
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 40 125 101 25 ریاضی 1
 دقیقه 35 165 126 40 شناسی زیست 2
 دقیقه 30 185 166 20 فیزیک 3
 دقیقه 30 215 186 30 شیمی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 نیمسال اول - - ریاضی

 نیمسال اول - - شناسی زیست

 نیمسال اول - - فیزیک

 نیمسال اول - - شیمی

 
 
 



 2صفحه  ریاضی

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

f(x)شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع   b sin kx   است، اگر بدانیم براي هر مقدار حقیقـیx ؛f(x T) f(x)    و کمتـرین مقـدار 101-

4برابر  Tمثبت 
 کدام است؟ صورت مقدار  باشد، در این می 3

1 (4
3 

2 (1 
3 (2

3 

4 (1
2 

yشکل مقابل قسمتی از نمودار تابع   tan x  نقطۀ است، طولA 102 کدام است؟-

1 (7
6 

2 (4
3 

3 (2
3 

4 (5
6 

sinمثلثاتی معادلۀ جواب کلی   x 12 -103 کدام است؟ 2

1 (
x k

x k
12
5
12

 2 (x k 12 3 (
x k

x k

2 16
152 16

 4 (x k 5
12 

xyتناوب تابع دورة مجموع مقادیر ماکزیمم، مینیمم و   cos( ) -104 کدام است؟ 32

1 (10 2 (7 3 (2 4 4 (2 4 
yشکل مقابل قسمتی از نمودار تابع مثلثاتی   acosbx c  است، در این صورت حاصلf ( )4

-105 کدام است؟ 3

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

sin(xمثلثاتی معادلۀ جواب کلی   )cos( x) 1
4 4 -106 کدام است؟ 4

1 (k2 3 2 (k 22 3 3 (k 3 4 (k 6 
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4
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

3اگر  
4 -107 باشد؟ تواند نمیبرابر کدام گزینه  tanباشد، آنگاه  4

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

f(x)اگر   | x |2 yصورت تابع  باشد در این 1 f( x)1 108 در کدام فاصله اکیداً نزولی است؟-

1 ([ , ]01 2 ([ , ]1 2 3 ([ , )2 4 ([ , ]1 1
2 2 

yوارون تابع  f(x)اگر   sin x  فاصلۀ در[ , ]2 xyدامنۀ باشد، آنگاه  4 f( ) -109 شامل چند عدد صحیح است؟ 12

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
f(x)اگر   x2 ،g(x) x3  با شرطx -110 باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟ 0

1 (y f (x)1
yو  1 g (x)1

2 

2 (y g (x)1
yو  1 f (x)1

2 

3 (y g(x)1  وy f (x)1
2 

4 (y f (x)1
yو  1 g (x)2 

fogایم، حاصل  را رسم کرده gو  fنمودار توابع   3
-111 کدام است؟ 2

1 (5 
2 (4 
3 (3

2 

4 (3
2 

f(x)وارون تابع   x28  برايx yتوانیم به تابع  را به کمک کدام گزینه می 0 x 112 منطبق کنیم؟-
 کنیم. ها قرینه میyواحد به سمت راست منتقل و سپس نسبت به محور  8) ابتدا 1
 کنیم. ها قرینه میxواحد به سمت راست منتقل و سپس نسبت به محور  8) ابتدا 2
 کنیم. ها قرینه میyو سپس نسبت به محور واحد به سمت چپ منتقل  8) ابتدا 3
 کنیم. ها قرینه میxواحد به سمت چپ منتقل و سپس نسبت به محور  8) ابتدا 4

yنمودار تابع   (a x) b3  ،به شکل مقابل استa 113 کدام است؟-
1 (1 
2 (2 
3 (1 
4 (2 

12
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

f(x)اگر   cos(x yباشد، نمودار تابع  3( f(x) | f(x) -114 فاصله هم صعودي و هم نزولی است؟در کدام  |

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

6 3 4 (,2 

f(x)اگر   x 1 ،g(x) x2 fتابع دامنۀ باشد، آنگاه  1 og(x)1 115 کدام است؟-

1 ([ , )1
2 2 (( , ]1

2 3 ([ , )1 4 (( , ]1 
xنقطۀ یک همسایگی نامعادلۀ مجموعه جواب کدام   -116 ؟نیست 1

1 (x x2 2 8 0 2(| x |2 2 3 (x x
x

2
2
2 1 0

4
 4 ((x )(x x )31 2 0 

nبراي تابع  
x xf(x)

ax
6 5 31

2
اگر داشته باشیم،  

x
lim f(x) ، حاصل 3

x
lim f(x)

-117 کدام است؟ 1

1 (67
24 2 (65

24 3 (23
13 4 (22

8 

cosنمودار تابع   xf(x)
x x2 xنقطۀ حوالی  4 -118 چگونه است؟ 1

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

yاگر نمودار تابع   f(x)  مشابه شکل مقابل باشد، حاصل
x x
lim lim f(x)f(x)3

-119 کدام است؟ 4

 ) صفر1
2 (2 
3 (1 
4 (1 
 

[x]اگر براي تابع   af(x) x
2

داشته باشیم،  3
x
lim f(x)

f، حاصل 3 ( -120 تواند باشد؟ کدام می 1(

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

xf(x)اگر  
x x

2
2

1
2

باشد، حاصل  
x x
lim [f(x)] lim f(x)

-121 کدام است؟ 1

1 (5
3 2 (2

3 3 (1
3 4 (4

3 

2
3

1
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-f(x) 122ضـابطۀ  کافی کوچک شده باشد، در این صورت اندازة به  xتر کرد مشروط بر آنکه  توان از هر عددي بزرگ را می f(x)مقدار تابع  
 تواند باشد؟ کدام می

1 (x x
x

24 1
2 3 2 (x x15 1 3 (x | x | 4 (x | x |2 

yخط مماس بر تابع   x اي به طول  نقطه، درx -123 کند؟ ها را در کدام طول قطع میxبر روي آن، محور  4
1 (2 2 (4 3 (6 4 (8 

f(x)براي تابع   x ax2 داریم ،f ( ) f ( )1 5 fدر این صورت اگر  0 ( ) fباشد،  0 ( -124 کدام است؟ (
 4) 4 2) 3 8) 2 ) صفر1

f(x)به شکل مقابل باشد، در چند نقطه از نقاط مشخص شده  f(x)اگر نمودار تابع  
f (x) -125 است؟ 0

