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باشند و تنها براي یادگیري و  می فروردین 15آزمون صورت کامل یا بخشی از آن خارج از مبحث  ها ستاره درج شده است، به توجه: سواالتی که در کنار آن
  شوند. هاي مرتبط پیشنهاد می تمرین بیشتر براي آزمون

  
  

  دقیقه 60پیشنهادي:  وقت  190تا  175و  120تا  85، 73تا  25هاي  : صفحه2+ ریاضی  143تا  122و  66تا  38، 19تا  1: 3+ ریاضی  82تا  1هاي  ریاضی عمومی: ریاضی عمومی: صفحه
  

  متوالی هستند؟  . با چه احتمالی دو عدد روشدهنیستدانیم تفاضل دو عدد رو شده، عددي اول  پرتاب دو تاس سالم، می در - 1

1 (5
8   2 (1

4   3 (1
2  4 (5

11   

P(A، اگر Bو   Aبراي دو پیشامد مستقل  - 2 | B) /0 P(Aو  1 B) /0   کدام است؟ P(B)باشد، 73
1 (4/0   2 (5/0  3 (6/0   4 (7/0   

سرویس به سمت زمین حریف  4شود. در صورتی که او در یک مسابقه  ضربۀ او مستقیماً منجر به امتیاز می 2سرویس یک والیبالیست،  5ز هر دانیم که ا می - 3
  بزند، احتمال آن که حداکثر یک ضربۀ او مستقیمًا منجر به امتیاز بشود، کدام است؟ 

1(( / )40 6     2(/ ( / )31 2 0 6     

3(/ ( / )34 4 0 6     4(/ ( / )32 2 0 6   

]اگر - 4 x ]12 ]باشد، حاصل13 x]3 تواند باشد؟ ( کدام گزینه می[   نماد جزء صحیح است.)[

1 (2-   2 (3-   3 (4-   4 (5-   

تابع - 5
xa log , x

f (x)
x , x

1
3

3

2 1 3
xدر شرط  aبه ازاي چه مقادیري از  x f(x ) f (x )2 1 2   کند؟  صدق می 1

1(a 6  2 (a a) فقط a  4) هیچ مقدار 3  6 6  

2 تابع - 6 2 1f (x) | x x a]در بازة  | ,   کدام است؟ aصعودي اکید است. حداقل مقدار  (

1 (3
2  2 (1 2  3 (1

2  4(1 2  

mxf(x)ر تابع اکیداً صعودي اگ - 7 2
xاي به طول ، در نقطه3   ، نمودار تابع وارون خود را قطع کند، ضابطۀ تابع وارون کدام است؟ 1

1(xy 3 2
5   2(xy 3 2

5   3(xy 5 2
3   4(xy 5 2

3   

2fاگر  - 8 (x) x  2وg(x) x،  5معادلۀg(f(x)) چند ریشه حقیقی دارد؟ 

      ) فقط یک ریشۀ مثبت1
    ) فقط یک ریشۀ منفی2
    ) یک ریشۀ مثبت و یک ریشۀ منفی3
  ) ریشۀ حقیقی ندارد.4

fاگر - 9 {( , ),( , ),( , ), ( , )}1 3 0 2 2 1 4 0 ،g {( , ),( , ), ( , ), ( , )}1 2 2 0 3 1 0 gof)و  1 )(a)1 )(fog)باشد، مقدار 1 a)  کدام است؟  
  ) صفر4   3) 3  2) 2  1) 1

fاگر تابع  -10 (x) sin ( x c)5 3 xدر  2 1
  تواند باشد؟ ماکزیمم شود، طول نقطۀ مینیمم آن کدام می 2

1 (5
6   2 (7

6   3( 11
6   4(4

3   
*
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fمقابل قسمتی از نمودار تابع  شکل -11 (x) acos ( bx) c3
 کدام است؟  abcاست. حاصل 2

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

cosاز معادلۀ -12 xcos cos x22 13 3 )در فاصلۀ  xچند جواب براي ،2 , )0   آید؟  بدست می2

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

cosهاي متمایز معادلۀ مجموع جواب -13 x cos x sin x22 4 ]در بازة 3 ,   کدام است؟  0[

1(3
2   2(2   3(5

4   4(   

fاي  جمله اگر چند -14 (x) x x a2 2 x)بر  2 f ماندة تقسیم گاه باقی پذیر باشد، آن بخش 2( (x)  بر(x a) کدام است؟  
1 (3  2 (4  3 (6   4 (8   

اگر -15
x

x x x klim L
x

3 2

21
3 2

1
Lباشد، مقدار k ) کدام است؟L (.عددي حقیقی مشخص و مخالف صفر است  

1 (1   2 (1-   3 (5   4( 5-   

دهد. حاصل را نشان می fشکل روبرو نمودار تابع -16
x

f (x )lim
f (x)1

  کدام است؟  1

    ) صفر1
2(   
 3(     
4 (1-   

تابع  -17
3 2

2
1 2

3 2
(a )x bxf (x)

ax x
2مفروض است. اگر  

x
limf(x)، گاه  آن

1x
limf (x) کدام است؟  

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

)تابع  -18 a)x xf (x)
x x

3
3 2

2 5 7
2 4

مطابق شکل زیر باشد و داشته باشیم:  g(x)مفروض است. اگر نمودار تابع  
x

lim (f (x) g(x)) 1 ،

  کدام است؟  aدر این صورت مقدار 

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

*

*

*

*

*

*

*

*
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1است. اگر داشته باشیم:  fشکل زیر قسمتی از نمودار تابع  -19 2f ( 31و  ( 2f ( ها را با چـه  x، محورPطۀ در نق f، آنگاه خط مماس بر تابع(

  کند؟  طولی قطع می

1 (7
2     

2 (5
3     

3 (7
3     

4 (5
2   

اگر -20
h

f ( h) f ( )lim
h0

2 3 2 fمقدار مشتق تابع، 2 (x x)2  درx   کدام است؟  1

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

3  

fدر تابع -21 (x) | x x f، حاصل26| ( ) f ( )6   کدام است؟  4
1 (4  2 (4-  3 (8  4( 8-  

aاگر تابع -22 x , x
f (x)

x bx , x3
2 1

1
xدر نقطۀ   aپذیر باشد، حاصل مشتق 1 b  کدام است؟  

1 (15-  2 (1-  3 (15  4 (1  

تابع با ضابطۀ  -23
| x | , x

f (x)
x , x

2

3
4 1

1
 .ندارددر ...... نقطه مشتق و در ......  نقطه خط مماس  

1( 4 ،4  2 (4 ،3  3 (3 ،3  4 (3 ،2  

fمشتق تابع -24 (x) ( x )( x )35 1 3   کدام است؟  اي به طول صفر در نقطه 2
  ) صفر4   8) 3   16)2   20)1

fاگر  -25 (x) x x3  ،آنگاه مشتق تابع باشدy f of (x)  درx   کدام است؟  1

1 (4
3  2 (4

9  3 (16
27  4 (16

9  

تابع با ضابطۀ -26

2

3
2 1 2 0
1 0 2
1 2 4

x x , x

f (x) x , x
[x] , x

  ناپذیر است؟  در دامنۀ خود در کدام نقاط مشتق 

1 ({ , , , }1 0 1 2     

2 ({ , , , , }10 2 3 42     

3 ({ , , , , }0 1 2 3 4     

4 ({ , , , }11 2 32   
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اگر -27
3

1
x xf (x)
x

1fحاصل  ، (   کدام است؟ (

1 (1
2   2 (3

2  3 (1
2   4 (1   

اي تغییـر تـابع در نقطـۀ     برابر آهنـگ لحظـه   C ،6تا Bرسم شده است. اگر آهنگ متوسط تغییر تابع بین نقاط fدر شکل زیر قسمتی از نمودار تابع  -28

A(a, a)2  باشد، حاصلb
a

  کدام است؟  

  

1 (2
3   2 (5

2   

3 (2
5   4 (3

2   

]معادلۀ حرکت اتومبیلی در بازة زمانی  -29 , ]2 22به صورت  10 3 10f (t) t t اي با سرعت متوسط در این بازه  است. در کدام لحظه سرعت لحظه
  برابر است؟ 

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

3مشتق تابع  -30 2
2

1
xy ln
x

 کدام است؟ 2xدر نقطۀ  

1 (1
3  2 (1

10  3 (1
3  4 (1

10  

باشند و تنها براي یادگیري و  می فروردین 15آزمون صورت کامل یا بخشی از آن خارج از مبحث  ها ستاره درج شده است، به توجه: سواالتی که در کنار آن
  شوند. هاي مرتبط پیشنهاد می تمرین بیشتر براي آزمون

  

  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:     175تا  4هاي  صفحه :دانشگاهی یشپشناسی  زیست
  

  کند؟کدام گزینه،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -31

   .»اگر در باکتري اشریشیاکالي، نوعی جهش جانشینی در ژن سازندة پروتئین مهارکننده روي دهد، قطعاً . . . . «
   تور با مشکل مواجه خواهد شد.) اتصال مهارکننده به توالی اپرا1
   ماند. اولیۀ پروتئین مهارکننده بدون تغییر باقی می mRNA) طول 2
   شود. ) توالی نوکلئوتیدهاي ژن سازندة مهارکننده دچار تغییر می3
  کند. کار رفته در ساختار مهارکننده تغییر نمی ) تعداد آمینواسیدهاي به4

  باشد، صحیح است؟ براي استفاده از آن داراي تنظیم بیان ژن با اپران لک می E.coli کدام گزینه در مورد قندي که باکتري -32

   ) این قند توانایی عبور از غشا سلولی را ندارد.1
   ) براي تنظیم تجزیه این قند در این باکتري، تنها سه ژن نقش دارند.2
   ساکارید است. ري، دي) این قند برخالف قند مصرفی ترجیحی این باکت3
   باشند. ها در این باکتري، یکسان می کننده این قند و سوخت اصلی سلول هاي تجزیه ) آنزیم4

  کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه، قطعاً عبارت زیر را به -33

  . . . .  .» RNAهاي شدن مولکولفرآیند ویرایش . . . . کوتاه«

   گیرد.صورت می III پلی مرازRNAدر محل فعالیت آنزیم  -) همانند1
   مرازي تمام شده باشد.هاي پلی دهد که فعالیت هنگامی رخ می -) برخالف2
   کند. نوکلئوتیدي اثر خود را اعمال می بر روي یک رشتۀ پلی -) همانند3
   .هاي کوواالنسی نقش دارد عالوه بر شکستن پیوند، در تشکیل پیوند -) برخالف4

*
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 زایی . . . .زایی . . .  برخالف گونه در گونه -34

  دهد. میهنی، جدایی جغرافیایی رخ می دگر -میهنی ) هم1

  شود. میهنی، از شارش ژن بین دو جمعیت جلوگیري می هم -) دگرمیهنی2

  شود. میهنی، خزانۀ ژنی افراد متعلق به یک گونه از هم جدا می دگر -میهنی ) هم3

  دهد. زایی در یک نسل روي می هنی، گونهمی هم -میهنی ) دگر4

 هاي مهندسی ژنتیک . . . . در مرحلۀ . . . از مراحل اساسی آزمایش -35

  شود. استر شکسته میهمواره فقط شش پیوند فسفودي –) اول 1

  شود.   مراز تنها یک نوع پیوند شکسته میپلی DNAطی فعالیت آنزیم  –) دوم 2

  شوند.شود که تنها در طبیعت یافت میها از ترکیباتی استفاده میاکتريبراي از بین بردن ب –) چهارم 3

  تواند موجب از بین رفتن موقتی قطبیت وکتور مورد استفاده شود.  کند که میآنزیمی فعالیت می –) اول 4

 کند؟ تکمیل می تینادرسپپتیدي، چند مورد عبارت زیر را به  اي بر تولید یک رشتۀ پلیهاي نقطه در رابطه با تأثیر جهش -36

  »طور قطع . . .  پپتیدي که موجب . . . . ، بههر جهشی در ژن مربوط به رشتۀ پلی«

  شود. موجب ایجاد رمز پایان نمی -شود جایی چارچوب خواندن نمی الف) جابه

  شود. دستخوش تغییر می DNAتعداد پیوندهاي هیدروژنی - شود ب) حذف یک آمینواسید می

  شود. با تغییر در یک نوکلئوتید موجب تغییر نوکلئوتید رشته مقابل می -شود نواسیدها میج) تغییر توالی آمی

 گیرد. صورت می 3حذف یا اضافه شدن نوکلئوتیدها با مضربی غیر از  - شود حاصل می mRNAد) طویل شدن 

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

 یابد. کدام عبارت در ارتباط با این بیماري صحیح است؟ ی شکل تغییر میهاي قرمز فرد از حالت گرد به داس در نوعی بیماري ارثی، شکل گلبول -37

  ، در معرض ابتال به بیماري ماالریا قرار دارد.AHb) هر فرد داراي آلل1
  شود.) در افراد مبتال، آلل غالب باعث ایجاد نوع ناقصی از پروتئین هموگلوبین می2
  کند. هاي کم اکسیژن تغییر نمی موجود در سرخرگ آئورت هر فرد داراي ژنوتیپ خالص، در محیطهاي قرمز  ) شکل گلبول3
  تواند گلبولهاي قرمز افراد داراي ژنوتیپ ناخالص را آلوده کند. ) انگل ایجادکنندة بیماري ماالریا، نمی4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -38

هاي ثانویۀ این فرد مشاهده شود اقل بیماري هموفیلی، هر عاملی که بتواند باعث شود هردونوع الل این صفت در گروهی از اووسیتدر بدن زنان بالغ و ن«
«...........  

  هاي همتا شده است. اي بین کروموزوم، سبب مبادلۀ قطعهI ) در طی میوز1
  شود. جاد میزا ای) تحت تأثیر برخی عوامل جهش2

  صورت مضاعف شده در سلول وجود دارند. ها به دهد که کروموزوم ) همواره در حالتی رخ می3
  دهد.  هاي جنسی را تغییر میهاي آلی نیتروژن دار در کروموزوم) توالی باز4

 ... است.ها در ............ برخالف .......... ، ......... ترین شواهد تغییر گونه احتمال تشکیل مستقیم -39

  کم –عمق  دریاهاي کم –) علفزارها 1
  کم  –ها  بیابان –هاي کم ارتفاع مرطوب  ) زمین2
  زیاد  –علفزارها  –هاي مرتفع کوهستان  ) جنگل3
 زیاد  –جویبارها  –هاي داراي حرکت کند  ) رودخانه4

*
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باشد و جمعیت مورد نظر در  4/0وانی عامل مربوط به ظاهر شدن برابر هاي آسیا، نوعی صفت اتوزومی غالب است. اگر فراکنیم که ظاهرشدن دندانفرض می -40
ت؟( این صفت حال تعادل باشد، اگر مردي با دوالل مختلف با زنی داراي دندان آسیا ازدواج کند ، با چه احتمالی فرزند اول دختري بدون دندان آسیا اس

 ژنی و دوآللی است)تک

1 (3
16  2 (3

32  3 (12
100  4 (6

100   

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -41

 »طور حتم . . . .  دار، جهشی که . . . . بههاي جانوري هستهدر سلول«

  دهد. در زنبور عسل داراي توانایی بکرزایی نیز رخ نمی -نیست پذیر هاي مردان امکان ) وقوع آن در برخی از کروموزوم1
  شود. هاي تعدادي از صفات  تواند سبب جدا نشدن اللدر هنگام تشکیل گامت می -) احتمال وقوع آن فقط بین دو کروموزوم همتا وجود دارد2
  ها در حداکثر فشردگی قابل تشخیص است. در بررسی تصویر کروموزوم -شود هاي یک کروموزوم می ) سبب تغییر تعداد مونومر3
  ها ایجاد شده است. به دنبال شکستن و تشکیل پیوند کوواالنسی و کاهش مقدار مادة وراثتی در یکی از کروموزوم -رسند هاي یک صفت با هم به ارث می ) طی آن الل4

 اند، صحیح است؟ زایی دگر میهنی در جمعیتی بزرگ فعال نهطور عمده در گو ها که به کدام گزینه، دربارة عوامل تغییر دهندة فراوانی الل -42

  توانند سبب سازش افراد جمعیت با محیط شوند.) همگی می1
  ها را در خزانۀ ژنی جمعیت تغییر ندهد. ) ممکن است فراوانی الل2
  ا را تغییر دهد.ه تواند فراوانی الل آورد و می هاي مختلف نتایج یکسانی به بار نمی ها در جمعیت ) یکی از آن3
 ها در جمعیت نقش دارند. هاي اللی و تغییر فراوانی الل ) همگی در ایجاد گوناگونی4

کند که این ژن در مردان غالب و در زنان تر از انگشت وسط را نوعی ژن مستقل از جنس کنترل میکنیم در انسان، داشتن انگشت اشارة کوتاهفرض می -43
 باشد؟بطه با صفت فوق چند مورد از موارد زیر نادرست میمغلوب است. در این صورت در را

  باشد. الف) همۀ مردان جمعیت با ژنوتیپ ناخالص داراي فنوتیپی مشابه با زنان خالص مغلوب می
  ب) والدین پسر داراي انگشت اشارة بلندتر ممکن است ژنوتیپ یکسان اما فنوتیپ متفاوتی داشته باشند. 

  تر و مادري با انگشت اشارة بلندتر دارد. تر قطعًا پدري با انگشت اشارة کوتاهاشارة کوتاه ج) هر دختر داراي انگشت
  باشند.توانند دختر و پسر ناخالص با فنوتیپ متفاوت داشتهتر با هر زن داراي انگشت اشارة بلندتر، قطعاً مید) از ازدواج هر مرد با انگشت اشارة کوتاه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینهکدام  -44

  هاي کوچک آلی از طریق فرایندهاي شیمیایی ساده و در زمان بسیارکوتاهی به مقدار زیاد بوجود آمدند. ) مولکول1
  هاي آمینواسیدي داشته باشند. ها ممکن است در ساختار خود زنجیرهها همانند میکروسفر) کواسروات2
  ها غشاي تک الیه دارند. زدن دارند، اما برخالف آن هاي امروزي توانایی جوانهسلول) میکروسفرها همانند برخی از 3
  ها توانستند همانندسازي کرده و به سلول دختري منتقل شوند.  RNAشدند و  RNA) سازوکار وراثت زمانی شکل گرفت که میکروسفرها داراي 4

 کنند، درست است؟بلوغ حفرة گلویی خود را حفظ میداران که بعد از کدام گزینه، دررابطه با گروهی از مهره -45
  درصد جانداران روي زمین ، از دریا به خشکی آمدند.  85میلیون سال بعد از انقراض گروهی مؤثر بر  70ها در حدود ) برخی از آن1
  د اختصاص داده اند. هاي جانوران را به خوداران زنده هستند و بیشترین تعداد گونهها موفق ترین مهره) گروهی از آن2
  گیرد.  گذاري در درون آب صورت میهاي جنسی جانور نر و ماده، تخم) در همۀ این جانوران پس از لقاح گامت3

 هاي خود اکسیژن محلول در آب را دریافت کنند. توانند از طریق آبششهاي بالغ نوترکیب، نیز می) بعد از زمان شروع تولید گامت4

 کند؟ طور مناسب کامل می ت زیر را بهکدام گزینه، عبار -46
 .»طور حتم  . . .  کنندة جمعیت از حال تعادل که . . . . ، به یک از عوامل خارج هر«
  کند هایی سازگار با محیط ایجاد می الل -دهد  ) تنوع را در جمعیت افزایش جمعیت می1
  زایی دگرمیهنی مؤثر است.در هر نوع گونه -دهد ) گوناگونی افراد را در هر جمعیتی کاهش می2
  شود. موجب افزایش توانایی بقاي جمعیت می -دهد ها را در خزانۀ ژنی تغییر می) فراوانی الل3
  دهد. فراوانی حداقل یک نوع ژنوتیپ را نسبت به قبل تغییر می -کند ها را از نسلی به نسل دیگر حفظ می) فراوانی نسبی الل4

*

*
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ها که تنها در مرحلۀ مشخصی از تقسیم سازندة گامت در مارهاي داراي قدرت بکرزایی رخ  حفظ کنندة تنوع در جمعیتکدام گزینه، دربارة هرنوع عامل  -47
 دهد، صحیح است؟ می

  دهد. هاي بزرگ کروموزومی از نوع مضاعف شدن رخ می ) به منظور نوترکیبی، یکی از جهش1
  یک کروماتید نوترکیب دریافت کرده است.) همواره در پی وقوع این پدیده، هر گامت حاصل از تقسیم، 2
  شود.هاي مضاعف متصل میهاي دوك به کروموزومدهد که همۀ رشته اي از میوز یک سلول رخ می ) در مرحله3
  شود. ) قطعًا در مراحل این تقسیم، اتصال سانترومر هر کروموزوم به ریزلولۀ پروتئینی در سیتوپالسم مشاهده می4

