسطه)4  

به فراواني افراد مغلوب افزوده % 12اگر با انجام يك بار خودلقاحي، .   مفروض استaa و AA ،Aaجمعيت متعادلي با سه نوع ژنوتيپ   -195
  تواند باشد؟ي افراد هموزيگوس كدام ميشده باشد، فراواني ثانويه افراد هتروزيگوس به فراواني اوليه

  1( 
3

13

  2( 
6

13

  3( 
6

19

  4( 
12

13

  

  كند؟ي زير را به طور درستي تكميل ميچند مورد جمله  -196
  ».باشدمي........... هاي بويايي به سمت باال قرار دارند، هنگام تشريح مغز گوسفند، در حالتي كه لُب«   
  فيز در پايين اجسام مخططب ـ  اپي  2 و 1الف ـ درخت زندگي در باالي بطن   
  هاي مغزيد ـ كياسماي بينايي در باالي پايك  هاي مخ درون نيمكره4ج ـ بطن   
  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  .باشدنمي.......... دارد و .......... ريزوپوس،   -197
   ميسليوم ـ هتروتروف)4   هاگ متحرك ـ تك سلولي)3   استولون ـ پرسلولي)2   اسپورانژ ـ انگل)1  

  نمايد؟ تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به   -198
  »...........خرچنگ، ......... در ماهي «   
  .شوندهاي قلب توسط خون روشن تغذيه مي مانند ـ سلول)1  
  . اكسيژن است مانند ـ سرخرگ پشتي داراي خونِ غني از)2  
  .رساندهاي مختلف بدن مي برخالف ـ سرخرگ شكمي، خون غني از اكسيژن را به بافت)3  
  .شودها به فضاهاي بين سلولي وارد مي برخالف ـ مقدار زيادي از تركيبات پالسما، از ابتداي مويرگ)4  
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   .باشندمي......... قطعاً ........ ي تعلق داشته باشد، افراد شماره.......... عي صفت ي زير، به نواگر دودمانه  -199
   ـ هتروزيگوس7 و 3 اتوزومي مغلوب ـ )1  
   ـ هموزيگوس1ο و 7 اتوزومي غالب ـ )2  
   ـ هموزيگوس3 و 14 وابسته به جنس مغلوب ـ )3  
   ـ هتروزيگوس14و  6 وابسته به جنس غالب ـ )4  

  .............دهد، قطعًا هاي بدن افزايش ميهر هورموني كه مصرف گلوكز را در سلول  -200
  .شوداي در باالي تيموس ترشح مي از غده)1  
  .شوداي در زير معده به خون وارد مي از غده)2  
  .هاي هدف داردهايي بر روي غشاي پالسمايي سلول گيرنده)3  
  .سازدهاي قرمز را ممكن مينوعي آنزيم موجود در غشاي گلبول فعاليت )4  

  .است.......... ايجاد شود، نوعي حركت .......... در گياهان، هر نوع حركتي كه   -201
  خوديهاي زنده ـ خودبه در بخش)2  هاي غيرزنده ـ القايي در بخش)1  
  هاي بيروني ـ فعالير محرك تحت تأث)4  هاي دروني ـ غيرالقايي فقط تحت تأثير محرك)3  

  نمايد؟ تكميل ميينادرستبه كدام گزينه عبارت زير را   -202
  »...........در انسان، «   
  .دهندهاي داخلي بالستوسيست در تعامل با رحم، جفت را تشكيل مي به طور معمول سلول)1  
  .باشدن فعال ميي رحم، منبع توليد پروژسترو هنگام جايگزيني بالستوسيست در ديواره)2  
  .كندي فالوپ ادامه پيدا ميهاي حاصل از ميتوز تخم، در طول لوله كاهش حجم سلول)3  
  .شودهاي تخمداني متوقف ميي رحم، بلوغ فوليكول به دنبال تشكيل جفت در جداره)4  

  ............د، با گذشت زمان بيشترين فراواني را دارن.......... هاي در نوعي از الگوي انتخاب طبيعي، فنوتيپ  -203
  . ميانه ـ قطعاً محيط دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد)1  
  .ي ژني دو گروه كامالً از هم جدا شود دو آستانه ـ ممكن است خزانه)2  
  .ها پيش خواهد رفت ميانه ـ نمودار توزيع همواره در جهت افزايش يكي از آستانه)3  
  .هاي حد واسط دو گروه افزايش خواهد يافتني فنوتيپ دو آستانه، معموالً فراوا)4  

