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0 

ی جواب نامعادله مجموعه    -1
|2-x|(-2x2-8x-6)

(x2-x+7 )(x+1)(x2-4)
آن  را از همسایگی a اگر نقطهیک همسایگی محذوف برای کدام عدد است؟ )   0<

 (.نامندمی a همسایگی محذوف نقطهحذف کنیم، آن را 
 1 )2   2 )1-       3 )2-            4 )3- 

lim، حاصل  = 1x+2[ -│ x – 2x│f(x)[ اگر     -2
x→2+

fof(
2

x
 کدام است؟(

 1 )7   2 )8     3 )9           4 )11 

 = f(x)اگر تابع     -3
√1+ cos 2x

x sin 2x sin
x

2

limباشد، آنگاه  
x→

π

2

+
f(x) کدام است؟ 

 1 )−2

π
   2 )π

2
    3 )2

π
           4 )−π

2
 

limاگر     -4
x→2

x-2

x3+2ax2+bx-4c 
limباشد، آن گاه حاصل  ∞+ =

x→+∞

2x2-bxc+1

ax2-12x+3 
 کدام گزینه است؟

 1 )−2

3
   2 )2

3
     3 )11

3
           4 )−11

3
 

=f(x)تابع  aبه ازای کدام مقدار     -5 {

√- x3+ 3x2+1 - √3x

(x - 1)3 ,  x≠1
a

√3
                  ,   x=1

 پیوسته است؟ x = 1نقطه در  

 1 )−1

2
                       2 )−1

6
                      3 )1

2
                              4 )1

6
             

limحاصل     -6
x→+∞

2xn+4x4+2x2+3

5xn+3x4+3x3+4
 تواند باشد؟ چند مقدار مختلف می 

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

}تابع با ضابطه  aبه ازای کدام مقدار      -7
√3x+√x-2

√x
3

-1
x≠1

a x=1
 پیوسته است؟ x=1در  {

 1 )7

4
   2 )9

4
     3 )11

4
           4 )21

8
 

 چیست؟ x-2بر   )f(x –x) -1f-6(مانده تقسیم  است. باقی 2x+3برابر با  4x +  5+  2 xبر f(x)ای  جمله باقی مانده تقسیم چند    -8
 1 )11   2 )9     3 )11           4 )8 

} = f(x) اگر      -9

2x+1

x-2
x>-3

4 x=-3
[-x] x<-3

limگاه حاصل باشد، آن{
x→-∞

f(
-3x+1

x+2
 کدام است؟  (

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

limحاصل حد     -11
x→2

(
2x+23-x-6

2x+1 -8
 کدام است؟ (

          1 )1

4
   2 )1

2
     3 )4           4 )2 

limحاصل     -11
x→3

(
1

x-3
-

5

x2-x-6
 کدام است؟  (

          1 )1                                  2 )2                                3 )1

5
                                      4 )2

11
  

و  ∞-)برابر با  ℝروی  f(x) = ax2+3x-4اگر برد تابع     -12 -23

8
limباشد، حاصل  [

x→a-

[x]-|x|+1

√(x-a)2 کدام است؟ 

1 )1                               2 )1                                3 )−∞                                 4 )+∞ 
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limحاصل      -13 0
x→ -1

1 - x[
2 x

x2+1
]

|x+1|
 کدام است؟  

 ( حد ندارد4                                    -1( 3                                1( 2                                  2( 1

=f(x)اگر تابع      -14 {
√x      و x≥0

x+1  و  x<0
=g(x)و   {

2x2-x   و     x≥0

3 x      و   x<0    
 کدام است؟   x = 0در  gو  fباشند، وضعیت توابع  

 پیوسته است.                                                                  gناپیوسته و تابع  f( تابع 2         ناپیوسته است.                    gپیوسته و تابع  f( تابع 1

 هر دو تابع در این نقطه، پیوسته اند.                                  (4                            ( هر دو تابع در این نقطه، ناپیوسته اند. 3

limحاصل     -15
x→0

[x4]
2

4x4 ( کدام است؟[   ] ).عالمت جزء صحیح است 

1) 1

2
                                 2) 1

4
            3) 1                       4) −1

4
             

limاگر     -16
x→

π

2

sinx

a+bcos 2 x
 تواند باشد؟کدام می (𝐛 و 𝐚)، زوج مرتب  ∞-=

 (4و  4( )4    (                       -3و  -3( )3(                       1و  -1)( 2                       (-5و  -2( )1

limاگر     -17
n→∞

xn-1+mx3+1

2xn+1+4x2+2
 کدام است؟ m+nآنگاه  2=

1) 8               2) 3      3) 6                       4) 4    

𝐟(𝐱)تابع     -18 = ⌊𝐬𝐢𝐧 𝐱⌋ باشد.(نشان دهنده جزء صحیح عدد می ] [؟ )عالمت نیستای حد دارد ولی پیوسته در چه نقطه 

1)3𝜋

2
    2)𝜋     3) 𝜋

2
                       4)1 

تابع     -19
1+⌊x⌋

1+⌊x⌋2 در چند نقطه با طول صحیح پیوسته است؟ 

 ( سه4                      ( دو3                یک (2               ( صفر1

حد تابع     -21
xm+1+nx+n2

mxn-3+mx+3m
 𝐟(𝒙) 𝒙در  n > 4با شرط  = →  برابر با  ∞

1

2
 کدام است؟ m+nاست، مقدار 

1) 8                                  2) −4              3) 6                    4) 7             
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 کند؟زیر را به طور مناسب تکمیل می عبارتکدام گزینه     -21 0

 ................«پدیده نوترکیبی ................ جهش »   
 گذارد.های همتا اثر میهای واجد کروموزومفقط بر یاخته –( همانند 1

 شود.خزانه ژنی جمعیت میهای جدید موجب حفظ تنوع با ایجاد دگره –( برخالف 2

 های موجود در خزانه ژنی را تغییر دهد.تواند میزان فراوانی نسبی دگرهنمی –( برخالف 3

 کند.همواره با افزایش سازگاری جمعیت، امکان بقای آن را در شرایط مختلف فراهم می –( همانند 4

 توان بیان داشت ............... طور قطع میشود، بهایش دگرۀ جدیدی در جمعیت میسبب پید که عاملیدر ارتباط با     -22

         گذارد. ( تاثیری فوری بر جمعیت می1

 ( سبب مشابه شدن خزانه ژنی دو جمعیت شده است.2

       ( سبب ایجاد دگره جدیدی نیز در آن جمعیت شده است.3

 دهد. تواند توان مقاومت جمعیت را در برابر تغییرات محیطی افزایش( می4

 باشد؟کدام گزینه در ارتباط با عوامل موثر بر تغییر خزانه ژنی درست می    -23
 شود. خوردن تعادل خزانه ژنی می( جهش همانند شارش ژنی، با تولید نوعی دگره جدید باعث برهم 1

 شود.میهای فردی در جمعیت ای همانند انتخاب طبیعی، به طور تصادفی موجب کاهش میزان تفاوت( رانش دگره2

 . دهدو به صورت غیر تصادفی رخ می نمود یا رخ نمود افراد بستگی داشتهای، به ژن ( آمیزش غیرتصادفی برخالف رانش دگره3

 . ددهرا کاهش می مقصد جمعیت در های فردیرا داشته و تفاوت توان اثر بر بیش از یک جمعیت ای،رانش دگره ژنی برخالف ( شارش4

 کند؟ موارد زیر عبارت زیر را در مورد جهش و اثرات آن به درستی تکمیل میکدام مورد از     -24

 « توان گفت ............... درباره یک یاخته ............... ، می»  
1 )E.coli – شود.هر جهش سبب تغییر دائمی در توالی نوکلئوتیدهای ماده وراثتی می 

 کرد.توان یک جهش بزرگ محسوبتن را میهر تغییر در تعداد یا ساختار فام –( اسپرم انسان 2

 تواند منجر به ایجاد رنای ناقل با توالی نامطلوب شود. وقوع جهش خاموش در دنا می –( اسپرماتید گاو 3

 ده باشد.تواند به علت جهش در توالی افزاینتغییر سرعت رونویسی از یک ژن می –( استرپتوکوکوس نومونیا 4

 کند؟های ساختاری، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میبا در نظر گرفتن انواع جهش    -25

 .«شود، قطعا ............... .... می......... های موجود در حلزون گوش، در پی نوعی جهش که در طی آنترین یاختهدر هسته فراوان»
 یابد.ژنی افزایش نمیتنوع  –( فقط یک کروموزوم دچار تغییر 1

