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61- Sometimes, it is hard for us to think of … as adults when we are still young, and live with 

our parents.  

1) themselves 2) itself 3) ourselves 4) yourselves 

62- He hasn’t seen his old friends since he … here last week. He hopes to see them as soon as possible.  

1) come 2) came 3) comes 4) has come 

63- The country’s national car industry is so strongly protected that foreign cars are … seen there.

1) absolutely 2) interestingly 3) especially 4) rarely 

64- I’d like to give you this gift card as a mark of … for all the work you’ve done for us.

1) communication 2) information 3) appreciation 4) variation 

65- Because electronic mails and other documents can be … more rapidly than paper documents, most 

people are interested in using them for their daily activities. 

1) explained 2) accessed 3) measured 4) described 

66- The way she looked after her little sister was really… ; she wholeheartedly loved her sister.

1) touching 2) fluent 3) depressing 4) harmful 

67- If Kate didn’t hurry up, she would certainly … the school bus. As far as I know, there is no good 

means of transportation in their neighborhood.  

1) catch 2) get to 3) lose 4) miss 

 

   

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark 

the answer on your answer sheet. 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

The ability of tiny computing devices to control complex operations has changed the way many 

tasks are performed, ranging from …(68)… research to producing consumer products. Tiny 

“computers on a chip” are used in medical equipment, home appliances, cars and toys. Today, 

computers are no longer a luxury but a  …(69)…  in the business world. …(70)… we go, we find 

some forms of computer, and behind each computer we find what is known in the computer 

world as a user. In …(71)… the world of users, what becomes clear is that no two users are 

…(72)… in troubleshooting a computer problem.     

68- 1) attractive  2) dangerous 3) scientific 4) exciting  

69- 1) necessity  2) event 3) hobby 4) mistake 

70- 1) Actually  2) Everywhere 3) After a while 4) Soon  

71- 1) observed  2) to observe 3) observing 4) observes 

72- 1) surprised  2)possible 3) famous 4) similar 

PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 

Passage 1 

There are several reasons why women have a harder time losing weight than men. Some of these 

reasons are purely physical. A 275-pound person walking at two miles per hour burns 6.4 calories per 

minute, while a 150-pound person walking at the same speed burns only 3.5 calories per minute. 

Thus, men, being generally heavier, to begin with, can lose weight faster through exercise than 

women can. What’s more, even if they were the same weight, a man would still burn more calories 

than a woman doing the same amount of exercise. Why? Because a man’s body has a higher ratio of 

muscle to fat than a woman’s, and it takes more energy to push muscle around than fat. This may 

sound unlikely, but take my word for it! The more energy you use, the more calories you burn. So, a 

dieting exercising man sees results a lot sooner than a woman, considers his weight-reduction 

program more successful, and is more likely to stick with it. Men are also more likely to add extra 

exercise to a weight-loss program. Most weight-conscious men can be found working off those extra 

pounds in gyms and swimming pools, while women are likely to head for a more passive program in a 

diet clinic or at home. 



  )6(-  7  99          :16   
 

73- The best title for this passage would be … . 
1) Reasons for Losing Weight 2) Calories and Weight 
3) Exercise for Faster Weight Loss 4) Losing Weight 

74-  According to the techniques of paragraph writing, the function of this paragraph is … .  
1) objection 2) showing by examples 3) comparing 4) emphasizing 

75-  According to the passage, a 188-pound person walking at two miles per hour would burn … 
calories per minute than a 150-pound person doing the exact thing. 

1) less 2) the same 3) half of 4) more 
76- Which of the following can be concluded from the passage? 

1) A man and a woman of the same weight would lose the same amount of weight through exercise. 
2) It takes more effort to move fat compared with muscles. 
3) The more energy you use, the more weight you lose. 
4) A heavier person can lose weight slower than a lighter person. 

Passage 2 
When asked about the people who taught us the most, who were there for us through hardships, who 
laughed with us during the good times, who put up with us on our off days, most of us think 
immediately of our parents. It is true: our parents are the ones who have been with us through almost 
everything in our lives. Our mothers carry us for nine tiring months before we are born, and for at 
least eighteen years afterward, our parents, to list a few things, take care of us, teach us, help us, and 
provide for us financially and academically. Without them, most of us would not be in the places we 
are today. 
Unfortunately, however, many people do not treat their parents in the manner they deserve. 
Teenagers fight relentlessly with their parents, often over extremely trivial topics. Other young people 
ignore their parents. They instead prefer to spend time with their friends or online. As we get older, 
we tend to forget that our parents are growing older as well, and they are pushed aside to living on 
their own or in nursing homes while we start our own families. Not only is this disregard unfair to our 
parents, but it is also strictly forbidden in Islam. Respecting parents is one of the most significant 
aspects of Islam. God has commanded us to treat our parents with respect, no matter what situation 
we are in. 

77- The author refers to “It is true” in paragraph 1 in order to … . 
1) introduce a new topic 
2) mention an exception 
3) change an earlier statement 
4) further support the main point of the same paragraph 

78-  According to the passage, our parents support us for … . 
1) less than 18 years 2) exactly 18 years 3) about 9 months 4) at least 18 years  

79-  Which of the following could best replace the word “trivial” in paragraph 2? 
1) unimportant 2) terrible 3) friendly 4) international 

80-  The passage is most likely to continue with … . 
1) reasons why father and mother are respectable in modern society  
2) an example of the Quran about the importance of parents in Islam 
3) a description of what young people will look like in the future 
4) encouraging young people to earn more money 
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 كند؟ درستي معرفي مي كدام مورد قانون سوم كپلر را به -81
  يابد. با افزايش فاصله از خورشيد، زمان گردش يك دور سياره به دور خورشيد كاهش مي) 1
  كند. هاي مساوي ايجاد مي كند، مساحت خط فرضي كه سياره را به خورشيد وصل مي) 2
  ربع فاصله آن سياره تا خورشيد است.مكعب زمان گردش سياره به دور خورشيد، معادل م) 3
  يابد. با افزايش فاصله از خورشيد افزايش مي ،زمان گردش يك دور سياره به دور خورشيد) 4

 شكل زير با كدام توضيح داده شده مطابقت دارد؟ -82
  دهندة مرحلة بازشدگي است. نشان) 1
  .دهد را نشان ميعربستان از آفريقا ورقة دورشدن ) 2
  شدن اقيانوس تتيس است. ة بستهدهند نشان) 3
  دهد. مي انشورقة عربستان به آسيا را نبرخورد ) 4

 ؟باشد مقرون به صرفه ميها  ترتيب از كدام كانه فلزات آهن، مس و سرب به استخراج -83
  گالن  –كالكوپيريت  –پيريت ) 2  مگنتيت   –كالكوپيريت  –هماتيت ) 1
  كالكوپيريت  –پيريت  –مگنتيت ) 4  گالن  –كالكوپيريت  –هماتيت ) 3
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 روز چند متر مكعب است؟ به داخل سد در طول يك شبانه
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 آب تجديدپذير در مديريت منابع آبي چيست؟ تعريف -85

  برداري شده از ذخاير آب زيرزميني آب بهره) 2    آب مصرفي نفوذ كرده به اعماق زمين) 1
  آب مصرفي جايگزين شده توسط چرخة آب) 4  آب محبوس شده در اعماق زمين) 3

 اند؟ ترتيب از قديم به جديد، كدام هاي تأثيرگذار در شكل زير، به ترتيب تنش -86
aaaaaaaa
aaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

  
  كششي   –) فشاري 4  كششي   –برشي ) 3  برشي  –كششي ) 2   فشاري -كششي ) 1

 اند؟ سنگ در محيط بسته خشك شده كدام مورد از عوارض مصرف غذاهايي است كه با حرارت زغال -87
    ستگاه ايمنيمشكالت د) 2     ها پوسيدگي دندان) 1
  شدن كف دست و پاها  شاخي) 4    گوارشي اختالالت) 3

 بخشي از يك تاقديس درنظر گرفته شوند؟ توانند نميترتيب، در صورت داشتن چه سني  سنگ و شيل در شكل زير به هاي ماسه اليه -88
  كامبرين – سيلورين )1
  اردوويسين – كرتاسه) 2
  پرمين – دونين) 3
  سيلورين – كربونيفر) 4
  

 : جزاقيانوسي هستند،  هاي ميان كوه همة موارد نتيجة خروج مواد مذاب از محور مياني رشته -89
  هايي به نام توف  ) تشكيل سنگ2  ) تشكيل پوستة جديد اقيانوسي 1
  هاي اقيانوسي  كره به هم در محل گودال هاي سنگ ) برخورد ورقه4  گذاري در زمين  ) تداوم فرسايش و رسوب3

 ، امتداد يكساني دارند؟شدهبرده  دو گسل نامه گزين  كدامدر  -90
  هليل رود، خاورنه ) 2    بافت، ارس –دهشير ) 1
  ترود، نايبند ) 4    زاگرس رونه،د) 3
  

دقيقه 10 وقت پيشنهادي :  
  كل كتاب :شناسي زمين
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 محل انجام محاسبات 

  

22هاي معادلة  هاي كدام معادله، قرينه و معكوس جواب  جواب - 91 3 1 0x x   است؟ 

1 (x x2 3 2 0       2 (x x2 3 2 0       
3 (x x2 3 2 0       4 (x x2 3 2 0     

2معادلة  هاي تعداد جواب -92
1 1 1 11 x
x x x x
   

 
 ؟كدام است، 

  سه ) 4   دو) 3  يك) 2  صفر )1

2هاي معادلة  مجموع جواب -93 22 2 1x x (x )   كدام است؟ 
1( 2  2 (2-  3 (1-   4 (1  

 ؟نيستكدام گزينه يك قضية دوشرطي  -94
  ها صفر باشد. ) تعدادي دادة آماري با هم برابر هستند، اگر و تنها اگر واريانس آن1
  ها برابر باشد. نهشت هستند، اگر و تنها اگر، مساحت آن هم) دو مثلث 2
  خط نيمساز است، اگر و تنها اگر ميانه باشد. االضالع يك پاره مثلث متساوي در) 3
  خط يكسان باشد. خط است، اگر و تنها اگر فاصلة آن از دو سر پاره اي روي عمودمنصف يك پاره ) نقطه4

xدر شكل مقابل، حاصل  -95 y كدام است؟ 
1( 32    
2 (24    
3 (30    
4 (33    

 واحد، فاصلة يك رأس از قطر واصل دو رأس مجاورش كدام است؟ 1و  3در يك مستطيل به طول اضالع  -96

1( 3
10

   2 (1
10

  3 (1
5

  4 (2
5

    

اگر  -97
1

239 2 1x(log )   ،3تعريف شدة گاه حاصل عبارت  آن باشد
8

log(x )
log( x)

 كدام است؟ 

1( 3
2   2 (1

3  3 (2
3  4 (1

2    

2ع اگر نمودار تاب -98
x bf (x) a log    3به شكل زير باشد، طول نقطة برخورد اين تابع با خطy  برابر با كدام گزينه است؟ 

1( 6     
2 (7    
3 (8    
4 (9   

 ها كدام است؟ و سوم آن باشد، اختالف چارك اول 10برابر  aو  2و 3 ،4 ،7 ،12، 37هاي  اگر ميانگين داده -99
1( 5   2 (3  3 (8  4 (9    

و  1CVهـا   ها (كه غيرصفر است) جمع كنيم، ضريب تغييرات آن را با ميانگين آنها  داده  همةتعدادي دادة آماري نابرابر در اگر  - 100

2شود. حاصل  مي 2CVدر ميانگين ضرب كنيم، ضريب تغييرات ها را   دادههمة اگر 
1

CV
CV

 كدام است؟ 

1( 1   2( 1
 تواند مقادير مختلفي باشد. ها، مي بسته به داده) 4  2) 3   2

  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   166تا  153و  118تا  95، 46تا  11هاي  صفحه:2رياضي

y

x
-1
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 محل انجام محاسبات 

 
انـد.   نـام كـرده   نفر در هر دو كالس ثبت 8نفر در كالس فيزيك و  42نفر در كالس رياضي،  28، يك دبيرستانآموز  دانش 74از  - 101

 اند؟ نام نموده ها ثبت فقط در يكي از كالس ،آموزان چند نفر از دانش

1 (34  2( 54   3( 12    4( 20    
 ها در شكل دهم كدام است؟ در الگوي زير، تعداد دايره - 102

1 (55    
2( 65    
3( 45      
4( 50    

دنبالة هندسـي صـعودي دهنـد. در    يك تشكيل  ،ايم كه شش عدد حاصل كرده درج، چهار عدد به شكلي 486 و 2عدد دو بين  - 103
 اي حاصل، واسطة حسابي جملة دوم و سوم كدام است؟ جمله دنبالة شش

1 (4  2( 18   3( 12  4( 14    

2اگر  - 104 0a a   ،هاي زير درست است؟ يك از مقايسه كدامگاه  آنباشد 

1 (a a3 4   2( a a
1 1
3 5  3( a a2 3   4( a a3 2  

1xخط اگر  - 105  2 مفروض محور تقارن سهمي 2 3y kx k x k    ،3شكل سـهمي  گاه  آنباشد 2 2y k x k x k     مطـابق
 كدام گزينه است؟

1 (  2(   3(   4 (  

22yكه نمودار تابع درجه دوم  اي بازهترين  بزرگ - 106 x ax b     در آن باالي محورx1 صورت بهست، ها 5( , )    اسـت. حاصـل
4 5b a كدام است؟ 

  4) 4  20) 3  ) صفر2    - 29) 1
2نامعادلة   جواب مجموعة - 107 1 5x x x x     ه است؟بازكدام 

1 (( , )10 2   2 (( , )10 4  3 (( , )0   4 (( , )0  
 ؟آن تكراري باشدكه حداقل دو رقم  ساختتوان  رقمي مي چند عدد سه 0 ،2 ،4 ،6 ،8با ارقام  - 108

1 (40     2 (48  3 (52  4 (65  
هاي اين  شدة تاس اندازيم. مجموع تمام اعداد رو شده، مجدداً تاس مي به اندازة عدد رودر ادامه كنيم و  را پرتاب مي سالميك تاس  - 109

 باشد؟ تواند ميمتفاوت  طبيعي فرايند، چند عدد
1 (39   2 (40  3 (42  4 (41  

 دقيقاً يكسان است؟ ،شده ذكردر كدام گزينه نوع هر دو متغير  - 110
  ) وزن گوسفندان دامداري، تعداد گوسفندان دامداري  2 بردن از تماشاي فوتبال   ) انواع هواپيما، ميزان لذت1
  هاي سارا هاي سارا، تعداد مداد رنگي ) رنگ مداد رنگي4  مردم تهران، سرعت خودرو) شاخص تودة بدن 3