  نمايد؟ تكميل مينادرستيچند مورد جمله زير را به   -204
  ».........هاي توانند در سلولهاي گلوكز ميدر انسان، مولكول«   
  .مر بسازندالف ـ ديافراگم، به يكديگر بپيوندند و پلي  
  .ا افزايش دهنداي، توليد الكتات رب ـ غضروف بين مهره  
  .اكسيدكربن و آب توليد نمايندج ـ پوششي روده، دي  
  .دار تبديل شوندد ـ استخواني، به تركيبي شش كربني و فسفات  
  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  ...........ي گياهان چوبي، ي همهدر ساقه  -205
  .ي در فصول مختلف سال متفاوت است قطر عناصر آوند)2  .ي پوست وجود دارد دو نوع مريستم پسين در منطقه)1  
  .باشندهاي راسي فاقد واكوئل مي گروهي از سلول)4  .باشد ضخامت آبكش پسين بيش از چوب پسين مي)3  
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 به صورت SI در كند،كه در صفحه حركت ميمعادلة حركت جسمي   -206
x t

y t

 


 

2

3

2

5

o

tبردار سرعت جسم در لحظة .  است s در  2

SIكدام است؟   

  1(  i j4 15

r r

o 2( i j4 6

r r

o o  3( i j8 4

r r

o o  4( i j8 6

r r

o o  

جايي متحرك در فاصلة زماني بزرگي جابه. رو استد، مطابق شكل روبهكن حركت ميxنمودار سرعت ـ زمان متحركي كه روي محور   -207
t s t تا 6 s    چند متر است؟12

  1( 12    

 2( 18  

  3( /22 5    

  4( /32 5   

  

  

 زمين با سرعت اولية  متري باالي سطح25 از ارتفاع Aجسم   -208
m

s
2 oهم زمان جسم . شود در راستاي قائم رو به باال پرتاب ميB نيز 

 ثانيه پس از لحظه پرتاب، فاصلة بين دو جسم، چند متر 8o/. شوداز همان نقطه و با همان سرعت اوليه به سمت پايين پرتاب مي

(شود؟ مي
m

g
s


2

1oو مقاومت هوا ناچيز است (.  

  1( /5 8 2( /37 8  3( 32  4 (45  

6 گرم از ارتفاع 5oجسمي به جرم   -209 oي، سرعت آن به اشود و در لحظه متري رها مي
m

s
رسد و يك ثانيه پس از آن،  مي14

سرعت جسم به 
m

s
  تغيير تكانة جسم در اين يك ثانيه، چند كيلوگرم متر بر ثانيه است؟. رسد مي23

  1( 
9

2o

 2( 
9

1o

  3( 
23

2o

  4 (
23

1o

  

mي شود،چند برابر وزن وزنه كه توسط يك طناب بر وزنه وارد مي Fرو، نيروي قائمدر شكل روبه  -210
1

m باشد، تا وزنة 
1

 g با شتاب 
  پايين بيايد؟) شتاب گرانش(
  صفر )1  

 2( 
3

2

      

  3( 
5

2

  

  4 (
7

2

  

  

  
  
  

 محل انجام محاسبات
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اگر جسم را به اندازة . از عدسي قرار دارد fمحور اصلي در فاصلة  عمود براست و جسمي مقابل آن  f ،فاصلة كانوني يك عدسي واگرا  - 218

f

2
  ............به اندازة به عدسي نزديك كنيم، تصوير  

  1( 
f

3

 )2 .شودبه عدسي نزديك مي 
f

3

  .شوداز عدسي دور مي 

  3( 
f

6

) 4    .شوداز عدسي دور مي 
f

6

  .شودبه عدسي نزديك مي 

چگالي آب . متر جيوه استسانتي 72 ،رو، فشار گاز جمع شده در انتهاي لولهروبهدر شكل   - 219
g

cm3
/و چگالي جيوه  1

g

cm3
13 6 

  متر جيوه است؟باشد، فشار هوا چند سانتي cm 34اگر اختالف سطح آب در لوله و ظرف . است

  1( 76  

 2( /74 5    

  3( /69 5  

  4 (68  

. اي برابر صفر استرو، برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر يك از بارهاي نقطهدر شكل روبه  - 220
q

q

3

2

  كدام است؟ 

  1( 4 2( 4  

  3(  9

4

  4( 
9

4

   

