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آزمـون



الهی به امید تو

الگوی کنکور تنها یک کتاب نیست، یک الگوی رفتاری صحیح است.

 سؤالی که خیلی از دانش آموزان از من می پرسن اینه که توی ماه های پایانی چه کارهایی می تونیم انجام بدیم که برگ برندۀ ما باشه … 

و من همیشه در پاسخ گفتم که به آینده امید داشته باشید، طالیی ترین روزهای زندگیتون رو دریابید … آینده تون رو بسازید …

االن که دارید این پیشگفتار رو می خونید دقیقًا توی همون ایام و توی همون حال و هوا هستید …

هر چقدر به خط پایان این مس�ابقه نزدیک می ش�ید، دقیقه ها اهمیت بیش�تری پیدا می کنن و دیگه نباید فرصت ها رو راحت از دس�ت 

بدید و خدای ناکرده کار بیهوده بکنید. یکی از ارزشمندترین کارها توی این دوران شرکت در آزمون های شبیه ساز کنکور سراسریه …

به همین خاطر، تجربه و تحقیقات کاری خودم رو به کمک یه تیم درجۀ یک از اساتید محترم و همکاران ارزشمند انتشارات الگو، تبدیل 

 به یه کتاب کردیم تا الگوی کنکوری های عزیزمون باشه. کتابی با ویژگی های منحصربه فرد در پاسخ تشریحی، ساختار سه دفترچه ای 

همانند کنکور سراسری، نگاه مشاوره ای در پاسخ تشریحی )آموزش محور( و خیلی ویژگی های خوب دیگه که همه به شما کمک می کنه 

از ماه های پایانی بهترین استفاده رو داشته باشید و مهارت های الزم رو کسب کنید.

توی دوران طالیی جمع بندی و شرکت در آزمون های شبیه ساز باید همه چیز رو مثل روز کنکور سراسری شبیه سازی کنید. به همین 

خاطر توی تألیف این کتاب آخرین اخبار و مصوبات س��ازمان س��نجش رو س�اعت ها بررس�ی کردیم و در نهایت ش�د آنچه در اختیار 

شماست. شما هم به عنوان مهمترین و اصلی ترین مجری این پروژه باید شبیه ترین حالت رو برای خودتون ایجاد کنید و توی هر آزمون 

شبیه ساز این رو توی ذهن تون مرور کنید که اگر امروز روز کنکور من بود چیکار می کردم؟

یکی از مهمترین مزیت های این آزمون ها تمرین حضور در یک آزمون استاندارد است. بهره مندی از سؤاالت و پاسخ تشریحی استاندارد 

به همراه یادگیری هنر آزمون دادن به شما کمک می کنه تا شرایط، کاماًل مشابه روز کنکور باشه. قراره توی این آزمون ها همه چیز رو تجربه 

کنید تا بتونید بهترین پیش بینی ها رو برای روز طالیی کنکورتون داشته باشید.



هنر آزمون دادن یعنی تالش کنیم تا بتونیم هرچی بلدیم رو خوب روی پاس�خ برگ کنکور پیاده کنیم و نذاریم ش�رایط آزمون روی 

نتیجه مون تأثیر زیادی بذاره. پس همه باید بدونیم که مدیریت زمان، مدیریت شرایط روانی خودمون، انتخاب و حل سؤاالت با احتمال 

موفقیت بیشتر، رد کردن سؤاالت وقت گیر، تیپ شناسی سؤاالت کنکور و … رو باید در فرایند آزمون دادن یاد گرفت.

 پس شبیه س��از علمی، شبیه س��از زمانی و شبیه ساز روانی رو باید در آزمون ها رقم بزنید تا آزمون به معنای واقعی کلمه شبیه ساز کنکور 

سراسری باشه … .

خبرخوب اینه که توی الگوی کنکور تالش کردیم تمام این مهارت ها رو بهتون یاد بدیم …

به شما توصیه می کنم تا هر 2 یا 3 روز یکبار توی یک آزمون شبیه ساز شرکت کنید و در زمان مناسبی که بین دو آزمون در اختیار دارید به 

خودشناسی بپردازید. خودشناسی یعنی نقاط قوت و ضعفت رو شناسایی کنیم و روند مطالعۀ هدفمند و بر مبنای عملکرد هر آزمون شبیه ساز 

رو ترسیم کنیم تا گام به گام بتونیم از خودمون بهتر بشیم و برای حضور در کنکور سراسرِی درجۀ یک آماده بشیم. به همین خاطر در این کتاب 

 پاسخ تشریحی متفاوتی رو با کلی آپشن و امکانات آموزشی براتون فراهم کردیم تا با سرعت و دقت بیشتر بتونید خودتون رو بشناسید … 

باید به این نکته توجه کنید که رفتار ما بعد از آزمون شبیه ساز به اندازۀ شرکت در آزمون شبیه ساز اهمیت داره.

با این تفاسیر و بعد از حضور توی 12 آزمون شبیه ساز استاندارد و دیدن و بررسی کردن حدود 2000 تا تست و مرور و یادگیری این 

همه نکتۀ خاص، آماده تر از قبل به نبرد یکی از مهمترین مسابقه های زندگیتون میرید.

همۀ ما یه سقف پرواز داریم، از صمیم قلبم و با تمام وجودم برای تک تک شما آرزو می کنم که روز کنکور توی سقف پرواز خودتون باشید.

سالمت و سربلند باشید.

حمید صالحی



در الگوی کنکور چه خواهد گذشت؟
1( این کتاب شامل 12 آزمون کنکوری است: 

y 6 آزمون کنکور سراسری نظام جدید )98 تا 1400 داخل و خارج از کشور( مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی
y 4 آزمون کنکور سراسری نظام قدیم )96 و 97 داخل و خارج از کشور( تغییر یافته بر اساس کنکور نظام جدید
y 2 آزمون تألیفی شبیه سازی شده با کنکور سراسری

2( پاسخ های کاماًل تشریحی با ویژگی های منحصربه فرد زیر:
y .خط فکری: استراتژی و راهنمای حل سؤال در ابتدای هر پاسخ مطرح شده تا نوع نگاه به حل مسئله را یادآوری کنیم

y  نکته: در صورت نیاز، نکته های تکمیلی به عنوان شاه کلید یادگیری قرار گرفته است. در درس زیست شناسی عالوه بر جدول ها، نمودارهای درختی
و ایستگاه های یادگیری، تمامی شکل های مهم و نکته دار کتاب درسی تحلیل شده و نکات آن در بخشی به نام شکل نامه آورده شده است.

y  ،تله های تس��تی: برخی س�ؤاالت با توجه به نکات خاص با تله هایی همراه است که متأس�فانه برخی از داوطلبان در دام این سؤاالت می افتند
اینجا همان جایی است که باید از این دام آموزشی بیشترین استفاده را ببرید. 

y  تس��ت شبیه س��از: پس از پاسخ تش�ریحی به منظور تکمیل فرایند یادگیری، یک س�ؤال با ایدۀ مشابه همان تس�ت کنکور، برای خودارزیابی
پیش بینی شده است تا پس از سنجش مجدد با اطمینان بیشتر مسیر را ادامه دهید.

y .موضوع هر سؤال: در پاسخ هر تست، موضوع مربوط به سؤال قرار گرفته است که در روند تحلیل و شناخت سطح دانش شما تأثیرگذار است

3( نظام سه دفترچه ای کنکور سراسری:
 ب�ا توج�ه ب�ه آخرین مصوبات س�ازمان س�نجش پیرامون نح�وۀ برگزاری آزم�ون سراس�ری، آزمون ها در قالب س�ه دفترچ�ه )عمومی، 

اختصاصی 1 و اختصاصی 2( تنظیم گردیده است.
تا لحظات پایانی چاپ کتاب، بررسی های متعددی برای ترتیب دروس در دفترچۀ شمارۀ 3 صورت گرفت و در نهایت ترتیب زیر پیش بینی شد.

دفترچۀ شمارۀ 1: شامل دروس عمومی با 100 سؤال و 75 دقیقه زمان پاسخ گویی است.

زبانانگلیسیفرهنگومعارفاسالمیزبانعربیزبانوادبیاتفارسیدفترچۀشمارة1
25252525تعداد سؤاالت

18201720زمان پاسخ گویی

دفترچۀ شمارۀ 2: شامل بخش اول دروس اختصاصی با 80 سؤال و 90 دقیقه زمان پاسخ گویی است.

زیستشناسیریاضیدفترچۀشمارة2
3050تعداد سؤاالت

5040زمان پاسخ گویی

دفترچۀ شمارۀ 3: شامل بخش دوم دروس اختصاصی با 85 سؤال و 90 دقیقه زمان پاسخ گویی است.

شیمیفیزیكزمینشناسیدفترچۀشمارة3
203035تعداد سؤاالت

163737زمان پاسخ گویی
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تجربی��96 آزمون�1

تجربی�97 آزمون�2

تجربی�98 آزمون�3

تجربی�99 آزمون�4

تجربی�1400 آزمون�5

تجربی�خارج�از�کشور�96 آزمون�6

تجربی�خارج�از�کشور�97 آزمون�7

تجربی�خارج�از�کشور�98 آزمون�8

تجربی�خارج�از�کشور�99 آزمون�9

تجربی�خارج�از�کشور�1400 آزمون�10

شبیه�ساز�کنکور�1 آزمون�11

شبیه�ساز�کنکور�2 آزمون�12



آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور ـ 1400

گـروه آزمایشـی عـلوم تجربـی
آزمـون اختصاصـی

سـال 1400

5
دفترچۀ شمارۀ 2

22
1A

مدت پاسخ گویی: 90 دقیقه

شماره داوطلبی: 

تعداد سؤال: 80

نام و نام خانوادگی:

2

مدتپاسخگویی تاشمارهازشمارهتعدادسؤالموادامتحانیردیف

50 دقیقه30130ریاضی1

40 دقیقه503180زیست شناسی



آزمون اختصاصی2

1 ،کداماست؟- a b ab a b ab( ) ( )+ − + +2 2 2 2 2 22 2 .مقدار b= +4 6 2 و a = −4 6 2 فرضکنید
( )−16 2 3  )4  ( )+16 2 3  )3  ( )−4 2 3  )2  ( )+4 2 3  )1

2 ،کداماست؟- x x+1 2 ،باشند.مقدار x x x
x

( )( )+ + − =3 3 32 2
3 2
1 1 1 2 جوابهایمعادلۀ x2 و x1 فرضکنید

2  )4 1 )3 2( صفر −1  )1
3 ،ریشههایکداممعادلههستند؟-

x( )+ 3
1

1
1

و
x( )+ 3
2

1
1

باشند. x x= − 25 ریشههایمعادلۀ x2 و x1 فرضکنید

x x+ =2125 12 1 )4  x x= +2125 12 1 )3  x x= +2125 16 1  )2  x x+ =2125 16 1  )1

4 ،کداماست؟- f( )π
36

باشد،مقدار f x x x x x( ) cos ( ) cos ( ) cos ( ) cos ( )= 2 2 2 216 3 6 12 24 اگر

+6 3 3
16

 )4  +6 3
16

 )3  −6 3
16

 )2  −6 3 3
16

 )1

5 ،کداماست؟-
cos( ) cos( )

cot( )

