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9797  مهر ماهمهر ماه  2020آزمون آزمون  
تجربيتجربي  دوازدهمدوازدهماختصاصي اختصاصي 

سؤال سؤال   140140  ::آزمونآزمون  اختصاصياختصاصي  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقيقهدقيقه  150150  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

 نام درس
تعداد 
 سؤال

گويي زمان پاسخ ي سؤال شماره

دقيقه 10 81-90 10 زمين شناسي
دقيقه 15 91-100 10 3رياضي 
دقيقه 10125-110 10 1رياضي  111-120 10 1رياضي  –) گواه(ن شاهد آزمو

دقيقه 15 121-140 20 3شناسي  زيست
دقيقه 15 141-160 20 1شناسي  زيست

دقيقه 16125-170 10 3فيزيك  171-180 10 3فيزيك  –) گواه(ن شاهد آزمو

دقيقه 18115-190 10 1فيزيك  زوج كتاب فيزيك پايه 191-200 2فيزيك 
دقيقه 10 201-210 10 3شيمي 

دقيقه 21120-230 20 1شيمي  زوج كتاب شيمي پايه 231-250 2شيمي 
ـــــ 294-298 -نظرخواهي حوزه

دقيقه 150ـــــ 140جمع كل

الفبا حروف ترتيب به طراحان 

آرين فالح اسدي –بهزاد سلطاني  –مهدي جباري  شناسي زمين

 نيـاك  كيـا مقـدس   –علـي مرشـد    –افشين گلسـتاني   –يغما كالنتريان  –مصطفي كرمي  –ميثم فالح  –اصغر شريفي  علي –عطيه رضاپور  –رضا ذاكر  –انوند مهدي بير –رضا آزاد  رياضي
  زاده  سهند ولي –سروش موئيني  –ميالد منصوري  –مهدي مالرمضاني 

سـيدمحمد سـجادي –رضا ستارپور  –محمد رضائيان   –شاهين راضيان  –مسعود حدادي  –شايق  علي پناهي –ررضا پاشاپوريگانه امي –توحيد بابايي –اله امرايي  روح –عليرضا آروين  شناسي زيست
 دوالبي  عليرضا نجف –سينا نادري  –بهرام ميرحبيبي  –سروش مرادي  –مهرداد محبي  –سيدپوريا طاهريان  –فاضل شمس  –محمد شاكري 

محمدعلي عباسي –وحيد صفري  –اميررضا صدريكتا  –ابوالفضل خالقي  –فرهاد جويني  –محسن پيگان  –اميرحسين برادران  –عباس اصغري  –محمد اسدي  –فرد  خسرو ارغواني فيزيك
 زاده  مهدي ميراب –فاروق مرداني  –مصطفي كياني  –بهادر كامران  –نژاد  محمدامين عمودي

شيمي
آبـادي مصطفي رسـتم  –پور  سهند راحمي –نژاد  ايمان حسين –زاده  شهرزاد حسين –مسعود جعفري  –مجيد بيانلو  –اميرعلي برخورداريون  –شهرام اميرمحمودي   –سيدسحاب اعرابي 

متـين هوشـيار –سعيد نوري  –دانيال مهرعلي  –روفي اميرحسين مع –عرفان محمودي  –مرتضي كاليي  –امامي  علوي مسعود –االسالمي  عليرضا شيخ –پور  مبينا شرافتي –مهران رنجبر 
محمدرضا يوسفي

يراستارانو و گزينشگران

مسئول درسگروه ويراستاريويراستار استادمسئول درسگزينشگرنام درس
مستندسازي

روزبه اسحاقيان   مهدي جباري مهدي جباري شناسي زمين
اكبري ليدا علي آرين فالح اسدي – صادقي سحر – بهزاد سلطاني پور سميرا نجف

 حسين اسفيني  اصغر شريفي علي اصغر شريفي علي رياضي
فرزانه دانايي علي مرشد –محمدجواد محسني  –فروشان  ايمان چيني –مهدي مالرمضاني  مهرداد ملوندي

 حميد راهواره فرد اميرحسين بهروزي علي كرامت شناسي زيست
اكبري ليدا علي سارا رضايي  –اميررضا پاشاپوريگانه  –محمدمهدي روزبهاني  –بي مهرداد مح مازيار اعتمادزاده

 اميرمهدي جعفري –عرفان مختارپور –كفش  حميد زرين بابك اسالمي اميرحسين برادران اميرحسين برادران فيزيك
الهه مرزوق نژاد محمدامين عمودي –اميررضا صدريكتا  

الهه شهبازي پور مبينا شرافتي –متين هوشيار  –علي دانيال مهر – امامي مسعود علوي –اميرحسين معروفي آبادي مصطفي رستم رپو سهند راحمي مسعود جعفري شيمي

زهراالسادات غياثيمدير گروه
اسدي آرين فالحآزمون دفترچهمسئول 

بريليدا علي اك: مسئول دفترچه -مريم صالحي: مدير گروه مستندسازي و مطابقت مصوبات
حميد محمديناظر چاپ
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است؟ بيان شده» ها كهكشان«تري از  تعريف كاملدر كدام عبارت  -81
.اند ها كه طي انفجاري بزرگ تشكيل شده اي تنها از گاز و اجرام آسماني مثل ستاره توده) 1
.اند اي از گاز، غبار و ميلياردها جرم آسماني كه تحت تأثير نيروهاي گرانش متقابل كنار هم جمع شده توده) 2
.اند تشكيل شده ياردها ستاره و سياره كه طي انفجارهاي كوچكميلي) 3
.اند تعدادي از اجرام مختلف كه تحت تأثير نيروهاي گرانش متقابل كنار هم جمع شده) 4

.گردند مي. . . به دور . . .  در مدارهايي سياره . . . براساس نظرية بطلميوس  -82
دخورشي –بيضوي  – 5) 2زمين –اي  دايره – 5) 1
خورشيد –بيضوي  – 7) 4زمين –اي  دايره – 7) 3

سال زميني باشد، فاصلة سياره از خورشيد برابر با چند 250اي به دور خورشيد برابر با  گردش سيارهدو دور كه زمان  در صورتي -83
واحد نجومي خواهد بود؟

1 (7 2 (5  3 (6 4 (25 
ي زير نسبت به بقيه جديدتر است؟ها يك از پديده رخداد كدامدر فرايند تكوين زمين  -84

هاي متعدد فوران آتشفشان) 2  ها تشكيل اقيانوس) 1
هاي رسوبي فرسايش و تشكيل سنگ) 4 كره هاي سنگ حركت ورقه) 3

؟استفاده كرد توان ميدر راديومتري را عناصر راديواكتيو  كدام ويژگي -85
.دنكن يها نسبت به يكديگر را مشخص م تقدم و تأخر وقوع پديده) 1
.صورت مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاشي هستند به) 2
.شوند پس از فروپاشي به عناصر ناپايدار تبديل مي) 3
.ها مؤثر است عوامل خارجي مانند گرما و فشار بر آن) 4

است؟ بوده دورهرو در كدام  فسيل روبه اولين پيدايش -86
پالئوزوييك) 1
سنوزوييك) 2
سيلورين) 3
كامبرين )4

؟رخ داده استشناسي  هاي زمين ترتيب در كدام دوره بهها  آنو تنوع دايناسورها پيدايش  -87
ترشياري –ژوراسيك ) 4 ژوراسيك  –ترياس ) 3 ژوراسيك  –كرتاسه ) 2 ترياس  –ترشياري ) 1

يك از مراحل چرخة ويلسون است؟ دهندة كدام شكل زير نشان -88
مرحلة گسترش) 1
شدگيمرحلة باز) 2
شدن مرحلة بسته) 3
مرحلة برخورد) 4

؟شمالي و جنوبي زمين استدرجه در نيمكرة  5/66درجه تا  5/24 هايمدار بين مناطقويژگي  ازكدام مورد  -89
.گراد است درجة سانتي 20دماي هوا در اين مناطق بيش از ) 1
.ق فقط فصل زمستان وجود دارددر اين مناط) 2
.ردوجود داطق ابر سطح زمين در اين مند خورشيتابش عمودي امكان ) 3
.دنشو مي ديدهدر اين مناطق چهارفصل سال ) 4

تابد؟ السرطان تا استوا عمود مي گيرد كه خورشيد بر مدارهاي رأس زمين در موقعيتي قرار مي ،از سال چه زمانيدر  -90
اول پاييز) 4 اول بهار) 3 فصل زمستانطول ) 2 فصل تابستانطول ) 1

دقيقه 10 :ي وقت پيشنهادآفرينش كيهان و تكوين زمين
25تا  10هاي  صفحه: شناسي زمين
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محل انجام محاسبات 

2تابع  -91 x
y x

x
  در دامنة خود چگونه است؟

اكيداً نزولي )2صعودياكيداً  )1
غيريكنوا )4 هم صعودي و هم نزولي )3

2نمودار تابع  -92 1y x x  به كدام صورت است؟

1( 

y

x2( 

y

x3(

y

x4( 

y

x

2تابع  -93 23 3f (x) x kx k    2بازة در[ , )   حدود . صعودي استk كدام است؟
1( k 12   2( k 12  3( k 12 4( k 12

3هاي معادلة  در مورد ريشهكدام گزينه  -94 2x x   درست است؟
فقط يك ريشة مثبت )2  فاقد ريشه )1
العالمه دو ريشة مختلف )4  فقط يك ريشة منفي )3

xازاي  به -95 [a,b]،  21تابع 2 7 2 10 0 4f {( , x ),( , x),( ,x )}     ترين مقدار  بيش. يك تابع صعودي استb a كدام است؟
1( 3 2( 4 3( 1 4( 2 

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي56تا  47هاي  صفحه: 2رياضي  /117تا  94هاي  صفحه :1رياضي  /10تا  1هاي  صفحه: 3رياضي 
تابع

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
.خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفرياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
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محل انجام محاسبات 

3اگر دامنة تابع  -96 2f (x) x    1بازة 3[ , ] رد آن بهصورت  باشد، ب[a,b] حاصل . باشد ميb a كدام است؟
1( 28 2( 32 3( 18 4( 22 

3تابع  ،mازاي چند مقدار صحيح  به -97 1
4

xm
f(x) ( )


 نزولي است؟

mهيچ مقدار )4 3 )3 2 )2 1 )1

2باشد، دامنة تابع  R آن دامنة ونزولي  fاگر تابع  -98 1y f ( ) f ( x )   كدام است؟
1( ( , ] [ , )3 1    2( [ , ]1 3

3( ( , ] [ , )1 3    4( R

صورت به fتابع ضابطة اگر  -99

2

2

6 5 3
4 8 2 35 5

6 8 2

x x , x

f (x) x , x

x x , x

   

    

    

fاي كه در آن  ترين بازه گاه طول بزرگ آن ،باشد (x)

اكيداً صعودي است، كدام است؟
1( 2  2( 5  3( 6 4( 3 

1اكيداً صعودي و  fاگر تابع  -100 0f ( )  3  گاه دامنة ، آنباشد(x x)f (x)  برابر(a,b)R حاصل . استa b كدام است؟
2 )4  -1 )3  صفر )2  1 )1

 

 
 

است؟ نادرستكدام گزينه  -101
1( N (W Z)   2( (Q N) W 3( Z N W  4( W (Z Q) 

1ند تا از موارد زير، زيرمجموعة چ -102 2[ , ) هستند؟
1 2 1 2 1 2 1 2[ , ) , { } , ( , ] , ( , ) , { , }    

1( 1  2( 2 3( 3 4( 4 
آمـوزان ايـن نفـر از دانـش   3اگر . نفر عضو هر دو تيم هستند 7بال و تيم واليعضو نفر  20نفر عضو تيم فوتبال،  18در كالسي  -103