  

Cرو، اگر انرژي ذخيره شده در خازن در مدار روبه  - 221
1

 ،
2

3
Cانرژي ذخيره شده در خازن  

3
Cباشد، ظرفيت خازن  

3
 چند 

  ميكروفاراد است؟

  1( 6 

 2( 12  

  3( 18    

  4( 24   

  چند اهم است؟  Rوات باشد، مقاومت 8رو، اگر توان تلف شده در مقاومت دروني مولد برابر در مدار روبه  -222

  1( 2  

 2( 4      

  3( 6  

  4( 8   

  

اگر سيم را از ابزاري عبور دهيم تا بدون تغيير جرم، مقاومت . است mm 2آن  مقطع متر و قطرسانتي 1oطول يك سيم فلزي   - 223

  شود؟متر ميبرابر شود، طول آن چند سانتي 16الكتريكي آن 

  1( /2 5 2( 4 o  3( 8 o    4 (16 o    

 محل انجام محاسبات
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   چند آمپر است؟Iرو، در مدار روبه  -224

  1( 2  

 2( 4      

  3( 6      

    صفر)4  

  

  

  

  

cm 2اي طول سيملوله  -225 o 2 است و داراي o oاگر از آن جريان الكتريكي. ه است حلقه است كه به صورت منظم پيچيده شد  

شود؟  آمپر عبور كند، ميدان مغناطيسي در داخل آن چند گاوس مي5 
T.m

A

    
 

7
4 1

o

o  

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

، جريان القايي در ......... را Iو يا شدت جريان ......... اگر حلقه را . رو، حلقة رسانا و سيم راست در يك صفحه قرار دارندكل روبهدر ش  -226

  .حلقه ساعتگرد خواهد شد

  . از سيم دور كنيم ـ كاهش دهيم)1  

    . از سيم دور كنيم ـ افزايش دهيم)2  

  . به سيم نزديك كنيم ـ كاهش دهيم)3  

  . به سيم نزديك كنيم ـ افزايش دهيم)4  

  

 گرم و ثابت فنر 8oاگر جرم وزنه .  استcm 4ي يك نوسانگر وزنه ـ فنر دامنه  -227
N

m
2 o oاي كه مكان نوسانگر  باشد، در لحظه

cm2بع ثانيه است؟ است، شتاب نوسانگر چند متر بر مر 

  1( 15 o  2( 75  3( 5 o  4( 25  

 باشد، انرژي A، پنج برابر جرم نوسانگر Bاگر جرم نوسانگر . دهد را نشان ميB و Aرو، نمودار مكان ـ زمان دو نوسانگر شكل روبه  -228

   است؟B نوسانگر  چند برابر انرژي مكانيكيAمكانيكي نوسانگر 

  1( 
5

16

  

  2( 
16

5

  

  3( 
5

9

    

  4( 
16

25

  

  

  
 محل انجام محاسبات
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  اگر نيروي كشش تار. كند و در طول آن يك شكم تشكيل شده است ارتعاش ميfتاري بين دو نقطه بسته شده و با بسامد   -229

  شود؟ به ارتعاش در آوريم، در اين حالت در طول تار چند شكم تشكيل ميf8 برابر كنيم و آن را با بسامد 4 را 

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

دت اين صوت، چند برابر شدت صوت مبنا است؟ ش.  دسي بل است15تراز شدت صوتي   -230
/

(log )2 3o  

  1( 5 o  2( 3 o  3( 32  4( 24  

Hz9 بسامد  اگر گاز داخل لوله با.قرار دارد C51درون لولة صوتي دو انتها باز، گاز نيتروژن در دماي   -231 o o  ،به نوسان در آيد

شود؟ متر ميفاصلة دو گرة متوالي در لوله چند سانتي
/ N

g J
( , M , R )

mol mol.K
   

2

1 4 28 8  

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

  يابد؟در آزمايش يانگ، با تغيير كدام يك از موارد زير، پهناي نوارهاي تداخلي كاهش مي  -232

   دور كردن پردة نوارها از سطح دو شكاف)2   كم كردن فاصلة بين دو شكاف)1  

   استفاده از نور تك رنگ با بسامد زيادتر)4   استفاده از نور تك رنگ با طول موج زيادتر)3  