πα− + α+π

α

2
2

2
باشد،مقدار tan( )α = 3

4
αدرناحیۀسوممثلثاتیو اگرزاویۀ

−1056
175

 )4 96
175

 )3 1056
175

 )2 − 96
175

 )1

6 ]،کداماست؟- , ]π0 2 ،درفاصلۀ x x xcos ( ) sin ( ) cos( )− =2 2 3 تعدادجوابهایمعادلۀمثلثاتی1
6 )4 5 )3 3 )2 1 )1

7 ،کداماست؟-
x x

f x
x

log ( )
( )

− −
=

− +

2
4

2

2

1 1
دامنۀتابعباضابطۀ

( , )−2 1  )4   ( , ) ( , )−∞ − +∞2 1  )3   ( , )−1 2  )2 ( , ) ( , )−∞ − +∞1 2  )1

8 ،کداماست؟- x− ≤ <1 1
2 2

بهازای y x|[ ]|= −2 3 نمودارتابع1

 )4   )3   )2   )1

9 بامبدأمختصات،کداماست؟- x y y= + − −3 3 و y x= 22 فاصلۀنقطۀتالقیمنحنیهای
15  )4 2 3  )3  6  )2  3  )1

10 باشد،مقدارxکداماست؟-
x x x x x x

x x x x x x

+ + + + +

− − + + +
+ + + + + =

+ + + + +

1 2 3 4 5

2 1 1 2 3
3 3 3 3 3 3 52
2 2 2 2 2 2

اگر

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1
11 درامتدادمحورyهادرجهتمنفیانتقال- 3

2
درامتدادمحورxهادرجهتمثبتوسپس π

2
راابتدابهاندازۀ  x y |sin |=2 نمودارتابع

]،کداماست؟ , ]π0 میدهیم.تعدادمحلتقاطعنمودارحاصلبامحورxهادرفاصلۀ
4 )4 2 )3 1 )2 1( صفر

12 برقرارباشد،کدامتساویدرستاست؟- x y, بهازای1< x yy xlog log− =2 اگرتساوی1

xy=2  )4 y x=  )3 y x= 3  )2 y x= 2  )1

13 ،کداماست؟-
x  

x
x x x x

lim ( )
→+∞

+ − −
+ +2 2
1 1 1 1
1 1

مقدار

2  )4  2
2

 )3 1 )2 1( صفر

ریاضی

آزمون 5 / دفترچۀ 2

تجربی 1400



3 آزمون آ / 5 تبمز آ -  یبری ررجت

14 نمادجزءصحیحاست.(-   [ ] ،کداماست؟)
x  

xlim [ sin ]
−

π→

−

6

2 1 مقدار

4( وجود ندارد. 1 )3 2( صفر −1  )1
15 رس��مکردهوس��پسنمودارحاصلرا2واحددرجهتمثبتمحورxهاو3- y x= رانس��بتبهخط y x= + −2 1 قرینۀنمودارتابع

کداماست؟ g( )4 مینامیم.مقدار y g x( )= واحددرجهتمنفیمحورyهاانتقالمیدهیموآنرا
−4  )4 −2  )3 −3  )2 3 )1

16 gof،کداماست؟- .تعدادنقاطناپیوستگیتابع f x x( )= − 21 و
x

g x x
x

( )
 >
= =
 − <

1 0
0 0
1 0

فرضکنید

3 )4 2 )3 1 )2 1( صفر

17 ،کداماست؟- xf x x
x

( ) | |= −
−

2 2
2

4
1

تعدادنقاطاکسترممنسبیتابع

5 )4 4 )3 3 )2 2 )1
18 ′Aمینامیم.اگر- رانس��بتبهنیمسازناحیۀاولوس��ومصفحۀمختصاتتعیینکردهوآنرا f x x( )= 2 قرینۀنقطۀAواقعبرس��همی

′AA،کداماست؟ طولنقطۀAبیندوطولمتوالیازمحلتقاطعتابعfباخطنیمسازموردنظرباشد،ماکزیممطولپارهخط
2
8

 )4  2
4

 )3  2
2

 )2  2  )1

19 )است؟- )−128 2 ،چندبرابر x = 3
8
.مقدارمشتقتابعfogدر g x

x
( )=

−3 2
1

1
و f x x x( ) ( [ ])= + +2 21 1

2
فرضکنید

4 )4 2 )3 1 )2 −4  )1

20 -kیکتابعمش��تقپذیرباشد،حداکثرمقدارfباش��د.اگر
g x x k

f x
g x x k
( )

( )
( )

≥=  ′ <
و a( )≠0 ، g x ax bx c( )= + +2 فرضکنید

،کداماست؟ b c a+ = بهشرط

4 )4 3 )3 1 )2 3
4

 )1

21 4محاطمیشود،کداماست؟- 2 حداکثرمساحتجانبیاستوانهایکهدرونیککرهبهشعاع
π512

3
 )4  π256

3
 )3  π64  )2  π32  )1

22 احتمالاینکهیکدانشآموزدریکامتحاننمرۀقبولیبگیرد0/9ودردوامتحانمتوالینمرۀقبولیبگیرد0/85اس��ت.اگردانشآموز-
درامتحاندومموفقباشد،احتمالاینکهدرامتحانقبلینیزموفقشدهباشد،کداماست؟

45
47

 )4 17
18

 )3 85
94

 )2 8
9

 )1

23 میتوانتش��کیلداد،بهطوریکهمجموع- ax bx c+ − =2 0 .چندمعادلۀدرج��ۀدومبهصورت a b c  , , { , , , }∈ 1 2 9 ف��رضکنی��د
ریشههایهرمعادلهازحاصلضربریشههایهمانمعادله،دوواحدبیشترباشد؟

18 )4 16 )3 15 )2 14 )1
24 دریکجلس��ۀآموزش��یمیزگردیش��امل4دانشآموزکالسپایۀیازدهمو4دانشآموزکالسپایۀدوازدهمتشکیلشدهاست.بهچند-

حالتدانشآموزاندرصندلیهابنشینند،بهطوریکهدرکنارهردانشآموزی،دانشآموزهمپایهقرارنگیرد؟
1152 )4 276 )3 288 )2 144 )1

25 ،4و5زیرمجموعهایازاعدادطبیعیمیس��ازیم،کهدرآنرقمتکراریبهکارنرفتهباش��د.یکعضوازمجموعۀفوق- 3 ،2 باارقام1،
انتخابمیکنیم.احتمالاینکهعضوانتخابشدهبر4بخشپذیرباشد،کداماست؟

1
4

 )4 3
7

 )3 4
7

 )2 1
5

 )1

26 )Aبرابر3است.مستطیلABCDراچنانمیسازیم،کهنقطۀBروینیمخطفوقورأسسومآن- , )2 4 ش��یبنیمخطیبانقطۀش��روع
)Cباشد.محیطمستطیل،کداماست؟ , )− −3 1

3 10  )4 6 10  )3 18 )2 24 )1
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27 درنظربگیرید.مثلثمتس��اویاالضالعABCراباارتفاعAHمیس��ازیم،بهطوریکهمحیط- x y− =3 5 )Hرارویخ��ط , )2 1 نقط��ۀ
A،کداماست؟ واحدباشد.مختصاتیکرأس 270 مثلث

( , )− 1 11
2 6

 )4 ( , )1 3
2 2

 )3 ( , )−13 1
2 2

 )2 ( , )7 1
2 2

 )1

28 متقاطعاند،معادلۀوترمشترکایندودایره،کداماست؟- x y x+ + =2 2 2 3 و x y y+ + =2 2 2 3 دایرههای
x y= −1  )4 x y=−  )3 x y= +1  )2 x y=  )1

29 ،کداماست؟- y x−2 درشکلزیرEFموازیBCاست.مقدار
−4  )1
−2  )2

2 )3
4 )4

30 OHC،کداماست؟- درشکلزیرمثلثABCمتساویالساقینوطولساقACبرابر6است.مساحتمثلث
4
3

 )2   2
3

 )1

( )+
9

2 7 4 3
 )4   

+
18

7 4 3
 )3

31 خارجیترینیاختههایاستخوانیموجوددرتنۀاستخوانراِنیکفردسالمچهمشخصهایدارند؟-
2( در سمت داخل یاخته هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده اند. 1( در مجاورت خود رگ های خونی و رشته های عصبی و مغز قرمز دارند.

4( در بین یاخته های خود، حفره های نامنظم زیادی دارند. 3( بر روی دایره ای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفته اند.
32 کدامگزینه،عبارتمقابلرابهطورمناسبکاملمیکند؟»دربرگخرزهره،………یاختههایسامانۀبافت………بهطورحتم………«-

1( فراوان ترین - پوششی - در ایجاد جریان توده ای در نوعی آوند نقش دارند.

2( اصلی ترین - آوندی - دیواره ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.
3( مستحکم ترین - زمینه ای - شیرۀ گیاهی را در سراسر گیاه جابه جا می نمایند.

4( رایج ترین - زمینه ای - در سبزدیسه )کلروپالست(ها، فاقد ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند.
33 کدامعبارت،درخصوصبرگگیاهادریسینادرستاست؟-

CO2 آزاد می شود. 1( در طی واکنش های تولید و مصرف مولکولی پنج کربنی، 
2( نوعی پروتئین غشایی، ترکیبی کربن دار را به راکیزه )میتوکندری( وارد می نماید.

3( در واکنش های وابسته به نور، همراه با ساخته شدن ATP، مولکول آب نیز تولید می گردد.
4( قند پنج کربنِی دوفسفاته و گروه فسفات، از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب می شوند.

34 چندمورد،درارتباطبابخشهایچینخوردۀدرونیترینالیۀدیوارۀقلبانسان،صحیحاست؟-
ب(ازیاختههاییبسیارنزدیکبههمتشکیلشدهاند. الف(ساختارهایکاماًلیکسانیرابهوجودآوردهاند.

د(توسطبافتیحاویرشتههایکالژن،مستحکمگردیدهاند. ج(یاختههایآنتوسطصفحاتبینابینیبایکدیگرمرتبطشدهاند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد

35 درنوعیکرم،هیچیکازچهارروشاصلیتنفسمشاهدهنمیگردد،کدامگزینهدربارۀاینجاندارصادقاست؟-
1( در شرایطی می تواند با نوعی تولیدمثل، موجودی تک الد )هاپلوئید( را به وجود آورد.

2( حفرۀ گوارشی بدن آن، عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را برعهده دارد.
3( آب اضافی بدن آن، از طریق شبکه ای از لوله ها به روده وارد می شود.

4( همولنف مستقیمًا در مجاورت یاخته های بدن آن، جریان می یابد.
36 باتوجهبهمطالبکتبدرسی،کدامگزینه،عبارت»همۀیاختههایخونیکه………دارند،………«رابهطورمناسبکاملمیکند؟-

1( دانه های روشنی در سیتوپالسم - برخالف همۀ یاخته های خاطره، در داخل مغز استخوان تمایز می یابند.
2( دانه های تیره ای در سیتوپالسم - برخالف همۀ یاخته های بیگانه خوار، می توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگ ها شوند.

3( هستۀ دوقسمتی - همانند بعضی از یاخته های مؤثر در پاسخ ایمنی ثانویه، باعث خنثی سازی میکروب ها می شوند.
4( هستۀ چند )بیش از دو( قسمتی - همانند بعضی از یاخته های تولیدکنندۀ اینترفرون 2، در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنند.

37 کدامگزینهعبارت»بهطورکلی،جایگاهویژه………«رابهدرستیتکمیلمیکند؟-
1( جذب مواد در لولۀ گوارش ملخ، آنزیم هایی با توانایی فعالیت در این بخش ترشح می کند.