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   170تا  152، 140تا  118، 93تا  47، 27تا  2هاي  صفحه :1رياضي
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  نخاع ...................... يپشت شةياز ر يورودعصبي  اميهر پ - 111

  .شود يانعكاس م ي) باعث شروع نوع2       وارد شده است.  يكريپحواس  يها رندهي) از گ1
 .شود ينخاع م يوارد بخش خاكستر تي) با دندر4               .شود يمنهايي ) در نخاع پردازش 3

 كند؟ ضربان قلب را تنظيم مي هاي عصبي خودمختار واسطة پيام عصبي رشته كه به كدام گزينه دربارة هر مركزي در مغز انسان درست است - 112
  شود. ) مركز تنظيم تنفس نيز محسوب مي2  ) باالتر از پيازهاي بويايي قرار گرفته است.1
 هاي بدن است. انعكاس مةه) مركز 4  ها قرار گرفته است. تر از تاالموس ) پايين3

 دهند؟ زمان با يكديگر رخ مي تم همطور ح هاي زير، در يك انسان سالم و بالغ به يك از گزينه وقايع موجود در كدام - 113
  از كوريون HCGتشكيل جدار لقاحي و ترشح  )2 از هيپوفيز پيشين LHتشكيل موروال و افزايش ترشح ) 1
  تشكيل بند ناف و كاهش ميزان ترشح پروژسترون ) 4 عمل جايگزيني بالستوسيستهاي در رحم و شروع  خوردگي ) افزايش چين3

 كدام عبارت در مورد پاسخ هايي از جنس دفاع در گياهان صحيح است؟ - 114
  .وندش يم مستقيم چرخة كربسموجب توقف  ديانيدار، با آزاد كردن سديانيس باتيترك) 1
  كه در محافظت از آنها نقش دارند. كنند يترشح م يباتيدر پاسخ به زخم، ترك اهانيگ يبعض )2
  .كند يسالم را مقاوم م يها كه بافت شود يرها م دياس كيليسيسال روس،يآلوده به و يها اختهياز  )3
  .گردد يها م مورچه كه موجب حملة زنبورها به شود يم ديتول يباتيترك ا،يآكاس يها با باز شدن گل) 4

 شود. بهره گرفته مي ......................كار رفته در  به ......................از  ......................براي تكثير رويشي  - 115
  خوراكيتكثير پياز  –يافته  ساقة تخصص –زميني برخالف زنبق  ) سيب2 روش خوابانيدن  –اندام رويشي  –فرنگي همانند آلبالو  توت) 1
  تكثير زنبق  –يافته  ساقة تخصص –زميني  ) نرگس برخالف سيب4 روش خوابانيدن  –اندام رويشي  –فرنگي  الله همانند توت) 3

  هاي دوك تقسيم، در ياختة مريستم رأسي گندم درست است؟ كدام گزينه دربارة رشته - 116
  شوند. تشكيل مي استوانة عمود بر هم در مرحلة پروفاز ميتوز  درپي حركت يك جفت) 1
  شوند. هاي دوك بلند، و بعضي ديگر كوتاه مي ميتوز، بعضي از رشته مرحلة قبل از آنافازدر  )2
  ها نقش دارند.  هاي متصل به سطح شبكة آندوپالسمي در توليد آن ريبوزوم )3
  يابند.  طول يكساني دارند و تا صفحة مياني ياخته ادامه ميدر طول تقسيم ها  همة آن) 4

 شود، ون دارد و از غدد مغزي ترشح نمير ارتباط با هر هورموني كه در بدن فردي سالم و بالغ اثري مخالف انسولين بر قند خد - 117
 كدام عبارت درست است؟

  شود. زا به درون خون آزاد مي ) در پاسخ به شرايط تنش1
  شود. اي اندك توليد و ترشح مي با فضاي بين ياختهپوششي هاي  ياخته توسط) 2
  گيرد. اي كه به اندازة نخود در مغز است، صورت مي ) ترشح آن بدون تأثير فعاليت غده3
  دهد. هاي قرمز به نوعي يون را تغيير  گويچه دار آهن، ميزان اتصال پروتئين تواند مي) 4

 كند؟ طور صحيح كامل مي كدام گزينه جملة زير را به - 118
دهد در هر فرد سالم  ريز هيپوفيز پيشين رخ مي هاي درون هاي مربوط به توليد آن در ياخته كه بيان ژن ......................  هورمون «

 »پس از سن بلوغ نقش داشته باشد. ......................تواند در  مي
  نمو دستگاه عصبي مركزي   –محرك تيروئيدي  )2    تنظيم فرايندهاي توليدمثل   –پروالكتين ) 1
  تا چندسالهاي دراز حتي  افزايش طول استخوان –رشد ) 4  ريز پستاني  ر از غدد برونخروج شي –توسين  اكسي) 3

 يابند. ترتيب ...................... و ...................... افزايش و كاهش مي نابالغ، بهسالم و  ...................... در بدن فردافزايش ترشح هورمون  ر اثرب - 119
  ميزان خاصيت اسيدي خون  –رودة باريك توسط اسيد   ديدگي ديوارة احتمال آسيب –سكرتين ) 1
  ميزان برداشت كلسيم از بافت استخواني  –ها  ميزان بازجذب كلسيم در كليه –تونين  كلسي )2
  هاي موجود در دستگاه ايمني  ميزان فعاليت ياخته –ميزان نيروي وارد به ديوارة سرخرگ آئورت  –آلدوسترون ) 3
  بيماري مالتيپل اسكلروزيس عالئم احتمال بروز  –هاي اسمزي هيپوتاالموس  احتمال تحريك گيرنده –زول كورتي) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت در ارتباط با حواس ويژه در انسان  - 120
  هاي موجود در درون كرة چشم انسان داراي عملكرد غيرارادي بوده و ياخته هاي تك هسته اي دارند. همة ماهيچه) 1
  اند. ژالتيني درارتباط  پوششهاي خود با  واسطة مژك شوند به هايي كه در بخش دهليزي گوش مشاهده مي ترين ياخته راوانف )2
  شود. متفاوت مشاهده مي اي هها با انداز هاي نگهبان و گيرندة چشايي، گروهي از ياخته ) در يك جوانة چشايي عالوه بر ياخته3
  استخوان موجود در سقف حفرة بيني عبور كنند. منفذتوانند پس از عبور از غشاي پايه و بافت پيوندي، از يك  مي بويايي هاي ه) چند آكسون گيرند4

 دقيقه  25 :هاي گواه) سؤال هاي طراحي + (سؤالوقت پيشنهادي   كل كتاب: 2شناسي زيست
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اند و  وجود آمده هايي كه درطي مراحل ايجاد كيسة روياني از يك ياختة هاپلوئيدي به در گياهان نهاندانه ديپلوئيدي، همة ياخته - 121
 ............. به يكديگر شباهت و ازنظر ...................... با يكديگر تفاوت دارند..........تنها يك هسته دارند از نظر 

  توانايي انجام لقاح   –ترين ياختة كيسة روياني  ) مجاورت با بزرگ2  هاي هر هسته   تعداد كروموزوم –هاي همتا  داشتن كروموزوم) 1
  عدد كروموزومي هسته   –ها  تعداد ميانك (سانتريول)) 4  گيري  محل شكل –گيري رويان  نقش اصلي در رشد و شكل) 3

 بالفاصله پس از تشكيل دانة درخت بلوط، رويان آن چه وضعيتي دارد؟ - 122
  شرايط مناسب براي رشد و نمو و ايجاد دانه رست را دارد. )2 انجامد. ها به ايجاد ساقه و ريشه در آن مي تقسيم سريع مريستم) 1
  گيرد. سه سامانة بافتي در آن شكل مي ،با شكاف پوستة دانه) 4 رسد. هاي آن به حداقل مي اختهتجزية قند گلوكز توسط ي) 3

 كند؟  درستي تكميل مي  كدام گزينه عبارت زير را به - 123
 »تواند ......................  ...................... بر ...................... دارد، ميهر هورمون گياهي كه اثري مخالف « 

  سمت نور نقش داشته باشد. شدن ساقة گياهان به در خم –هاي جانبي  رشد جوانه –سيتوكينين ) 1
  اكسيد ورودي به پيكر گياهان را كاهش دهد. ميزان كربن دي –رويش دانة غالت  –جيبرلين  )2
  هاي گياهي را افزايش دهد. مدت زمان چرخة ياخته –هاي جانبي  رشد جوانه –اكسين ) 3
  اثر بگذارد.براي ترشح آميالز دار دانه  بر الية گلوتن –مدت زمان نگهداري بخش هاي گياهان –ن اتيل) 4

كه در فرايند چيرگي رأسي نقش رو  چند مورد از موارد زير دربارة هورمون گياهي مؤثر در فرايند مربوط به شكل روبه - 124
 صحيح است؟ ندارد،

  شود. هاي داراي استحكام زياد گياه مي وجب رشد سريع بخشگياه به قارچ مولد آن مرست  دانهالف) ابتالي 
  .نقش داردتشكيل الية محافظتي در سمت شاخه  درب) افزايش اين هورمون نسبت به اتيلن 

  شود. دار آندوسپرم مي از الية گلوتنآميالز هاي گوارشي  موجب آزادشدن آنزيمفقط ج) 
  شود. ها مي زني دانه افزايش جوانهد) افزايش آن با اثري مخالف آبسيزيك اسيد موجب 

1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  
 كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 125

  »دارد. ......................اكسيد، با خون رگ  دي بندناف جنين انسان ازنظر ميزان كربن ......................خون « 
  ماهي، شباهت   ورودي به مخروط سرخرگي در كوسه –) سياهرگ 1
 ورودي به سياهرگ باب كبدي انسان، تفاوت –) سرخرگ 2
 خروجي از دهليز راست قلب قورباغه، تفاوت  –) سرخرگ 3
  خروجي از كالفك كليوي انسان، شباهت –) سياهرگ 4

 ز دارد، درست است؟هاي روشن ري ياخته (سيتوپالسمي) با دانه كدام عبارت، دربارة نوعي ياختة خوني كه هستة چندقسمتي و ميان - 126
  خوار تبديل شود. تواند پس از تغيير، به نوعي درشت مي) 1
  خطر واكنش نشان دهد. شود تا دستگاه ايمني به مواد بي در مواردي باعث مي )2
  كنند. ها نقش خود را ايفا مي در مراحل التهاب، پس از عملكرد ماستوسيت) 3
  اندازد. اي ديگر به راه مي اي را در ياخته ريزي شده ، مرگ برنامهكمك نوعي بسپار (پليمر) خود در مواردي به) 4

 ......................توان گفت  ها در خارج از خون، مي هاي حاصل از تمايز مونوسيت در مورد ياخته - 127
  هاي بيگانه را دارد. هر ياخته، تنها وظيفة شناسايي و نابودي ياخته) 1
  خاطره ندارند.  هاي لنفوسيت كردن ياخته ها هيچ نقشي در فعال اين ياخته )2
  بلعد. بري كرده و مي ها، بخشي از ميكروب را درون  هر ياخته در فرايند نابودي ميكروب) 3
  يابد. ها افزايش مي ها در نابودي ميكروب دنبال تزريق سرم به بدن، ميزانِ فعاليت اين ياخته به) 4

 درستي بيان شده است؟ با بافت استخواني متراكم و اسفنجي بدن انسان، بهترتيب در رابطه  چه تعداد از موارد زير به - 128
  باشد. هاي سازندة ياختة ميلوئيدي مي فاقد ياختهالف) 

  هاي سيتوپالسمي است. خوارها، داراي رشته ياخته هاي آن همانند برخي بيگانهب) 
  هاي هدف هورمون اريتروپويتين است. ج) در تماس با ياخته

  ياختة خود را دارد. ي آن توانايي تشكيل پيوند اشتراكي در مياند) ياخته ها
1 (3 – 3  2( 2 – 2  3 (4 – 2  4 (3 – 4  
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 كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 129
  » ......................بازو،  ......................هاي ماهيچة  ، در ياختهشود درطي فرايندهايي كه منجر به شكل مقابل مي« 

    شود. ، اتصال سر ميوزين به اكتين سست ميADPبه  ATPبا تجزية مولكول  –پشت ) 1
  شوند. هر ساركومر به هم نزديك مي Zهاي ميوزين به اكتين، خطوط  با اتصال پروتئين –جلوي  )2
  آيد. از سر ميوزين، رشتة اكتين همراه با سر ميوزين به حركت درمي ADPبا جداشدن  – پشت) 3
  شوند. هاي كلسيم از شبكة آندوپالسمي آزاد مي هاي خود، يون با اتصال ناقلين عصبي به گيرنده –جلوي ) 4

 نشان داده شده است؟» ؟«در شكل زير با عالمت  كدام گزينه در ارتباط با بخشي از ساختار شبكيه درست است كه - 130
  اند. هرسه الية كرة چشم قابل مشاهده) 1
  اند. هاي خوني واجد خون فاقد اكسيژن قابل مشاهده رگ )2
   هايي با توانايي توليد مادة حساس به نور وجود دارد. ياخته) 3
   د.شون اي ديده مي هاي عصبي دوركنندة پيام از جسم ياخته رشته) 4
 
  
  

  
     .»اولين بخش زندة چشم كه باعث همگرايي مي شود، . . . . «كند؟ كامل مي نادرسترا به صورت  چند مورد جملة مقابل - 131

  نابودكنندة برخي باكتري ها است.        و ) در سطح خود داراي آنزيم تخريب 1
  عمل تطابق در چشم شود.تواند منجر به  ) با تغيير در شكل خود مي2
  تواند باعث عدم تمركز پرتوهاي نور بر روي يك نقطة شبكيه شود.          ) مي3
  شود كه از عروق خوني منشأ گرفته است.  ) توسط مايعي شفاف تغذيه مي4

    كدام عبارت در مورد انسان درست است؟ - 132
  دهد. مقدار گلوكز خون را كاهش ميهاي كبدي،  طور معمول، انسولين، فقط با تأثير بر ياخته ) به1
  يابد. هاي خود، ميزان كلسيم خون افزايش مي ) در پي اتصال يك هورمون مترشحه از تيروئيد به گيرنده2
  يابد. هاي زنده كاهش مي ياخته در خون فرد بالغ، ميزان مصرف انرژي درT4وT3هاي ) به دنبال افزايش بيش از حد هورمون3
  يابد. هاي قرمز، افزايش مي گويچه ساختارهاي خود، فعاليت نوعي آنزيم در  هاي تيروئيدي به گيرنده ) در پي اتصال هورمون4

