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سال تحصیلى 1400-1401

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت به هر روش (الکترونیکى و ...)، قبل و یا بعد از برگزارى آزمون، براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى ممنوع است (حتى با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرند.

دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 16
پنج شنبه 1400/11/21

عناوین مواد امتحانى آزمون اختصاصى گروه آزمایشى علوم تجربى، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویى

اختصــاصی آزمـــون 

دوره دوم متوسطه
پایه دوازدهم تجربى

شماره داوطلبى: نام و نام خانوادگى:

مدت پاسخگویى: 140 دقیقه تعداد سؤاالتى که باید پاسخ دهید: 125

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـىردیف
پاسخگویى

شماره سؤال
مدت پاسخگویى

تااز

10 دقیقه101110اجبارى10زمین شناسى1

2

ات
ضی
15ریاضى 3ریا

اجبارى
111125

40 دقیقه
10126135ریاضى 1

3

سى
شنا

ست 
20زیست شناسى 3زی

اجبارى
136155

30 دقیقه
20156175زیست شناسى 2

ک4
فیزی

176190اجبارى15فیزیک 3

35 دقیقه 10فیزیک 1
زوج کتاب

191200

10201210فیزیک 2

مى5
شی

211225اجبارى15شیمى 3

25 دقیقه 10شیمى 1
زوج کتاب

226235

10236245شیمى 2
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 ؟نداردسنگ برای خشک كردن مواد غذايی در ايجاد كدام بيماری نقش  سوزاندن زغال -101

  فلورسيس دندانی) ۲    های پوستی ايجاد لكه) ۱
  ميناماتا) ۴    سرطان پوست) ۳

 شود؟ ر محيط میتجزيۀ كانی سمی اورپيمان موجب آزاد شدن كدام عنصر د -102

  آرسنيک) ۲    فلوئور) ۱
كسيژن) ۴    كادميم) ۳  ا

 نقش اساسی ـ سمی دارند. ............در بدن نقش اساسی و  ............بندی عناصر پوستۀ زمين، عنصر  در طبقه - 103

  روی ـ آهن) ۲    منگنز ـ مس ) ۱
 منيزيم ـ پتاسيم) ۴    روی ـ فسفر) ۳

 كند. از وقوع سرطان پيشگيری می ............با از بين بردن  ............عنصر  -104

كسيدها) ۱     های حاوی اين عنصر ـ آنزيمفلوئور ) ۲    فلوئور ـ سوپر ا
كسيدها) ۳  های حاوی اين عنصر سلنيم ـ آنزيم) ۴    سلنيم ـ سوپرا

 شوند. زمين می ............و موجب  ............های گرد و غبار آن است كه، غبارها گرمای خورشيد را  يكی از اثرات توفان - 105

  بازتاب ـ سرد شدن ) ۲    جذب ـ سرد شدن) ۱
 بازتاب ـ گرم شدن) ۴    جذب ـ گرم شدن ) ۳

 ؟گيرد نمیشناسی پزشكی مورد بررسی و مطالعه قرار  كدام مورد در شاخۀ زمين -106

  زاد های زمين درمان بيماری) ۲    زاد های زمين عامل بيماری) ۱
 های ورود عناصر زمين به بدن جانداران راه) ۴    ها و عناصر در بدن  تأثير كانی) ۳

 در كدام منطقه احتمال بروز نرم شدن و تغيير شكل استخوان در زنان مسن وجود دارد؟ - 107

  معادن طال) ۲  ديدجزاير آتشفشانی با فرسايش ش) ۱
 های آب گرم  دهانۀ چشمه) ۴    معادن كانسنگ گالن) ۳

 . ............انتظار داشت  توان نمیبه بدن  ............با ورود مقدار زياد عنصر  - 108

  ها رخ دهد ستخوانفلوئور ـ خشكی ا) ۲    خونی رفع شود روی ـ بيماری كم) ۱
 آرسنيک ـ بيماری ديابت به وجود آيد) ۴  جيوه ـ دستگاه ايمنی آسيب ببيند) ۳

 باشند؟ ها می به ترتيب كدام كانی Bو  Aدر جدول زير،  -109

  رس ـ فلوئوريت ) ۱
  گالن ـ تالک) ۲
  آزبست ـ رس ) ۳
 آزبست ـ فلوئوريت) ۴

 گردد؟ ها به چه علتی ايجاد می های تيره در دندان لكه -110

  كمبود عنصر سلنيم) ۲    زيادی عنصر سلنيم) ۱
  كمبود فلورايد) ۴    زيادی فلورايد) ۳

  كاربرد  كانی

A  تهيۀ لنت ترمز  

B  ساخت خمير دندان  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  

  
گر اندازۀ شيب خط مماس در نقطۀ  ۲برابر  Bو  Aهای خطوط مماس در نقاط  مجموع شيب -111 ابر اندازۀ شيب خط مماس در نقطۀ دو بر Aاست. ا

B های خطوط مماس در  ضرب شيب باشد، حاصلA  وB چقدر است؟ 

۱(8   
۲(4   
۳(6   
۴ (۸   

fمعادلۀ خط مماس بر تابع - 112 (x) x x    در مبدأ مختصات كدام است؟ 1
۱(y x    ۲(y x     ۳(y x 2    ۴(y x 2    

كه در صورتی -113
h x

f (x) f ( )hlim lim
f ( h) f ( ) x 


 

  0 1
1 5

1 1 1 مجموع مقادير ممكن برای 2
x

f (x) f ( )
lim

x


1

1
  كدام است؟ 1

۱(5
2    ۲ (۵  ۳ (۴  ۴ (۳  

)Aاز نقطۀ - 114 , )1 fخطی مماس بر تابع 0 (x) x ايم، عرض نقطۀ تماس كدام است؟ رسم كرده  

۱(2    ۲(3    ۳ (۱  ۴ (۲  
fدر چند نقطه از نمودار تابع -115 (x) |sin x | )زهدر با 2 , ) 2،f (x)   است؟ 0

۱( ۳  ۲( ۶  ۳ (۸  ۴ (۵  

در صورتی كه - 116
h

f (x h) f (x)
lim

h x

   20
باشد، مقدار 4

x

f (x) f ( )
lim

x


2

2
 چقدر است؟ 2

۱( ۴  ۲( ۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

yمجموع طول نقاطی كه خط مماس بر نمودار تابع - 117 x kx k x  3 2 yموازی خط 2 x 4   هـای آن ضرب طول است. حاصل ۲باشد، برابر  1
 نقاط چقدر است؟

۱(4   ۲( 13
3   ۳(3  ۴( 13

9  

گر -118 fا (x)
(x )


 2

1
1

fهای نامعادله ابباشد، جو  (x)f (x) f (x)  كدام است؟ 

۱(( , )2 13    ۲(( , ) 21 3    ۳(( , ) 2 1
3 3    ۴(( , ) 21 3    

گر - 119 f)ا ) ( ) 2 1 f)و 3 f )( )  1 g(x)باشد، مشتق تابع 4 f (x) xدر نقطۀ 3   كدام است؟ 1

۱( ۴۴۰  ۲( ۴۴۱  ۳ (۴۴۲  ۴ (۴۴۴  

  )۳رياضی (
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

گر -120 fا ( ) f ( )  1 1 4 g(x)باشند، مشتق تابع 0 f (x f ( x ))  درx   چقدر است؟ 1

۱(4   ۲( ۴  ۳ (۳  ۴(3   
xخط - 121 y 2 3 fپذير بر نمودار تابع متناوب و مشتق 6 (x) گر دورۀ تناوب تـابع ۳ای به طول  در نقطه fمماس است. ا (x)  باشـد،  ۲برابـر

fمقدار ( )
f ( )

 

3 1

 چقدر است؟ 5

۱(1
2   ۲(1

3   ۳( 1
3   ۴( 1

2   

|شيب خط مماس بر تابع -122 x |[ x]
f (x)

| x |
 


4 3

4 xۀدر نقط 1   7
 )نماد جزء صحيح است.([ ] چقدر است؟ 4

۱(4
9    ۲(1

3    ۳( 1
3    ۴( 2

9    

f(x)مشتق راست تابع -123 | x | ( )
x

  3 18 xدر 1   كدام است؟ 2

۱ (۲۴  ۲ (۳۶  ۳ (۱۸  ۴ (۱۶  

axتابع -124 bx xf (x)
x x

   
  

2 1
1 0 1

)روی بازه  , )0 است. پذير مشتقf ( )  چقدر است؟ 2

۱( 3
2    ۲(3

2    ۳(1
2    ۴( 1

2    

fدو تابع - 125 (x) وg(x) اند، اختالف آهنگ متوسط تابع خطی(fg)(x) در بازه[ , ] 1 1
3 xای در نقطۀ و آهنگ لحظه 2  1

 چقدر است؟ 12

1)۳  ۱ )۲  صفر  )۱
2    ۴ (۲  

 

 

x)های معادله مجموع جواب -126 x)! 2 4  كدام است؟ 1

۱( ۴  ۲( ۸  ۳( ۳  ۴( ۶  
 پذير باشد؟ (تكرار مجاز نيست) بخش ۳ها بر  ضرب ارقام آن ساخت كه حاصلتوان  چند عدد سه رقمی با ارقام طبيعی می -127