2( گوارش میکروبی در لولۀ گوارش گاو، مواد خود را مستقیمًا وارد رودۀ باریک می کند.
3( آسیاب کردن غذا در لولۀ گوارش پرندۀ دانه خوار، همانند کبد به روده راه دارد.

4( گوارش نهایی غذا در لولۀ گوارش هیدر، خاصیت درون بری داشته و دارای تاژک است.

زیستشناسی
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38 دریوکاریوتها،چندموردرامیتوانمربوطبهتنظیمبیانژنپیشازرونویسیدانست؟-
ب(اتصالرناهایکوچکبهنوعیریبونوکلئیکاسید الف(میزاندسترسیپیشمادهبهآنزیم

)DNA(خمیدگییاعدمخمیدگیدربخشیازمولکولدنا)د ج(تغییردرفشردگیواحدهایتکراریدررشتۀکروماتین
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد  1( 1 مورد

39 بهطورمعمولدرمهرههاینوعیجانورماده،رسوبیازنمکهایکلسیمیافتنمیشود،کدامویژگی،دربارۀاینجانورصحیحاست؟-
1( با فشار جریان آب به سمت بیرون، به سمت مخالف حرکت می نماید.

2( می تواند تخمکی با اندوختۀ زیاد و دیواره ای چسبناک و ژله ای تولید کند.

3( توسط ساختار ویژه ای، محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کند.
4( خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی، ابتدا به حفرۀ بزرگ تر قلب وارد می شود.

40 درنوعینظامجفتگیری،هردوجانورنرومادهدرانتخابجفتوپرورشزادههاسهمیکساندارند.کدامعبارت،بهطورحتم،دربارۀ-
اینجانورانصحیحاست؟

1( در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت می کنند.
2( با استفاده از آزمون و خطا، به هر محرک بی اثری، پاسخ غریزی می دهند.

3( همواره از طریق آواز خواندن یا تهاجم به جانوران دیگر، قلمروی خود را تعیین می نمایند.
4( می توانند با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را صرف انجام فعالیت های حیاتی کنند.

41 ب��اتوجهبهمطلبکتابدرس��ی،دریکمنطقۀماالریاخیز،پدرخانوادهبهس��ببش��کلگویچههایقرمزخ��ود،درمعرضخطرابتالبه-
بیماریماالریاقراردارد،درحالیکهمادرخانوادهنسبتبهاینبیماریمقاوماست.تولدکدامفرزنددراینخانوادهغیرممکناست؟

1( پسری با گویچه های قرمز کاماًل غیرطبیعی و در معرض خطر مرگ ومیر در سنین پایین
2( پسری با گویچه های قرمز طبیعی و در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا

3( دختری حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط
4( دختری مقاوم نسبت به انگل ماالریا

42 چندمورد،دربارۀهرنوکلئوتیدموجوددربدنیکفردسالمصحیحاست؟-
الف(بازآلِیتکحلقهاییادوحلقهاِیمتصلبهریبوزدارد.

ب(گروهیاگروههایفسفاتآن،باپیوندکوواالنسیبهقنداتصالدارد.
ج(ازطریقنوعیپیونداشتراکیبهنوکلئوتیددیگریمتصلشدهاست.

د(طیفراینداکسایشدرغشایدرونیراکیزه)میتوکندری(تولیدگردیدهاست.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد

43 کدامعبارت،درخصوِصزنجیرۀانتقالالکترونموجوددریاختۀعضلۀتوأمانسانصحیحاست؟-
1( فقط از مولکول های حامل الکترون موجود در راکیزه )میتوکندری( استفاده می شود.

2( بخشی از مسیر رسیدن الکترون ها از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده های نهایی آن، مشترک است.
3( یون های اکسید در ترکیب با پروتون های فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری(، آب را تشکیل می دهند.

4( انرژی الزم برای پمپ کردن الکترون ها به بخش داخلی راکیزه، از مولکول های حامل الکترون تأمین می شود.
44 کدامگزینهبرایتکمیلعبارتمقابلمناسباست؟»درهریاختۀانسانکه………یافتمیگردد،………نیزساختهمیشود.«-

4( کلسترول - لیپوپروتئین کم چگال 3( نمک های صفراوی - فسفولیپید 2( تری گلیسرید - کلریدریک اسید 1( پپسینوژن - کربوهیدراز
45 کدامعبارتنادرستاست؟-

1( در مگس، جسم یاخته ای هر گیرندۀ شیمیایی، در بیرون موی حسی قرار دارد.
2( در جیرجیرک، گیرنده های مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارد.

3( در ماهی، لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگ تر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد می شود.
4( در ماهی، بعضی از یاخته هایی که با پوشش ژالتینِی کانال خط جانبی در تماس اند، مژک دارند.

46 کدامموردجملۀمقابلرابهطورصحیحتکمیلمیکند؟»در………همۀتقسیماتیاختهای………«-
1( متافاز - برخی رشته های دوک به سانترومر کروموزوم های دوکروماتیدی متصل شده اند.

2( تلوفاز - هسته های یک یاخته تعداد کروموزوم برابری دارند.
3( پروفاز - کروموزوم ها مضاعف شده و قابل رؤیت می شوند.

4( جدا شدن DNAهای دختری - لوله های ریز پروتئینی نقش دارند.
47 کدامگزینه،برایتکمیلعبارتزیرمناسباست؟-

»دریکپسربالِغمبتالبهُپرکاریغدۀ………بیشترمیشودودریکدختربالغمبتالبهکمکاریاینغده،………افزایشمییابد.«
2( فوق کلیه، احتمال ابتال به بیماری های عفونی - فشار خون 1( تیروئید، میزان ترشح انسولین - دمای بدن

4( سازندۀ هورمون رشد، تراکم تودۀ استخوانی - تکثیر یاخته های استخوانی 3( پاراتیروئید، احتمال بیماری های قلبی - احتمال مشکالت تنفسی
48 کدامگزینهصحیحاست؟-

1( جهش دگرمعنا برخالف جهش حذف، به تغییر در پلی پپتید ساخته شده می انجامد.
2( جهش حذف برخالف جهش بی معنا، به تغییر محصول حاصل از رونویسی می انجامد.

3( جهش خاموش همانند جهش بی معنا، باعث عدم تغییر رمز یک نوع آمینواسید می شود.
4( جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش، به عدم تغییر تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن می انجامد.
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49 بادرنظرگرفتناینکهژننمود)ژنوتیپ(دروندانه)آندوس��پرم(گلمیمونیWWRاس��ت،کدامژننمود)ژنوتیپ(بهترتیببرایدانۀ-
گردهوکاللۀگلمیمونی،موردانتظارنیست؟

RW و RW )4 WW و RW )3 RW و RR )2 RR و RW )1
50 کدامدومورد،دربارۀهمۀاندامهایلنفیانسانکهخونخارجشدهازآنهابهسیاهرگبابواردمیشود،صحیحاست؟-

الف(محتوییاختههاییاستکهمیتوانندمولکولهاییمشابهبامولکولهایموجوددرسطحخودترشحکنند.
ب(تولیداتخودراازطریقرگهاییبهنوعیبافتپیوندیواردمیکنند.
ج(درآزادسازیآهنموجوددریاختههایخونیمردهنقشمؤثریدارند.

د(درنیمۀراستبدنوباالترازکولونافقیقرارگرفتهاند.
4( )ج( و )د( 3( )ب( و )د( 2( )الف( و )ج( 1( )الف( و )ب(

51 کدامعبارتدرستاست؟-
CO2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته می شود. 1( در گیاه آناناس برخالف گیاه ذرت، میزان 

2( در گیاه رز همانند گیاه آناناس، تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه )کلروپالست( به انجام می رسد.
CO2 محیط، میزان فتوسنتز افزایش می یابد. 3( در گیاه رز همانند گیاه ذرت، همواره با زیاد شدن 

4( در گیاه ذرت برخالف گیاه رز، در شدت نور زیاد، میزان فتوسنتز افزایش چشمگیری می یابد.
52 بهطورمعمول،کدامعبارتدرارتباطبایکخانمباردارصحیحاست؟-

1( در طی تمایز یاخته های بنیادی بالستوسیست، جفت به وجود می آید.
2( هم زمان با شروع تمایز جفت، اندام های اصلی جنین شروع به تشکیل شدن می کنند.

3( با شروع ترشح آنزیم های الیۀ خارجی بالستوسیست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می شود.
4( با شروع جایگزینی بالستوسیست در حفرات دیوارۀ رحم، نتیجۀ تست سنجش HCG مثبت می گردد.

53 کدامگزینه،برایتکمیلعبارتزیرنامناسباست؟-
»درواحدهایتکرارِیتارچۀیکعضلۀدلتایی،رشتههایییافتمیشودکهمتشکلازاجزاییکرویشکلهستند،اینرشتههادرهنگام………«

2( استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می شوند. 1( انقباض، از وسعت نوار روشن می کاهند.
4( انقباض، از طریق سرهای خود به نوعی رشته های پروتئینی متصل می گردند. 3( استراحت، از رشته های مشابه خود دور می شوند.

54 بهطورمعمول،کدامگزینهصحیحاست؟-
1( هر گیاهی که ساقۀ افقی تخصص یافته ای در زیر زمین دارد، جزء گیاهان یک یا دو ساله محسوب می شود.

2( هر گیاهی که توانایی تولید دانه ای با رویش روزمینی دارد، در مرکزی ترین بخش ریشه ها، بافت آوندی دارد.
3( هر گیاهی که گل تک جنسی نر و گلبرگ هایی متصل به هم دارد، دانه های گرده ای با دیوارۀ منفذدار تولید می کند.
4( هر گیاهی که در روزهای کوتاه گل می دهد، گل هایی تولید می کند که برای گرده افشانی فقط وابسته به باد هستند.

55 درانسان،اغلبگیرندههاییکهبهکاهشاکسیژنحساساند،دررگهایییافتمیشوندکه………-
2( در برش عرضی، بیشتر به شکل گرد دیده می شوند. 1( بیشتر در قسمت های سطحی هر اندام قرار گرفته اند.

4( به کمک دریچه هایی در درون خود، جریان خون را یک طرفه می کنند. 3( از نظر فاصله بین یاخته های دیوارۀ خود، گروه بندی شده اند.
56 کدامگزینهبرایتکمیلعبارتمقابلنامناسباست؟»بهطورمعمولازپنجمینروزشروعدورۀجنسیدریکفردتازمانیکهیاختههای-

انبانِک)فولیکول(درحالرشد،نوعیهورمونترشحمیکنند………«
1( در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده افزایش می یابد.

2( در مواقعی هورمون های محرک غدد جنسی کاهش می یابند.
3( به طور حتم، اندوختۀ خونی دیوارۀ داخلی رحم به حداکثر میزان خود می رسد.

4( به طور حتم، از رشد و تمایز مام یاخته )اووسیت(های اولیۀ دیگر جلوگیری می شود.
57 بهطورمعمولدرارتباطباقلبانسان،چندمورد،عبارتزیررابهطورمناسبکاملمیکند؟-

»درهرزمانیکهدریچههایسینی………،همانندهرزمانیکهدریچههایدولختیوسهلختی………،بهطورحتم………«
ب(بستهاند-بازند-خونبهدرونبطنهاواردمیشود. الف(بستهاند-بستهاند-خونوارددهلیزهامیشود.