    اي انسان ..........سينه ةدر ساختار ماهيچ - 133
  اند.آندوپالسمي احاطه شده ة) تارها با شبك1
  سته و ميتوكندري است.) هر تارچه شامل تعدادي ه2
  تارها را در بر گرفته است. اي، مجموعة) بافت پيوندي رشته3
  اند.هاي ضخيم در دو انتهاي ساركومر قرار گرفتههاي نازك در مركز و رشته) رشته4

 »شوند. مي ......... هايي كه در خط دوم دفاعي بدن نقش دارند، همگي پروتئين«است؟  مناسب مقابل كدام عبارت براي تكميل جملة - 134
   ي ايمني بدن، توليد يافته هاي تخصص توسط ياخته )2             زا به بدن، توليد و ترشح           پس از ورود عامل بيماري )1
 يد تول ياختهبه دنبال فعاليت آنزيم رنابسپاراز در  )4   ها            زا، سبب مرگ آن با آسيب زدن به عوامل بيماريمستقيماً  )3

  پس از آن ...........در مرحلة شود كه اي آغاز ميهاي دوك، مرحلهدر ميتوز، بالفاصله پس از تشكيل رشته - 135
    شوند.هاي در سطح استوايي ياخته رديف مي) كروموزوم2  شوند. ها متصل ميهاي دوك به كروموزوم) رشته1
  .كنند شدن مي شروع به فشرده، ضخيم و كوتاههاي كروماتيني ) رشته4    كنند.ها به دو طرف ياخته حركت مي) سانتريول3

    ..............  پردة كوريون - 136
  آيد. جايگزيني پديد ميعمل از  يش) پ2    ) در حفظ جسم زرد دخالت دارد.1
  شود. ) به دنبال تشكيل جفت ساخته مي4    جنيني است. ةهاي زايند اليه ) منشأ3

    هر زنبور عسل ............ - 137
  آورد. ميتوز گامت به وجود مي ) فاقد قدرت بكرزايي، به وسيلة1
  آورد. تقسيم ميوزگامت به وجود مي حاصل تقسيم زيگوت، به وسيلة )2
  اي براي توليد مثل است. هاي تخصص يافته داراي قدرت بكرزايي، داراي اندام )3
  رد.ب هاي هر والد را به ارث مي حاصل از لقاح، نيمي از كروموزوم )4

آزمون شاهد (گواه)  كل كتاب: 2شناسي زيست

?
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    ......... الزاماً .........  در همة - 138
 شود.  زا و اسپرم انجام نمي لقاح بين تخم -هاي بدون دانه ) ميوه1
 ماند. دانه باقي مي آندوسپرم به عنوان ذخيرة -دار ل) گياهان گ2
 رود. رويان قبل از تكميل نمو خود از بين مي -هاي بدون دانه ) ميوه3
 گردد. پس از يك توقف در رشد رويان، دانه رست تشكيل مي -ويان با توانايي رشدداراي ر دار ) گياهان دانه4

      كنند؟  تكميل مينادرستي زير را به طور  چه تعداد از موارد، جملة - 139
  ».استهر گياهي كه ......... جزء گياهان ......... «

  يك ساله   -كند الف) قبل از مرگ تنها يك بار گل توليد مي
  دو ساله   -كنند رويشي گل و دانه توليد مي ةب) در دومين دور

  يك ساله -ج) در يك سال مراحل رشد خود را تكميل كنند
  چند ساله   -كند بعدي رشد خود را در ريشه ذخيره مي مواد غذايي مورد نياز براي دورةد) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ضعيت ..........، در حالت ..........دهي آن تحت تأثير طول روز قرار دارد، هر گاه در وهر گياهي كه گل - 140

  دهد.نوري گل نمي شب بلند شكسته شده با جرقة -دهد) روز بلند گل 1
  دهد.نوري نيز گل مي شب بلند شكسته شده با جرقة –هد ) شب بلند گل د2
  دهد.روز كوتاه گل نمي –نوري گل دهد  ) شب بلند شكسته شده با جرقة3
  دهد.روز بلند و كوتاه نيز گل نمي –نوري گل ندهد  رقة) شب بلند شكسته شده با ج4

  
 است؟ نادرستدر يك انسان سالم و بالغ تباط با ساختار ديوارة رودة باريك ركدام مورد در ا - 141

  اي حلقوي وجود دارد. عصبي در آن، الية ماهيچههاي  بين دو شبكه از ياخته) 1
  پذير وجود دارد. آن نوعي بافت پيوندي انعطافهاي  در همة اليه) 2
  هاي ميكروسكوپي سطح دروني آن، حاوي بيش از دو نوع ياختة پوششي است. چين) 3
  هاي عصبي وجود دارد. اي از ياخته در دومين اليه از بيرون همانند دومين اليه از داخل، شبكه) 4

 ؟نيستشود، صحيح  شدت در آن تنظيم مي مواد به تبادلكدام گزينه در ارتباط با نوعي مويرگ كه  - 142
  هايش وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي بين ياخته) 2  دارد.ة بزرگ غشاي پاية كامل و فاقد حفر) 1
  شود. ها مشاهده مي ماهيچهدر ها و  در اطراف حبابك) 4 هايش منفذ داشته باشد. ممكن نيست در بين ياخته) 3

 بيان شده است؟ استخراج و به گياهان منتقل كرد، درستنيتروژن را  كنندة توان ژن تثبيت مي ها ز آنكه اهايي  كدام عبارت دربارة باكتري - 143
  توانند آمونيوم توليد كنند. با استفاده از مواد آلي مي) 2  كنند. آزاد زندگي ميصورت  بهصورت همزيست با گياه و يا  به) 1
    نقش دارد.  انتمام آمونيوم مورد نياز گياه تأميندر ) 4  د.در تبديل آمونيوم به نيترات در درون خاك نقش دار) 3

 است؟ نادرستهاي خوني در انسان  ترين ياخته كدام عبارت، دربارة فراوان - 144
  شود. ها از پروتئين هموگلوبين پر مي ياختة آن ميان) 1
  ها در خون، انتقال گازهاي تنفسي است. نقش اصلي آن) 2
  .رود ميكبد  فقط بهها، همواره  آهن آزادشده از تخريب آن) 3
  دهند. ) در هنگام تشكيل در مغز استخوان، هستة خود را از دست مي4

 ؟اند مربوط به ساقة گياه ذرت باشدتو كدام شكل زير مي - 145
  
  
1                       (  2                      (  3                        (  4  ( 
 
 

 دقيقه  15 وقت پيشنهادي :  كل كتاب : 1شناسي زيست
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 ...................... آوندساز، (مريستم)  الد ساز برخالف بن پنبه چوب(مريستم) الد  ، بنو چوبي اي در ساقة يك گياه دولپه - 146
  هاي فاقد پروتوپالست را دارد. توانايي توليد ياخته) 2 ، نقش دارد.هاي مسن درخت ر ساختن پوست اندامد) 1
  شود. از سرالد نخستين تشكيل مي حاصلهاي  ) پس از ايجاد بافت4 د.در ايجاد نوعي سامانة بافت پوششي در گياهان دولپه نقش دار) 3

 ...................... ، تر آن ها هايي تشكيل شده است كه بيش ديوارة قلب، از ياخته  ترين الية ضخيم - 147
  شوند. ض ميبيش از يك هسته دارند به شكل غيرارادي منقب) 2 دارند.ها نقش  هاي بين دهليزها و بطن هدر ساخت دريچ) 1
  هاي سيني نقش اساسي دارند. در استحكام دريچه) 4 اي با هم ارتباط دارند. ازطريق صفحات درهم رفته) 3

 دهد. ......................، لزوماً ...................... رخ ميدنبال  دار فاقد ياخته هاي معبر در ريشه، به در گياهان گل - 148
  كمك اسمز از انتهاي آوند چوبي خروج آب به –حفظ جذب آب از ريشه هاي هوايي و  شدن روزنه بسته) 1
  هاي مصرف   هاي منبع در تأمين مواد غذايي محل عدم توانايي محل –تبديل سرالدهاي رويشي به زايشي ) 2
  توقف كامل عامل اصلي انتقال شيرة خام در گياه –هاي پوششي فتوسنتزكننده  خروج آب از ياخته) 3
   ها طريق پالسمودسمحركت مواد فقط از  –هاي آندودرم ريشه  شده به ياخته د جذبرسيدن موا) 4

 در رابطه با هر گرهي از شبكة هادي قلب كه در ديوارة دهليز راست مشاهده مي شود، چند مورد صحيح است؟ - 149
  شوند. هاي آن قبل از شكل گيري كامل قلب آغاز مي ياخته* انقباضات 

  دهد. خودمختار، سرعت انقباض خود را تغيير مي عصبيدرپي پيام عصبي دستگاه * 
  باشد. هاي قلبي در يك فرد سالم مي * محل شروع تكانه

  شوند. هاي اكليلي تغذيه مي هاي آن توسط رگ * ياخته
1 (1  2(2  3(3  4(4 

 ........................ روزنه ....................، روزنه علفي و زنده طور معمول در يك گياه به - 150
  هاي گياهي پوشيده شده توسط پوستك قابل مشاهده هستند. در تمامي اندامهوايي،  –آبي همانند ) 1
  هاي قندي است. هاي نگهبان خود قادر به تثبيت كربن در ساختار مولكول ياخته در آبي، –) هوايي برخالف 2
  شود. وجود در آوندهاي واجد ليگنين ميبا خروج آب موجب حفظ حركت و پيوستگي تركيبات مهوايي،  –آبي برخالف ) 3
  دهد. روز تغيير مي هاي نگهبان خود، ميزان خروج آب از گياه را در طول شبانه دنبال تغيير پتانسيل آب ياخته بهآبي،  –مانند ههوايي ) 4

 ؟، چند مورد از موارد زير رخ مي دهدRبراساس نوارقلب يك فرد سالم و بالغ، بالفاصله بعد از قلة موج  - 151
  يابد.   به دهليزها، فشار خون درون آنها افزايش ميسياهرگي درپي بازگشت خون  الف)
  شود. ها آغاز مي تر قلب، انقباض بطن شنيدن صداي طوالني بعد از )ب
  ماند. ها براي مدت كوتاهي ثابت مي حجم خون درون بطن )ج
 يابد. تر قلب، افزايش مي فشار خون درون حفرات بزرگ )د
1 (1  2(2  3(3  4( 4  

 ...................... ،شود آسيب ديده و مرده انجام مي قرمز هاي خوني هر اندامي از بدن انسان كه در آن تخريب ياخته - 152
  دفاع اختصاصي بدن است.اصلي هاي  مركز توليد ياخته) 1
  دخالت دارد.(هماتوكريت) پيك شيميايي در تنظيم خون بهر نوعي با ترشح ) 2
  هاي قرمز را داشته است. ني توانايي توليد گويچهدر دوران جني) 3
  هاي قرمز است. كنندة آهن آزادشده طي تخريب گويچه ذخيره) 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جملة زير را به - 153
 »طع ...................... طور ق ......................، بهقرار دارد و در حفرة شكمي طور كامل  كه بهدر بدن انساني سالم و بالغ، اندامي « 
  گذارد. هاي قرمز اثر مي بر سرعت توليد گويچهموجود در صفراي خود ترشحات  در –باشد  هاي صفرا مي سازندة آنزيم) 1
  باشد. پروتئازهاي غيرفعال در بدن مي  كنندة تنها اندام ترشح –گيرد  تحت تأثير هورمون سكرتين قرار مي) 2
  ريز سازندة هورمون است. هاي درون داراي ياخته –و ورود به لولة گوارش را دارد  كربنات بي  توانايي توليد) 3
  هاي عصبي است. اي ديوارة خود داراي شبكة ياخته در الية ماهيچه –پانكراس قرار دارد به در سطحي باالتر نسبت ) 4
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 ؟، چند مورد صحيح استدر رابطه با فعاليت دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ - 154
  ها نقش دارد. ها همانند جذب آن الف) صفراي توليدشده در كبد، در گوارش چربي

  شوند. گليسيريدها، در كبد ذخيره مي هاي محلول در آب همانند تري ب) برخي ويتامين
  ، در گوارش نهايي غذا نقش دارد.كند شروع به نمو ميج) نخستين اندامي از لولة گوارش كه در جنين 

     شود. اي صاف مشاهده مي هاي ماهيچه هاي خوني، يك رگ لنفي و ياخته پرز رودة باريك، رگدر مركز هر د) 
1 (4  2(3  3(2  4(1  

 كدام عبارت زير صحيح است؟در ارتباط با لولة گوارش ملخ،  - 155
  باشد. محل انجام گوارش مكانيكي مي ،دان قرار دارد، تنها بخشي از لولة گوارش كه بالفاصله پس از چينه) 1
  باشد. بخش حجيم انتهاي مري، محل شروع گوارش مكانيكي و شيميايي مواد غذايي گياهي مي) 2
  شد، توانايي ترشح آنزيم نيز دارد. با آمينواسيدها و گلوكز ميمحل اصلي براي جذب محلي از لولة گوارش كه ) 3
  باشد. ي دندانه و توانايي ترشح آنزيم ميها، در لولة گوارش، در ديوارة خود دارا كربوهيدراتشيميايي محل شروع گوارش ) 4

 ...................... ،كند داران انرژي بيشتري مصرف مي مهرهگروهي از مهره داران كه نسبت به ساير  - 156
  در ساختار هر يك از پاهاي خود داراي پنج انگشت هستند.) 1
  دارد.انسان  نمشابه زند زيرين و زند زبرياندام حركتي جلويي خود، دو استخوان در ) 2
  ها شكل گرفت. نخستين جانوراني هستند كه گردش خون مضاعف در بدن آن) 3
  شوند و در پراكنش ميوه نقش دارند. افشان را شامل مي بيشترين تعداد جانوران گرده) 4

 »، قطعاً ...................... ن سالم و بالغانسا ...................... در مجاري تنفسيهر « كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت مقابل را به - 157
  كند. مي سمت حلق هدايت ها را به هاي خود ناخالصي با مژك –ياختة مژكدار ) 1
   در تبادل گازهاي تنفسي با خون نقش دارد. – بخش داراي عامل سطح فعال) 2
  .گيرد قرار ميبا بخشي از هواي جاري طي دم عادي  مجاورتدر  –بدون غضروف  بخش) 3
  فرستد. ميالنخاع پيام  به بصل، پي كشش بيش از حد در –صاف  هاي بخش داراي ماهيچه) 4