۱( ۱۳۴  ۲( ۳۴۸  ۳( ۱۳۲  ۴( ۳۸۴  
 شوند؟ و آخر سوار می اول Eو  Aشوند، به چند طريق دو فرد  به ترتيب سوار يک اتوبوس می Eو   A ،B ،C  ،Dپنج فرد  - 128

۱( ۱۲   ۲( ۱۴   ۳( ۱۵   ۴( ۱۶  
 رقمی وجود دارد كه رقم يكان و دهگان آن زوج و با هم برابر باشند؟ ۵چند عدد  -129

۱( ۲۲۶۹  ۲( ۴۵۰۰  ۳( ۱۷۹۲  ۴( ۱۹۷۲  
 ؟ نباشندكه هيچ دو كتاب فيزيک كنار هم  گيرند به طوری كتاب فيزيک مختلف به چند طريق كنار هم قرار می ۳كتاب رياضی و  ۵ - 130

۱( ۱۴۴۰۰  ۲( ۲۸۰۰۰  ۳( ۲۶۰۰  ۴( ۲۰۰۰۰  

   )۱رياضی (
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در  حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 وجود دارد كه دقيقاً دو رقم آن اول باشد؟(تكرار مجاز نيست.) ۴۷۳۵۲۸رقمی با ارقام عدد  ۴چند عدد  -131

۱( ۹۸  ۲( ۱۴۰  ۳( ۱۰۴  ۴( ۱۴۴  
}مجموعه -132 , , , , ... , }10 11 12 13 ك ۶چند زيرمجموعه  20  ها قرار گيرند؟ در آن ۵ثر دو عدد مضرب عضوی دارد كه حدا

۱( ۲۸۰  ۲( ۳۳۶  ۳( ۵۷۴  ۴( ۴۰۶  
 ؟نگيرندتوان نوشت كه حروف تكراری كنار هم قرار  حرفی می ۶چند كلمه  khosroبا جايگشت حروف كلمه  - 133

۱( ۲۲۰  ۲( ۲۴۰  ۳( ۲۱۰  ۴( ۲۶۰  
 تعداد اعداد چهاررقمی با ارقام غيرتكراری كه شامل رقم صفر باشد، كدام است؟ -134

۱( ۱۳۴۵  ۲( ۱۵۱۲  ۳( ۱۶۳۴  ۴( ۱۴۵۶  
 تر است؟ ايم. در چند حالت رقم صدگان از دو رقم ديگر بزرگ رقمی بدون تكرار ارقام ساخته رقمی، يک عدد سه با اعداد اول يک - 135

۱( ۱۲  ۲( ۸  ۳( ۱۰  ۴( ۴  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  

  
  كند؟  میتكميل  نادرستیچند مورد، عبارت زير را به  -136

  »خواهد يافت.............  در يک فرد بالغ در صورت كمبود يد شديد، قطعاً «
  الف) فعاليت آنزيم كربنيک انيدراز، افزايش

كيزۀ تمام ياخته Aب) توليد استيل كوآنزيم    های پيكری زنده، كاهش درون را
  ها، كاهش ج) مصرف گلوكز به عنوان تنها منبع تأمين انرژی ياخته

كتات در ماهيچهد) تجم   های اسكلتی، افزايش ع ال
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  كند؟ چند مورد، عبارت زير را به درستی تكميل می - 137
كنش«   . »........... در يک ياختۀ عصبی انسان،............  های طی وا

  تواند در چرخۀ كربس تجزيه شود. شود كه می الف) قندكافت (５ليكوليز) ـ مولكولی حامل الكترون توليد می
  شود. شود كه در مرحلۀ اول قندكافت مصرف می توليد می دار ب) چرخۀ كربس ـ مولكولی فسفات

كسايش محصول نهايی قندكافت ـ قبل از توليد   شود. مصرف می NADمولكول ،CO2ج) ا

كسايش پيرووات مصرف میگيرد كه در ن ها، تركيبی را می د) زنجيرۀ انتقال الكترون ـ اولين پروتئين زنجيرۀ الكترون  شود. خستين مرحلۀ ا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
كنش - 138  شود می............  ن فسفاتكربنی بدو ای در يک ياختۀ گياه گل ادريسی كه در آن نوعی تركيب شش های مربوط به فرايند تنفس ياخته وا

كسايش پيرووات،............   ............  مرحلۀ ا

كيزه (ميتوكندری) اتفاق می ) فقط مصرف ـ همانند ـ در مادۀ زمينه۱   افتد. ای را
  و مصرف ـ برخالف ـ با توليد فقط يک نوع تركيب چهاركربنی همراه است.) توليد ۲
  ) فقط مصرف ـ همانند ـ ممكن نيست يون هيدروژن در آن توليد شود.۳
  شود. فسفات نيز می ) توليد و مصرف ـ برخالف ـ باعث مصرف مولكول آدنوزين دی۴

  كند؟ چند مورد، عبارت زير را به درستی تكميل می -139
كنشدر يک ياخ«   »دور از انتظار است.............  برخالف............  های تۀ پوششی معدۀ انسان، طی وا

كسيد و الف) قندكافت ـ چرخۀ كربس، توليد كربن دی  NADH ا

كسايش پيرووات، توليد كربن دی كسيژن ب) چرخۀ كربس ـ ا كسيد و مصرف ا   ا
كسيژنو م NADHج) زنجيرۀ انتقال الكترون ـ قندكافت، اكسايش    صرف ا

كسيد و  دی  انتقال الكترون، توليد كربن  د) قندكافت ـ زنجيرۀ  ATPا

  ) صفر۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱
كيزه، كدام گزينه در رابطه با ساختار و عملكرد زنجيرۀ انتقال الكتر -140  است؟ نادرستون موجود در غشای داخلی را

كسايش ) فقط گروهی از اجزای اين زنجيره، الكترون۱   دهند. را از خود عبور می FADH2های حاصل از ا
كسايشی دارای نقش است. ATPعضو اين زنجيره برخالف دومين عضو آن، در توليد  ) سومين۲   ا
كيزه شوند. pHتوانند باعث كاهش  های اين زنجيره می ) گروهی از پروتئين۳   فضای بين دو غشای را
  شود. فضای بين دو غشای ميتوكندری می pHرا دريافت كند، باعث كاهش  NADHهای  تواند به طور مستقيم الكترون ) پروتئينی در اين زنجيره كه می۴

 )۳شناسی ( زيست
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در  حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 ............  اما فقط در گروهی از اين تخميرها، ،............ )،۳شناسی ( شده در كتاب زيست طی همۀ انواع تخميرهای مطرح - 141

  دهد. قبل از مصرف آن رخ می NADHشود ـ توليد  كربنی بدون فسفات توليد می و نوعی تركيب سه ATP) مولكول ۱
  شود.  كربنی است ـ پيرووات به عنوان گيرندۀ نهايی الكترون شناخته می ) محصول نهايی، يک تركيب آلی سه۲
  شود. ) گيرندۀ نهايی الكترون يک تركيب آلی است ـ مولكولی كه در توليد اوره نقش دارد، آزاد می۳
  تواند در صورت تجمع، باعث مرگ گياهان شود. گردد كه می ای توليد می شود ـ ماده ) يون هيدروژن و نوعی حامل الكترون توليد می۴

  كند؟ یعبارت زير را به درستی كامل م چند مورد،  -142
  »شود. می............ فرنگی، با توليد هر تركيب  طی فرايند قندكافت در يک ياختۀ پارانشيمی زنده و فعال گياه توت«

  ، توليدATPدار بدون فسفات، چهار مولكول  الف) كربن
  فسفاته، مصرف ب) آلی دوفسفاته، دو مولكول آلی سه

  ه، توليدج) آلی دارای نيتروژن، دو مولكول اسيد دوفسفات
  فسفاته، يک تركيب آلی دوفسفاته، مصرف د) آلی تک

  ) صفر۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱
كنش -143 گر توليد مولكـ ای در يک قارچ تک های تنفس ياخته طرح زير مربوط به بخشی از وا ، مولكـول حاصـل از  ............ )۱ول (ياخته است. ا

 خواهد بود.............  )،۲عملكرد آنزيم بر روی بخش (

   NADHاندازی چرخۀ كربس نشود ـ  ) منجر به راه۱
   NADHخته شود ـ ) و تجمع آن باعث مرگ يا۲

   NAD) حاصل دريافت الكترون توسط اتانال نباشد ـ۳

   NAD) در خارج از هرگونه اندامک غشادار صورت گيرد ـ۴
 فقط ............  ات،يموجود در ح یها در سازمان -144