 ) صفر1
2 (1 
3 (2 
4 (3 
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B
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-126 کند؟ ت جمله زیر را به درستی تکمیل میکدام عبار 
 .........» پروتئین میوگلوبین رخ دهد، بعد از رونویسی قطعاً  کنندةکه در بخش رمز ......... در هر نوع جهش کوچک از نوع«
   یابد. یک آمینواسید به آمینواسید دیگري تغییر می رمزة) دگر معنا ـ 1
  یابد. یک آمینواسید به همان نوع آمینواسید تغییر می رمزة) خاموش ـ 2
 کند. هاي آمینواسید تغییر پیدا نمی معنا ـ هیچ یک از رمزه ) بی3
 اند.   هاي قبل از محل جهش، بدون تغییر مانده ) تغییر چارچوب ـ رمزه4

-127   هاي جهش درست است؟ ارتباط با علت درکدام عبارت  
 ) هر جهش غیر اکتسابی، منشأ ارثی دارد.1
 گرفته است. منشأ) هر جهش غیر ارثی، از عوامل محیطی 2
 ) هر جهش ناشی از عوامل فیزیکی، از نوع اکتسابی است.3
 ) هر جهش ارثی، در اثر خطاي کاستمانی رخ داده است.4
-128 است؟ نادرستها  ر جمعیتکدام مورد در ارتباط با تغیی 

  پذیر است.  هاي سازگار در محیط تنها از طریق جهش یا تولیدمثل امکان ) افزایش فراوانی ژن1
 کردند. شناسان جمعیت را براساس صفات ظاهري توصیف می ژنتیک، زیست پایۀ) قبل از کشف مفاهیم 2
 نمودها تغییر یابد. ژنیا  ها ژن نسبی فراوانی نیاز است) براي اینکه یک جمعیت از تعادل خارج شود، 3
 اطالعات ژنگان یک جمعیت باشد. در برگیرندة همۀتواند  ژنی یک جمعیت نمی خزانۀ) 4
-129   شود. می ......... گردد، قطعاً موجب .........اگر سبب  ،عواملی که باعث خروج جمعیت از تعادل می شوند 

 جمعیتها ـ تغییر اندازه  ) تغییر فراوانی دگره1
 ژنی ـ افزایش توان بقاي جمعیت در شرایط متغیر محیط خزانۀ) غنی شدن 2
 هاي فردي در جمعیت هاي سازگار ـ افزایش تفاوت ) افزایش فراوانی ژن3
 تر ـ سازش شانس  هاي خوش ) انتخاب ژن4

-130 چند مورد درست است؟ 
 شود. نوترکیب تولید می ۀکام، 1به دنبال هر چلیپایی شدن در پروفاز )الف
 بارز آنها وابسته است. ةدگربقاي افراد یک جمعیت همواره به  )ب
 شود. هاي ظاهر و رفتاري، سبب حفظ تعادل در جمعیت می انتخاب جفت براساس ویژگی )ج
 شوند. ها منتقل می شود به کدام کامه رسند، مشخص می ها به حداکثر فشردگی می تن در هر مرحله از کاستمان که فام )د
1 (1 2 (3   3 (2 4 (4  
اي  کامـه  توانـد  می ،دهد رخ می ......... یندي که درافربه با توجه  ،دارد ABو مادري با گروه خونی  O فردي که پدري با گروه خونی  131-

   است. iو  Dهاي  طبیعی تولید کند که داراي دگره
 اش اسپرماتوسیت اولیه 1) متافاز2  اش اووسیت اولیه 1) پروفاز1
 اش اسپرماتوسیت اولیه 2) متافاز4  اش اووسیت اولیه 2) پروفاز 3
-132 است؟ نادرست گیري از شکل مقابل کدام نتیجه 

سه نیاي  Dو  Cهاي  همانند گونه Bو  Aهاي  ) گونه1
 مشترك دارند.

تر از گونه  نزدیک Eنسبت به گونه  C) خویشاوندي گونه 2
B .است 

با تعداد نیاي   Eو Dهاي  ) تعداد نیاي مشترك بین گونه3
 برابر است. Bو  Cمشترك 

 اند. هاي حفظ شده داراي توالی Eو  Bو  Aهاي  ) گونه4
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طبیعـی لقـاح    ۀکامهاي حاصل با یک  کامه رخ دهد و هر یک از ها تن فام همۀبراي  ، پدیده جدا نشدنn2فردي  .........اگر در کاستمان   133-
  پدید آید. .........هاي  تن تخم با تعداد فام ۀیاخت نیستممکن  ،انجام دهد

 ـ بیشتر 2) 4 ـ طبیعی 1) 3 ـ طبیعی 2) 2 ـ کمتر 1) 1
-134 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می ۀجملکدام عبارت  

   .........» میهنی زایی هم گونه .........زایی دگرمیهنی   در هر گونه«
  دهد. ) برخالف ـ جدایی خزانه ژنی در یک نسل رخ می1
 ) همانند ـ رانش ژن قطعاً دخالت دارد.2
 تعادل جمعیت باید متوقف شود. دهندة) برخالف ـ یکی از عوامل تغییر3
 ) همانند ـ خطاي کاستمانی براي جدایی خزانه ژنی ضرورت دارد.4
) Aگه حاصل از آمیزش دو گونه ر دو  n )2 ) Bو گونه  4 n )2 -135 ،تـن دارد  فـام  7که به دلیل خطاي کاستمانی در یکی از والـدین   6

)تواند دورگه زیستا و زایا  یزمانی م n )2    لقاح یابد. .........  ۀکامآن با  ۀکامتولید کند که  10
   B گونۀ) جهش یافته A 4 گونۀ) جهش یافته A 3 گونۀ) طبیعی B 2 گونۀ) طبیعی 1
-136 داشته باشند. .........فرزندانی با  نیست ممکن هستند،قرمز یکسان  گویچۀپدر و مادري که از نظر نوع کربوهیدرات روي  

1 (A  وO  2 (AB وA  3(A   وB   4 (O  وAB 
است و فرزنـد دوم بیمـاري    O خونی داسی شکل و گروه خونی ، فرزند اول داراي بیماري کمهستند داراي دو فرزندپدر و مادر سالم   137-

 تـوان  نمـی  تن هاي روي کدام فام باشد، در ارتباط با ژن 11تن  شکل روي فام خونی داسی اگر ژن کم ،دارد ABهموفیلی و گروه خونی 
   ژن نمود والدین را با قاطعیت مشخص کرد؟

1 (1   2 (9   3 (11 4 (23   
-138 .........هاي   شود که تعداد دگره ذرت بیشترین فراوانی مربوط به رنگی میدانۀ  در ارتباط با رنگ 

 باشد.هاي نهفته  ) بارز دو برابر تعداد دگره2 ) بارز و نهفته در هر سه جایگاه ژنی برابر باشد.1
 هاي بارز باشد. پنجم تعداد دگره ) نهفته یک4 هاي نهفته باشد. ) بارز چهار برابر تعداد دگره3
دگـره  .........  ،شـود  شکل مـی  قرمزش داسی ۀگویچفردي که .........  ،هاي فیبرین تولید کند رشته تواند نمینمود فردي که  براي بروز رخ  139-