د(بازند-بستهاند-فشارخونبطنهادرحدپایینیقراردارد. ج(بازند-بازند-دهلیزهادرحالتاستراحتبهسرمیبرند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد

58 باتوجهبهشبکیۀچشمیکفردسالم،کدامگزینهبرایتکمیلعبارتزیرمناسباست؟-
»درگیرندۀمخروطی………گیرندۀاستوانهای،مادۀحساسبهنور………«

2( همانند - در مجاورت هسته قرار دارد. 1( نسبت به - کمتری یافت می شود.
4( برعکس - در نور زیاد و به کمک ویتامین A ساخته می شود. 3( برخالف - در یک انتهای یاخته وجود دارد.

59 بادرنظرگرفتنعواملمؤثربرتغییرجمعیتها،کدامعبارتدرستبیانشدهاست؟-
1( عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند، ممکن است ژنوتیپ فرد را در جمعیت تغییر دهد.

2( عاملی که خزانۀ ژنی جمعیت را غنی تر می سازد، ممکن است توان بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال ببرد.
3( عاملی که خزانۀ ژنی دو جمعیت را شبیه به هم می کند، به طور حتم تعادل ژنی را در هر دو جمعیت برقرار می سازد.

4( عاملی که فراوانی دگره ای )اللی( جمعیت را بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر می دهد، به طور حتم در جمعیت های بزرگ بیشترین تأثیر را دارد.
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60 باتوجهبهنمودارتوزیعفراوانیرنگذرت)صفتچندجایگاهی(درکتابدرسی،کدامعبارتنادرستاست؟-
1(  ژن نمودی )ژنوتیپی( حاوی همۀ انواع دگره )الل(ها در بخش 4، وجود دارد.

2(  هر ژن نمود )ژنوتیپ( در بخش 5، در هر جایگاه ژنی، دگره )الل( بارز دارد.
3(  هر ژن نمود )ژنوتیپ( در بخش 6، در یک جایگاه ژنی ناخالص است.
4(  هر ژن نمود )ژنوتیپ( در بخش 2، در دو جایگاه ژنی خالص است.

61 چندمورد،عبارتزیررابهطورمناسبکاملمیکند؟-
»هرجانداریکهمیتواندهمهیابخشیازموادغذاییخودراازگیاهانبهدستآورد،درزمانحیاتخود………«

ب(ازطریقبخشهایمکندهبهدرونگیاهنفوذمینماید. الف(فاقدتواناییتولیدترکیباتآلیازموادمعدنیاست.
د(باکمکترکیبیفسفاتدار،مولکولیدونوکلئوتیدیمیسازد. ج(نیتروژنجورابهنیتروژنقابلاستفادۀگیاهتبدیلمیکند.

4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد
62 مطابقبامطلبکتابدرس��ی،کدامعبارت،دربارۀنوعیجاندارصحیحاس��تکهبدوننیازبهروشهایزیس��تفناوریمیتواندآمیالز-

مقاومبهگرمابسازد؟
1( ممکن است مواد شیمیایی جهش زا پس از عبور از غشاهایی، ژن های آن را تحت تأثیر قرار دهند.
2( همواره از طریق تغییر در پایداری رنا )RNA( یا پروتئین، فعالیت ژن های خود را تنظیم می کند.

3( به طور معمول، ذرات بزرگ غذایی را از طریق درون بری جذب و مواد زائد را از طریق برون رانی دفع می کند.
4( ممکن است در یک منطقه از ژنگان )ژنوم( آن، یکی از دو رشتۀ دنا )DNA( و در منطقۀ بعد، رشتۀ دیگر آن، الگو باشد.

63 کدامگزینهبرایتکمیلعبارتمقابلمناسباست؟»نوعیهورمونگیاهیکه………«-
1( در کشاورزی به عنوان علف کش استفاده می شود، از سوخت های فسیلی نیز رها می شود.

2( می تواند بر خارجی تریِن الیۀ درون دانه اثر بگذارد، در غلظتی معین باعث رشد ریشه می شود.
3( از جوانۀ رأسی به جوانه های جانبی می رود، یکی از روش های تکثیر رویشی را در گیاهان به انجام می رساند.

4( می تواند مانع تولید و رها شدن آمیالز در جوانه های غالت شود، در بافت های قابل ترمیم گیاهان نیز تولید می شود.
64 باتوجهبهشکلروبهروکهبخشیازدستگاههایبدننوعیجانداررانشانمیدهد،کدامعبارتصحیحاست؟-

1( بخش 2 همانند بخش 1، آب و یون ها را بازجذب می نماید.
2( بخش 3 همانند بخش 2، آنزیم های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می کند.

3( بخش 4 برخالف بخش 3، یون های ترشح شده از مایع میان بافتی را دریافت می نماید.
4( بخش 4 برخالف بخش 1، نوعی مادۀ حاصل از سوخت وساز نوکلئیک اسیدها را دریافت می کند.

65 چندمورد،درارتباطبامراحلترجمهدریوکاریوتهادرستاست؟-
الف(هرtRNAکهفقطحاملیکآمینواسیداست،ابتدابهجایگاهAرناتن)ریبوزوم(واردمیشود.

ب(هرtRNAکهواردجایگاهAرناتن)ریبوزوم(میشود،بارمزه)کدون(ارتباطمکملیبرقرارمیکند.
ج(هرtRNAکهارتباطخودرابازنجیرهایازآمینواسیدهاقطعمیکند،بهجایگاهEرناتن)ریبوزوم(منتقلمیشود.

د(هرtRNAکهپسازتکمیلرناتن)ریبوزوم(درجایگاهخودمستقرمیشود،میتواندبهتوالیایازآمینواسیدهامتصلگردد.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد

66 کدامگزینهبرایتکمیلعبارتمقابلمناسباست؟»یاختههایگیاهیممکناستبهسببتجمعمحصوالتنهاییحاصلازروشهایی-
برایتأمینانرژی،حیاتخودراازدستبدهند،درهمۀاینروشها،همزمانبابهوجودآمدن………میشود.«

2( ترکیب نهایی، NADH مصرف ، کربن دی اکسید تولید NAD+  )1
4( نوعی قند سه کربنی، ADP مصرف +NAD تولید 3( ترکیب سه کربنی، 

67 باتوجهبهمراحلتولیدزامه)اسپرم(دریکفردبالغ،کدامعبارتصحیحاست؟-
1( همۀ یاخته هایی که فام تن )کروموزوم( مضاعف دارند، تقسیم کاستمان )میوز( انجام می دهند.

2( همۀ یاخته هایی که فام تن )کروموزوم( غیرمضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان )میوز( به وجود آمده اند.

3( همۀ یاخته هایی که دوالد )دیپلوئید( هستند، از هم جدا هستند و توسط یاخته های ویژه ای تغذیه می شوند.
4( همۀ یاخته هایی که فام تن )کروموزوم( همتا دارند، حاوی هسته ای غیرفشرده اند و به یاخته های دیگر متصل هستند.

68 مهمترینمرحلهدرساختانسولینبهروشمهندسیژنتیککداماست؟-
1( برقراری پیوند شیمیایی بین زیرواحدهای کوتاه پلی پپتیدی انسولین

2( وارد کردن دنا )DNA(ی نوترکیب به درون باکتری با شوک الکتریکی یا گرمایی
3( تشکیل دو نوع دنا )DNA(ی نوترکیب و دارای ژن مقاومت به پادزیست )آنتی بیوتیک(

4( جداسازی باکتری های حاوی دیسک )پالزمید( نوترکیب از سایر باکتری های محیط کشت
69 چندمورد،درارتباطباپارامسیصادقاست؟-

الف(کریچۀ)واکوئول(گوارشی،بهمولکولهاییباعملاختصاصینیازدارد.
ب(نوعیکریچۀ)واکوئول(دفعی،درتنظیمفشاراسمزیجاندارنقشدارد.
ج(کریچۀ)واکوئول(غذایی،درانتهایحفرۀگوارشیجاندارتشکیلمیشود.

د(نوعیکریچۀ)واکوئول(غیرانقباضی،محتویاتخودراازطریقمنفذیبهخارجواردمیکند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد
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70 وجهمشترکهردونوعتنظیممثبتومنفیرونویسیدرباکتریاشرشیاکالیکداماست؟-
1( هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می گیرد، ژن یا ژن های سازندۀ آن با نوع دیگری رنابسپاراز، رونویسی شده است.

2( هر پروتئینی که آنزیم رونویسی کننده را به سمت راه انداز حرکت می دهد، می تواند به قند دی ساکاریدی اتصال یابد.
3( هر پروتئینی که ژن های مربوط به تجزیۀ قند را رونویسی می کند، توسط فعال کننده به راه انداز متصل می شود.
4( هر پروتئینی که به قندی متفاوت از گلوکز متصل می گردد، در شروع حرکت آنزیم رونویسی کننده نقش دارد.

71 کدامعبارت،درارتباطبابیشترینگیاهانرویکرۀزمینبهطورحتمدرستاست؟-
1( تشکیل ساختار اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی آن ها، به طول شب و روز بستگی دارد.

2( کربن دی اکسید از طریق یاخته های تمایزیافتۀ اندام های هوایی و زمینی آن ها، جذب می شود.
3( بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آن ها، در بخش زرد و نارنجی نور مرئی صورت می گیرد.

4( با تجزیه شدن سبزینه )کلروفیل( برگ های آن ها، مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد.
72 باتوجهبهشکلروبهرو،کدامگزینهصحیحاست؟-

1( یاخته های بخش 2 برخالف یاخته های بخش 3، بافت های الزم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم می کنند.
2( یاخته های بخش 1 همانند یاخته های بخش 2، بر روی سطح خود ترکیبی لیپیدی ترشح می کنند.

3( یاخته های بخش 3 برخالف یاخته های بخش 1، فضاهای بین یاخته ای بسیار اندکی دارند.
4( یاخته های بخش 1 همانند یاخته های بخش 3، هستۀ درشتی در مرکز دارند.

73 +Oودرگیربامشکلانعقادخون،باقاطعیتبیانداشت؟- چندموردرامیتواندربارۀمردیباگروهخونی
الف(بررویفامتن)کروموزوم(شمارۀ9،فاقدهرگونهدگره)الل(گروهخونیاست.
ب(برروینوعیفامتن)کروموزوم(جنسیآن،دگرهای)اللی(نهفتهقرارگرفتهاست.

ج(برروییکیازبلندترینفامتن)کروموزوم(هایموجوددرکاریوتیپآن،ژنDواقعشدهاست.
د(گویچههایقرمزکربوهیدراتدارآن،ازیاختههاییباتواناییتولیدچندیننوعیاختهایجادشدهاند.

4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد
74 درارتباطباهمۀاندامهاییکهباتولیدپیکش��یمیاییدوربردیکس��ان،تعدادفراوانترینیاختههایخونیانس��انراتنظیممیکنند،کدام-

موردنادرستاست؟
1( به دفع بعضی مولکول های آلی بدن کمک می نمایند.

2( فشار اسمزی خون را در حد مناسبی نگه می دارند.
3( بر فرایند انعقاد خون در محل خونریزی نقش مؤثری دارند.

4( هر یک می توانند با تغییر در مقادیر چشمگیری از نوعی مادۀ دفعی نیتروژن دار، از میزان سمیت آن بکاهند.
75 درارتباطبایکگیاهعلفی،کدامگزینهعبارتمقابلرابهطورمناسبکاملمیکند؟»درهرنوعبارگیری………«-

2( شیرۀ گیاهی با مصرف انرژی به درون آوند وارد می شود. 1( آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می یابد.
4( شیرۀ گیاهی به صورت توده ای از مواد به سمت محل مصرف حرکت می نماید. 3( ترکیباتی از یاخته ای زنده به یاخته ای مرده منتقل می شود.