است؟ نادرستام كدكالس عضو هيچ تيمي نباشند، 
.نفر فقط عضو يك تيم هستند 24 )2 .اند فوتبال تيم نفر فقط عضو 11 )1
.نفر حداكثر عضو يك تيم هستند 27 )4 .نفر عضو تيم فوتبال نيستند 13 )3

هدقيق 25:  )گواه+ طراحي (وقت پيشنهادي 27تا  2هاي  صفحه: 1رياضي 
الگو و دنباله  مجموعه،



 6 : ةصفحرياضي  – مهر 20آزمون -» 2«ة پروژ

محل انجام محاسبات 

كدام جمله از دنباله برابر صفر است؟ . جملة هفتم نصف جملة چهارم است ،بيدر يك دنبالة حسا -104
يازدهم )4 دهم )3 نهم )2 هشتم )1

23اگر  -105 1na (k )n kn     1جملة عمومي يك الگوي خطي باشد، الگوي 8nb a n k  چند جملة نامثبت دارد؟
شمار بي )4 7 )3 5 )2 6 )1

2در يك دنبالة هندسي  -106
7 3xa   11و 9ya   15و 27a اي بين  ، چه رابطهx  وy برقرار است؟

1( y x4 1   2( y x4 1  3( x y4 1   4( x y4 1 

تر است؟ هاي توخالي آن چندتا كم ر شكل دوازدهم از تعداد دايرههاي توپ تعداد دايره ،در الگوي شكل زير -107
1( 12  
2( 36 
3 (66  
4 (78 

4در دنبالة هندسي  -108 10x,x ,x , .. .  ترتيب دو جملة اول يك دنباله حسابي باشند، جملـة چنـدم اگر جمالت اول و سوم به
ست؟دنبالة حسابي چهار برابر جملة دوم دنبالة هندسي ا

ششم )4 پنجم )3 چهارم )2 سوم )1
سه جملة متوالي از يـكترتيب  بهاگر جملة سوم و سه برابر جملة ششم و جملة نهم  ،با جمالت افزايشيدر يك دنباله هندسي  -109

قدر است؟ چهدنبالة هندسي دنبالة حسابي باشند، نسبت جملة نهم به جملة سوم 
1( 3 8  2( 3 8 3( 17 12 2 4( 17 12 2

هاي سياه شكل هفتم است؟ هاي سفيد شكل دهم چند برابر تعداد مربع تعداد مربع ،در الگوي زير -110

1( 10
72( 100

49
3( 2 4( 1 

 

 
هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام -111

.اي نامتناهي است نامتناهي، الزاماً مجموعه ةاشتراك دو مجموع) 1
.اي نامتناهي است نامتناهي، الزاماً مجموعه ةتفاضل دو مجموع) 2
Aگرا) 3 B وB ةگاه مجموع اي نامتناهي، آن مجموعهA ًنامتناهي است الزاما.
Aاگر) 4 B  وA B ةگاه مجموع اي نامتناهي، آن مجموعهB الزاماً نامتناهي است.

, , , , ...

1 2 3 4

و. . .  

)١)         (٢)            (٣)                (٤(

)گواه(آزمون شاهد الگو و دنباله  مجموعه،
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محل انجام محاسبات 

Aاعداد طبيعي و ةمرجع، مجموع ةوعاگر مجم -112 {n N |n }   Bو  7 { , , } 5 6 Aةگاه مجموع ، آن8 Bاست........  ة، يك مجموع.
عضوي 9) 4 عضوي 8) 3 عضوي 7) 2 عضوي 6) 1

xنفري،  x2در يك كالس -113  xنفر فقط در درس رياضي و 7
2
اگـر تعـداد. انـد  گرفتـه  15 باالي ةنفر فقط در درس علوم نمر3

باشد، تعداد كل افـراد 12اند، برابر با  نگرفته 15باالي ةكدام نمر اند يا در هيچ گرفته 15باالي ةكه يا در هر دو درس نمر كساني
كالس كدام است؟

1( 15   2( 30  3( 24  4( 48 
چند مربع كوچك تشكيل شده است؟در الگوي زير، شكل ششم از  -114

1 (64 
2 (60 
3 (56 
4 (54 

aاعداد ةدر يك دنبال -115 1 nو براي هر3  n: داريم 2 na a  12 حاصل 2 ،a a8 ، كدام است؟ 7
1( 32 2 (48 3( 56 4 (64 

يازدهم اين دنباله كدام است؟ ةباشد، جمل مي 30بعدي آن  ةو مجموع پنج جمل 15اول  ةمجموع چهار جمل ،حسابي ةنبالدر يك د  -116
1( 5/7 2( 8 3 (5/8 4 (9 

اين دنباله، مثبت است؟ ةشد، چند جملبا 19و 33ترتيب از راست به چپ برابر حسابي بهة سوم و پنجم يك دنبال ةاگر جمل -117
1 (8 2 (9 3 (7 4 (13 

ـ به ترتيب توانند  ، جمالت سوم، هفتم و نهم، ميغيرثابت حسابي ةدر يك دنبال -118 . دسـي باشـند  متـوالي از دنبالـه هن   ةسه جمل
حسابي، صفر است؟ ةاين دنبال ةچندمين جمل

 دوازدهم) 4 يازدهم) 3 دهم) 2 نهم )1

هفـتم ايـن ةجمل. است 1پنجم برابر  ةهفتم از جمل ةو تفاضل جمل 2هندسي، مجموع جمالت پنجم و ششم برابر  ةدر يك دنبال -119
دنباله كدام است؟

1 (1
42 (1

33 (1
54 (1

4
bاگر  -120 a2 ،a  6 ،a  2 ،a  aهندسي باشند، آنگاه ةجمالت متوالي يك دنبال 6 b كدام است؟

1( 10 2( 6 3( 16 4( 22 

(1) (2) (3)

. . .
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نسل 3تر باشند بعد از  اوليه سنگين DNAنسبت به نوكلئوتيدهاي DNAهاي جديد كار رفته براي رشته اگر نوكلئوتيدهاي به -121
دهد؟ درستي نشان مي را به DNAمحصوالتاوليه كدام لوله آزمايش سانتريفيوژ شده  DNAهمانندسازي

1(  2( 3( 4 (
كند؟ درستي تكميل مي با توجه به آزمايش مزلسون و استال، كدام گزينه عبارت زير را به -122

».ته استياف.......... ........توان گفت كه ضخامت نوار داراي دناهاي با چگالي  تقسيم، مينخستين از شروع ......... با گذشت « 
افزايش ،دقيقه ـ سبك 60) 2 كاهش ،دقيقه ـ متوسط 50) 1
افزايش  ،دقيقه ـ سبك 10) 4 كاهش ،دقيقه ـ متوسط 40) 3

است؟ نادرستكدام عبارت زير در مورد همانندسازي دنا  -123
.دار مشاهده كرد زينوتدار، نوكلئوتيد سي توان در ساختار دنا، در مقابل نوكلئوتيد آدنين در شرايطي مي) 1
.شود كه دوراهي همانندسازي نام دارند مانندي ميYگيري ساختارهاي  منجر به شكل درنهايت ،بازشدن مارپيچ دنا) 2
.هاي متفاوتي باشند توانند داراي اندازه ها مي همانندسازي در يوكاريوت نواحي در حال) 3
.تر است ها بيش ة موروال نسبت به مرحلة پس از تشكيل انداماي همانندسازي تشكيل شده در مرحله بتعداد و طول حبا) 4

است؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  -124
.هايي از دناي ديگر به نام ديسك در اختيار داشته باشد بر دناهاي اصلي خود، ممكن است مولكوليك باكتري عالوه ) الف
.گردند يافت مي ياخته ميانته و سترتيب در ه شوند كه به صورت خطي و حلقوي ديده مي ها بهها، دنا در يوكاريوت) ب
.ها را در كنار خود دارد اي از پروتئين خطي مجموعه دناي) ج
.متصل است ياختهقرار دارد و به غشاي  ياخته ميانحلقوي قطعاً در  دنايهر ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ر درست است؟يك از موارد زي  كدام -125
.كند دنا را از آن جدا مي همراه هاي دهد و سپس هيستون ز ابتدا دو رشتة دنا را از هم فاصله ميكاهلي) 1
.آيد كه دو راهي همانندسازي نام دارد وجود مي مانندي به Yساختار  بالفاصلهشود،  در محلي كه مارپيچ دنا از هم باز مي) 2
.ابطة مكملي بين نوكلئوتيدها، دقت همانندسازي دنا توسط دنابسپاراز را افزايش داده استر) 3
.شود، ويرايش نام دارد فعاليت بسپارازي دنابسپاراز كه باعث تصحيح اشتباهات در همانندسازي مي) 4

..... .... نيستزا ممكن  ياختة زامه اي ياختهچرخة  Sدر مرحلة  -126
.كنند هر دو رشته به عنوان الگو عمل  در يك دو راهي همانندسازي) 1
.ها در دو رشته دنا را داشته باشد آنزيم توانايي شكستن پيوند بين آدنين و تيمين موجود در يك رشته و شكستن پيوند بين آن هر) 2
.الگو نقش داشته باشد  در مقابل رشتة ها با يكديگر در قرار گرفتن رشتة مكمل فعاليت انواعي از آنزيم) 3
.افزايش يابد هستهموجود در غلظت فسفات آزاد ) 4

دقيقه 15 : وقت پيشنهادي14تا  1هاي  صفحه: 3 شناسي زيست
هاي اطالعاتي مولكول

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
.خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفشناسي زيستهاي درس  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخلطفاً 

 

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
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.نداردوجود  ،.........دوالد موجود در پيكر آكاسيا، امكان  در هستة يك ياختة زنده -127
تن فاموجود چندين نقطة براي آغاز همانندسازي در ساختار هر ) 1
نوعي نوكلئيك اسيد ساختتوسط نوعي آنزيم پروتئيني، جهت الگو قرار گرفتن هر دو رشتة دنا ) 2
نوكلئوتيدي پلي ةاي، در هر رشت با تعداد بازهاي آلي دو حلقهمكمل اي  برابري تعداد بازهاي آلي تك حلقه) 3
ندهيدروژني به يكديگر متصل باش نوكلئوتيدي كه بازهاي موجود در ساختار آن از طريق پيوند توليد يك رشتة پلي) 4

درستي تكميل كند؟ تواند جملة زير را به چند مورد مي -128
». ......... ، نيستشناس انگليسي، گريفيت، ممكن  در بررسي آزمايش انجام شده توسط باكتري«

.باكتري به سطح ماكروفاژ متصل شوند هاي ضد در مرحلة دوم، پادتن) الف
هـاي بـاكتري  ،هاي فاقد پوشـينه  به محيط كشت باكتري هكشته شد پهلو سينهعامل هاي  باكتري اي ياختهبا افزودن عصارة ) ب

.شوند  هدار ديد پوشينه
هاي بدون باكتري دهندة انتقال صفت شود، نشان تزريق مي ها به آن پوشينههاي بدون  هايي كه باكتري زنده ماندن موش) ج

.باشد پوشينه
هـاي شُـش  موجـود دار زنـده   پوشـينه هـاي   اهدة ميكروسكوپي باكتريرا از مش پوشينههاي بدون  باكتريدر  انتقال صفت) د

.هاي مرده، متوجه شد موش
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

نمايد؟ كامل مي نامناسبطور  را بهزير كدام گزينه عبارت  -129
»......... توان بيان داشت كه  مي......... انجام شده توسط  هاي با توجه به مطالعات و آزمايش«
.به باكتري بدون پوشينه را داردصفات ـ ماده وراثتي در مواجهه با آنزيم پروتئاز توانايي انتقال و همكاران  ايوري) 1
.است  يتوزين تقريباً برابر با يكـ نسبت مجموع آدنين و تيمين به مجموع گوانين و س در دناي طبيعي فاچارگ) 2
.چي دارد و قطعاً داراي بيش از يك رشته استنز و فرانكلين ـ مولكول دنا ساختار مارپييويلك) 3
.واتسون و كريك ـ ساختار مولكول دنا همانند نردباني است كه به دور محور فرضي پيچيده شده است) 4

كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟ -130
»......... به دنبال انجام تحقيقات خود .........  «
.ة مكملي بين جفت بازها را تشخيص دادچارگاف ـ وجود رابط) 1
.اي است دورشتهمولكولي  دنابيان داشتند مولكول لينز و فرانكلين ـ ويك) 2
.اي را براي همانندسازي دنا پيشنهاد دادند استال ـ فرضيه مزلسون و) 3
.ها را توضيح دهد چگونگي انتقال مادة وراثتي بين ياختهنتوانست گريفيت ـ ) 4

. ......... كه داراي دناي حلقوي هستند،  جاندارانيعمول، در همة طور م به -131
.شود تن انجام مي آغاز همانندسازي در چندين نقطه در هر فام) 1
.شود همانندسازي به صورت دو جهتي در طول دنا مشاهده مي) 2
.مولكول وراثتي اصلي به غشاي پالسمايي ياخته متصل است) 3
.يابدتواند افزايش   قسيم ياخته، تعداد جايگاه آغاز همانندسازي ميبا افزايش سرعت ت) 4

درستي بيان شده است؟ هاي گريفيت بر روي استرپتوكوكوس نومونيا، به در ارتباط با آزمايش موردكدام  -132
.شود ها مي سبب مرگ موش ،اند گرما كشته شدههر دو گروه دار و بدون پوشينه كه با  هاي پوشينه يق باكتريزرت) 1
.دناي از محيط خارج را دار ها توانايي دريافت نوكلئيك اسيد دو رشته گريفيت دريافت كه باكتري) 2
.زايي پوشينه مشخص شد ها، عدم بيماري دار كشته شده با گرما به موش هاي پوشينه با تزريق باكتريتنها ) 3
.به حرارت پايدار استتوان دريافت كه مادة وراثتي نسبت  از مشاهدات گريفيت مي) 4
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باشد؟ صحيح مي موردچند  -133
.هدف توليد واكسن انجام شده بود اب ،آزمايشي كه اولين بار قابليت انتقال مادة وراثتي را مشخص كرد) الف
.وارد كردندكننده پروتئين را به عصارة باكتري بدون كپسول  براي رد پروتئيني بودن مادة وراثتي، ايوري و همكارانش آنزيم تخريب) ب
.شود كربنه متصل مي 5به قند  كربني خود 5، باز آلي آدنين از حلقة دار آدنين هايتيدودر نوكلئ) ج
.نامند استر مي ، پيوند هر قند با هر فسفات را پيوند فسفوديدنادر ساختار ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

......... ، كرده استد برقرار نين پيوناهر نوكلئوتيدي كه با نوكلئوتيد داراي باز آلي گو -134
.يك گروه فسفات دارد دناي حلقويدر ساختار ) 2 . فاقد باز آلي يوراسيل است) 1
.باشد اي مي دار تك حلقه داراي باز آلي نيتروژن) 4 . حاوي قند پنج كربنه دئوكسي ريبوز است) 3

 شود؟ توسط آنزيم دنابسپاراز زودتر انجام مي كدام مورداسترپتوكوكوس نومونيا، در طي همانندسازي مادة وراثتي  -135
هاي دنا ها از مولكول جدا كردن هيستون) 1
دار بررسي رابطة مكملي بين بازهاي آلي نيتروژن) 2
هاي فسفات شكستن پيوندهاي اشتراكي بين گروه) 3
و فسفاتد از قن (OH)هاي  ايجاد پيوندهاي فسفودي استر بين گروه) 4

»......... ها  اي هو هسته......... ها  اي هسته در پيش«؟ كند نميدرستي تكميل  كدام گزينه عبارت مقابل را به -136
.برخالف ـ پروتئين هيستون در ساختار فام تن وجود ندارد) 1
.شود مانند ـ دناي حلقوي ديده ميه) 2
.دنا قابل انتظار نيست مولكولندسازي هاي آغاز همان برخالف ـ تغيير در تعداد جايگاه) 3
.هاي مؤثر در همانندسازي تنها دنابسپاراز و هليكاز هستند مانند ـ آنزيمه) 4

؟باشد نميبه روش نيمه حفاظتي صحيح  دناكدام گزينه در مورد همانندسازي  -137
.باشد برابر تعداد هليكاز مي 2 ،دنابسپارازهادر هر دو راهي همانندسازي تعداد ) 1
.شوند همانندسازي ابتدا از هم دور و سپس به هم نزديك ميآغاز ليكازهاي يك جايگاه ه ،قويحل دنايدر همانندسازي يك ) 2
.باشد تر از تنوع پيوندهاي تشكيل شده مي تنوع پيوندهاي شكسته شده در محل همانندسازي كمهمواره ) 3
.گيرند شده در هر جايگاه آغاز همانندسازي همواره از هم فاصله مي دو دوراهي همانندسازي ايجادهاي دنابسپاراز موجود در  آنزيمدر دناهاي خطي ) 4

.........همگي  ،هاي مرتبط با بيان ژن مولكول -138
.داراي پيوند فسفودي استر هستند) 2 . داراي قند دئوكسي ريبوز هستند) 1
.هستندپار  نوع تك بيش از دو باي بسپارهاي) 4 . شوند از دنا ايجاد مي همانندسازيدر پي ) 3

نمايد؟ درستي كامل مي چند مورد جمله زير را به -139
». ......... پيوند اشتراكي «
.وجود دارد هاو هم بين نوكلئوتيد هاهم درون نوكلئوتيد ●
.بين قند و فسفات يك نوكلئوتيد وجود دارد ●
.بين قند و باز آلي يك نوكلئوتيد وجود دارد ●
.فسفات يك نوكلئوتيد با فسفات نوكلئوتيد ديگر وجود داردبين  ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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است؟ نادرستچند مورد از موارد زير در ارتباط با همانندسازي دنا  -140
.باشدبرابر تواند  ميهمانندسازي  نسل اولهاي حاصل از  چگالي مولكول ،در همانندسازي نيمه حفاظتي همانند غيرحفاظتي ●
.ماده آنزيم هليكاز برخالف فرآورده آنزيم دنابسپاراز پيوند هيدروژني داردپيش  ●
.باز اشتباه همراه است ميان جفتفعاليت نوكلئازي دنابسپاراز در دوراهي همانندسازي با شكستن پيوند هيدروژني  ●
.شوند از هم باز مي همة دو رشته توسط هليكازهاهمزمان  ها اي هستهها همانند هو اي ر برخي پيش هستهد ●
1 (4 2 (1 3 (2 4 (3 

كدام گزينه صحيح است؟ -141
.شناسي قرار ندارد هاي كشاورزي برخالف اصالح نژاد گوسفند در محدودة علم زيست مبارزه با آفت) 1
.گيرند شناسي مورد بررسي قرار نمي اند در زيست گيري طور غيرمستقيم قابل اندازه ساختارهايي كه به) 2
.هاي مشترك همة جانداران است ايستايي همانند سازش با محيط از ويژگي هم) 3
.تعداد زيادي واحد ساختاري و عملي حيات وجود دارددر همة جانداران ) 4

.است......... اي از ويژگي  نمونه......... مشتركي وجود دارد كه هاي  در جانداران ويژگي -142
دفع سديم از طريق ادرار در هنگام افزايش سديم خون ـ استفاده از انرژي) 1
خم شدن ساقة گياهان به سمت نور ـ جذب و هومئوستازي) 2
ـ نمو ها از خون در انسان جذب گلوكز توسط ياخته) 3
خرس قطبي ـ سازش با محيط وجود موهاي سفيد در) 4

توليد گازوئيل زيستي، صحيح است؟اي  چرخهكدام گزينه، دربارة فرآيند  -143
.گردد خام تصفيه شده استخراج مي گياهاني چون آفتابگردان، نفت روغني هاي  از دانه) 1
.كندتواند مولكول گليسيرين را توليد  با الكل مي هاي شيميايي واكنشطي خام گياهي در  نفت) 2
.شود دوباره توليد مي  همولكول اولية چرخبا مصرف گازوئيل زيستي در وسايل نقليه، ) 3
.كند توليد ميرا هاي شيميايي، دي اكسيد كربن و گازوئيل زيستي  واكنشطي خام تصفيه شده در  نفت ) 4

كند؟ كامل مي نادرستطور  كدام گزينه، عبارت زير را به -144
»...... ...در پزشكي شخصي،  «
.گيرد تنوع بين افراد مختلف جامعه مورد توجه قرار مي) 1
.شود آن فرد يهاي ارث واند باعث شناسايي بيماريت بررسي اطالعات ژني هر فرد، مي) 2
.بيماري را انجام دادهر توان اقدامات الزم جهت درمان كامل  ها، مي بيني بيماري با پيش) 3
.شود شخص تهيه مي DNAي خاصِ هر فرد، براساس اطالعات موجود در هاي درماني و داروي روش) 4

چند مورد در رابطه با تنوع زيستي، صحيح است؟ -145
.شناسان، مشاهدة تنوع زيستي است ترين هدف زيست اصلي ●
.زدايي است كاهش تنوع زيستي يكي از پيامدهاي جنگل ●
.شود هر جاندار و بين جانداران مختلف ديده مي در ●
.بيني كمتر از ساير جانداران است تنوع جانداران ذره ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

دقيقه 15: وقت پيشنهادي37تا  9هاي  صفحه :1شناسي  زيست
گوارش و جذب مواد+ شناسي، ديروز، امروز و فردا  زيست
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.است......... ناشي از ......... گفت  توان نميشناسي نوين،  در زيست -146
ها بين افراد يك جمعيت جانداران تراژن ـ انتقال ژن ايجاد) 1
ناشناسان ـ پي بردن به ساختار مولكول د نگرش زيست تحول) 2
وجود آمدن نگراني در جامعه ـ فنون مورد استفاده در پزشكي به) 3
فناوري اطالعاتي و ارتباطياستفاده از ـ  هاي جانداران هاي مربوط به مجموعه ژن ذخيرة داده) 4

يابي حيات درست است؟ كدام گزينه در مورد سطوح سازمان -147
.شود ، در همة جانداران ديده مياستسطح ياخته تر از  يابي حيات كه پايين سازمانسطوح حي از سط هر) 1
.سازگان و زيست كره قرار گرفته است هاست، در حد فاصل بوم ها و درياچه ها، اقيانوس يابي حيات كه شامل همة خشكي سطحي از سطوح سازمان) 2
.نوعي اجزاي عملكردي دارند كه جايگاه دنا استها،  ياختههمة ) 3
.زي يا دريازي بودن با هم تفاوت داشته باشند توانند از نظر خشكي يك بوم سازگان مي جانداران موجود در) 4

. ......... در بخشي از لولة گوارش انسان كه پروتئازهاي فعال، فعاليت دارند، لزوماً  -148
.موادغذايي تأثيرگذار استبرخي هاي گوارشي بر  آنزيمبرخي به تأثير بهتر  صفراوجود ) 1
.كند تري براي جذب مونومرهاي مواد غذايي ايجاد مي هاي لولة گوارش سطح بيش دگيخور چين) 2
.شود تر موادغذايي و شيره گوارشي مي حركت لوله گوارش عالوه بر گوارش مكانيكي، سبب تماس بيش) 3
.شود باريك ممكن مي روده در B۱۲هاي كناري، جذب ويتامين  با ترشح برخي مواد از ياخته) 4