 میرد.با کاهش ماده وراثتی، یاخته می –( قسمتی از کروموزوم جدا 2

 ماند.محل سانترومر ثابت می –( یک کروموزوم با ثابت ماندن طول، دچار تغییر 3

 گردد.های کروموزوم دیگری زیاد میژن –های یک کروموزوم کمتر ( تعداد ژن4

 تواند درباره علت و پیامدهای جهش درست باشند؟ یک از موارد زیر می کدام    -26

 تواند به طورمستقیم باعث ایجاد جهش در ماده وراثتی شود.برخالف سدیم نیتریت می بنزوپیرن -الف

 ها است.ها همانند سایر موجودات، خزانه ژنی برخالف ژنگان )ژنوم( فقط شامل ژندر جمعیت انسان-ب

 است.   Yیا  Xهای جنسی تنفام تن غیرجنسی و یکی ازفام 22ها شامل ای جمعیت انسانژنگان هسته -ج

 ، امکان مشاهده تغییر در عملکرد آنزیم ممکن است.دهد اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ-د
 ، دالف، ( ب4      ( ج، ب، الف                   3                        ب، ج، د( 2      ( د، ج، الف                 1
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 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می    -27 0

 .«هر عامل بر هم زننده تعادل جمعیت که ................ ، قطعا ............... » 
 گزیند.های برتر را برمیویژگی –های فردی افراد در جمعیت متکی است ( به وجود تفاوت1

 تواند در پایداری گونه تاثیرگذار باشد.می –کند آللی خزانه ژنی کمک می( به افزایش تنوع 2

 انجامد.ها به سازش میدر کنار تغییر فراوانی آلل –های کوچک تاثیر بیشتری دارد ( در جمعیت3

 شود.باعث تغییر پایدار در ماده وراثتی می –گذارد ( با افزودن آلل جدید به جمعیت، تاثیر خود را می4

 در رابطه با این شخص درست است؟ طورحتمبه کدام گزینه است. های قرمز داسی شده دیده شدهر خون شخصی گلبولد    -28
 شود.( در ژن رمزکننده زنجیره بتای هموگلوبین این شخص نسبت به شخصی سالم پیوند هیدروژنی کمتری مشاهده می1

 متری نسبت به افراد فاقد دگره بیماری در منطقه خود دارند.( افراد مشابه این شخص در هر شرایطی میانگین طول عمر ک2

 یابد.های فرد ترشح نوعی هورمون از کبد افزایش میای ناخالص باشد، قطعا با داسی شدن گلبول قرمز( چنانچه از نظر دگره3

 اشد.بآلی آدنین بیشتری میهای ( رنای پیک حامل اطالعات زنجیره بتا هموگلوبین این شخص نسبت به شخصی سالم دارای باز4

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با انواع جهش و اثرات آن به درستی تکمیل می    -29

 ............... « نیستممکن ............... در ژن رمز کننده پروتئین میوگلوبین،  جهش در پی رخ دادن» 
 تغییر کند.قدار و فعالیت پروتئین تولید شده  –دگر معنا ( 1

 فعالیت نوعی آنزیم غیر پروتئینی کاهش یابد. –چارچوب  تغییر( 2

   .تغییرکند 2توالی نوکلئوتیدی حاصل از فعالیت رنا بسپاراز  –خاموش ( 3

 کند. تغییر در مولکول دنا قابل مشاهدهانواع نوکلئوتیدهای تعداد  –معنا بی( 4

 کند؟تغییر ماده وراثتی در جانداران کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می مورددر     -31

 «گفت ...............توان در ارتباط با جهش ............... می»
 اثرگذار باشد. ممکن است بر مقدار تولید سایر پروتئین –ها ( در ژن برخی پروتئین1

 نسبت بازهای پورین به پیریمیدین ممکن است دچار تغییر گردد. –( بزرگ حذفی 2

 های حذف و اضافه رخ دهد.تواند در اثر جهشمی –( تغییر چارچوب در توالی افزاینده 3

 ممکن است چارچوب خواندن نوکلئوتیدها دچار تغییر شود. –( کوچک از نوع جانشینی 4

 بیان شده است؟ نادرستهای جهش به طور و پیامدهای زیر در ارتباط با علل یک از گزینهکدام    -31
 شود.های جنسی والدین همواره در افراد نسل بعدی مشاهده میتوان گفت وقوع جهش در یاخته( نمی1

 پذیرند.ها در بدن انسان لزوما تحت تاثیر عوامل فیزیکی یا شیمیایی صورت میتوان گفت که جهش(  نمی2

 شود.زای فیزیکی رخ داده و موجب مختل شدن فرایند همانندسازی میاثر نوعی عامل جهش( دوپار یا دیمر تیمین در 3

 دارند. قابلیت سرطان زایی افزوده شده به محصوالت پروتئینی همچون کالباس، هموارهدار مانند سدیم نیتریت ( ترکیبات نیتریت4

 کند؟به پادزیست به درستی تکمیل می هاکدام عبارت جای خالی زیر را درباره چگونگی مقاوم شدن باکتری    -32

 «ها به پادزیست ................ در مرحله ............... از مراحل مقاوم شدن باکتری» 
 کند.شرایط را برای تغییر در جمعیت فراهم می هابین باکتری های فردیتفاوت –( اول 1

 یابد.چرخه سلولی افزایش می G2 در مرحله تقسیم سلولساخت عوامل مورد نیاز برای  –( سوم 2

 کنند.ها وضعیتی مشابه وضعیت موش در مرحله دوم آزمایش گریفیت پیدا میاکثر باکتری –( دوم 3

 شود.ها به پادزیست میومت باکتریانتخاب طبیعی با تغییر در افراد جمعیت باعث افزایش مقا –( سوم 4
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 های ماده وراثتی همواره صحیح است؟در ارتباط با انواع جهش موردچند     -33 0

 های تنظیمی )مانند راه انداز( بر روی مقدار تولید محصول ژن، برخالف نوع محصول موثرند.های رخ داده در توالیجهش -الف

 ود.شتغییر شکل یافته طی تغییر در ششمین آمینواسید موجود بر روی یکی از زنجیرهای بتای این پروتئین ایجاد می هموگلوبین -ب

 ردد.گجهش حذف یک یا چند نوکلئوتید در ژن نوعی پروتئین، باعث کاهش تعداد پیوند اشتراکی در رشته پلی پپتیدی حاصل می -ج

 ر در توالی ژن مربوط به جایگاه فعال نوعی آنزیم، تغییر عملکرد آن آنزیم مورد انتظار است.در صورت وقوع نوعی جهش منجر به تغیی -د
 ( سه مورد4                           ( دو مورد   3             ( یک مورد          2          ( صفر مورد            1

 مقیاس وسیع درست است؟ در هاکدام گزینه در ارتباط با انواع جهش    -34
 ها، حتما جهش از نوع واژگونی یا جابجایی در همان کروموزوم است.درصورت عدم تغییر طول کروموزوم (1

 کند.ها، طول یک یا دو بازوی کروموزومی که در دو طرف سانترومر قرار گرفته اند، تغییر میدر سه نوع از آن (2

   بینیم.چرخه سلولی میان نوکلئوتیدها تشکیل شده را می Sدی که در مرحله ، شکسته شدن پیوندر همگی انواع آن (3

 گردد. های پیکری جمعیت انسانموجود در سلول 23های تواند منجر به ایجاد اختالل در جفت کروموزومها میهرکدام از آن (4

 باشند؟ نداشتهتاثیری بر فنوتیپ جاندار  ممکن استهای زیر چه تعداد از جهش    -35

 جهشی که رمز یک آمینواسید را به رمز آمینواسید دیگری تبدیل کند. -الف

 را تحت تأثیر قرار دهد. مربوط به یک ژن تنظیمی  هایتوالی جهشی که -ب

 جهشی که رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری از همان آمینواسید تبدیل کند.-ج

 لئوتیدهای ماده وراثتی گردد.کدر نو یباعث تغییر ماندگارکه های بین ژنی در توالی جهشی -د
1)4                                 2)3                                  3)2                                      4)1 

 است؟ بیان شده نادرستیزا به توضیح ارائه شده در مقابل کدام عامل جهش    -36
 شود.کند که باعث سرطان میجهشی ایجاد می این ماده( بنزوپیرن: طی استنشاق دود سیگار 1

 یج است، سرطان شیوع بیشتری دارد.( غذاهای نمک سود: در مناطقی که مصرف این نوع غذاها را2

 شود.پیریمیدینی می آلی نوکلئوتید حاوی باز ینوع اعث تشکیل پیوند بین دو قند از( پرتو فرابنفش: ب3

 های تشکیل دهندۀ فرد تحت تاثیر این نوع جهش قرار گیرند. تحت شرایطی همۀ سلولجهش اکتسابی: ممکن است ( 4