76 باتوجهبهشکلمقابلکهبخشیازدستگاهگردشخونانسانرانشانمیدهد،کدامعبارتدرستاست؟-
1( بخش 2 همانند بخش 1، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید.

2( بخش 2 برخالف بخش 1، خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید.
3( بخش 1 برخالف بخش 2، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند.

4( بخش 1 همانند بخش 2، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد.
77 باتوجهبهبیماریهایهموفیلیوداسیشدنگویچههایقرمز،درصورتازدواجهرزنومردسالمیبایکدیگر،تولدچندموردزیرممکناست؟-

د(دختریسالموناخالص ج(دختریبیماروخالص ب(پسریبیمار الف(پسریسالم
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد

78 کدامعبارتدربارۀیاختۀبزرگتردانۀگردۀرسیدۀگیاهکدو،درستاست؟-
2( با انجام تقسیمات متوالی، لولۀ گرده را می سازد. 1( چهار یاختۀ متصل به هم را ایجاد می کند.

4( در درون لولۀ گرده، یک تقسیم رشتمان )میتوز( انجام می دهد. 3( به بخشی حاوی سه هستۀ تک الد )هاپلوئید(ی، تمایز می یابد.
79 باتوجهبهس��ازوکاراجزایزنجیرۀانتقالالکتروندربرگلوبیامیتوانبیانداش��تکهباعبورالکترونهااز………غش��ایتیالکوئید-

است،………میشود.
+H از بستره به فضای درون تیالکوئید منتشر 1( دو جزء )ساختار( از زنجیره که متعلق به هر دو - تعدادی 

2( یک جزء )ساختار( از زنجیره که متصل به سطح داخلی - الکترون ها به فتوسیستم 2 منتقل
3( یک جزء )ساختار( از زنجیره که مجاور با هر دو الیۀ فسفولیپیدی - تجزیۀ نوری آب انجام

4( دو جزء )ساختار( متوالی از زنجیره که متصل به سطح خارجی - NADPH تولید
80 درارتباطبافرایندهمانندسازیدریوکاریوتها،چندموردصحیحاست؟-

الف(آنزیم��یک��هازوق��وعجهشدرم��ادۀژنتیکیممانعتبهعم��لمیآورد،میتوان��دنوکلئوتیدهارابهصورتتکفس��فاتهبهرش��تۀ
پلینوکلئوتیدیمتصلنماید.

ب(آنزیمیکهباعثجداشدنهیستونهاازمولکولدنا)DNA(میشود،مارپیچدنا)DNA(ودورشتۀآنراازهمجدامیکند.
ج(آنزیمیکهنوکلئوتیدهارابهصورتمکملروبهرویهمقرارمیدهد،انرژیفعالسازیواکنشراکاهشمیدهد.

د(آنزیمیکهپیوندهایهیدروژنیبیندورشتۀمکملرابرقرارمیکند،تنهاآنزیمدوراهیهمانندسازیمحسوبمیشود.
4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1( 1 مورد
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کدام عبارت را درست تر می دانید؟ - 1
1(حرکتروزانۀخورشیددرآسمانظاهریونتیجۀگردشزمینبهدورخورشیداست.

2(هرچهفاصلۀزمینتاخورشیدکمترشود،سرعتحرکتانتقالیزمینهمکمترمیشود.
3(بینزمانگردشزمینبهدورخورشیدوفاصلۀزمینتاخورشیدرابطهایریاضیبرقراراست.
4(زمینهمراهباماهدرمداردایرهایومخالفحرکتعقربههایساعتبهدورخورشیدمیگردد.

نور خورشید حدود 8 دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد. نور خورشید حدود چند دقیقه طول می کشد تا به سیارکی که هر 8 سال یکبار - 2
دور خورشید می چرخد، برسد؟ 

16)4  /22 6 )3  32)2  64)1
در شکل زیر، سن نسبی کدام یک از بقیه بیشتر است؟ - 3

1(رس
2(گسل

3(گرانیت
4(سنگآهک

در آینده، اقیانوسی به اقیانوس های کرۀ زمین اضافه می شود، محل این اقیانوس در حال حاضر کجاست؟ - 4
4(مرزورقۀعربستانباایران 3(محلسابقدریایتتیس  2(خلیجفارس  1(دریایسرخ 

برای تهیۀ آهن، سرب و مس به ترتیب از کدام کانه ها می توان استفاده کرد؟ - 5
2(هماتیت،گالن،پیریت 1(مگنتیت،گالن،کرندوم 

4(مگنتیت،گالن،کالکوپیریت 3(پیریت،کرومیت،کالکوپیریت 
برای تشکیل ذخایر نفت و گاز، کدام جانداران اهمیت بیشتری دارند؟ - 6

4(پالنکتونها،باکتریها 3(مرجانها،پالنکتونها  2(دایناسورها،باکتریها  1(باکتریها،مرجانها 
کدام ترکیب شیمیایی، در گوشتۀ زمین تبدیل به جواهری قیمتی می شود؟ - 7

4(کربنخالص 3(سیلیکاتبریلیم  2(اکسیدسیلیسیم  1(اکسیدآلومینیم 
آبدهی قناتی در هر دقیقه 3000 لیتر اس��ت. اگر عمق و عرض آب در دهانۀ قنات به ترتیب 40 و 80 س��انتی متر باش��د، آب تقریبًا با سرعت - 8

چند متر بر ثانیه خارج می شود؟ 
0/2)4  0/9)3  0/15)2  0/66)1

در محل روبه رو، یک رود دائمی در جریان است. اگر در نقطۀ M چاهی تا زیر - 9
سطح ایستابی حفر شود، کدام عبارت را می توانیم برای این چاه به کار ببریم؟ 

1(پسازبهرهبرداریفصلی،چاهخشکمیشود.
2(آبخودبهخودوبهآرامیازدهانۀچاهخارجمیشود.

3(بابهرهبرداریازچاهسطحایستابیافتچندانینخواهدداشت.
4(آبخواناینچاهتحتفشاراستوآبازدهانهفورانمیکند.

کدام عبارت، توصیف مناسب تری از امتداد الیه است؟ - 10
2(محلبرخوردسطحهرالیهباسطحزمین 1(نیمساززاویۀبینسطحالیهباسطحافق 

4(امتدادخطفرضیوصلکنندۀنقاطهمارتفاعالیه 3(فصلمشترکیکصفحۀافقیباسطحهرالیه 
کدام گزینه، زمان نس��بِی پدیده های زمین شناسی شکل روبه رو را از قدیم به جدید - 11

درست تر نشان می دهد؟ 
1(رسوبگذاریهمزمانآهک2و3،تنشفشاری،تنشفشاری
2(رسوبگذاریهمزمانآهک2و3،تنشفشاری،تنشکششی
3(رسوبگذاریهمزمانآهک2و1،تنشفشاری،تنشفشاری
4(رسوبگذاریهمزمانآهک2و1،تنشکششی،تنشکششی

زمینشناسی

آزمون5/دفترچۀ3

تجربی 1400
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از کدام راه، آرسنیک می تواند به راحتی به مواد غذایی وارد شود؟ - 12
1(آبیاریمزارعکشاورزیتوسطآبچشمههایمعدنیگازدار
2(بارشبارانهایاسیدیپسازتراکمباالیریزگردهادرهوا

3(ورودزهابمعادناستخراجطالبهآبخوانهایمورداستفادۀانسان
4(خشککردنموادغذاییباحرارتسوزانیدنزغالسنگدرمحیطبسته

کدام مورد، چگونگی نقش سلنیم در پیشگیری از سرطان را معرفی می کند؟ - 13
1(ازطریقآنزیمها،سوپراکسیدهاراازبینمیبرد.

2(بااکسیژنهایآزادترکیبشدهومانعازتشکیلسوپراکسیدهامیشود.
3(باتهنشینیلیتیم،مانعازوروداینعنصرسرطانزابهآبهایزیرزمینیمیشود.

4(دربدنانسانمانندیککاتالیزگرعملمیکندوسببتشکیلسریعآنتیاکسیدانمیشود.
در طبقه بندی عناصر مورد نیاز بدن جانداران به اصلی، فرعی و جزئی به ترتیب، کدام عنصرها در این سه گروه جای می گیرند؟ - 14

2(آهن،سدیم،فسفر 1(آهن،منیزیم،مس 
4(فسفر،منیزیم،منگنز 3(منیزیم،منگنز،روی 

کدام یک می تواند یک »پیش نشانگر« وقوع یک زمین لرزه باشد؟ - 15
1(اختاللدرمیدانمغناطیسیمنطقه

2(باالرفتندمایسنگهادرمحلکانون
3(تغییراتگازآرگوندرآبهایزیرزمینی
4(باالوپایینرفتنسطحایستابیآبچاهها

در شکل روبه رو، ماسه سنگ دانه ریز، جوان تر از ماسه سنگ دانه درشت - 16
است. کدام پدیده های زمین شناسی قابل شناسایی هستند؟ 

1(گسلعادی،تاقدیس
2(گسلعادی،ناودیس

3(گسلامتدادلغز،تاقدیس
4(گسلامتدادلغز،ناودیس

در کدام شرایط، توف های سبز البرز تشکیل شده اند؟ - 17
1(آتشفشانهایآرام،دریایکمعمق،گدازههایروانُپرسیلیس

2(آتشفشانهایزیردریایی،دریایکمعمق،گدازههایروانکمسیلیس
3(آتشفشانهایانفجاری،دریایعمیق،قطعاتدوکیشکلنسبتًاخمیری

4(آتشفشانهایانفجاری،دریایکمعمق،ذراتفراوانتفرایبسیاردانهریز
مطالعۀ کدام پهنۀ زمین ساختی ایران، تاریخچۀ کامل تری از گذشته، در اختیار زمین شناسان قرار می دهد؟ - 18

2(زاگرس 1(البرز 
4(ایرانمرکزی 3(کپۀداغ 

با بسته شدن اقیانوس تتیس در سرزمین های فعلی ایران، کدام رویداد مهم اتفاق افتاد؟ - 19
1(جداشدندریایمازندرانازخلیجفارس

2(تشکیلرشتهکوههایبلندیازآذربایجانتاکپۀداغ
3(ذوبورقۀفروراندهشدهوفعالیتهایشدیدآتشفشانی
4(تبخیرشدیدآبهایکمعمقوتشکیلکویرمرکزیایران

کدام پهنه های زمین س��اختی ایران، توان بیش��تری برای اس��تخراج س��نگ مرمر مورد نیاز ساختمان سازی داخل کش��ور و صادرات به سایر - 20
کشورها را دارند؟ 

2(سنندج-سیرجان،البرز 1(ارومیه-دختر،زاگرس 
4(ایرانمرکزی،سنندج-سیرجان 3(شرقوجنوبشرق،ایرانمرکزی 



آزمون اختصاصی4

β− صورت می گیرد. در این واپاشی، هستۀ - 21 α و یک ذرۀ  Np237 ایزوتوپ ناپایداری است که واپاشی آن از طریق گسیل 3 ذرۀ 
93 نپتونیم 

نهایی به ترتیب چند نوترون و چند پروتون دارد؟
4(137و88 3(137و87  2(136و88  1(136و87 

نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل مقابل است. تندی متوسط در کدام یک از بازه های - 22
زمانی مشخص شده در گزینه ها بیشتر است؟