. .........  تواند نميقرار دارد، ......... از دستگاه گوارش كه در  )يايه(  غده -149
.هاي مضر محافظت كند زير زبان ـ از لولة گوارش در برابر باكتري) 1
.هايي با اندازه و ترشحات متفاوت باشد ياختهديوارة معده ـ داراي ) 2
.ـ در عملكرد ليپاز پانكراس مؤثر باشد ا كيسه صفرازير ديافراگم و مرتبط ب) 3
.هاي غذا نقش داشته باشد دهان ـ در گوارش شيميايي پروتئينپشت گوش و  جلوي) 4

ترين بنداره به ديافراگم صحيح است؟ كدام گزينه در مورد نزديك -150
.گردد اي شكل لولة گوارش مي به دنبال باز شدن آن، كيموس وارد بخش كيسه) 1
.كند ها بسته است و از ورود هوا به مري جلوگيري مي در فاصلة زماني بين بلع) 2
.اند مختلف قرار گرفتهاي در ديوارة آن در سه جهت  هاي ماهيچه در ابتداي بخشي از لولة گوارش قرار گرفته است كه ياخته) 3
.برخالف مجراي صفرا، در نيمة چپ بدن واقع شده است) 4

كدام عبارت، دربارة اين. شوند در آن ايجاد مي لولة گوارش حركاتنوعي از اي چند ساعت يا بيشتر خالي باشد، وقتي معده بر -151
حركات لولة گوارش درست است؟نوع 

.در ايجاد حلقة انقباضي رو به جلو نقش نداردهمانند حركات كرمي، ) 1
.ندارددر ايجاد حلقة انقباضي رو به جلو نقش برخالف حركات كرمي، ) 2
.دهند كننده، محتويات لولة گوارش را فقط به سمت مخرج حركت مي قطعه برخالف حركات قطعه) 3
.ة گوارشي نقش داردركننده، در مخلوط شدن محتويات لولة گوارش با شي قطعه همانند حركات قطعه) 4

.......... اي ه ، برخالف ياخته......... كننده  هاي ترشح در معدة انسان، هر يك از ياخته -152
.هاي اصلي قرار دارند ـ كناري، در مجاورت ياخته يمخاطمادة ) 1
.اي مخاط ديوارة معده هستند ماهيچه  هاي غدة معده به بافت ترين ياخته نزديكهورمون ـ اصلي، ) 2
.كربنات، در عمق غدد معدي قرار دارند كنندة بي ـ ترشحگوارشي آنزيم ) 3
.كنند هاي معده مي وارد حفرهمستقيماً ن غدد معدي، ترشحات خود را ـ درو مادة مخاطي) 4

. .........  قطعاًكننده آميالز  ترشح هاي در انسان غده -153
.دندر باالي پرده ديافراگم قرار دار) 1
.دننماي آنزيم ليزوزيم توليد مي) 2
.هستندبه لولة گوارش مرتبط  مجرا يا مجراهاييتوسط ) 3
.دننماي د كه لولة گوارش را از آسيب شيميايي محافظت ميكنن طي نيز ترشح ميمادة مخا) 4
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»...........هاي فوقاني دستگاه گوارش انسان، در قسمت«ي مقابل صحيح است؟  چند مورد از موارد موجود، براي كامل كردن جمله -154
.اي فراوان دارد ياختهاي بين دو بافتي قرار گرفته است كه فضاي بيني ماهيچه اليه) الف
.ها باهم متفاوت است ها، در بيشتر قسمت اي مري و دهان برخالف نوع بافت پوششي آننوع بافت ماهيچه) ب
.هاي مخطط و يا صاف وجود داردهاي آن ماهيچه ي بخش در همه) ج
.شودغذا برخالف گوارش مكانيكي غذاها آغاز نمي گوارش شيميايي) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

. ......... قطعاً ......... عبور مواد از عرض غشا كه  هر -155
.هاي غشايي ندارد دهد ـ نيازي به پروتئين بدون مصرف انرژي رخ مي) 1
.استهمراه دهد ـ با مصرف انرژي  هاي غشايي رخ مي بدون نياز به پروتئين) 2
.شود ميهاي غشايي انجام  دهد ـ به واسطة پروتئين در جهت شيب غلظت رخ مي) 3
.دهد ـ به انرژي نياز دارد در خالف جهت شيب غلظت رخ مي) 4

؟كند درستي تكميل مي گزينه جملة زير را به  با توجه به نقش پروتئازها در دستگاه گوارش انسان كدام -156
».......... پپسين ......... تريپسين « 
دهد ها را انجام مي كربنات واكنش آبكافت پروتئين داراي بي اندامدر  – همانند) 1
دهد را افزايش مي خودبا تأثير بر پروتئازهاي ديگر، توليد  – برخالف) 2
شود ديگر فعال مينوع هاي  به صورت غيرفعال ترشح شده و تحت تأثير آنزيم – همانند) 3
كالژن بافت پيوندي درون گوشت مؤثر نيست هاي بر گوارش رشته – برخالف) 4

. ......... موجود در بزاق  ترشحيهر نوع پروتئين  -157
تواند مؤثر باشد در گوارش مواد غذايي درون دهان مي) 1
.شوند هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني توليد مي رشته اي از هكهاي مستقر بر روي شب وسيلة ياخته به) 2
شوند ها، گونه و زبان ترشح مي آرواره يها تأثير فعاليت هماهنگ ماهيچه تحت ) 3
هاي گوارشي الزم است كند كه براي فعاليت بهتر آنزيم طي را فراهم ميمحي) 4

. ......... برخالف انتشار تسهيل شده، ......... انتقال مواد از غشاي ياخته، در هاي  روشدر  -158
گيرد ها از محل با تراكم باال به محل با تراكم پايين صورت مي حركت مولكول ـ  ساده انتشار) 1
شوند ها مي جايي مولكول هاي پروتئيني غشا با تغيير شكل سبب جابه ل ـ مولكولانتقال فعا) 2
شوند مي ياختهوارد  ATPبا مصرف انرژي موجود در مولكول  ياختهدرون بري ـ مواد خارج از ) 3
عبور كنند پالسماييتوانند از عرض غشاي  هاي درشتي مثل آمينواسيدها مي راني ـ مولكول برون) 4

. ......... شوند،  موادي كه از غدة شكل مقابل ترشح مي داردنامكان  -159
مولكول گلوكز هستند 9تا  2نشاسته را به تركيباتي تبديل كنند كه داراي ) 1
باشند ريز موجود در حفرة دهان  دة برونمخلوطي از ترشحات فقط سه جفت غ) 2
ها قرار دارد پروتئينشيميايي وارش توسط اندامي توليد شوند كه در زير و موازي با محل آغاز گ) 3
كنند اي قابل بلع تبديل  ها غذا را به توده ها و گونه هاي اسكلتي آرواره با كمك ماهيچه) 4

.را دارد......... ، توانايي ......... اندامي كه صفرا در آن  -160
ليپيدها اي گوارش برون ياخته هاي شود ـ توليد آنزيم توليد مي) 1
هاي قرمز از تخريب گويچه تركيب حاصلشود ـ توليد  يذخيره م) 2
هاي هيدروليزكنندة قند شير كند ـ توليد آنزيم فعاليت مي) 3
هاي پوششي خود ها به محيط داخلي از طريق ياخته آن ها و ورود گوارش چربيممكن است رسوب كند ـ ) 4
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محل انجام محاسبات

 
 
 

طور پيوسته در حال كاهش است؟ بازة زماني بهتندي متحرك در كدام . زمان متحركي مطابق شكل زير است –نمودار مكان  -161
t1صفر تا ) 1
2 (t1 تاt2
3 (t3  تاt5
4 (t6  تاt7

0t ،2اي متحرك در لحظة  اگر تندي لحظه ،زمان شكل زير –در نمودار مكان  -162 m

s
ـ  بزرگ  ثانيـة اول 0tط متحـرك در  تر از بزرگي سرعت متوس

برحسب ثانيه كدام است؟ 0tحركت باشد، 
1 (12 
2 (4 
3 (8 
4 (6 

كنـد، حركـت مـي   xمحـور   رويزمان متحركي كه  –نمودار مكان  -163
از راسـت بـهترتيب  در طي اين حركت به. است مقابل مطابق شكل

كند و متحـرك در متحرك تغيير ميمكان بار جهت بردار  چند ،چپ
محور زمـان( كند؟ حركت مي xكل چند ثانيه در خالف جهت محور 

.)به واحدهاي يك ثانيه درجه بندي شده است
8 و 4) 2 7 و 2) 1
8 و 2) 4 7 و 4) 3

t1

t2 t3
t4 t5 t6 t7 t8

t(s)

x(m)

x(m)

t(s)
tt

2

12

هنمچودالاير بر ممچاس خط

لحظۀ tدلاير

دقيقه 25): گواه +طراحي (وقت پيشنهادي 10تا  1هاي  صفحه :3فيزيك 
حركت بر خط راست

x(m)

t(s)

براي آزمون امروز 10ري چند از گذا هدف

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
.را بنويسيد خود 10گذاري چند از  ، هدففيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
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محل انجام محاسبات

1بين لحظـات   SI در اگر بردار سرعت متوسط متحرك. ها در حال حركت استxبر روي محور  يمتحرك -164 2t s   2تـا 4t s

6برابر  i


زماني بازة در 2و 4t s3تا 8t s18بابرابر i


1باشد، بردار سرعت متوسط اين متحرك بين لحظات   2t s تا
3 8t s  درSI كدام است؟

1( i10


2 (i14


3 (i12


4 (i10


3صورت  به SIكند در  ها حركت ميxمعادلة حركت متحركي كه روي محور  -165 20 8x t t   سـرعت متوسـط انـدازة . است
تر است؟ هاي زماني زير بيش از بازهيك  متحرك در كدام

1( t1 0تاt s2 1 2 (t1 0تاt s2 43 (t s1 1تاt s2 44 (t s1 3تاt s2 4
1از مكان  1tمتحركي در لحظة  -166 5x m   در جهت منفي محورx   2كنـد و در لحظـة    ها شروع بـه حركـت مـيt در مكـان

2 10x m  1در بازة زماني اگر . شود متوقف ميt2تاt جـايي آن برابـر بزرگـي جابـه    4/2شده توسط متحرك،  مسافت طي
.)بار تغيير كرده است جهت حركت متحرك تنها يك(باشد، حداكثر فاصلة متحرك از نقطة شروع حركت چند متر است؟ 

1 (5/20  2 (19 3 (5/25 4 (18 
10i بـا  برابـر  SIدر  كنـد،  ها حركت مـي xكه بر روي محور  يسرعت متوسط متحركمشخص، در يك بازة زماني  -167


و تنـدي

15متوسط آن برابر  m

s
در مورد حركت اين متحرك در اين بازة زماني الزاماً صحيح است؟ هاي زير چند مورد از عبارت. است

.است برابرجايي متحرك  بزرگي جابه باشده  مسافت طي) الف
.ها استxجايي متحرك در خالف جهت محور  بردار جابه) ب
.كرده استجهت حركت متحرك تغيير ) ج
.كند بار ديگر از مبدأ حركت عبور مي ها در حال حركت باشد، حداقل يكxجهت مثبت محور  ني درابتداي بازة زمااگر متحرك در ) د
1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 

كند، مطـابق شـكل زمان متحركي كه روي مسيري مستقيم حركت مي –نمودار مكان  -168
برابر بزرگي سرعتتندي متوسط متحرك در شش ثانية اول حركت چند . مقابل است

هـاي كوچـك هريك از اضالع مربـع (متوسط متحرك در سه ثانية دوم حركت است؟ 
.)است SIيك واحد 

1 (3
52 (1 

3 (5
44 (1

3
كنـد، مطـابق سـهمي حركت ميها xنمودار مكان برحسب زمان يك متحرك كه روي محور  -169

avsبرابر با  1tتا  صفراگر تندي متوسط و سرعت متوسط متحرك در بازة . است مقابلشكل 

avvو  avsبرابـر بـا    2tتـا   صفرو تندي متوسط و سرعت متوسط متحرك در بازة  avvو 

تنـدي متوسـط و سـرعت  هاي زير در مـورد مقايسـة   يك از گزينه صورت كدام باشد، در اين
؟متوسط در اين دو بازة زماني صحيح است