 ذکر شده است؟ نادرستیطور  توانند جمعیت را از حال تعادل خارج کنند بهگزینه در ارتباط با عواملی که می کدام    -37
 ( انتخاب طبیعی با برگزیدن افرادی خاص سبب سازگارتر شدن افراد با محیط شود.1

 کند.ای همانند انتخاب طبیعی در جهت کاهش تنوع در خزانه ژنی عمل میرانش دگره (2

 ( ممکن است در ژن جانداری جهشی رخ دهد ولی تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار نگیرد.3

 ای خزانه ژن نسل آینده را دستخوش تغییر کند.تواند با تغییر فراوانی دگره( انتخاب طبیعی می4

 ؟استتعادل درست  ۀدر ارتباط با عوامل برهم زنند چند مورد    -38

 زند.          کند، همواره تعادل جمعیت را بر هم میعاملی که در ماده وراثتی تغییر ایجاد می - الف

                                             .تواند توان زیستی جمعیت را کاهش دهدکند، میتر میژنی را غنی ۀعاملی که خزان -ب 

                                 .جمعیت را تغییر ندهد ۀانداز ممکن استشود، عاملی که باعث افزایش تنوع در یک جمعیت می -ج 

 .دارند تولیدمثل زنده ماندن و که شانس بیشتری برای گزیندبر می، افرادی را دهدمیرا افزایش که افراد سازگار با محیط  عاملی - د

1 )3                                            2 )1                                            3 )4                                                  4 )2 
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 اند؟داسی شکل و ماالریا به درستی بیان شدهخونی های کمچند مورد در رابطه با بیماری    -39 0

 شود.های قرمز خونی سپری میتمام چرخه زندگی انگل ماالریا در بدن انسان، در سلول -الف

 تواند باعث ایجاد مزه اومامی شود.ششمین آمینواسید در زنجیره بتای هموگلوبین افراد سالم می -ب

 کند.شکل مبارزه میها توسط نوعی گلبول سفید با هسته دمبلیر انگلبدن با انگل عامل ماالریا همانند سای -ج

 است. افزایش ترشح تعدادی یاخته درون ریز کلیه همزمان با داسی شکل شدن گلبول قرمز یک فرد قابل مشاهده -د
1 )1                                 2 )2                                3 )3                                     4 )4 

 ای و تغییرات آن، صحیح است؟در ارتباط با مادۀ وراثتی موجود در گونۀ گوزن قهوه گزینه کدام    -41
 باشد.( خزانۀ ژنی برخالف ژنگان مربوط به سطح ششم از حیات این جانوران می1

 دهند.همانند خزانۀ ژنی را تشکیل میهای بین ژنی موثر در افزایش سرعت رونویسی بخشی از ژنگان ( توالی2

 دار فرزندان، در حالت طبیعی از والد نر به ارث رسیده است.های پیکری هسته( نیمی از هر نوع ژنوم موجود در سلول3

 گردد.عملکر پروتئین حاصل مختل میطور قطع در چند توالی اگزون نوعی ژن در ساختار دنا، به گسترده جهش طی( 4

 است؟  در رابطه با تشریح مغز یک گوسفند سالم و بالغ به درستی بیان شده کدام گزینه    -41
 شوند.  دیده می 4و  3های درون بطننخاعی  –مایع مغزی  کنندهترشحهای مویرگی ( شبکه1

 تر هستند. تر نسبت به دو برجستگی باالتر، تیرهدو برجستگی پایین های چهارگانهبرجستگی در (2

 شوند.ترین فشار از هم جدا میاند و با کمهایی به هم متصل شدهانسان دو تاالموس توسط رابط( در مغز 3

 های مننژ برای مشاهده اجزای درونی الزامی است.در مشاهده سطح شکمی همانند سطح پشتی، جداسازی پرده( 4

 های جانداران صحیح است؟کدام گزینه در ارتباط با ویژگی    -42
 باشد.های عصبی شکمی میدارای طناب ه،چند گره به هم جوش خورد متشکل ازمغز  واجد جاندارهر ( 1

 کند.پرتوهای بازتابیده از بدن شکار را دریافت می های موجود در جلو و باالی هر چشم،( در نوعی جاندار گیرنده2

 .دهدبزرگترین قسمت مغز را تشکیل میدر جانداران دارای طناب عصبی شکمی محافظت شده توسط غضروف، لوب بینایی ( 3

  ر است.   ت( بر اساس نقشه دمایی حاصل از پرتوهای فروسرخ، به طور کلی میانگین دمای بدن مار از میانگین دمای بدن موش پایین4

 کند؟چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می    -43

 ................«های رونی همانند فراوان ترین یاختههای موجود در مجاری نیم دایره گوش دپرتعداد ترین یاخته»

 اند.بخش حلزونی گوش، در یک الیه قرار گرفته -ب              سقف حفره بینی، ظاهر سنگفرشی دارند.                     -الف

 اند.پوشش ژالتینی در تماسخط جانبی، با  -د               جوانه چشایی، ارتباط مستقیم با رشته عصبی ندارند.     -ج
1)3                                  2)1                                 3)4                                      4)2 

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می    -44

 .............«شوند، آمینواسید موجود در گوشت تحریک میهایی که توسط های فشار در پوست ............... گیرندهگیرنده»
 باشند.بخشی از یک یاخته می – ( برخالف1

 د.نشونوعی گیرنده درد محسوب می – ( برخالف2

 اند.ای پوششی در اطراف خود احاطه شدههتوسط یاخته – ( همانند3

 د.نرسانانجام می ها از غشا بهانسیل عمل را با انتقال فعال یونپت – ( همانند4
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 ها متفاوت است؟در مورد دستگاه عصبی محیطی، کدام مورد از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه    -45 0
 های ارادی نقش دارد. ( بخش پیکری برخالف خودمختار در فعالیت ماهیچه1

 های بدن انسان است. ( بخش پیکری همانند خودمختار مرکز بخشی از انعکاس2

 کرد. توان نخاع را مشاهدهای و دو مهره کمری انسان می( در طول دوازده مهره سینه3

 کرد.  ها را مشاهدههای سلولتوان انواع مختلف هسته( در عصب برخالف رشته عصبی می4

 اند؟شده بیان درستی به انسان چشم دهنده تشکیل های مختلفها و بخشالیه مورد در هاعبارت کدام    -46

 .است تماس در قرنیه پشت شفاف مایع و ایژله ایماده با همزمان ایناحیه در الیه، یک از بخشی -الف

 .است متصل مژگانی جسم به آویزی تارهای طریق از خود پایینی و باالیی های قسمت در تنها چشم عدسی -ب

 .گیرد رار میق نیز عصبی های یاخته با تماس در است، تماس در چشم مختلف مایع دو با که چشم از ای الیه -ج

 .شود می دیده زرد ترند، فراوان بلندتر، ضخیم قسمت با نوری هایگیرنده در آن که بخشیشبکیه،  بررسی در -د
 ( الف و ج4         د                        و  ج( 3                          ( ب و د2                        ( الف و ب1

 کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به     -47

 ............«در حالت عادی، هر بخش از مغز انسان که در ............. نقش دارد، به طور حتم »
 های میلین دار است.شامل رشته –( تنظیم تنفس فرد 2     .    داردها قرار از تاالموستر پایین –( تنظیم ضربان قلب 1

 مغز در تماس است.   از  بفقط با دو نوع لو –( تعادل بدن 4   های ساقه مغز است.         بخشیکی از  –الیت بینایی ( فع3

کند به درستی مطرح دان که گوارش فیزیکی غذا را قبل از ورود آن به دهان آغاز میهای زیر در مورد جانوری دارای چینهچند مورد از گزاره    -48

 است؟ شده 

 کنند.جفت پا عصب رسانی می3گره مختلف به  3درطناب عصبی این جانور  -الف

 در هر واحد بینایی از چشم این جانور بین قرنیه و عدسی یک فضای خالی کوچک وجود دارد. -ب

 تری به مخرج نسبت به دهان دارد.گره عصبی مربوط به پاهای انتهایی این جانور فاصله نزدیک -ج

 .رود تا اطالعات یکپارچه و تصویر موزاییکی ایجاد شودی یک رشته عصبی به مغز این جانور میاز هر واحد بینای -د
 مورد ( صفر4            ( سه مورد                 3مورد                          ( دو2                ( یک مورد       1

 تکمیل می کند؟ نادرستیهای غشایی دخیل در آن به پتانسیل عمل و پروتئین رهکدام گزینه جمله زیر را دربا    -49

 ................«هنگامی که ................ است، »