   نهفته ضروري است.
  حداقل وجود یک برخالف ـ) 2  وجود یک حداقل ) همانند ـ1
 وجود دو برخالف ـ )4  وجود دو ) همانند ـ3
-140 .........توان نتیجه گرفت  می ،باشد %25با توجه به مربع پانت اگر احتمال تولد فرزند هموفیل با هر جنسیتی  

  ) پدر همانند مادر سالم است.2 ) پدر برخالف مادر بیمار است.1
 است. VIII) مادر همانند پدر فاقد فاکتور 4 پدر دگره هموفیلی دارد.) مادر برخالف 3
-141   کدام عبارت صحیح است؟ 

 ) هر بیماري وابسته به جنس در مردان، در زنان قابل ظهور است.1
 ) هر بیماري وابسته به جنس در زنان، در مردان نیز قابل ظهور است.2
 شود. ز بدو تولد ظاهر میاي در افراد خالص، ا ) هر بیماري ژنتیکی نهفته3
 اي، از طریق کاریوتیپ قابل شناسایی است. ) هر بیماري ژنتیکی نهفته4
-142  ......... .، روي غشاي گلبول قرمز قرار IAمحصول نهایی ژن  ......... D، محصول نهایی ژن Aدر فردي با گروه خونی  

 گیرد ) برخالف ـ نمی4 گیرد ) همانند ـ نمی3 گیرد ) برخالف ـ می2 گیرد ) همانند ـ می1
-143 چند مورد درست است؟ 

 .هستندثیر محیط أرنگ گل تحت ت ةهاي سازند سبزینه همانند ژن سازندةهاي  ژن ،در گل میمونی )الف
 نمود متفاوت داشته باشند. نمود یکسان رخ ممکن نیست دو گل با ژن )ب
 ثیر محیط باشند.أممکن نیست صفات گسسته همانند صفات پیوسته تحت ت )ج
 ها، علت اندازه قد یک نفر را توضیح داد. توان تنها از روي ژن می )د
  ) صفر4 4) 3 1) 2   2) 1
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-144 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می ۀجملچند مورد  
نمـود یکسـانی    رخ ......... اسـت،  نمود متفاوت بـا خـودش دارد و   با ذرتی که ژن نیستممکن  ،ذرتی که براي هر سه جایگاه ژنی ناخالص است«

   »داشته باشد.
 ب) فقط در جایگاه دوم ژنی ناخالص  الف) هم در جایگاه اول و هم دوم ژنی خالص

 د) هم در جایگاه اول و هم دوم ژنی ناخالص    ج) فقط در جایگاه دوم ژنی خالص
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-145 نوع دگره داشته باشد. .........تواند حداکثر  تن است که هر فرد سالم می جایگاه بر روي فام........  تحت کنترل ABOگروه خونی  

  ) سه ـ سه        4 ) یک ـ دو3 ) سه ـ دو2 ) یک ـ سه1
به رنایی کـه توسـط رنـاتن ترجمـه     هسته بتواند  اي که پس از خروج ازRNAریزي شرکت دارد، هر  در نوعی یاخته که در مرگ برنامه  146-

   .........متصل گردد قطعاً  ،شود می
 ساخته شده است. 1) توسط رنابسپاراز 2 ) ناقل یک نوع آمینواسید است.1
 ) فاقد رونوشت بیانه است.4  ) فاقد پیوند هیدروژنی است.3
-147 کند؟ کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می 

 .........»قطعاً   ......... در هر مرحله از ترجمه که«
   جا می شود. ) پیوند پپتیدي تشکیل شود ـ رناتن به اندازه سه نوکلئوتید جابه1
 شود. وارد می Pپپتید به جایگاه  شود ـ رناي ناقل متصل به پلی می جا ) رناتن جابه2
 رناتن توسط رناي ناقل اشغال شده باشد ـ مرحله آغاز است.  P) فقط جایگاه 3
 رمزه با پادرمزه پیوند هیدروژنی تشکیل دهد ـ مرحله طویل شدن است. )4
-148   کدام عبارت صحیح است؟، شود ساکاریدهایی که توسط باکتري اشریشیاکالي استفاده می در ارتباط با متابولیسم انواع دي 

 شود. هاي آنها می ) نوعی پروتئین مانع رونویسی رنابسپاراز از ژن1
 شود. هاي آنها ساخته می به میان یاخته، آنزیم ) قبل از ورود آنها2
 هاي آنها آمینواسیدهاي یکسانی دارند. ) رنابسپارازهاي رونویسی کننده از ژن3
 شود. هاي آنها تنظیم می ) از طریق نوعی تنظیم مثبت رونویسی، بیان ژن4

-149 کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  
   .........»ها  اي هوهستههر پروتئینی که در «

  کند. رانی از غشاي پالسمایی عبور می شود، با برون الف) از دستگاه گلژي خارج می
 شود، مستقل از شبکه آندوپالسمی ساخته شده است. رناتن وارد می Aب) به جایگاه 
 شود، از درون دستگاه گلژي عبور کرده است. اي دیگر وارد می اي به یاخته ج) از یاخته

 د) در باز شدن دو رشته دنا هنگام همانندسازي دخالت دارد، توسط رناتن آزاد سیتوپالسمی ساخته شده است.
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-150   است؟ نادرست دوپامین سازندة یاختۀ کدام عبارت در ارتباط با 

 شوند، شبیه هم هستند. هایی از دنا که عوامل رونویسی به آن متصل می بخشهمه ) 1
 تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. ها قرار دارند، یاخته می ر هر محلی که ژن) د2
 شود. انداز آغاز می ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه اي هسته ) مانند پیش3
 تواند میزان تولید رناها را کاهش دهد. ها می ) به کمک هیستون4
 tRNA  151 کند.   االنسی برقرار میوآمینواسید پیوند کو .........شده و با بنیان » رنا به آمینواسید دهندة الاتص«خود وارد آنزیم ......... با شکل-

  ) سه بعدي ـ کربوکسیل2  ) تاخورده اولیه ـ کربوکسیل1
  ) سه بعدي ـ آمینی4  ) تاخورده اولیه ـ آمینی3
-152   صحیح است؟ ،دنکدام گزینه در ارتباط با رناهایی که در حمل آمینواسید دخالت دار 

 شوند. ) همگی پس از تولید دچار تغییر می1
 هاي یکسانی دارند. انواع، توالیهمۀ جز در ناحیه پادرمزه در  ) به2
 شوند. خارج می Eرناتن از جایگاه  P) همگی پس از ورود به جایگاه 3
 کند. برقرار می ) نوکلئوتید جایگاه اتصال آمینواسید در آنها با نوکلئوتید دیگر پیوند هیدروژنی4
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-153 ساخته شده است. .........میانه بوده و توسط داراي  ......... ،با توجه به شکل مقابل 
  ) الف ـ رنابسپاراز1
 ) الف ـ دنابسپاراز2
 ) ب ـ رنابسپاراز 3
 ) ب ـ دنابسپاراز4
-154 مشترك است؟ هموارههاي پیرایش و ویرایش  یندابین فر گزینهکدام  