6s2(صفرتا  2s1(صفرتا
10s6تاs)4  10s2تاs)3

نمودار س��رعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق ش��کل مقابل قسمتی - 23
از یک سهمی است. کدام مورد درست است؟
تندیدرحالکاهشاست. t11(دربازۀصفرتا
برابراست. t2 2(بزرگیشتابدرلحظۀصفرو

شتابخالفجهتمحورxاست. t2 3(دربازۀصفرتا
است. t2 بیشترازبزرگیشتابمتوسطدربازۀصفرتا t2 تا t14(بزرگیشتابمتوسطدربازۀ

i−4 و در بازۀ - 24


t در SI برابر  s=2 10 t تا  s=1 5 متحرکی روی محور x در حال حرکت اس��ت. بردار ش��تاب متوس��ط آن در بازۀ زمانی 
t در SI، کدام است؟ s=3 12 t تا  s=1 5 i2 است. بردار شتاب متوسط آن در بازۀ زمانی 



t برابر  s=3 12 t تا  s=2 10 زمانی  

 i8


)4   i4


)3   i−16
7


)2   i− 2
7


)1

t فاصلۀ - 25 =0 نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل مقابل است. اگر در لحظۀ 
دو متح��رک 150 متر باش��د و تندی متح��رک A، 2 برابر تندی متحرک B باش��د، فاصلۀ دو 

t چند متر است؟  s=20 متحرک در لحظۀ 
100)2  50)1
200)4  150)3

F وارد می شود و تندی جسم 4 ثانیه پس از - 26 N=177 مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم 36kg که روی سطح افقی ساکن است، نیروی افقی 
  g m s( / )= 210 m می رسد. نیرویی که سطح به جسم وارد می کند، چند نیوتون است؟  s/3 شروع حرکت به 

500)4  400)3  390)2  360)1
k و طول آن 50cm اس��ت، می بندیم و از س��قف یک آسانس��ور ساکن آویزان - 27 N m/=200 وزنه ای به جرم m را به یک فنر که ثابت آن 

می کنیم.  وقتی وزنه س��اکن می ش��ود، طول فنر به 65cm می رسد. آسانس��ور با چه شتابی بر حسب متر بر مربع ثانیه حرکت کند که طول 
 g m s( / )= 210 فنر به 60cm برسد؟ 

a j=20
3


 )4   a j=− 20
3


 )3   a j=10
3


 )2   a j=−10
3


 )1

در شکل مقابل، جسم در آستانۀ حرکت رو به باال قرار دارد و نیرویی که جسم به سطح وارد می کند، برابر R است. - 28

R کدام است؟
R
′ ′R می شود،  اگر F را 20N کاهش دهیم، نیرویی که سطح به جسم وارد می کند، برابر 

 s kg m s( / , / , / )= µ = µ =210 0 5 0 2

5
4

)4   5
2

)3   2
2

)2   2
4

)1

مطابق ش��کل مقابل، نوسانگری روی محور x حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. - 29
x در جهت مثبت  cm=1 1 اگر حداقل زمانی که طول می کشد تا نوسانگر از مکان 
x برس��د، برابر 2 ثانیه باش��د، انرژی  cm=−2 1 مح��ور x عب��ور کند و ب��ه مکان 

 ( )π =2 10 مکانیکی نوسانگر چند میلی ژول است؟ 
0/8)4  0/4)3  0/2)2  0/1)1

فیزیک
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شکل مقابل، تصویر لحظه ای از موج الکترومغناطیسی را نشان می دهد که با سرعت - 30
m در حال انتشار است. کدام مورد درست است؟ s/× 83 10

1(مدتزمانیکهطولمیکشدکهمیدانهایالکتریکیومغناطیسییکنوسانکامل
ثانیهاست. −1510 انجامدهند،

نوسانانجاممیدهند. / × 151 5 10 2(میدانهایالکتریکیومغناطیسیدرهرثانیه
3(مسافتیکهموجدرمدتیکثانیهطیمیکند،300نانومتراست.

4(اینموجدرناحیهمرئیطیفقراردارد.
ش��کل مقابل، تصویری از موجی عرضی را در یک ریس��مان کش��یده شده در لحظۀ - 31

s/0 برابر  25 t نش��ان می ده��د. اگر تندی متوس��ط حرکت ذرۀ M در م��دت   =0
m باشد، دامنۀ موج چند سانتی متر است؟  s/6

3)2  2)1
6)4  4)3

030 به آینه تخت )1( می تابد و پس از - 32 مطابق ش��کل مقابل، پرتو نوری تحت زاویۀ 
بازت��اب به آینه تخت )2( می تابد. اگ��ر در دومین بازتاب از آینه )1( پرتو نور موازی 

α چند درجه است؟  آینه )2( شود، زاویۀ 
40)2  30)1
60)4  50)3

n قرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذارهای ممکن، کم انرژی ترین فوتونی که می تواند گس��یل کند، - 33 =5 الکترون اتم هیدروژنی در تراز 
 Rh eV E eV( , / )−= × =154 10 13 6 بسامدش چند تراهرتز است؟ 

3264)4  170)3  76/5)2  25/5)1

34 - c m s R nm( / , ( ) )−= × =8 113 10
100

×Hz است؟  158 10
3

در اتم هیدروژن بسامد چندمین خط طیفی در رشتۀ لیمان برابر 

4(چهارمین 3(سومین  2(دومین  1(اولین 
در ش��کل مقابل، کرۀ فلزی با بار الکتریکی منفی روی پایۀ نارس��انایی ق��رار دارد و ذره ای با بار - 35

منف��ی را از نقطۀ A  تا نقطۀ B جابه جا می کنیم. در این آزمایش، پتانس��یل الکتریکی نقطۀ B در 
مقایس��ه با پتانسیل الکتریکی نقطۀ A چگونه است و در این جابه جایی، انرژی پتانسیل الکتریکی 

ذرۀ باردار چگونه تغییر می کند؟ 
2(بیشتر،افزایش 1(بیشتر،کاهش 
4(کمتر،افزایش 3(کمتر،کاهش 

q3 و q1 عوض شود، بزرگی نیروی - 36 مطابق شکل زیر، نیروی خالص الکتریکی وارد بر هر یک از ذره های باردار صفر است. اگر جای بار 
q2 چند برابر بزرگی نیروی خالص الکتریکی وارد بر بار q1 می شود؟  خالص الکتریکی وارد بر بار 

 5
4
)2   2

3
)1

5)4  3)3
مطابق شکل مقابل، سه بار نقطه ای در صفحۀ xy قرار دارند و بزرگی میدان الکتریکی خالص در - 37

/ اس��ت. بزرگی نیروی الکتریکی که بار q1 به  × 37 5 10 نقطۀ O )مبدأ مختصات( در SI برابر 

 k Nm C( / )= × 9 2 29 10 q2 وارد می کند، چند نیوتون است؟ 

 / −× 22 64 10 )2   / −× 22 16 10 )1
 / −× 29 6 10 )4   / −× 29 2 10 )3

cm22 است و خازن از مادۀ دی الکتریک انعطاف پذیری به - 38 فاصلۀ بین صفحه های یک خازن تخت 5mm و مساحت هر یک از صفحه ها 
κ=4 پر شده است. اگر فاصلۀ بین صفحه ها 3mm کاهش یابد، ظرفیت خازن چند پیکوفاراد افزایش می یابد؟ ثابت 

 F m( / / )−ε = × 12
0 8 85 10

23/6)4  21/24)3  2/36)2  2/124)1
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در پدیدۀ َاَبر رسانایی، مقاومت ویژۀ جسم با کاهش دما:  - 39
1(باشیبثابتیبهصفرمیرسدودردماهایپایینترنیزصفرمیماند.

2(کاهشمییابدودردمایخاصی،ناگهانبهمقدارزیادیافزایشمییابد.
3(دردمایخاصیبهصورتناگهانیبهصفرافتمیکندوباادامۀکاهشدما،دوبارهافزایشمییابد.
4(دردمایخاصیبهصورتناگهانیبهصفرافتمیکندودردماهایپایینتر،همچنانصفرمیماند.

در مدار زیر، توان خروجی باتری، به ازای جریان های 3A و 5A یکسان است. در حالتی که ولت سنج عدد صفر را نشان می دهد، آمپرسنج - 40
چند آمپر را نشان می دهد؟ )ولت سنج و آمپرسنج آرمانی فرض شود.( 

1(صفر
2)2
4)3
8)4

R5 اس��ت. - 41 1 توان مصرفی مقاومت 
3

 ، R3 در مدار مقابل، توان مصرفی مقاومت 

مقاومت معادل مدار چند برابر R است؟  

 4
3
)2   8

3
)1

 1
3
)4   2

3
)3

در مدار مطابق شکل مقابل، I1 چند آمپر است؟ - 42
0/3)1
0/6)2
0/9)3
1/2)4

v در جهت نش��ان داده ش��ده که عمود بر میدان های - 43 m s/= × 42 10 q با جرم ناچیز با تندی  C= µ2 مطابق ش��کل زیر، ذره ای به بار 

E است، وارد فضای این میدان ها می شود. نیروی خالص وارد بر ذره در لحظۀ ورود به میدان ها  N C/=500 B و  T/=0 02 یکنواخت 
چند نیوتون است؟   

1(صفر
 −× 43 10 )2
 −× 42 10 )3

 / −× 31 8 10 )4

در ش��کل زیر، یک حلقۀ رس��انا با تندی ثابت از یک میدان مغناطیسی خارج می ش��ود و شار مغناطیسی در هر میلی ثانیه 0/02 ِوِبر کاهش - 44
می یابد. جریان الکتریکی القایی در کدام جهت است و نیروی محرکۀ القایی متوسط چند ولت است؟ 

1(ساعتگرد،0/2
2(ساعتگرد،20

3(پادساعتگرد،0/2
4(پادساعتگرد،20

یک ماشین باالبر، برای باال بردن وزنه ای به جرم 50kg تا ارتفاع معینی از سطح زمین 2000J انرژی مصرف می کند. اگر این وزنه از ارتفاع - 45
 g N kg( / )=10 m به زمین می رسد. بازده این ماشین چند درصد است؟  s/8 فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خأل رها شود، با تندی 

80)4  75)3  60)2  55)1
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/Pa اس��ت، اگر از عمق 10 س��انتی متری مایعی، به عمق 53 س��انتی متری برویم، فش��ار 1/5 برابر 6 46 × 51 026 10 در مکانی که فش��ار هوا 
  g m s( / )= 210 می شود، چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ 

13/8 )4  13/5 )3  2/6 )2  2/5 )1
درون لول��ۀ U ش��کلی که ب��ه یک مخزن محتوی گاز وصل ش��ده اس��ت، جی��وه به چگالی 6 47

 Pa510 ρ وجود دارد. اگر فش��ار ه��وای بیرون لوله  kg و مایع��ی به چگالی  m/ 313600

  g m s( / )= 210 ρ چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟  باشد، 
1500 )2   1000 )1
 2500 )4   2000 )3

cm20 به 80 قس��مت مس��اوی تقسیم ش��ده اس��ت، دقت این خط کش که ……… کمینه درجه بندی خط کش بوده برابر 6 48 یک خط کش 
……… میلی متر است.