 شود.رود سدیم به یاخته عصبی مشاهده میقطعا و –دار پتاسیم باز ( کانال دریچه1
 .یابدمیمیزان فسفات معدنی سلول افزایش  –( پتاسیم در جایگاه خود در پمپ قرار گرفته 2

 + می رود.31به  -71پتانسیل سلول از  –به طرف داخل سلول باز  دار سدیمدریچه ( دریچه کانال3

 گیرد.ود و خروج همزمان پتاسیم صورت میور – حداکثری خودفعالیت  تحالدر پتاسیم -( پمپ سدیم4

  به درستی ذکر شده است.  ...............برخالف مورد  ...............مورد  ،با توجه به شکل    -51

 شود.میریشه عصبی از آن خارج  62معادل بخشی از مغز انسان است که  Aبخش  -الف

 شود.ترین بخش آن محسوب میمعادل بخشی از مغز انسان است که پایین Bبخش  -ب

 شود.معادل بخشی از مغز گوسفند است که در سطح شکمی همانند پشتی دیده می Dبخش  -ج

 دو چشم وجود دارد. هر های خارج شده ازمعادل بخشی از دستگاه عصبی انسان است که در آن آکسون Cبخش  -د
                      د      –( ج 2                      ب           –( د 1

 ب     –( الف 4                     ج           –( ب 3
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 است؟ های حواس پیکری انسان همواره صادقگیرنده گزینه در رابطه باکدام     -51 0
 ترند.ها حساسلب های پوست همانند نوک انگشتان واند که در برخی بخشهای تماسی نوعی گیرنده مکانیکی( گیرنده1

 شود.تغییر شکل میاف گیرنده برخالف غشا آن دچار الیه اطر چند پوشش ،های یونیکانالهنگام تحریک گیرنده فشار و باز شدن ( 2

 ود.شبه بخش مرکزی دستگاه عصبی ارسال میپیام عصبی  و ایجاد پتانسیل عمل، پی تغییر شکل پوشش اطراف گیرنده فشار ( در3

 ود.شهای پوست انسان گیرنده حسی واجد غالف پیوندی همانند گیرنده حسی فاقد غالف پیوندی مشاهده مییکی از الیه ( تنها در4

 ؟شده استهای بدن انسان کدام مورد به درستی بیان با نوروندر ارتباط     -52
 شوند.( در هر نورون حسی دندریت و آکسون از یک محل خارج می1

 باشند.های رابط، فاقد میلین در اطراف آکسون و دندریت خود میهمه نورون( 2

 شوند.های حرکتی بطور کامل درون دستگاه عصبی مرکزی یافت می( برخی نورون3

 شود.در هنگام پتانسیل عمل، شیب غلظت سدیم به سمت بیرون یاخته برقرار می( 4

 های اصلی مغز انسان به درستی ذکر شده است؟کدام گزینه در ارتباط با بخش    -53
 هایی از ساقه مغز در ایمنی نقش دارند.بخش (1

 دهد.تشکیل می سفیدبیشتر حجم مخچه را ماده ( 2

 های آن قادر به هدایت جهشی پیام عصبی هستند.دهنده نیمکرههای ارتباطهمانند رشتههای عصبی قشر مخ رشته (3

 های مربوطه در قشر مخ جهت پردازش نهایی فرستاده شوند.آیند تا به بخشهای حسی در تاالموس گرد هم میاغلب پیام (4

 ............. سطح شکمی مغز گوسفند  .............در سطح پشتی     -54
 هایی را که وظیفه محافظت از مغز را برعهده دارند مشاهده کرد.پرده یتوان بقایامی -( برخالف 1

 مشاهده کرد. رادر جلوی چهارمین بطن مغز قرار گرفته  توان بخشمی -( همانند 2

 مشاهده کرد. راتوان بخشی مسئول تنظیم وضعیت و تعادل بدن می -( برخالف 3

 را مشاهده کرد. ترین لب مغزلوییجتوان می –( همانند 4

 باشد؟کدام گزینه در مورد هر دو فرایند هدایت و انتقال پیام عصبی صحیح می    -55
 شوند.ها انجام میغشای برخی از یاخته دارهای دریچه( همراه با تغییر در وضعیت کانال1

 شوند.های زیستی انجام مین صرف انرژی ذخیره شده در مولکول( بدو2

 شوند.ای انجام میهای آلی به فضای بین یاختهآزادشدن مولکول( با 3

 را دارد. نقش مهمی MSها در بروز بیماری ( اختالل آن4

 .............. جزبه ؛های حسی بدن یک انسان سالم و بالغ همه موارد به درستی ذکر شده استدهدر ارتباط با گیرن    -56
 ل هستند.های حواس ویژه یک سلول کام( همه گیرنده1

 توانند در بافت چربی یافت شوند.های فشار در پوست می( گیرنده2

 ند.شوهای تماس پوست ابتدا به نخاع و سپس به بخش مربوطه در قشر مخ فرستاده میهای ایجاد شده توسط گیرنده( همه پیام3

 توانند پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند.های انسان این است که میهای حسی دیواره رگ( وجه اشتراک تمام گیرنده4
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 اند؟ شده بیان درستی بههای شیرین، موجود در آب بالغ و سالم ماهی یک با رابطه در مورد چند    -57

 .ی قرار گرفته اندترپاییندر سطح  های گیرندهنسبت به هستۀ یاخته جانبی خط های پشتیبان درهستۀ یاخته -الف

 .یابدمی افزایش دم به سر سمت از ورجان این جانبی خط کانال زیرقطر عصب موجود در  -ب

 .دارد قرار مخ از باالتر بینایی لوب و بینایی لوب از باالتر مخچه ،جانور این مغز در -ج

 .دارند متفاوت اندازه در هاییمژکموجود در خط جانبی،  مکانیکی هایگیرنده -د
1 )1                                 2 )2                                3) 3                                     4 )4 

 های بدنی ملخ صحیح است؟کدام گزینه در رابطه با ساختار    -58

 باشد.( فاقد دستگاه اختصاصی گردش مواد در بدن خود می1

 کند.دان آغاز میترتیب در دهان و چینه( گوارش مکانیکی و شیمیایی را به 2

 باشد.ترین رشته عصبی این جاندار مربوط به پاهای عقبی بدن ملخ می( طویل3

 های بینایی با یکدیگر در تماس نیستند.عدسی و قرنیه هر یک از واحد ،( همانند چشم انسان4

 با سایر عبارات متفاوت است؟  های چشم از نظر درستی یا نادرستیکدام گزینه در ارتباط با بیماری    -59
 تر از حد عادی هستند.بینی دارای کره چشم بزرگقط بعضی از افراد مبتال به نزدیک( ف1

 یابد. پذیری عدسی کاهش می( فقط در بعضی از افراد مبتال به پیرچشمی انعطاف3

 تر از حد عادی هستند. ( همه افراد مبتال به دوربینی دارای کره چشم کوچک2

 باشند. ( همه افراد مبتال به آستیگماتیسم دارای قرنیه ناصاف می4

 های این بافت ............تر بافت عصبی برخالف سایر سلولهای فراوانسلول    -61
 کنند.( تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می1

 دهند.های متفاوتی انجام می( رونویسی و ترجمه را در محل2

 کنند.های عصبی را بیان نمیناقل های مربوط به ساخت( ژن3

 سازند.های سیتوپالسمی میوسیله رناتنهای خود را بههای مورد نیاز راکیزه( بخشی از پروتئین4
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10فردی در پشت یک خودرو در حال حرکت با سرعت     -61 20 m s⁄ ایستد و یک توپ را به صورت افقی در خالف جهت حرکت خودرو پرتاپ می

 دهد با انرژی جنبشی توپ کند. اگر مقدار کاری که فرد روی توپ انجام میمی

 قبل از پرتاب برابر باشد. بالفاصله پس از پرتاب، انرژی جنبشی توپ .................. .