 ) شکسته شدن پیوند هیدروژنی                   2 ) فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز 1
 ) محل انجام درون هسته4  استر ) تشکیل پیوند فسفودي3
-155 کند؟ کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می 

 .........» براي هر ژن خاص«
 شود. می ) همیشه و فقط یک رشته، آن هم توسط انواعی رنابسپاراز رونویسی1
 عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.  تواند به ) در هر بار رونویسی یکی از دو رشته می2
 تواند همیشه و فقط از یک رشته رونویسی کند. ) فقط یک نوع رنابسپاراز می3
 ها توالی اگزونی و اینترونی وجود دارند. ) همیشه در یکی از رشته4

-156 ......... قاتیبه دنبال تحق 
 .قرار دارد C  ،Gو مقابل A  ،Tچارگاف بود که مشخص شد که چرا در دنا مقابل )1
 شود. یمنتقل م ریگد اختهیبه  يا اختهیونه از گبود که مشخص شد دنا چ يوریاسوالد ا )2
 است. ریگد اختهیبه  يا اختهیقابل انتقال از  یبود که مشخص شد ماده وراثت تیفیگر) 3
 است. کسانیبود که مشخص شد قطر مولکول دنا در سراسر طول آن  نیو فرانکل نزیلکیو) 4
-157 ......... يهمانندسازدر دور دوم  قهیدق 40بعد از  وژیفیمورد سانتر يمزلسون و استال دناها شیدر آزما  

 اند. لوله قرار گرفته انهیاند و در م داشته يبرابر یلگاچ گیهم )1
 اند. لوله قرار گرفته يالاند و در با داشته يبرابر یلگاچ گیهم) 2
  لوله ۀانیمدر  یگريلوله و د نییدر پا یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 3
 لوله ۀانیمدر  يریگلوله و د يدر باال یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 4
-158 است. ي .........همانندسازآغاز تروفوبالست تعداد نقاط  يها اختهی .........موروال  يها اختهیدر   

   ـ کم ) برخالف4 ادـ زی ) برخالف3   ـ کم همانند )2   ادیز ـ همانند) 1
-159 کند؟ یم لیتکم یرا به درست ریچند مورد عبارت ز 

 .........»معروف است  .........ها که به  نیاز پروتئ يساختار در«
 شود. یبرقرار نم یاالنسوکوپیوند  دهاینواسیآم Rي ها انیبن نیب  ـ یدروژنیه وندیاز پ ییالگوها الف)
 شود. یبرقرار نم یاالنسوکوپیوند  دهاینواسیآم R يها انیبن نیبـ  دهاینواسیآم یتوالب) 
 .  دیآ یدرم يبه شکل کرو نیساختار دوم پروتئ ـ تاخورده و متصل به هم ج)
 است.   دهیخود رس ییبه ساختار نها رهیهر زنج ـ رواحدهایز شیآرا د)
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-160 باشد. .........و آهن  نیپروتئ .........ساختار  يتواند دارا یاست م ژنیاکس رهیکُند مسئول ذخ يا چهیماه يکه در تارها ینیپروتئ 

 Fe3 ـ چهارم) Fe2 4 ـ چهارم) Fe3 3 ـ سوم )Fe2 2ـ  سوم )1
-161 ......... یهمگ يو عملکرد ییایمیاز نظر ساختار ش یستیز يها گروه مولکول نیتر متنوع  

 .ندیآ یم دیمحصول ژن پد نیتر شکل مهم رییپس از تغ) 2 .ی هستندستیز يزورهایکاتال )1
 دارند. يدیسولف يد يوندهایدر ساختار خود پ) 4 کنند. یشرکت م ییپالسما يدر ساختار غشا) 3
-162 ی .........ها همگ میکوآنز  

 شوند. یمتصل م نیپروتئ یبه نوع) 2 .هستندمحلول در آب  يمواد) 1
 .هستند ثرؤها م میسرعت عمل آنز يرو) 4 دارند. تیفعال اختهی انیدر م) 3
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-163 کند؟ یم لیتکم یرا به درست ریکدام عبارت جمله ز 
 .........» یستیز يهارزویکاتال«
 بخشند. یبدن جانداران سرعت م یستیز يها واکنش ۀهمبه  )1
 .هستندثر ؤماده خاص م شیپ کی يفقط رو) 2
 شوند. یم دیخود، تول ةسازند يها میآنز تیفعال یدر پ گیهم) 3
 شوند. یبدن جاندار م يها اختهی يهمواره موجب حفظ بقا )4
-164 ي .........ضرور ریغ يدهاینواسیآم......... یاساس يدهاینواسیآم ،فرد بالغ کی يبرا  

  .هستند ثرؤم نیپروتئ یده خود در شکل Rبا گروه  د ـهمانن )1
 . هستند یکیفاقد رمز ژنتـ  برخالف )2
 شوند. یسنتز م نیتیتروپویتوسط اندام ترشح کننده ار ـ همانند) 3
 د.  نشو یم دیتول يا اختهی هر برخالف ـ توسط 4
-165 هم تفاوت داشته باشند. با .........از نظر  توانند ینمها  يا هسته شیدر پ یتن اصل ها و فام سکید  

 هیدروژنی پیوندهاي ) تعداد2  ها ژن ) نوع1
 ) قطر مولکول4 استر فسفودي پیوندهاي ) تعداد3
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شـروع  نقطـۀ  ایـن متحـرك از   فاصلۀ دهد. بیشترین  شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی در حرکت روي خط راست را نشان می   166-
tحرکتش در   چند متر است؟ 0

1 (120 
2 (320 
3 (160 
4 (200 
 

mقطاري با سرعت  
s15 متر است،  100ابتداي قطار تا ایستگاه فاصلۀ اي که  شود. در لحظه روي یک ریل مستقیم به ایستگاه نزدیک می 167-