1 (av avv v  وav avs s  2 (av avv v  وav avs s

3 (av avv v  وav avs s 4 (av avv v  وav avs s

t1 t2

x(m)

t(s)

x(m)

t(s)
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محل انجام محاسبات

2xصـورت   بـه  SIدر كنـد   حركت مي xركت متحركي كه روي محور معادلة ح -170 mt nt 

ثانيـة اول حركـت آن 5شده توسط متحرك برحسب مكـان در   اگر نمودار مسافت طي. است
كدام است؟ SIدر  mمطابق شكل زير باشد، 

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

 
 
 
 

.ايسـتد  و مي رفته 4mرود و سپس به مكان مي 12mبه مكان 5mها ابتدا از مكان xروي روي محور شخصي هنگام پياده -171
)جايي در اين صورت جابه x) و مسافت طي شده(L) توسط شخص برحسب متر كدام است؟

1(16 4L m , x m     2(23 9L m , x m     
3(16 9L m , x m     4(23 4L m , x m     

 7صورت زير داده شده است، اگـر ايـن مورچـه     بهBتا نقطة  Aاز نقطة مورچهمسير حركت نوعي  -172
هاي نمايش داده شده طي كند، مسـافت طـي شـده و بزرگـي متري را در جهت سانتي  مسير يك

متر است؟ ترتيب چند سانتي به Bتا  Aاش از  جايي جابه
  7و  7) 4 3و  5 )3 5و  7 )2 7و  5) 1

1 هاي هلحظدر كند  ركي كه بر روي خط راست حركت ميمتح -173 2t s  2و 10t s 1نقـاط ترتيب در  به 1x m 2و 5x m  قـرار
است؟الزاماً كدام متر بر ثانيه برحسب  2tو  1tمتوسط آن بين دو لحظة  تندي. دارد

1 (0 5 /avS m s / 2 (0 75 /avS m s / 3 (0 75 /avS m s /  4 (0 75 /avS m s /
32به صورت  SIحركت متحركي در  معادلةاگر  -174 6 2x t t    در مدت دو ثانيه بعد از شروع حركـت چنـد متـرباشد، متحرك

جا شده است؟ جابه
1 (30 2 (28 3 (26 4 (24 

كند؟ زمان متحركي باشد كه روي يك خط راست حركت مي -تواند معرف نمودار مكان هاي زير نمي يك از شكل كدام -175

1 (t

x

2 (t

x

3( t

x

4 (t

x

بزرگي سرعت متوسط اين متحرك. ه بر خط راست در حركت استدهد ك زمان متحركي را نشان مي -شكل مقابل، نمودار مكان -176
tبين لحظات  s1 tو  5 s2 ثانية اول حركت است؟ 5چند برابر تندي متوسط آن در  7

1( 9
22( 15 

3( 14
114( 45

11

مسافت

م�ان

(m)

(m)

16

26

)گواه(آزمون شاهد  حركت بر خط راست

0 2 5 7

3

7

10

28

x(m)

t (s)

x

y

A

B

(cm)

(cm)
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t

x

t1 t2

t

x

t3

t2t1
t4

زمان يك متحرك مطابق شكل، در كدام بازة زماني، سرعت متحرك منفي و بزرگي آن رو به كاهش اسـت؟  -با توجه به نمودار مكان -177
1tتا  0) 1 

2 (1t  2تاt

3 (2t  3تاt

4 (3t  4تاt

نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام. كند، مطابق شكل زير است زمان متحركي كه در مسيري مستقيم حركت مي –نمودار مكان  -178
.)باشد صورت خط راست مي به 3tتا  2tنمودار از (است؟ 

.صفر است 1tسرعت در )1
.شود عوض مي 2tجهت حركت متحرك در )2
.برابر استدر اين بازة زماني ، سرعت در هر لحظه با سرعت متوسط متحرك 3tتا 2tدر بازة زماني )3
.، تندي متحرك در حال افزايش است2tتا1tدر تمام لحظات بازة زماني) 4

كـه نسـبت بـه رأس سـهمي 2tو1tزمان متحركي به صورت يك سهمي است، در مورد دو لحظـة  -مطابق شكل نمودار مكان -179
، كدام كميت يا ويژگي حركت در هر دو لحظه يكسان است؟متقارن هستند

فقط تندي متحرك) 1
فقط سرعت متحرك) 2
هم سرعت و هم تندي) 3
جهت حركت متحرك) 4

زمـان  –مكـان  نمـودار  معـرف  تواند  ميكدام نمودار . ايستد طي مسافتي ميبه حركت كرده و پس از  شروعسكون ل ااتومبيلي از ح -180
باشد؟  اتومبيل حركت

1 (2 (

3 (4 (
 

 
 

دانشمندان مطرح گرديد؟  ترتيب از راست به چپ توسط كدام به اي سيارهو مدل  ابر الكترونيدر تاريخچة نظرية اتمي مدل توپ بيليارد، مدل  -181
رادرفورد، شرودينگر  دالتون،) 2 ورد، بورتامسون، رادرف) 1
، بورتامسون، شرودينگر) 4 بورشرودينگر، دالتون، ) 3

2شكل به شعاع  اي كروي ، حفرهRدرون يك كرة فلزي به شعاع -182
R8اگر چگالي فلز. قرار دارد kg

L
Rباشد، 28kgه و جرم كر

)3(متر است؟  چند سانتي
1(5  2(10  3(15  4(20 

دقيقه 15:  نهاديوقت پيش28تا  1هاي  صفحه :1فيزيك 
.پاسخ دهيد 2فيزيك يا  1فيزيك از دو درس  يكيبه  بايدآموز گرامي شما  دانشگيري فيزيك و اندازه

t1

t2 t3

t

x

0
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R

R

h

(1) (2)

34گرم از مايعي به چگالي 100 -183 g

cm
31را با چند گرم از مايع ديگري به چگالي  g

cm
مخلوط كنيم تا چگالي مخلوط برابـر بـا 

31 2 g
/

cm
.)تغيير حجم در اثر اختالط ناچيز فرض شود(شود؟ 

1 (350  2 (700  3 (250  4(150  

هاي زير درست بيان شده است؟ چه تعداد از تساوي -184
6) الف 210 10daA mA  610) ب 100dm nm  
61) ج 10kg Tg 22) د 210 10Gm pm  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

صورت به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  -185
3
2

b c
a

d
 هاي  اگر يكاي كميت. استb ،c  وd ترتيـب   بهkN ،MPa  وGJ

كدام است؟ aباشد، كميت 
1 (Pa3 210  2 (W5 210 3 (Pa310 4 (J3 210

نظر نمود؟ صرف توان مينموارد زير يك از  از كدامسازي حركت يك اتومبيل بر روي جاده  براي مدل -186
اتومبيلوارد بر نيروي گرانش ) 2 دليل مصرف سوخت تغيير جرم اتومبيل به) 1
 اتومبيل تنديهوا با تغيير مقاومت تغيير نيروي ) 4 البري وارد بر اتومبيل نيروي با) 3

گيري باشد؟ اندازهاين توانند گزارش  هاي زير مي يك از گزينه كدام. گيري شده است كش مقابل اندازه طول يك ميله با خط -187
1 (/ cm / cm3 7 0 5  2 (/ cm / cm3 75 0 05
3 (/ cm / cm4 7 0 5 4 (/ cm / cm4 75 0 05

قـدرمطلق و هاي بـا معنـا   تعداد رقماز راست به چپ ترتيب  بهكدام گزينه . دهد ديجيتال را نشان مي  سنج يك زمان زيرشكل  -188
كند؟ را درست بيان مي گيري خطاي اندازه

1 (4 ،/ s0 01   2 (3 ،/ s0 01  3 (4 ،ms1  4 (3 ،ms1   
هاي كروي به شعاع فاصلة بين زمين تا اين ستاره را گوياگر بخواهيم . ميليون سال نوري است 5اره فاصلة بين زمين تا يك ست -189

ها برحسـب متـر ها، زمين و ستاره در يك خط قرار گيرند مرتبة بزرگي حجم كل گوي كه مراكز گوي متر بچينيم طوري سانتي 2
83كدام است؟مكعب  10 m

)
s

 تندي نور(

1 (19102 (5103 (12104 (1510
را يكي از طـرف hدو مخروط مشابه و خالي به ارتفاع مطابق شكل،  -190

مطـابقرف نـوك مخـروط   طو ديگري از  Rتر با شعاع قاعدة بزرگ
مخـروط. دهـيم  قرار مي يروي سطح افق صورت قائم به مقابلشكل 

با آهنگ) 1(
3

35 cm

s
)2(زمان مخروط  شود و هم مي پراز يك مايع  

با آهنگ 
3dm

x
min

شود، اگر ارتفاع مـايع در هـر دو مخـروط پر مي

2باان برابر مطور همز به
h ،شودx  برحسب

3dm

min
كدام است؟ 

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

1 2 3 4 5
cm

5/307s
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q q-
A B

--

 

 

Zبا عدد اتمي كربن برابر  -191  تم كربن و بار الكتريكي اتم كربن در حالتترتيب از راست به چپ بار الكتريكي هستة ا به. است 6
191 چند ميكروكولن است؟با خنثي برابر  6 10(e / C) 

1 (/ 199 6 10،صفر) 2صفر ،/ 199 6 10 

3 (/ 139 6 10،  صفر، صفر) 4 صفر
اگر بار. اند از هم ثابت شده rدر فاصلة  qو  qي ا نقطهالكتريكي در شكل مقابل دو بار  -192

جـايي بزرگـي نيـروي جابـه جـا نمـاييم در ايـن     جابه Bتا  Aرا از  qاي الكتريكي نقطه
كند؟ وارد بر آن چگونه تغيير ميالكتريكي برايند 

.يابد ابتدا افزايش و سپس كاهش مي) 2  ماند ثابت مي) 1
.بستگي دارد qبه عالمت ) 4 .يابد ابتدا كاهش و سپس افزايش مي) 3

1، بـار آزمـون   اي براي تعيين ميدان الكتريكي اطراف يك بار نقطه -193 2q C     جـاي آن از بـار اگـر بـه  . دهـيم  را قـرار مـي
2 8q C    ،شود؟ ميدان محاسبه شده در اين نقطه چند برابر ميبزرگي استفاده كنيم

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

اگـر. كنند يكديگر را دفع مي Fالكتريكياز يكديگر قرار دارند و با نيروي  dدر فاصلة  2qو q1نام  هماي  نقطهدو بار الكتريكي  -194

5ها  آنبين نيروي دافعة اندازة  ،كنيم به يكديگر نزديك  x اين دو بار را به اندازة
4 F حاصل. يابد افزايش مي x

d
كدام است؟

1 (1
22 (1

33 (1
44 (1

9
اين بادكنك را در يكاگر . شده استطور يكنواخت توزيع  به 400nCبار الكتريكي  20gبه جرم كروي بادكنكي  روي سطح -195

فرض كنيـد بـه(دل و ساكن بماند، اندازه و جهت ميدان الكتريكي چگونه است؟ در حال تعا دهيم وميدان الكتريكي يكنواخت 

0بادكنك نيروي شناوري  10نيوتون وارد شود و  /1 N
g

kg
 باشد(.