کند. در ارتباط با این بیماري،  بروز پیدا می BBو در زنان با ژنوتیپ  Bbو  BBعی بیماري مستقل از جنس است که در مردان با ژنوتیپ بیماري طاسی سر نو -48
 باشد که . . . . دختر بیمار قطعاً فرزند . . . . می

    دچار بیماري طاسی است  -) مردي1
  دهد عالئم بیماري را بروز می -) زنی2
    اي موهاي طبیعی است که دار -) مردي3
  داراي ژنوتیپ خالص و مغلوب است -) زنی4

 هاي گونۀ بیستون بتوالریا درست است؟ کدام گزینه، در رابطه با مالنینی شدن صنعتی پروانه -49

  هاي تیره در مناطق صنعتی بیشتر شد. هاي روشن به تیره، فراوانی پروانه ) پس از مدتی، با تغییر رنگ پروانه1

  شوند. هاي شب پرواز فلفلی تیره، برخالف روشن دیده می تولید مالتونین در پروانههاي  ) الل2
  هاي کمتري زنده ماندند. ها، مشاهده شد که در مناطق پاك پروانه ) در بررسی اثر انتخاب طبیعی در آن3
  هاي روشن بود. مانده در جنگل بیرمنگهام نصف پروانه هاي تیرة باقی ) تعداد پروانه4

 »توان گفت در طی فرایند ترجمه، در مرحلۀ . . . . می«کند؟ زینه، عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل میکدام گ -50

  شود.) پایان همانند مرحلۀ آغاز، شکسته شدن پیوند بین نوعی آمینواسید و نوکلئوتید دیده می1
  را مشاهده کرد. tRNAهاي  توان در دو جایگاه ریبوزوم، مولکول) ادامه برخالف مرحلۀ آغاز، می2
  پذیر نیست. ) ادامه همانند مرحلۀ آغاز، برقراري پیوند هیدروژنی بدون تکمیل ساختار ریبوزوم امکان3
  گیرد. ریبوزوم صورت نمی Pاز جایگاه  tRNA) ادامه برخالف مرحلۀ پایان، خروج مولکول 4

 کند؟تکمیل می نادرستچند مورد، جملۀ زیر را به طور  -51

  . . . . » تواند نمیزنبورهاي عسل، قطعاً زادة . . . . در نوعی بیماري . . . . در جمعیت «
ژنی هستند (با فرض اینکه ها، تکهاي جنسی در زنبور ملکه همتا بوده و صفت مربوط به بیماريهاست ثابت بوده است و کروموزوم (زنبور ملکه مدت

 دهد.). اور رخ نمی کراسینگ

  وجود آمده باشد. از والدي بیمار به - به جنس مغلوبوابسته  -الف) نر بیمار
  وجود آمده باشد. اي بیمار به از ماده - اتوزومی غالب - ب) مادة بیمار
  اي بیمار به وجود آمده باشد. از ماده -اتوزومی مغلوب -ج) مادة سالم
  وجود آمده باشد. اي سالم به از ماده - وابسته به جنس و مغلوب -د) نر سالم

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

و سالم از نظر این صفت، دختري بیمار با گروه خونی  Bو مبتال به نوعی بیماري وابسته به جنس با مردي با گروه خونی  Aاز ازدواج زنی با گروه خونی  -52

O  ،که . . .  نیستممکن متولد شده است. در این صورت با در نظرگرفتن همۀ حاالت 

  ) پدربزرگ و مادربزرگ مادري دختر بیمار باشند.1

  شوند. AB) این والدین صاحب پسري سالم با گروه خونی 2
  باشد. ) مادربزرگ پدري دختر، بیمار و ژنوتیپ خالص از نظر بیماري داشته3
  باشند. داشته Rhیکسانی از نظر گروه خونی ) مادربزرگ پدري و پدر بزرگ مادري دختر ژنوتیپ 4

*

*

*
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 توان گفت ............... ها می در رابطه با سازوکارهاي جداکنندة گونه -53

  آیند. هاي نازیستا و نازا پدید می هاي اولیه زاده ها با هم یا با یکی از گونه ) در ناپایداري دودمان دورگه، از آمیزش دورگه1

  کنند. ها قرار دارند که همواره از تشکیل زیگوت جلوگیري می اي در سطح گامت ي ویژهها ) در جدایی گامتی، مولکول2

  رود. شود ولی جنین قطعاً در مراحل اولیۀ نمو از بین می ) در نازیستایی دورگه، سلول تخم تشکیل می3

  شود. کنند مطرح می هایی که در یک زیستگاه ولی در مناطق متفاوت زندگی می شناختی، در مورد گونه ) جدایی بوم4

 درستی بیان شده است؟ کدام گزینه در مورد مراحل فرایند ترجمه به -54

 . . . » نداردگاه امکان  . . . . مرحلۀ ترجمه هیچ در«

  هاي ریبوزوم صورت بگیرد. فرایند سنتزآبدهی در داخل یکی از جایگاه -) دومین1

  رك کند.ریبوزوم را ت Aناقل با خروج از جایگاه  RNA -) سومین2

  تر است رخ دهد. نزدیک mRNAایجاد پیوند هیدروژنی در جایگاهی از ریبوزوم که به ابتداي  -) اولین3

  هاي ریبوزوم مشاهده شود.درون جایگاه UGAتوالی سه نوکلئوتیدي  -) دومین4

 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -55

  .»هاي پروتئینی درون هر یاختۀ زندة داراي عوامل رونویسی و با قابلیت تولید مواد آلی از مواد معدنی . . .  نزیمطور معمول آ به«

  حلقوي تولید شوند. DNAتوانند توسط اطالعات ژنتیکی موجود در الف) می

  ها نقش ندارد.ب) قطعًا شبکه آندوپالسمی سلول در سرنوشت این پروتئین

  دهند.  خواص خود را از دست میج) در گرماي زیاد 

  د) براي انجام همیشگی واکنشی خاص، سلول باید دائماً آن را تولید کند.

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

 کند؟ درستی تکمیل می چند مورد عبارت زیر را به -56

  .»از. . . . بودن پدر، نیمی ) از مادري سالم به دنیا آمده است، در صورت . . .VIIIپسري مبتال به هموفیلی(از نوع فقدان فاکتور «

  باشند. توانند دخترانی مبتال به هموفیلی در نسل بعد داشته گاه نمی پسران هیچ - الف) سالم 

  دختران این خانواده توانایی انتقال هموفیلی به پسران نسل بعد را دارند. -ب) سالم 

  کنند. یدختران همواره پسرانی هموفیلی را در نسل بعدي ایجاد م - ج) بیمار 

  دختران این خانواده، توانایی انتقال ژن بیماري به نسل بعد را دارند. –د) بیمار 

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

و دختري فقط مبتال به زالی (نوعی صفت مستقل از جنس و مغلوب) با گروه  ABاي، پسري فقط مبتال به هموفیلی با گروه خونی در خانواده -57

 تواند درست باشد؟ متولد شده است. کدام گزینه در ارتباط با والدین این خانواده میAخونی

   Aو مادر مبتال به هموفیلی با گروه خونی  AB) پدر مبتال به هموفیلی با گروه خونی1

   Oو مادر مبتال به هموفیلی با گروه خونی  ABگروه خونی) پدر مبتال به زالی با 2

   Bو مادر سالم با گروه خونی  O) پدر مبتال به هموفیلی با گروه خونی3

   Aو مادر سالم با گروه خونی  B) پدر سالم با گروه خونی4

*

*

forum.konkur.in



  10: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  99ماه  فروردین 7
  

 ها . . . . کننده که اثر انتخاب طبیعی به فراوانی افراد آن جمعیت بستگی دارد، در مثال تقلید پروانهدر نوعی انتخاب متوازن -58

  یابد.ها نیز افزایش مید، شایستگی آنهاي مقلدغیرسمی در خزانۀ ژنی نسل بعد افزایش یاب) هرچه که سهم نسبی پروانه1
  کنند. هاي غیرسمی خودداري میها پس از مدتی از خوردن هر پروانۀ موجود در جمعیت پروانه) پرنده2
  واینبرگ وجود ندارد. -هاي غیرسمی شرط برابري احتمال بقا و تولید مثل براي همه در برقراري تعادل هاردي) در جمعیت پروانه3
  شود. انۀ غیرمقلد مورد توجه پرندگان قرار گرفته و شکار می) هر پرو4

 . . . . نیستژنی روي کروموزوم موجود در هسته قرار دارد. در رابطه با این صفت ممکن مربوط به صفتی تک  در نوعی جاندار یوکاریوت، ژن -59

  دون تغییر عدد کروموزومی حاصل شده باشد. هاي جنسی بالغ داراي دو عامل براي این صفت در پی انجام نوعی تقسیم ب) سلول1

  هاي مربوط به این صفت بدون تشکیل ساختارهاي چهارکروماتیدي به نسل بعد منتقل شوند. ) در جانداري دیپلوئید، ژن یا ژن2

  هاي آن ژن، از یک نسل به نسل بعد منتقل شود. شدن نسخهمراز و مضاعفپلی DNA) این صفت بدون فعالیت آنزیم 3

  دار جاندار نسل بعد اثر خود را بروز ندهند. هاي هستههاي مربوط به آن در برخی سلول) همۀ الل4

انداز شود، کدام رخداد  اگر در سلول پوششی پرز روده، عاملی مانع قرارگیري عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده در کنار عوامل رونویسی متصل به توالی راه - 60

 ؟نیستقابل انتظار 

  شود. ، دستخوش تغییر میDNAهاي  ) مقدار رونویسی از برخی ژن1

  شود. انجام می DNAها بدون  ایجاد خمیدگی در  ) رونویسی تعدادي از ژن2

  انداز را شناسایی و به آن متصل شود. تواند راه نمی مرازپلی RNA) آنزیم 3

 کند. می در برقراري پیوند بین نوکلئوتیدها تغییر مرازپلی RNA) سرعت 4

افراد این جمعیت فقط شدیدترین حالت شود. اگر در بین و سه ژنوتیپ مختلف دیده می bو  Bژنی دو الل در جمعیتی فرضی و درحال تعادل براي صفتی تک -61

 یابد.هاي متوالی، فراوانی اولیۀ افراد . . . . افراد . . . . می آمیزي صورت بگیرد، در طی نسلدرون

  هوموزیگوس، کاهش  –غالب، همانند ) داراي فنوتیپ 1

  داراي فنوتیپ مغلوب، افزایش –) داراي دو الل مختلف، برخالف 2

  داراي فنوتیپ غالب، کاهش –) داراي ژنوتیپ خالص، همانند 3

  با قابلیت تولید دو نوع گامت مختلف، افزایش –) داراي فنوتیپ مغلوب، برخالف 4

زاي ویروسی خطرناك و  ها ممکن بود به دونوع عامل بیماري هاي اهدایی استخراج می شد که این خونوفیل از خوندر گذشته فاکتور مورد نیاز بیماران هم -62

 . . . . نیستکشنده آلوده باشند؛ با توجه به توضیحات باال ممکن 

  زا میزان مادة رنگی صفراي موجود در خون فرد آلوده را افزایش دهد. ) این عامل بیماري1

  لیتر خون برسد.عدد در هر میلی 200فرد هموفیل به کمتر از  Tهاي ع خاصی از لنفوسیت) تعداد نو2

  کننده پروتئین دفاعی پرفورین در بدن شوند.هاي ترشح زا باعث تحریک سلول ) این عوامل بیماري3

  کرد و از بروز بیماري پیشگیري کرد.  زا مبارزههاي تولید شده به کمک مهندسی ژنتیک با هر دو عوامل بیماري) بتوان به کمک واکسن4

 ژن مربوط به پروتئین مهارکننده . . . . ژن مربوط به آنزیم محدودکننده . . . . و . . . . توالی افزاینده . . . .  -63

  اي است. دو رشته -همانند -شود بیان می -) برخالف1

  شود در هسته ساخته می -همانند -خطی است DNAدر  -) برخالف2

  نوع مونومر دارد. 4حداکثر  -برخالف -شود رونویسی می -ند) همان3

  هاوجود دارد.در پروکاریوت -برخالف -حلقوي است DNAدر  -) همانند4
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 تواند در آن دیده شود؟ متصل به زنجیرة آمینواسیدي می tRNAچند مورد، دربارة هر جایگاهی از ریبوزوم درست است که  -64

  شوند. ر آن شکسته نمیگاه د الف) پیوندهاي هیدروژنی هیچ
  شود. ناقل اشغال می RNAب) در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه توسط 

  تواند در آن تشکیل شود. ج) در طی فرایند ترجمه، پیوند هیدروژنی می
  شود. متصل به یک آمینواسید در آن مشاهده می tRNAد) در حین ترجمه، 

1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  
 کند؟ طور صحیح کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -65

 .»توان گفت . . .  الریه، میبا مرحلۀ . . . فرایند . . . در عامل بیماري ذات ارتباطدر «

 شود. تازه ساخت جدا  RNAو  DNAاز مولکول  IIمراز  پلیRNAممکن است آنزیم  -رونویسی -) سوم 1

  ، داراي آمینواسید متیونین است.Pیدي موجود در جایگاه هر زنجیرة آمینواس -ترجمه -) پایان 2
  گیرد. ، ریبونوکلئوتید مکمل آن قرار میDNAدر مقابل هر نوکلئوتید بخش باز شدة  -رونویسی -) اول 3
  شود. پیک متصل می RNAشود، به  می Pناقلی که وارد جایگاه  RNAمولکول  -ترجمه -) ادامه 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیاي خالی را به هاي زیر ج یک از عبارت کدام -66

 »هاي . . . به این نتیجه رسیده شد که . . .  به پژوهش توجهبا «

  باشد. هاي آلوده به باکتري نمیموش ساکاریدي عامل مرگ) گریفیت ـ کپسول پلی1
  باشد. تعداد بازهاي آلی تیمین با بازهاي آلی آدنین برابر می DNA) چارگف ـ در یک رشته 2
  نوکلئوتیدي ندارند. در ساختار خود دو رشتۀ پلی DNAهاي  ) ویلکینز و فرانکلین ـ الزاماً مولکول3
  شود. ، سبب افزایش پیوندهاي هیدروژنی در آن میDNAتر در یک مولکول  ) واتسون و کریک ـ وجود بازهاي گوانین بیش4

 کند؟ طور درست کامل می کدام گزینه عبارت زیر را به -67

 »طور حتم  . . .  ه آنزیمی که . . . . بهپیش ماد«

  باشد.فاقد هرگونه پیوند بین قند و باز آلی تیمین در ساختار خود می -کند  اي می رشته اي را تک ) در همانندسازي، مولکول دو رشته1

  کند. هاي حاصل، رابطه مکملی برقرار میRNAبا انواع  -کند هایی متفاوت تولید می با طولهایی  RNA) در فرایند رونویسی، 2

  شود. ساز آنزیم مؤثر در رونویسی استفاده می به عنوان پیش -شود می استر شدن پیوندهاي فسفودي) در همانندسازي، سبب شکسته3

  کند. هسته نگهداري می کننده سلول را درون هاي هدایت دستورالعمل -شود ) در رونویسی، موجب شکسته شدن پیوندهاي هیدروژنی می4

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد مهندسی ژنتیک  -68

  اي انجام شد که فاقد ژن یک آنزیم دستگاه ایمنی بود. درمانی در دختر بچه ها براي ژن ) اولین تالش1
  رود. شد به کار می هاي اهدایی استخراج می ) در ساخت پروتئین موثر در روند انعقاد خون که در گذشته از خون2

  زا وارد کرد. یک باکتري یا ویروس غیربیماري DNAزا را به  ژن یک بیماري توان ژن مربوط به آنتی ) با استفاده از آن می3

 اشریشیاکالي بود. ورزي قرار گرفت باکتري هاي آن تحت دست ) اولین جانداري که با روش4

 حیح است ؟کدام گزینه با توجه به عبارت زیر ص -69

  .»هاي زنده، هر آنزیمی که . . . قطعاً . . . در سلول DNAطی فرایند همانندسازي  در«
  تولید شده است.  IIمراز پلی RNAدر پی فعالیت آنزیم  –باشد پپتیدي اولیه خود داراي آمینواسید متیونین می هاي پلی الف) در ابتداي رشته

  کند. بعد از تولید در سیتوپالسم از منافذ موجود در غشاي هسته عبور می –نقش دارد  DNA ياز صحت همانندساز اننیاطمب) در 
  هاي کوواالنسی نقش دارد.چرخۀ سلولی در شکستن پیوند Sدر مرحلۀ  - کندج) مولکول دئوکسی ریبونوکلئوتید جدید تولید می

  شود.  هاي متابولیسمی در سلول می باعث افزایش سرعت واکنش –شود  ن نوکلئوتید مناسب مقابل رشتۀ الگو مید) باعث قرارگرفت
  صحیح است. » د«همانند » ج«) مورد 2    صحیح است. » ج«همانند » الف«) مورد 1
  نادرست است.» الف«برخالف » ب«) مورد 4    نادرست است.» د«برخالف » ب«) مورد 3

*
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 کند؟ طور صحیح تکمیل میبارت زیر را بهکدام گزینه، ع -70

  »در نخستین پژوهشی که براساس آن ماهیت مادة ژنتیک مشخص شد، . . . «
  ها تزریق شد.شده به موشدار کشته هاي کپسول ) در آخرین مرحلۀ آزمایش، تنها باکتري1
  سایی شد. شنا DNA) با استفاده از تصاویر حاصل از پرتو ایکس، ساختار و ابعاد مولکول 2
  ، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند. DNA) با استفاده از نتایج آزمایش چارگف و تصاویر 3

  گرفت.شد، ترانسفورماسیون صورت می تخریب نمی DNAشده فقط زمانی که هاي کشته) پس از تهیۀ عصارة باکتري4
  

  

  دقیقه 45وقت پیشنهادي:    75تا  2هاي  : صفحه2+ فیزیک  112تا  1هاي  نشگاهی: صفحهدا دانشگاهی: فیزیک پیش پیشفیزیک 
 

  

 Aمطابق شکل زیر است. در این صورت بزرگی سرعت متحرك  Bو  Aزمان دو متحرك  –نمودار مکان  -71

 است. B................ متر بر ثانیه ................... از بزرگی سرعت متحرك 

  
  ، کمتر6) 1

  ، بیشتر2) 2

  ، کمتر2) 3

  ، بیشتر6) 4

کند، مطابق سهمی شکل مقابل است. اگر مسافت طی  حرکت می xزمان متحرکی که روي محور  –مودار مکان ن -72

1شده توسط متحرك در بازة زمانی  3t s  2تا 9t s  برابرm12  اي  متحرك در لحظهباشد، بزرگی سرعت

  رسد، چند متر بر ثانیه است؟ که به مبدأ مکان می

  

1 (4  

2 (9  

3 (12  

4 (15  

جایی متحرك در ثانیۀ دوم و  شود. اگر جابه کند و با شتاب ثابت متوقف می یثابت در مسیري مستقیم در حال حرکت است که ناگهان ترمز ممتحرکی با سرعت  - 73
  جایی متحرك از لحظۀ ترمز گرفتن تا لحظۀ توقف چند متر است؟ متر باشد، کل جابه 4متر و  12ترتیب  چهارم بعد از ترمزکردن به

1 (/40 5   2 (91   3 (50   4 (/22 5   

xصورت  به SIزمان متحرکی در  - معادلۀ مکان  - 74 t t2 10   شود؟ اي برحسب ثانیه، جهت حرکت متحرك عوض می است. در چه لحظه 2
   دهد. متحرك تغییر جهت نمی) 4   10) 3   5) 2   2) 1

1پیماید. اگر سرعت متوسط متحرك در  متحرکی فاصلۀ مستقیم بین دو نقطه را با شتاب ثابت و بدون تغییر جهت می -75
5mابتدایی مسیر  6

s
و سرعت متوسط  

12آن در بقیۀ مسیر  5m/
s

mباشد، بزرگی سرعت متحرك در انتهاي مسیر چند  
s

  است؟ 

1 (15   2 (/17 5  3 (/16 5  4 (/21 5   

*
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کند. سرعت این متحرك در  ثانیه طی می 3متر را در مدت زمان  36کند و مسافت  متحرکی با شتاب ثابت بر روي خط راست از حال سکون شروع به حرکت می - 76

mهر ثانیه چند 
s

  یابد؟ افزایش می 

1 (4   2 (6   3 (8   4 (5   

mزمان متحرکی مطابق شکل زیر است. بزرگی شتاب متوسط در ثانیۀ چهارم چند  - نمودار مکان  -77

s2
  است؟  

1 (6     

2( 9
2   

3 (3
2     

4 (3
8   

49mر سرعت اولیۀ متحرك کند، مطابق شکل زیر است. اگ حرکت می xزمان متحرکی که در راستاي محور  -نمودار شتاب  -78
s