4( نصف - 2/5 3( برابر - 2/5  2( نصف - 0/25  1( برابر - 0/25 
به مقداری یخ صفر درجۀ سلسیوس در فشار 1atm، گرما می دهیم و آن را به آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس تبدیل می کنیم. چند درصد 6 49

  Fc J kg K L kJ kg( / . , / )= =4200 336 گرمای داده شده، صرف ذوب کردن یخ شده است؟ 
 75 )4  85 )3  80 )2  90 )1

س��طح مقطع دو میلۀ مس��ی اس��توانه ای A و B برابر و جرم میلۀ A نصف جرم میلۀ B است. اگر به هر دو میله گرمای یکسانی داده شود، 6 50

3 برابر تغییر طول میلۀ B خواهد شد. حجم اولیۀ میلۀ A چند برابر حجم اولیۀ میلۀ B است؟
4

 ،A تغییر طول میلۀ

2
3

 )4  3
2

 )3  8
3

 )2  3
8

 )1

اگر 16 گرم از عنصر A با 7 گرم از عنصر X واکنش کامل داده و ترکیب AX را تشکیل دهد و 12 گرم از عنصر Z با 2/8 گرم از عنصر 6 51
XZ3 برابر چند گرم اس��ت؟  XZ3 را به وجود آورد، جرم مولی X چند برابر جرم مولی Z و جرم مولی  X واکنش کامل داده و ترکیب 

)جرم مولی عنصر A را برابر 128 گرم در نظر بگیرید.(
296 - 0/85 )4  269 - 0/85 )3  296 - 0/70 )2  269 - 0/70 )1

، تفاوت شمار پروتون ها و نوترون ها برابر 7 است. کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ عنصر M درست است؟6 52 M +65 2 در یون فلزی 
l=0 است. الف( اتم آن دارای 8 الکترون با عدد کوانتومی 

ب( عنصری از گروه 11 در دورۀ چهارم جدول تناوبی با عدد اتمی 29 است.
l=2 است. پ( شمار الکترون های دارای l=1 در اتم آن، 1/2 برابر شمار الکترون های دارای 

X25 برابر است. ت( شمار الکترون های آخرین الیۀ اشغال شدۀ اتم آن با شمار الکترون های آخرین الیۀ اشغال شدۀ اتم 

4( )ب( و )ت( 3( )ب( و )پ(  2( )الف( و )پ(  1( )الف( و )ت(  
در کدام ردیف های جدول زیر، نام شیمیایی ترکیب ها درست نوشته شده است؟6 53

1 Na N3  ، NO2  ، CuOاکسید، نیتروژن دی اکسید، سدیم نیترید I( ) مس 

2 CaSO4  ، CS2  ، Li CO2 3 لیتیم کربنات، کربن دی سولفید، کلسیم سولفات 

3MnO  ، CrF2  ، PCl5 )II اکسید  ) فسفر پنتاکلرید، کروم دی فلوئورید، منگنز 

4 COCl2  ، BaI2  ، SiO2 سیلیسیم دی اکسید، باریم یدید، کربونیل کلرید 

4 - 2 )4  3 - 2 )3  4 - 1 )2  3 - 1 )1

X را اکسیژن تشکیل می دهد، جرم اتمی عنصر X چند amu است و در صورتی که تفاوت شمار پروتون ها و نوترون های 6 54 O2 3 2 جرم اکسید 
7

 

O g mol( . )−= 116 اتم آن برابر 6 باشد، عنصر X، در کدام دورۀ جدول تناوبی جای دارد؟ )عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر بگیرید.( 
4( 70 - پنجم  3( 70 - چهارم  2( 60 - پنجم   1( 60 - چهارم 

شیمی
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با توجه به داده های جدول زیر، که به عنصرهای دورۀ چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست است؟- 55

ویژگی
عنصرها

ADEM
28452639شمار نوترون ها در هستۀ اتم

نسبت شمار الکترون های ظرفیتی به شمار 
33/521/5الکترون های الیۀ اول الکترونی اتم

اصلیواسطهاصلیواسطهنوع عنصر
1(عددجرمیعنصرAبرابر52است؛میانعنصرهایEوMدرجدولتناوبی،8عنصرفلزیجایدارد.

2(شعاعاتمیعنصرEازعنصرMبزرگتروتفاوتشمارنوترونهاوپروتونهادراتمعنصرD،برابر12است.
وجوددارند؛عنصرD،باهیدروژندردمایاتاقواکنشمیدهد. +3 A)3وMدرترکیبهایخود،بهصورتکاتیون
دراتمعناصرDوE،برابراست. l=2 4(آرایشالکترونیاتمعنصرA،ازقاعدۀآفباپیروینمیکند؛شمارالکترونهابا

کدام موارد زیر، دربارۀ خانوادۀ هالوژن ها در جدول تناوبی، درست است؟- 56
الف( در واکنش با فلزهای قلیایی، ترکیب های یونی تشکیل می دهند.

ب( همۀ آن ها با اکسیژن، اکسیدهایی با عددهای اکسایش بزرگ تر از صفر تشکیل می دهند.
n الکترون های الیۀ ظرفیت سومین عضو آن، برابر 33 است. l+ پ( مجموع عددهای کوانتومی 

ت( مانند عنصرهای گروه 1 جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری آن ها افزایش می یابد.
4()پ(و)ت( 3()الف(و)ب(  2()ب(و)ت(  1()الف(و)پ( 

11/2 لیتر مخلوطی از گازهای اتان، اتن و اتین در شرایط STP، با 0/15 مول گاز هیدروژن به طور کامل واکنش می دهد و فراورده های سیرشده، - 57
تشکیل می شود. اگر شمار مول های اتن و اتین در این مخلوط با هم برابر باشد، چند درصد از مول های مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل می دهد؟

80)4  60)3  40)2  20)1
چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ واکنش های زیر پس از موازنۀ معادلۀ آن ها، درست است؟- 58

 a  Co OH s H SO aq Co SO aq H O l) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ → +3 2 4 2 4 3 2  
 b  NiCO s H PO aq Ni PO s CO g H O l) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ → + +3 3 4 3 4 2 2 2  
 c  MgCO s HNO aq Mg NO aq CO g H O l) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ → + +3 3 3 2 2 2  

zz.برابرند ،b و a مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادلۀ
zz.در هیچ یک از این واکنش ها، عدد اکسایش عنصرها تغییر نکرده است
zz.برابر 6، است ،b با معادلۀ c تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادلۀ
zz.مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها برابر است ،c در معادلۀ

4)4  3)3  2)2  1)1
به 200 میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی فسفریک اسید برای واکنش کامل اضافه شده است. اگر 53 گرم پتاسیم فسفات - 59

تشکیل شود، غلظت باز شرکت کننده در واکنش، چند مول بر لیتر است؟ )معادلۀ واکنش موازنه شود.(
 H PO aq KOH aq K PO aq H O l( ) ( ) ( ) ( )+ → +3 4 3 4 2                             H  O  P  K g mol( , , , : . )−= = = = 11 16 31 39  

1/58)4  1/85)3  3/75)2  3/25)1
با توجه به نمودار »انحالل پذیری - دما« نش��ان داده شده، چند مورد از مطالب - 60

زیر، نادرست است؟
zz.محلول های دارای یون نیترات، سیر شده اند ،A در نقطۀ
zz به تقریب، برابر ، C090 تف��اوت انحالل پذیری نمک های دارای یون کلرید در 

15 گرم است.
zz با ، K+ ، مجم��وع انحالل پذی��ری نمک های دارای ی��ون  C025 در دم��ای 

NaNO3 در این دما، برابر است. انحالل پذیری 

zz ،برابر 33 گرم باشد، آن نمک ، C020 اگر انحالل پذیری یک نمک در دمای 
«، است. S /=+ θ+0 15 35 لیتیم سولفات با معادلۀ انحالل پذیری »

2)2  1)1
4)4  3)3
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اگر 10 گرم مخلوطی از گرد منیزیم و نقره را در 200 میلی لیتر محلول 0/8 موالر هیدروکلریک اسید وارد کنیم تا واکنش کامل انجام شود - 61
، کاهش یابد، درصد جرمی نقره در این نمونه، کدام اس��ت و چند مول فلز  mol L/ . −10 3 و در پای��ان واکن��ش، غلظت موالر محلول ب��ه 

منیزیم در آن وجود دارد؟ )فراوردۀ واکنش، گاز هیدروژن و کلرید فلز است، از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود.(
 Mg  Ag  g mol( , : . )−= = 124 108   

0/14-88)4  0/05-88)3  0/14-66)2  0/05-66)1
Z22 جدول تناوبی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟- 62 X32 و  دربارۀ عنصرهای 

zz.رسانای گرما است و قابلیت مفتول شدن دارد ،Z عنصر
zz.هر دو عنصر در واکنش با اکسیژن، دی اکسید تشکیل می دهند
zz.شعاع اتمی هر دو عنصر، از شعاع اتمی عنصر مایع گروه 17 جدول تناوبی، بزرگ تر است
zz.مانند اتم عنصرهای دیگر هم گروه خود، در واکنش ها، الکترون به اشتراک می گذارد ،X اتم عنصر

1)4  2)3  3)2  4)1
چند مورد از داده های جدول زیر، دربارۀ ترکیب های آلی داده شده، نادرست است؟- 63

قطبیتگروه عاملیانحالل پذیری در آبنیروهای بین مولکولی ترکیب آلی

قطبیهیدروکسیدبسیارزیادهیدروژنیاتانول

ناقطبیکربونیلبسیارزیادواندروالساستون

قطبیآمینکمهیدروژنیمتیلآمین

5)4  4)3  3)2  2)1
نام کدام دو آلکان با فرمول ارایه شده برای آن ها، مطابقت دارد؟- 64

: 2 - اتیل، 4 - متیل پنتان الف( 

: 3، 3 - دی متیل پنتان CH CH C CH CH CH( )3 2 3 2 2 3 ب( 

: 2، 2، 4 - تری متیل پنتان CH CCH CH CH( ) ( )3 3 2 3 2 پ( 
ت(  : 2، 3 - دی اتیل پنتان

4()ب(و)پ( 3()پ(و)ت(  2()الف(و)ب(  1()الف(و)ت( 
NH مطابق واکنش زیر، در ظرف سر بسته به میزان 80 درصد تجزیه شود، پس از انجام واکنش، درصد جرمی - 65 Cr O( )4 2 2 7 اگر 63 گرم 

تقریبی کروم در تودۀ جامد بر جای مانده، کدام است؟ )معادلۀ واکنش موازنه شود.(
                   H  N  O  Cr  g mol( , , , : . )−= = = = 11 14 16 52  

 NH Cr O s Cr O s N g H O g( ) ( ) ( ) ( ) ( )∆→ + +4 2 2 7 2 3 2 2
42/5)4  45/2)3  60/4)2  78/4)1

با توجه به نمودار داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟- 66
zz.انجام می شود ،D آسان تر از واکنش اکسایش عنصر ،A واکنش اکسایش عنصر

zz.است kJ mol. −+ 114 مقدار a، برابر با آنتالپی واکنش کلی و آنتالپی ذوب D، برابر 
zz ،D را از اکسید آن در واکنش با A انرژی، یک مول kJ/458 5 می توان با صرف 

تهیه کرد.
zz.بیشتر است ،D از عنصر A با بررسی این نمودار، می توان دریافت که واکنش پذیری عنصر

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



آزمون اختصاصی10

چند مورد از مطالب زیر دربارۀ نمودار داده شده، درست است؟- 67
zz را می توان به ترتیب، به واکنش مول های یکسانی از فلزهای C و A در شرایط یکسان، نمودارهای