 ؟كند تكميل ميمناسب  طور را بهعبارت زير چند مورد،  - 158
 ..... »................. طور حتم به آيند، درمي  ...................... به انقباضاي  دنده هاي بين ، هرگاه ماهيچهسالم در انسان« 

  شود. ها خارج مي ها از شش همة هواي موجود در حبابك –الف) داخلي 
  شود. كاسته ميهم هاي شكمي  از طول ساركومرهاي تارهاي ماهيچه –ب) داخلي 
  دهد كه ماهيچة ديافراگم نقش اصلي را در آن برعهده دارد. فرايندي رخ مي –ج) خارجي 
  تر از مقدار هواي جاري است. رسد، كمي كم اي مي همقدار هوايي كه به بخش مبادل –د) خارجي 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   بيان شده است؟ نادرستي كدام گزينه درارتباط با شكل مقابل به - 159

  است. 1تر از سرخرگ شمارة  كم 2ميزان گلوكز، آمينواسيد و اوره در سرخرگ شمارة ) 1
  گيرد. صورت غيرفعال صورت مي و به 3بخش ورود مواد به درون گرديزه (نفرون) همواره ازطريق ) 2
  هاي پوششي تشكيل شده است. همانند بخش خارجي آن از ياخته 4الية داخلي بخش شمارة ) 3
  .خون حاوي اكسيژن داردخوردة دور و نزديك  هاي پيچ در اطراف لوله 5بخش شمارة ) 4

 ؟دهند طور حتم رخ مي ها به كدام اتفاقبه طور معمول در نوزاد انسان، با فعال شدن انعكاس تخلية ادرار،  - 160
  هاي كششي مثانه تحريك گيرنده –ميزراه  خارجي افزايش طول ساركومرها در بندارة) 1
  اه رانقباض غيرارادي ماهيچة بندارة داخلي ميز –ورود ادرار به ميزراه ) 2
  به استراحت درآمدن بندارة داخلي ميزراه –افزايش شدت انقباض مثانه ) 3
  هاي ميزراه جدايي ارادي اكتين و ميوزين در يكي از بنداره –وج ادرار از مثانه ) خر4

1 3
2
4

5
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درصد  125بدون تغيير عالمت  Bاندازة بار الكتريكي كرة رساناي   تماس دهيم، Bرا با كرة رساناي  Aاگر كرة رساناي  - 161
تعداد  Bيابد. اگر كرة  افزايش مي 135 e)بوده است؟  Cالكترون گرفته باشد، بار اولية آن چند  10 / C)  191 6 10 

1( /6 4  2 (32  3 (32  4 (/6 4   
برابر،  2ها را  ابعاد صفحات خازن را نصف و فاصلة بين آناگر  .بين دو صفحة يك خازن تخت اختالف پتانسيل ثابتي برقرار است - 162

 كند؟ تريكي ذخيره شده در خازن چند درصد تغيير ميبار الك كنيم، پر  2الكتريكي با ضريب چنين فاصلة بين صفحات را با دي هم
1( 25  2 (50  3 (75  4 (100   

دهد. اندازة كدام بار  نشان مي q2و  q1اي  ميدان الكتريكي را در اطراف دو بار الكتريكي نقطه بخشي از خطوطشكل زير  - 163
 بار، چگونه است؟ روي خط واصل دو Mتر و جهت ميدان در نقطة  بزرگ

1( q2 ،  
2 (q2 ،  
3 (q1 ،  
4 (q1 ،  

متر  برحسب سانتي rاست.   شدهبرحسب فاصله از آن نشان داده  qدر شكل زير، اندازة ميدان الكتريكي حاصل از ذرة باردار  - 164

N.m(kكدام گزينه است؟  مطابقترتيب از راست به چپ  برحسب ميكروكولن به qو اندازة بار  )
C

 
29

29 10  

  9و  45 )1
4/و  45) 2 5  
  9و  50) 3
4/و  50) 4 5  

 
  

100qاي با بار  ذره - 165 C   و جرمmg20  50تندي باm
s

كند. تندي اين ذره در  عبور مي 50Vبا پتانسيل الكتريكي  Aاز نقطة  
 است؟ (تنها نيروي وارد بر ذره نيروي ميدان الكتريكي است.) چند متر بر ثانيه 150Vبا پتانسيل الكتريكي  Bلحظة عبور از نقطة 

1( 30 5  2( 10 29   3( 10 21   4 (150   
 چند اهم است؟ Rاست. مقاومت  3مقاومت  الكتريكي مصرفيبا توان  برابر 27مقاومت  الكتريكي مصرفيتوان  در شكل زير، - 166

1( 18  
2 (9  
3 (3   
4 (6  

  

 190تا  161جواب دهند بايد به سؤال هاي هاي هر دو زوج كتاب فيزيك  سؤالخواهند به  آموزاني كه امروز مي توجه : دانش
  .دهند  پاسخ 2و  1فيزيك 

دقيقه 20وقت پيشنهادي:    كل كتاب :2فيزيك

200

162

rr-5
r(cm)

kN
C

E(       )



  13 :ةصفح    فيزيك – فروردين 7 آزمون -» 6«پروژة  
  

 
 

 محل انجام محاسبات

ها را حذف كنيم تا مقاومت معادل  يك از مقاومت دهد. در اين مدار، كدام ز يك مدار الكتريكي را نشان ميشكل زير قسمتي ا - 167
 ترين تغيير را داشته باشد؟ مدار بيش Bو  Aبين 

1( R1  
2 (R2  
3 (R3  
4 (R4  

  
شكل زير است. بيشينة توان خروجي  مطابقنمودار اختالف پتانسيل دو سر يك مولد بر حسب جريان الكتريكي عبوري از آن  - 168

 اين مولد چند وات است؟
1( 6  
2 (/4 5  
3 (12  
4 (9  

  
Rدر مدار شكل زير، ابتدا  - 169  2  شود؟ درصد افزايش دهيم، توان خروجي مولد چند برابر مي 50است. اگر مقاومت متغير را 

1( 3
16  2 (2

9  

3 (27
32  4 (3

72  

  
 است؟ كدام Bو  Aشكل زير مقاومت معادل بين دو نقطة در  - 170

1( R7
12  2 (R

4  

3 (R  4 (R
3  

  

با مساحت ثابت را كه در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت  حلقه 12با اي  در شكل زير، نمودار شار مغناطيسي عبوري از پيچه - 171
tاين پيچه در بازة زماني ايم. اگر جريان القايي متوسط عبوري از  چرخد، نشان داده مي 1 tتا  0 s2 /برابر  3 A1 باشد،  2

 مقاومت پيچه چند اهم است؟

1( 1
6  

2 (1
4  

3 (1
3   

4 (1
2  

 

A B

R1=6Ω

R2= Ω3

R3= Ω8

R4= Ω4

V(V)

I(A)

6

6
0

r=1Ω

R=2Ω

ε

0/05

-0/05

15
t(s)

(Wb)�

A

B
R

R

R

R R

R

R
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 است؟ نادرستدهد. كدام گزينه  شكل زير انتقال توان الكتريكي از نيروگاه به يك خانه را نشان مي - 172
  شبيه هم است. Bو  Aهاي  نوع مبدل )1
  شود. ) در اين مسير از ولتاژ باال و جريان كم استفاده مي2
  دومين مبدل كاهنده در مسير انتقال است. Cمبدل  )3
  يابد.  انتقال مي acدر اين مسير توان الكتريكي ) 4
 
 
 
  

باشد و از آن جريان  cm30كنيم. اگر طول سيملوله  يدرست م 2cmاي به شعاع مقطع  سيملوله 15mاز سيم نازكي به طول  - 173

2A  چند گاوس است؟ سيملوله  روي محورعبور كند، بزرگي ميدان مغناطيسي درT.m( )
A

   7
0 4 10 

1( 1  2 (10  3( 5  4 (50   
0سيمي به طول  مقابلمطابق شكل  - 174 2/ m  غربي در يك ميدان  –در راستاي شرقي

0مغناطيسي يكنواخت به بزرگي  2/ T طرف جنوب است، قرار گرفته و  كه جهت آن به
0ها  وي كشش هر يك از ريسماناندازة نير 3/ N  است. جريان الكتريكي چند آمپري و به

0ها  كدام سمت از سيم عبور دهيم تا نيروي كشش هر يك از ريسمان 2/ N شود؟ 
1( /2 2/) 2    ، به سمت غرب5   به سمت شرق، 5
  ، به سمت شرق5) 4    ، به سمت غرب5) 3

40qاي با بار  كند. ذره  سويي عبور مي از يك سيم راست و بلند كه عمود بر صفحة كاغذ است، جريان درون - 175 C    و تندي

200m
s

0نقطة  از  5( , m)  در جهت مثبت محورxشود. اگر بزرگي ميدان مغناطيسي حاصل از سيم در نقطة  ها پرتاب مي
 كدام است؟ qگاوس باشد، بزرگي و جهت نيروي مغناطيسي وارد بر بار  300پرتاب بار 

1( N58 5 10 و درونسو  

2( N58 5 10 و برونسو  

3( / N41 6 10 و درونسو  

4 (/ N51 6 5 10و برونسو  
 
 
 

 هاي زير صحيح است؟ يك از تساوي كدام - 176

1( cmkg N
s

 22 20 40  2 (mkg k N
s

 21 10 10   

3 (mg N
s

 22 4 8    4 (mmMg N
s

 22 4 8  

 تخمين مرتبة بزرگي هر دكاسال بر حسب ميكروثانيه، كدام است؟ - 177

1( 1410  2 (1010   3 (1610  4 (1810  

دقيقه 20وقت پيشنهادي:   كل كتاب  :1فيزيك

 Bمبدل Cمبدل
  Aمبدل 

y(m)

x(m)

m

v

5

2m
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1اي كروي وجود دارد كه شعاع حفره  درون يك كرة فلزي، حفره - 178
طور  شعاع ظاهري كره است. اگر درون حفره را از يك مايع به 3

 يابد. چگالي مايع چند برابر چگالي فلز سازندة كره است؟ درصد افزايش مي 2كامل پر كنيم، وزن كره 
1( 13/0  2( /0 54   3 (/0 52  4 (/0 26  

Fمطابق شكل زير، جسمي بر اثر اعمال نيروي  - 179
  روي سطح افقي داراي اصطكاكي به سمت راست در حال حركت است. اگر

037چند ژول است؟  60cmباشد، تغيير انرژي جنبشي جسم پس از طي مسافت  15Nاندازة نيروي اصطكاك  0 8(cos / ) 
1( /5 4  
2 (4/14    
3( 2/10  
4 (15 
 

است.  شدهانرژي پتانسيل كشساني ذخيره  10Jاست و در آن ) فشرده شده 1به فنر افقي ( 2kgاي به جرم  مطابق شكل زير، گلوله - 180
) با انرژي جنبشي گلوله 2اي كه انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر ( )، در لحظه2با رها شدن گلوله و برخورد آن به فنر (

mشود، تندي گلوله چند  برابر مي
s

10(است؟   Ng
kg

 پوشي شود.) ها و مقاومت هوا چشم و از كليه اصطكاك 

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

 شود؟ دقيقه چند كيلوژول انرژي در اين موتور تلف مي 5درصد است. در هر  80و بازدة آن  kW2توان مصرفي يك موتور الكتريكي  - 181
1( 60  2 (120  3 (240  4 (480  

30mاز سطح زمين با تندي اولية  mاي به جرم  گلوله - 182
s

22و بـا تنـدي    شود به سمت باال پرتاب مي  m
s

بـه سـطح زمـين بـاز      
رفـت؟ (انـدازة نيـروي     متر بـاالتر مـي  حداكثر چند نسبت به حالت قبل گردد. اگر نيروي مقاومت هوا وجود نداشت، گلوله  مي

10مقاومت هوا را در طول مسير ثابت درنظر بگيريد و  Ng
kg

( 

1( 6/8  2( 8/20  3 (/10 4  4 (/9 6  

31هاي  ترتيب با چگالي به Bو  Aشدني  دو مايع مخلوط - 183 9A
g/

cm
   وB  هـاي   را با حجـم

 Aريزيم. اگر فشـار كـل در نقطـة     مي مقابلمساوي با هم مخلوط كرده و در ظرفي مطابق شكل 

ــا  ــر ب 3چنــد  Bباشــد،  77cmHgبراب
g

cm
ــر   0اســت؟ (فشــار هــوا براب 75P cmHg ،

313 5 g/
cm

 جيوه   210وmg
s

 (.و كاهش حجم نداريم 

1( /0 9  2 (/1 7  3 (/1 2  4 (/0 8 
 

37
0

F= N40

(1)

m4

(2)

2m

20cm

A
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 3600دقيقه  2در مدت  Aدهد. اگر حجم آب عبوري از سطح مقطع  اي با سطح مقطع متغير را نشان مي شكل زير لوله - 184
(3متر چند متر بر ثانيه خواهد بود؟  ميلي 2با شعاع  Bتندي آب عبوري از مقطع استوانة  متر مكعب باشد، سانتي   و

 اي درنظر بگيريد.) هجريان آب را پايا و الي
1( 2  
2 (/2 5  
3 (4   
4 (5   

 ؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام - 185
  پالسما است. ،هاي مهتابي مادة داخل لولة تابان المپ )1
  دهد. ها رخ مي تر از مايع ) پديدة پخش در گازها سريع2
  نامند. هاي هوا را حركت براوني مي مولكولميكروسكوپ، حركت منظم  توي دود در زيراي مح ) در مشاهدة ظرف شيشه3
  ) فاصلة ذرات سازندة مايع و جامد تقريباً يكسان است.4

ريزيم. اگر  روغن مي Bh، تا ارتفاع 2aآب و درون يك استوانه به شعاع مقطع  Ahتا ارتفاع  aدرون يك مكعب به ضلع  - 186
ترتيب از راست به چپ حاصل  باشد، به BPو  APترتيب  حجم آب و روغن يكسان و فشار ناشي از آب و روغن در كف ظرف به

A
B

h
h

Aو  
B

P
P

gكدام است؟ ( 

cm31آب   وg/
cm30 8روغن( 

1( 4  2  1و( 2  و5
2  3 (4  و5  4 (4  و5

2  

00به مقداري يخ با دماي  - 187 C 0با دمايدهيم تا تبديل به آب  گرما ميC درصد گرماي داده شده صرف ذوب يخ  80د. اگر شو