/قطار با شتاب رانندة 
m
s20 1شود،  کند. وقتی قطار متوقف می ترمز می 5

طول قطار از ایستگاه عبور کرده است. طول قطار چند متـر   4

 است؟
1 (125 2 (250 3 (600 4 (500 
اول برابـر  ثانیـۀ   15دهد. اگر سرعت متوسط آن در  شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی را در حرکت در مسیر مستقیم نشان می  168-

m
s8  ،شتاب حرکت کندشونده چند اندازة باشدm

s2 است؟ 

1 (/0 6 
2 (/1 2 
3 (/2 4 
4 (/3 6 
گذرد. اگـر   اتومبیل در حال حرکت با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم از کنار تیرهاي چراغ برق که در فواصل مساوي از هم قرار دارند می  169-

mسرعت اتومبیل در کنار تیرهاي اول و دوم به ترتیب 
s5  وm

s10     باشد، سرعت اتومبیل در هنگام عبور از کنار تیـر هفـدهم چنـد
m
s است؟ 

1 (30 2 (35 3 (40 4 (45 
-170 حرکت این متحرك کدام است؟معادلۀ نمودار مکان ـ زمان متحرکی بر خط راست، سهمی شکل مقابل است،   

1 (x t t21 4
6 3 

2 (x t t21 4
6 3 

3 (x t t21 2
3 3 

4 (x t t21 4
3 3 

6

t (s)

mv( )s

10 15

20

40

t (s)

mv( )s

t1

40

4
20

x (m)

t (s)4
12

8
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mجسمی که با سرعت  
s2  در حال حرکت در جهت مثبت محورx ها است، ابتدا به مدتt1  اول با شتاب ثابت ثانیۀa1   و به دنبـال آن 171-

mثانیـه   t1دهد، اگر سرعت متوسطش در  به حرکت خود ادامه می a2ثانیه با شتاب ثابت  t2مدت  به
s6  و درt2   ثانیـهm

s4   بـوده
 زمانی کدام خواهد بود؟بازة باشد، نوع حرکتش در این دو 

 ) تندشونده ـ کندشونده ـ تندشونده2  ) تندشونده ـ کندشونده1
 ) کندشونده ـ تندشونده4 دشونده ـ کندشونده) کندشونده ـ تن3
Aهـاي   قـرار دارنـد، اگـر دو متحـرك بـا سـرعت       m300و  m300هـاي   به ترتیب در مکـان  Bو  Aدو متحرك  

mv s30  و 172-

B
mv s15  در جهت مثبت محورx ،ثانیه بعد از رسیدن دو متحرك به یکدیگر متحرك  20ها در حال حرکت باشندA  در چند متري

x)مبدأ مکان   قرار دارد؟ 0(
1 (2100 2 (1200 3 (1500 4 (900 
ثانیـۀ   5باشد، نسبت سرعت متوسط در  رو می کند، مطابق شکل روبه نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روي مسیر مستقیم حرکت می   173-

 کند، کدام است؟ ها حرکت میxاي که حرکت آن تندشونده و در جهت منفی محور  اول حرکت به سرعت متوسط در بازه

1 (3
2 

2 (1
3 

3 (2
3 

 معلوم باشد t1) باید 4
 

xاي در مکان  نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل است، این متحرك در چه لحظه  m6 174 قرار دارد؟-
1 (t s5 
2 (t s3 
3 (t s6 
4 (t s4 
گذرد مطابق شکل اسـت، مکـان    می xمتر بر ثانیه در جهت  10ـ زمان یک خودرو که از مبدأ مختصات با سرعت اولیه  نمودار شتاب  175-

tلحظۀ متحرك در  s40 کدام است؟ 
1 (950  
2 (1050 
3 (1150 
4 (1250 
 

10

30

5
t1 t2

mv( )s

t (s)

x(m)

2
4

t (s)

2

1 10
30 40

ma ( )
s2

t (s)



 13صفحه  فیزیک 

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

mمطابق شکل جسم   kg2  تحت نیرويF  لغـزد،   طور یکنواخت به پـایین مـی   متر بر ثانیه به 2با سرعت ثابتF    را چنـد نیوتـون 176-
sثانیه متوقف شود؟  1افزایش دهیم تا جسم پس از  / k /( , )0 5 0 4 

1 (10 
2 (20 
3 (40 
4 (60 
/نردبانی کوچک به جرم   kg1 1/و طول  5 ضـریب  و متر مطابق شکل به دیوار قائم بدون اصطکاك آسانسوري تکیه داده شده اسـت   5 177-

0/اصطکاك ایستایی بین کف آسانسور و پاي نردبان  mو آسانسور با شتاب بوده  5
s22  در  .کنـد  مـی حرکـت  تندشـونده  به سمت باال

 شود چند نیوتون است؟ سر خوردن باشد، نیرویی که از دیوار آسانسور به نردبان وارد میآستانۀ صورتی که نردبان در 
1 (18   
2 (27 
3 (9 5 
4 (9 
 
1 اي شعاع سیاره 

1شعاع زمین و جرم آن  4
شتاب گرانشی در سطح این سیاره چند برابـر شـتاب گرانشـی در     است.زمین کرة جرم  2 178-

 زمین است؟کرة سطح 

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

16 
کند. در ایـن لحظـه    ثانیه اثر می 6به مدت  F2و  F1که روي سطح افقی بدون اصطکاك ساکن است، دو نیروي افقی  kg12به جسمی   179-

mثانیه بعد با سرعت  4قطع شده و جسم  F1نیروي 
s10 کند. مقدار نیروي  از مبدأ عبور میF1 چند نیوتون است؟ 

1 (42 2 (50 3 (21 4 (25 
. اگر بین نیروي مقاومت هـوا و سـرعت قطـره    آید صورت قائم به سمت زمین می شده و بهاز یک ابر جدا  mm4به قطر کروي شکل باران قطرة یک   180-

fرابطۀ  v7 22 mباران به زمین چند قطرة برقرار باشد، سرعت حدي برخورد  10
s ) است؟mg

s210  و  3وg
cm31(آب 

1 (160 2 (16 3 (400 4 (40 
شود. ضریب اصطکاك جنبشی جسم با سـطح کـدام اسـت؟     برابر می 4برابر شود، شتاب حرکت  F ،3در شکل مقابل اگر نیروي افقی   181-

m(g )
s210 

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

Fm

kg2 F N30
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mاولیۀ کیلوگرم را با سرعت  2جسمی به جرم  
s20 ) با ضریب اصطکاك جنبشی 1روي سطح افقی (k /0 کنیم، جسـم   پرتاب می 4 182-

k) با ضریب اصطکاك جنبشی 2افقی ( ثانیه به سطح 3پس از  /0  2رسد، مسافتی که جسم مجموعـاً روي   و طول بسیار بلند می 2
 کند چند متر است؟ سطح افقی تا توقف طی می

1 (36 2 (42 3 (52 4 (58 
Pصورت  تکانه ـ زمان جسمی روي خط راست به معادلۀ   t t22 6 اي جهت برایند نیروهـاي وارد بـر جسـم     است. در چه لحظه 4 183-