 . شود یم ديتول ATPمولكول  ،یمواد مغذ يۀ) از تجز۱

 .باشد میمشترک  یا اختهيمرحله از تنفس، در هر  کي) ۲

 .شود یم ديتول ATPمولكول  ،یا اختهيتنفس  نديفرا ی) ط۳

كس۴ ك A ميكوآنز لياست ژن،ي) در حضور ا  .شود ی) میتوكندري(م زهيوارد را

 ............  ،كربس ۀچرخ............  )زيكوليقندكافت (５ل نديفرا - 145

 .كند یمصرف م ATP، یكربن شش یبيا شكستن تركب ـد ) همانن۱

 .كند یآزاد نم یكربن چيدار، ه كربن بير تركا مصرف هب ـف ) برخال۲

 ناقل الكترون همراه است. یها از مولكول یانواع ديا تولب ـد ) همانن۳

 .ديبه اتمام خواهد رس اختهي) توپالسمي(س ۀاختي انيم در موارهه ـف ) برخال۴

  ؟كند یمتكميل  یدرست  بهعبارت زير را  ،كدام گزينه -146
  » ............ و سپس............  ی، ابتداا اختهاز اين نوع تنفس ي............  شود. در مرحلۀ كز به طور كامل تجزيه میی، گلوا اختهدر نوعی تنفس ي«
كسايش  یموكتوزفسفاته ايجاد ) اول ـ فر۱   يابد. یمشود ـ مولكول قندفسفاته ا

  شود. خارج می CO2يابد ـ كربنی از پيرووات به شكل یمكاهش  NAD) دوم ـ۲

كسايش ۳   شود. ايجاد می Aكوآنزيم  ی استيل دوكربنيابد ـ مولكول  یم) دوم ـ پيرووات ا
  شود. جدا می Aشود ـ كوآنزيم  ی تركيب میچهاركربنبا مولكولی  Aكوآنزيم  ) سوم ـ استيل ۴
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 ............  ،CO2نيآخر ديتا تول ATP نياول ديتول انيم ۀدر فاصل ،در ياختۀ بنيادی لنفوئيدی یا اختهي یدر هنگام انجام تنفس هواز -147

  .از انتظار است دور توپالسميآزاد س یبه فضا A ميآزاد شدن كوآنزی، برخالف پرانرژ) آزاد شدن مولكول آب در زمان تشكيل نوعی پيوند ۱

  است. انتظار  قابل NADی به مولكولپرانرژی ها الكترونمانند انتقال غشايی، هعرض بخشی از غشای نوعی اندامک دو) انتقال الكترون از ۲

كيزه، برخالفا چرخهفرايند  ۀكنند شروع یچهاركربن) توليد مولكول ۳   است. انتظار  قابل یبه مولكولی چهاركربن Aكوآنزيم   اتصال استيل ی درون را

    .واجد دو گروه فسفات در ساختار خود دور از انتظار است یكربن قند شش ديهمانند تول ،دوفسفاته یكربن سه دياس فسفاته به تک یكربن قند سه ليتبد) ۴

 كند؟ )، عبارت زير را به طور مناسب تكميل می۳شناسی ( شده در كتاب زيست ی مطرحرهايتخمانواع  به  توجهكدام گزينه با  -148

 » ............ گفت توان یم ،كنند می یبازساز را NAD،ای ياخته ميان باتيانتقال الكترون به ترك قياز طركه  هايی ياخته............  در ارتباط با«

  نمايند. میرا توليد  دار فسفات قندنوعی  ،سفاتف ـ تپيوند فسفاجد وار نتيجۀ مصرف نوعی مولكول د ـ ۀهم) ۱

   .نمايند میفسفاته، سوخت رايج انرژی در ياخته را توليد  كربنی تک ـ در زمان تشكيل نخستين تركيب سه ۀهم) ۲

كسايش نوعی مولكول ض ـز بعضی ا) ۳   نمايند. میرا توليد  ATPدر تداوم توليد مولكول  مؤثردار دوكربنی، تركيب نوكلئوتيدمن ا

شده در مرحلۀ سوم قندكافت را بازسازی  ربن در محصول نهايی قندكافت، تركيب نوكلئوتيددار مصرفك ـ نمزمان با شكستن پيوند كربه ـز ) بعضی ا۴

  نمايند. می

كتيكی، -149   ............ تخمير الكلی،............  (در) تخمير ال

  يابد. ادامه می NADبا توليدتشكيل پيرووات  ـهمانند  )۲  .تری دارد تعداد كربن كم ،NADHالكترون  ۀگيرند ـبرخالف  )۱

كيزه انجام می ـهمانند  )۳   رود. در توليد مواد غذايی به كار می ـ برخالف )۴  د.شو در فضای درونی را

  كند؟ تكميل می نادرستیچند مورد، عبارت زير را به  - 150

  » ............ در نوعی ياخته كه توانايی توليد پيرووات دارد، در طی تنفس هوازی«

كتيكی، از انرژی  الف)   شود. استفاده می ATPبرای ساخت NADHهمانند تخمير ال

  شود. پيرووات توليد و مصرف می همانند تخمير الكلی، ب)

  دار الزامی است. DNAغشايی  وجود اندامک دوقطعاً  ج)

كسايش  د) كسايش NADHا   دهد. رخ می FADH2همانند ا

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳  ۴ (۴  

  كند؟ تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  -151

گر ،ای دوسر بازو ماهيچه ۀدر يک ياخت«   » ............ فعاليت آن افزايش يابد، ۀدر نتيج............  ا

  يابد. ـ يون بيكربنات نيز در خون افزايش می Aكوآنزيم  ) ميزان استيل ۱

  يابد. ای افزايش می ـ ميزان كرآتين در سيتوپالسم ياختۀ ماهيچه ATP) نياز به ۲

  يابد. رسان به اين بافت افزايش می های خون ـ حجم خون در رگ O2) ميزان مصرف۳

كثر ميزان آن انجام می ATPاسيد ـ توليد  ) ميزان پيروويک ۴   شود. با حدا

 است؟ شده بيان درستی بههمواره  يوكاريوتی های ياخته در E.coliباكتری ترجيحی قند مصرف با ارتباط كدام گزينه در - 152

 .دارند را NADاز آزادشده های الكترون دريافت توانايی ميتوكندری، درونی غشای الكترون انتقال ۀزنجير اجزای ۀهم) ۱

 .هستند الكترون دو دادن دست از به قادر و بوده ضروری ATP يدتول تداوم منظور به NADH های مولكول ۀهم) ۲

كنش به قادر لزوماً  توليدی، دوكربنی های تركيب ۀهم) ۳  .نيستند ها آنزيم فعاليت به كننده كمک مولكول نوعی با وا

كسيد دی كربن های مولكول ۀهم) ۴  .دشون می توليد ميتوكندری درون فسفات، فاقد های تركيب از آزادشده ا
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ها  مصرف انرژی زيستی از غشای شبكۀ آندوپالسـمی اطـراف تارچـه............  های كلسيم در ماهيچۀ توأم يک انسان سالم، هنگامی كه يون - 158
 ............  ساركومر............  كنند، عبور می

  يابد. ـ افزايش می Zها با خطوط  ) همراه با ـ طول نوار روشن برخالف فاصلۀ ميوزين۱
  ماند. ) بدون ـ طول نوار تيره برخالف وسعت بخش روشن وسط ـ ثابت می۲
كتين Zخطوط  ) بدون ـ فاصلۀ بين۳   يابد. های ـ كاهش می ها و ميوزين همانند همپوشانی ا
كتين ) همراه با ـ طول رشته۴ كتين و ميوزين همانند فاصلۀ بين ا   ماند. ها در ـ ثابت می های ا

  كند؟  تكميل می نادرستیچند مورد، عبارت زير را به  - 159
  »دارد.............  ای ای اسكلتی است كه نسبت به نوع ديگر تارهای ماهيچه ماهيچهويژگی گروهی از تارهای ............  در بدن يک انسان سالم،«

  الف) داشتن تعداد زيادی اندامک دوغشايی حاوی دنای حلقوی ـ در برابر خسته شدن مقاومت بيشتری
كتيک  ب) داشتن مقدار زيادی پروتئين ذخيره كسيژن ـ توانايی توليد ال   تری  اسيد كم كنندۀ ا

  های كلسيمی بيشتری ب بيشتر انرژی مورد نياز با احيای پيرووات ـ در غشای شبكۀ آندوپالسمی خود، كانالج) كس
  تری  سر ميوزين ـ مقدار رنگدانۀ قرمز كم ATPكنندۀ  د) فعاليت بيشتر آنزيم تجزيه

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  ) صفر ۱
 رخ دهند.............  كاری غدۀ و كم............  تواند به دنبال پركاری غدۀ به ترتيب می............  ساله، ۳۷در بدن يک زن سالم و  -160

  كليه  ) بروز مشكالت تنفسی و افزايش ميزان تراوش در كليه ـ تيروئيد ـ فوق۱
  ها و اختالل در انعقاد خون ـ پاراتيروئيد ـ سپرديس ) كاهش استحكام استخوان۲
  پوفيز پسين كليه ـ هي ) افزايش فشار خون و افزايش غلظت خون ـ فوق۳
  كليه ـ هيپوفيز پيشين  ) تضعيف دستگاه ايمنی و افزايش توليد شير ـ فوق۴

 ............  شوند، می............  هايی كه باعث افزايش هورمون............  در بدن يک مرد سالم و بالغ، - 161

  تر از تيموس قرار دارند. گردند كه در سطحی پايين ) همۀ ـ فشار خون ـ توسط غددی ترشح می۱
  ايش فشار خون را نيز دارند.) فقط گروهی از ـ ميزان گلوكز خوناب ـ توانايی افز۲
  شود. های لنفی بدن محسوب می گردند كه يكی از اندام ای توليد می ) همۀ ـ قدرت سيستم ايمنی بدن ـ توسط غده۳
  شوند. ها سنتز می ريز موجود در گروهی از اندام های درون ) فقط گروهی از ـ مقدار آب خون ـ توسط ياخته۴