باشد، سرعت متحرك در  

15tلحظۀ  s چند متر بر ثانیه است؟  

1 (/3 5   

2( 3   

3 (/3 5   

4 (3   

در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. در چهار ثانیۀ اول حرکت، چند ثانیه بردارهاي سرعت و شتاب  xزمان متحرکی که روي محور - ر سرعتنمودا -79
  جهت هستند؟ متحرك هم

1 (1     

2( 2     

3 (3   

4 (4   

3ثانیه دو بار از  1کنیم. اگر این گلوله در مدت  اي را در راستاي قائم به طرف باال پرتاب می در شرایط خأل و از سطح زمین، گلوله -80
ارتفاع اوج خود عبور  4

m(gکند، ارتفاع اوج آن چند متر بوده است؟  )
s2

10 

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

rصورت  به SIکند در  حرکت می xoyبردار مکان متحرکی که در صفحۀ  -81 (sin t)i ( t )j22 دارهاي سرعت و شتاب این متحرك در مبدأ است. بر
 سازند؟ اي با یکدیگر می زمان، چه زاویه

 0180) 4  045) 3  090) 2  ) صفر1
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mرا با سرعتی به بزرگی  kg2جسمی به جرم  -82
s

0/روي سطحی افقی به ضریب اصطکاك جنبشی  10 که پس از طی مسافت  طوري کنیم، به پرتاب می 2

mمتر به دیوار برخورد کرده و در همان راستا با سرعتی به بزرگی  9
s

0وار گردد. اگر زمان برخورد با دی برمی 4 ثانیه باشد، بزرگی نیروي متوسط  /2

10وارد بر توپ از طرف دیوار چند نیوتون است؟  N(g )
kg

   

1 (40   2( 60   3 (80   4 (120  

Pصورت  به SIزمان جسمی در  -معادلۀ تکانه  -83 t2 tاست. انرژي جنبشی جسم در لحظۀ  2 s3  چند برابر انرژي جنبشی جسم در مبدأ زمان

  است؟

1 (4   2( 9   3 (16   4 (25  

کند، مطابق شکل زیر است. اگر اندازة نیروي عمودي که از طرف کف  زمان آسانسوري که در راستاي قائم به سمت باال شروع به حرکت می –نمودار سرعت  -84

0شود، در لحظۀ  آسانسور به شخص داخل آسانسور وارد می 5t / s  1برابر باF  4و در لحظۀt s  2برابر باF  1باشد، حاصل
2

F
F

کدام است؟  

210m(g )
s

   

1 (1
2   2 (2   

3 (4
3   4 (3

4  

یابد،  افزایش eR2چرخد. اگر فاصلۀ جسم از سطح زمین به اندازة  اي شکل به دور زمین می از سطح زمین در یک مدار دایره eRجسمی در فاصلۀ  -85
  شعاع زمین است.) eRشود؟ ( اندازة شتاب گرانش وارد بر آن چند برابر می

1 (1
4  2( 1

2  3 (3
2  4 (2   

 ؟نیستهاي زیر در مورد این جسم صحیح  بر روي سطح افقی در حال سکون قرار دارد. کدام یک از گزینه mمطابق شکل زیر جسمی به جرم  -86

  بزرگی نیروي سطح وارد بر جسم برابر با وزن جسم است.) 1

  یابد. ، نیروي سطح وارد بر جسم کاهش میFبا کاهش نیروي  )2

  ، جسم همچنان ساکن است.Fاهش نیروي با ک) 3
  سطح افقی داراي اصطکاك است.) 4

آستانۀ حرکت  کشیم. اگر هنگامی که جسم در را می آن Fمتصل کرده و توسط نیروي  kg10مطابق شکل زیر، فنري به جرم ناچیز را به جسمی به جرم  -87
متر شود، ضریب اصطکاك ایستایی بین جسم و سطح کدام است؟  سانتی 20قرار گرفته است، افزایش طول فنر نسبت به حالت عادي آن برابر با 

10 N(g )
kg

   

1( 1  2 (1
4    

3 (1
2  4( 

1
5  
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. اگر شود متوقف می dکنیم. جعبه پس از طی مسافت  روي سطح افقی به حرکت درآورده و رها می 0vرا با سرعت اولیۀ  kg5اي خالی به جرم  جعبه - 88

شود. نسبت  متوقف می dپرتاب کنیم، پس از طی مسافت  03vداخل جعبه قرار دهیم و این بار روي همان سطح با سرعت اولیۀ  kg2اي به جرم  وزنه

d
d

  کدام است؟  

1( 2
7  2 (5

8  3 (3  4( 9  

Pبه صورت  SIمعادلۀ بردار تکانۀ جسمی برحسب زمان در  - 89 t i tj23 1ازة است. بردار نیروي متوسط وارد بر جسم در ب 8 1t s  2تا 3t s  در

SI کدام است؟  

1( i j12 16  2 (i j24 16  3 (i j12 8  4( i j88 3      

/mه سمت پایین است، با شتابی به بزرگی آسانسوري که در حال حرکت ب - 90
s2

2 را با  kg4در حال توقف است. شخصی درون این آسانسور، جسمی به جرم  5

Fنیروي افقی  N120 0/سور با جسم برابر فشارد. اگر ضریب اصطکاك ایستایی دیوارة آسان به دیوارة قائم آسانسور می و در مدت حرکت  5

m(gکند، چند نیوتون است؟  آسانسور، جسم روي دیواره نلغزد، نیروي برایندي که جسم به دیوارة آسانسور وارد می )
s2

10  

1( 50  

2 (30 17   
3 (130  

4( 60 5    
یابد.  درصد افزایش می 25دهیم که در نتیجۀ آن، بزرگی شتاب جسم  تغییر می kg5را  که نیروي خالص وارد بر یک جسم ثابت است، جرم آن  در حالتی - 91

  یلوگرم بوده است؟جرم اولیۀ جسم چند ک

1( 14  2 (21   3 (28  4( 25  

از مرکز زمین چند برابر فاصلۀ آن از مرکز مریخ باشد تا برایند برابر جرم مریخ باشد، فاصلۀ ماهواره  9اي بین مریخ و زمین قرار دارد. اگر جرم زمین  ماهواره - 92

  نیروهاي گرانش وارد بر ماهواره از طرف این سیاره صفر شود؟

1( 9  2 (2   3 (81  4( 3  

است. اگر  Lفنر از سقف آسانسور ساکن آویزان است و طول فنر در این حالت برابر با  –وزنه  ۀجموعدر شکل مقابل م - 93

22mآسانسور با شتاب ثابت 
s

22mبت و اگر با شتاب ثا Lبه سمت باال شروع به حرکت کند، طول فنر برابر با  
s

به  

شود. کدام گزینه در مورد مقایسۀ طول فنر در این سه  می Lسمت پایین شروع به حرکت کند طول فنر برابر با 
 حالت صحیح است؟ 

1( L L L       

2 (L L L   
3(L L L       

4 (L L L   
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اي به  در مداري دایره m4به جرم  Bو ماهوارة  Mاي به جرم  از مرکز سیاره، با سرعت ثابت به دور سیاره rاي به شعاع  در مداري دایره mبه جرم  Aماهوارة  -94
 Aچند برابر دورة تناوب گردش ماهوارة  Bچرخد. دورة تناوب گردش ماهوارة  می M3سیاره، با سرعت ثابت به دور سیارة دیگري به جرم از مرکز  r2شعاع 
 است؟

1 (8
3  2 (3

8  3 (2  4( 
2
2  

... و انرژي اي که شتاب نوسانگر صفر است، بعد حرکت ..............، اندازة سرعت آن ..............، اندازة نیروي وارد بر نوسانگر ........... در حرکت نوسانی ساده، در لحظه - 95
 جنبشی آن .............. است.

    ) صفر ـ بیشینه ـ صفر ـ بیشینه1
  یشینه ـ بیشینه) صفر ـ صفر ـ ب2
    ) بیشینه ـ صفر ـ بیشینه ـ صفر 3
  بیشینه ـ بیشینه ـ صفر ـ صفر )4

دهد، مطابق شکل زیر است. اندازة بیشینۀ  و حول مبدأ مختصات حرکت هماهنگ ساده انجام می xنمودار انرژي مکانیکی برحسب بعد نوسانگري که بر روي محور  - 96
 بر این نوسانگر چند نیوتون است؟نیروي وارد 

1 (150      
2 (300  
3 (400      
  به جرم نوسانگر و بسامد حرکت آن بستگی دارد. )4

avصورت  به SIرابطۀ بین سرعت و شتاب یک نوسانگر هماهنگ ساده در  -97
2210 1 ؟ باشد. دورة حرکت این نوسانگر چند ثانیه است می 25

( )10 

1 (/0 4  2 (/0 5  3 (/2 5  4 ( 100  

1با قطر  در حال پیشروي است. اگر در طناب دیگري از همان جنس fدر یک طناب، موجی عرضی با بسامد  - 98
1قطر طناب اول و نیروي کشش  4

برابر نیروي  4

 شود؟ فاز متوالی روي این طناب نسبت به طناب اول، چند برابر می منتشر شود، فاصلۀ دو نقطۀ هم f4کشش طناب اول، موجی عرضی با بسامد 

1 (2   2 (1
2  3 (16  4( 

1
16  

 است؟ نادرستهاي زیر در مورد نقاطی از محیط انتشار موج که در فاز مخالف هم قرار دارند،  یک از گزینه کدام - 99

    شان از یکدیگر مضرب فردي از نصف طول موج است. ) فاصله1

  رادیان است. 2) اختالف فازشان مضرب فردي از 2

Tرسد، مضرب فردي از  ) اختالف زمانی که موج به این نقاط می3
    است. 2

  ها اندازة سرعتشان یکسان است. براي همۀ لحظه )4
یک نقطۀ موج در این دو  Aنشان داده شده است و  t2و  t1رو، نقش یک موج در دو لحظۀ  هاي روبه در شکل - 100

tباشد، Hz25هاي موج برابر با  لحظه است. اگر بسامد نوسان t t2  برابر با چند ثانیه است؟ 1

 

1 (/0 4   

2 (/0 04   

3 (15   

4( /1 5  
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باشند و تنها براي یادگیري و  می فروردین 15آزمون صورت کامل یا بخشی از آن خارج از مبحث  ها ستاره درج شده است، به توجه: سواالتی که در کنار آن
  شوند. هاي مرتبط پیشنهاد می تمرین بیشتر براي آزمون

  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:    76تا  2هاي  صفحه :دانشگاهی پیششیمی 
  

  عبارت کدام گزینه درست است؟  - 101
Cuبا محلول  Zn(s)) با پیشرفت واکنش 1 (aq)2 شود.  به تدریج رنگ آبی محلول بیشتر می  

  کننده در واکنش در هر لحظه متناسب با ضرایب استوکیومتري مواد است.  هاي شیمیایی غلظت مواد شرکت ) در واکنش2

N) در واکنش تجزیۀ 3 O2   ، سرعت واکنش با سرعت تولید گاز اکسیژن برابر است. O2و  NO2به  5

  ها پس از مدتی ثابت شود، واکنش انجام شده تعادلی است.  رده) اگر شیب نمودار غلظت ـ زمان فراو4
 عامل موثر بر سرعت واکنش در کدام دو مورد یکسان است؟ - 102

  سوزد.  شده در یک ارلن پر از اکسیژن می سوزد ولی همان الیاف داغ و سرخ آ) الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمی
  شود.  شود ولی پاشیدن گرد آهن بر روي شعله سبب سوختن آن می آتش، داغ و سرخ می  ب) گرد آهن موجود در کپسول چینی بر اثر شعلۀ

  پ) بیماران مبتال به مشکالت تنفسی، در شرایط اضطراري نیاز به تنفس از کپسول اکسیژن خالص دارند. 
  سوزد.  تر می تر و آسان قند آغشته به خاك باغچه سریع ت) حبۀ 

  ) ب، ت 4  ) آ، ت 3  ) ب، پ2  ) آ، پ 1
 HCl کنیم تا با هم واکنش دهند، اگر سرعت متوسط مصرف موالر مخلوط می HCl 2/0لیتر محلول 4/0درصد را با  60گرم کلسیم کربنات با خلوص  5 -103

0 در طول این واکنش 03 mol/
min

 رسد؟  انیه به پایان میس از چند ثباشد، این واکنش پ 

40 35 5 16 12 1 g(Ca ,Cl / ,O ,C ,H : )
mol

  کنند.) ها در هیچ واکنشی شرکت نمی (ناخالصی 
1 (80  2 (160  3 (60  4 (120  

  است؟  نادرستکدام گزینه  -104
  گیرد.  اي از چند صدم ثانیه تا چند سده را دربر می ها گستره ) زمان انجام واکنش1

aA) در واکنش فرضی 2 bB ... ،a دهندة  مرتبۀ واکنش را نسبت به واکنشA دهد.  نشان می  
  شود.  سرعت چند برابر می ها دهنده طور نظري مشخص کرد که با تغییر غلظت واکنش توان به ) نمی3

  تر است.  بیش O2الیی دارد و تمایل آن براي ترکیب با هموگلوبین از پذیري با واکنش CO) مولکول4
 کند؟  تکمیل می نادرستی چند مورد گزارة زیر را به  -105

ها است، ...................  دهنده تر از گرماي آزاد شده از تبدیل پیچیده فعال به واکنش ها کم در واکنشی که گرماي آزاد شده از تبدیل پیچیده فعال به فرآورده«
«  
  شود.  افزایش دما باعث کاهش سرعت رفت و افزایش سرعت برگشت می آ)

  دهد.   ب) کاتالیزگر با افزایش پایداري پیچیده فعال سرعت واکنش را افزایش می
  رود.  پ) اگر سامانه روي محیط کار انجام دهد به طور حتم واکنش با سرعت زیادي به پیش می

  تر است. (در شرایط یکسان) ت) سرعت واکنش در جهت برگشت از سرعت آن در جهت رفت کم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟  نادرستکدام گزینه  -106
  کنند.  هاي شیمیایی را در سطح مولکولی بررسی می ) هر دو نظریۀ سینتیک شیمیایی (حالت گذار و برخورد) واکنش1
  شود. توان در دماي اتاق براي مدتی طوالنی نگه داشت، اما در حضور پالتین، در همین دما، واکنش به سرعت انجام شده و آب تشکیل می ) مخلوط هیدروژن و اکسیژن را می2
  . شوند ن می) از بین عوامل مؤثر بر سرعت واکنش، کاتالیزگرها تنها عاملی هستند که با تغییر مسیر انجام واکنش سبب افزایش شیب نمودار غلظت ـ زما3

4 (NO ترین مقدار را برحسب گرم به ازاي طی یک کیلومتر دارد. هاي دیگر خروجی از اگزوز خودروها، بیش نسبت به آالینده  
  ي پروپان و بوتان ............ است. ها اي میان مولکول کنش بین ذره هاي استون و کلروفرم از نوع ............ بوده و با برهم اي میان مولکول کنش بین ذره برهم - 107

      دو قطبی القایی، متفاوت  –) دو قطبی القایی 1
  دو قطبی، یکسان  –) دو قطبی 2
      دو قطبی القایی، یکسان –) دو قطبی القایی 3
  دو قطبی، متفاوت  –) دو قطبی 4

*

forum.konkur.in



  18: صفحه  تجربی نظام قدیم آزمون غیرحضوري  99ماه  فروردین 7
  

  ؟است نادرستزیر، کدام گزینه » پیشرفت واکنش –انرژي «با توجه به نمودارهاي  -108
  
  
  
  

  
  

  (ب)                                                                              (آ)                                                            
OH) واکنش: 1 (g) H O(g) O(g)22 کیلو ژول گرما همراه است. 78، با آزاد شدن  

  لپی با هم تفاوت دارند اما از نگاه مقدار کار، وضعیت مشابه دارند.) دو واکنش از نگاه آنتا2
  سازي واکنش ب، در جهت برگشت است. سازي واکنش آ در جهت رفت، سه برابر انرژي فعال ) انرژي فعال3
  کیلوژول گرما همراه است. 196تر است و تشکیل هر مول گاز اکسیژن با آزاد شدن  ) سرعت واکنش آ، بیش4

است. با  kJ128و 381kJترتیب  به aسازي واکنش رفت در غیاب کاتالیزگر و در حضور کاتالیزگر مناسب ش تجزیۀ نیتروژن مونواکسید انرژي فعالدر واکن - 109
NO(g)  توجه به این مطلب کدام گزینه صحیح است؟ N (g) O (g) H kJ2 22 181  

84/آنتالپی واکنش به اندازة  a) در حضور کاتالیزگر1   کند.  درصد تغییر می 5
  باشد.  آنجایی که تغییر آنتروپی این واکنش صفر است، واکنش در هر دمایی خود به خود می ) از 2
  تر است.  سازي رفت بیش سازي برگشت از انرژي فعال ش انرژي فعال) در صورت استفاده از کاتالیزگر درصد کاه3
  تر است. سازي رفت بدون کاتالیزگر کم از انرژي فعال aسازي برگشت در حضور کاتالیزگر  ) انرژي فعال4

  کند؟  کدام یک، جملۀ زیر را به صورت درست کامل می - 110
  »هایی هستند که . . .  پذیر واکنش هاي برگشت واکنش«

  پیوندد.  ها هم کاهش آنتالپی و هم افزایش آنتروپی در جهت رفت به وقوع می ) در آن1
  هاي تعادلی است.  ها مبناي درك واکنش ) آشنایی با آن2
  ها تبدیل شوند. دهنده توانند به واکنش ها نمی ها فرآورده ) در آن3
  یکسان است. ها  هاي رفت و برگشت در آن ) سرعت واکنش4

S)چه تعداد از مطالب، در رابطه با ساختار زیر درست است؟  -111 ,Na ,O ,C ,H : g.mol )132 23 16 12 1 

Cي غیرصابونی با فرمول آ) این ساختار مربوط به یک پاك کننده H SO Na18 28   است.  3
  ستند. توان یافت که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نی ب) در این مولکول سه اتم کربن می

  برابر درصد جرمی گوگرد است.  5/1کننده،  پ) درصد جرمی اکسیژن در این پاك
  ت) نام ترکیب مقابل، سدیم دسیل بنزوئیک سولفونات است. 