بلندترين . شوندها از سطح آن گسيل ميتابانيم و فوتوالكترون مينوري با طول موج .  استev 4 كه تابع كار آن به سطح فلزي  -233

  ها از اين فلز شود، چند نانومتر است؟ نتواند سبب گسيل فوتوالكتروطول موج الكترومغناطيسي كه مي

  
m

(C , h ev.s)
s

   8 15
3 1 4 1o o  

  1( 5 o o  2( 35 o  3( 3 o o  4( 25 o  

  شود؟هاي زير فقط پرتوهاي فروسرخ تابش ميدر اتم هيدروژن، در كدام يك از رشته  -234

   بالمر ـ براكت ـ پفوند)4  يمان ـ پاشن ـ براكت ل)3   بالمر ـ پاشن ـ براكت)2   پاشن ـ براكت ـ پفوند)1  

Nهاي اولية يك مادة راديواكتيو تعداد هسته  -235  16
o

o o2 ساعت باشد، بعد از چند ساعت 6اگر نيمه عمر اين ماده .  استo o 

  ماند؟ هستة آن فعال باقي مي

  1( 12  2( 18  3( 36  4( 48  
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و جنس پرتوها در اين ......... است و ......... كشف شد و به كمك آن معلوم شد كه طيف نشري فلزها ........... بين، توسط دستگاه طيف  -236

  .است........... ي دستگاه مشابه اشعه

 X هر فلز طيف نشري خطي ويژه خود را دارد ـ  بونزن ـ خطي ـ)1  

      رادرفورد ـ خطي ـ هر فلز، طيف نشري خطي ويژه خود را دارد ـ )2  

 X رادرفورد ـ رنگي ـ همه فلزها، طيف نشري مشابه هم دارند ـ )3  

   بونزن ـ رنگي ـ همه فلزها، طيف نشري مشابه هم دارند ـ )4  

Brسي و يكمين و سي و پنجمين الكترون در اتم   -237
35

  ، در حالت پايه، در كدام دو عدد كوآنتومي با هم تفاوت دارند؟

   مغناطيسي و اوربيتالي)4   مغناطيسي و اسپيني)3   اصلي و اوربيتالي)2   اصلي و اسپيني)1  

) با يد Xعنصر   -238 I)
53

) هم دوره و با كربن  C)
6

   است؟نادرستي آن  در جدول تناوبي هم گروه است، كدام گزينه درباره

  . است5ο عدد اتمي آن برابر )1  

XO و XO اكسيدهايي با فرمول عمومي )2  
2

  .دهد تشكيل مي

  .هاي جفت الكتروني اين اليه استي ظرفيت اتم آن در حالت پايه، دو برابر اوربيتالهاي نيم پر اليه شمار اوربيتال)3  

X عنصري شبه فلزي است و يون پايدار )4  
4 با آرايش الكتروني مشابه گاز نجيب Kr

36
  .دهد تشكيل مي

  ي عنصرهاي آكتينيد، درست است؟كدام گزينه درباره  -239

  .باشد مي71 تا 58 عدد اتمي اين عنصرها از )1  

  .ها، آكتينيم است و همگي هسته ناپايداري دارند نخستين عنصر آن)2  

  . اتم آن در حال پر شدن استf4ي  در دوره هفتم جدول تناوبي جاي دارند و زير اليه)3  

4/ها اورانيم است كه پايدارترين ايزوتوپ آن نزديك به ترين آن مهم)4     . ميليارد سال پايدار است5

  تشكيل........... با فرمول ....... ..واكنش داده و تركيب ..........  با عدد اتمي X به احتمال زياد با عنصر 38 با عدد اتمي Aعنصر   -240

  .دهد مي

A، كوواالنسي، 35 )1   X
2

AX، يوني، 35 )2  
2

AX، كوواالنسي، 16 )3  
2

A، يوني، 16 )4   X
2

  

N) است؟نادرستكدام گزينه   -241 ,O , Mg , Al , Mn : g.mol )     1
14 16 24 27 55    

  . درصد جرمي نيتروژن در آلومينيم نيتريد بيش از دو برابر درصد جرمي نيتروژن در آلومينيم نيترات است)1  