 شود کمتر از دوبرابر می( 2                شود( دوبرابر می1

 شود( صفر می4                 ماند( ثابت می3

را کنترل کنیم. اگر آسانسور،   T1توانیم نیروی است. میدر آسانسوری، به وسیله دو طناب معلق نگه داشته شده kg 3یک جعبه به جرم     -62

ول تا هفتم، سرعت آن زیاد شود و ثانیه طوری طی کند که از طبقه ا 8فاصله بین طبقه اول تا نهم را در 

در قسمت حرکت تند  T1در فاصله طبقه هفتم تا نهم، سرعت آن کم شود تا در طبقه نهم بایستد، نیروی 

درجه  53ثابت و برابر با 𝜽شونده و کند شونده به ترتیب چند نیوتن باشد تا در تمام مدت حرکت، زاویه 

cos د و باشبماند؟ )فاصله هر دو طبقه، سه متر می g=10و  0/6=(53) m

s2)  
 28و  44( 2                                    44و  28( 1

 52و  36( 4                                    36و  52( 3

=μkبر روی سطحی با  جسمی را با طناب    -63
1

2
        طناب پاره  ،حرکت ثانیه از شروع 5کشیم. پس از  نیوتون می 140در راستای افقی با نیروی  

 g=10 شود و جسم پس از طی مسافتی می ایستد.این جسم از ابتدای شروع به حرکت تا توقف کامل چه مسافتی را پیموده است؟ می
N

Kg
 

1) 11                              

2) 25                                

3) 35                                

4) 15 

از وسط آن آویزان کنیم،   mدرجه نسبت به افق ، به دیواری تکیه داده ایم. درصورتی که جسمی به جرم  45میله ای به جرم ناچیز را با زاویه     -64

 است؟ )ضریب اصطکاک ایستاییکدام   mنیوتن خواهد بود.  130کند، گیرد و نیرویی که زمین به میله وارد میمیله در آستانه لغزیدن قرار می

5میله با زمین 

12
g=10، از اصطکاک میله با دیوار صرف نظر شود ،   m

s2) 

1) 11kg  

2 )13kg 

3)12kg   

4) 5kg   

  t1=2s ,   t2=4sمی باشد. نیروی متوسط وارد بر این جسم در بازه زمانی  t2-4t+3به صورت   SIدر 3kgمعادله سرعت جسم به جرم     -65

 چند نیوتن است؟
1 )5/1                              2 )3                                3 )5/4                                  4 )6 

 SIتکانه آن در  یبزرگ ،برابر شود 16انرژی جنبشی آن ،در حال حرکت است، اگر بدون تغییر جرم  8m/sبا سرعت  5kgجسمی به جرم     -66

 چقدر افزایش می یابد؟ 

1 )81                               2 )121                             3 )161                                4 )211 

سرعت آن   t2=tبه سمت باال باشند و در زمان 6m/sسرعت جسم  t1=3sکنیم. اگر در زمان  را به باال پرتاب می mجسمی به جرم     -67

4m/s  ،به سمت پایین باشدt ک(دام است؟g=10 m/s2) 
1 )4                                2 )5                                  3 )6                                   4 )7 
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جسمی بر حسب فاصلۀ آن از سطح زمین به صورت زیر است. وزن جسم در سطح زمین بر حسب بخشی از نمودار نیروی گرانشی وارد بر     -68 20

 (= شعاع زمین Reنیوتون کدام است؟)

1 )45     

2 )396

35
 

3 )7/2     

4 )5 

A 4وزن جسمی در سطح سیارۀ     -69

3
باشد، شعاع  Bسه برابر چگالی سیارۀ  A است. اگر چگالی سیارۀ  Bوزن همان جسم در سطح سیارۀ  

 است؟ Aچند برابر شعاع سیارۀ  Bسیارۀ 

1 )1

4
    2 )4        3 )4

9
           4 )9

4
 

برابر و حجم آن  2کنیم تا به زمین برخورد کند اگر همین جسم را در سیاره ای که جرم آن  متری سطح زمین رها می 20جسمی را از فاصله     -71

 کرد؟ ثانیه دیر تر به سطح سیاره برخورد میکردیم تقریباُ چند  برابر زمین بود رها می 8
1)1                                  2)2                                 3)8/1                                   4)4/1 

شود. هم چنین دارای بار  مثبت می  D   ،Bبه   Bدارای بار مثبت و با مالش   A   ،Cبه   Cبا بار خنثی داریم ؛ با مالش   A , B , C , D  چهار جسم    -71

شود و دارای بار ....... می  Aمالش دهیم ،   Bرا با   Aقرار دارد. اگر   C و   Aبین   D دانیم که در سری الکتریسیته مالشی این چهار جسم ، می

 شوند .)به ترتیب از راست به چپ(.... میها در ابتدا .... اگر آن را به الکتروسکوپی که بار مثبت دارد نزدیک کنیم، ورقه
 از هم دور  –( مثبت 2                       به هم نزدیک –( مثبت 1

 از هم دور –( منفی 4                        به هم نزدیک -( منفی 3

 دهیم. سپس از طریق سیمی، کره فلزی بزرگتماس می cm 3یک کره فلزی بدون بار به شعاع  ارا ب cm 3یک کره فلزی باردار به شعاع     -72

 الکترون از زمین به کره منتقل شود، بار اولیه کره بزرگتر کدام است؟ 1010×4کنیم. اگر در این صورت تر را به زمین متصل می

  (e=1/6 ×10-11 ) 

1 )+11 𝑛𝐶                      2)−11 𝑛𝐶                      3 )+12/8  𝑛𝐶                      4 )−12/8  𝑛𝐶 

را عوض شود، در این حالت   q3و   q2نیروی الکتریکی خالص وارد بر هریک از بار ها در شکل مقابل صفر است. درصورتیکه جای بار های     -73

 است؟ q3 د بر بار چند برابر اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وار q2 اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار 

1 )9                                   2 )1

9
 

3 )3                                   4 )1

3
 

 دهیم. برایند نیروهای وارد بررا مطابق شکل روی راس های یک مثلث قائم الزاویه قرار می q3>0و   q1=3μC, q2=6μCبار های     -74

q3،  مطابق شکل الف است. در صورتی که بار مثبت x را ازq1  جدا کنیم و بهq2  اضافه کنیم و سپس با استفاده از یک دستگاه ، بار ثانویه

 چند  میکروکولن است؟  𝒙  شود.مطابق شکل ب می q3را قرینه کنیم ، برایند نیرو های وارد بر  q1روی 
1 )1                       

2)4                 

3)5/1                      

4 )2 
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اند. اگر برایند میدان های الکتریکی حاصل ای ثابت شدهو در دو سر قطر دایره x-yمطابق شکل در صفحۀ  q2و  q1=+12 μCدو ذرۀ باردار     -75 20

بر حسب میکروکولن و همچنین شعاع دایره بر حسب متر به ترتیب کدام   q2باشد،   SIدر   j⃗ 20+از این دو ذره در راس مثلث برابر 

 (k=1×101N.m2/C2است؟)

1 )4√3  ،61     

2 )4√3  ،121 

3 ) 12√3  ،61     

4 )12√3  ،121 

 چند سانتی متر است ؟  rبر حسب فاصله از آن مطابق شکل زیر است .   qنمودار تغییرات میدان الکتریکی ناشی از بار     -76

1)  11

3
                  

2) 31                     

3 )41                  

4)  11

3
 31یا   

را به ترتیب از راست به چپ  Cو  Bو  Aبا توجه به خط میدان الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر کدام گزینه عالمت بارهای نقطه ای      -77

 درست نشان می دهد؟

 مثبت منفی (1

 منفی مثبت مثبت (2

 منفی مثبت منفی (3

 مثبت منفی مثبت (4

به اندازۀ  ACرا در میدان الکتریکی یکنواخت موازی ضلع  BCو  ABبه ترتیب مسیر های   q=+5 μCای با بار الکتریکی مطابق شکل، ذره    -78

E=5×105 N/C کند. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی این ذره در نقاط حرکت میA   وC نانو ژول باشد، سوی میدان   13  و8 تیب برابر به تر

sinبر حسب نانو ژول کدام است؟) Bالکتریکی و انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در نقطۀ  37° =0/6) 

   9/8و  (1

 9/8و   (2

  11/2و    (3

   11/2و  (4
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کنیم. در صورتی که ذره پس از رها شدن به ذره ای با بار الکتریکی نامشخص را در فاصله یکسان از دو صفحه، همانند شکل زیر ثابت می    -79 20

 ؟ ) از گرانش زمین صرف نظر کنید (باشدنمیسمت راست شروع به حرکت کند ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح 

بار الکتریکی مثبت باشد ، به سمت مکان هایی با پتانسیل الکتریکی (در صورتی که ذره دارای 1

 کمتر حرکت خواهد کرد.

(در صورتی که ذره دارای بار الکتریکی منفی باشد ، به سمت مکان هایی با پتانسیل الکتریکی 2

 بیشتر حرکت خواهد کرد.