  ير مناسب است؟كدام گزينه برای تكميل عبارت ز -162
  » ............ ،مننژ تماس دارد (دارند) ۀدر انسان سالم و بالغ با پرد ی كهريز غدد درون............  «
  شود. مزه ساخته نمی در بيماری ديابت بیكند كه  یهای خود ترشح م پيک دوربردی از ياخته ـ) يكی از ۱
  كنند. ای ترشح می ياخته  های خود، پيک شيميايی دوربرد را با صرف انرژی به مايع بين كسونی ياختهۀ آاز پايان ـ ۀ) هم۲
  ، گرسنگی و تشنگی را تنظيم كند.ریخواب، بيدا ۀتواند چرخ ، میهيپوتاالموسكنند كه با اثر بر  را به خون وارد می هورموننوعی  ـ) برخی ۳
كثر ۴   اند. جمجمه قرار گرفته دور از ۀكننده در ناحي های آزاد هورمون ۀسازند ۀهای هدفی هستند كه برخالف ياخت دارای ياخته ـ) ا

  ؟زير شودد باعث تبديل انتو چند مورد می -163
  رخی افرادبت به نوعی پروتئين موجود در نان در بنس بدن انسانپاسخ نامناسب  )الف
  شود. بسته شدن مجرای خروجی تركيبی گوارشی كه فاقد آنزيم است و در كبد ساخته می )ب
  در يک فرد بالغگردن  ۀيک نوع از غدد موجود در ناحي اختالل عملكرد صرفاً  )ج
كيزه، در نهايت باعث مرگ برنامه ۀعملكرد نوعی ماد ۀنتيج )د   شود. ياخته می ۀشد ريزی شيميايی كه با حمله به دنای را
۱ (۲   ۲ (۱   ۳( ۴   ۴ (۳  
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 كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب تكميل می -164

  » ............ كه ديآ یمبه دست  یاز تنفس............  كه یاسكلت یا چهيماه های ياخته ازين مورد یانرژ شتريبه طور معمول، ب«

  .هستند توپالسميدر س یآل تركيب یالكترون در آن نوع ۀرنديپذ نخريآ ـ اند  شده ژهيماراتن و یدو یبرا) ۱

  .باشد می ريپذ امكان فسفاته تک آلی ۀماد شيپاستفاده از  به دنبالی آن تنها ط ATPتوليد ـوجود دارند  تحرک به ميزان بيشتری ) در افراد كم۲

  .كند مصرف می ATPمولكول فروكتوزفسفاته، چهار مولكول  ليتشك جهت ـد نكن خود را كوتاه می یساركومرها یتر با سرعت كم) ۳

  .دينما یمناپذير بدن انسان توليد  سازش ۀی نوعی گيرندمحرک براای  هماد ـاست  شتريها ب در آن یآندوپالسم ۀاز شبك ميكلس  ونيسرعت آزاد شدن ) ۴

 است؟ نادرستچند مورد  ،يیايميش یها کيدر ارتباط با پ - 165

 .كند یدور از هم را مرتبط م یها اختهيدوربرد، فقط  يیايميش کيهر پ )الف

 .شود یدوربرد ترشح م کيقدرت ساخت پفاقد  یا اختهيبرد، از  كوتاه يیايميش کيهر پ )ب

 .كند یارتباط برقرار م ،از هم دورند اختهيكه چند  يیها اختهي نيبرد، فقط ب كوتاه يیايميش کيهر پ )ج

  خواهد شد. یا اختهي نيب عيخود وارد ما یبرد، قبل از اثرگذار كوتاه یها کيدوربرد، برخالف پ يیايميش کيهر پ )د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

 ؟استبه درستي بيان شده  كنند، یاستفاده م یابي جفت یبرا ها كه از فرومون یاز جانوران یبعض ۀچند مورد فقط دربار -166

 از شكار دارند. دهيبازتاب هایپرتو افتيدر یبرا یا رندهيهر چشم خود گ رير جلو و زد )الف

 شده است. ليتشك حفره چهارها از  پمپاژ خون به اندام یها برا لب آنق )ب

 .باشند یدر بازجذب آب م یاديز اريبا قدرت بس یا هيكل یاراد )ج

  .دهد یم ليتشكمغز را  ،یطناب عصب يیبخش جلو یرجستگب )د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴( ۴ 

 ............  ها در هنگام رشته نيا .هستند شكل یكرو یكه متشكل از اجزا شود یم افتي يیها رشته ،يیدلتا ۀعضل کي یتكرار یدر واحدها -167

 .شوند یسطح خود دور م هم یها ) انقباض، از رشته۲  شد. دچار كاهش طول خواهند د،ي) انقباض شد۱

 جدا خواهند كرد. گريد ۀخود را از رشت ی) استراحت، سرها۴  هستند. مشاهده  قابل رهياز نوار ت ی) استراحت، در قسمت۳

 ............  كند، هر استخوانی كه اسكلت جانبی را به اسكلت محوری متصل می ،در بدن فردی بالغ - 168

كم بوده۱   .هستند یتوپالسميبا زوائد س هايی ياخته دارایو  ) در ساختار خود واجد بافت استخوانی اسفنجی و مترا

  .هستند يیمفصل لوال لينقش در تشكبوده و واجد  یخود واجد صفحات غضروف ۀاز بلوغ، در بخش تن شيپ) ۲

  .شود آن كاسته می یها از تعداد حفره ،یبا شكل مشابه خود متصل بوده و در صورت ابتال به پوك یبه استخوان) ۳

  .هستندبدن فاقد نقش  یدرون یها شده و در حفاظت از اندام ليتشك یها و صفحات استخوان ميله واجد یتنها از بافت) ۴

 مناسب است؟  ريز عبارت ليكمت یچند مورد برا -169

 » ............ به طور حتم ،............ كه ابتيهر نوع د در«

  اند. دچار اختالل شده نيانسول یها رندهيگ ـ شود یترشح م یبه مقدار كاف ني) انسولالف

  خواهند شد. فيپانكراس تضع زير درون یها اختهي ۀهم ـشود  قيتزر نيانسول ديروزانه با )ب

  .ابدي ی، كاهش مكنندۀ انرژی در بدن است ترين بافت ذخيره بافتی كه بزرگ یها اختهيحجم  ـگلوكز است  یادرار فرد حاو) ج

   اند. داده  دست گلوكز از خون را از افتيبدن قدرت در یها اختهي ـ شود یم شي) حجم ادرار دچار افزاد

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 
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 كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب تكميل می - 170

  » ............ ممكن... ......... هورمون از یترشح نوع............  یپ دردر بدن انسان بالغ، «
كار یپل ینوع ديتول ست،ين ـلوزالمعده دۀ غ ـش يافزا) ۱   .كند دايپ شيكبد افزا در ديسا
  شود. جادياختالل ا ديشد یها یزير در روند انعقاد خون در خون ست،ين ـد يروئپاراتي ددغ ـكاهش ) ۲
  كند. دايتجمع پ یمركز یدستگاه عصب یعصب های ياختهدر  ميسد وني ست،ين ـلوزالمعده  دۀغ ـكاهش ) ۳
  كند. دايپ شيبخش مغز افزا نيتر نييموجود در پا یعصب های ختهيا تياست، فعال ـ هيكل فوق ۀغد عصبی خشب ـش يافزا) ۴

  ؟به درستي بيان شده استيک انسان بالغ  ارتباط باكدام عبارت در  - 171
  ها در تمام جهات وجود دارد.  ، شرايط الزم برای حركت استخوانلگن نيمهای ران و  وان) در مفصل ميان استخ۱
  ) ممكن نيست هر استخوان اسكلت محوری، از دو نوع بافت استخوانی تشكيل شده باشد.۲
  ) ممكن نيست هر استخوان ساعد دست، در مجاورت استخوان كف دست بلغزد.۳
  شود. های نامنظم ستون مهره محافظت می واناستخهمۀ ، توسط عصبی پشتی  طناب) ۴

  كند؟ ، عبارت زير را به طور مناسب كامل میگزينهكدام  -172
  »............  عصبی، ۀشده از يک ياخت هر پيک شيميايی ترشح«
  گيرنده دارد. ،هدف ۀياخت) همواره روی غشای ۱
  كند. ای عبور می ياخته  حداقل دو بار از فضای بينبرای رسيدن به ياختۀ هدف ) ۲
  هدف تأثير بگذارد. ۀترين محصوالت ژن بر ياخت تواند توسط يكی از اصلی ) می۳
  اش دوباره جذب شود. كننده ترشح ۀخود دارد و ممكن است توسط ياخت ۀ) شكلی مشابه گيرند۴