سدیم و لیتیم با آب سرد نسبت داد.
zz.تبدیل می شود C به B از H O2 2 با استفاده از دو قطره محلول KI ، نمودار مربوط به واکنش تجزیۀ 
zz در دماهای HCl به ترتیب، می توانند مربوط به واکنش کلسیم کربنات با C و B ،A نمودارهای

C038 باشند. C035 و   ، C030
zz.است A بیشتر از حالت ،B در یک واکنش، مقدار فراوردۀ نهایی تولید شده در حالت

4)4  3)3  2)2  1)1
با توجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:- 68

 C H O s C s H g O g H kJ( ) ( ) ( ) ( )→ + + ∆ =+6 12 6 2 26 6 3 1260  

 C s H g O g C H OH l H kJ( ) ( ) ( ) ( )+ + → ∆ =−2 2 2 5
12 3 278
2

 

 CO g C s O g H kJ( ) ( ) ( )→ + ∆ =+2 2 394  

، برابر چند کیلوژول اس��ت و با آزاد شدن 210 کیلوژول انرژی گرمایی  C H O s C H OH l CO g( ) ( ) ( )→ +6 12 6 2 5 22 2 ∆H واکنش 

 H  C  O  g mol( , , : . )−= = = 11 12 16 در این واکنش، چند گرم گلوکز به اتانول تبدیل می شود؟ 
و540 −92 )4 و450  −92 )3 و540  −84 )2 و450  −84 )1

CuSO در دمای معّین مربوط اس��ت، چند مورد از مطالب زیر، - 69 aq( )4 با توجه به ش��کل زیر، که به واکنش کامل فلز روی با 0/3 مول 

Cu  Zn  g mol( , : . )−= = 164 65 درست است؟ 

zz.با گذشت زمان، رنگ محلول موجود در ظرف روشن تر می شود
zz.در بازۀ زمانی انجام واکنش، 19/2 گرم فلز از یون های مربوط آزاد شده است
zz.مول بر دقیقه است / −× 32 75 10 سرعت واکنش در بازۀ زمانی مشخص شده، برابر 
zz.مجموعۀ محلول نمک مس و فلز روی، می تواند به عنوان نیم سلول یک سلول گالوانی به کار رود
zz.سرعت متوسط مصرف یون های فلزی با سرعت متوسط مصرف اتم های فلزی، در بازۀ زمانی انجام واکنش، برابر است

5)4  4)3  2)2  3)1

هرگاه یک مول الکل دوعاملی با یک مول کربوکسیلیک اسید دوعاملی واکنش دهد، فراوردۀ آلی حاصل، ……… - 70
1(دارایدوگروهعاملیاستریخواهدشد.

2(تمایلیبهواکنشباالکلیاکربوکسیلیکاسیددیگر،نخواهدداشت.

3(همچناندارایگروههایعاملیهیدروکسیلوکربوکسیلخواهدبود.
4(درحاللهایقطبی،انحاللپذیریبیشترینسبتبهاجزایسازندۀخود،خواهدداشت.

71 - H  C  g mol( , : . )−= = 11 12 با توجه به ساختار »پیوند - خط« مولکولی که نشان داده شده، چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ آن درست است؟ 

zz.دارای دو گروه اتری، یک گروه کتونی و یک حلقۀ بنزنی است
zz.شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن با شمار پیوندهای دوگانه در مولکول آن، برابر است
zz اگر در آن، اتم های هیدروژن جایگزین گروه های متیل شود، کاهش جرم مولی آن، برابر جرم مولی

اتن می شود.
zz نسبت شمار اتم های کربن به هیدروژن در آن، با نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در مولکول

بنزن، برابر است.
4)4  3)3  2)2  1)1

B
A

C
مول

زمان

C
CH O3

C

O

CH O3
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، درست است؟- 72 CH HC CH C CH( ) ( ) ( )3 2 2 2 3 3 چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ هیدروکربنی با فرمول 

 H  C  O  g mol( , , : . )−= = = 11 12 16

zz.جرم مولی آن، 4 برابر جرم مولی متانول است  با 3 - متیل اوکتان، همپار است. 

zz.مجموع عددها در نام آن براساس قواعد آیوپاک، برابر 9 است  72/5 درصد جرم مولی آن را کربن تشکیل می دهد. 
4)4  3)3  2)2  1)1

کدام اکسیدها، اسید آرنیوس به شمار می آیند و محلول کدام یک از آن ها در آب، اسید قوی تری است؟- 73
 BaO  )d   SO3  )c   CO2  )b   K O2  )a

c؛cوb)4  b؛cوb)3  a؛dوa)2  d؛dوa)1

C025 را در نظر بگیرید. چند مورد از - 74 دو ظ��رف، اول��ی دارای 200 گ��رم آب مقطر و دوم��ی دارای 250 گرم آب مقطر، هر دو در دم��ای 
مطالب زیر، دربارۀ آن ها، درست است؟

zz.گرمای ویژۀ آب در دو ظرف، برابر است
zz.میانگین انرژی جنبشی مولکول های آب در دو ظرف، یکسان است
zz.ظرفیت گرمایی آب در ظرف 2، بیشتر از ظرفیت گرمایی آب در ظرف 1، است
zz.اگر گلوله فلزی مشابه داغ با دمای یکسان را در هر ظرف وارد کنیم، دمای پایانی آب دو ظرف، برابر است

1)4  2)3  3)2  4)1
کدام مطلب، نادرست است؟ )در همۀ گزینه ها، دما ثابت در نظر گرفته شود.(- 75

1(درصدیونشاسیدضعیفHA،باافزایشغلظتآندرآب،کاهشمییابد.
درمحلولیکبازضعیفباشد. H O[ ]+3 درمحلولیکاسیدضعیف،میتواندبرابر OH[ ]− )2

3(اگردرصدیونشبازبسیارقویYOH،دوبرابردرصدیونشاسیدHXباشد،pHمحلول1موالراسیدبرابر3است.
4(اگربرایمحلول3موالریکاسید،pHدرگسترۀصفرتا7قرارگیرد،آناسیدازهیدروبرومیکاسید،ضعیفتراست.

در شکل زیر، محلول اسیدهای HY ،HX و HZ، با غلظت مولی و دمای یکسان، نشان داده شده است و برای سادگی مولکول های آب - 76
حذف شده است، چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ آن ها درست است؟

zz.ضعیف ترین اسید است HX ،در میان اسیدها
zz.واکنش یونش هر سه اسید در آب، تعادلی است
zz.کمتر است HY قدرت اسیدی اتانوئیک اسید، به یقین از
zz.کوچک تر است ،HY بزرگ تر و از ثابت یونش HX از ثابت یونش ،HZ ثابت یونش
zz.می تواند هیدروفلوئوریک اسید باشد HZ ،هیدروسیانیک اسید باشد ،HX اگر

3)2  2)1
5)4  4)3

α=0/ برابر 3 باش��د، نس��بت - 77 α=0/ برابر 2 و pH محلول HD با درجۀ یونش 2 اگر در دمای اتاق، pH محلول HA با درجۀ یونش 1
غلظت موالر اولیۀ HA به غلظت موالر اولیۀ HD کدام و در حالت تعادل، غلظت موالر یون هیدروکسید در محلول HA چند برابر غلظت 

موالر این یون در محلول HD، است؟
10-0/05)4  10-20)3  0/1-0/05)2  0/1-20)1

E0 الکترودها، کدام واکنش در ش��رایط اس��تاندارد، در جهت طبیعی پی��ش می رود و emf آن برای انج��ام برقکافت محلول - 78 ب��ا توج��ه به 
الکترولیتی که به ولتاژ 1/5 ولت نیاز دارد، کافی است؟

 a  Co aq Zn s Co s Zn aq E Co aq Co s V) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )/ ( )] /+ + ++ → + =−2 2 0 2 0 28  

 b  Ag s Co aq Ag aq Co s E Ag aq Ag s V) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )/ ( )] /+ + ++ → + =+2 02 2 0 8  

 c  Zn s Ag aq Zn aq Ag s E Zn aq Zn s V) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )/ ( )] /+ + ++ → + =−2 0 22 2 0 76  

 d  Co s Cu aq Co aq Cu s E Cu aq Cu s V) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )/ ( )] /+ + ++ → + =+2 2 0 2 0 34  
d)4  c)3  b)2  a)1
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چند نوع اتم کربن، بر پایۀ تفاوت عدد اکسایش، در ترکیبی با فرمول »پیوند - خط« زیر، وجود دارد؟- 79
3)1
4)2
5)3
6)4

کدام نمودار، دربارۀ مقایسۀ نسبی آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور جامدهای یونی داده شده، درست است؟- 80

)2  )1

)4  )3

pm135 در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی و روند تغییر خواص - 81 )O برابر  )8 اگر شعاع یون پایدار اکسیژن 
)Na با یکای pm، کدام گزینه می تواند باشد؟ )11 آن ها در دوره ها و گروه ها، شعاع یون پایدار سدیم 

144)4  138)3  99)2  58)1
با توجه به نمودار »انرژی - پیش��رفت واکنش« زیر، آنتالپی پیوند بین اتم های A و B، برابر چند کیلوژول بر مول اس��ت؟ )آنتالپی پیوند بین - 82

، به ترتیب برابر 940 و 492 کیلوژول بر مول است.( B2 A2 و  اتم ها در مولکول های 
625)1
562)2
1250)3
1124)4

83 - ، NO g Cl g NO Cl g( ) ( ) ( )+2 2 22 2 18/4 گرم گاز NO2 را با 21/3 گرم گاز کلر در یک ظرف 4 لیتری در بسته گرم می کنیم تا واکنش تعادلی
انجام ش��ود، اگر در حالت تعادل، 50 درصد گاز NO2 مصرف ش��ده باش��د، ثابت تعادل و نسبت مولی گاز NO2 به گاز Cl2 در مخلوط 

   N  O  Cl  g mol( , , / : . )−= = = 114 16 35 5 تعادلی، کدام است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(  
2-200)4  1-200)3  2-20)2  1-20)1

اگ��ر در ی��ک واکنش گازی تعادلی در یک ظرف در بس��ته، با افزایش دمای س��امانه یا اضافه کردن ی��ک گاز بی اثر، درصد فراورده ها در - 84
مخلوط واکنش افزایش یابد، کدام مطلب درست است؟

1(واکنشگرمادهوشمارمولهایفراورده)ها(،کمترازشمارمولهایواکنشدهنده)ها(است.
2(واکنشگرماگیراستوکاهشحجمسامانهتعادلرادرجهترفتجابهجامیکند.

3(واکنشگرماگیروتغییرحجمسامانهبرجابهجاییتعادل،بیتأثیراست.
4(واکنشگرمادهاستوکاهشفشار،دمایسامانهراافزایشمیدهد.

، چند مورد از مطالب زیر درست است؟- 85 I aq MnO aq H O l MnO s I s OH aq( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − −+ + → + +4 2 2 26 2 4 2 3 8 دربارۀ واکنش 

zz.در این واکنش، کاهنده آنیون تک اتمی و اکسنده، آنیون چنداتمی است
zz.4+ رسیده است عدد اکسایش منگنز در این واکنش، 3 واحد تغییر کرده و به 
zz.در این واکنش، به ازای مصرف 2 مول گونۀ اکسنده، 6 مول الکترون مبادله می شود
zz.هر مول از یون کاهنده، یک مول الکترون از دست داده و یک مول نافلز مربوط آزاد می شود

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

O

OOCH3

HO
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