 کند؟ تغییر می
1 (1 2 (/1 5 3 (2 4 (/2 5 
mکیلوگرم در کف آسانسوري که با شتاب  3جسمی به جرم  

s22   تندشونده رو به باال در حرکت است، تحت نیروي افقـیF  آسـتانۀ  در 184-

mحرکت قرار دارد، اگر آسانسور با شتاب 
s22      تندشونده رو به پایین حرکـت کنـد، نیـروي افقـیF     چـه شـتابی بـهm  دهـد؟  مـی 

s / k /( , )0 5 0 4 
1 (/1 8 
2 (/2 8   
3 (/1 6 
4 (/2 6 
mاز طناب متصل به فنر با شتاب ثابت  kg80با توجه به شکل، شخصی به جرم  

s22  کنـد، در هنگـام    به سمت باال حرکت میتندشونده 185-

 یابد؟ افزایش می cmباال رفتن شخص، طول فنر نسبت به طول طبیعی چند 
1 (96 
2 (48 
3 (24 
4 (72 
 

m F

NK m2000
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-186 :به جز ،هاي زیر درست هستند تمام گزینه 
 هیدروژنی در آب محلول است.) اتیلن گلیکول همانند اوره به دلیل تشکیل پیوند 1
تر بودن  دهد که به دلیل بزرگ ) شکل مقابل ساختار فضاپرکن مولکولی را نشان می2

 در آب نامحلول است. ،بخش ناقطبی
باشند،  هاي قطبی و ناقطبی می ها همانند اسیدهاي چرب داراي بخش ) صابون3

 توانند در آب و چربی محلول باشند. بنابراین هر دو می
باشند که بخش قطبی آنها با آب،  هاي سدیم اسیدهاي چرب می هاي جامد، نمک صابون) 4

 د.ده دروالسی تشکیل می ی نیروي واننیروي یون ـ دوقطبی و بخش ناقطبی، با چرب
-187 است؟ نادرستکدام گزینه  

 اهد بود.اي مواد شیمیایی بیشتري داشته باشد، احتمال ایجاد عوارض جانبی آن بیشتر خو ) هرچه شوینده1
 کنند. کلر اضافه میگاز ها به آنها  کشی صابون ) به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب2
 افزایند. هاي فسفات می کنندگی مواد شوینده به آنها نمک ) براي افزایش قدرت پاك3
 شود. براي موهاي چرب استفاده می ،) صابون مراغه افزودنی شیمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازي مناسب4
-188 با توجه به فرمول ساختاري زیر کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 
 

 شود. هاي پیچیده در صنعت تولید می کننده از مواد پتروشیمیایی طی واکنش الف) این پاك
 باشد. اتم کربن می 12کننده داراي  طبی این پاكب) بخش ناق

  دهد. هاي موجود در آب سخت رسوب نمی کنندگی آن نسبت به صابون بیشتر است و با یون ج) قدرت پاك
 باشد. آن می Hهاي  واحد کمتر از شمار اتم 7کننده،  هاي کربن در این پاك د) شمار اتم

 ) (الف)، (ج) و (د)4 ) و (ج)) (الف3 ) (ج) و (د)2 ) (الف)، (ب) و (ج)1
-189 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده پاكدربارة کدام گزینه  

 شود. ... استفاده میها و کتري، لولهدیوارة ) براي از بین بردن رسوبات تشکیل شده بر روي 1
 کنش نیز داشته باشد. ها برهم تواند با آالینده هاي صابونی می کننده ) همانند پاك2
 شود. شوند که با آب شسته می هایی تشکیل می ها، فراورده کنش با آالینده برهم) با انجام 3
 باشند. هاي خورنده هستند که از لحاظ شیمیایی فعال می کننده ) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید دو نمونه پاك4
-190 است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام 

 کنند. در تماس با پوست سوزش ایجاد میدهند و  ) اسیدها با اغلب فلزها واکنش می1
کننـد امـا بـه آن آسـیب      ) موادي مانند پتاسیم هیدروکسید، در سطح پوست هماننـد صـابون، احسـاس لیـزي ایجـاد مـی      2

 رسانند. نمی
هـاي   با برخی واکـنش  ،هاي اسیدها و بازها ها افزون بر ویژگی دان ) پیش از آنکه ساختار اسیدها و بازها شناخته شود، شیمی3

 آنها نیز آشنا بودند.
آرنیوس نشان داد که محلول اسیدها و بازها رساناي جریان الکتریکی هستند، هرچند میزان رسانایی آنها هاي تجربی  یافته) 4

 با یکدیگر یکسان نیست.

CH (CH )3 2 11 SO Na3
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-191 هستند؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  
 یابد. ایش میهاي موجود در آب افز الف) با حل شدن اسیدها در آب مقدار یون

 باشد. می 3ب) شمار پیوندهاي کوواالنسی در یون هیدرونیوم برابر 

Hهاي  ج) در محلول سرکه در آب نسبت غلظت یون O3  بهOH باشد. کمتر از یک می 
 شود. باز آرنیوس محسوب می ،اي جدول دوره 16عنصرخانۀ شمارة د) اکسید 

 بیشتر است. HClنسبت به محلول یک موالر  HFهاي هیدرونیوم در محلول یک موالر  شمار یون C25هـ) در دماي 
 ) (ج)، (د) و (هـ)4 ) (الف)، (د) و (هـ)3 ) (ب)، (د) و (هـ)2 ) (الف)، (ب) و (ج)1
-192 است؟ نادرستکدام گزینه  

 شود. تولید می Hدار است و از انحالل هر مول از آن در آب یک مول  لوئوریک اسید، یک اسید تک پروتونهیدروف) 1

 با هم یکسان است. ، به تقریبNO3و  Hهاي  شمار یون ،) در محلول آبی نیتریک اسید2
 کنند. یونش استفاده می درجۀها براي بیان میزان یونش اسیدها از کمیتی به نام  دان ) شیمی3
 شود. ) درجه یونش براي محلول آمونیاك در آب از یک کمتر است زیرا در آب به میزان جزئی یونیده می4
-193 است؟ نادرستکدام گزینه  اند، هاي زیر که در دماي یکسان بررسی شده شکلبا توجه به  

 
  کمتر است. HXاز ثابت یونش اسید  HA) ثابت یونش اسید 1
 هاي مثبت آبپوشیده یکسان است. هاي منفی آبپوشیده به شمار یون ) در هر دو اسید نسبت شمار یون2
 تواند تغییر کند. ثابت یونش آن می ،HAبا افزایش غلظت در محلول در دماي ثابت، ) 3
 کمتري وجود دارد. نشدة، اسید یونیده HX ) در شرایط یکسان، در محلول حاوي4
اگر غلظـت   .ایم لیتر رسانده میلی 500را در آب حل کرده و حجم محلول حاصل را با افزودن آب مقطر به  HAگرم اسید ضعیف  6مقدار   194-