با حرکت در جهت میدان الکتریکی ، انرژی پتانسیل (در صورتی که ذره دارای بار الکتریکی مثبت باشد ، پس از رها شدن و 3

 یابد.الکتریکی آن کاهش می

(در صورتی که ذره دارای بار الکتریکی منفی باشد ، پس از رها شدن و با حرکت در خالف جهت میدان الکتریکی ، انرژی 4

 یابد.پتانسیل الکتریکی آن افزایش می

متصل  ،اردقرار دعایق  هیپا یرو ی کهظرف مکعب شکل فلز ی به سقف یکقیعا نخ لهیبار مثبت به وسبا  یباردار یمطابق شکل کره فلز    -81

 ؟ باشدی م حیصح الکتریکی کره لیپتانسو در مورد بار  نهیکدام گز ،شود اگر نخ پارهشده است 
1 )𝑉 = 1     ,   𝑞 = 1 

2 )𝑉 ≠ 1     ,   𝑞 ≠ 1 

3 )𝑉 ≠ 1     ,   𝑞 = 1 

4 )𝑉 = 1     ,   𝑞 ≠ 1 
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 باشند؟ با توجه به جدول زیر چند مورد از موارد زیر صحیح می    -81 20

 است. Hعدد اتمی  انگرینما Fو   I( اختالف عدد اتمی الف

 آید.به دست می  Na3Cو   Na2Bهای با سدیم ترکیب Cو  B( از واکنش ب

 .ابدییها کاهش مخاصیت نافلزی عناصر افزایش و شعاع اتمی آن Dتا  A( از ج

حالت فیزیکی در دمای اتاق و تمایل به  Hو   B ،Cهای مشترک عناصر ( ازجمله ویژگید

 اشتراک گذاشتن الکترون است.
 مورد 4( 4                         مورد                   3( 3              مورد                        2( 2          مورد                            1( 1

 فلزات اصلی است( ءجز 𝐗درست است؟ )عنصر   𝐗باشد، کدام مورد درباره فلز   𝐅𝐞𝐎مشابه بار کاتیون    +𝐗𝐧چنانچه بار کاتیون    -82
 یابد.پذیری به ترتیب کاهش و افزایش می( در گروه این عنصر، از باال به پایین، شعاع اتمی و واکنش1

2 )n در دورۀ چهارم جدول تناوبی باشد. 12های الیۀ چهارم عنصر گروه تواند تعداد الکترونمی 

 کند.که در واکنش با کلر گرما آزاد می باشداز فلزات قلیایی  تواندمی ( این عنصر3
 باشد. 86 تواندیعنصر م نیا یعدد اتم( 4

 ست؟ازیر  ۀجملنظر درستی یا نادرستی مشابه  چند جمله از    -83

 «.شودالکترون دارد ساخته می 2زیرالیۀ خود،  3اغلب الکترودهای مورد استفاده در سلول الکترولیتی، از عنصری که در »

 آمده چگالی بیشتری دارد.دستماده اولیه مصرفی نسبت به فلز منیزیم به ،فلز منیزیم ۀبرقکافت برای تهیدر فرایند  الف(

 روند برقکافت آب به ازای عبور مقدار معینی الکترون حجم گاز اکسیژن تولیدشده از هیدروژن بیشتر خواهد بود. در ب(

 کاهش دهد. 587℃شود که دمای ذوب آن را می افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید خالص باعث ج(

 جای گاز خطرناک هیدروژن از گاز مرداب استفاده کرد.توان بهشده میهای سوختی تازه طراحیدر سلول د(
 مورد 4 (4                               مورد 3 (3                         مورد 2 (2                          مورد 1 (1

با استفاده از  حاوی مواد الکترولیت نیم سلول سمت چپ است،که  Aبا حذف چند مورد از مواد ذکرشده در ستون  به شکل زیر دقت کنید.    -84

سمت راست  نیم سلول ( سولفات به عنوان الکترولیتIIمس ) ۀماد

توان یک سلول گالوانی تشکیل داد؟ و اگر جهت حرکت الکترون ها می

( سولفات نقش کدام الکترود IIدر شکل زیر برعکس شود ،محلول مس )

 کرد؟ را ایفا خواهد
 کاتد –مورد  2( 2   کاتد –مورد  4( 1

 آند –مورد  4( 4   آند –مورد  2( 3

 است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر،     -85

 شود.های جلوی خودرو از گازهای نجیب استفاده میالف( در تولید المپ چراغ

 .رسندیم بیگاز نج داریپا شیبه آرا شهیهم یاصل یحاصل از فلزها ونی( کاتب

 .شودیو سطح آن کدر م رودیم نیاز ب یدر مجاورت هوا به آرام میفلز سد یانقره یج( جال

 با هیدروژن واکنش دهند. C° 300توانند در دمای کمتر از عنصر می 3ها، د( در میان هالوژن

ۀ های الیرود، برابر با تعداد الکترونکار میدر عنصری که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی به l=  2و   l=  0ه( اختالف تعداد الکترون با 

 ظرفیت منگنز است.
 مورد 1( 4            مورد 2( 3               مورد 3( 2               مورد 4( 1

 

17 16 15 14 
 دوره

 گروه

D C B A 2 

H G F E 3 

L K J I 4 

 Aستون 

4FeSO 

2ZnCl 

3AlCl 

4MgSO 

3AuCl 

4PtCl 
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 جدول تناوبی به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ 4های الف تا ج درمورد عناصر ردیف پاسخ درست پرسش    -86 20

توانند در پیوند اشتراکی با تعداد عناصری که می الکترون وجود دارد 2ها آرایش آفبای آن در آخرین زیرالیۀالف( اختالف تعداد عناصری که 

 شرکت کنند؟

 رسند؟به آرایش گاز نجیب می الکترون 3 گرفتن کمتر از با پر است چند برابر عناصری است کهنیمهآخر آن ها  ۀب( تعداد عناصری که زیرالی

 کنند؟الکترون هستند چند برابر عناصری است که از قاعده آفبا پیروی نمی 2زیرالیه حاوی  4ز ج( تعداد عناصری که دارای بیش تر ا
1 )6 – 2 – 1  2 )6 – 3 – 1    3 )7 – 2 – 2           4 )7 – 3 – 2  

مول یون هیدرونیوم در برقکافت  8هایی که باعث تولید اگر تعداد الکترون ،کافت استقمنیزیم از بر ۀتهیمربوط به  باتوجه به شکل زیر که    -87

توان از گاز کلر تولیدشده پر متر مکعب را میسانتی 20چند بشکه به حجم  شود را در واکنش کلی برقکافت منیزیم به کار بگیریم،آب می

 بگیرید.( در نظر  STP)شرایط را کرد؟

1 )224 

2 )4481 

3 )448 

4 )2241 

 عبارت زیر است؟ برخالف کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی،    -88

 «شودسمی نیز تولید می سلول خورشیدی به صورت مایع،گازی بی بو و ۀبرای تهیه عنصر اصلی سازند»
 .صورت سنگ معدن وجود ندارده ب فوالد الزم برای تولید قاشق، (1

 .رابطه معکوس دارند یریپذواکنشنقطه جوش و  ۀدرهالوژن ها دو مؤلف (2

 .شودمینگهداری  آبزیاد در و اشتعال پذیری  پذیریواکنشفسفر سفید به دلیل  (3

 .سطح صیقلی داشته و همانند گوگرد فاقد رسانایی الکتریکی است سوم جدول تناوبی، ۀشبه فلز موجود در دور (4

 کدام مورد درست است؟    -89
 بوده است. یلیفس یهااز سوخت شتریب ر،یاخ یهاسال( درصد رشد استخراج و مصرف فلزها در 1

 شود.ها به یکدیگر سبب تغییر و بهبود خواص مواد می( بیشتر اوقات گرما دادن به مواد و افزودن آن2

 میلیارد تن مواد معدنی در جهان استخراج و مصرف شود. 71، حدود 2131شود که در سال بینی می( پیش3

مدیون شناخت و دسترسی به فوالد و پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی که از موادی به نام رساناها ( گسترش صنعت خودرو 4

 شوند، مبتنی است.ساخته می

 های گالوانی ساخته شده از این عناصر درست است؟با توجه به نیروی الکتروموتوری عناصر زیر، کدام مورد دربارۀ سلول    -91
E°(Pt2+

(aq)/Pt(s)) = 1/2      E°(Zn2+
(aq)/Zn(s)) = −1/76    E°(Fe2+

(aq)/Fe(s)) = −1/44    
 E°(Au3+

(aq)/Au(s)) = 1/5    E°(Sn2+
(aq)/Sn(s)) = −1/14 

  (1-gr.mol 111=Sn50
  ، 117=Au71

  ، 56=Fe ، 65=Zn ، 115=Pt78
 ) 

 است. 2برابر است، نسبت تغییرات غلظت مولی عناصر تیغۀ کاتد و آند،  V94/1 آن( در سلولی که اختالف پتانسیل 1

 ، عنصری واسطه است.آنهایی که کمترین اختالف پتانسیل را دارند، عنصر موجود در تیغۀ آند ( فقط در یکی از سلول2