 ؟كند نمی كامل درستی به را زير عبارت ،انسان بدن اسكلت با ارتباط در مورد چند - 173

  » ............كه  بدن در موجود مفاصل همۀ در معمول طور به«
ها را در كنار هم  های پوششی و پيوندی استخوان ساختارهايی متشكل از بافت كند، می كمک ها استخوان اصطكاک كاهش به مايع نوعی )الف
 دارند. می  نگه
 .دارد وجود لواليی مفاصل به نسبت تری كم جهات در لغزش قابليت دارد، قرار پشتی عصبی طناب ۀپوشانند های استخوان بين در) ب
 .است شده پوشيده پيوندی بافت نوعی توسط ها استخوان سر پردازد، می مفصلی مايع ترشح به مفصلی مايع ۀسازند ۀپرد) ج
 .كند می كمک ها استخوان قرارگيری و تثبيت به پيوندی كپسول نوعی دارند، وجود مجمهج های استخوان ميان )د
۱ (۱   ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  كند؟ مناسب كامل میبه طور كدام گزينه، عبارت زير را  -174
  »را مشاهده كرد.............  توان ، می............ ۀغد...... ...... دنباله ب«
 ای جامد  زمينه ۀای معدنی در نوعی بافت پيوندی با ماد حفظ ماده ـهيپوتاالموس  ـپركاری ) ۱

 شود افراد می لرزش در حسی و كاهش اثرات نوعی بيماری كه منجر به بی ـكليه  ـ فوقپركاری ) ۲

 شده از مويرگ به خون دنبال كاهش بازگشت مواد نشته ب یلنف دستگاه افزايش فعاليت ـهيپوفيز پسين  ـكاری  كم) ۳

 باريک ۀدرو ۀديوار ۀريز بر ياخت كاهش اثر نوعی پيک شيميايی درون ـپاراتيروئيد  ـكاری  كم) ۴

  ؟كند نمیعبارت زير را به درستی كامل گزينه،  كدام - 175
  »ايفای نقش كند.............  تواند در ، می............  شده در های ساخته گروهی از هورمون«
 ها شكل طرفين ستون مهره شده در اندام لوبيايی تنظيم فشار اسمزی ادرار توليد ـهيپوتاالموس ) ۱

 شكل اندامی گالبی ۀهنگام زايمان در زنان، در افزايش انقباضات ديوار ـهيپوفيز پسين ) ۲

 ها های مترشحه از آن ترشح هورمون ليت غدد جنسی نيز، درزمان مختل شدن فعا ـكليه  فوق) ۳

  شود میتوليد و مصرف  Aنزيم كوآ  تنظيم فرايندهايی در ياخته كه در آن، استيل ـتيروئيد ) ۴
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شود،  بار شتاب حركتش صفر می ۸دهد و به طور مرتب در هر ثانيه  حركت هماهنگ ساده انجام می cm60خطی به طول نوسانگری روی پاره -176

 برابر كدام گزينه است؟ SIزمان اين نوسانگر در  ـ معادلۀ مكان

۱(/x cos( t) 0 6 4    ۲(/x cos( t) 0 3 8    ۳(/x cos( t) 0 6 8    ۴(/x cos( t) 0 3 4    
از يک انتهای مسـير  cm6در فاصلۀ t1دهد. نوسانگر در لحظۀ حركت هماهنگ ساده انجام می ،cm20و دامنۀ Hz7نوسانگری با بسامد - 177

گر نوع حركت نوسانگر در لحظۀ cm10در فاصلۀ t2نوسان و در لحظۀ تندشـونده  t2كندشـونده و در لحظـۀ t1از نقطۀ تعادل قرار دارد. ا

tترين مقدار باشد، كم t2 /چند ثانيه است؟ 1 /( , , t t )2 13 1 7 2 1 4   

۱(1
12    ۲(1

6    ۳(1
24    ۴(1

10    

گر در بازۀ زمانی صفر تا  نوسانگری حركت هماهنگ ساده مطابق شكل انجام می - 178 برای اولين بار، تندی متوسط نوسانگر دو برابر اندازۀ  tدهد. ا
 كدام است؟ SIدر  tسرعت متوسط آن باشد، بزرگی شتاب حركت نوسانگر در لحظۀ 

۱(2
4   

۲(2
16   

۳(2
32   

۴(2
8    

دهد. فاصلۀ آونگ از مركز زمين را چند درصد  نوسان كامل انجام می ۴از مركز زمين،  rزمان معين در فاصلۀ  ای، در مدت منهدا آونگ سادۀ كم -179
 يک نوسان كامل بيشتر انجام دهد؟  زمان، و چگونه  تغيير دهيم تا در همان مدت

  افزايش ـ ۳۶) ۴  كاهش ـ ۳۶) ۳  افزايش ـ ۲۰) ۲  كاهش ـ ۲۰ )۱
برحسب مكان آن نشان داده شـده اسـت. زمـان  g100در شكل زير، نمودار تغييرات انرژی پتانسيل كشسانی نوسانگر جرم و فنری با جرم - 180

 ؟كدام است SIتناوب اين نوسانگر در 

۱(2
3   

۲(3
2   

۳ (۶  

۴(1
6    
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، بيشترين انرژی ممكن )۱(با به نوسان در آوردن بستۀ اند و  به يک ميلۀ  منعطف متصل شده، )۲) و (۱و فنر (در شكل زير، دو نوسانگر جرم  -181

 ديگر برابر هستند؟ پارامترهای زير در اين دو نوسانگر، لزوماً با يکشود. چه تعداد از  منتقل می )۲(به بستۀ 

 شينۀ نيروی واردهد) بي  ج) زمان تناوب  ب) دامنۀ نوسان  الف) انرژی مكانيكی

۱( ۴  

۲ (۳  

۳ (۲  

۴ (۱ 

  
 Aشده، شتاب ذرۀ  شوند. در لحظۀ نشان داده مطابق شكل، دو موج مستقل در دو ريسمان كامالً مشابه و با نيروی كشش يكسان، منتشر می - 182

 ) است؟۲از محيط انتشار موج ( B)، چند برابر شتاب ذرۀ ۱( از محيط انتشار موج

۱( ۳  

۲(3   

۳( 1
3   

۴(1
3    

از ............ ، ABساز ثابت باشـد، تنـدی انتشـار امـواج در قسـمت  كه فركانس دستگاه موج ش تشت موج مطابق شكل، در صورتیدر آزماي - 183
 است. BCاز قسمت ............  ،ABاست و فاصلۀ دو ستيغ متوالی در قسمت  BCقسمت 

  بيشتر ـ بيشتر )۱
  تر كم ـ ) بيشتر۲
  بيشتر ـ تر ) كم۳
  تر كم ـ تر ) كم۴

  

kmهای به ترتيب با تندی Sو امواج ثانويۀ  Pلرزه، امواج اوليۀ  در يک زمين -184
s

kmو 8
s

نگار  لرزهدقيقه به يک دستگاه  ۲و با اختالف زمانی  4

گر اين امواج روی خط راست حركت كنند، در فاصلۀ روی سطح زمين می  نگار، زلزله رخ داده است؟ چند كيلومتری از دستگاه لرزه  رسند، ا

۱( ۴۸۰    ۲ (۲۴۰  

۳ (۱۴۴۰    ۴ (۹۶۰  
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 های زير، در مورد امواج الكترومغناطيسی درست است؟ از عبارتچه تعداد  - 185

های الكتريكـی و  های الكتريكی و مغناطيسی همواره بر جهت حركت موج عمود هستند، اما ميـدان الف) در امواج الكترومغناطيسی، ميدان

  باشند. مغناطيسی بر هم عمود نمی

  شود، همگام هستند. ومغناطيسی كه در خأل منتشر میهای الكتريكی و مغناطيسی در يک موج الكتر ب) ميدان

  ج) طول موج ميكروموج، بيشتر از طول موج فروسرخ است.

  ها كاربرد دارد. د) ميكروموج، در ضدعفونی كردن اجسام در بيمارستان

 باشند. ) امواج راديويی تنها در خأل منتشر شده و حامل انرژی نمیه

۱( ۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

tشكل زير، نقش يک موج را در لحظۀ - 186  tدر لحظۀ Nبه وضعيت ذرۀ  Mدهد. پس از چند ثانيه، ذرۀ  نشان می 0   رسد؟  می 0

۱(1
120   

۲(1
48   

۳(1
160   

۴(1
240    

كه اين سيم  شود. در صورتی می vندی انتشار امواج عرضی در آن برابر كشيم و ت می Fرا با نيروی ثابتی به بزرگی  mو جرم  Lسيمی به طول  - 187

3را در دمای ثابت از ابزاری عبور دهيم تا بدون تغيير حجم و دما، طولش
بكشـيم،  F6برابر شود و سپس آن را با نيروی ثابتی بـه بزرگـی 2

 شود؟ می vطول آن چند برابر تندی انتشار موج در 

۱( ۲  ۲ (۳  ۳(2    ۴(3    

گرشود.  متر مطابق شكل، در يک فنر ايجاد می سانتی ۴۵يک تپ عرضی با دامنۀ  - 188 0/ا ثانيه زمان نياز باشد تا اين تپ دوبـاره بـه وضـعيت  8

/تعادل فنر بازگردد و تپ با تندی
m
s

2  حركت كند، طول اين تپ چند متر است؟ 5

۱(/1 5   

۲ (۲  

۳(/2 5    

۴ (۳  
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gدر ريسمانی همگن كه چگالی خطی جرم آن Hz50موجی با بسامد - 189
m