  .ي بلور ليتيم فلوئوريد كمتر استي بلور پتاسيم يديد از انرژي شبكه انرژي شبكه)2  

  .مد يوني استها در بلور جاي بلور يوني، آرايش سه بعدي منظم يون شبكه)3  

  .دهد درصد جرم منيزيم پرمنگنات را منيزيم تشكيل مي9 بيش از )4  

هاي ناپيوندي هاي داده شده، به ترتيب از راست به چپ، داراي بيشترين و كمترين نسبت مجموع جفت الكترونكدام يك از تركيب  -242

  اند؟هاي پيونديبه مجموع جفت الكترون

  (a نيتريك اسيد   COBr (b
2

  ICl (c
2

  (dبور هيدروكسيد   

  1( a و b  2( aو c   3( bو d   4( cو d  

   اكسيد، كدام است؟(V) اكسيد و فسفر (V)نام ديگر نيتروژن   -243

  روژن پنتااكسيد، تترا فسفردكااكسيد نيت)2   نيتروژن پنتااكسيد، فسفرپنتااكسيد )1  

   دي نيتروژن پنتااكسيد، دي فسفرپنتااكسيد)4   دي نيتروژن پنتااكسيد، تترا فسفردكااكسيد)3  

پيوند دوگانه در ساختار آن وجود دارد و امكان تشكيل پيوند ............ اند، اتم داراي سه قلمرو الكتروني.......... در مولكول آسپيرين   -244

  ............ هاي آن وجود هيدروژني بين مولكول

  . ، دارد3 ، 6 )4  . ، ندارد3 ، 6 )3  . ، دارد5 ، 8 )2  . ، ندارد5 ، 8 )1  
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O)ـ پروپانول در كدام مورد مشابه است؟ 2پروپين با   -245 ,C , H : g.mol )   1
16 12 1  

   درصد جرمي هيدروژن)2  هايش دو اتم كربن در مولكول آن در عدد اكسا)1  

  هاي پيوندي مجموع شمار جفت الكترون)4    پذيري در آب انحالل)3  

   است؟نادرسترو، كدام عبارت با توجه به ساختار مولكولي تركيب روبه  -246

  . گروه عاملي اتري و استري در ساختار آن شركت دارد)1  

    .هاي اكسيژن در آن يكسان نيستتروني اتم شمار قلمروهاي الك)2  

    . ـ دي متيل بوتان يكسان است2، 2هاي كربن مولكول آن با مولكول  شمار اتم)3  

  .هاي ناپيوندي در مولكول آن از مولكول اگزاليك اسيد بيشتر است شمار جفت الكترون)4  

  

 مول سديم فسفات در آب تشكيل 1ο/يدروكسيد بتواند در واكنش كامل با فسفريك اسيد، ليتر محلول سديم ه ميلي25οاگر   -247

  دهد، غلظت اين محلول، برابر چند مول بر ليتر است؟

  1( /2 8  2( /2 5  3( /1 4  4( /1 2  

   است؟نادرستكدام گزينه   -248

  1( /14οآل در شرايط  ليتر از هر گاز ايدهSTP شامل ،/
 3

6 25 1οمول از آن گاز است .  

  .شوددهنده خود مبدل مي در هر واكنش تجزيه، يك ماده مركب به عنصرهاي تشكيل)2  

  3( / 5ο οο مول هيدروژن سيانيد، از /  2
9 33 1

ο
ο οاتم تشكيل شده است .  

  .جايي دوگانه، همواره دو ماده مركب شركت دارند در هر واكنش جابه)4  

H) است؟ نادرستكدام گزينه   -249 ,C ,O , Na , K ,Cr , Fe : g.mol )       1
1 12 16 23 39 52 56    

28/ سديم هيدروكسيد با بنزوييك اسيد، مول2ο/ از واكنش )1     .شود گرم سديم بنزوات تشكيل مي8

Ba(NO:  در واكنش)2   ) (aq) H SO (aq) 
3 2 2 4

  .شود، فراورده نامحلول در آب تشكيل مي

CuSOهاي واكنش  فراورده)3   (aq) Na S(aq) 
4 2

  .اند، مواد محلول در آب

  . است75ο/تاسيم به جرم كروم در پتاسيم دي كرومات، برابر  نسبت جرم پ)4  

د، به تقريب  درص8ο موالر پتاسيم هيدروكسيد با محلول كوپريك نيترات كافي، با بازده 4ο/ليتر محلول  ميلي5οدر واكنش   -250