 شود.می الکترون مبادله 19/27×2311گرم از تیغۀ آند، 5/97( در سلولی که بیشترین اختالف پتانسیل را دارد، به ازای کاهش جرم 3

 به جرم تیغۀ کاتد اضافه گرم394مول الکترون،  6است، به ازای تبادل  V64/1 آنهایی که اختالف پتانسیل از سلول ( در یکی4

 شود.می

 

 
 محل انجام محاسبات



17 
 

07

00

ای غهدهد، و با توجه به این که با قرار دادن تیواکنش را در سری الکتروشیمیایی نشان میبا توجه به جدول زیر که ترتیب قرارگیری چند نیم    -91 20

 افزایش یافته، مشخص کنید چند مورد از موارد زیر همواره درست هست؟ 38℃به  25℃، دمای محلول از  4CSOدرون محلول  Mاز فلز 

 است.  E<B<D<M<C<A( ترتیب قدرت اکسندگی فلزها به صورت : الف

 کند.تغییری نمی قرار دهیم، دمای محلول NO E)3(2را در محلول  Mای از فلز ( در صورتی که قطعهب

  :پذیر استانجام ش زیرواکن پذیر باشد،انجام  D2++M → M2++D( اگر واکنش ج
M2++E → E2++M  

 → A2++M    تغییر دمای ناشی از واکنشاز  A2++D→D2++A( تغییر دمای ناشی از واکنش د

M2++A .بیشتر است 
  3( 4                              2( 3                        1( 2           ( صفر             1

ها و در چند تا از آن باشند های مرکزی با هم برابرها عدد اکسایش اتمند جفت ترکیب وجود دارد که در آننامبرده شده، چهای در ترکیب    -92

 دارد؟𝐂𝐇3𝐂𝐥  حداقل یک اتم اکسایش برابر با عدد اکسایش اتم مرکزی

 «اوزون – اکسیدتریگوگرد – اکسیددینیتروژن – آمونیاک – کربنات یون – سولفات یون – نیترات یون – فسفات یون»

 6 –جفت  4( 4             6 –جفت  3( 3    5 –جفت  4( 2     5 –جفت  3( 1

 طور متفاوتی با عبارت زیر بیان شده است ؟به  M – Nکدام موارد در ارتباط به نیم سلول     -93

  «بیشتر است  Nاز قدرت کاهندگی کاتیون    Mقدرت اکسندگی کاتیون »

 از کاتد به سمت آند است. Nهای الف( جهت حرکت کاتیون

 .یابدب( جرم تیغه ای که قدرت کاهندگی بیشتری دارد به مرور کاهش می

 .گیردقرار می Nباالتر از عنصر    M( در سری الکتروشیمیایی کاهشی، عنصرج

 .بدیاد( در صورت برداشتن دیواره متخلخل، جریان عبوری از سیم اتصال، کاهش می

 د.شوکاهش، باعث روشن شدن المپ می-فقط بخشی از انرژی مبادله شده واکنش اکسایش (ه

 و( طبق قانون پایستگی جرم، جرم کاسته شده تیغه آند ، برابر با جرم افزوده شده تیغه کاتد است. 

 و، ب( الف، 4                              ه( ب، د، 3( الف، ج، هـ                      2 ، و                        د، ب( 1

باشد. در صورت اتصال آهن می –پالتین است و تیغه دوم، آلیاژ روی  –تیغه آلیاژ داریم. تیغه اول آلیاژ مس  2یک سلول گالوانی متشکل از     -94

کند و در صورت شرکت ها چقدر تغییر میمول الکترون از سیم مربوطه، مجموع جرم نیم سلول 4سلول و جابجایی سیم رابط بین دو نیم

چقدر  SHEنیم سلول  PHاست، پس از برقراری جریان الکتریکی  SHEهمان مقدار تیغه آند در سلول گالوانی ای که نیم سلول دیگر آن 

 لیتر است(. 10)حجم نیم سلول استاندارد هیدروژن برابر شود ؟می

 (g.mol-1 ; 115Pt = 64 و Cu =  56وFe =  65و Zn= ) 
  

  22/1 –گرم  261 (4                 44/1 –گرم  131( 3            44/1 –گرم  261 (2           22/1 –گرم  131( 1

 

 

 

 

 

 

 

 سری الکتروشیمیایی

A2+
(𝑎𝑞) + 2 e− → A(𝑠) 

C2+
(𝑎𝑞) +  2 e− → C(𝑠) 

D2+
(𝑎𝑞) + 2 e− → D(𝑠) 

B2+
(𝑎𝑞) + 2 e− → B(𝑠) 

E2+
(𝑎𝑞) + 2 e− → E(𝑠) 
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 درستی آمده است ؟باتوجه به جدول زیر داده های چند خانه کامالً به    -95 20

Z ویژگی ردیف
32

 73
 A

35

 81
 X

34

 79
 Y

24

 52
 

 4 11 11 8 تفاوت تعداد الکترون و نوترون 1

 7 15 17 14 شماره گروه در جدول تناوبی 2

3 
 l=1نسبت تعداد الکترون ها با 

 l = 1به 

4

7
 

8
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 +2 1 +1 -4 عدد اکسایش ترینکوچک 4

 عدد 8( 4                      عدد           9( 3         عدد                 11( 2         عدد                  11( 1  

 ها به طور متفاوتی بیان شده است؟ کدام گزینه نسبت به سایر گزینه    -96
 ترین عنصر است. همان کاهندهجدول تناوبی پذیرترین عنصر واکنش ،در میان فلزات (1

 ذخیرۀ انرژی شیمیایی را در خود دارند.سوز شود، توانایی تواند جایگزین موتورهای درونسلولی که می (2

 اند.شده جدول واقع pو  dهای ترین اعداد اکسایش مربوط به عناصری است که در دستهمتنوعبه طور کلی  (3

 دهند.ها برای کاهش آلودگی محیط زیست آن را پیشنهاد میدانها، نوعی سلول است که شیمیسلول موجود در باتری (4

 ؟صحیحی بیان شده است طورکدام گزینه به    -97

 یابد.کاهش می 223℃( در صورت افزودن کلسیم کلرید به سدیم کلرید، دمای ذوب نمک طعام 1

 گردد.تهیه می موردنظر، محلول فلز شودمیکه برای جداسازی فلزات فعال استفاده  ( در سلول الکترولیتی2

 شود.میمولکول اکسیژن تولید  ،کنداسیدی ایجاد می pHای که ، در نزدیکی تیغهآب برقکافت( در سلول الکترولیتی 3

 مند شد و باید از الکترولیت قوی بهره برد.خالص بهره آبتوان از نمی ،آب( برای تهیه سلول الکترولیتی، به دلیل رسانایی کم 4

 دوره اول به درستی ذکرشده است؟ 6در  14چند مورد از موارد زیر درباره عناصر گروه     -98

  شود.قرارگرفته در دوره چهارم این گروه، در اثر برخورد با چکش خرد میعنصر 

  در سومین عضو این خانواده، تعداد الکترون ها باl = 0  ،6  عدد بیشتر ازl = 1 .است 

  اندیی و چکش خواریدرصد عناصر موردنظر، دارای خاصیت رسانایی گرما 35بیشتر از. 

 است. 16ترین ویژگی عناصر دوم و چهارم این گروه، برابر کننده بنیادیعدد بیان مجموع 

  های با الکترون تعدادعناصری کهl = 1  است، همگی زیرالیه  10در آنها بیشتر ازd .پر دارند 

 (دو مورد4               ( چهار مورد            3         ( یک مورد             2    ( سه مورد                       1

 آمده است؟ نادرستیچند مورد در ارتباط با تغییرات شعاع اتمی عناصر دور سوم جدول تناوبی به     -99

 تایی، ارتباط مستقیم دارد.شوندۀ هر اتم برای رسیدن به آرایش هشتتعداد الکترون تبادل ها باتغییر شعاع اتم 

 های فیزیکی مشابه فلزهاست. بیشترین اختالف میان شعاع اتمی، بین یک فلز و نوعی عنصر با تمام ویژگی 

  رنگ از جدول تناوبی است. پذیر و همواکنشدو عنصر کمترین اختالف میان شعاع اتمی، بین 

  ت.استر این گروه پذیرعنصر فلزی واکنش دوکمترین میزان اختالف شعاع میان فلزات، بین 

 .به صورت کلی اختالف میان شعاع اتمی فلزات بیشتر از نافلزات است 

 سه مورد (4                    ( چهار مورد       3               ( یک مورد        2                  ( دو مورد       1
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تولید  HYدهد. در صورتی که جرم طور کامل واکنش میگرم آب مایع به 54با  XY4گرم از  285رو،  روبه موازنه نشدهباتوجه به واکنش     -111 20