Jچند درجة سلسيوس است؟ ( شده باشد، 
g

336يخFL وJ/
g. C04 2آبc داريم.)و اتالف انرژي ن 

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

برابر دما بر حسب كلوين در عمق 2آيد. اگر دماي سطح آب بر حسب كلوين  متري تا سطح آب باال مي30يك حباب هوا از عمق  - 188
و  شود؟ (هوا گازي آرماني فرض شود متري آب مي30متري آب باشد، شعاع حباب در سطح آب چند برابر شعاع آن در عمق  30

آب 31 g

cm
   5و

0210 10m(g ,P Pa
s

   

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

سهم  Aها انجام شود. در جسم  دهيم تا رسانش گرما در آن را در دو دماي متفاوت قرار مي Bو  Aدو انتهاي اجسام جامد  - 189
شود.  هاي آزاد انجام مي تري از رسانش گرما توسط الكترون سهم بيش Bو در جسم  ها تر رسانش گرما توسط ارتعاش اتم بيش

 تواند باشد؟ ق با كدام گزينة زير ميترتيب از راست به چپ مطاب به Bو  Aجنس اجسام 
 آهن -آلومينيم ) 4  شيشه -آلومينيم ) 3  آهن -چوب ) 2  چوب -شيشه  )1

040اگر دماي يك صفحة نازك فلزي را  - 190 C  0دهيم، مساحت آن  افزايش يابد. اگر دماي يك كرة توپر به  درصد افزايش مي /2
060از جنس همين فلز را  5cmاع شع C  3افزايش دهيم، حجم كره چندmm 3يابد؟  افزايش مي( )  

1( 2250  2( 750  3( 1500   4 (3000   
 

A B
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درصد افزايش دهيم، 40خازن را  صفحةدو ميان در اختيار داريم. اگر اختالف پتانسيل الكتريكي  F10خازني به ظرفيت  - 191

/شده در خازن  انرژي ذخيره J19  ند ميكروكولن بوده است؟يابد. بار الكتريكي اولية خازن چ افزايش مي 2
1( 10  2 (20  3 (40  4 (96   

گر نيز دو برابر ها از يكدي اي در فاصلة مشخصي از يكديگر قرار دارند. اگر اندازة هر يك از بارها دو برابر و فاصلة آن دو بار نقطه - 192
 شود؟ كنند چند برابر مي شود، بزرگي نيرويي كه دو بار به يكديگر وارد مي

1( 2  2 (4  3 (8   4 (1   
اند. اگر يكي از بارها را به مركز مربع منتقل كنيم  ثابت شده aبعي به ضلع ، چهار بار مشابه در چهار رأس مرمطابق شكل زير - 193

)اندازة برايند نيروهاي وارد بر آن از طرف سه بار ديگر چند برابر خواهد شد؟  / )2 1 4 

1( 10
38    2 (10

28  

3 (20
19    4 (20

14   

0qبار  - 194   با سرعت اولية
0v  در لحظة شود. اگر بار  راستاي خطوط ميدان الكتريكي يكنواخت پرتاب ميدر مبدأ زمان درt1 

صحيح است؟ (تنها نيروي وارد بار نيروي  t1صفر تا هاي زير در بازة زماني  يك از گزينه از نقطة پرتاب عبور كند، كدام مجددأ
 ميدان الكتريكي است.)

  جهت بردار سرعت اوليه و ميدان الكتريكي يكسان است. )1
  يابد. افزايش ميسپس و ) انرژي پتانسيل الكتريكي بار ابتدا كاهش 2
  مثبت است. جايي دلخواه جابه) كار نيروي ميدان الكتريكي در هر 3
  يابد. كند ابتدا افزايش و سپس كاهش مي ها عبور مي ) پتانسيل الكتريكي نقاطي كه بار از آن4

از مولد جدا كرده، كنيم. پس از شارژ شدن خازن، آن را  خازن تختي كه فاصلة صفحات آن هوا است را به يك باتري متصل مي - 195
طور  به 5/2الكتريك با ثابت  دهيم، سپس فاصلة بين صفحات را از يك دي درصد افزايش مي 20ابتدا فاصلة صفحات خازن را 

 كند؟ كنيم. انرژي ذخيره شده در خازن نسبت به حالت اوليه چگونه تغيير مي كامل پر مي
  بد.يا درصد كاهش مي 52) 2  يابد. درصد افزايش مي 52 )1
  يابد. درصد كاهش مي 48) 4  يابد. درصد افزايش مي 48) 3

ترتيب  دهند، به آل نشان مي آل و آمپرسنج ايده سنج ايده اند. با بستن كليد، اعدادي كه ولت ها مشابه در شكل زير همة مقاومت - 196
 كند؟ از راست به چپ، چه تغييري مي

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

  هاي  به سؤال 175تا  161هاي بر سؤالهند، بايد عالوه دجواب مي2آموزاني كه فقط به زوج كتاب فيزيك : دانشتوجه
  هم پاسخ دهند. 205تا  191

دقيقه 20وقت پيشنهادي:    كل كتاب :2فيزيك

q q

qq

a
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ترتيب از راست به چپ، چه اعدادي را  آل، به سنج ايده آل و ولت ، آمپرسنج ايدهمقابلدر شكل  - 197
 دهند؟ نشان مي SIدر 

1( /0 5 ،6    
2 (/1 5 ،3  
3 (3 ،6    
4 (/2 5 ،3   

2/ساعت،  1ولتي در مدت  3حساب  يك ماشين - 198 وسط عبوري از دهد. شدت جريان الكتريكي مت اش را از دست مي ژول انرژي 7
 آمپر است؟ باتري چند ميلي

1( /2 5  2 (/1 25  3 (/0 25  4 (/0 125   
و انرژي الكتريكي  كند ميبار عبور  8Cدر مدتي معين  است mm2برابر با مقطع آنقطر اي كه  سيم مسي استوانه m3از  - 199

)وات است؟  . توان مصرفي اين سيم چند ميلياست mJ6مصرف شده در سيم در اين مدت , .m)     83 2 10 

1( 320
9  2 (9

320  3 (3
40  4 (40

3   

وصل  V120كننده را به اختالف پتانسيل   ثبت شده است. اين مصرف P1و  V200كننده الكتريكي اعداد  بر روي يك مصرف - 200

Pشود.  مي P2كنيم، توان گرمايي آن  برابر مي 3و مقاومت آن را  ردهك
P
2
1

 كدام گزينه است؟ 

1( /12 5  2 (25
3  3 (/0 12  4 (/0 36   

tصورت   به SIدر برحسب زمان اي  معادلة شار مغناطيسي عبوري از پيچه - 201 t   24 است. اگر مقاومت الكتريكي پيچه  3
4برابر  s5صفر تا و جريان القايي متوسط عبوري از آن در بازة زماني  10برابر با  2/ A ،است؟ كدامهاي پيچه  تعداد حلقه باشد 

1( 5  2 (2  3 (20  4 (10  
متمايل ) به سمت چپ 2) به سمت راست و آهنرباي (1و عبور جريان از سيملوله، آهنرباي ( kدر شكل زير با وصل شدن كليد  - 202

 دهد؟ ترتيب از راست به چپ كدام قطب آهنربا را نشان مي به Dو  Aشود.  مي
1( N  وN  
2 (N  وS  
3 (S  وS   
4 (S  وN   

 يي متوسطنمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه، بر حسب زمان مطابق شكل زير است. بزرگي نيروي محركة القا - 203
 چند ولت است؟ 7sتا  1sدر بازة زماني 

1( 1
4     

2 (2   

3( 1
2     

4 (3
4   

V

Ω4

6Ω

3Ω

2Ω

A

6Ω

r=1Ω�=18V

A

D
(1) (2)

k
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تواند يك  كند، چند ثانيه مي عبور مي A20هانري كه از آن جريان  40انرژي ذخيره شده در يك القاگر به ضريب القاوري  - 204
 را روشن نگه دارد؟ W50المپ با توان مصرفي 

1( 32  2 (160  3 (640   4 (320   

610با تندي  1nCو بار  5mgمطابق شكل زير، ذرة بارداري به جرم  - 205 m
s

باردار پرتاب  ةفضاي بين دو صفحراستاي افق در  
كدام جهت باشد تا ذرة باردار بدون انحراف از فضاي بين  شود. كمينة بزرگي ميدان مغناطيسي يكنواخت چند گاوس و در مي

N(gصفحات عبور كند؟  )
kg

10 

1( /0     سو درون  ،1
  سو درون  ،310) 2
3 (/0   سو برون  ،1
  سو ونبر  ،310) 4
 
  
  
 
 
 
 

 دهد. كدام گزينه درست است؟ در يك مدار الكتريكي يك آمپرسنج رقمي جريان الكتريكي را مطابق عدد زير نمايش مي - 206
0/و  4تعداد ارقام با معني  )1   رقم حدسي است. 03
0/و  2تعداد ارقام با معني ) 2   رقم حدسي است.  01
  رقم حدسي است. 3و  4تعداد ارقام با معني ) 3
  رقم حدسي است.  3و  2تعداد ارقام با معني ) 4

باشد، چگالي  31cmكنيم. اگر كاهش حجم ناشي از مخلوط شدن دو ماده  مخلوط مي Bمايع  38cmرا با  Aگرم مايع  2 - 207

3مخلوط چند 
g

cm
B 31ت؟ (چگالي مايع اس  g

cm
A 31و چگالي مايع   5 g/

cm
 است) 

1( 30
29  2 (15

14   3 (10
9  4 (6

5  

5400kmبا تندي ثابت  400kgاي به جرم  ماهواره - 208
h

 چرخد. انرژي جنبشي اين ماهواره چند مگاژول است؟ به دور زمين مي 

1( 90  2 (900   3 (/4 5  4 (450  

2ثابت متري سطح زمين با تندي  200از بالوني كه در ارتفاع  - 209 m
s

شود و  رها مي 50kgاي به جرم  است، بسته باالرفتندر حال  

20mاين بسته با تندي 
s

كند. كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا بر روي بسته از لحظة رها  به سطح زمين برخورد مي 

10 شدن تا هنگام رسيدن به سطح زمين، چند كيلوژول است؟ N(g )
kg

  

1( 90  2 (90  3 (/90 1  4 (/90 1  

  هـاي  به سـؤال  190تا  176 هاي هند، بايد عالوه بر سؤالدجواب مي1آموزاني كه فقط به زوج كتاب فيزيك : دانشتوجه
  هم پاسخ دهند. 220تا  206

دقيقه 20وقت پيشنهادي:    بكل كتا :1فيزيك

10.03mA

4cm g

2000VV



  20 :ةصفح    فيزيك – فروردين 7 آزمون -» 6«پروژة  
  

 
 

 محل انجام محاسبات

زدة بدون اصطكاكي  روي سطح يخ Bو  Aمطابق شكل دو قايق بادباني  - 210
ان و از حال همزم BFو  AFترتيب تحت تأثير دو نيروي ثابت و افقي  به

كنند. اگر انرژي جنبشي دو قايق در لحظة  سكون شروع به حركت مي

Aعبور از خط پايان با يكديگر برابر باشد، 
B

F
F

 كدام است؟ 

1( 1  2 (1
2  

3 (2  4 (2 

ا را ت mبا تندي ثابت باري به جرم  Atدر مدت زمان  Aاست. باالبر  B، دو برابر توان مصرفي باالبر Aتوان مصرفي باالبر  - 211

2با تندي ثابت همين بار را تا ارتفاع  Btدر مدت زمان  Bبرد و باالبر  از سطح زمين باال مي hارتفاع 
5 h  از سطح زمين باال

1برد. اگر  مي
2

B
A

t
t

  باشد، بازدة باالبرA  چند برابر باالبرB است؟ 

1( 8
5  2( 4

5  3( 5
8  4 (5

4  

شـكل ريختـه    Uاي نفوذناپذير از يكديگر جداشده است، در لولة  روغن كه توسط اليه مطابق شكل زير، حجم مساوي از آب و - 212
 hپاسـكال باشـد،    1500اي هواي درون رية شخصي كه از شاخة سمت چپ لوله درون آن دميـده   شده است. اگر فشار پيمانه

31متر است؟   د سانتيچن g )
cm

آب  30و 8 g/
cm

روغن  10و N(g
kg

 

1( /0 75  
2 (/0 70  
3 (75    
4 (70  
 

ارتفاع  تاآب و سپس  10cmاست تا ارتفاع  10cmدرون يك ظرف مكعب مستطيل شكل كه سطح مقطع آن مربعي به ضلع  - 213
10cm شود، چند نيوتون است؟  ظرف وارد ميريزيم. نيرويي كه از طرف دو مايع به كف  روغن مي 

31 g )
cm

آب  30و 8 g/
cm

روغن  10و N(g
kg

 

1( /  31 8 10  2 (/1 8  3 (18  4 (9 

ظرف پر از نفت قرار دهيم، موقعيت قرارگيري همان است. اگر اين جسم را درون  ور غوطهجسمي درون يك ظرف پر از آب  - 214

/gكند؟ ( جسم چه وضعيتي نسبت به حالت قبلي خود پيدا مي
cm

 30  ،g نفت 8

cm
  ) آب 31

    ماند. جسم در همان نقطه معلق مي )1
  گيرد.   جسم باالتر از آن نقطه قرار مي) 2
    گيرد. تر از آن نقطه قرار مي جسم پايين) 3
  گيرد. جسم الزاماً روي سطح نفت قرار مي) 4

AF


BF


Bm m

Am m 2
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است، درون يك ظرف  Bتر از قطر داخلي لولة  كوچك Aطوري كه قطر داخلي لولة  به Bو  A اي تميز دو لولة مويين شيشه - 215
ها باشد، در اين صورت نحوة باال آمدن  ارتفاع جيوه درون لوله Bhو  Ahد. اگر نگير قرار ميتا عمق يكساني محتوي جيوه 

 مطابق كدام گزينه است؟ ها جيوه در اين لوله

1( 

A B

hA hB<

hA hB

  2 (

A B

hA hB<

hA hB

  

3(
 

  4 (  

فزايش دهيم، دماي گاز بر حسب % ا20گاز را مطلق درون يك مخزن كامالً سر بسته مقداري گاز كامل قرار دارد. اگر فشار  - 216
1سلسيوس  ةدرج  شود. دماي اولية گاز درون مخزن چند كلوين بوده است؟ (انبساط مخزن ناچيز است.) برابر مي /8

1( 91  2 (364  3 (455  4 (182 

05بدهيم دماي آن گرما  Q اندازة به، Aاگر به مايع  - 217 C يابد و اگر به مايع  افزايش ميB ،2 اندازة بهQ اي آن بدهيم، دم گرما
015 C مايع جرم از همان چه  يابد. چنان افزايش ميA  020با دماي C  مايع از همان جرم را باB  070با دماي C  ،مخلوط كنيم