  4) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1
  کدام مطلب زیر درست است؟ - 112

  شوند.  نشین می ها ته ) کلوییدها برخالف سوسپانسیون1
  هایی از سوسپانسیون، کلویید و کلویید هستند.  اي روغنی به ترتیب نمونهه ) شربت خاکشیر، شیر و رنگ2
  ها، یکنواخت و همگن هستند.  ها همانند محلول ) سوسپانسیون3
  شوند.  بندي می ها جزو مواد خالص و کلوییدها جزو مواد ناخالص طبقه ) محلول4

2هاي جدول زیر یکاي ثابت سرعت واکنش با توجه به داده -113 2 22 2 2NO(g) H (g) N (g) H O(g)  کدام است؟ 

1 (mol.L .s1 1   

2 (mol .L .s2 2 2   

3 (mol .L .s2 2 1   

4(  mol .L .s4 4 4   

H]  [NO]  آزمایش ةشمار ]2  1 1(mol.L .s )R  
1  02/0  025/0  31 6 10/  
2  02/0  05/0  / 20 32 10  
3  04/0  05/0  10 128 10/  

( kJ
) 

*

*
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17 گرم اسید چرب 8/56 -114 35C H COOH ا صابون جامد حاصل شود. صابون حاصل را در آب دهیم ت را با مقدار اضافی از یک محلول بازي واکنش می
شود؟  دهیم. در صورتی که به طور کامل با هم واکنش دهند، چند گرم رسوب تشکیل می سختی که شامل کلسیم کلرید است، قرار می

140 12 1 16(Ca ,C ,H ,O :g.mol صورت  هاي کلسیم به (معادلۀ کلی واکنش صابون با یون (
2

22 2RCOONa(aq) Ca (aq) (RCOO) Ca(s) Na (aq) (.است 

1 (6/60  2 (3/30  3 (2/20  4 (4/40  
 هاي آبی چهار ترکیب  . . . ، تعداد اسیدهاي آرنیوس از تعداد بازهاي آرنیوس . . . است.  در بین محلول - 115

1 (N O2 5 ،NaHCO3 ،HCN،NH OH4  ـ بیشتر  

2(H SO2 4 ،Na O2 ،CH OH3،HNO3  ـ کمتر  

3(CaO،CH COOH3 ،Ca(OH)2 ،CO2 ـ کمتر   

4 (Ba(OH)2 ،SO3،C H OH2 5،NO2  ـ بیشتر  
  کدام یک از مطالب بیان شده صحیح است؟  - 116

  کنند.  ) اسیدها را برمبناي میزان انحالل پذیري در آب، به دو دسته قوي و ضعیف تقسیم می1
  است.  048/0یون ایجاد شده باشد، درجۀ یونش آن برابر  48، به ازاي هر هزار مولکول حل شده در آب HFدر محلول آبی ) اگر 2
  گویند.  شود، یونش می هاي مثبت و منفی تبدیل می ) فرآیندي که در آن یک ترکیب یونی در آب به یون3

mol[CHد کهاسی موالر استیک 1/0) در محلول 4 COO ] /
L

33 1 5   باشد.  می 5/1درصد یونش برابر  است، 10

کنیم. در کدام گزینه تنها نیمی از  اسید با حجم برابر در دما و غلظت یکسان وارد می دو قطعه نوار منیزیم یکسان را در دو محلول هیدروکلریک اسید و استیک - 117
  هاي مطرح شده به درستی پاسخ داده شده است؟ پرسش

  آ) سرعت واکنش در کدام اسید بیشتر است؟ 
  ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول کدام اسید بیشتر است؟ 

  تولیدي در پایان واکنش در محلول کدام اسید بیشتر است؟  2Hپ) حجم گاز
  ند؟ ک ها چه تغییري می این محلول pHت) با گذشت زمان 

1 (HCl  ـCH COOH3  یابد.  افزایش می ـ برابرند ـ    

2 (CH COOH3  ـCH COOH3  .ـ برابرند ـ ثابت است  

3 (HCl  ـHCl  ـCH COOH3 یابد. ـ افزایش می    

4 (CH COOH3  ـHCl  ـHCl یابد.  ـ افزایش می  

025آزمایش، (موالریتۀ اولیه دو باز، یک موالر و دماي زیر، کدام یک از موارد زیر درست است؟ با توجه به مراحل یونش دو باز ضعیف -118 C  (.است 

  است.  BOHکمتر از  AOHمحلول  pOHآ) 
  است.  AOH، بیشتر ازBOHب) درجۀ یونش

  است.  AOH، کمتر از BOHر محلولپ) غلظت یون هیدرونیوم د
  شود.  اضافه شود، ثابت یونش بازي آن زیاد می AOHبه محلول  HClت) اگر اندکی اسید

  ) ب و ت 4  ) ب و پ3  ) آ و پ 2  ) آ و ت 1
  است؟  نشدهمطالب زیردرست بیان کدام مورد از  -119

  رابطه مستقیم دارد.  aK) در دما و غلظت یکسان قدرت بازي با1

2 (pH  در دماي  14هیدروکسید برابر  موالر سدیم 1محلول) .استC025(  

  شوند.  ها رساناي ضعیف محسوب می لکولی دارند که محلول آن) بازهاي ضعیف انحالل یونی و مو3

H]ها، غلظت هاي صنعتی و اغلب میوه ) در فاضالب4 mol.L7تر از  در دماي اتاق بیش [   .است110

3 12 10

2 13 10

AOH(aq) A (aq) OH (aq) K mol.Lb

BOH(aq) B (aq) OH (aq) K mol.Lb
 *

*
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  است؟ (بر طبق نظریۀ آرنیوس) نادرستچند مورد از مطالب زیر،  -120
  از، با تولید نمک و آب همراه است. ب -آ) واکنش اسید 

  مانند.  دست نخورده باقی می Clو  Naهاي ب) در واکنش هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید، یون
2پ)  5N O (g)  مانندHCl(g) .اسید آرنیوس است  
  کنند.  هاي هیدروژن و هیدروکسید با هم واکنش داده و مولکول آب را تولید می در واکنش اسید ـ باز، یون ت)

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1

121- pH  موالر هیدروفلوئوریک اسید با 001/0محلولpH محلول اسیدHX ه غلظت یونکH O3  3/در محلول آن باشد، برابر  مول بر لیتر می 710
  است. مقدار ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید کدام است؟ 

1 (65 10   2(55 10   3(53 10   4 (63 10  

1با (HCl)لیتر از محلول جوهر نمک  میلی 100 -122 15pH NaHCO)3، با چند گرم جوش شیرین / دهد و چند لیتر گاز  به طور کامل واکنش می (
135شود؟  تولید می STPدر شرایط 5 23 16 12 1(Cl / ,Na ,O ,C ,H : g.mol ) 7 0 85(log / )

3 2 2HCl(aq) NaHCO (aq) NaCl(aq) H O(l) CO (g)  
1(/ /3156 8 10 0 588     

2 (/ /3156 8 10 0 728   

3(/ /3313 6 10 0 728     

4(/ /3313 6 10 0 588   
1با  HClمحلول  150mLرا با  13pHبا  2Ba(OH)محلول  mL100اگر مقدار  -123 7pH محلول نهایی چقدر  pHمخلوط کنیم،  /

5است؟  0 7 2 0 3log / , log / 7و  ( 0 85log 025، دماي / C  1و فشار( atm  
1 (/2 1  2 (/11 9  3 (/1 55  4 (/12 45  

SOمول  2مطابق شکل زیر، ظرف واکنش داراي  -124 (g)2  3مول  2وSO (g) ها به درستی وضعیت واکنش داده  سنج است. کدام مجموعه از سرعت
 دهد؟ شده را در زمان شروع و زمان برقراري تعادل نشان می

1 (    

2 (    

3 (    

4 (  

*
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A(g)کنیم تا تعادل:  را وارد می B(g)و یک مول  A(g)به حجم دو لیتر، یک مول در ظرفی  - 125 B(g) C(g)  برقرار شود، اگر در حالت تعادل مجموع

1هاي گازي در ظرف واکنش برابر  مول  است؟ 1L.molر شرایط آزمایش چند باشد، ثابت تعادل د /5

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

 اند؟ کدام موارد از مطالب زیر درست - 126

CHآ) تعادل  COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3   یک تعادل همگن است. 3

  هاي ناهمگن فاقد یکا است. ب) ثابت تعادل برخی از تعادل

025دهد که این واکنش در دماي  ه میسازي واکنش فرایند هابر اجاز پ) انرژي فعال C .به تعادل برسد  

3ت) تعادل  2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) H O(g) CO (g).یک تعادل ناهمگن دوفازي است ، 

  ) ب، ت4  ) آ، پ3  ) پ، ت2  ) آ، ب1

20لیتري  در یک ظرف سربستۀ نیم -127 2کنیم تا تعادل گازي  را در دماي معین گرم می HI(g)گرم  /48 22HI(g) H (g) I (g)  .برقرار شود

23اگر ثابت تعادل واکنش در همین شرایط  61 11شود؟  تجزیه می HIباشد، حدوداً چند درصد از  /10 127(H ,I :g.mol ) 

1 (/13 75  2 (/27 5  3 (55  4 (/82 5  

 اند؟ کربنات مربوط است، چند مورد از مطالب بیان شده درست با توجه به نمودار زیر که به واکنش تعادلی تجزیه کلسیم - 128

 
 تعادل از نوع ناهمگن دو فازي است. 

 شود. می Kجایی تعادل در جهت برگشت و کاهش مقدار عددي  ایش فشار باعث جابهافز 

  مجذور یکاي ثابت تعادل در این واکنش با یکاي ثابت تعادل در واکنش فرایند هابر یکسان است. 

 است.  دهنده ها کمتر از مجموع آنتالپی تشکیل واکنش مجموع آنتالپی تشکیل فراورده 

 سازي در جهت برگشت است. سازي واکنش در جهت رفت بیشتر از انرژي فعال انرژي فعال 

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

2سامانۀ در حال تعادل  -129 4 22N O (g) NO (g)  ها در  کنیم، چه تعداد از عبارت لیتر منتقل می 10لیتر به ظرفی به حجم  5از ظرفی به حجم را
 مورد آن درست است؟

  یابد. آ) در لحظۀ اعمال تغییر، سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت کاهش می
  تر است. تعادل قبلی پررنگب) در تعادل جدید رنگ مخلوط واکنش از 

1اعمال تغییر خارج قسمت واکنش   پ) در لحظه
  شود. برابر می 2

  شود. جا شده و سرعت واکنش رفت بیشتر از تعادل اولیه می ت) تعادل در جهت رفت جابه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 شود؟ هاي زیر مشاهده می با توجه به واکنش هابر، با کاهش دما، کدام یک از گزینه - 130

  یابد. ) سرعت واکنش رفت بیشتر از سرعت واکنش برگشت، کاهش می1

 شود. تر می ) در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه، فشار گازها کم2

 اي براي تولید آمونیاك فراهم خواهد شد. نظر سینتیک و ترمودینامیک، شرایط بهینه ) از3

 شود. تر می ) ثابت تعادل واکنش کوچک4
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 عمومیریاضی 

  
  امین نصراهللا)(    »3«گزینۀ  - 1

چون تفاضل دو عدد رو شده، عددي اول نیست، بنابراین تفاضل دو عدد رو شده 
  است. در نتیجه:  4و  1یکی از اعداد صفر، 

  تفاضل صفر:
11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}  

  :1تفاضل 
6 5 5 6 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 2 3 2 1 1 2B {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}  

  :4تفاضل 
6 2 2 6 5 1 1 5C {( , ),( , ),( , ),( , )}   

  بنابراین احتمال مورد نظر برابر است با: 
n(B)P(B) P(B)
n(S)

10 1
20 2  

---------------------------------------------  
  لویی) میثم حمزه(     »4«گزینۀ  - 2

P(Aاند، بنابراین از آنجایی که دو پیشامد مستقل B) P(A).P(B) :پس ،  
P(A B) P(A)P(B)P(A B) P(A)

P(B) P(B)
   

P(A)  : هنتیجدر  /0 1   
0با توجه به این که طرفیاز  73P(A B)   ، پس: /

0 73P(A) P(B) P(A B) /   
0 1 0 73
0 1 0 1 0 73

/ P(B) P(A)P(B) /
/ P(B) / P(B) /

   

0 9 0 63 0 7/ P(B) / P(B) /   
---------------------------------------------  

  آرش رحیمی)(    »4«گزینۀ  -3
ر هر سرویس، توپ این والیبالیست مستقیماً منجر به امتیاز شود، برابر آنکه د احتمال

Pاست با  /2 0 45
هاي مستقیماً منجر به امتیاز  تعداد سرویس X. پس اگر 

P(Xاي  جمله داراي توزیع دو Xپرتاب باشد، آنگاه  4در  مدنظر سؤال  1(
  است. در نتیجه داریم: 

1 0 1P(X ) P(X ) P(X )  
0 4 1 34 40 4 1 0 4 0 4 1 0 40 1( / ) ( / ) ( / ) ( / )   

( / ) / ( / ) ( / ) / ( / )4 3 4 30 6 4 0 4 0 6 0 6 1 6 0 6  
3 30 6 0 6 1 6 2 2 0 6( / ) ( / / ) / ( / )   

---------------------------------------------  
  رضا بخشنده)(    »1«گزینۀ  - 4

  ریم: بنابر تعریف جزء صحیح دا

[ x ] x x1 1 4 12 1 1 2 0 23 3 3 3
   

4 3 1 3 13 2 33 2 3 2 2x x   

  در نتیجه: 
2( 3یا ( 1[ x] ( )   

  حسین اسفینی)(    »2«گزینۀ  - 5

شکل کلی از نمودار تابع ابتدا
xa log ,x

f (x)

x ,x

31
3

2 1 3
  کنیم:  رسم می 

x x xy a log a log a log11 33
3

  

  
y x2 1  

 
  کنیم:  حال هر دو نمودار را در یک دستگاه مختصات رسم می

x شرط x f (x ) f (x )2 1 2 fبه معنی صعودي بودن 1 (x) است، براي
  صعودي بودن باید داشته باشیم:

 
 

---------------------------------------------  
  )سینا محمدپور(    »2«گزینۀ  - 6

  کنیم:  را بازنویسی می fضابطۀ ابتدا
2 22 1 1 2f (x) | x x | | (x ) |   

yحال نمودار تابع  (x )21 yرا به کمک انتقال نمودار تابع  2 x2  رسم
  کنیم: می

 
ها قرار دارد را x، کافیست در نمودار فوق، قسمتی که زیر محورfرسم نمودار براي

  نسبت به این محور قرینه کنیم:

  

7 1 6a a 

forum.konkur.in



 
  25:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  99ماه  فروردین 7آزمون غیرحضوري 

   
|باید معادلۀ  aدست آوردن  براي به نهایتدر  f (x) |   را حل کنیم: 0

| f (x) | f (x) (x )20 0 1 2 0  
(x ) x x21 2 1 2 1 2   

توان نتیجه  با توجه به نمودار تابع و فرض سؤال مبنی بر اکیداً صعودي بودن، می
a  گرفت: 1 2  

---------------------------------------------  
  ایمان نخستین)(    »1«گزینۀ  - 7

داشته باشند، این نقطۀ تالقی نمودار تابع اکیداً صعودي و وارونش نقطۀ تالقی  اگر
y)روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم  x)  خواهد بود. پس در این نقطه خواهیم

  داشت: 

 xmx mf (x) x x m12 2 1 53 3
   

xfدر نتیجه براي محاسبۀ ضابطۀ وارون تابع (x) 5 2
3

  داریم:  

x y xy y x x f (x)15 2 3 2 3 23 2 53 5 5
   

---------------------------------------------  
  لویی) میثم حمزه(    »1«گزینۀ  - 8

g(fتابع  باید (x))  را تشکیل دهیم. ابتدا دامنۀgof یابیم: را می  
  D {x D | f (x) D } {x | x }gof f g 2 2   

  2D [ , )gof   
  دهیم: را تشکیل می gofتابع  حال

  22 2 2g(f (x)) g( x ) ( x ) x   
  :بنابراین

  5 2 5 3g(f (x)) x x   
  پس معادله فقط یک ریشۀ مثبت دارد.

---------------------------------------------  
  علی شهرابی)(    »2«گزینۀ  -9

(gof )(a) g(f (a))1 11 1   
fاگر دانیم می (a) bآن گاه ،f (b) a1 :پس ،  

 1 1 1 11 1 0 2g(f (a)) g ( ) f (a) f (a) a   
)(fog)مقدار حاال a) گذاري را با جايa   کنیم:  حساب می 2

(fog)( ) f (g( )) f ( )2 2 0 2   
---------------------------------------------  

  مصطفی ابراهیمی) محمد(  »  2«گزینۀ  -10
35تناوب  دورة 3 5 32 2f (x) sin ( x c) sin( x c)

 
  است با:  برابر

T 2 4
3 3
2

 

 

Tمطابق شکل فاصلۀ طول نقاط ماکزیمم و مینیمم نمودار توابع مثلثاتی برابر
2

 

xاست. در  1
2

Tیم. پس اگر از این نقطه به اندازة ماکزیمم دار 
2

سمت راست یا  

  رسیم:  چپ برویم به نقطۀ مینیمم می

min max
Tx x 1 2 7
2 2 3 6

  

---------------------------------------------  

  بابک سادات)(    »2«گزینۀ  - 11
  کنیم: را در پرانتز ضرب می  ابتدا

f (x) acos( b x) c asinb x c3
2

  

فاصلۀ طولی نقطه ماکزیمم و مینیمم متوالی برابر با نصف دورة  که اینبا توجه به 
  تناوب است، پس:

 T ( ) | b |
| b |

5 3 22 2 2 12 2   

)از نقاط  همچنینو  , )3 12
5و   3

2
( , استفاده  cو aتوانیم براي پیدا کردن می(

  کنیم. 
bاول)  حالت 1  

f ( ) asin( ) c a c a
cf ( ) asin( ) c a c

3 31 1 1 22 2
5 5 13 3 3
2 2

  

bحالت دوم)  1  

f ( ) a c a
cf ( ) a c

3 1 1 22
5 13 3
2

  

abcحالت  هردوپس در    است. 2
---------------------------------------------  

  سروش موئینی)(    »3«گزینۀ  - 12

cosدانیم می 2 1
3 2

  ، پس داریم: 

( )

cos x
cos x( ) cos x cos x cos x22 2

2

1 13 3 2 12 2   

cosصورت  به معادلهپس  x cos x3   آید. درمی 2
  و از جواب کلی معادلۀ کسینوسی داریم: 

x ( , )

x k x x k
k

x k x x k , , ,0 2

3 2 2 2
23 2 2 1 2 3 45

   

,جواب داریم که عبارتند از  4پس  , ,2 4 6 8
5 5 5 5
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  اصغر شریفی) علی(    »1«گزینۀ  - 13

cosهاي  با جایگذاري x sin x22 1 cosو2 x sin x2   داریم:  21
( sin x) ( sin x) sin x sin x sin x2 2 21 2 1 4 3 3 4 1 0

sinباال یک معادلۀ درجه دوم بر حسب معادلۀ x ت. با حل این معادلۀ درجه دوم اس

sinxجواب  2 sinxو  1 1
3

  آید: به دست می 

sinx معادلۀ*  ]در بازة 1 , xتنها یک جواب 0[ 2
  را دارد.  

sinx* معادلۀ  1
3

]در بازة   , دو جواب مکمل هم دارد. پس مجموع  0[

  است. هاي این معادله در بازة داده شده برابر با جواب

3هاي متمایز معادله برابر است با:  پس مجموع جواب
2 2

   

---------------------------------------------  
  حسین اسفینی)(    »3«گزینۀ  - 14

fاي  جمله از آنجایی که چند (x)  برx fپذیر است، لذا  بخش 2 ( )2 0 
  خواهد بود.

f ( ) a a2 0 4 2 2 2 0 4 
fدر نتیجه  (x) x x2 fماندة تقسیم  ي محاسبۀ باقیباشد. برا می 6 (x)  بر
(x fاست  کافی  4( (   را محاسبه کنیم: 4(

f ( ) 24 4 4 6 6  
---------------------------------------------  

  علی شهرابی)(    »1«گزینۀ  - 15
ه برابر با صفر است: مخرج کسر داده شد حد

x
lim ( x )2

1
1 0   

حاصل حد برابر با یک عدد حقیقی شده است، پس حد صورت هم باید صفر  چون
  شود:  باشد .چون در غیر این صورت حاصل حد، نامتناهی می

3 = حد صورت  2
1

0 3 2 0

3 2 1 0 2
x
lim ( x x x k)

k k
  

k جایگذاريبا  x، صورت را بر2   کنیم:  تقسیم می 1
x x x x

x x x x
x x

x x
x
x

x x x (x )( x x )

3 2

3 2 2
2

2

3 2 2

3 2 2 1
3 3 3 2

2

2 2
2 2
0

3 2 2 1 3 2

   

کننده از صورت و مخرج، حاصل حد را حساب  صفر  حاال با ساده کردن عامل
  کنیم: می

  
x

(x )( x x )L lim
( x)( x)

2

1
1 3 2 6 31 1 2   

  :پس
   L k 3 2 1  

  سروش موئینی)(    »3«گزینۀ  - 16
کمتر از یک به عدد یک نزدیک شویم،  مقادیر، هر چه با fبا توجه به نمودار تابع 

  شود. همچنین داریم: با مقادیر بیشتر از صفر به صفر نزدیک می fتابع 
limعددي مثبت   f(x ) lim f(x)

x x
1

1 0
   

 عددي مثبــت
ــت  ــفر مثب  ص

f (x )
lim

f(x)x

1
1

 

---------------------------------------------  
  لویی) میثم حمزه(    »2«گزینۀ  - 17

عددي حقیقی شده، بنابراین باید درجۀ  xوقتی  fحد تابع  حاصلچون 

  در صورت صفر باشد: 3xصورت و مخرج کسر یکسان باشد، پس باید ضریب 
  1 0 1a a   

  
2 2 22 3 2

bxlimf(x) lim
x x xx

   

  
2

2 2 22
bxlim b b

x x
   

حاصل  حال
1

lim f (x)
x

xlim  کنیم: را محاسبه می  :
x x x

22 2 0
2 01 3 2

   

  2 1 1 2 2 41 2 11
(x )(x ) ( )lim
(x )(x ) ( )x

   

---------------------------------------------  
  دپور)سینا محم(  »  3«گزینۀ  - 18

  :دانیم می

x x x
lim (f (x) g(x)) lim f(x) lim g(x) 1   

توان نتیجه گرفت با توجه به نمودار می
x
lim g(x)   بنابراین:  ،2

x x
lim f(x) lim f(x)2 1 3   

fحال با توجه به ضابطۀ تابع (x)  :خواهیم داشت  

x

x

( a)x x
lim

x x
( a)x a alim a a

x

3

3 2

3

3

2 5 7
2 4
2 2 2 3 2 6 42 22

   

---------------------------------------------  
  علی مرشد)(    »3«گزینۀ  - 19

)P را در نقطۀ fخط مماس بر تابع , )1 دانیم که شیب خط  آوریم. می بدست می 2
fمماس برابر  (   باشد:  می 1(

p py y m(x x ) y (x )

xy x

32 12
3 7 7
2 2 3

  

---------------------------------------------  
  مهدي مالرمضانی)(    »3«گزینۀ  - 20

  حد داده شده داریم:  سازي سادهبا 

  ها xتقاطع با محور
yیعنی  0   
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h h

f ( h) f ( ) f ( h) f ( )lim lim
h h0 0

2 3 2 2 3 23 3
   

f ( ) f ( ) 23 2 2 2 3
   

fحال مقدار مشتق تابع (x x)2 را درx   آوریم:  بدست می 1
x(f (x x)) ( x )f (x x) f ( ) ( )12 2 22 1 3 2 3 23