0/در محلول این اسید برابر  Hیون   مول بر لیتر باشد، ثابت یونش این اسید در دماي آزمایش کدام است؟  2

HA  :g.mol(جرم مولی اسید  120( 

1 (22 10 2 (15 10 3 (11 10 4 (21 10 
-195 است؟ نادرستآمونیاك دربارة کدام گزینه  

 شود. طور عمده به شکل مولکولی حل می ) به دلیل تشکیل پیوندهاي هیدروژنی در آب به1
NHصورت  توان به ) محلول آمونیاك در آب را می2 OH(aq)4 .در نظر گرفت 
 بیشتر است.تعادلی یونش آن، سرعت واکنش برگشت از سرعت تولید یون هیدروکسید، سامانۀ در ) 3
 باشد. رساناي ضعیف جریان برق می HCN) محلول آبی آمونیاك همانند محلول آبی 4
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-196 کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 
 باشد. ترین ضد اسیدها شیر منیزي است که شامل منیزیم هیدروکسید می الف) یکی از رایج

 باشد. آسپرین می ،شود معده می pHب) یکی از داروهایی که مصرف آن سبب کاهش 
 است. یکسان رو ترکیب روبهدر هاي کربن  هاي کربن در آسپرین با شمار اتم ج) شمار اتم

 تواند فلز روي را در خود حل کند. د) درون معده یک محیط بسیار اسیدي است و حتی می
 کنند. اضافه میپتاسیم هاي  ها نمک ها به شوینده کردن چربی هـ) براي افزایش قدرت پاك

 ) (الف)، (د) و (هـ)4 ) (ب)، (ج) و (هـ)3 ) (الف)، (ب) و (د)2 ) (ب)، (ج) و (د)1
0/لیتر محلول هیدروکلریک اسید با مقدار کافی سدیم هیدروژن کربنات، مقدار  میلی 100از واکنش   در شـرایط   CO2لیتـر گـاز    224 197-

STP  .تولید شده استpH محلول اسید کدام است؟ 
1 (/0 7 2 (1 3 (2 4 (/1 7 
0/لیتر محلول  به چند میلی  HCl ،/1موالر  5 0/محلـول   pHمحلـول حاصـل، دو برابـر     pHگرم سود اضـافه کنـیم تـا     6 مـوالر   3 198-

NaOHکند) ( اسید شود؟ (حجم در اثر افزایش سود تغییر نمی نیتریک : g.mol 140) (/log3 0 5( 
1 (50 2 (100 3 (150 4 (200 
-199 :به جزهستند،  نادرستهاي زیر  تمام گزینه 

Zn(s)) در واکنش 1 Cu (aq) Cu(s) Zn (aq)2  کنند. روي نقش کاهنده را ایفا می هاي ، اتم2
 فلزات واکنش دهد. همۀتواند با  ) اکسیژن نافلزي فعال است که می2
 گونه نقش اکسنده دارد. تر شود، آن الکتریکی یک یون مثبت) در واکنشی که بار 3
 شود. هاي اکسایش ـ کاهش افزون بر داد و ستد الکترون، انرژي نیز آزاد می ) همواره در واکنش4
-200 ، کدام گزینه درست است؟دهد اي اتم نشان می را با ساختار الیه Bو  Aهاي  اي از واکنش بین اتم که الگوي ساده با توجه به شکل زیر 

A B 
 عنصري فلزي از گروه دوم جدول تناوبی است. A) عنصر 1
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  1مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2
 در این واکنش نقش اکسنده را دارد. B) اتم 3
 رسیده است. Ar18گاز نجیب الکترونی با از دست دادن الکترون به آرایش  A) اتم 4
 
 
 

CH CH2
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ان گفت کـه کاتـد و   تو مییک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز است، دهندة  نشانزیر که در آن، هر خط عمودي، با توجه به شکل   201-
ها بـه   باشد و الکترود آند در سلولی با کمترین پتانسیل ......... است. (گزینه آند سلولی با بیشترین پتانسیل به ترتیب ......... و ......... می

 باشند) ترتیب از راست به چپ می

/ / /E (Ag / Ag) V , E (Cu / Cu) V , E (Mg / Mg) V2 20 8 0 34 2 37 

/ /E (Zn / Zn) V , E (Fe / Fe) V2 20 76 0 44 
 ) روي ـ نقره ـ روي1
 ) نقره ـ منیزیم ـ روي2
 ) نقره ـ منیزیم ـ آهن3
 ) روي ـ نقره ـ آهن4
 
 

 

کـرده  ایم. در صورتی که تمامی مس تولید شده بر سطح تیغه رسـوب   ) سولفات قرار دادهIIاي از فلز آلومینیم را در محلول مس ( تیغه  202-
27/باشد و تغییر جرم تیغه برابر  ، تغییـر جـرم کاتـد    »آلومینیم ـ روي «همین مقدار الکترون در سلول گالوانی مبادلۀ گرم باشد، با  6

Al)سلول کدام است؟  ,Cu ,Zn : g.mol )127 64 65 / /(E (Zn / Zn) V , E (Al / Al) V)2 30 76 1 66 
1 (39 2 (78 3 (/19 5 4 (13 
-203 با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟ 

Cu(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Cu (aq) e2    است. 2
) الکترود مس قطب مثبت بـوده و بـا گذشـت زمـان جـرم آن افـزایش       2

 یابد. می
متخلخـل عبـور کـرده و بـه سـمت الکتـرود روي       دیوارة ها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
 تري است. قوياکسندة ) عنصر روي نسبت به مس، 4
-204 است؟ نادرستعنصر لیتیم دربارة کدام گزینه  

 شود. بیشتر انرژي استفاده می ذخیرةتر و با توانایی  تر، کوچک هاي سبک ) براي ساخت باتري1
 فلزات، به ترتیب کمترین و بیشترین، چگالی و قدرت اکسندگی دارد. ) در میان2
 توان آنها را بارها شارژ کرد. می وشود  هاي لیتیمی در تلفن و رایانه استفاده می باتريتهیۀ ) براي 3
 کند. ی تولید میها مانند سلول گالوانی عمل کرده و جریان الکتریک هاي تهیه شده از این عنصر همانند سایر باتري ) باتري4

-205 است؟ نادرست» هیدروژن ـ اکسیژن«هاي زیر در مورد سلول سوختی  چند مورد از عبارت 
 شود. الف) در کاتد به ازاي تولید هر مول پروتون، یک مول الکترون نیز تولید می

 شود. ول فراورده تولید میم، دو کاهندههر مول گونه مصرف ب) در واکنش کلی به ازاي 
 شود. برق، در آند آب نیز تولید می ج) عالوه بر

 هاي مثبت و الکترون یکسان و از آند به کاتد است. د) جهت حرکت یون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

......... ......... .........

......... .........