شود. بزرگی نيروی كشش اين  است، مطابق شكل زير منتشر می 100

 ريسمان چند نيوتون است؟

۱( ۱  

۲ (۱۰  

۳(/1 5   

۴ (۱۵   

گر ا در يک لحظه و در يک مكان معين، ميدان الكتريكی يک موج الكترومغناطيسی به سمت شمال است و اندازۀ آن بيشينه می - 190 ين مـوج باشد. ا

 مكان درست است؟در همان الكترومغناطيسی به سمت غرب در حال انتشار باشد، كدام گزينه در مورد ميدان مغناطيسی آن در همان لحظه و 

  ميدان مغناطيسی به سمت باال بوده و اندازۀ آن بيشينه است. )۲  اندازۀ ميدان مغناطيسی، صفر است. )۱

  ) ميدان مغناطيسی به سمت جنوب بوده و اندازۀ آن بيشينه است.۴  ) ميدان مغناطيسی به سمت پايين بوده و اندازۀ آن بيشينه است.۳
  

  
  

  
  

گر شير آب را باز كرده و آب با آهنگ ثابتكيلوگرم آب وجود  ۱۲۰۰درون يک مخزن كامالً پر،  - 191 Lدارد. ا
min

از مخزن خارج شـود، پـس از  30

JAشود؟ چند دقيقه نيمی از مخزن خالی می
g

( )
cm

  31  

۱( ۴۰  ۲ (۲۰  ۳ (۴۰۰  ۴ (۲۰۰   

گر مجموع جرم ظرف و مـايع در حالـت  ريزيم و بار ديگر آن را كامالً پر از روغن می يک بار تا نيمه آب می g200درون ظرفی به جرم -192 كنيم. ا

JAليتر است؟ درصد بيشتر از حالت اول باشد، حجم ظرف  چند ميلی ۲۰دوم،  ¸ü»n /
g g

( , )
cm cm

   3 31 0 8  

۱( ۱۰۰  ۲ (۱۶۰  ۳ (۲۴۰  ۴ (۲۰۰  

gبا چگالی جسمی -193

cm32 ايم. حجم حفرۀ موجود در اين جسـم چنـد  را مطابق شكل، با ترازو وزن كرده و درون يک استوانۀ مدرج انداخته

 ؟ متر مكعب است سانتی

۱( ۴  

۲ (۳  

۳ (۲  

۴ (۱  

فقط )،٢١٠تا  ٢٠١ شمارۀ )،٢فيزيک (( ٢زوج درس) و ٢٠٠تا  ١٩١ ۀ، شمار)١فيزيک (( ١ زوج درس، لطفاً از بين سؤاالت یتوجه: داوطلب گرام
  را به انتخاب خود پاسخ دهيد. یسر کي

  )200تا  191(سؤاالت  1فيزيك 
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C

h
2

h
1

/
g

cm
3

13 6

cm20

/
g

cm
3

6 8

A Bگاز گاز

گاز

 ؟نيستها، لولۀ مويين هستند. كدام گزينه صحيح  شده در گزينه های نشان داده لوله -194

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  

گر فشاری كه جسم - 195 كنند، مقدار يكسانی باشد، نسبت ) بر سطح افقی وارد می۲) و (۱های ( در شكل زير، ا



1
2

 برابر كدام گزينه است؟ 

۱(5
4   

۲(4
5   

۳(5
4   

۴(4
5   

گر فشار گاز درون مخزن  در شكل داده -196 / به اندازۀ Aشده، ا kPa54  h1صـورت مقـدار بيشتر باشـد، در ايـن Bاز فشار گاز درون مخزن  4

m(gبرحسب متر برابر كدام گزينه است؟ )
s

 210  

۱(/0 4   

۲(/0 5   

۳(/0 6   

۴(/0 7    

گر بخواهيم از طرف مايع نيرويی به بزرگی  cm220شده، مساحت سطح مقطع انتهای لوله برابر با در شكل داده -197 نيوتون به انتهـای  ۲۷است. ا

ی عمــــودی بــــه طــــرف پــــايين جابــــه جــــا متر بايــــد در راســــتا لولــــه وارد شــــود، لولــــه را چنــــد ســــانتی

[Ã¼½كنيم؟ /
gN(P cmHg , g , )

kg cm
   0 376 10 13 5  

۱( ۳  

۲ (۶۶  

۳ (۱۰  

۴ (۷۹  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

v
2

v
1

A cm�

2

2
10

A cm�

2

1
20

كه ظرف كامالً  ريزيم. به طوری های برابر می های برابر و بار دوم به حجم بار به جرم ، آب و روغن را يکcm18شكل به ارتفاع ای در يک ظرف استوانه - 198

ü»n¸  لبريز از مايع شود. اختالف فشار وارد بر كف ظرف در اين دو حالت چند پاسكال است؟  JA/
g gN(g , , )

kg cm cm
    3 310 0 8 1  

  صفر) ۴  ۴۰) ۳  ۲۰) ۲  ۱۰ )۱

cmچه در هر دقيقه شود. چنان از دهانۀ باريک آن خارج می v2وارد شير آب شده و با تندی v1آب با تندی  در شكل زير، -199 5 36 آب از  10
 اند؟ ، به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه به درستی آمدهSIدر  v2و v1تندی دهانۀ باريک شير خارج شود،

  ۱۰ ـ ۵ )۱
  ۱۰۰ ـ ۵۰) ۲
2/ـ ۵) ۳ 5   
  ۲۵ ـ ۵۰) ۴

) و ۱شـكل (Uهای  مايع يكسانی قرار دارد. با دميدن هوا در لولۀ افقی، اختالف سطح آزاد مايع در لولـه ،شكلUمطابق شكل، درون هر سه لولۀ  - 200
 )، در كدام گزينه درست ترسيم شده است؟۳. در اين حالت وضعيت مايع در  لولۀ (خواهد شد cm150و cm100) به ترتيب از راست به چپ۲(

۱(     ۲ (  

۳ (    ۴ (  
  

  
Cتريكیكه دارای بار الك g4ای به جرم ذره -201 6 است را بدون تندی اوليه درون ميدان الكتريكی يكنواخت/

NE ( i j)
C

 310 4 5 6
 

رها  

mكشد تا تندی ذره به كنيم. چند ثانيه طول می می
s

 نظر كنيد.) برسد؟ (از وزن ذره صرف 180

۱( ۴  ۲ (۸  ۳ (۱۲  ۴ (۱۶  

گر مساحت هر يک از صفحه - 202  Aباشد. پتانسيل الكتريكـی نقطـۀ  pC40شده در خازن و بار ذخيره cm24های خازن برابر با در شكل زير، ا

F فضای بين صفحات خازن، هوا است وچند ولت است؟ (
m

   12
0 9 10(  

۱(3
7   

۲(7
3   

۳(1   

۴(7
9    

  )210تا  201(سؤاالت  2فيزيك 
@azmongaj0
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در  حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

Eدر ميدان الكتريكی يكنواخت Bتا نقطۀ  Aشده از نقطۀ  در مسير نشان داده qمطابق شكل، بار الكتريكی  -203


Nبه بزرگی 
C

 33 جا  جابـه 10

گر تغييرات انرژی پتانسيل الكتريكی بار  می Jجايی ر اين جابهد qشود. ا 180  ،باشدq چند ميكروكولن است؟ 

۱(/0 6   
۲(/0 6   
۳(/0 3   
۴(/0 3    
  

يک از  يابـد. كـدام درصـد كـاهش می ۶۰با تخليۀ قسمتی از بار الكتريكی يک خازن تخت پرشده، اختالف پتانسيل الكتريكـی دو سـر آن  - 204

 های زير، در مورد اين خازن صحيح است؟ عبارت

  يابد. درصد كاهش می ۶۰الف) ظرفيت خازن، 

  يابد. درصد كاهش می ۸۴، شده در خازن ب) انرژی ذخيره

 يابد. درصد كاهش می ۶۰ج) بزرگی ميدان الكتريكی بين صفحات خازن، 

  »ج«) فقط ۴  »ج«و » ب) «۳  »ج«و » الف) «۲  »ب«و » الف« )۱

A ،C، بار كرۀ رسانای شده در شكل داده -205 14  و بار كرۀ رسانایB ،C 6 گـر كليـد  و شعاع كره را ببنـديم و بـه  Kها يكسان اسـت. ا

/مدت ms0  رابر چند آمپر است؟شود. شدت جريان متوسط عبوری از سيم در اين مدت ب جريان الكتريكی در سيم برقرار می 5

۱( 54 10    

۲( 52 10    

۳( 24 10   

۴( 22 10    

/الكتريكی، با جريان  يكی از مدارهای يک وسيلۀ - 206 mA2   چه تعداد الكترون بـه ايـن بخـش وسـيله وارد و از آن  s5كند. در مدت كار می 5

 شود؟ خارج می

۱(/  163 2 10      ۲(/  193 2 10    

۳(/  167 8125 10      ۴(/  197 8125 10    

 ها است؟  شده در دمای يكسان، بيشتر از ساير گزينه گزينه، مقاومت الكتريكی يک قطعه سيم مسی با طول و قطر مقطع مشخص  در كدام -207