   

---------------------------------------------  

  فروشان) ایمان چینی(  »  3«گزینۀ  - 21
x

f (x) | x( x) | x( x)
0 6

6 6   

xضابطۀ تابع در نقطۀ  نتیجهدر    برابر است با:  4

f (x) x x f (x) x
f ( )

26 6 2
4 6 8 2

   

x همچنین زمانی که در سمت راست نقطۀ داریم، ضابطۀ تابع به صورت  قرار 6
  زیر خواهد بود:

f (x) | x x | x x f (x) x f ( )2 26 6 2 6 6 12 6 6
  :بنابراین

  f ( ) f ( ) ( )6 4 6 2 8   
---------------------------------------------  

  سینا محمدپور)(    »1«گزینۀ  -22
آن نقطه  قطه، پیوستگی تابع در پذیر بودن در یک ن نیم شرط الزم براي مشتقاد می

  است. پس: 

x x
f ( ) lim f(x) lim f(x) a b a b (*)

1 1
1 2 1 1   

  یابیم:  را می fمشتق تابعحال 
a ,x

xf (x)
x b ,x2

1
2
3 1

   

xپذیر بودن تابع در  بنابر مشتق نهایتدر    ، خواهیم داشت:1
af ( ) f ( ) b a b a b (**)1 1 3 6 2 2 6
2

   

  توان نتیجه گرفت:  می (**)و  (*)توجه به روابط  با
a , b a b8 7 15   

---------------------------------------------  
  سروش موئینی)(  »  4«گزینۀ  - 23

  نمودار: بهبا توجه 

 

xدر  xاي مشتق چپ و راست برابر نیست، بنابراین در تابع دار 2 ، مشتق 2
  و خط مماس وجود ندارد.

xدر    پیوسته نیست، پس مشتق و مماس ندارد.  1
xدر   نهایت است، پس مشتق ندارد، اما مماس دارد.  مشتق تابع برابر بی 0

---------------------------------------------  
  (مهرداد ملوندي)  »  2«گزینۀ  -24

3

3 2

5 1 3 2
5 3 2 9 3 2 5 1

2 5 1

f (x) ( x )( x )

f (x) ( x ) ( x ) ( x )
x

f ( ) ( ) ( ) ( )250 8 9 2 1 20 36 162
  

---------------------------------------------  
  مصطفی ابراهیمی) محمد(  »  3«گزینۀ  - 25

f(x)دانیم  می x x x
4

3 fنتیجهاست در  3 (x) x
1
34

3
باشد. حاال  می 

f of (x) کنیم.  را حساب می  

f (f (x)) f (x ) (x ) x
4 4 1 4
3 3 3 94 4

3 3
   

fمشتق  of  :برابر است با  
4 4 51 19 9 94 16 16 16

3 27 27 27
x( x ) x x (f of ) (x)  

---------------------------------------------  
  بابک سادات)(    »3«گزینۀ  -26

  ها:  ضابطه بررسی -1

x)ضابطۀ اول که x3پذیر است و ضابطۀ دوم  بوده و در تمام نقاط مشتق 21( است  1
xدر نقطۀ  که ناپذیر است. ضابطۀ سوم  مشتق نتیجه نهایت است و در مشتق برابر بی 1

[x]   ناپذیر است. ناپیوسته و بنابراین مشتق 4و  3است. که در نقاط  1
  نقاط مرزي: بررسی -2
xدر xاست. پس در -1حد ضابطۀ باال برابر یک و حد ضابطۀ پایین  0 ناپیوسته و  0

xناپذیر است. در مشتق هستند ولی مشتق ضابطۀ باال  1دوم و سوم داراي عرض ضابطۀ  2
xمخالف صفر و مشتق ضابطۀ پایین صفر است. پس یک نقطۀ گوشه (داراي مشتق چپ  2

  ناپذیر است.  و راست متفاوت) و مشتق
{ , , , , }0 1 2 3   ناپذیر مشتق نقاط4

---------------------------------------------  
  اصغر شریفی) علی(  »  2«گزینۀ  - 27

fابتدا ضابطۀ (x) کنیم.  را ساده می  
x x x xf (x)

x x x
x x (x )

3 3

2 1

2 2 2 2
1 1 1

2 2 1
   

  شود:  مشتق اول تابع به صورت زیر محاسبه می
f (x) x ( )(x )

x (x )

2

2
2 1 2 1 1

2 1 2 1
   

  آید.  گیري از عبارت باال به دست می دوم تابع، با مشتق مشتق
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f (x) ( )(x ) (x )

(x )
3 3

3
42 2 2 1 2 4 1 2
1

   

xبا جایگذاري   در عبارت باال، داریم:  1

f ( ) 4 1 31 2 28 2 2
   

---------------------------------------------  
  حسین حاجیلو)(    »4«گزینۀ  -28

  برابر است با:  Cتا  Bمتوسط تغییر تابع بین نقاط آهنگ
f ( ) f ( )8 6 48 42 6 38 6 8 6 2

   

3برابر با Aتغییر تابع در نقطۀ  اي لحظهآهنگ   در نتیجه طبق فرض، 1
6 2

است.  

اي تغییر تابع، همان مشتق تابع بوده که برابر با شیب  دانیم آهنگ لحظه از طرفی می
  مماس بر نمودار تابع در آن نقطه است.  خط

a b b
f (a) m a b a a b

a a
1 2 1 34 2 3 22 0 2 2   

---------------------------------------------  
  محمد بحیرایی)(    »2«گزینۀ  - 29

]سرعت متوسط در بازة زمانی  , ]2 10:  
f ( ) f ( ) ( ) ( )10 2 2 100 3 10 10 2 4 3 2 10

10 2 8
 

180 12 218  
  اي:  سرعت لحظه

f (t) t4 3   
4 3 21 4 24 6t t t   

---------------------------------------------  
  عطیه رضاپور)(    »4«گزینۀ  - 30

  کنیم: شده را ساده می دادهبا استفاده از قوانین توان و لگاریتم، تابع 
1

2 2 1 233 2 2 231 1 1
x x x

y ln ln( ) ln
x x x

  

(ln( x) ln( x ))1 22 1
3

  

  :نتیجهدر 
x

y ( ) y ( ) ( )
x x

1 2 2 1 1 4 1223 2 3 2 5 101
  

---------------------------------------------  
 دانشگاهی پیششناسی  زیست
  

 (علیرضا آروین)    »3«گزینۀ  - 31
  بررسی موارد:

) در صورتی که جهش باعث تغییر رمز یـک آمینواسـید بـه رمـز دیگـري از      1گزینۀ 
شود، هیچ تغییري در عملکرد آن ایجاد  همان آمینواسید در ژن پروتئین مهارکننده

  شود. (نادرست) نمی
) در صورتی که جهش باعث ایجاد کدون پایان رونویسی در ژن پـروتئین  4و2گزینۀ 

کنـد و کوتـاه    اولیۀ پروتئین مهارکننده تغییـر مـی   mRNAمهارکننده شود، اندازة 

روتئین نیـز کـاهش   کار رفته در ساختار پ شود. در نتیجه تعداد آمینواسیدهاي به می
  یابد. (نادرست) می

پپتیـد،   ) در هر نوع جهش جانشینی، توالی نوکلئوتیدهاي ژن سـازندة پلـی  3گزینۀ 
  شود. (درست) قطعًا دچار تغییر می

 ---------------------------------------------  
 مهنی) (مهدي برخوري  »  3«گزینۀ  - 32

باشـد،   ند اگر در محیط وجود داشـته قند مورد سؤال، الکتوز است. این ق»: 1«گزینۀ
شود.  وارد باکتري شده و در نهایت موجب جدا شدن پروتئین مهارکننده از اپراتور می

  پس توانایی عبور از غشا سلولی را دارد.
هاي تجزیه کننده این قند در این باکتري  تنها سه ژن براي ساخت آنزیم»: 2«گزینۀ

کننده، ژن سازنده پروتئین مهارکننده  هاي تجزیه وجود دارد. اما به جز ژن این آنزیم
  هم در تنظیم تجزیه این قند مؤثر است.

  ساکارید است. الکتوز برخالف گلوکز، دي»: 3«گزینۀ 
  دیگر متفاوت هستند. کننده الکتوز و گلوکز با یک هاي تجزیه آنزیم»: 4«گزینۀ 

 ---------------------------------------------  
 (علی جوهري)    »3«گزینۀ  - 33

اي است.  گذارد که تک رشته اثر می RNAبر روي رشته  RNAفرآیند کوتاه شدن 
شود کـه بـر روي رشـتۀ تـازه سـاخته شـده        ویرایش در عمل همانندسازي دیده می

DNA شود. انجام می  
  ویرایش ممکن است در سلول پروکاریوت انجام شود.»: 1«گزینۀ
  دهد. رخ می DNAدسازي فرایند ویرایش طی همانن»: 2«گزینۀ
هـاي   بر اثر جدا شدن رونوشـت  mRNAهاي  طی کوتاه شدن مولکول»: 4«گزینۀ

  دهد. اینترون، شکستن و تشکیل پیوند کواالنسی رخ می
 ---------------------------------------------  

 منش) (رضا آرین  »  2«گزینۀ  - 34
  ها: بررسی سایر گزینه

زایی دگر میهنی، جدایی جغرافیایی  میهنی برخالف گونه زایی هم در گونه»: 1«گزینۀ
  دهد. رخ نمی
زایی دگرمیهنـی، خزانـه ژنـی افـراد      میهنی همانند گونه زایی هم در گونه»: 3«گزینۀ

  شود. متعلق به یک گونه از هم جدا می
یـک نسـل رخ    زایی در میهنی جدایی تولید مثلی و گونه زایی هم در گونه»: 4«گزینۀ
  دهد. می

 ---------------------------------------------  
 (ایلیا قهرمانی)  »  4«گزینۀ  - 35

  ها: بررسی گزینه
  نوترکیب صادق نیست!  Ti) در مورد مراحل تولید پالزمید 1
بین  پلیمراز، هم پیوند هیدروژنی و هم پیوند کوواالنسیDNA) طی فعالیت آنزیم 2

  شود. شکسته می ATPهاي مولکول فسفات
  ) آنتی بیوتیک ها ممکن است به صورت شیمیایی تولید شوند. 3
آورد. توجه کنید  ) آنزیم لیگاز پالزمید خطی شده را دوباره به شکل حلقوي در می4

  حلقوي داراي قطبیت است.  DNAخطی برخالف  DNAکه 
------------------------------------- --------  

 (مجتبی عطار)  »  4«گزینۀ  - 36
  هر چهار مورد نادرست است.

  کننده کدون پایان صادق نیست. الف) در مورد جهش جانشینی ایجاد
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پیش از  کننده کدون پایان در آخرین کدون  که جهش جانشینی ایجاد ب) در صورتی

ه کدون پایان صورت گیرد یک آمینواسید در نهایت حذف خواهد شد و به شرطی ک
هاي باز آلی، جانشین یکدیگر شوند، در این حالت  نوکلئوتیدهایی با تعداد برابر حلقه

  کند. تغییر نمی DNAتعداد پیوندهاي هیدروژنی 
چنین ممکن است بیش از یـک  ج) در مورد جهش تغییر چارچوب صادق نیست. هم

  نوکلئوتید در جهش تغییرکند. 
توانـد یـک    باشـد مـی   3رت مضـربی از  صـو  د) اضافه شدن جفت نوکلئوتیدها اگر به

  ي پیک)RNAآمینواسید اضافه شود (طویل شدن 
 ---------------------------------------------  

 (علیرضا آروین)  »  3«گزینۀ  - 37
هاي قرمز فرد از حالت گرد به داسی  در بیماري کم خونی داسی شکل، شکل گلبول

هاي  اي ژنوتیپ خالص، همواره یا گلبولیابد. در این بیماري افراد دار شکل تغییر می
هـاي   شکل دارند و در شرایط محیطی مختلف شـکل گلبـول   قرمز طبیعی و یا داسی

  کند. ها تغییر نمی آن
  ها: بررسی سایر گزینه

Aافــراد»: 1«گزینــۀ SHb Hb کــه داراي الــلAHb هســتند، در برابــر ماالریــا
  اند. ممقاو
  شود.آلل مغلوب باعث تشکیل نوع ناقص هموگلوبین می»: 2«گزینۀ
هاي  تواند گلبول باشید که انگل ایجاد کنندة بیماري ماالریا می دقت داشته»: 4«گزینۀ

Aقرمز افراد داراي ژنوتیپ SHb Hb هـا زنـده    توانـد در آن  را آلوده کنند، اما نمـی
تواند در فرد سبب  هاي قرمز فرد را آلوده کند ولی نمی تواند گلبول بماند. بنابراین می

  ایجاد بیماري شود.
 ---------------------------------------------  

 مهدي روزبهانی) (محمد  »  4«گزینۀ  - 38
هاي جنسی و کراسینگ اور عواملی مانند جهش مضاعف شدن، جدانشدن کروموزوم

نوع الل هموفیلی به درون یـک اووسـیت ثانویـه وارد    توانند باعث شوند که هردو می
شود. مطابق توضیح صورت سوال زمانی که هردونوع آلل باهم به ارث برسـند؛ قطعـًا   

  باید توالی نوکلئوتیدي تغییر کرده باشد.
  ها: بررسی سایر گزینه

  ) براي جهش ها صادق نیست. 1گزینۀ 
  ) براي کراسینگ اور صادق نیست.2گزینۀ 
  ) براي جهش مضاعف شدن صادق نیست.3گزینۀ 

 ---------------------------------------------  
 (شکیبا ساالروندیان)  » 1«گزینۀ  - 39

هاي کم ارتفاع مرطوب،  اند از: زمین هاي مناسب براي تشکیل سنگواره عبارت محیط
عمـق و منـاطق نزدیـک     هاي داراي حرکـت کنـد، دریاهـاي کـم     جویبارها، رودخانه

شود. احتمال تشکیل سنگوارة جانـداران   ها خاکستر بلند می هایی که از آن نآتشفشا
  ها بسیار کم است. ها، علفزارها و بیابان هاي مرتفع کوهستان جنگل

 ---------------------------------------------  
 (بهرام میرحبیبی)  »  2«گزینۀ  - 40

مربوط به عـدم   aآلل  مربوط به ظاهر شدن دندان هاي آسیا و Aشود آلل  فرض می
می باشد. امـا ژنوتیـپ    Aaظهور آن ها باشد. باتوجه به سوال ژنوتیپ پدر به صورت 

 aaاي داراي ژنوتیـپ  باشـد.اگر بخـواهیم زاده   Aaویا  AAتواند به صورت مادر می
باشد که در این صورت احتمال آن برابر اسـت   Aaمتولد شود ، مادر باید به صورت 

  با : 

/Aa /
/

0 48 0 75
0 64

fاحتمال  (AA) / f (Aa) /0 16 0 48  

1حال از آمیزش پدر و مادر هتروزیگوس، احتمال مغلوب بودن برابر 
4

و احتمال دختر  

1بودن نیز برابر 
2

3است. درنتیجه در مجموع احتمال تولد این زاده برابر  
32

  می باشد. 

دختر     Aaزاده  aa

3 1 1 3
4 4 2 32   

 ---------------------------------------------  
 (حمید راهواره)  »  2«گزینۀ  - 41

دهد، جهش مضاعف شدگی اسـت   جهشی که همواره بین دو کروموزوم همتا رخ می
  شود. همتا متصل می  که طی آن بخشی از یک کروموزوم به کروموزوم

  ها: سی سایر گزینهبرر
دهـد، زیـرا    هاي مردان رخ نمی جهش مضاعف شدگی در همه کروموزوم»: 1«گزینۀ

X  وY توانــد در زنبورعســل داراي توانــایی بکرزایــی  همتــا نیســتند، ولــی مــی
  ) رخ دهد.n2(ملکه
اي افــزایش و کــاهش هــم ســبب تغییــر در تعــداد  هــاي نقطــه جهــش»: 3«گزینــۀ

  باشند. شوند ولی در بررسی کاریوتیپ مشخص نمی نوکلئوتیدها می
هاي یک صفت با هم به ارث  در جهش خطاي میوزي هم ممکن است الل»: 4«گزینۀ

  برسند.
 ---------------------------------------------  

 یان)(سیدپوریا طاهر  »  2«گزینۀ  -42
  زایی دگرمیهنی شامل:  ها در گونه عوامل تغییر دهندة فراوانی الل

  ) انتخاب طبیعی3) رانش 2) جهش 1
-کند با تعداد جهـش تبدیل می aرا به  Aهایی که الل فرض کنید اگر تعداد جهش

ها در خزانۀ کند، برابر باشد؛ دراین حالت فراوانی اللتبدیل می Aرا  aهایی که الل 
  کند.یر نمیژنی تغی

  ها: بررسی سایر گزینه
  شود. صورت هدفمند سبب سازش افراد جمعیت با محیط می ) انتخاب طبیعی به1
  اي ندارد. هاي کوچک نقش عمده هاي بزرگ برخالف جمعیت ) رانش ژن در جمعیت3
  شود. هاي اللی می ) تنها جهش باعث ایجاد گوناگونی4

 ------------------------------------ ---------  
 مهدي روزبهانی) (محمد  » 1«گزینۀ  - 43

و ژن مربـوط بـه انگشـت     Sتر را با اگر فرض کنیم ژن مربوط به انگشت اشارة کوتاه
غالـب اسـت و در    Rبر  Sنمایش دهیم.در جمعیت مردان الل  Rاشاره بلند تر را با 
 RSو  SSهـاي غالب است. در نتیجـه مـردان بـا ژنوتیـپ     Sبر  Rجمعیت زنان الل 

-داراي انگشت اشارة بلندتر می RRتر و مردان با ژنوتیپ داراي انگشت اشارة کوتاه
داراي انگشت اشـارة بلنـدتر و زنـان بـا      RRو  RSچنین زنان با ژنوتیپ باشند. هم

نادرسـت اسـت.   » ج«باشند. فقط مـورد  تر میداراي انگشت اشارة کوتاه SSژنوتیپ 
  بررسی موارد:

ناخالص و زنان داراي ژنوتیپ خالص و مغلـوب داراي انگشـت   الف) مردان با ژنوتیپ 
  باشند.تر می اشارة کوتاه

دارد ؛ در نتیجه والدین آن ممکـن   RRب) پسر داراي انگشت اشارة بلندتر ژنوتیپ 
باشند که در این صورت مادر داراي انگشت اشارة بلندتر  RSو  RSاست به صورت 

  باشد.و پدر داراي انگشت اشارة کوتاه تر می

forum.konkur.in



 
  30:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  99ماه  فروردین 7آزمون غیرحضوري 

   
توانـد  است که پـدر او مـی   SSتر داراي ژنوتیپ ج) دختر داراي انگشت اشارة کوتاه

تـر دارد و مـادر    داشته باشد که در هرصورت انگشت اشارة کوتاه SSیا  RSژنوتیپ 
داشته باشد، در نتیجه مادر ممکن است انگشت  RSیا  SSفرد ممکن است ژنوتیپ 
  ه باشد. تر داشتاشارة بلند تر و یا کوتاه

دارنـد و زنـان داراي    RSیـا   SSهاي تر ژنوتیپد) مردان داراي انگشت اشارة کوتاه
دارند. واضح است که هر یک از مردان  RRیا  RSهاي انگشت اشارة بلندتر ژنوتیپ

وجـود   RSاي با ژنوتیـپ  و زنان فوق باهم آمیزش انجام دهند قطعاً امکان تولد زاده
تر و در دختران به صـورت انگشـت   ت انگشت اشارة کوتاهدارد که در پسران به صور

  دهد.اشارة بلندتر خود را نشان می
 ---------------------------------------------  

 (ایلیا قهرمانی)  » 1«گزینۀ  -44
  بررسی سایر گزینه ها :

هـا ممکـن اسـت درون خــود آمینواسـید داشـته باشـند امـا زنجیــرة        ) کواسـروات 2
  ارند. آمینواسیدي ند

  باشد. ) غشاي میکروسفرها دوالیه می3
ها توانستند ویژگی میکروسفري که  RNA) سازوکار وراثت زمانی شکل گرفت که 4

  کنند را تعیین کنند.در آن زندگی می
 ---------------------------------------------  

 مهدي روزبهانی) (محمد  »  4«گزینۀ  - 45
وزیستان بعد از تولـد حفـرة گلـویی خـود را حفـظ      دقت کنید ماهیان بالغ و نوزاد د

  ها بعد از بلوغ داراي حفرة گلویی هستند. کنند، اما فقط ماهی می
  ها: بررسی گزینه

  ) فقط براي دوزیستان صادق است. 1گزینۀ
ترین گروه جـانوران در طـول تـاریخ زمـین      ترین و متنوع ) دقت کنید فراوان2گزینۀ

  ترین مهره داران هستند.  عها متنوحشرات هستند و ماهی
دهند و لقاح ندارند. همچنین در بیشـتر  ها بکرزایی انجام می) بعضی از ماهی3گزینۀ
گیـرد. (یـک    شوند و لقاح درون آب صورت می ها به درون آب آزاد می ها گامت ماهی

  ماهی مثال نقض) نوع کوسه
 دارند. ها بعد از بلوغ آبشش) در بین مهره داران ، فقط ماهی4گزینۀ

 ---------------------------------------------  
 (علیرضا آروین)  »  4«گزینۀ  -46

ها یا ژنوتیپ ها از نسلی به نسل دیگر حفظ شـود   اگر در جمعیتی فراوانی نسبی الل
کننـدة   گویند جمعیت در حال تعادل است. بنابراین هر یک از عوامل خـارج  آنگاه می

هـا؛ فراوانـی    کی از این موارد را (فراوانی نسـبی الـل  جمعیت از حال تعادل، حداقل ی
  دهند. ها نسبت به قبل) تغییر می ها و یا فراوانی ژنوتیپنسبی ژنوتیپ

  ها: بررسی سایر گزینه
دهـد.   جهش از عوامل بر هم زنندة تعادل است که تنـوع را افـزایش مـی   »: 1«گزینۀ
زگار و یـا ناسـازگار بـا محـیط     توانند سا شوند می هایی که در اثر جهش ایجاد می الل

  باشند.
تواند بر اثر رانش ژنـی و   هاي بزرگ می کاهش گوناگونی افراد در جمعیت»: 2«گزینۀ

یا انتخاب طبیعی رخ دهد. در رانش اگر جمعیت جداشـده کوچـک باشـد، در گونـه     
  زایی مؤثر است.