E (V)

Ag / Ag
Cu / Cu
Fe / Fe
Zn / Zn

2

2

2

Mg / Mg2

يور دورتکلا سم دورتکلا

لخلختم ةراوید

اه نوی

يور لولس مینسم لولس مین
Zn (aq)2 Cu (aq)2

e e
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Hاست؟ ( نادرستکدام گزینه   ,O : g.mol 11 16( 206-
 به آب افزود.مناسب ) آب خالص رسانایی الکتریکی ناچیزي دارد و باید براي برقکافت آن، مقداري الکترولیت 1
 شود. ) در برقکافت آب، گاز هیدروژن در قسمت کاتدي دستگاه تولید می2
Hصورت  واکنش آندي برقکافت آب به ) نیم3 O(l) O (g) H (aq) e2 22 4  باشد. می 4
 باشد. می 16) در برقکافت آب، نسبت جرمی گاز اکسیژن به گاز هیدروژن تولید شده برابر 4
-207 کدام گزینه درست است؟ 

 شود. قوي است و در طبیعت به شکل یون سدیم یافت میکاهندة فلز سدیم یک  )1
 در یک سلول الکترولیتی تهیه کرد. NaClتوان از برقکافت محلول  ) فلز سدیم را می2
 یابد. ذوب آن کاهش مینقطۀ ، NaCl) با افزودن مقداري کلسیم کربنات به 3
 شود. دستگاه (کاتد) تولید می) در سلول دانز، فلز سدیم در قطب مثبت 4
Fe(s))با توجه به واکنش کلی زنگ زدن آهن   H O(l) O (g) Fe(OH) (s))2 2 پس از موازنه، مجموع ضرایب اسـتوکیومتري   3 208-

 باشد و تغییر عدد اکسایش هر اتم آهن در این واکنش برابر ......... است. ها برابر ......... می دهنده واکنش
1 (17 ،3 2 (13 ،2 3 (17 ،2 4 (13 ،3 
استفاده کرد، چنـد مـورد از مطالـب زیـر     پس از ایجاد خراش بتوان براي جلوگیري کردن از خوردگی آهن  Zبرخالف فلز  Xاگر از فلز   209-

 است؟ نادرست
 شود. دچار کاهش جرم می Z، الکترود Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونه 

X* واکنش  (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2  باشد. میپذیر  انجام 2
Feصـورت   واکنش کـاهش بـه   به فلز آهن متصل باشد، در حضور رطوبت و اکسیژن، نیم X* زمانی که عنصر  (aq) e Fe(s)2 انجـام   2

 شود. می
 باشد. بیشتري نسبت به آهن میکاهشی همانند فلز موجود در حلبی، داراي پتانسیل  X* فلز 

1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-210 است؟ نادرستکدام گزینه  

Alچسبنده و متراکم الیۀ ) آلومینیم با تشکیل 1 O2  کند. اکسایش جلوگیري میادامۀ از  3
 شود. ) آلومینیم همانند دیگر فلزهاي فعال در طبیعت به شکل ترکیب یافت می2
 همان تعداد قوطی از فرایند هال نیاز دارد.تهیۀ درصد از انرژي الزم براي  7هاي کهنه، فقط به  هاي آلومینیمی از قوطی ) تولید قوطی3
 باشد. می 13) مجموع ضرایب استوکیومتري مواد در واکنش کلی مربوط به فرایند هال برابر 4
1/ تولید شده بر اثر فرایند یونش،اثر یونش، تعداد ذرات  اگر در .کنیم را در آب اضافه می HFمقداري از اسید   هـاي   ذرهبرابر تعـداد   5 211-

 کدام است؟ HFیونش اسید درجۀ قبل از یونش باشد،  حل شده
1 (/0 25 2 (/0 5 3 (/0 75 4 (/0 8 
-212 است؟ نادرستکدام گزینه  

 باشد. می 14تا  0از  C25هاي آبی و در دماي  در محلول pHتغییر گسترة ) 1
pH/) غلظت یون هیدرونیوم در محلولی با 2 2  باشد. می مول بر لیتر 0002/برابر به تقریب  7
/لیتر محلول  میلی 200مربوط به  pH) در دماي اتاق، 3 M01    هیـدروکلریک بـاpH    لیتـر محلـول    میلـی  100مربـوط بـه

/ M01 .آن متفاوت است 
 مستقیم وجود دارد.رابطۀ موجود در محلول  OHهاي  محلول و غلظت یون pH) بین 4
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

C): به جزهستند، درست هاي زیر  تمام گزینه  ,O ,H : g.mol )112 16 1 213-
/گرم مولکول آسپرین،  36) در 1 AN0  .عدد آووگادرو) AN( اتم اکسیژن وجود دارد 8
 شود که در آب محلول است. چربی، ترکیبی تولید می) از واکنش محلول لوله بازکن با لوله مسدود شده با 2
 شود. مول ترکیب یونی محلول در آب حاصل می 2شیر منیزي با هیدروکلریک اسید، ضد اسید موجود در مول  1) از واکنش 3

/) اسید معده با غلظت 4 mol.L 1/برابر  pHداراي  1003  باشد. می 5
E/هاي گالوانی زیر چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (ولت  وجه به سلولبا ت  (Ag Ag)/

0 0 8( 214-

e

A (s) Ag (s)

Ag (aq)A (aq)3

( )2

/ V2 46 e

B(s) Ag (s)

Ag (aq)B (aq)2

( )1

/ V1 24

 
 بیشتر است. Agو  Bاز فلزهاي  Aالف) قدرت کاهندگی فلز 
0/برابر  Bسلول  ب) پتانسیل کاهشی نیم  باشد. ولت می 44

Aج) نیروي الکتروموتوري سلول گالوانی  B  گالوانی سلول نیروي الکتروموتوري ازB Ag  0/به میزان  ولت کمتر است. 02
0/مبادلۀ د) در هر دو سلول، با   کاتد برابر است.تیغۀ م رجمول الکترون، افزایش  2

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
مبادلۀ گرم فلز نقره بر سطح قاشق قرار گرفته است. اگر با  Mمول الکترون مقدار  xمبادلۀ در آبکاري یک قاشق فوالدي با فلز نقره، با   215-

22/همین مقدار الکترون در واکنش ترمیت مقدار  به جـرم آلـومینیم    M% تولید شده باشد، نسبت جرم 100گرم فلز آهن با بازدهی  4

Fe)مصرفی در واکنش ترمیت کدام است؟  , Al , Ag : g.mol )156 27 108 
Al(s) Fe O (s) Fe(l) Al O (s)2 3 2 32 2 

1 (/1 2 2 (/0 6 3 (12 4 (6 
 
 
 
 

 

 آموز گرامی! دانش
(از کانال  QR Code Readerافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت 

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  
 نمایید.

 