 شود؟ (اتالف انرژي نداريم) ة سلسيوس ميدماي تعادل چند درج
1( 55  2( 40  3 (45  4 (50   

 هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 218
  اند. و بخار در تعادلدر نقطة ذوب يخ در فشار يك اتمسفر، هر سه فاز مايع، جامد  )1
  ) فرايندهاي چگالش و ميعان هر دو گرماگير هستند.2
  تري انجام شود. شود تا انجماد آب در دماي پايين ) افزايش فشار سبب مي3
  شود. ) نقطة جوش آب دمايي است كه در آن تبخير سطحي انجام مي4

 يابد. به كمك روش همرفت واداشته انتقال ميگرما  ……طبيعي و در موارد   گرما به كمك روش همرفت ……در موارد  - 219
  هاي مختلف بدن براثر گردش جريان خون گرم و سردشدن بخشب)   الف) انتقال گرما از مركز خورشيد به سطح آن 

  ها كنندة مركزي در ساختمان د) سيستم گرم  هاي باد ساحلي ج) جريان
  مبيلكنندة موتور اتو و) سيستم خنك  هـ) گرم شدن آب درون قابلمه

  )) (و، ج، هـ)، (ب، د، الف2    (الف، ب، ج)، (د، و، ه) )1
  ) (الف، ج، د)، (هـ، و، ب)4  (ب، د، و) ) (الف، ج، هـ)،3

يك مكعب مستطيل فلزي با ابعاد نشان داده شده در شكل را در  - 220
دو حالت مختلف بين دو منبع حرارت با دماهاي ثابت و معين 

HT  وCTدهيم. اگر آهنگ  هاي زير قرار مي ، مطابق شكل
) را 2) و (1رسانش گرما درون اين مكعب مستطيل در دو حالت (

Hبناميم،  H2و H1ترتيب  به
H

2
1

 كدام است؟ 

1( 1  2( 5  3( /12 5  4 (25 

TH

T

TH

10cm

2c
m

8cm

(1) (2)

C

TC
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 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جملة داده شده را به - 221
 »برخالف ..................، .................. است.« .................. 

  داراي سطح صيقلي   –ژرمانيم  –سيليسيم ) 2  رساناي گرما  –كربن  –قلع  )1
  پذير  لشك –قلع  –سرب ) 4  رساناي الكتريكي –قلع  –ژرمانيم ) 3

ترين مصرف ساالنه را در بين صنايع گوناگون دارد، .................. است كه اين فلز .................. در  فلزي كه در سطح جهان بيش - 222
 شود. طبيعت به شكل .................. يافت مي

1( Fe –  2  سولفيد  –تنها (Al –  اكسيد –تنها  
3 (Fe–  4  اكسيد –اغلب (Al–  سولفيد –اغلب  

و جهت تهية  تري دارد پذيري كم واكنشكدام فلز از راست به چپ ترتيب  ترميت، به واكنشنشدة  موازنه معادلةبا توجه به  - 223
156درصد الزم است؟ 60د گرم آلومينيم با خلوص گرم آهن چن420 27(Fe ,Al : g.mol )     

    2 3 2 3Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)    
  675 –آلومينيم) 4  675 –آهن ) 3   5/337 –آلومينيم ) 2   5/337 –آهن  )1

كربن در اين دو هاي  اتمتر باشد، اختالف تعداد  تا بيش10يك آلكان از يك آلكن موجود در ساختار اگر تعداد پيوندهاي اشتراكي  - 224
 كدام است؟برابر با هيدروكربن 

1( 2   2 (3   3 (4  4 (5  
112اند؟  چند مورد از مطالب بيان شده زير درست - 225 1(C ,H : g.mol )   

  است.بر مول  گرم 50 با هاي آروماتيك و نفتالن، برابر ) تفاوت جرم مولي سرگروه خانوادة هيدروكربنآ
خـانوادة  سـرگروه  در سـاختار  شـمار پيونـدهاي كوواالنسـي     سـيكلوهگزان بـه  كوواالنسي در ساختار ب) نسبت شمار پيوندهاي 

  است. 2/1هاي آروماتيك، برابر  هيدروكربن
  د.نهيدروژن پيوند كوواالنسي نداراتم مولكول نفتالن با ساختار پ) تنها دو اتم كربن در 

  ست.ها، برابر ني ين عضو خانوادة آلكنهاي هيدروژن در نخست ها با شمار اتم هيدروژن در دومين عضو از خانوادة آلكينهاي  ت) شمار اتم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 درست است؟ گزينهكدام  - 226
  شود. غذايي انرژي دارد كه فقط از طريق سوختن انرژي آن آزاد مي  هر مادة )1
  ها است. هاي سازندة آن هاي نامنظم ذره د با هر حالت فيزيكي، وجود جنبشدر دماي معين، يك ويژگي مشترك موا) 2
  تر است. تري داشته باشد، همواره انرژي گرمايي آن نيز بيش اي كه جرم بيش هر ماده )3
  دليل تفاوت در ساختار، فقط رفتارهاي شيميايي متفاوتي دارند. روغن و چربي، تركيبات آلي هستند كه به) 4

درجه  10دراثر اين فرايند، دماي محلول از  كنيم، طور كامل حل مي به گرم آب 40مول كلسيم كلريد را در  C10 ،5/0در دماي  - 227
رسد. براثر انحالل هر مول كلسيم كلريد در آب، به تقريب چند كيلوژول گرما آزاد  گراد مي درجه سانتي 90گراد به  سانتي

H  شود؟ مي O CaCl(c / ,c / : J.g . C )1 1
2 24 2 0 65         140 35 5(Ca ,Cl / : g.mol )   

1( 44/13  2 (65/32  3( 32/16  4 (34/27  
 تر از واكنش دوم است. زيرا ............... هاي زير، تغيير آنتالپي در واكنش اول منفي در واكنش - 228

    2 2 2H (g) Cl (g) HCl(g)  1(:واكنش(  
    2 2 2H (g) Br (g) HBr(g)  2(:واكنش(  

H»پيوند  )1 Br» پيوند تر از ضعيف H Cl .پيوند ) 2  است«Cl Cl» تر از پيوند  ضعيفBr Br .است  
Cl»پيوند  )3 Cl» تر از پيوند  قويH Cl .پيوند ) 4  است«H Cl» شكند. تر مي در واكنش اول آسان 

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي  كل كتاب:2شيمي

 250تا  221بايد به سؤال هاي  ،هاي هر دو زوج كتاب شيمي جواب دهند خواهند به سؤال آموزاني كه امروز مي توجه : دانش
  دهند.  پاسخ 2و  1شيمي 
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C»پيوند  آنتالپيهاي زير  با توجه به داده - 229 C»  كدام است؟برابر در اتان 

  
1

2 2 61 2 3 84 7) C(s) H (g) C H (g) H / kJ.mol       
  

1
2 42 2 75)C(s) H (g) CH (g) H kJ.mol       

  
1

23 2 432)H (g) H(g) H kJ.mol     
  

14 716)C(s) C(g) H kJ.mol    
1( / kJ.mol 1293 1  2 (/ kJ.mol 1330 2   3( / kJ.mol 1262 2   4 (kJ.mol 1305   

را نشان تغيير مقدار ماده برحسب زمان رو كه  روبهتوجه به نمودار  با - 230
 كدام گزينه صحيح است؟دهد،  مي
  ثانية سوم است. 50تر از  ثانيه اول، بيش 100در  Aوسط مصرف مادة سرعت مت )1
Aصورت  تواند به واكنش ميشدة  موازنهمعادلة ) 2 B3 2 .باشد  
  يابد. دهنده با گذشت زمان افزايش مي واكنشسرعت مصرف سرعت توليد فراورده برخالف  )3
  است. B تغييراتبرابر  5/1 ة زماني،در هر باز Aمادة مول  ) تغييرات4
 

گرم از  42مول آب توليد شود و مقدار  2/1دقيقه از شروع واكنش، مقدار  4واكنش زير، پس از گذشت شدة  معادلة موازنهاگر در  - 231
3NaHCO شود؟ (فرض كنيد سرعت واكنش ثابت است.) ديگر واكنش كامل مي ةنداده در ظرف باقي بماند، چند ثاني واكنش 

  123 1 16 12(Na ,H ,O ,C : g.mol )      3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)    
1( 50   2 (40   3( 30  4 (20  

 اند؟ چند مورد از مطالب زير درست - 232
  آميد طبيعي بودند. كوالر، پلينخستين پوشش انسان از جنس موادي بود كه همانند  ●
  الياف طبيعي است.توليد تر از  امروزه توليد الياف ساختگي بر پاية نفت، بسيار بيش ●
  از كوالر بسيار سنگين و محكم بوده و در برابر ضربه مقاوم هستند.  شده پوشاك دوخته ●
  گروه عاملي اتري دارد. ،ها در ميان حلقهو  خودهاي سازندة  سلولز برخالف انسولين درشت مولكول است و در حلقه ●

1( 1   2 (2   3( 3   4 (4   
  تري تشكيل شده است؟ كار برده شده در كدام شكل از عنصرهاي بيش پليمر به - 233

1(   2 (  

3(   4 (  
    است؟ نادرستدربارة آن  گزينه، كدام است نشان داده شدهكه در زير  Cبا توجه به ساختار ويتامين  - 234

در پـذيري   هـاي آب و انحـالل   با مولكولدليل توانايي تشكيل پيوند هيدروژني  به )1
    آب، مصرف بيش از اندازة آن براي بدن مضر نيست.

C هايپيوندشمار نسبت شمار پيوندهاي دوگانه موجود در آن به ) 2 O  1برابر
  ت.اس 3

Cو فرمول مولكولي آن  داراي ساختار حلقوي و گروه عاملي استر است )3 H O6 8   باشد. مي 6
  مولكول اتانول است.ها در  شمار اين گروهبرابر  5هاي هيدروكسيل در مولكول آن  ) شمار گروه4

زمان(ثاهن�ه)

0/05

15010050

0/03

0/02

0/01

(مول) ماده مقدالاير

200 300

B

A
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  است؟ نادرستيك از مطالب زير  كدام - 235
  ها بستگي دارد. آن ةيدها به ساختار مونومرهاي سازندآم استرها و پلي آهنگ تجزية پلي )1
  هاي هيدروژن و اكسيژن با هم برابر است. شود، شمار اتم سرخ وارد بدن مي ةاسيدي كه براثر گزش مورچ يمولكولفرمول در ) 2
  است.  هاي گلوكز به يكديگر تشكيل شده ساكاريدي است كه از اتصال مولكول نشاسته، دي )3
  هاي سيرنشده، الگوي مصرف مطلوبي نيست. پيشرفت پايدار، توليد و استفاده از پليمرهاي حاصل از هيدروكربن) از نگاه 4

 
 

 

 است؟ نادرست گزينهكدام  - 236
  د.تشكيل شده در آن در فضا پراكنده شوشود عناصر  مرگ يك ستاره با انفجار بزرگي همراه است كه سبب مي) 1
  شود. تر فراهم مي ، شرايط تشكيل عنصرهاي سنگينتر باشد هرچه دماي يك ستاره بيش) 2
  هاي زيراتمي، عنصرهاي هيدروژن و هليم پديد آمدند. پس از مهبانگ و پديدآمدن ذره) 3
  كند. صورت همگون در جهان پراكنده مي بزرگ همراه است، عنصرها را به هايها كه با انفجار مرگ ستاره) 4

lالكترون با عدد كوانتومي  5در الية ظرفيت خود داراي  Xاتم عنصر  - 237 1 19با پتاسيم  بوده و اين عنصرK  در يك دوره جدول
 كدام است؟ واحد باشد، عدد جرمي آن 10 ها برابر با و پروتون ها  اختالف تعداد نوترون Xتناوبي قرار دارد. اگر در عنصر 

1 (35  2 (70  3 (80  4 (65 
است؟  amuچند  فلزباشد. جرم اتمي اين  گرم از يك فلز مي 4/10ها در  گرم گاز نيتروژن، دو برابر تعداد اتم 6/5ها در  تعداد اتم - 238

114(N g.mol )  
1 (26  2 (52  3 (78  4 (104  

28براي نوشتن آرايش الكتروني فشردة  - 239 Ni  شود. در اتم نيكل تعـداد ......................   ...................... استفاده ميگاز نجيب نماد از
lهاي با عدد كوانتومي ............. اليه از الكترون اشغال شده و تعداد الكترون   هـاي بـا عـدد كوانتـومي      برابر با تعداد الكترون 

................ l  .است 
1 (Ar1 2 2       2 (Ar2 0 4    
3 (Kr1 2 4      4 (Ar1 2 4    

 اند؟ زير درستچند مورد از مطالب  - 240
  است. 20Ca، مشابه با آرايش الكتروني الية ظرفيت اتم 30Znآرايش الكتروني الية آخر  ●
  باشند. هاي الكتروني اول، دوم و سوم، مجموعاً داراي شش زيراليه مي اليه ●
 آن اتم است.  dزيرالية  حداكثر گنجايشبرابر  4/1يك اتم،  fزيرالية   ظرفيت الكترون ●
 اي است. اول و سوم جدول دوره هاي هعنصرهاي گازي دورشمار اي، برابر با مجموع  عناصر گازي دورة دوم جدول دوره شمار ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 است؟ نادرست گزينهكدام  - 241
  اندازه با عالمت مخالف هستند. نيزيم و سولفيد داراي بار الكتريكي همهاي م يون) 1
  ها در يك مول آلومينيم فلوئوريد برابر است. ها در يك مول پتاسيم فسفيد با تعداد آنيون تعداد كاتيون) 2
  اي از رفتار شيميايي اتم است. به اشتراك گذاشتن الكترون نشانه يادادن، گرفتن  از دست) 3
يكسـان  الكتريكـي دقيقـاً   هايي بـا بـار    اي جاي دارند، در شرايط مناسب به يون جدول دوره 12و  8هاي شمارة  عنصرهايي كه در خانه اتم) 4

  شوند. تبديل مي
 ................... جز به، هستند هاي زير درست گزينههمة  - 242

  كنيم. آن زندگي مي در بخشي از هواكره قرار دارد كه ما در ،درصد از جرم هواكره 75حدود ) 1
  ترند. ترين گاز نجيب است و منابع زميني آن از هواكره سرشارتر و براي توليد هليم در مقياس صنعتي مناسب هليم سبك) 2
  شود. جزء هواي مايع با خلوص بسيار زياد تهيه مي گاز آرگون در پتروشيمي شيراز از تقطير جزءبه) 3
 .شود از آن جدا ميهواكره است كه  گونهدهند و اكسيژن نخستين  را پيوسته كاهش مي هواز فشار، دماي ) براي تهية هواي مايع با استفاده ا4