ها را در خزانۀ  رانش ژنی از عوامل برهم زنندة تعادل است که فراوانی الل»: 3«گزینۀ
  تواند موجب کاهش توانایی بقاي جمعیت شود.دهد و می ژنی جمعیت تغییر می

 (حسین زاهدي)  »  4«گزینۀ  - 47
شوند؛ کـه بـه ترتیـب در    نوترکیبی و کراسینگ اور سبب حفط تنوع در جمعیت می

شوند. در این مراحل قطعـاً سـانترومر هـر    میوز انجام می 1و پروفاز  1مراحل متافاز 
  باشد.موزوم به رشتۀ دوك متصل میکرو

 ---------------------------------------------  
 (سیدپوریا طاهریان)  » 1«گزینۀ  -48

دیگر را از مادر  Bرا از پدر و الل  Bاست که یک الل  BBدختر بیمار داراي ژنوتیپ 
نیز در مردان سبب بروز بیمـاري طاسـی    Bخود دریافت کرده است. وجود یک الل 

  »)3«شود. بنابراین قطعاً پدري طاس دارد (رد گزینۀ می
باشـد. فـرد مـاده تنهـا در      Bbو یـا   BBتواند داراي ژنوتیپ  از سوي دیگر مادر می

  )4و  2هاي  تواند طاسی را بروز دهد. (رد گزینه می BBحالت 
 ---------------------------------------------  

 (شکیبا ساالروندیان)  »  3«گزینۀ  - 49
کنیـد کـه    دانشگاهی مشـاهده مـی   شناسی پیش کتاب زیست 4-14ر نمودار شکل د

  هاي زنده مانده در مناطق پاك کمتر بوده است. تعداد پروانه
  ها: بررسی سایر گزینه

تـوان گفـت    کند و نمی ها تغییر می بر اثر انتخاب طبیعی، چهرة جمعیت»: 1«گزینۀ 
  کند. ها تغییر می مان فراوانی اللشوند؛ بلکه به مرور ز افراد دچار تغییر می

  هاي تولید مالنین هستند نه مالتونین! هاي تیره رنگ داراي الل پروانه»: 2«گزینۀ 
مانـده در   هاي تیرة باقی توان گفت تعداد پروانه می 4-14براساس شکل »: 4«گزینۀ 

  هاي روشن بود. جنگل بیرمنگهام (آلوده) حدود دو برابر پروانه
 ------------- --------------------------------  

 (محمدحسن بیگی)  »  2«گزینۀ  - 50
در  tRNAدر مرحلــۀ دوم دو مولکــول  یولــ tRNA کیــمرحلــه اول ترجمــه  در

  .شود یم دهید ریبوزوم
  ها: بررسی سایر گزینه

دقـت کنیـد در مرحلـۀ پایـان پیونـد بـین آمینواسـید و نوکلئوتیـدهاي         »: 1«گزینۀ
tRNA گیرد.ن مورد در مرحلۀ آغاز صورت نمیشود اما ایشکسته می  
 Pقبل از کامل شدن ساختار ریبوزوم در جایگاه  tRNAدر مرحله اول »: 3«گزینۀ

شـود.   آغازگر و کدون آغاز برقرار می tRNAگیرد و پیوند هیدروژنی میان  قرار می
راري پیونـد هیـدروژنی   توان گفت در مرحلۀ آغاز برخالف مرحلۀ ادامه، برقـ  پس می

  پذیر است. بدون تکمیل ساختار ریبوزوم امکان
  گیرد. ریبوزوم صورت می Pاز جایگاه  tRNAدر هر دو مرحله خروج »: 4«گزینۀ

 ---------------------------------------------  
 (سیدپوریا طاهریان)  »  3«گزینۀ  - 51

در جمعیت زنبورهاي عسل، زنبورهاي نر هاپلوئید و زنبورهاي ماده دیپلوئید هستند. 
اي نر و بیمار باشد در الگو وابسته به جنس و مغلوب، داراي والد مادة ناقل و  اگر زاده

  »)د«و » الف«یا بیمار است. (رد موارد 
اي با ژنوتیپ  مادهتواند داراي والد  در بیماري غالب و مستقل از جنس مادة بیمار می

Tt (رد مورد ب) .باشد و الل بیماري را دریافت کرده باشد  
هاي نـر نیـز بـه     در بیماري مغلوب و مستقل از جنس اگر ملکه بیمار باشد همۀ زاده

شوند و دیگر امکان به دنیا آمدن زادة مادة سالم نیست. دقت کنید که  مرور بیمار می
هاست وجود دارد بنـابراین اگـر    ر ملکه مدتدر صورت سؤال ذکر شده است که زنبو

  باشد نیز از بین رفته است.  هاي قبلی وجود داشته  زنبور نر سالمی از نسل
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 (مجتبی عطار)  »  3«گزینۀ  - 52

باشد لـذا صـفت بیمـاري     ها بیمار می چون مرد از نظر بیماري سالم است و دختر آن
ي یا خالص غالـب اسـت یـا    وابسته به جنس و غالب است. ژنوتیپ مادر از نظر بیمار

  یا خالص مغلوب است یا ناخالص. Rhناخالص. ژنوتیپ پدر از نظر گروه خونی 

A,Iژنوتیپ مادر: i,rrیاM mX X  یاM MX X  

Bژنوتیپ پدر:  mRr,I i , X Yیاrr   
با توجه به این توضیحات، مادر بزرگ پدري دختر یا ژنوتیپ خالص مغلـوب دارد یـا   

  ناخالص. بنابراین یا سالم (خالص مغلوب) است یا بیمار (ناخالص)
 ---------------------------------------------  

 (شکیبا ساالروندیان)  » 1«گزینۀ  - 53
  آیند. هاي نازیستا و نازا پدید می هاي اولیه، زاده ها با هم یا با یکی از گونه از آمیزش دو رگه

  ها: بررسی سایر گزینه
  در جدایی گامتی، به ندرت ممکن است سلول زیگوت نیز تشکیل شود.»: 2«گزینۀ 
اي هم به وجود آید، ولی پیش از  در نازیستایی دو رگه ممکن است زاده»: 3«گزینۀ 

  رسیدن به سن تولید مثل خواهد مرد.
هایی مطرح است که در یک منطقه ولی در  این نوع جدایی در مورد گونه»: 4«گزینۀ 
  کنند. هاي متفاوت زندگی می زیستگاه

 ---------------------------------------------  
 (مجتبی عطار)  »  2«گزینۀ  - 54

  ها: بررسی سایر گزینه
  دهد. در مرحلۀ ادامۀ سنتز آبدهی رخ می»: 1«گزینۀ 
شـود کـه بـه     ایجـاد مـی   Pلۀ آغاز ترجمه پیوند هیدروژنی در جایگاه در مرح»: 3«گزینۀ

  تر است. نزدیک mRNAابتداي 
  ي ناقل دیده شود.RNAتوانددر ساختار  این توالی می»: 4«گزینۀ

 ---------------------------------------------  
 مهدي روزبهانی) (محمد  »  3«گزینۀ  - 55

هاي یوکاریوتی فتوسنتزکننده و سلول هاي دیگـري ماننـد سـلول    دقت کنید سلول
توانند از مواد معدنی(آمونیاك) ، مادة آلـی(اوره) تولیـد کننـد و    هاي بدن انسان می

  ها) هستند. همگی داراي عوامل رونویسی ( ویژگی یوکاریوت
  موارد الف و ج و د صحیح هستند.

  :بررسی موارد
ي حلقـوي  DNAهاي درون کلروپالست و میتوکندري توسط اطالعـات  الف) آنزیم

  تولید شوند.
  هاي انتقالی صادق نیست.  هاي وزیکولب) براي آنزیم

انـد و در گرمـاي زیـاد خـواص      ها به گرما حساس ها نیز مانند سایر پروتئین ج) آنزیم
  دهند. خود را از دست می

 1شناسی و آزمایشگاه  کتاب درسی زیست 10صفحۀ د) این عبارت نیز براساس متن 
  درست است.

 ---------------------------------------------  
 (محمدحسن بیگی)  »  3«گزینۀ  - 56

وقتی پسري مبتال به هموفیلی از مادري سـالم بـه دنیـا آمـده اسـت حتمـاً مـادر او ناقـل         
  کند. دریافت می را از والد مادر Xهموفیلی است زیرا پسر همواره کروموزوم 

دقت کنید در صورت بیماربودن پدر دختران خانواده الزاماً ژن بیماري را از پدر خود 
  »). د«توانند آن را به نسل بعد منتقل کنند. (نادرستی مورد کنند و میدریافت می

  بررسی موارد:
تر سالم هاي دخ موارد الف و ب): از ازدواج پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی تمامی زاده

شـوند و دختـر    ها ژن هموفیلی را دارند و ناقل محسوب مـی  هستند ولی نیمی از آن
تواند ژن هموفیلی را به پسران نسل بعد انتقال دهد. نیمی از پسـران نیـز    سالم نمی

دهند بنابراین دخترانـی سـالم    سالم هستند و ژن سالم را به تمامی دختران خود می
  کنند. در نسل بعدي ایجاد می

شوند یعنی ژن  مورد ج) از ازدواج پدر هموفیلی و مادر ناقل نیمی از دختران بیمار می
دارنـد. بنـابراین، ایـن دختـران همـواره پسـران        Xهموفیلی را در هر دو کروموزوم 
  شوند. کنند. نیمی از دختران نیز ناقل می هموفیلی در نسل بعدي ایجاد می

 ------------------------------------ ---------  
 (علیرضا آروین)  »  4«گزینۀ  -57

در صورتی که پدر و مادر خانواده هر دو داراي ژنوتیپ ناخالص بـراي بیمـاري زالـی    
باشند. از طرفی مادري کـه داراي    توانند فرزندي بیمار از نظر زالی داشته باشند، می

لم تواند در عین حال که خـودش سـا   ژنوتیپ ناخالص براي صفت هموفیلی باشد، می
هـا هـم اگـر     باشد. در ارتباط با گروه خونی آن است، پسري مبتال به هموفیلی داشته

BIژنوتیپ پدر را irr و ژنوتیپ مادر راAI iRr      فـرض کنـیم. هـر دو نـوع گـروه
  تواند ایجاد شود. خونی در فرزندان می
  ها: بررسی سایر گزینه

جایی که هم پدر و هم مادر مبتال به هموفیلی هستند، امکان تولـد   آن از»: 1«گزینۀ
ها مبتال به هموفیلی  دختري فقط مبتال به زالی وجود ندارد. چرا که همۀ فرزندان آن

  خواهند بود.
منفی، امکان تولد  Rhاز نظر گروه خونی، از آمیزش دو نفر با گروه خونی »: 2«گزینۀ

  ارد.مثبت وجود ند Rhفرزندي با 
باشـد.   iiRRو یـا   iiRrتوانـد   از نظـر گـروه خـونی، ژنوتیـپ پـدر مـی      »: 3«گزینۀ

BIتواند چنین ژنوتیپ مادر می هم irrو یاB BI I rr    باشد که در هـیچ یـک از
  تواند متولد شود. نمی ABاین حاالت فرزندي با گروه خونی 

-------------------- -------------------------  
 (علی پناهی شایق)  »  3«گزینۀ  -58

مثل  دیتول و است که احتمال بقا نیا نبرگیوا يتعادل هارد يشرط برقرار نیپنجم
هـاي  باشد و انتخاب طبیعی رخ ندهـد؛ امـا در جمعیـت پروانـه     برابر افراد مۀه يبرا

  باشد. غیرسمی به علت اثر انتخاب طبیعی در حال تعادل نمی
  ها:بررسی سایر گزینه

آنهـا   یکه فراوان یمقلد زمان يپروانه ها یستگیپروانه ها، شا دیدر مثال تقل) 1گزینۀ
 یسـتگ یمقلـد، شا  يتعـداد پروانـه هـا    شیبا افـزا  یباالست ول است، کم تیدر جمع
  .ابدی یکاهش م
هـاي  هاي مقلد که ظـاهري شـبیه پروانـه   ) دقت کنید فقط از خوردن پروانه2گزینۀ
  کنند. ی دارند، خودداري میسم

  هاي سمی که مقلد نیستند! صحیح نیست.) براي پروانه4گزینۀ
 ---------------------------------------------  

 فرد) (امیرحسین بهروزي  »  3«گزینۀ  - 59
هایی که یک ژن بخواهد به نسل بعد منتقل شود ، باید قبل دقت کنید در همۀ حالت
  سلولی همانندسازي کرده و مضاعف شود. چرخه Sحلۀ از وقوع تقسیم ، در مر
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  ها:بررسی سایر گزینه

هاي جنسی در گیاهان درپی تقسیم میتوز( بدون تغییـر  ) دقت کنید سلول1گزینۀ 
باشد دو عامل براي آن صفت در هر  n4اند و اگر گیاه  عدد کروموزومی) ایجاد شده

  د.سلول جنسی بالغ دار
  گیرد.) در تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان ، تقسیم میوز صورت نمی2گزینۀ 
ها به علت تنظیم بیان ژن ممکـن  ) دقت کنید برخی صفات در برخی سلول4گزینۀ 

  است بیان نشوند.
 ---------------------------------------------  

 (علی جوهري)  »  3«گزینۀ  - 60
در تـوالی افزاینـده نتواننـد در کنـار عوامـل       در صورتی که عوامل رونویسی موجـود 

پلیمراز بـا کمـک عوامـل رونویسـی      RNAانداز قرار گیرند،  رونویسی موجود در راه
تـري انجـام    شود اما رونویسی بـا سـرعت کـم    انداز متصل می انداز به راه متصل به راه

  شود. می
اینده بـه عوامـل   اتصال عوامل رونویسی متصل شده به توالی افز»: 4و  1«هاي گزینه

  انداز بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است. رونویسی متصل به راه
شود ولی رونویسی با سرعت  خمیدگی ایجاد نمی DNAدر این حالت در »: 2«گزینۀ
  شود. تر نسبت به حالت طبیعی انجام می کم

 ---------------------------------------------  
 (علی کرامت)  »  4«گزینۀ  - 61

  
یابد و مطابق شکل فوق واضح است که فراوانی افراد داراي فنوتیپ مغلوب افزایش می
  یابد.فراوانی افراد هتروزیگوس( که توانایی تولید دونوع گامت را دارند) کاهش می

 ---------------------------------------------  
 (بهرام میرحبیبی)  »  4«گزینۀ  -62

امروزه توسط مهندسی ژنتیک ساخته شده است، اما تاکنون  Bواکسن ضد هپاتیت 
  ساخته نشده است.  HIVواکسنی براي 

 ---------------------------------------------  

 (شاهین راضیان)  »  4«گزینۀ  - 63

ــد      ــت. ژن مهارکنن ــده اس ــروتئین مهارکنن ــد پ ــئول تولی ــده مس ه در ژن مهارکنن
  شود. ها دیده می ها و توالی افزاینده در یوکاریوت پروکاریوت

  ها: بررسی سایر گزینه
شـود و ژن آنـزیم    ژن مهارکننده براي تولید پروتئین مهارکننده بیان می»: 1«گزینۀ

  شود. محدود کننده هم بیان می
  ند.ها هسته ندار حلقوي وجود دارد. پروکاریوت DNAژن مهارکننده در »: 2«گزینۀ
 RNAو  DNAشـود. هـر تـوالی بـر روي      ژن مهارکننده رونویسی مـی »: 3«گزینۀ

  نوع مونومر دارد. (البته اگر قند را مونومر نگیریم!!) 4حداکثر 

 (علیرضا آروین)  »  2«گزینۀ  -64
  تنها موارد (ج و د) درست هستند.

 متصـل بـه   tRNAریبوزوم، در مرحلۀ ادامه فرایند ترجمـه   Pو  Aهاي  در جایگاه
  تواند دیده شود. زنجیرة آمینواسیدي می

  بررسی موارد:
ي پیـک و  RNAالف) در مرحلۀ پایان و ادامۀ ترجمه، پیونـدهاي هیـدروژنی بـین    

RNA ي ناقل در جایگاهP شود. (نادرست) شکسته می  
  شود. (نادرست) ي ناقل اشغال میRNAتنها درمرحلۀ ادامه توسط  Aب) جایگاه 

، و در Aي ناقل و پیک در جایگاه RNAهیدروژنی میان  ج) در مرحلۀ ادامه پیوند
تشـکیل   Pي ناقـل و پیـک در جایگـاه    RNAمرحلۀ آغاز پیوند هیـدروژنی میـان   

  شود. (درست) می
، و در Pمتصـل بـه یـک آمینواسـید در جایگـاه       tRNAد) در مرحلۀ آغاز ترجمـه  

یـده شـود.   توانـد د  مـی  Aمتصل به یک آمینواسید در جایگاه  tRNAمرحلۀ ادامه 
  (درست)

 ---------------------------------------------  
 (علیرضا آروین)  »  2«گزینۀ  - 65

هاي پیک، کدون آغاز مربوط به RNAجایی که در ابتداي فرآیند ترجمۀ همۀ  از آن
هاي آمینواسیدي که در ریبوزوم  آمینواسید متیونین وجود دارد، پس در همۀ زنجیره

  ها: بررسی سایر گزینه ینواسید متیونین وجود دارد.تواند دیده شود، آم می
الریه نوعی پروکاریوت اسـت و تنهـا یـک نـوع آنـزیم      عامل بیماري ذات»: 1«گزینۀ 
RNA.پلیمراز دارد  
در مقابـل   DNAهاي مکمـل   در مرحلۀ آغاز رونویسی، ریبونوکلئوتید»: 3«گزینۀ 

  )3 گیرند. (مرحلۀ آن قرار نمی
وارد  Aناقل بـه جایگـاه    RNAهاي  در مرحلۀ ادامۀ ترجمه مولکول»: 4«گزینۀ 

  شوند. می
 ---------------------------------------------  

 (پوریا آیتی)  »  2«گزینۀ  -66
 Tبـا   Aزهاي آلی ، تعداد باDNAهاي چارگف، در یک مولکول  با توجه به پژوهش

  ها: برابر است، نه در یک رشته. بررسی سایر گزینه
  زنجیره دارد. 3دو یا  DNA) ویلکینز و فرانکلین دریافتند که مولکول 3
تـري   پیوند هیدروژنی بیش Tو  A) بین بازهاي آلی گوانین و سیتوزین نسبت به 4

  شود. تشکیل می
 ----------------------------------------- ----  

 (محمدحسن بیگی)  »  2«گزینۀ  - 67
باشد که به  می DNAهاي مؤثر در فرایند همانندسازي و رونویسی  پیش ماده آنزیم

  ها: بررسی گزینه ها خواهیم پرداخت. بررسی آن در گزینه
 DNAهلیکاز در همانندسازي ضمن شکسـتن پیونـدهاي هیـدروژنی    »: 1«گزینۀ
 DNAدانیـد پـیش مـاده ایـن آنـزیم       طور که مـی  کند. همان جاد میاي ای رشته تک
  باشد که در ساختار خود باز آلی تیمین دارد. می

زمان از یک ژن رونویسـی کننـد و    طور هم توانند به مرازها میپلیRNA»: 2«گزینۀ
RNAهاي متفاوت ایجاد کنند. پیش ماده تمامی  هایی با طولRNA  مرازهـا  پلـی
DNA هاي  در فرایند رونویسی با تمامی مولکول باشد که میRNA  در حال ساخت