Lطول )۱
Dو قطر مقطع 2

  D2و قطر مقطع L2) طول۲     2

L) طول۳
Dو قطر مقطع L2) طولD2    ۴و قطر مقطع 2

2  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

d
2

d
ε V� 10

 برابر حالت اول باشـد. بـا توجـه بـه 3كنيم كه قطر مقطع آن، سيمی را ذوب كرده و با ثابت ماندن حجم، آن را تبديل به سيم ديگری می -208

Iها، نسبت ها برحسب جريان الكتريكی عبوری از آن نمودار اختالف پتانسيل الكتريكی دو سر سيم

I
2
1

 برابر كدام گزينه است؟ 

۱(3    

۲(3 3    
۳ (۳   
۴ (۹   
  

توان  فاراد را می ميلی ۲ساعت است. با استفاده از اين باتری، چند خازن تخت با ظرفيت  ـ آمپر ۱۰ولتی، دارای ظرفيت  ۱۲آل  يک باتری ايده - 209
 ماند.) تری همواره ثابت میولت شارژ كرد؟ (فرض كنيد اختالف پتانسيل  الكتريكی دو سر با ۱۲۰با ولتاژ 

۱(/  61 5 10    ۲( 63 10    ۳(/  57 5 10    ۴( 53 10    
qدر شكل زير، ذرۀ باردار -210 C  2  در وسط فاصلۀ دو صفحۀ فلزی باردار و درون ميدان الكتريكی يكنواخت در حـال  گرم، ميلی ۱۵با جرم

گر در يک لحظه با ثابت بودن صفحۀ پايينی، صفحۀ بااليی را به اندازۀ dتعادل قرار داد. ا
های  يک از گزينـه جا كنيم. كدام به سمت باال جابه 2

m(gصحيح است؟ qزير در مورد نحوۀ حركت بار  )
s

 210  

mتندی) با ۱
s

2
  رسد. به صفحۀ پايينی می 3

m) با تندی۲
s

  رسد. به صفحۀ بااليی می 2

m)  با تندی۳
s

  رسد. به صفحۀ پايينی می 2

m) با تندی۴
s

2
  رسد. به صفحۀ بااليی می 3
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در  حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
  های زير در ارتباط با ساختار سيليس درست است؟ چه تعداد از عبارت - 211

 تر در ساختار آن به چهار اتم ديگر متصل است. هر اتم بزرگ  

 تر در ساختار آن به دو اتم ديگر متصل است. ر اتم كوچکه  

 .در ساختار آن تمامی پيوندها به صورت يگانه (ساده) است  

 ضلعی وجود دارد. های شش در ساختار سيليس مشابه ساختار يخ، حلقه  

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -212

  ای است. جدول دوره ۱۶زمين متعلق به گروه  ترين عنصر در پوستۀ جامد ) فراوان۱

  ) مواد كوواالنسی در دما و فشار اتاق به حالت جامدند.۲

كسيژن بيش از ) تركيب۳   دهند. پوستۀ جامد زمين را تشكيل می 90%های دوتايی سيليسيم و ا

  شود. استفاده می  شورها و عدسیای داشته و از آن در ساخت من ) سيليس خالص، خواص نوری ويژه۴

Xدر اكسيدی از آن با فرمول Xاگر درصد جرمی عنصر  - 213 O2 63/برابر با O)كدام است؟ XO2در Xباشد، درصد جرمی  63 g.mol ) 116   

۱(/30 4   ۲(/26 2   ۳(/33 8   ۴(/41 1   

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -214

 .در گرافيت هر اتم كربن به سه اتم ديگر متصل است  

 .در الماس هر اتم كربن به چهار اتم ديگر متصل است  

 كسيژن   های ديگر با پيوندهای هيدروژنی متصل است. به دو اتم هيدروژن از مولكول در ساختار يخ هر اتم ا

 كی به يک در هگزان همۀ اتم   اند. ديگر متصل شده ها با پيوندهای اشترا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  ای درست است؟ های زير در ارتباط با دو عنصر نخست گروه چهاردهم جدول دوره چه تعداد از عبارت - 215

 ر، عنصرهای اصلی سازندۀ جامدهای كوواالنسی در طبيعت هستند.اين دو عنص  

 اتمی در هيچ تركيبی شناخته نشده است. ها تاكنون يون تک دو عنصری هستند كه از آن  

  اند. های آن در دو بُعد چينش يافته ، جامدی كوواالنسی است كه اتم۱۴پايدارترين آلوتروپ نخستين عنصر گروه  

 كسيد با فرمول ۱۴ دومين عنصر گروه   شود. يافت می XO2در طبيعت به حالت خالص يافت نشده و تنها به شكل ا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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½jI¶
Â¶o] kÅnj/ / / / /

MgO Fe O Na O H O Al O SiO2 3 2 2 2 3 2
1 9 4 8 9 3 13 5 25 5 45

  های زير در ارتباط با الماس و سيليسيم درست است؟ چه تعداد از عبارت -216

 .رسانايی الكتريكی سيليسيم بيشتر از الماس است  

 التر از سيليسيم است.نقطۀ ذوب الماس با  

 دهد. الماس برخالف سيليسيم، جريان گرما را از خود عبور می  

 .ميانگين آنتالپی پيوند در الماس (برحسب كيلوژول بر مول) در مقايسه با سيليسيم (برحسب كيلوژول بر مول) بيشتر است  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

/متر به چند اليه گرافن نياز است؟ (شعاع اتمی كربن يلیبرای ايجاد يک ساختار گرافنی با ضخامت حدود يک م -217 nm0   است.) 11

۱( 69 10   ۲(/  64 5 10   ۳( 99 10   ۴(/  94 5 10   
  ست است؟های زير در ارتباط با سيليس در چه تعداد از عبارت - 218

 ها و نيز شن و ماسه است. ها، صخره های اصلی تمامی سنگ اين تركيب يكی از سازنده  

 ها شده است. های سنگی و نقشكندهای روی آن وجود سيليس باعث استحكام و ماندگاری سازه  

 كسيد در پوستۀ جامد زمين به شمار می سيليس فراوان   رود. ترين ا

 سيليس به كوارتز معروفند. های خالص هر كدام از نمونه  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر با جذب رطوبت، درصد جرمی آب در آن دو برابـر شـود،  ۱۴و  ۴۶درصد جرمی سيليس و آب در نوعی خاک رس به ترتيب برابر با  -219 است. ا
  درصد جرمی سيليس كدام مقدار خواهد شد؟

۱(/29 72   ۲(/40 60   ۳(/34 22   ۴(/38 51   
  توان به كار برد؟ را برای توصيف چه تعداد از مواد زير می» فرمول مولكولی«واژۀ شيميايی  - 220

               الماس               سيليس               يخ خشک              يد              اوره تيلن گليكول             ا كی   نمک خورا
۱ (۶  ۲ (۵  ۳ (۴  ۴ (۳  

كسيژن در اين نوع خاک رس كدام است؟ با توجه به جدول زير كه درصد جرمی مواد سازندۀ نوعی خاک رس را نشان می -221   دهد، درصد جرمی ا

   (Si , Al , O , Mg , Na , H , Fe :g.mol )       128 27 16 24 23 1 56   
۱(/46 6   
۲(/54 4   
۳(/48 2   
۴(/52 6   

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 222
Feتوان به وجود فام بودن خاک رس را می ) سرخ۱ O2   در آن نسبت داد. 3
  ت تركيب و باارزش اقتصادی پايين هستند.) مواد موجود در انواع خاک رس به صور۲
كسيد است. ) نام ديگر سيليس، سيليسيم دی۳   ا
  ای از مقاومت گرمايی سيليس دانست. توان نشانه های درشت سنگ را می ) پختن نان سنگک بر روی دانه۴
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  هستند؟ (b)و (a)های ای آن به ترتيب مطابق شكل ای است كه ساختار ذره نوع جامد چه تعداد از مواد زير، شبيه نوع جامد ماده - 223
  (tIμ²H)NO , C , Ti , CuS , CO , K S , SiO2 2 2   

۱(,3 2     
۲(,2 2    
۳(,2 3     
۴(,3 3   
  
  

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 224

 ،در دما و فشار اتاقCO2 های به هم پيوسته تشكيل شده است. و در حالت جامد از مولكول های مجزا دارای مولكول  

 دهند. ويژگی مشترک تمامی جامدهای مولكولی و كوواالنسی اين است كه جريان برق را از خود عبور نمی  

 .به طور كلی نقطۀ ذوب جامدهای كوواالنسی باالتر از نقطۀ ذوب جامدهای مولكولی است  

 كند. تری را اشغال می با يک گرم گرافيت، حجم كم يک گرم الماس در مقايسه  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  يک از مطالب زير درست هستند؟ كدام - 225

گر در ساختار سيليس، اتم   يابد. تر شده و نقطۀ ذوب و جوش نيز كاهش می جايگزين كنيم، پيوندهای كوواالنسی ضعيف Cرا با  Siهای آ) ا

  ی پيوند موجود در سيليسيم، بيشتر از ميانگين آنتالپی پيوند موجود در سيليس است.ب) آنتالپ

كسيژن وجود دارد.   پ) در شبكۀ بلوری سيليس، بين هر دو اتم سيليسيم، يک اتم ا

كسيد و سيليس، چهار مول جفت الكترون پيوندی وجود دارد. ت) در هر مول از كربن دی   ا

  »ت«، »پ) «۴  »ت«، »ب) «۳  »پ«، »آ) «۲  »ب«، »آ) «۱

 
  