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي  كل كتاب:1شيمي 
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 هاي زير صحيح است؟ گزينهيك از  كدام - 243
     كنند. وري خاك استفاده مي از آهك به عنوان اكسيد نافلزي براي افزايش بهرهدر كشاورزي ) 1
  كنند. د، زيرا در واكنش با آب، اسيد توليد مينباش اكسيدهاي اسيدي مي COپنتااكسيد و نيتروژن  همة اكسيدهاي نافلزي مانند دي) 2
  گوييم باران اسيدي باريده است. كند و در اين حالت مي آب باران خاصيت اسيدي چشمگيري پيدا مي ،CO2شدن  با حل) 3
 گردند. شوند، سرانجام به زمين برمي هاي فسيلي وارد هواكره مي ز سوختن سوختهايي كه ا آالينده) 4

45مول گاز را از nاگر دماي  - 244 5/ C  91تا C برابـر   5/1هاي گاز را تغيير دهـيم تـا حجـم آن     افزايش دهيم، چه مقدار شمار مول
 م اوليه شود؟ (فشار ثابت است.)حج

1( n1
n5) 2  كاهش  4

n1) 3  افزايش16
n5) 4  افزايش4

  كاهش16
 كدام گزينه در مورد فرايند هابر درست است؟بيان شده در عبارت  - 245

  ها حل شد. دهنده فراوردة واكنش نسبت به واكنش باالتربودن نقطة جوشه از مخلوط واكنش با توجه به چالش جداسازي فراورد) 1
  است. Feدر حضور كاتاليزگر  atm450و فشار  C200اين واكنش، دماي انجام شرايط بهينة ) 2
  هاي مايع جداسازي كرد. دهنده دكردن مخلوط واكنش، گاز آمونياك را از واكنشهابر با سر) 3
  شود. ها به فراورده تبديل مي دهنده بنابراين همة واكنش باشد؛ ميپذير  نا اين فرايند برگشت) 4

 است؟ نادرست گزينهكدام  - 246
  كره هستند. ها از اجزاي سازندة آب هاي كوچك آب و يون مولكول) 1
  هاي فيزيكي و شيميايي دارند. كنش هاي گوناگون آن با يكديگر برهم ديدگاه شيميايي پوياست و بخشزمين از ) 2
  ها است. آن هاي شونده در نوع حل ها آشاميدني و ديگر آب  تنها عامل تفاوت آب) 3
  حل شده است.  هاي گوناگون در آن باشد كه مقدار قابل توجهي از نمك ها و درياها مخلوطي همگن مي آب اقيانوس) 4

 ..................... جز بههستند،  نادرستهاي زير  گزينههمة  - 247
  شدت متغير است. كره به شده در آب جرم كل مواد حلهمين دليل  بهد و نشو كره مي آبوارد كره  ، از سنگگوناگون ) ساالنه جرم زيادي از مواد1
  شوند. رد هواكره ميهاي آتشفشاني تنها گازهاي گوناگون وا ازطريق فعاليت) 2
  است. Naو  Clترتيب  ترين كاتيون در آب دريا، به يون و فراوانآنترين  فراوان) 3
  است. CaSO4دليل انحالل نمك  در آب دريا، تنها به SO24و  Ca2هاي  حضور يون) 4

/سديم هيدروكسيد با چگالي محلول موالر و  5/0محلول منيزيم هيدروكسيد با غلظت  - 248 g.cm 31 2   با نسبت حجمـي  18و درصد جرمي %
123چند موالر است؟ برابر با شوند. غلظت يون هيدروكسيد در محلول نهايي  مخلوط مي 1به  3 16 1(Na ,O ,H : g.mol )     

1 (1/3  2 (1/2  3 (1/5  4 (2/3  
 ؟باشند صحيح ميهاي زير  چه تعداد از عبارت - 249

2Hهاي  مولكول ● S  2وH O  كنند و در دماي اتاق به حالت مايع هستند. گيري مي در ميدان الكتريكي جهتهر دو  
جدول با افزايش جرم مولي مولكول، قدرت نيروهاي جاذبة بـين مولكـولي و گشـتاور دوقطبـي      17وه هاي دواتمي گر در مولكول ●
  يابد. افزايش ميها  آن
 –هاي اتـانول   هيدروژني ميان مولكول هايپيوندميانگين قدرت تر از  اتانول، قوي –هاي آب  قدرت پيوند هيدروژني ميان مولكول ●

  اتانول است.
  آورند. وجود مي بهرا اي همانند كندوي عسل  و شبكه قرار دارندضلعي  هاي شش هاي اكسيژن در رأس حلقه در ساختار يخ، اتم ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كدام گزينه درست است؟ - 250
بافت آن  هاي ميوه از ها و ويتامين نمك  فرايند گذرندگي (اسمز) همة گيرند، دراثر هاي خشك مانند مويز درون آب قرار مي كه ميوه هنگامي) 1

  يابند. به آب راه مي
  شوند. ها جدا مي تقطير و صافي كربن، ميكروبهاي  روشدر روش اسمز معكوس برخالف ) 2
  د.نشو آب شيرين تأمين ميمنابع صنايع گوناگون از در هاي مصرفي  متأسفانه بخشي از آب) 3
 رد.تراوا وجود دا اسمز و اسمز معكوس، نياز به غشاي نيمهفرايندهاي در ) 4
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 دهد، كدام گزينه درست است؟ نشان ميدر شرايط يكسان با توجه به شكل زير كه واكنش سه عنصر از فلزهاي قليايي با گاز كلر را  - 251

  
  (پ) (بنفش)                        (ب) (زرد)                          (الف) (قرمز)                  

  اي قرار دارند. هاي اول تا سوم جدول دوره راست در دورهترتيب از چپ به  سه عنصر بهاين  )1
  رسند. تايي پايدار مي ها عنصرهاي فلزي به آرايش هشت در اين واكنش) 2
  در الية ظرفيت خود تنها يك الكترون دارند.ها  همانند هالوژنهر سه عنصر ) 3
  دهد. از دست ميتر الكترون  آسان دو فلز ديگردر مقايسه با » پ«فلز مربوط به شكل ) 4

 هاي زير صحيح است؟ چند مورد از عبارت - 252
  نوع گنجايش مختلف درحال پرشدن است. 8ها با  اتم آن dهمگي فلز هستند و زيرالية اي  دورهدورة چهارم جدول  dعناصر دستة  ●
  كنند. هاي متنوعي ايجاد مي ها رنگ ، تركيبات حاوي اين يونdزهاي دستة هاي فل دليل رنگي بودن تمام كاتيون به ●
2الكتروني آرايش ● 2 6 2 6 51 2 2 3 3 3s s p s p d هايي از دستة  توان به اتم يا يون را فقط ميd .نسبت داد  
  ها نيز يكسان خواهد بود. برابر باشند، آرايش الكتروني آن dدستة  هايصرنتيون از عها در يك اتم و يك كا اگر شمار الكترون ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ند؛ ك اي رنگ توليد مي گرم اكسيد قهوه 736هاي زير درنهايت  واكنششدة  هاي موازنه معادلهناخالص مطابق  2Nگرم گاز 560 - 253
درصد باشد، درصد خلوص گاز نيتروژن وارد شده در واكنش  50 برابر و بازدة واكنش دومدرصد  100 برابر اگر بازدة واكنش اول

116  كدام است؟ برابر با اول  14(O ,N : g.mol )   
    2 21 2)N (g) O (g) NO(g)    
    2 22 2 2) NO(g) O (g) NO (g)   

1( 70   2 (80   3 (50  4 (60  
 ؟نيستاتيل هپتان ايزومر  دي -3، 3هاي زير با  يك از آلكان كدام - 254

1(   2(     
3 (CH C(CH ) (CH ) CH3 3 2 2 6 3   4 (CH (CH ) C(C H )3 2 3 2 5 3   

 كند؟ را بيان مي نادرستيكدام گزينه، عبارت  - 255
  شود.  ها، اسيدها و آب از آن انجام مي پااليش نفت خام پس از جداكردن نمك )1
  توان جهت بهبود كارايي زغال سنگ استفاده كرد. از آهك مي) 2
  هاي موجود در نفت خام، سيرشده هستند. بخش عمدة هيدروكربن )3
  شود. هاست، تهيه مي طور عمده از نفت سفيد كه مخلوطي از آلكن سوخت هواپيما به) 4

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي  كل كتاب:2شيمي

بـه   235تـا   221 هـاي  دهند، بايد عـالوه بـر سـؤال   جواب مي2آموزاني كه فقط به زوج كتاب شيمي : دانشتوجه
 هم پاسخ دهند. 265تا  251هاي سؤال



  27 : ةفحص    شيمي  – فروردين 7آزمون  - » 6«پروژه
  

 
 

 محل انجام محاسبات

 :جز بهزير صحيح هستند،  هاي گزينهتمام  - 256
  شوند. تر تبديل مي تر به موادي با آنتالپي بيش ست، بنابراين با انجام آن، مواد با آنتالپي كمفتوسنتز يك واكنش گرماگير ا )1
  كند. ارز با گرمايي است كه در دماي ثابت با محيط پيرامون دادوستد مي تغيير آنتالپي هر واكنش هم) 2
COدر واكنش  )3 (s) CO (g)2 2 ها است. فراوردهسطح انرژي تر از  ها كم دهنده نرژي واكنشسوختن متان، سطح اواكنش ، برخالف  
Nدر واكنش ) 4 O (g) NO (g)2 4 22آيد. اكسيد پديد مي اي رنگ نيتروژن دي ، با افزايش دما، گاز قهوه  

 است؟ نادرستترين هيدروكربن  زير دربارة ساده هاي گزينهيك از  كدام - 257
  هد.د گاز طبيعي را تشكيل مي عمدةبخش  )1
  شود. هوازي در زير آب توليد مي هاي بي وسيلة باكتري از تجزية گياهان به) 2
  هيدروژن در شرايط آزمايشگاه، بسيار دشوار و پرهزينه است.گاز گرافيت و ميان تأمين شرايط بهينه براي تهية آن از واكنش  )3
  شود. وة تهية آن در طبيعت، يك سوخت سبز محسوب مي) با توجه به نح4

3ر اثر سوختن د - 258 2/ g  17گاز متان در يك گرماسنج، دما 8/ C 3يابد. اگر از سوختن  افزايش مي گرم گاز اتين در همـان گرماسـنج،    /4
17 ،دما C      4 ســـوختن1كيلـوژول بـر مـول اسـت؟     افزايش يابد، آنتالپي سـوختن گـاز اتـين چنـد 890( H (CH ) kJ.mol )   
112 1(C ,H : g.mol )    
1( 1410-  2 (1300-  3( 1560-  4 (1020-  

 است؟ نادرستسولفات است، كدام گزينه  (II)با توجه به شكل زير كه مربوط به پيشرفت واكنش فلز روي با محلول مس  - 259

    164 65(Cu ,Zn : g.mol )   

  
     تر است. پذيري فلز روي از فلز مس بيش دهد واكنش يابد كه نشان مي با گذشت زمان، شدت رنگ محلول كاهش مي )1
  كند. با گذشت زمان، جرم مواد جامد در ظرف تغييري نمي) 2
      يابد. كاهش ميجاي فلز روي از فلز آهن استفاده كنيم، سرعت واكنش  كه در شرايط مشابه، به در صورتي )3
  ها در نيم ساعت بعدي است. تر از آهنگ مصرف اين يون ساعت نخست، بيش در نيم Cu2هاي  ) آهنگ مصرف يون4

 ؟هستندصحيح  ي زيرها عبارتموارد از كدام  - 260
  كنش مورد نظر گرماگير باشد.توان استفاده كرد كه وا ) تنها هنگامي از افزايش دما براي افزايش سرعت يك واكنش ميآ

تر به عنوان بياني از اصل شيمي سبز، موجب كاهش مصرف غذاهاي فراوري شده  هاي شيميايي سالم ب) طراحي مواد و فراورده
  شود. در الگوي كاهش ردپاي غذا مي

  كاتاليزگر دارند. كه مشكالت تنفسي دارند در شرايط اضطراري نياز به تنفس از كپسول اكسيژن به عنوان يپ) بيماران
 دهد. ها را كاهش مي فرنگي، محتوي ليكوپن بوده كه فعاليت راديكال ت) هندوانه و گوجه

  و ت آ) 4  پ و ت )3  ب و ت ) 2  ب و پ  )1
2مقدار يك ليتر محلول  - 261 2H O  كنيم، چنانچه با افزودن كاتاليزگر  ليتري وارد مي 11را در ظرف سربستهKI  20به آن در مدت 

2ثانيه، غلظت مولي  2H O  1برابر در اين مدت توليد گاز اكسيژن متوسط موالر رسيده و سرعت  4/0به 10 03/ mol.L .min  
2باشد، غلظت اولية محلول  2H O 2  كدام است؟ 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g)    

1( / M0 6   2 (/ M0 4   3( / M0 8   4 (/ M0 42   
  ؟ندارديك از پليمرهاي زير اتم نيتروژن وجود  در ساختار كدام - 262

  ) پشم گوسفند4    استيرن پلي )3    كوالر) 2    سيانواتن پلي )1
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112درست است؟  گزينهدهند، كدام  اتن را نمايش مي هاي زير كه دو نوع پلي توجه به شكل با - 263 1(C ,H : g.mol )    

                        
                      (B)                                                            (A)   

  ماند. روي آب شناور مي Aاتن نوع  ، برخالف پليBاتن نوع  پلي )1
  پذير است. تخريب شفاف و زيست Aبرخالف پليمر نوع  Bپليمر نوع ) 2
g212 برابر درشت مولكول آنيك واحد تكرارشونده باشد، جرم  1204داراي  Aليمر پمولكول اگر  )3 10 .است  
  برابر خواهد بود. Bپليمر جرم مولي با  Aپليمر مولي يكسان باشد، جرم  Bو  A هاي) اگر تعداد مونومرهاي سازندة پليمر4

  است؟ نادرستزير  هاي گزينهيك از  كدام - 264
  هاي ديگر است. دليل وجود متيل آمين و برخي آمين بوي ماهي به )1

وه عاملي هايي از پليمرهاي طبيعي هستند، گر در شاخ حيوانات و پشم گوسفند كه نمونه) 2
O
|
C N   .وجود دارد  