  کنند. پیوندهاي هیدروژنی برقرار می
مراز در هنگام فعالیت ویرایش خـود موجـب شکسـته شـدن     پلی DNA»: 3«گزینۀ

چنـین   باشـد. هـم   می DNAشود. پیش ماده این آنزیم  استر می پیوندهاي فسفودي
سازي آمینواسیدي  مراز است که پیشپلیRNA دانیم که آنزیم مؤثر در رونویسی می

  دارد.
مراز در رونویسی موجب تشکیل و شکسـته شـدن پیونـدهاي    پلیRNA»: 4«گزینۀ

هاي  باشد که در یوکاریوت می DNAشود پیش ماده این آنزیم مولکول  هیدروژنی می
  کند. کننده سلول را درون هسته نگهداري می داراي هسته دستورالعمل هدایت
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 (شکیبا ساالروندیان)  » 1«ۀ گزین -68

اي که مبتال به نـوعی ناهنجـاري    ها براي انجام ژن درمانی در دختر بچه اولین تالش
دستگاه ایمنی بود صورت گرفت. ژن این آنزیم مهم دسـتگاه ایمنـی در دختـر بچـه     

  توان گفت که دختر بچه فاقد ژن این آنزیم بود. جهش یافته بود اما نمی
----------------- ----------------------------  

 (محمد مهدي روزبهانی)  »  3«گزینۀ  - 69
مراز در ساختار خود آمینواسید پلی DNAالف) آنزیم هاي پروتئینی مانند هلیکاز و 
-پلی RNAها توسط آنزیم ها در پروکاریوتمتیونین دارند. اما دقت کنید این آنزیم

  شوند. (نادرست)مراز پروکاریوتی تولید می
  ها هسته ندارند !!(نادرست)دقت کنید باکتريب) 

ج) این مورد براي سلول هاي یوکاریوتی صادق است اما براي پروکاریوت هـا صـادق   
  هاي پروکاریوتی چرخۀ سلولی ندارند. (نادرست)نیست؛ زیرا سلول

مرازي خود این نقش را دارد. این آنزیم پلی مراز در طی فعالیت پلی DNAد) آنزیم 
هاي سـوخت و سـازي درون سـلول را    تواند سرعت واکنشها ، میسایر آنزیمهمانند 

  افزایش دهد. (درست)
 ---------------------------------------------  

 فرد)(امیرحسین بهروزي  »  4«گزینۀ  - 70
ون فقط هنگامى رخ مى دهد که یورى و همکارانش مشاهده کردند که ترانسفورماسیا

DNA ون، یفتنـد کـه عامـل ترانسفورماسـ    یاب درتیـ تر ینبه ا نشده باشد و بیتخر
  کپسول دار است. موجود در باکترى هاى DNAهمان 

 ---------------------------------------------  
  دانشگاهی پیشفیزیک 

 
 (امیررضا صدر یکتا)    »3«گزینۀ  - 71

  یابیم: با توجه به نمودار، معادلۀ حرکت دو متحرك را می
x t x tA B2 4 4 2  

2 4m m| v | , | v |A Bs s
   

2 4 2 m| v | | v |A B s
   

A ،2بنابراین بزرگی سرعت متحرك  m
s

 Bکمتـر از بزرگـی سـرعت متحـرك      

  است.
----------------------------------------------  

 زاده) (مهدي زمان    »3«گزینۀ  - 72
6tدر لحظۀ  s ـرك) صـفر اسـت و      –، شیب خط مماس بر نمودار مکان ـرعت متح زمان (س

  کند. جهت حرکت متحرك تغییر می
31tاز طرفی چون لحظات  s  92وt s حظـۀ  صورت متقارن در دو طرف ل به

جایی متحرك در این بازة زمانی برابر با صفر است  تغییر جهت هستند، بنابراین جابه
31tو مسافت طی شده توسط متحرك در بازة زمـانی   s   92تـاt s   دو برابـر

31tجایی از لحظۀ  جابه s  6تاt s  جـایی در هـر دو    است. یعنی بزرگی جابـه
  است. 6mثانیه برابر با  3بازة زمانی 
6tاز لحظـــۀ  s  92تـــاt s 3، متحـــرك در مـــدتt sانـــدازة ، بـــه 

6x m دسـت   زمان، شتاب را بـه  –جا شده است؛ به کمک رابطۀ مکان  بهجا
  آوریم:  می

1 1 42 26 3 00 22 2 3
mx at v t a( ) a
s

  

6tاز لحظۀ  s 0اي که به مبدأ مکان رسیده است، متحرك بـا سـرعت    تا لحظهv 
54xشروع به حرکت کرده است و به اندازة  m جا شده است و در انتهـا بـه    جابه

  آوریم: دست می را به vرسیده است؛ به کمک رابطۀ مستقل از زمان  vسرعت 

  2 2 2v v a x   
  42 0 2 54 123

mv ( ) ( ) v
s

   
----------------------------------------------  

 (سید جالل میري)   »1«گزینۀ  - 73
ام برابـر بـا   nجـایی در ثانیـۀ    در حرکت با شتاب ثابت در مسیري مسـتقیم، جابـه  

x a( n ) vn
1 2 1 02

  باشد. در نتیجه داریم: می 

1 7 7 32 4 1 22 2 2 21 3 4 12 82 2 12 2

4 0 0 4 2
4 22 0 0

x a( ) v a v x x a a a

x xx a( ) v a v
  

m
a a

s
8 2 4 2  

1 2 1 12 1 5 40 2 02x a( n ) v x / ( ) vn  

180
mv
s

  

0 22 20v a x  

vx / m
a ( )

2 2180 40 2 کــل5 2 4
  

  اثبات رابطه:

x x x a(n) v (n) xn (t n) (t n )
1 21 0 02

  

( a(n ) v (n ) x ) a(n (n ) ) v1 12 2 21 1 10 0 02 2
  

a(n n )( n ) v a( n ) v1 11 2 1 2 10 02 2
  

----------------------------------------------  
 سیده) صادق مام(محمد    »2«گزینۀ  - 74

  دهد که سرعت آن برابر با صفر شود. اي تغییر جهت می متحرك در لحظه

1 2 20 0 22 210 2
100

max at v t x
sx t t

mv
s

  

0 2 10 0 50
v at v t t s

v
   

----------------------------------------------  
 (امیرحسین برادران)    »2«گزینۀ  -75

d dx
( )m t(v )avx sv

t ddx
/ ( )m t(v ) /av s

1 6 65 1
151

5 52 66 12 5 2
212 52
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5 21 2 22 112 5 5 1

t
( ),( ) t t

/ t
 

v v at
v at ( )

v v v at v a(t t )
v /

v at v at

0 0 15 10 2 30 12
1 2 0 1 0 1 212 52 2

30 1 0 1
2

 

25 2 4 40 1v at ( )  

51

3 4 2 50
32 0 1 2 5 3 5 17 52

mat
s

m
( ),( ) v /

s
v v at mv / /

s

 

----------------------------------------------  
 (غالمرضا محبی)    »3«گزینۀ  - 76

  زمان در حرکت با شتاب ثابت داریم: –با استفاده از رابطۀ مکان 
mv ,t sx at v t a a

x m s

1 10 32 0 36 9 80 2362 2  

8بنابراین سرعت متحرك در هر ثانیه  m
s

  یابد. افزایش می 
----------------------------------------------  

 (سید احسان فالح)    »3«گزینۀ  - 77
4tزمـان در   –چون شیب ممـاس بـر نمـودار مکـان      s     صـفر اسـت، در نتیجـه

04v  3است. ثانیۀ چهارم یعنی بازةt s  4تاt s:پس ،  
v vva mt a

m sv
s

4 3

2
3

30 34 3 2
1 26 3

4 2tIμ {¶ õi#KÃ
  

----------------------------------------------  
 (فرشید رسولی)    »3«گزینۀ  - 78

  سرعت است. بنابراین:زمان برابر تغییرات –دانیم سطح زیر نمودار شتاب  می
3 6 10 651 2 2 2

( ) ( )v S S  

22 5 30 52 5 m/ ( ) /
s

  
mvm msv v / v / /

s s

491
52 5 52 5 49 3 52 1 2  

----------------------------------------------  
 )امیرحسین برادران(    »2«گزینۀ  - 79

جهـت   در حرکت روي خط راست زمانی که بردارهاي سرعت و شتاب متحـرك هـم  
رکت متحرك تندشونده است. با توجه به نمودار، نوع حرکـت متحـرك   باشند، نوع ح

 تندشونده است. s3تا  s2و  s1تا  0هاي زمانی  در بازه
----------------------------------------------  

  (محمد اسدي)  »3« ۀگزین - 80
3در نظر بگیریم، براي حرکت گلوله از  Hاگر ارتفاع اوج گلوله از سطح زمین را 

4
 
ارتفاع اوج آن در مسیر رفت تا همان نقطه در مسیر برگشت، با در نظر گرفتن جهت 

  توان نوشت: مثبت به طرف باال می

  
  
  
  
  

  

g t mv g t v v v
s

10 1 52 2
 

12 2 22 0 5 2 10 54v v g y H H mp
  

----------------------------------------------  

  )محمد اکبري(  »2« ۀگزین - 81
آوریـم و سـپس در    دسـت مـی   هاي سرعت و شتاب حرکت متحرك را به ابتدا معادله

tلحظۀ    م.کنی ها را محاسبه می ، مقدار آن0
dr mtv v ( cos t)i ( t)j v i ( )
dt s

04 0  

dv mta ( sin t)i ( )j a j ( )
dt s

02 4 40 2  

ها است، بنـابراین ایـن دو   yدر جهت محور  a0ها و xدر جهت محور  v0چون 
  بردار در مبدأ زمان بر هم عمودند.

---------------------------------------------- 

 (احمد رادمهر)    »4«گزینۀ  -82
با توجه به اطالعات مسأله ابتدا شتاب جسم پرتاب شده را از با استفاده از قانون دوم 

  آوریم:  دست می نیوتون به

100
0 2 0 2 2

2

m
v

s
m/ F ma mg ma ak k
sm kg

  

م بـه دیـوار را   سپس با جایگذاري در رابطۀ مستقل از زمـان، سـرعت برخـورد جسـ    
  آوریم: دست می به

2 2 22 100 2 2 9 80
mv v a x v ( ) v
s

  

  در نهایت با استفاده از رابطۀ تکانه براي راستاي افقی داریم:
F t m v F / ( ) F N0 2 2 8 4 120  

----------------------------------------------  

 (احمد رادمهر)    »3«گزینۀ  - 83
3tو  0tرا در لحظات با توجه به معادلۀ تکانه، مقادیر تکانه  s دسـت   ثانیه به

  آوریم: می

0 21

3 82

kg.mt s P
s

kg.mt s P
s

  

  اي بین تکانه و انرژي جنبشی داریم: سپس با توجه به رابطۀ مقایسه
2 82 22 2 2 162 21 1 1

K P KPK ( ) ( )
m K P K

  

0vp 
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 سیده) صادق مام (محمد    »3«گزینۀ  -84

کند، نیروي عمـودي   نسور رو به باال حرکت میزمانی که آسا
  شود برابر است با:  که از کف آسانسور به شخص وارد می

  
  

F N mgneta a N m(g a)
m m

  
v ma
t s

v m
a

t s

F N m(g a )
F N m(g a )

1 2

2 2

2 0 211 1 1
0 2 12 2 2 2

 

F F
F F

1 1
2 2

10 2 12 4
10 1 9 3  

----------------------------------------------  
 (احمد رادمهر)   »1«گزینۀ  -85

  اي شتاب گرانش براي دو نقطۀ مختلف داریم: اده از رابطۀ مقایسهبا استف
12 22 1

2 3 41 2
g h R R RGMe e e eg ( ) ( )
g h R R Re e e(h R )e

  

----------------------------------------------  
 (امیرحسین برادران)   »1«گزینۀ  -86

  ها: بررسی گزینه
نیروي سطح وارد بر جسم برابر با برایند نیروي عمودي سـطح و نیـروي   »: 1«گزینۀ 

  طکاك است. در این سؤال نیروي عمودي سطح با نیروي وزن جسم برابر است.اص

  
  

N WR N f R W f Ws s
2 2 2 2   

fچون »: 2«گزینۀ  Fs با کاهش ،F     یابـد.   نیروي اصـطکاك نیـز کـاهش مـی
  یابد. ، نیروي سطح کاهش میRبنابراین مطابق رابطۀ مربوط به 

، نیروي اصطکاك ایستایی وارد بر جسم نیز کاهش Fبا کاهش نیروي »: 3«گزینۀ 
  یابد و جسم همچنان ساکن است. می

چون جسم ساکن است، بنابراین الزاماً نیروي اصطکاك در خالف جهـت  »: 4«گزینۀ 
  شود. به جسم وارد می Fنیروي 

----------------------------------------------  
 نیا) (مرتضی یوسف    »2«گزینۀ  - 87

  
  کنیم: ابتدا نیروهاي وارد بر جسم را رسم می

(F ) N mg Ny 0 براینـــد100    
  چون جسم در آستانۀ حرکت است داریم:

100f F ( )smax s N s  

125 0 2 25F kx ( )( / ) N  
F) براینـــد )x 0  

1100 25 4f Fsmax s s  
----------------------------------------------  

 نیا) (مرتضی یوسف    »4«گزینۀ  - 88
  شود: صورت زیر محاسبه می دانیم که شتاب جسم در هر حالت به می

F ma  
f mak  

mk0 g ma a gk  
  با استفاده از معادلۀ مستقل از زمان داریم:

2 2 22 0 20 0v v a x v ( g) xk  

v
x d

gk

20
2  

  طور مشابه داریم: و به
20 3 20( v ) ( g) xk  

29 0
2

v
x d

gk
  

d بنابراین:
d

9  
----------------------------------------------  

 نیا) (مرتضی یوسف    »3«گزینۀ  - 89
  با توجه به تعریف نیروي متوسط داریم:

1 3 81t s P i j  
3 27 242t s P i j  

P ( i j) ( i j)F F i j(N)
t

27 24 3 8 12 82   
----------------------------------------------  

 ده)زا (مهدي زمان    »3«گزینۀ  - 90

                  
لغزد؛ پس اصطکاك از نوع ایستایی است. (دقت کنید چون در  جسم روي دیواره نمی

اي نکرده کـه جسـم در آسـتانۀ حرکـت قـرار دارد، پـس نیـروي         صورت سؤال اشاره
  )fs,maxاست نه  fsاصطکاك ایستایی، 

x N :برایند نیروها در راستاي  F N120  
بـه سـمت پـایین     vباشد، جهت  چون آسانسور در حال حرکت به سمت پایین می

است. از طرفی چون در حال متوقف شدن است، پـس حـرکتش کندشـونده اسـت؛     
  به سمت باال است: aبرخالف یکدیگر بوده و در نتیجه جهت  vو  aیعنی جهت 

y f :برایند نیروها در راستاي  mg mas  
f m(g a) ( / ) Ns 4 10 2 5 50  
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کند را واکنش سطح نامیده و بـا   م وارد مینیروي برایندي که دیوارة آسانسور به جس

R دهیم که برابر است با: نشان می  
R N (f ) ( ) ( ) Ns

2 2 2 2120 50 130  
دقت کنید که در صورت سؤال، راجع به نیرویی که جسم بـه دیـوارة آسانسـور وارد    

است که طبق قانون سوم نیوتون،  Rالعمل  کند، پرسیده است که در واقع عکس می
  باشد. می Rاندازه با  هم

----------------------------------------------  
 سیده) (محمدصادق مام    »4«گزینۀ  - 91

  نویسیم:  قانون دوم نیوتون را می
F maبراینـــد    

F براینـــد
a

m
  

توجه به اینکه نیروي خالص وارد بر جسم ثابت است، چون شتاب افـزایش یافتـه،   با 
  پس باید جرم کاهش یافته باشد.

5
12 1 4

1 2

aa m
a m 1a

51 1
5 4 51 1

m m
m m

  

5 25 4 251 1 1m m m kg  
----------------------------------------------  

 (سید جالل میري)    »4«گزینۀ  - 92
  شکل زیر را درنظر بگیرید:

 
مــریخ زمین       

مــریخ زمین       2 21 2

GmM GmM
F F

r r
  

9 1 31 22 21 2
r r

r r
  

 --------------------------------------------  
 (امیرحسین برادران)   »1«گزینۀ  - 93

  آوریم: دست می نیروي وارد بر فنر را در هر سه حالت به

1mg
F mg k x x ( )k k

2m(g a)
F m(g a) k x x ( )k k

   

3m(g a)
F m(g a) k x x ( )k k

   
3( ) x x x L L L  2و( )1و  ( )   

----------------------------------------------  

  )انزابی امیر محمودي(  »1« ۀگزین - 94
، با سرعت rاي به شعاع  که در مداري دایره mاي به جرم  دورة تناوب گردش ماهواره

  آوریم: دست می صورت زیر به چرخد را به می Mاي به جرم  ابت به دور سیارهث
  اي نیروي گرانش بین ماهواره و سیاره = نیروي مرکزگراي حرکت دایره

GMm GM rTmr r( ) T
T GMr r

2 2 32 42 2
2 2  

باشد. لذا  شود که دورة تناوب گردش ماهواره، مستقل از جرم ماهواره می مشاهده می
  ، خواهیم داشت:Bو  Aهاي  اي براي ماهواره قایسهبا استفاده از رابطۀ م

rT M ( r) MB B A
T M MA Br rA

3 32 8
3 3 3 3

  

----------------------------------------------  
 )محمد اکبري(  »1« ۀگزین - 95

طبق قانون دوم نیوتون، وقتی شتاب نوسانگر صفر است، نیروي وارد بر آن نیز برابر با 
ز برابر با صفر است و نوسانگر در حال عبور از صفر است و در نتیجه مکان نوسانگر نی

ي تعادل خود است. در این نقطـه انـدازة سـرعت نوسـانگر و در نتیجـه انـرژي        نقطه
  جنبشی آن بیشینه مقدار خود را دارند.

----------------------------------------------  

  )محمد اسدي(  »2« ۀگزین - 96
اندازة بیشینۀ نیروي وارد بر نوسانگر هماهنگ با استفاده از تعریف انرژي مکانیکی و 

  ساده، داریم:
1

2 2 602 300
4 10

2 2
12

E m A E
F F N

A
F m A

max max
max

 

----------------------------------------------  
  )محسن پیگان(  »1« ۀگزین - 97

در مرکز نوسان، شتاب حرکت نوسانگر برابر با صفر اسـت و انـدازة سـرعت نوسـانگر     
  یم:بیشینه مقدار است؛ بنابراین دار

  120 10 1 ma v | v |max max s
  
از طرفی در دو انتهاي مسیر نوسان، سرعت نوسانگر برابر با صفر است و اندازة شتاب 

  آن بیشینه است. بنابراین: 

  
2

0 1 0 5 225
a mmaxv | a |max

s
  

  داریم:  amaxو  vmaxهاي  با استفاده از تعریف

  max max max

max maxmax

v A a a
v v T Ta A 2

2 5 2
1  

  T / s0 4  
----------------------------------------------  

  )محمدعلی عباسی(  »2« ۀگزین - 98
عرضـی در آن تغییـر     با تغییر قطر و نیروي کشش در طنـاب، سـرعت انتشـار مـوج    

Fکند. طبق رابطۀ  می
v

d
ضی در طنـاب بـا قطـر    ، سرعت انتشار موج عر2

  طناب رابطۀ عکس و با جذر نیروي کشش طناب رابطۀ مستقیم دارد.

  v d F
v d F

12 1 2 4 241 2 1
  

vاسـت و طبـق رابطـۀ     فاز متوالی روي طناب برابر با  فاصلۀ دو نقطۀ هم
f

 
  داریم:

  v f
v f

1 12 2 1 2 4 21 1 2  
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  )کاظم شاهملکی(  »2« ۀزینگ - 99

  رادیان است. اختالف فاز نقاط در فاز مخالف همواره مضرب فردي از 
----------------------------------------------  

  )بابک اسالمی(  »2« ۀگزین - 100
tهاي صورت سؤال، در بازة زمانی  مطابق شکل t t2 انـدازة یـک    ، موج بـه 1

کـه سـرعت انتشـار مـوج ثابـت اسـت،        موج پیشروي کرده است. با توجه به این طول
بنابراین مدت زمان الزم براي پیشروي موج به اندازة یـک طـول مـوج برابـر بـا دورة      

tهاي موج است. در نتیجه  نوسان t t2   برابر است با مدت زمان یک دوره. 1

  t t t T T s t / s
f
1 1 0 042 1 25  

----------------------------------------------  
  دانشگاهی پیششیمی 

  

 اله علیزاده) روح(  »  3«گزینۀ  - 101
  ها: بررسی گزینه

  شود.  تدریج رنگ آبی محلول کم می ) به1گزینۀ 
کننده در واکنش در  هاي شیمیایی تغییرات غلظت مواد شرکت ) در واکنش2گزینۀ 

  ا ضرایب استوکیومتري مواد است. هر لحظۀ متناسب ب
2) در واکنش تجزیه3گزینۀ  5N O  گازي، ضریب گاز اکسیژن برابر یک است، بنابراین

  سرعت واکنش با سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن برابر است. 
N O (g) NO (g) O (g)2 42 5 2 2  

2
1

RO
Rــش    واکن

ها پس از مدتی، ثابت شـود، واکـنش    ودار غلظت زمان فراورده) اگر شیب نم4گزینۀ 
  تواند تعادلی یا کامل باشد. می

 --------------------------------------------  
 حسین ناصري ثانی)(  » 1«گزینۀ  - 102
  هر دو مربوط به غلظت واکنش دهنده (غلظت اکسیژن) است. » پ«و » آ«
  ها بر سرعت واکنش است.  دهنده نشان دهندة تاثیر سطح تماس واکنش» ب«
  دهد.  تأثیر کاتالیزگر را بر سرعت واکنش نشان می» ت«

 )11و  10هاي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
 --------------------------------------------  

 )زاده مرتضی رضائی(  »  4«گزینۀ  - 103

CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)23 2 2 2  

محدود کننده 
605 0 03100 0 03 0 03

100 1
// mol CaCOمول  / (s)3  

0 080 4 0 2 0 08 0 04
2
// / / mol    HClمول /

1 1 0 03 0 0153 32 2
mol molR R R / /CaCO HCl CaCO min min

   

درصـد   60گرم کلسیم کربنات  5حساب کنیم که طی چه زمانی مقدار  بایدپس ما 

0مول کلسیم کربنات بوده و با سرعت 03/0خالص که معادل  015 mol
/

min
در حال  

  رسد.  مصرف شدن است، به صفر می
1 600 03 1203 0 015 1
min s/ molCaCO s

/ mol min
   

 رضا اکبري)(  »  2«گزینۀ  - 104
، الزامـًا  »2 «یابید. در گزینـۀ   کتاب درسی می 3را عیناً در صفحۀ » 1«عبارت گزینۀ 
دهنده نیسـت. عبـارت    برابر مرتبۀ واکنش نسبت به آن واکنش  دهنده ضریب واکنش

  یابید.  می 12را نیز دقیقاً در صفحۀ » 3«گزینۀ 
 --------------------------------------------  

 امیرعلی برخورداریون)(  »  3«گزینۀ  - 105
دقت کنید جمله صورت سوال به این مطلب اشاره دارد که واکنش مورد نظر گرماگیر 

  است. 