1 (N
/

C
52 5 10، 2 رو به باال (N

/
C

52 5 10، رو به پايين

3 (N

C
55 10، 4 رو به باال (N

C
55 10، رو به پايين

qاي  نقطهالكتريكي دو بار  -196 C 1 2و  6 8q C   5به فاصلةcm 3 ةاصـل ميدان الكتريكي برايند در فاندازة . اند از هم واقع

چند نيوتون بر كولن است؟ 2qاز بار  متري سانتي 4و 1qاز بار  متري سانتي
29

29 10 N.m
(k )

C
 

1 (/ 71 5 10 2 (76 10 3 (/ 77 5 10 4 (/ 710 5 10

دقيقه 15:  وقت پيشنهادي27تا  1هاي  صفحه :2فيزيك 
.پاسخ دهيد 2فيزيك يا  1فيزيك از دو درس  يكيبه  بايدآموز گرامي شما  دانشالكتريسيتة ساكن
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و yرا با مـادة   Bگوي  xرا با مادة  Aاگر گوي . ترتيب از جنس سرب، آلومينيم و برنج است به Cو  A ،Bسه گوي خنثي  -197
مالش دهيم، و سه گوي را در سه نقطه ثابت كنيم، خطوط ميدان الكتريكي مطابق شـكل زيـر اسـت، بـا Zرا با مادة  Cگوي 

توانند باشند؟ ها مي ترتيب از راست به چپ كدام ماده به zو  x ،yتوجه به سري الكتريسيتة مالشي 
ابريشم، كاغذ، تفلون) 1
كاغذ، نايلون، پشم) 2
الستيك، ابريشمتفلون، ) 3
فلونتپشم، ابريشم، ) 4

4الكتريكيو بار گرم  ميلي 4 اي به جرم ذره -198 C  ةاز نقط A  20تنـدي ولت با  -80با پتانسيل 5 m

s
ـ    بـه B ةبـه سـمت نقط

.)نظر شود از نيروي وزن وارد بر ذره صرف(چند متر بر ثانيه است؟  B ةذره در نقط تنديشود،  ولت پرتاب مي 20پتانسيل
1( 220 2( 118 3( 230 4( 210 

0و بار الكتريكي  20gذرة بارداري به جرم ، زير مطابق شكل -199 6/ C  55بـه بزرگـي   را در ميدان الكتريكي يكنواختي 10 N

C


1m تندي، با است قائمآن راستاي كه 

s
dفاصلة  تغيير كند، Aدر نقطةاگر جهت حركت بار كنيم و  به سمت پايين پرتاب مي

10(باشد؟  متر مي چند سانتي N
g

kg
   ز مقاومت هوا صرف نظر كنيداو(.

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

4بار الكتريكي  -200 C  از نقطة  A  20با پتانسيل الكتريكيAV V   تا نقطةB  5با پتانسيل الكتريكيBV V  جـا جابه
كند؟ انرژي پتانسيل الكتريكي بار چند ژول و چگونه تغيير مي. شود مي

1 (410 يابد مي، افزايش.
2 (410يابد ، كاهش مي.
3 (56 10يابد مي ، افزايش.
4 (56 10يابد ، كاهش مي.

+

+

A

{
d

++++++

g

55 10 N
E

C
 

A B C

مثبت سري اهنتهاي

�منف سري اهنتهاي

تفلون

الست$#
برهنج

'تان پالايرمچۀ

'اغذ

آلوم$ن$م

ابر:شم

سرب

پشم
هنا:لون

ش$شه
اهنسان موي
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است؟ نادرستكدام گزينه عبارت  -201
.ها بود ها در نزديكي رودها و رودخانه دسترسي به آب براي پاكيزگي و نظافت، يكي از داليل اصلي اسكان انسان) 1
.گردد استفادة انسان از آب و موادي شبيه صابون، به حدود هزارسال پس از ميالد بازمي) 2
.هاي چربي دارند تري با لكه هاي نخي، چسبندگي بيش شوند، نسبت به پارچه ها و اسيدها توليد مي مري شدن الكل پليهايي كه در واكنش  پارچه) 3
 .دهد مانده روي لباس را كاهش مي هاي باقي ها، درصد لكه وجود آنزيم در صابون) 4

است؟ نادرستيك از مطالب زير،  كدام -202
.ها بستگي دارد ها و چربي ر زدودن آاليندهكنندگي صابون به توانايي آن د قدرت پاك) 1
.كنند هاي كلسيم و منيزيم، به خوبي كف نمي گيري از يون هاي داراي مقادير چشم ها در آب كننده همة پاك) 2
.ماند ها برجاي مي هاي سفيدي بر روي لباس صورت لكه سخت، به  هاي موجود در آب رسوب حاصل از واكنش صابون با يون) 3
RCOOواكنش يك مول صابون مايع از ) 4 NH4  م كلريد تهيه كردوتوان يك مول آموني با منيزيم كلريد كافي، مي.

؟ هاي زير درست است يك از گزينه كدام -203
C)تعداد پيوندهاي دوگانه در ساختار اوره برابر با اين تعداد در ساختار استيك اسيد ) 1 H O )2 4 .است 2
.در اتيلن گليكول دو برابر اوره است يهاي ناپيوند الكترون شمار جفت) 2
.كند صابون جامد از طريق يون سديم با آب، نيروي جاذبه برقرار مي) 3
.شوند تري نسبت به بنزين دارد و هر دو تركيب در هگزان حل مي وازلين نقطة جوش پايين) 4

كند؟ درستي تكميل مي را بهكدام گزينه، عبارت زير  -204
». . . .است كه . . . . يك . . . . « 
.هاي ريز ماده است هاي سازندة آن، ذره ذره –كلوئيد  –ژله ) 1
.كند همانند مخلوط اوره و آب نور را پخش مي –سوسپانسيون  –شربت معده ) 2
.شود نشين نمي ته –محلول  –مخلوط پايدار شدة آب و روغن ) 3
.هاي مولكولي تشكيل شده است باشد و از توده ظاهر همگن مي به –كلوئيد  –پوششي رنگ ) 4

دقيقه 10:  وقت پيشنهادي 13تا  1هاي  صفحه: 3شيمي 
ها در خدمت تندرستي مولكول

ي آزمون امروزبرا 10گذاري چند از  هدف

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
.خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفشيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف



 22 : ةصفحشيمي  – مهر 20آزمون -» 2«پروژه

محل انجام محاسبات 

چند مورد از مطالب زير، صحيح هستند؟ -205
.شوند هاي غيرصابوني با استفاده از بنزن و ديگر مواد اوليه در صنايع پتروشيمي توليد مي كننده پاك – آ

.هاي سخت كاهش داد هاي غيرصابوني را براي آب كننده نياز به توليد پاكتوان  ها مي فسفات به صابون هاي نمكبا افزودن  –ب 
.شود ميبراي چرب كردن بعضي سطوح استفاده  ي سنتيها از برخي صابون –پ 
.شود ها مي كشي آن ها باعث افزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي و ميكروب هاي گوگرددار به صابون افزودن تركيب –ت 

1 (1 2 (3 3 (2 4 (4 
است؟ نادرستهاي زير  چند مورد ازعبارت -206

.باشد هاي آن گاز اكسيژن مي واكنش زير يك واكنش گرماده است و يكي از فراورده – آ
2Al(s) NaOH(s) H O(l)  

.شود كنندة غيرصابوني زدوده نمي رسوب تشكيل شده بر روي ديوارة كتري، با صابون يا پاك –ب 
.هاي خورنده هستند كننده جمله پاك سديم هيدروكسيد ازهيدروكلريك اسيد و  –پ 
.آورد مرطوب را به رنگ آبي درمي pHصابون داراي خاصيت بازي است و كاغذ  –ت 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
كدام موارد از مطالب زير صحيح هستند؟ -207

.دو در هگزان محلول هستند تري نسبت به بنزين داشته و هر روي بيش وازلين گران – آ
18گريس با فرمول تقريبي  –ب  38C H  باشد ميو برخالف روغن زيتون، در آب نامحلول  تر فرار است كمنسبت به بنزين.

109، ها دهنده ها به مجموع ضرايب واكنش در واكنش موازنه شدة سوختن كامل روغن زيتون، نسبت مجموع ضرايب فراورده –پ 
.است 81

.نياز است STPليتر هوا در شرايط  2/851مول وازلين، به  1براي سوختن كامل  –ت 
و ب و ت آ) 4 و پ  آ) 3 ب و پ) 2 و پ و ت  آ) 1

116. . .  جز بهاند،  هاي زير صحيح همة عبارت -208 1 12(O ,H ,C : g.mol )  
.هاي آب پيوند هيدروژني برقرار كند تواند با مولكول ترين الكل مي همانند سادهعسل ) 1

gاتم هيدروژن به كار رفته است، جرم مولي آن اسيد چرب برابر 34اگر بدانيم در ساختار يك اسيد چرب ) 2

mol
.باشد مي 270

.ر رفته استكا ها عنصر فلزي به انواع صابون  در ساختار همة) 3
 .اتم اكسيژن وجود دارد 6دهد كه در فرمول مولكولي آن  ر با جرم مولي زياد را نشان ميتل فضاپركن يك اسدم مقابلشكل ) 4

كدام اسـت؟كربني  18كنندة صابوني  اتم كربن دارد با يك پاك 14در آن  Rكنندة غيرصابوني كه گروه  تفاوت جرم مولي يك پاك -209
پاك نوع دو هر در موجود 11.استNaكنندة كاتيون 12 16 32(H ,C ,O ,S : g.mol )   

1 (6 2 (79 3 (48 4( 70 
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محل انجام محاسبات 

كدام موارد از مطالب زير درست است؟ -210
.دها هستن ها و از نظر خاصيت پخش نور همانند سوسپانسيون كلوئيدها از نظر پايداري همانند محلول) آ
اگر مقداري از آب دريا و آب چشمه را در اختيار داشته باشيم و در هر دو به مقدار يكساني صابون بريزيم و به هـم بـزنيم،) ب

.تر خواهد بود ارتفاع كف ايجاد شده در آب چشمه كم
.هستند RCOOKو  RCOONaهاي  ند، رسوبام ها بر جاي مي ها با صابون بر روي آن هاي سفيدي كه پس از شستن لباس لكه) پ
.براي توليد صابون جامد در مقياس انبوه، به مقدار بسيار زيادي چربي و محلول سود نياز داريم) ت
»ت«و » پ«، »ب«) 4 »ت«و » آ«) 3 »ت«و » پ«، »آ«) 2 »ت«و » ب«) 1

 

 

كدام گزينه درست است؟ -211
در گـرو انجـام تحقيقـات ،گنجد و دستيابي به پاسخي جامع بـراي آن  يش هستي در قلمرو علوم تجربي ميپاسخ به پرسش چگونگي پيدا )1

.تر است بيش  علمي
.شوند، اختر شيمي نام دارد اي يافت مي پردازد كه در فضاهاي بين ستاره هايي مي اي از شيمي كه به مطالعه مولكول شاخه )2
.ذرات زيراتمي شدساز پديد آمدن  زمينه ،دروژن و هليماي ميان عناصر هي هاي هسته واكنش )3
.گذشت زمان و افزايش دما است عد ازحاصل متراكم شدن گازهاي هيدروژن و هليم، ب ،تشكيل سحابي )4

است؟نادرست كدام مطلب  -212
.را تهيه و ارسال كنندها  اتمسفر سياره شيميايي موجود در هاي اطالعاتي مانند تنوع عنصرهاي سازنده و تركيب مأموريت داشتند 2و  1وويجر  )1
.كند كمك شاياني ميپيدايش عنصرها چگونگي  براي پاسخ به پرسشخورشيدي  سامانةمطالعه كيهان به ويژه  )2
.سياره مشتري از جمله سيارات سنگي است )3
.شود كه عنصرهاي مشتركي هم در اين دو سياره يافت مي يدر حال ،نوع و ميزان فراواني عنصرها در دو سياره زمين و مشتري متفاوت است )4