  تر است. جرم خود، پنج برابر مقاوم كوالر از فوالد هم )3
  آيد. دست مي ) عامل آميدي از واكنش اسيد آلي با آمين به4

  است؟ نادرستآن دربارة  هاي زير موارد از عبارتدهد. كدام  الكتيك اسيد را نمايش مي Aساختار  - 265
OH

OH

O
n

O(B)(A)

O

  
  پذير هستند. تخريب زيست ،) پليمر حاصل از آن و پليمرهاي طبيعي مانند سلولز، نايلون و نشاستهآ

  زميني، ذرت و نيشكر توليد كرد. توان آن را از نشاستة موجود در سيب وجود دارد و يا مي هشد ب) اين تركيب در شير ترش
  هاي عاملي استري است. را توليد كند كه داراي گروه Bپليمر  ،شدن ش پليمريتواند در واكن پ) اين تركيب به تنهايي مي

  رود، كاربرد آن امروزه رو به كاهش است. شود و از بين مي ت) پليمر آن پليمر سبز است و چون به سرعت به كود تبديل مي
  پ  –) ب 4  ت  – آ )3  ت  –پ  – آ) 2  پ –ب  – آ )1

  

  
  
  

  
 

 اما در ...................... و ...................... يكسان هستند.بوده ...................... و ...................... متفاوت در هاي يك عنصر  ايزوتوپ - 266
  خواص شيميايي  –عدد اتمي  –خواص فيزيكي  – ها ) تعداد نوترون1
  خواص شيميايي  –عدد اتمي  –خواص فيزيكي  –) عدد جرمي 2
  خواص شيميايي  – ها تعداد پروتون –برخي خواص فيزيكي  –) عدد جرمي 3
 برخي خواص شيميايي  – ها تعداد پروتون –برخي خواص فيزيكي  – ها ) تعداد نوترون4

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي  كل كتاب:1شيمي

  هاي   به سؤال 250تا  236 هايند، بايد عالوه بر سؤالدهجواب مي1آموزاني كه فقط به زوج كتاب شيمي : دانش توجه
  هم پاسخ دهند. 280تا  266



  29 : ةفحص    شيمي  – فروردين 7آزمون  - » 6«پروژه
  

 
 

 محل انجام محاسبات

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 267
  جرم يكساني ندارند. ،هاي سازنده همواره در يك نمونة طبيعي از عنصري معين، اتم ●
56در دو گونة  ●

26 Fe  24و 2
12 Mg  ، ها برابر است. ها و نوترون پروتونشمار تفاوت اندازة ها با  ها و نوترون الكترون شمارتفاوت اندازة  

  اپايدار است.ها پرتوزا و ن هيدروژن در طبيعت داراي سه راديوايزوتوپ است كه يكي از آن ●
 رود. كار مي اتمي به هايترين فلز پرتوزا، اغلب به عنوان سوخت در راكتور شده هاي شناخته يكي از ايزوتوپ ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 است؟ نادرست، گزينهكدام  - 268
  است.طيف نشري خطي خود داراي چهار خط يا نوار رنگي در گسترة مرئي  ،ترين اتم عنوان ساده ) اتم هيدروژن به 1
  يابد. اي كه باشد، در همة نقاط پيرامون هسته حضور مي ) الكترون در هر اليه2
  شوند. هيدروژن به چهار رنگ قرمز، سبز، آبي و بنفش ديده ميهاي  خطي اتمطيف نشري  رنگي موجود در ) خطوط3
nالية از در اتم هيدروژن ) نور حاصل از بازگشت الكترون 4 6  الية بهn 2 شود.  به رنگ قرمز ديده مي 

n)اگر مجموع دو عدد كوانتومي اصلي و فرعي  - 269 l)  تواند  باشد، اين الكترون در چند زيراليه مختلف مي 5براي الكتروني برابر
 قرار داشته باشد؟

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
 درست است؟ زير در مورد الية استراتوسفر يها چه تعداد از عبارت - 270

  تر است. ) فشار هواكره در اين اليه نسبت به الية تروپوسفر بيشآ
  .يابد ميكاهش  دماب) در اين اليه با افزايش ارتفاع همواره 

  تر است. هاي ديگر هواكره بيش پ) غلظت گاز اوزون در اين اليه نسبت به اليه
 كيلومتري از سطح زمين، يون وجود ندارد. 80هاي باالتر از  ت) در اين اليه برخالف ارتفاع

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
ـ  نشان ميبا محلول هيدروكلريك اسيد در شرايط يكسان را هاي زير كه واكنش سه فلز آلومينيم، روي و آهن  با توجه به شكل - 271 د، ده

 است؟ نادرستكدام گزينه 
  ل اسيد است.روي با محلوفلز ) مربوط به واكنش 3) شكل (1
  تر است. پذيري فلز آلومينيم از دو فلز ديگر بيش ) واكنش2
هـاي   در تهيـة سـيم   )2(و  )1(هـاي   ) فلزهاي موجود در ظـرف 3

  كاربرد دارند.در برخي كشورها انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي) 
 تر است. در برابر خوردگي، مقاومو فلز ديگر نسبت به داين فلز  ،)1تر فلز موجود در ظرف ( پذيري كم ) با توجه به واكنش4

هـاي   الكتـرون  مولكول ................... بـا نسـبت شـمار جفـت    ساختار لوويس هاي پيوندي به ناپيوندي در  الكترون نسبت شمار جفت - 272
ساختار لـوويس  ار پيوندها در مولكول ................... يكسان است و شمساختار لوويس پيوندي در هاي  الكترون شمار جفتناپيوندي به 

 مولكول ................... يكسان است.ساختار لوويس اكسيد با شمار پيوندها در  مولكول كربن دي
1 (CH O2 ،SO2 ،HCN   2 (O3 ،SO2 ،SO3   
3 (CH O2 ،SO3 ،BCl3   4 (SO2 ،SO3 ،HCN   

 است؟ نادرستگزينه   كدام - 273
  تا شرايط آب و هوايي در نقاط گوناگون زمين تغيير كند.است ميانگين دماي كرة زمين در طول سدة گذشته سبب شده افزايش ) 1
  مقدار اين گاز در سدة اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. كه طوري شود به اكسيد به هواكره وارد مي دي) ساالنه ميلياردها تن كربن 2
  و مساحت برف در نيمكرة شمالي رابطة عكس دارد. هاي آزاد ميانگين جهاني سطح آباكسيد در هواكره با  ن ديافزايش ميزان كرب) 3
هـاي   وسـيلة گياهـان يـا ديگـر پديـده      اكسيد در هواكره از مقدار طبيعي آن فراتر نرود، بايد مقدار اضافي آن به كه مقدار كربن دي براي اين) 4

 طبيعي مصرف شود.
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 باشند؟ ارد زير صحيح مييك از مو كدام - 274
  دهند. ها و مراكز صنعتي، آن را با اكسيدهاي اسيدي واكنش مي توليدشده در نيروگاه 2COالف) براي كاهش ميزان گاز 

  است. در آن بودن هواي آلودة شهرها، وجود گاز نيتروژن مونوكسيد اي رنگ ب) علت قهوه
2واكنش ج) در الية تروپوسفر طبق  33 2O (g) O (g)، اي سمي و خطرناك است كه آالينده شود اوزون توليد مي.  

 شوند. مي جدا (خارج)از هواي مايع  2O و2N، Arترتيب گازهاي  د) در فرايند تقطير هواي مايع به
  فقط د ) 4  الف و ج) 3  ب و د) 2  و ب الف) 1

3و  4CHگرم از مخلوط گازهاي  104 - 275 8C H  2گاز مقدار كافي از باO 2دهند، اگر اختالف حجم گاز  مي  واكنشطور كامل  بهH O  و
3توليدشده در واكنش سوختن گاز  2COگاز  8C H  هاي گازهاي توليدشده در طي دو واكنش در  ليتر باشد، مجموع حجم 50برابر با

112 باشد، برابر چند ليتر است؟بر مول ليتر  25شرايطي كه حجم مولي گازها برابر با  1(C ,H : g.mol )   
1 (5/212  2 (410  3 (425  4 (5/637  

 ؟اند هاي زير صحيح موارد از عبارتكدام  - 276
  ها در كشاورزي و مصارف صنعتي استفاده كرد. توان از آن زمين شور هستند و تنها ميكرة هاي روي  تر آب ) بيشآ

  شوند. ها آبي زالل و شفاف دارند و جزو مواد خالص محسوب مي ب) اغلب چشمه
  استفاده كرد.موجود در آب توان براي شناسايي يون كلريد  ات ميپ) از محلول نقره نيتر

  .استفاده كردموجود در آب شناسايي يون كلسيم  برايتوان  ت) از محلول سديم فسفات مي
  و ب آ) 4  پ و ت) 3  ب و ت ) 2  و پ آ) 1

ـ  Aدرصد جرمي و سيرنشده نمك فرضي  30گرم محلول  80 - 277 درجـة سلسـيوس    20درجـة سلسـيوس بـه دمـاي      70اي را از دم
20پذيري تقريبي اين نمك فرضي در دماي  گرم رسوب ايجاد شود، انحالل 20اگر  .رسانيم مي C  است؟گرم آب  100چند گرم در 
1 (42  2 (2/4   3 (1/7  4 (71  

 اكسيد درست است؟ دياكسيد و گوگرد  هاي گوگرد تري مولكول گزينه در موردكدام  - 278
  كنند. گيري مي هر دو ماده در ميدان الكتريكي جهت) 1
  اكسيد است. گوگرد دياين تعداد در ساختار لوويس تر از  اكسيد كم گوگرد تريلوويس مولكول ناپيوندي در ساختار  هاي الكترون   جفت شمار) 2
  كنند. گيري نمي كسيد در ميدان الكتريكي جهتا هاي گوگرد دي اكسيد برخالف مولكول هاي گوگرد تري مولكول) 3
  آب است.مولكول اكسيد، شبيه به  كربن تتراكلريد و مولكول گوگرد تريبه مولكول اكسيد شبيه  گوگرد ديمولكول ، از لحاظ قطبيت) 4

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 279
  است. شود و محلول حاصل رساناي جريان برق ) سديم كلريد در آب يونيده ميآ

  شود. گرم است، بنابراين يك ماده نامحلول در آب محسوب مي 01/0تر از  كمدر آب  4BaSOپذيري  ب) انحالل
  شوند. پ) اتانول و آمونياك هر دو جزو مواد غير الكتروليت محسوب مي

I)2ت) گشتاور دوقطبي يد    شود. مواد ناقطبي محسوب ميبرابر صفر است و جزء  (
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

2موازنه نشدةاگر در واكنش  - 280 2 2Mg(OH) (s) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)  ، 10  درصد  19با  منيزيم كلريدليتر محلول
ل مصرف شده اسـت؟ (چگـالي محلـو    12mol.Lمحلول هيدروكلريك اسيد با غلظت مولي  ليتر ميلي چند ،دست آيد جرمي به
124فرض كنيد.) 11g.mLحاصل را  35 5(Mg ,Cl / : g.mol )    

1 (42 10   2 (410   3 (32 10   4 (310  
  آموزان گرامي لطفاً در پايان آزمون به اين دو سؤال پاسخ دهيد.دانش 

  

  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سؤال - 281
  ) زبان4  ) دين و زندگي3  عربي )2  ) فارسي 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصيهاي كدام درس  كيفيت سؤال - 282
 ) شيمي4  فيزيك) 3  شناسي زيست) 2   رياضي) 1



 

– هاي نظرخواهیسؤال عملکرد پشتیبان   
 

ها دقت کنید. سؤال ةهاي زیر، به شمار گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش  

 گذاري دو  درس  و گو با پشتیبان دربارة هدف گفت
  وگو کرد؟ درس گفت 2گذاري  هدفآیا پشتیبان شما در تماس تلفنی خود با شما دربارة  -289

 درس صحبت نکردیم. 2گذاري  خیر، در این نوبت دربارة هدف )1
 پشتیبان با من تماس تلفنی نگرفت. )2
 مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان کافی و از لحاظ کیفیت کامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
 کرد. درس صحبت 2گذاري  ) پشتیبان با من دربارة هدف4

  انـی پشتیبـتلفنتمـاس 
  با شما تماس تلفنی گرفته است؟تاکنون  از آزمون گذشته آیا پشتیبان شما -290

 تماس تلفنی نگرفتند.) خیر، ایشان 1
 .تماس تلفنی گرفتند) بله، ایشان 2
  بود. در حد خوب و کافیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی3
 بود.  در حد عالیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(بیش از تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی ،) بله4

 تماس تلفنی:چه زمانـی؟                                  
 با شما تماس گرفت؟  یـچه زمان پشتیبان -291

 تماس توافق کرده بودیم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبلیدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز یا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

 :چند دقیقه؟تلفنیتماس 
  ؟با شما تماس تلفنی داشت چند دقیقهپشتیبان شما  -292

 دقیقه            5دقیقه تا   3) 2 یک دقیقه تا سه دقیقه           ) 1
 دقیقه   10بیش از ) 4 دقیقه             10تا   5بین ) 3

 کالس رفع اشکال
 آیا در کالس رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنید؟ -293

 شرکت خواهم کرد.                        پشتیبان خودمبله، امروز در کالس رفع اشکال ) 1
 شرکت خواهم کرد(زیرا به آن درس نیاز بیش تري دارم) پشتیبان دیگربله، در کالس ) 2
 )  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار می کند اما من امروز شرکت نمی کنم.3
 پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار نمی کند.) 4

 شـروع به موقع
  شود؟ شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می1
 شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2
  شود. هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال ) پاسخ3
 نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4

 متأخـرین
 شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش -295

 ) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
 شود اما نه به طور کامل ) این موضوع تا حدودي رعایت می2
 شود. روصدا و همهمه ایجاد میشوند اما در هنگام ورود، س شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3
 شود. نظمی و سروصدا ایجادنمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

 مراقبـان
 کنید؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملکرد و جدیت مراقبان -296

 ضعیف )4 ) متوسط3 ) خوب     2 ) خیلی خوب1
 ترك حوزه –پایان آزمون 

 شود؟ داده میخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297
  شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1
  ) گاهی اوقات2
   ) به ندرت3
 گاه ) خیر، هیچ4

 امروز  ارزیابی آزمـون
 کنید؟ را چگونه ارزیابی می برگزاري آزمون امروزکیفیت به طور کلی  -298

 ) ضعیف4  ) متوسط3 ) خوب            2  ) خیلی خوب1
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