  
  بررسی موارد: 

ی مطلوب باعث افزایش سرعت واکنش در آ) افزایش دما به عنوان یک عامل سینتیک
  شود. (نادرست)  هر دو جهت رفت و برگشت می

تر  ب) کاتالیزگر با پایین آوردن سطح انرژي پیچیده فعال واکنش را در مسیري سریع
  رساند (درست)  به انجام می
خودي بودن واکنش از دید ترمودینامیکی لزوماً بـه معنـاي انجـام سـریع      پ) خودبه
  واهد بود. (نادرست) واکنش نخ

ت) در واکنش گرماگیر در شرایط یکسان سرعت واکنش در جهت برگشت از سرعت 
  تر است. (نادرست)  واکنش در جهت رفت بیش

 --------------------------------------------  

 اله علیزاده) روح(  »  4«گزینۀ  - 106
پی و مولکـولی  درست است. دقت کنید هر دو نظریه در سطح میکروسکو» 1«گزینۀ 
  کنند. ها را بررسی می  واکنش
  یابید.  کتاب درسی می 25درست است. این جمله را در صفحۀ » 2«گزینۀ 
تواند مسیر انجام واکنش  درست است. کاتالیزگر تنها عاملی است که می» 3«گزینۀ 

   شود. را تغییر دهد. استفاده از کاتالیزگر باعث افزایش شیب نمودار غلظت ـ زمان می

  
هـاي دیگـر خروجـی از اگـزوز      نسبت بـه آالینـده   COنادرست است. »: 4«گزینۀ 

  ترین مقدار را بر حسب گرم به ازاي طی یک کیلومتر دارد. خودروها، بیش
 --------------------------------------------  

 )96سراسري تجربی (  »  4«گزینۀ  - 107

  
 ------------------- -------------------------  

 )93سراسري تجربی (  » 1«گزینۀ  - 108
  با توجه به نمودار سمت چپ (ب)، واکنش 

forum.konkur.in



 
  38:  صفحه  تجربی نظام قدیمختصاصی ا  99ماه  فروردین 7آزمون غیرحضوري 

   
OH(g) H O(g) O(g)2 گرمــا همــراه اســت،  kJ72بــا آزاد شــدن  2

  .kJ78نه
 --------------------------------------------  

 ن)وامیرعلی برخورداری(  »  4«گزینۀ  - 109
  ها:  بررسی گزینه

  کند. (نادرست)  آنتالپی واکنش با استفاده از کاتالیزگر تغییر نمی»: 1«گزینۀ 
اگر چه تعداد مول گازي تغییر نکرده اما آنتروپی سامانه مذکور به علت »: 2« گزینۀ

  تغییر مواد و تغییر پیوندها دچار تغییر شده است. (نادرست) 
سازي رفت و برگشت یکسان  از آن جایی که اوالً مقدار تغییر انرژي فعال»: 3« گزینۀ

سازي برگشت (به علت گرماده بودن فرآیند) از انرژي  است و ثانیاً انرژي فعال
تر  سازي رفت از برگشت بیش تر است، درصد کاهش انرژي فعال  سازي رفت بیش فعال

هر سمتی کمتر باشد، در حضور سازي در  خواهد بود. (نادرست) انرژي فعال
  کاتالیزگر، درصد کاهش آن بیشتر خواهد بود و بالعکس.

  در حضور کاتالیزگر:»: 4«گزینۀ 
181 128H E E Ea a a  

128 181 309E kJa  
  .استکمتر  381از  309

------------------------ --------------------  
 علی فرزادتبار)(  »  2«گزینۀ  - 110

پذیر هستند، یعنی اگر براي یک  هاي برگشت هاي تعادلی زیرمجموعه واکنش واکنش
پذیر شرایط تعادل فراهم شود آنگاه واکنش تعادلی خواهد شد. (مورد  واکنش برگشت

پـذیر   تهـاي برگشـ   هاي تعادلی که زیر مجموعه واکـنش  هاي واکنش به ویژگی» 4«
  هستند اشاره دارد.)

 --------------------------------------------  

 سینا رضادوست)(  »  2«گزینۀ  - 111
  صحیح است. » پ«فقط عبارت 

رابطه درصد جرمی براي عنصرهاي اکسیژن و گوگرد در این ترکیب به صـورت زیـر   
  است: 

3 16   درصد جرمی اکسیژن 100

32   درصد جرمی گوگرد  100

  نسبت درصد جرمی اکسیژن به گوگرد برابر است با: 

  /3 16 1 5
32

   

  ها:  بررسی سایر عبارت

Cفرمول کلی این ترکیب، »: آ«عبارت  H SO Na18 29   باشد. می3
به اتم هیدروژن متصل توان یافت که  در این مولکول فقط دو اتم کربن می»: ب«عبارت 

و دیگـري بـه زنجیـر     SO3نباشد؛ دو اتم کربن از حلقه بنزن کـه یکـی بـه گـروه    
  هیدروکربن متصل است. 

  نام ترکیب سدیم دو دسیل بنزن سولفونات است.»: ت«عبارت 
 --------------------------------------------  

 محسن سرزنده)(  »  2«گزینۀ  - 112
   ها: ررسی گزینهب

  شوند.  ها ته نشین نمی ) کلوییدها برخالف سوسپانسیون1
  ها یکنواخت و همگن نیستند.  ها برخالف محلول سوسپانسیون  )3
  شوند. بندي می ها جزو مواد ناخالص طبقه ها، کلوییدها و سوسپانسیون ) محلول4

 امیر قاسمی)(  »  3«گزینۀ  - 113
  :2و  1هاي  مقایسۀ واکنش

23 مرتبۀ1 20 025 0 05 1 6 10 0 32 10
[H ]

/ / / /
  

  : 3و  2هاي  مقایسۀ واکنش

2 مرتبۀ2 10 02 0 04 0 32 10 0 128 10
[NO]

/ / / /
   

2 2R k[NO] [H ]   
1 1 1 3 1.s (mol.L ) .s 11(mol.L )   kیکاي مرتبه کلی واکنــش

2 2 1mol .L .s  
 --------------------------------------------  

 حسن رحمتی کوکنده)(  » 1«گزینۀ  - 114

  واکنش دهد:  NaOHصابون جامد باید اسید چرب داده شده با تشکیلبراي 

17 35 17 35 2
R

C H COOH NaOH C H COONa H O
R ــد  صابون جام

   

C H COONa(aq) Ca (aq)22 17 35   

217 35 2
R

(C H COO) Ca(s) Na (aq)
 رسوب    

  

C جرم مولی H COOH17 35 ،284 g
mol

C) و جرم مـولی   H COO) Ca17 35 2 ،

606 g
mol

  است. 
mol RCOOH?g(RCOO) Ca / gRCOOH

g RCOOH
156 82 284   

mol (RCOO) Ca g(RCOO) Camol RCOONa
mol RCOOH mol RCOONa mol (RCOO) Ca

1 6061 2 2
1 2 1 2

   

60 6 2/ g(RCOO) Ca  
---------- ----------------------------------  

 سینا رضادوست)(  »  4«گزینۀ  -115
CH OH3  وC H OH2 ها  متانول و اتانول هستند و جزو الکل ترتیببه  5
یابند و  ها در آب به صورت مولکولی حل شده و یونش نمی شوند. الکل محسوب می
  ها:  بررسی گزینهاسیدي یا بازي ندارد.  ها خاصیت محلول آبی آن

Nاسیدهاي آرنیوس:»: 1«گزینۀ  O2 5 ،HCN  
NaHCO3 ،NHبازهاي آرنیوس:  OH4   

Hاسیدهاي آرنیوس: »: 2«گزینه  SO2 4،HNO3   
Na: آرنیوسباز  O2   

CHاسیدهاي آرنیوس: »: 3«گزینۀ  COOH3 ،CO2   
   CaO ،2Ca(OH)بازهاي آرنیوس: 

   SO3 ،NO2اسیدهاي آرنیوس: »: 4«گزینۀ 
   2Ba(OH): آرنیوسباز 

 جرم مولی ترکیب

 جرم مولی ترکیب

دو برابر شده NOغلظت  برابر شده  4سرعت 

 دو برابر شده H2غلظت  برابر شده  2سرعت 
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 حامد پویان نظر)(  »  4«گزینۀ  - 116

  هاي سازندة خود تجزیه شود. تفکیک: اگر ترکیب یونی در آب به یون
  یونش: اگر ترکیب مولکولی در آب به صورت یونی حل شود.

یونشی که درآب دارند به دو دسته ضعیف و قوي تقسیم  اسیدها را بر مبناي میزان
است، بنابراین درجۀ یونش آن برابر  HFمولکول 24یون ناشی از یونش  48کنند.  می

  : است با
24 0 024

1000
/   

ل هاي مثبت و منفی تبدی به فرآیندي که در آن یک ترکیب مولکولی در آب به یون
  شود، یونش گویند. می

31 5 10100 100 1 5
0 1

/% / %
/

   

 --------------------------------------------  

 دامن) طاهر خشک(  »  4«گزینۀ  - 117

  بیشتر است.  HClواکنش در محلول سرعت

Hغلظت O3  در محلولHCl ر است.بیشت   
  حجم گاز تولید شده در دو محلول برابر است. 

Hغلظت O3  کاهش وpH یابد.  افزایش می  
 --------------------------------------------  

 االسالمی پول) علیرضا شیخ(  »  3«گزینۀ  - 118

دارد،  تري کوچک Kbکه  AOHسچون دما و غلظت اولیه دو باز یکسان است، پ
و ») آ«تر است (رد عبارت  آن بزرگ pOHآن کمتر و  pHتري است و  باز ضعیف

و از آن جایی ») ب«عبارت  تر است (صحت کوچک BOHدرجۀ یونش آن نسبت به

در آن بیشتر و غلظت یون  OHتري است، غلظت یون باز قوي BOHکه
فقط تابع دما است و با اضافه  Kb»). پ«هیدرونیوم در آن کمتر است (صحت عبارت 

کند. (رد  ، ثابت یونش بازي آن تغییر نمیAOHز کردن اندکی اسید به محلول با
 ») ت«عبارت 

 --------------------------------------------  
 شجاعی) (آروین  » 1«گزینۀ  - 119

اسـید مـزدوج    Kaرابطۀ مستقیم و با Kbقدرت بازي در دما و غلظت یکسان با 
  عکس دارد.  رابطۀ

 --------------------------------------------  
 مجتبی عبادي)(  » 1«گزینۀ  - 120

با یکدیگر  OHو  Hهاي  باز) یون -شدن (اسید   هاي خنثی نکته: در واکنش
  مانند. ها دست نخورده باقی می یونکنند و سایر  دهند و آب تولید می واکنش می

 --------------------------------------------  

 (حسن رحمتی کوکنده)  »  2«گزینۀ  - 121

HX ،[H اسیددر محلول  O 3/برابر با 3[   است، پس: 710
/ /[H O ] 3 7 4 0 3 410 10 10 2 103   

4 42 10 2 10 53 5 103 410 2 10
[H O ][F ] ( )( )Ka [HF]

  

 پارسا فراهانی) محمد(  » 1«گزینۀ  - 122

 NaHCO (aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l) CO (g)3 2 2   
mol/ /pH / [H ]
L

1 15 2 0 85 21 15 10 10 10 7 10   

M mol / LHCl
27 10   

mol NaHCOmol
?gNaHCO / L HCl

L molHCl
gNaHCO

/ g NaHCO
molNaHCO

12 30 1 7 103 1
84 3 0 588 31 3

   

molCO / LCO
?LCO molHCl

mol HCl molCO

/ LCO

1 22 43 2 27 102 1 1 2
3156 8 10 2

   

 --------------------------------------------  

  مسعود روستایی)(  »  4«گزینۀ  -123

pHBa(OH) [H ] [OH ]
14101310 102 1310

 

mol
L

110 

pH / /HCl [H ] 1 7 2 0 310 10 10 10 
mol

L
22 10 

M V M V / / / /
[OH ]

V V / /
0 1 0 1 0 02 0 151 1 2 2

0 1 0 151 2
 

/ mol
/ L

0 07
0 25

 

mol[OH ] [H ]
L

14 117 10 10328 10 3250 2828 10
  

pH log log( ) log( )11110 11 28
28

 

log log / / /211 7 2 11 0 85 0 6 12 45 
 --------------------------------------------  

  زاده) مرتضی رضائی(  »  3«گزینۀ  - 124
ــاي صـــورت ســـوال و ظـــرف واکـــنش ابتـــدا واکـــنش    بـــه داده توجـــهبـــا  هـ

SO (g) SO (g) O (g)2 23 2 شـود کـه ایـن     با سرعت زیـاد انجـام مـی    2
ت. بنـابراین در آغـاز   واکنش، واکنش برگشت معادلۀ فراینـد تعـادلی داده شـده اسـ    

SOواکنش، واکنش برگشت تعادل  (g) O (g) SO (g)2 22 2 با سـرعت   3
شود و سرعت واکنش رفت، صفر است و با گذشت زمان  ) انجام میFزیاد (سریع یا 

یابـد و نهایتـاً در    سرعت واکنش برگشت کاهش و سرعت واکنش رفت افـزایش مـی  
   شود. هاي رفت و برگشت باهم مساوي می سرعت واکنش هنگام تعادل

هاي یونیده شده غلظت مولکول
هاي حل شده لظت کل مولکولغ
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  عبدالحمید امینی)(  »  3«گزینۀ  - 125

  توان نوشت:  هاي مساله می به داده توجهبا 
A(g) B(g) C(g) 

مقدار مول اولیه   1  1  0
1(n )  

x
  x  x   تغییر مقدار مول

( n)  
x

  
x1

  
x1

  
مقدار مول 

n)تعادلی  )2  
( x) ( x) x x / x / mol1 1 2 1 5 0   : در حالت تعادل 5

x /
[C]K L.mol

x /[A][B] ( ) ( )

0 5
12 2 41 1 0 52 2

2 2

 

 --------------------------------------------  

  محمد عظیمیان زواره)(  » 1«گزینۀ  - 126
دهد. (محلول آبی و  آ) درست، زیرا محلول آبی در حضور آب مایع تشکیل یک فاز می

  آب)
  .مثال تعادل ناهمگن:ب) درست

Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)3 4 42 3 4 2  
  پ) نادرست. 

  N (g) H (g) NH (g)3 22 2 3 

بـه   C025سازي این واکنش زیـاد اسـت و سـرعت واکـنش در دمـاي       انرژي فعال
  رسد. اي کم است که هرگز این واکنش به تعادل نمی اندازه
و  NaHCO3فـاز جامـد   2ازي اسـت. شـامل   فـ  3. تعـادل نـاهمگن   نادرستت) 

Na CO2   و یک فاز گازي. 3
 --------------------------------------------  

  علی فرزادتبار)(  »  2«گزینۀ  - 127
  آوریم: دست می را به HIتعداد مول  ابتدا

mol HI?molHI / g HI / mol HI
g HI

120 48 0 16128  

برابر است لذا حجم ظرف تاثیري  واکنشهاي گازي دو طرف  جا که تعداد مول از آن
  توان نوشت: در حل مسأله ندارد، پس می

HI H I
/

x x x
/ x x x

2 2 20 16 0 02
0 16 2

  

[H ][I ] xK
[HI] ( / x)

242 2 361 102 20 16 2
  

ــرفین x جذر از ط x /
/ x

219 10 0 022
0 16 2

  

  غلظت اولیه درصد تجزیه شدن  غلظت تغییر
P/ ( / ) P / %0 16 2 0 022 27 5

100
 

  رسول عابدینی زواره)(  » 1«گزینۀ  - 128
  فقط مورد آخر درست است.

CaCOواکنش تعادلی  (s) CaO(s) CO (g)3 فازي  ناهمگن سه نوعاز  2
  است. CO2شود و یک فاز هم گاز  است. هر فاز جامد یک فاز جداگانه محسوب می

جایی تعادل در جهت تعـداد مـول گـاز کمتـر      در این تعادل افزایش فشار باعث جابه

را  Kکند، فقط دما مقـدار   تغییر نمی Kشود، اما مقدار عددي  یعنی برگشت می
  دهد. تغییر می

Kتعادل  ایندر  [CO mol.Lاست و یکاي ثابت تعادل  2[ باشـد و در   می 1

K ،(mol.Lفرایند هابر یکاي  )

(mol.L ) (mol.L )

1 2
1 3 molیعنـی   1 .L2 اسـت   2

  کربنات نیست. که مجذور یکاي ثابت تعادل تجزیۀ کلسیم
بـا افـزایش دمـا واکـنش در      چـون این واکنش مثبت است  Hبا توجه به نمودار 
هـاي گرمـاگیر مجمـوع آنتـالپی تشـکیل       شـود و در واکـنش   جا می جهت رفت جابه

  ها است. دهنده ها بیشتر از مجموع آنتالپی تشکیل واکنش فراورده
  Hواکنش

[ها دهنده آنتالپی تشکیل واکنش مجموع[    ]ها مجموع آنتالپی تشکیل فراورده]
H , H E E E Ea a a a0  

 --------------------------------------------  

  حامد رواز)(  »  2«گزینۀ  - 129
زایش حجم یعنی کاهش غلظت و با کاهش غلظت سرعت هر دو واکنش اف»: آ«مورد 

  یابد. رفت و برگشت کاهش می
  شود. تر می رنگ با کاهش غلظت رنگ مخلوط واکنش کم»: ب«مورد 
  »: پ«مورد 

 بـــرابر
 بـــرابر

 بـــرابر

( )[NO ]
Q

[N O ]

1 22 12 2
1 22 4
2

  

جایی تعادل به  افزایش حجم یعنی کاهش فشار و کاهش فشار باعث جابه»: ت«مورد 
شود یعنی در جهت رفـت، امـا سـرعت واکـنش بـه       هاي گازي بیشتر می لسمت مو

غلظت بستگی دارد، در نتیجه سرعت واکنش در هر دو جهت نسبت به تعادل اولیـه  
  تر است. کم

 --------------------------------------------  

  نتاج) اکبر ابراهیم(  »  2«گزینۀ  - 130
N (g) H (g) NH (g) q3 22 2 3  

شود میزان کـاهش سـرعت در واکـنش     جا می به سمت راست جابه ) چون واکنش1
  رفت کمتر از برگشت است.

  کند. اي را براي واکنش از نظر سینتیک تأمین نمی ) کاهش دما شرایط بهینه3
  شود. تر می جایی تعادل به سمت راست، ثابت تعادل بزرگ ) با کاهش دما و جابه4
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