، چند الکترون با عدد Yکدام است و اتم  اشغال در حال  ۀزیرالی ،Xتولید شده باشد، در آرایش آفبای اتم  𝐗𝐎2برابر جرم  825/1شده 

 ( =H 1و   = g.mol-1 ; 16O( ).عدد است 26برابر با  Xی دارد؟ )تعداد نوترون ها 1کوانتومی فرعی 

XY4    (l)+ H2O (l) → XO2(S)+HY (l)   

1) 3𝑑2- 11                      2) 3𝑑3 - 11                     3) 3𝑑2- 11                           4) 3𝑑3 - 11 

داریم. مولکول هالوژن واکنش پذیرتر با دومین  STPلیتر در شرایط  16/20های دو هالوژن اول جدول تناوبی، به حجم مخلوطی از مولکول    -111

تثناء با دهند. اگر هر دو عناصر اسطور کامل واکنش میعنصر استثناء قائده آفبا و مولکول هالوژن دیگر با اولین عنصر استثناء قائده آفبا به

تقریب چند درصد جرمی از مخلوط اولیه را گرم باشد، به 8/140 های پایانفیت کمتر خود در واکنش شرکت کنند و مجموع جرم فراوردهظر

 52و جرم مولی عناصر استثناء به ترتیب:  5/35و  11ها به ترتیب: اتم هالوژن دهد؟ )جرم مولی مولکولتر تشکیل میهالوژن با شعاع بزرگ

 مول است(برگرم 64و 

 درصد 35( 4                   درصد         21( 3        درصد                65( 2       درصد                 79( 1

 ؟اندذکرشده نادرستیبهکدام موارد در رابطه با دوره سوم جدول تناوبی     -112

 یابد. شده از آنها همواره افزایش میهای تشکیل( با کاهش عدد اتمی فلزات این دوره، شعاع یونالف

 پذیری را دارد.( عدد اتمی عنصری از دوره سوم که کمترین شعاع را دارد، بیشتر از عنصری است که کمترین واکنشب

 ری که جال و درخشندگی دارند است.خواری ندارند کمتر از تعداد عناص( تعداد عناصری از این دوره که خاصیت چکشج

  .پر استشده نیمههای اشغالدرصد زیرالیه 25شود، داری میسوزد و زیر آب نگهکه در اثر برخورد با هوا می( در عنصری د

 ، برابر با تعداد شبه فلز)ها( است.قرار گیرنداستفاده مورد توانند در المپ جلوی خودروها ( تعداد عنصر)ها(یی از این دوره که میهـ

 د – ب – هـ( 4                       د – ج – ب( 3                  د – ج – الف( 2                ب – الف – هـ( 1

  شود؟مبادله میگرم سوخت، چند الکترون میان مواد اکسنده و کاهنده،  5/16اکسیژن، به ازای مصرف کامل  – در سلول سوختی پروپان    -113

 (H=1 . C=12  ; g.mol-1)(سوختی را کامل در نظر بگیرید.بازده سلول )    
1 )2411 × 816/1                     2 )2411 × 515/4               3 )2311 × 615/31                  4 )2311 × 435/29  

AgNO3(aq) در یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از     -114
های آندی و کاتدی آن واکنشزیر، نیم نشدۀموازنهداریم که در دو واکنش  

تولیدشده به  ۀمانده و وزن نقرمحلول باقی pHمول الکترون از آن عبور کند،  3/0لیتر بوده و  3اگر حجم الکترولیت برابر  اند.نوشته شده

 (Ag= 108 g.mol-1) محلول اولیه را خنثی در نظر بگیرید. pHگرم است؟ )تقریب، برابر چند 

𝐴𝑔+
(𝑎𝑞)

+ 𝑒− → 𝐴𝑔(𝑠) 

𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔)
+ 𝐻+

(𝑎𝑞) + 𝑒−  

1 )1 – 4/32                       2 )5/1 – 8/11                  3 )5/1 – 4/32                        4 )1 – 8/11  

 درست است؟ «اکسیژن-هیدروژن»سلول سوختی بارۀ در موردچند  ،در میان موارد زیر    -115

 های آند و کاتد باید برای عبور مواد حالت متخلخل داشته باشند. تیغه( الف

 منفی است.با بار  یواکنش انجام شده در قطبمربوط به نیم °Eآن برابر  emf( ب

 .دندهواکنش می ، در شرایط استاندارد بدون انفجاراکسیژنو هیدروژن  های( گازج

 کنند.به سمت کاتد مهاجرت میکننده غشای مبادلهبا عبور از  ،هاپروتون انندهمها الکترون( د

 سوز است.درصد بیشتر از سوزاندن همان گاز در موتورهای درون 40بازدهی سوزاندن گاز هیدروژن در آن،  (هـ
1 )1                                 2 )2                                3 )3                                     4 )4 
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کنیم. بعد از اتمام واکنش، موالر هیدروکلریک اسید وارد می 8/0لیتر محلول میلی 400گرم را در  6مخلوطی از آلومینیم و مس به جرم 20    -116

ه است و چند گرم مس در مخلوط یابد. درصد مولی آلومینیم در مخلوط اولیه چقدر بودکاهش می mol.L-1 2/0غلظت موالر محلول به 

 (Al:27 . Cu:64 ;g.mol-1).( شود یپوشز تغییر حجم محلول چشموجود دارد؟ )فرآوردۀ واکنش، کلرید فلز و گاز هیدروژن است. ا

1 )1/57 – 84/3                 2 )1/57 – 76/2                 3 )4/71 – 84/3                     4 )4/71 – 76/2 

ثانیه، چند گرم گاز اکسیژن  72از  پساست.  STPدر شرایط  1L.min⁻  56 گرم آب، سرعت تولید گاز هیدروژن 10 کافتقبر فرایند در    -117

 (O:16 . H:1 ;g.mol-1است؟ ) نشدهکافت شود و چند درصد آب برقتولید می
1 )48 - 61                       2 )96 – 41                      3 )48 - 41                            4 )96 – 61 

 با شده است. وین تولیدلک 273اتمسفر و  4لیتر گاز کلر در فشار  2/11در این سلول  .ر بگیریدنظ کافت سدیم کلرید مذاب را درقفرایند بر    -118

روژن به دآهن( که به ازای تولید هر گرم گاز هی-ی )هیدروژناین تعداد الکترون در سلول گالوان، اگر های مبادله شدهتعداد الکترونتوجه به 

 ؟شودو طی این فرایند چند گرم سدیم تولید می ، مصرف شود، این سلول چند ثانیه کار خواهد کرددقیقه زمان نیاز دارد 1

(𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 ; 23 Na = 56 و Fe =  5/35وCl =    1و H = ) 

1) 241 - 92                     2) 121 - 92                     3) 241 - 46                          4) 121 - 46 

 است؟ نادرستهای تعدادی از عناصر جدول تناوبی است. چند مورد یون ۀسمت انتهایی آرایش الکترونی فشردموارد داده شده، ق    -119

Yب(    X+:3d5آ(  +3 :2s22p6    )پM2+:3d10 

Nت(  +3 :3s23p6    )ثT-:2s22p6    )جZ-: 3s23p6 

 تر است.بیش Tاز  Z پذیری  و واکنش Mاز  Yپذیری عنصر  الف( واکنش

 باشد. تر میبیش Tاز  Yو شعاع یونی  M  از  X( شعاع اتمی عنصر ب

N  ،1و  Y( اختالف عدد اتمی عناصر ج

3
 ست.ا Xعدد اتمی عنصر  

 درصد فلزات داده شده، جزو فلزات واسطه هستند. 75د( 
1) 3     2 )4        3 )2           4 )1 

 اند؟رو، چند مورد از موارد ذکرشده به درستی آمدهباتوجه به ساختار آلی روبه    -111

 است.  1های کربن در آن برابر عدد  جمع عدد اکسایش همه اتم( الف

 شود.  میهای عاملی هیدروکسیل، استری و آمیدی دیده  ب( در آن گروه

 شود. نمایش داده می C11H10NO3ج( فرمول شیمیایی این ساختار به صورت 

 های کربن وجود دارد. نوع عدد اکسایش مختلف برای اتم 5د( در کل این ساختار، 

ـ( در اثر سوختن   شود.  کره می در شرایط استاندارد وارد هوا CO2لیتر  370، به تقریب  گرم از این ماده 306ه

(g.mol-1 ; 12 C = 16و O =  14وN =    1و H = ) 
 مورد  1( 4مورد                                4( 3مورد                           3( 2     مورد                      2( 1
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