  
گر در يون - 226 Xا 59 های اليۀ ظرفيت اتـم  باشد، مجموع اعداد كوانتومی اصلی و فرعی الكترون ۷ها برابر با  ها و الكترون تفاوت شمار نوترون 2

X كدام است؟  

۱ (۴۵  ۲ (۴۳  ۳ (۳۸  ۴ (۳۵  

  شود؟ پر ختم می نخست جدول تناوبی، آرايش الكترونی اتم چند درصد عنصرها به زيراليۀ نيمهدر مجموع چهار دورۀ  - 227

۱(/27 77   ۲(25   ۳(/22 22   ۴(/19 44   

)،٢٤٥تـا  ٢٣٦)، شـمارۀ ٢(شيمی ( ٢) و زوج درس٢٣٥تا  ٢٢٦)، شمارۀ ١(شيمی ( ١توجه: داوطلب گرامی، لطفاً از بين سؤاالت زوج درس 
 را به انتخاب خود پاسخ دهيد. فقط يک سری

  )235تا  226) (سؤاالت 1( شيمي
@azmongaj0
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A :[He] s p

D:[Ar] s

E:[He] s p

G :[Ne] s p

2 4
1
2 3
2 5

2 2
4
2 2
3 3

گر شمار الكترون - 228 0/شده در تشكيل های مبادله ا كسـيد، دو برابـر شـمار الكترون 4 گـرم  mشـده در تشـكيل  هـای مبادله مول آلومينيم ا

Ca)كدام است؟ mسولفيد باشد،  كلسيم , S :g.mol )  140 32   
۱(/62 2   ۲(/86 4   ۳(/124 8   ۴(/43 2   

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 229
  ها يكسان است. نبرابر و شمارۀ گروه آ X42 و A60های ظرفيتی اتم دو عنصر  ) شمار الكترون۱
lالكترون با ۱۰ها حداقل  ای شمار عنصرهايی كه اتم آن ) در جدول دوره۲    است. ۹۰دارند برابر با  2
nها به ای شمار عنصرهايی كه آرايش الكترونی اتم آن ) در جدول دوره۳  lو 4    است. ۱۲شود برابر با  میختم  0
  ای وجود دارد. عنصر ديگر در جدول دوره ۱۱) بين دومين عنصر گروه شانزدهم و نخستين عنصر گروه دهم جدول، ۴

  نخستين عنصری كه در آرايش الكترونی اتم آن، ............ زيراليه ............ ، متعلق به دستۀ ............ است. -230
  sلكترون پر شده است، ، به طور كامل از ا۷) ۱
  f، از الكترون اشغال شده است، ۱۸) ۲
  p، از الكترون اشغال شده است، ۶) ۳
  d، به طور كامل از الكترون پر شده است، ۱۴) ۴

Xتواند دارای فرمول مولكولی ها، تركيب حاصل از كدام دو عنصر می با توجه به آرايش الكترونی اتم -231 Y2 باشد؟   
۱(D , A   
۲(E , D  
۳(G , E   
۴(G , A   

  در هوای پاک و خشک اليۀ تروپوسفر، درصد حجمی كدام دو گاز تفاوت بيشتری با هم دارند؟ - 232
۱(CO , Ar2   ۲(Ne , CO2   ۳(He , Ne   ۴(He , CO2   

  ؟نداردخوانی  های زير با بقيه هم يک از گزينه كدام -233
  است. K5تر از ) نقطۀ جوش اين گاز پايين۱
  های بااليی پوستۀ زمين وجود دارد. از آن در هوا و مقدار بيشتری در اليه شود، به طوری كه مقدار ناچيزی ) در كرۀ زمين به مقدار خيلی كم يافت می۲
كنش۳   شود. ای در ژرفای زمين توليد می های هسته ) از وا
  توان آن را به دست آورد. ) از تقطير جزء به جزء گاز طبيعی می۴

گر به تدريج دمای هوای مايع را افزايش دهيم ابتـدا تهيه شده است كه ش C200ای از هوای مايع با دمای نمونه - 234 امل سه گاز اصلی است. ا
  های زير درست است؟ شود. چه تعداد از عبارت جدا می Dو در نهايت گاز  X، سپس گاز  Aگاز 

  فراوانی گازA .كره بيشتر از دو گاز ديگر است   در هوا

  فراوانی گازX كره كم   تر از دو گاز ديگر است. در هوا

 كنش Xها به صورت پذيری آن مقايسه ميان وا A D  .است  

  تفاوت نقطۀ جوش گازX  با گازD تر از تفاوت نقطۀ جوش  ، كمX  باA .است  
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
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  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -235

 كره، روند تغيير فشار در آن است. يكی از داليل اليه   ای بودن هوا

 كسيژن به شكل اتمی و نيز به شكل يون در اليه كره ا   شود. اتمی يافت میاتمی و چند های تک های بااليی هوا

 شود. های بيولوژيک در پزشكی از گاز نيتروژن استفاده می داری نمونه برای نگه  

  كره تقريباً ثابت مانده است. ۲۰۰از   ميليون سال پيش تاكنون، نسبت گازهای سازندۀ هوا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  
  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 236

 سنگ، بيشتر از ذخاير نفت خام است. مر ذخاير زغالمطابق براوردها طول ع  

 های سازندۀ نفت خام است. اتين برخالف بنزن جزو هيدروكربن  

 زنجير های راست در دما و فشار اتاق، حالت فيزيكی آلكانxC H10 وyC H5 .متفاوت است  

 ن انرژی بوده و در نقش دوم، مادۀ اوليه برای تهيۀ شمار زيادی از كاالها و مواد مختلف است.نقش نخست نفت خام، منبع تأمي  

۱ (۲  ۲ (۱  ۳ (۴  ۴ (۳  

هــا  هــا، چنــد برابــر چگــالی دومــين عضــو خــانوادۀ آلكين ، چگــالی چهــارمين عضــو خــانوادۀ آلكان STPدر شــرايط  - 237

C)است؟ , H :g.mol )  112 1   

۱(/1 89   ۲(/1 63   ۳(/1 45   ۴(/2 23   

گر در حضور سولفوريک اسيد به نمونه -238 %، مقدار كافی آب اضافه كنيم، جرم آن Xای از آلكن  ا /21 يابد. در صـورتی كـه ايـن  افزايش می 43

C)يابد؟ ر كافی برم وارد شود، جرم آن چند درصد افزايش میآلكن در مقدا , H , O , Br :g.mol )    112 1 16 80   

۱(/95 2   ۲(/190 4   ۳(/78 2   ۴(/156 4   

  است؟ CH2__های ، چند برابر شمار گروهCH__های در تركيب آلی با ساختار زير، شمار گروه - 239

۱ (۳  

۲(/4 5   

۳(/2 66   

۴(/3 33   
  

 cو  bو  aتوان نسـبت داد؟ ( چند آلكان متفاوت میمتيل هگزان است. اين نام را به  ـ دی b  ،cـ اتيل،  aدار به صورت  نام يک آلكان شاخه - 240

  توانند متفاوت و يا يكسان باشند.) می

  ۶) ۴  ۷) ۳  ۸) ۲  ۸) بيش از ۱

 )245تا  236) (سؤاالت 2شيمي (

 
@azmongaj0



 
  دوازدهم تجربيسؤال   يميش  |  26

  

 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  آن برابر با مجموع جرم مولی بنزن و نفتالن است؟ يک از ساختارهای زير مربوط به هيدروكربنی است كه جرم مولی كدام -241

۱ (    ۲ (  

۳ (    ۴ (  

كنش - 242   ها خطی هستند.) است؟ (هيدروكربننشده پذيری مواد در كدام گزينه درست مقايسه  وا

۱(Fe(s) Ti(s)     ۲(C H (l) C H (l)6 10 6 12   

۳(Si(s) C(s)     ۴(Ti(s) Mg(s)   
  گرمای ويژه ............ كميت ............ به دما وابستگی ............  - 243

  ) برخالف ـ ظرفيت گرمايی ـ دارد.۲    ) برخالف ـ انرژی گرمايی ـ ندارد.۱
  ) همانند ـ ظرفيت گرمايی ـ ندارد.۴    ) همانند ـ انرژی گرمايی ـ دارد.۳

گـر در سـوختن  می C60به C20روغن زيتون را از g800شود كه دمای مقداری گرما آزاد می ای از بنزين، بر اثر سوختن نمونه -244 رسـاند. ا

/كيلوژول انرژی توليدشدهازای هر  به CO2و مقدار kJ.g148بنزين گرمای آزادشده برابر g0  CO2باشد، در اين فرايند چنـد گـرم 065

oil(Cتوليد شده است؟ J.g . C )  1 12    

۱(/6 14   ۲(/4 16   ۳(/1 46   ۴(/1 64   
گر جسم  - 245 ،  Aهای زيـر در جسـم  منتقل شود، در اين صورت چه تعداد از ويژگی Bبه جسم  Aباشد و گرما از جسم  Bدر تماس با جسم  Aا

  بوده است؟ Bبيشتر از جسم 

               انرژی گرمايی               دما  ها               تعداد ذره           گرمای ويژه       ظرفيت گرمايی  
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱   

@azmongaj0
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