مشتري و زمين صحيح است؟ يل دهنده دو سيارةزير درباره عنصرهاي تشك هاي عبارتچند مورد از  -213
.هيدروژن است ،مشتري ةترين عنصر موجود در سيار آهن و فراوان ،زمين ةترين عنصر موجود در سيار فراوان )آ
.شوند زمين و مشتري يافت مي ةهستند كه در هر دو سياري صرهايعناكسيژن و گوگرد  )ب
.هستند در دورة اول و دوم جدول تناوبي يتمامي عنصرهاي يافت شده در سياره مشتري، عنصرهاي )پ
.شوند گاز ديده نمي حالت بهدر طبيعت كدام  هيچتر كرة زمين،  فراوان عنصر 8 در ميان )ت
1( 1  2 (2 3(3 4(4 

چنـد كيلـوگرم آب راآزادشـده  گرم از ماده به انرژي تبـديل شـود، انـرژي     ميلي 0048/0هيدروژن به هليم، اتم بديل اگر در ت -214
.)ژول گرما نياز است 40000گرم آب، به  18براي تبخير هر (د؟ د تبخير كنتوان مي

1(194400 2 (4/194 3(1944 4(44/19 

دقيقه 20:  وقت پيشنهادي 23تا  1هاي  صفحه: 1شيمي 
.پاسخ دهيد 2 شيمييا  1 شيمياز دو درس  يكيبه  بايدآموز گرامي شما  دانشكيهان، زادگاه الفباي هستي
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محل انجام محاسبات 

كدام عبارت درست است؟ -215
.هستند ناپايدار و پرتوزاا ه برخي از راديوايزوتوپ )1
.صرفه اقتصادي داردجاي استخراج آن،  بهاي  هسته هاي توليد طال به روش واكنش )2
3( Tc9943  رود كار مي اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به ،هاي آن است كه يكي از ايزوتوپ فلز پرتوزاشناخته شده ترين.
.وجود دارد ايزوتوپ ناپايدار 5توپ هيدروژن، ايزو 7در ميان  )4

است؟نادرست  ،چند مورد از موارد زير -216
.شوند تر تجزيه مي صر سبكتر به عنا عناصر سنگينشود،  كه در يك ستاره انجام مي  اي هاي هسته در واكنش )آ
.كند چه عنصرهايي بايد در ستاره ساخته شود دما تنها عاملي است كه تعيين مي )ب
.اي در آن ستاره است هاي هسته دماهاي بسيار باال و ويژه هر ستاره، از جمله شرايط الزم براي انجام واكنش )پ
.شود فراهم ميتر  تر، بيش هاي سنگين با هستهتر باشد، شرايط براي تشكيل عنصرهايي  هر چه دماي يك ستاره بيش )ت
1(1 2 (2 3(3 4(4 

. . . و راديوايزوتوپ فسفر در ايران توليد  است . . . و طبيعي برابر تفاوت تعداد عنصرهاي ساختگي  عنصر شناخته شده، . . .در ميان  -217
.شود مين -66-109) 2.شود مي -118-92 )1
.شود نمي -75-118 )4.شود مي -118-66 )3

سـال و نيمـه A ،5/1 راديوايزوتـوپ عمر  اگر نيمه. را در اختيار داريم Bگرم از راديوايزوتوپ  50و  Aگرم از راديوايزوتوپ  25 -218
3مانده پس از گذشت  باقي A ةبرابر با مقدار ماد ،مانده باقي B، مقدار ماده چه مدتسال باشد، بعد از  B  ،3 راديوايزوتوپعمر 

شود؟ سال مي
سال 12 )4 سال 5/7 )3 سال 6) 2 سال 9 )1

235افزايش مقدار . است . . .در حدود  يطبيعمخلوط در . . . فراواني ايزوتوپ  -219
92 U  هاي اورانيوم در مخلوط ايزوتوپاين ايزوتوپ

.است. . .  در يكي از مراحل مهم ،ينداين فراگويند كه  سازي ايزوتوپي مي ، غنيرا
1( U238

اي راكتورهاي هسته درچرخه توليد عناصر  –درصد  7 – 92
2( U238

اي چرخه توليد سوخت هسته –درصد  7/0 – 92
3 (U235

اي راكتورهاي هسته درچرخه توليد عناصر  –درصد  7 – 92
4( U235

اي چرخه توليد سوخت هسته –درصد  7/0 – 92
درستي نشان داده شده است؟ در كدام گزينه به ،ن به نوترونچنين نسبت تقريبي جرم الكترو نماد الكترون و پروتون و هم -220

1 (e1
1  وP1

1  1و
2002 (e0

1  وP1
1  1و

2000
3 (e1

1  وP1
1  1و

20004 (e0
1  وP10  1و

200
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محل انجام محاسبات 

است؟نادرست  ،زير هاي عبارتچند مورد از  -221
.شود نوترون يافت مي 13و  12، 11، داراي ايزوتوپ 3 منيزيم، مخلوطي ازعنصر در بررسي يك نمونه طبيعي از  )آ
.دارددر طبيعت ترين فراواني را  ترين مقدار است، كم در آن بيش به نوترون  شمار الكترون هاي منيزيم، ايزوتوپي كه نسبت در ميان ايزوتوپ )ب
.ارندبا هم تفاوت د )از جمله چگالي(در تمامي خواص فيزيكي  ،هاي يك عنصر ايزوتوپ )پ

2تر يا مساوي ها بزرگ در آن ها به نوترون ها پروتونتعداد هايي كه نسبت  اغلب هسته )ت
.است، ناپايدار هستند3

.شود توليد نمي يجرمداراي  ةهاي پرتوزا، هيچ ذر ايزوتوپ شدن هستة تالشيمدر اثر ) ث
1( 2 2 (3 3( 4  4( 5 

كدام مطلب درست است؟ -222
.هاي شيميايي ندارد واكنش شركت درتمايلي به  ،هليم همانند آرگون و برم )1
.دهد مييون دو بار منفي تشكيل  ،گوگرد  اتم برخالفاتم اكسيژن در تركيب با فلزها  )2
.قادر به تشكيل يون سه بار مثبت نيست ،اتم گاليم برخالف اتم آلومينيم )3
.كنند ايجاد ميبا هم هايي با بار مشابه  يون ،تنها دو عنصر ،و گوگرد از ميان عناصر نيتروژن، فسفر، كلر )4

است؟ نادرستكدام يك از موارد زير  -223
.ها با دقت زياد، هيچ دستگاهي وجود ندارد گيري جرم اتم براي اندازه )آ
/ترين اتم موجود در طبيعت، جرمي معادل  سبك )ب amu241 66 10دارد.
.باشد عدد آووگادرو مي تقريب، برابر هاي هيدروژن، به تعداد اتمه يك گرمي از مولكول هيدروژن، نمون در يك )پ
.گيري جرم در آزمايشگاه است ترين يكاي اندازه رايج ،amu) ت
آ، ب و پ) 4 پ و ت )3 ب و ت) 2 آ، ب و ت )1

2112شامل  اي نمونه -224 04 10/ 221اكسيد و  مول گاز گوگرد دي 12/0كلر،  گازاز ول مولك 505 10/ چند گـرممولكول اكسيژن ،

132جرم دارد؟ 16 35 5(S ,O ,Cl / : g.mol )  

1( 5/9 2 (32/11 3( 9/9 4( 92/10 

xPCl ،221تركيب گرم از  17/4اگر در  -225 204 10/  0در موجـود  هاي كلر  داشته باشد، تعداد اتمد وجو اتم فسفر مـول از /02
131اين تركيب كدام است؟  35 5(P ,Cl / : g.mol ) 

1( / 226 02 10 2( / 236 02 10 3( / 223 613 10 4( / 233 623 10
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محل انجام محاسبات 

؟هستندصحيح  ها گزارهكدام  -226
.هاي بسيار مقاوم به حرارت و فشار قابل تعيين است تعيين دماي خورشيد به كمك دماسنج )آ
.كنند اند و با خود انرژي حمل مي پرتوهاي ساطع شده از خورشيد، از نوع پرتوهاي الكترومغناطيسي )ب
.قابل مشاهده هستند يخاص پرتوهاي الكترومغناطيسي هم در شرايطديگر عالوه بر پرتوهاي مرئي،  )پ
.ترين انرژي را دارد بيش رنگقرمزپرتو بلندترين طول موج و  رنگ بنفشپرتو نور مرئي،  ةدر گستر) ت
و ت آ) 4 و ب و پ آ) 3 ب و پ) 2 و پ و ت آ) 1

در كدام گزينه آمده است؟ ،پاسخ صحيح هر سه پرسش -227
در شكل مقابل، طول موج برابر چند متر است؟) آ
ترين موج؟ ترين انرژي را دارد يا بيش ترين انحراف متعلق به نوري است كه بيش به هنگام شكست نور در يك منشور، بيش) ب
به چه صورت است؟ ريزموج، فرابنفش و فروسرخمقايسة صحيح انرژي امواج ) پ
ريزموجفروسرخفرابنفش –ترين طول موج  بيش – متر 2) 1
فروسرخريزموجفرابنفش -ترين انرژي بيش –متر  5/2) 2
فرابنفشريزموجفروسرخ -ترين طول موج  بيش –متر  5/2) 3
ريزموجفروسرخ فرابنفش -ترين انرژي بيش –متر  2) 4

مطالب زير درست است؟ از چند مورد -228
درخطـوط  ايـن  تر از تعداد  ي، كمئتعداد خطوط طيف نشري خطي ليتيم در ناحية مر) آ

 .است 2ناحية مريي طيف نشري خطي عنصري با عدد اتمي 
سـولفات (II)شعلة تركيب مـس   ي با رنگمربوط به طول موج نور (I)نمودار  اگر) ب

.شعلة ليتيم كلريد نسبت داد با رنگطول موج نور  توان به مي را (II)باشد، نمودار
سه برابر اختالف عدد اتمي و ،عناصر اي هاي جدول دوره ها و گروه تفاوت شمار دوره) پ

.ترين ايزوتوپ ليتيم استرعدد جرمي در پايدا

3مول از پايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن،  6 موجود در هاي تعداد نوترون) ت
مول از ايزوتوپ 8در  هاي موجود تعداد نوترون4

.تر ليتيم است سبك
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

3اگر تفاوت تعداد نوترون و پروتون در گونة  -229
25 A ،   35نصف اين تفاوت در گونةB  هـا در ايـن دو الكترونتعداد باشد و تفاوت

كدام است؟ Bو  Aهاي دو گونة  نوترونتعداد باشد، مجموع  Bو  Aها در دو گونة  نوترونتعداد تر از تفاوت  يون، يكي كم
1 (30 2 (60 3 (45 4 (75 

5m

(I)هنمچودالاير

(II)هنمچودالاير
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محل انجام محاسبات 

تر و جرم اتمي ميـانگين ايـن سنگين برابر فراواني ايزوتوپ 5 ،تر اگر فراواني ايزوتوپ سبك. داراي دو ايزوتوپ است Aعنصر  -230
56عنصر برابر با  5/ amu عدد اتمي عنصر در زير باشد، با توجه به اطالعات داده شده ،A  جـرم مـولي و عـدد(كدام است؟

132 ).جرمي را برابر درنظر بگيريد 16(S ,O : g.mol ) 

(I  241برابر با  ،تر مول از ايزوتوپ سبك 5/0اختالف تعداد پروتون و نوترون در 204 10/  است.
(II  3مول  18/1جرمSO ،2  تر است مول از ايزوتوپ سنگين 8/0برابر جرم.