H)توان به دست آورد؟ چند گرم كوپريك هيدروكسيد مي ,O ,Cu : g.mol )   1
1 16 64  

  1( /1 96  2( /784ο  3( /985ο  4( /1 56  

N:اگر واكنش  -251 (g) H (g) NH (g)
2 2 3

3   به حالت تعادل درآيد و در اين حالت مقدار آنتروپي حدودC187ر دماي ، د�2

J.K 1
2οο باشد، گرماي تشكيل گاز آمونياك حدود چند كيلو ژول بر مول است؟   

  1( 46   2( 92  3( 46  4( 92  

5/اگر در واكنش سوختن   -252 گيرد و انرژي  كار انجام kJ1οاي با پيستون متحرك، مقدار ـ متيل پروپان در استوانه2 گرم گاز 8

/دروني به اندازه  kJ277   اهش يابد، آنتالپي سوختن اين گاز برابر چند كيلو ژول بر مول است؟ ك 5

  (C , H : g.mol )  1
12 1  

  1( 2675  2( 2865  3( 2875  4( 2885  

  شود؟   تبديل هر گرم فسفر به فسفر پنتاكلريد، چند كيلو ژول گرما آزاد ميهاي زير، به ازايبا توجه به واكنش  -253

          (P : g.mol ) 1
31 

  
a)P (s) Cl (g) PCl (g) , H kJ

b) PCl (g) PCl (g) Cl , H kJ

    
    

4 2 3

5 3 2

6 4 1148

116
  

  1( 13  2( 15  3( /17 5  4( /21 5  
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   است؟kJ.mol1هاي داده شده، انرژي تشكيل كلسيم كربنات برابر چند با توجه به واكنش  -254

  

CaO(s) Ca(s) O (g) , H kJ

CaCO (s) CaO(s) CO (g) , H kJ

C(s) O (g) CO (g) , H kJ

    
    

    

2

3 2

2 2

2 2 127

18

393

ο

ο  

  1( 1483  2( 12 8ο  3( 1118  4( 697  

6/درصد جرمي سديم هيدروكسيد در محلول   -255 H) موالل آن كدام است؟ 25 ,O , Na : g.mol )   1
1 16 23  

  1( 1ο  2( 15  3( 2ο  4( 25  

CaSOمحلولي از   -256
4

CaSOچند گرم ديگر .  گرم آب در دماي معين، داراي يك گرم يون كلسيم است5οο در  (s)
4

 در آن حل 

CaSOپذيري انحالل(شود؟ مي
4

1/ در اين شرايط برابر  2ο 1 گرم درοο است گرم آب (.  

  (Ca ,CaSO : g.mol )  1

4
4 136ο  

1/ )2   صفر)1   5  3( /1 7  4( /4 1  

   ،C2ο آب در دماي g3οο دارايدر چهار ظرف   -257

  هاي سرب از تركيبg1οο ،به ترتيب از راست به چپ  

  (II) نيترات (A)، پتاسيم كلرات (B) پتاسيم نيترات ،(C)   

     اضافه و پس از هم زدن، (D)و پتاسيم دي كرومات   

  . مانده جداسازي شده استمحلول از مواد جامد باقي  

  هاي به دست آمده، كدام است؟ترتيب چگالي محلول  

  .)پوشي شود حالل، چشماز تغيير حجم(  

  1( A > B > C > D 

  2(B > A > C > D  

  3(B > D > C > A  

  4( A > C > D > B   

  

  

  

  

  هاي كلريد، به تقريب چند گرم كلسيم كلريد با خلوصاز يون ppm1ο محلول با غلظت mL2οοي براي تهيه  -258

Ca)/ت؟  درصد الزم اس78 , Cl :g.mol )  1
4 35 5ο ) چگالي محلول برابرg.mL11است (.  

  1(  3
8 1ο  2(  3

4 1ο  3(  3
2 1ο  4(  3

1 1ο  

Aي قانون سرعت براي واكنش فرضي رابطه  -259 Bبه صورت ، :k[A]  به A درصد ماده 9οپس از تبديل .  سرعت، است2

  فراورده، سرعت واكنش چند برابر سرعت آغازي آن خواهد بود؟ 

  1( / 1ο ο  2( /1ο  3( / 9ο ο  4( /9ο  
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