1 (22 2 (33 3 (24 4 (26 
 
 

است؟ نادرستيك از مطالب زير  كدام -231
.شود كه در توليد دوچرخه كاربرد دارد از فراوري نفت خام محصولي تهيه مي) 1
.ماند آيند و به تقريب جرم كل مواد در كرة زمين ثابت مي دست مي همة مواد طبيعي و مصنوعي از كره زمين به) 2
.فلزها استهاي فسيلي سوختمواد معدني: صورت طور كلي به مواد بهمقايسة برآورد ميزان توليد و مصرف نسبي برخي ) 3
.شود هاي فسيلي استخراج و مصرف مي ميليارد تن از مواد معدني، فلزها و سوخت 83در مجموع بيش از  2030دهد در سال  ها نشان مي بيني پيش) 4

است؟ نادرستهاي زير  عبارتچند مورد از  -232
.پراكندگي و توزيع يكسان منابع موجب پيدايش تجارت جهاني شده است ●
.زدن مقاوم است شود كه در برابر زنگ سنگ معدن آهن بعد از طي مراحلي به فوالدي تبديل مي ●
.شود اي از خاك چيني ساخته مي ظروف شيشه ●
.هاي گياهان وجود دارندسه عنصر پتاسيم، نيتروژن و فسفر در كود ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

كند؟ طور صحيح كامل مي چند مورد جملة زير را به -233
». . . . و در اثر ضربه . . . . ها، الكترون  دارد، در واكنش با ديگر اتم. . . ، رسانايي الكتريكي . . . .عنصر «

.دشو خرد نمي –دهد  از دست مي –بااليي  – 50با عدد اتمي  –الف 
.شود خرد مي –گيرد  گذارد يا مي به اشتراك مي –بااليي  –الكترون در الية ظرفيت  6دورة سوم جدول تناوبي عناصر با  –ب 
.شود خرد مي –دهد  از دست مي –بااليي  –پنجم گروه چهاردهم جدول تناوبي عناصر  –ج 
.شود خرد نمي –دهد  از دست مي –پاييني  – 11با عدد اتمي  –د 
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

دقيقه 20:  پيشنهادي وقت28تا  1هاي  صفحه: 2شيمي 
.پاسخ دهيد 2 شيمييا  1 شيمياز دو درس  يكيبه  بايدآموز گرامي شما  دانشقدر هداياي زميني را بدانيم



 28 : ةصفحشيمي  – مهر 20آزمون -» 2«پروژه
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كند؟ درستي كامل مي در جدول به Zو  X ،Yرا در مورد سه عنصر  Dو  A ،B ،Cترتيب جاهاي خالي  كدام گزينه به -234
1 (231 – s3 – 4 – [He] s12

2 (231 – s4 – 3 – [Ne] s13

3 (170 – s4 – 2 – [He] s12

4 (231 – s3 – 4 – [Ne] s13

قرار داد؟ توان نمي، كدام مورد را Yو  Xجاي  با توجه به نمودار زير، به -235
Xپذيري عناصر گروه  واكنش) 1 17 و عدد اتميY 

Xپذيري عناصر دورة دوم واكنش) 2  و شعاع اتميY 

Xپايداري عناصر گروه دوم) 3  و تمايل به دادن الكترون در گروه دومY 

Xشعاع اتمي )4  هاي الية ظرفيت و جاذبة هسته بر الكترونY 

. . . . جز بههمة موارد زير درست است،  -236
.است As33تر از شعاع  است و كوچك Cl17تر از شعاع اتمي  بزرگ Se34شعاع اتمي ) 1
.درآورد I2دواتمي   صورت مولكول از تركيب خارج كند و به NaIتواند آنيون يد را در واكنش با  گاز كلر مي) 2
.تاسيم با گاز كلر، داردتري نسبت به واكنش پ نور ساطع شده در واكنش سديم با گاز كلر، طول موج بيش) 3
.پذيري، رابطة عكس دارد ، استحكام با واكنشAuو  Na ،Feفلز  3در بين ) 4

؟نيستفلز صحيح  كدام گزينه در مورد عناصر شبه -237

.فلزها و نافلزها قرار دارنداي عناصر، بين  همانند مرزي در جدول دوره) 1
.ها بيشتر به نافلزها شبيه است ها بيشتر به فلزها و رفتار شيميايي آن خواص فيزيكي آن) 2
.گذاشتن الكترون دارند تمايل به اشتراك نافلزهادر واكنش با ) 3
.فلز وجود دارد اي، يك شبه جدول دوره 14در گروه ) 4

توانند هيدروژن هاليد توليد كنند؟ ي اتاق ميچند مورد از عناصر زير، در دما -238
F Br Cl Sr    

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
يابد؟ دركدام گزينه، با افزايش عدد اتمي شعاع افزايش مي -239

1 (F, P, As9 15 33 2 (Ca , Br , I20 35 53 
3 (Zn , In , I30 49 53 4 (Rb , Sn , Te37 50 52 

X

Y

11Z  19Y  3 X  نماد شيميايي عنصر
D آرايش الكتروني فشرده

Bنماد آخرين زيراليه
C  اتم رهاي الكتروني د تعداد اليه

186 A 152  شعاع اتمي(pm)
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است؟ نادرستبا توجه به اين موضوع كدام گزينه . دهند هاي زير واكنش فلزهاي ليتيم، سديم و پتاسيم را با گاز كلر نشان مي شكل -240

.ي چهارم است ترين فلز دوره فعال) پ(فلز موجود در واكنش ) 1
.كنش يك تركيب يوني سفيدرنگ استزرد رنگ بوده و محصول اين وا) ب(نور توليد شده در واكنش ) 2
.اند رسيده Arو  Neآرايش الكتروني كاتيون و آنيون به ترتيب به گازهاي نجيب ) پ(در واكنش ) 3
.هاي آ و پ به ترتيب قرمز و سفيدرنگ است رنگ نور حاصل در واكنش) 4

كند؟ كامل مي نادرستي بهرا  كدام گزينه جملة زير -241
». . . .  .، . . . .عنصر . . . . ، . . . . عنصر « 
.تواند يوني سه بار مثبت تشكيل دهد مي –بيست و سوم جدول تناوبي عناصر  –همانند  –آهن ) 1
2 (Co27–  برخالف– Mn25 – هاي با  مثبت آن تعداد الكترون در ساختار يون دو بارl 2 فرد است.
.شدن دارد خوار بوده و قابليت ورقه چكش –تيتانيوم  –همانند  –طال ) 3
.بار مثبت تشكيل دهد تواند دو يون دو بار مثبت و سه مي –واناديم  –همانند  –بيست و چهارم جدول تناوبي عناصر ) 4

ي شدت واكنش فلزها بـا ايـن اسـيد در كـدام واكنش دهند؛ مقايسه) غليظ(اسيد  توانند با هيدروكلريك ت ميبسياري از فلزا -242
است؟ نيامدهدرستي  گزينه به

1( Zn Na K   2( Ag Fe Na   3( Mg Ca Rb   4( Au Fe Cu 

كند؟ تكميل مي نادرستي بهگزينه جمله را  كدام -243
. . . در طي انجام واكنش شيميايي 

.ممكن است تشكيل رسوب يا گاز مشاهده شود) 1
.ها است دهنده هاي واكنش ها، حاصل تغيير در شيوة اتصال اتم وجود آمدن فراورده به) 2
.يايي متفاوت استهاي موجود در دو سوي معادلة شيم نوع عناصر برخالف تعداد اتم) 3
.مجموع جرم مواد مصرف شده با مجموع جرم مواد توليد شده برابر است) 4

116است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  -244 12 1(O ,C ,H : g.mol )  

.ها در دو طرف معادله يكسان است، موازنه شده هستند هايي كه تعداد اتم همة واكنش) 1
.شود آهن استفاده مي اكسيد براي جوشكاري خطوط راه (III)از واكنش فلز آلومينيم با آهن ) 2
.كمك گياهان برخالف فلزهاي طال و مس مقرون به صرفه نيست استخراج فلزهاي روي و نيكل به) 3
.آيد دست مي گرم اتانول به 92هوازي تخمير يك مول گلوكز،  از واكنش بي) 4
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ترتيب از چند كيلوگرم شوند، به هايي است كه وارد واكنش نمي درصد ناخالصي 70گ معدن كه شامل تن سن 4براي استخراج آهن از  -245
156توان استفاده كرد؟  سديم يا چند كيلوگرم كربن مي 16 12 23(Fe ,O ,C ,Na : g.mol )   

1 (8400 444  2 (135 1035 3 (8400 1035 4 (135 444 

درصد چنـد برابـر 80گرمي كانة هماتيت با درصد خلوص  400اكسيد توليدشده در اثر واكنش استخراج فلز از يك نمونة  كربن دي -246
70بازدة درصدي واكـنش اول  ( گلوكز است؟% 20كيلوگرم پسماند گياهي شامل  36هوازي  اكسيد توليدشده از تخمير بي كربن دي

156.) درصد است 75رصد و بازدة درصدي واكنش دوم د 16 12 1(Fe ,O ,C ,H : g.mol )   

1 (335 10  2 (318 10 3 (33 10 4 (/0 07
قدر اسـت و بـراي بازده درصدي اين واكنش چه. شود ليد ميگرم سوخت سبز تو 46هوازي،  گرم گلوكز در شرايط بي 150از تخمير  -247

گرم بـر ليتـر 2/1چگالي گاز اكسيژن در شرايط آزمايش (سوزاندن كامل سوخت سبز حاصل به چند ليتر گاز اكسيژن نياز داريم؟ 
116.) است 12 1(O ,C ,H : g.mol )  

1% (60 – 80 2% (80 – 80  3 (%60 – 8  4% (80 – 8
دهنده تـا چنـد درصـد تجزيـه شـود كـه جـرم آمونيـوم كرومات، يك مول واكنش ش موازنه نشدة تجزية آمونيوم ديطبق واكن -248

114مانده با فراوردة جامد برابر گردد؟  كرومات باقي دي 52 16 1(N ,Cr ,O ,H : g.mol )   

4 2 2 7 2 3 2 2(NH ) Cr O (s) Cr O (s) N (g) H O(g)  

1 (62  2 (38 3 (55 4 (45
كيلـوگرم 8/2آهـن بـه    شود و براي جوش دادن هر كيلومتر خط راه آهن از واكنش ترميت استفاده مي دادن خطوط راه براي جوش -249

درصـد 20م آلومينيم با درصـد ناخالصـي   كيلومتري به تقريب چند كيلوگر 950دادن يك مسير  براي جوش. آهن مذاب نياز است
156.) درصد است 60بازدة درصدي واكنش ترميت (نياز داريم؟  27(Fe , Al : g.mol ) 

1 (1710  2 (2672 3 (962 4 (/ 42 672 10

كند؟ درستي تكميل مي راف را بهكدام گزينه پاراگ -250
. . . هاي فلـزي در   غلظت گونه. گيريم درنظر مي. . . و فلزات را منابع . . . در چرخة فلزات، بعد از خوردگي و فرسايش وسايل فلزي، « 

».تر است تر و معمول در حال حاضر رايج. . . برداري از منابع  تر و بهره بيش
زميني –كف اقيانوس  –تجديدپذير  –دهد  ميشدن به سنگ معدن رخ  تبديل) 1
اقيانوسي –كف اقيانوس  –تجديدناپذير  –دهد  به سنگ معدن رخ مي شدن تبديل) 2
زميني –كف اقيانوس  –تجديد ناپذير  –تواند رخ دهد  بازيافت فلز يا تبديل به سنگ معدن مي) 3
زميني –ف اقيانوس ك –تجديدناپذير  –دهد  تبديل شدن به سنگ معدن رخ مي) 4



.بپيونديد zistkanoon@2اي و آموزشي به كانال دوازدهم تجربي به آدرس براي دريافت مطالب مشاوره

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي
.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

روع به موقعـش
)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه -294

.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) ١

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ )3

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

رينـمتأخ
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

.ون هستندداوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزم) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1

شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

انـمراقب
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

ضعيف) 4 متوسط) 3   خوب) 2 خيلي خوب) 1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  يا در حوزهآ -297

.شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

گاهي اوقات) 2

به ندرت) 3

گاه خير، هيچ) 4

امروز  ونـارزيابي آزم
كنيد؟ يابي ميرا چگونه ارز كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1




