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  )1( رياضي     
  

  

  

  
 

A)هاي  عضو است و مجموعه 20داراي  Bو  Aاجتماع دو مجموعة  - 1 B)−  و(B A)− هاي  عضو دارند. اگر از هريك از مجموعه 9و  6ترتيب  بهA  وB ،5 

  شود. تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعة جديد كدام است؟  عضو كم مي 2ها  ك آنعضو برداشته شود، از مجموعة اشترا

1 (10    2 (13    

3 (12    4 (11  

 كاشي سفيد به چند كاشي رنگي نياز است؟  400كاري زير، براي نصب  در الگوي كاشي - 2

(3)(2)(1)

و ...

  

1 (40    2 (41    

3 (60    4 (61  

cos، مقدار زيربا توجه به مثلث  -3 α2  كدام است؟ 

1 (17
18     2 (15

17      

3 (5
9     4 (7

12   

aريشة چهارم عدد  -4 = +
+ +3 3

31
1 4 16

 كدام است؟  

1 (8 2    2 (6 2    

3 (12 2    4 (10 2  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  فهد، )1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15

  ) 1رياضي (
  مباحث كل كتاب

  170تا  1هاي   صفحه

  

  )اجباريبخش  ( نگاه به گذشته - )1(رياضي درس   10تا  1سواالت 

x x3
045 α
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p(x)سهمي  -5 ( k )x kx= + + +23 1 4 xدر نقطة  1 m=  از باال بر محورx  ها مماس است. بيشترين مقدارm k+  كدام است؟ 

1 (1
2     2 (− 3

4     

3 (7
4     4 (3   

fتابع  نمودار -6 (x) | x | | x |= − − −1 g(x)و خط  2 x k=  كدام است؟  kسه نقطة مشترك دارند. حدود  +

1 (( , )1 2     2 (( , )− −
11 2     

3 (( , )− −2 1     4 (( , )− −3 2   

اگر -7
ax bx ; x | x |

f (x)
x c ; x | x |

 + ≥= 
+ ≤

2 2

4 22
 كدام است؟  aتابع باشد، مقدار 

1 (1    2 (2    

3(1
2     4 (2 -  

0توان با ارقام  چهاررقمي ميچند عدد  -8 1 2 3 4 5 6{ , , , , , ,  تر باشد؟ (تكرار ارقام مجاز نيست.) بزرگ 3500ساخت كه از  {

1 (400     2 (360     

3 (690     4 (320  

 4كـه   كشي انجام شود، احتمـال ايـن   ها به تصادف و با قرعه نفر ديگر سخنراني كنند. اگر ترتيب سخنراني 4پزشك به همراه  4در يك سمينار قرار است  -9

 پزشك پشت سرهم سخنراني كنند، كدام است؟

1(1
2     2(1

28    

3(1
14    4(1

35  

 وجود دارد؟  »كمي پيوسته و گسسته«و  »اسمي و ترتيبي«متغيرهاي كيفي مختلف  انواعدر كدام گزينه  -10

  آموزان يك مدرسه  ) اقوام ايراني، وضعيت آب و هوا، اندازة طول بدن يوزپلنگ ايراني، وزن دانش1

  هاي فوتبال ليگ برتر ، فشار هوا در قلة يك كوه، درجات نظامي، تعداد پيروزي تيم) جنسيت دانشجويان يك دانشگاه2

  بار الكتريكي يك خازن، نوع بارندگي، شدت بارندگي  ظرفيت) مدت زمان مكالمات تلفني، 3

  هاي سال، نژاد افراد، كيفيت ميوة هلو  ) گروه خوني كاركنان يك اداره، تعداد روزهاي آفتابي در ماه4
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  )1شناسي ( زيست     
  
  

  

  
 

  كند؟  تكميل مي ،درستي چند مورد عبارت زير را به -11
  » اند. از نظر .................. با يكديگر شباهت دارند، اما از نظر .................. با يكديگر متفاوت ياخته هاي غشاي جانوري، انواع پروتئين در يك ياختة«
  براي ايفاي نقش خود زيستي نياز به صرف انرژي  - ف) تماس با حداقل يك الية فسفوليپيدي غشاال

  ها  اي از كربوهيدرات اتصال داشتن حداقل با زنجيره - ها آن سازندةب) نوع واحد 
  توانايي عبور دادن مواد از منافذ خود  - ها ج) تماس با مايع اطراف ياخته

  خود زير واحدهايهمة عناصر سازندة  - رض غشاد) توانايي انتقال مواد در ع
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

هـا در   اند و نسبت اين عناصر با نسـبت آن  هاي زيستي كه صرفا از سه عنصر كربن، هيدروژن و اكسيژن ساخته شده انواعي از مولكول«كدام گزينه دربارة  -12
 است؟ نشدهدرستي بيان  ، به»باشد ميمتفاوت ليپيدها 

  اند. قابل مشاهده هاي زندة گياهي ياختهها همانند  چ) در قار 1
 د.شو ساخته ميموجود در هر جانداري ) توسط هر يك از واحدهاي ساختار و عملكرد  2
   توانند حاوي پنج يا شش كربن در ساختار خود باشند. ها مي آن گروهي از)   3
  رژي توليد شده از يك گرم از اين نوع مولكول زيستي است.گليسريد حدود دو برابر ان ) انرژي توليد شده از يك گرم تري 4

حلقـوي    اي آن الية زيرمخاط به اليـة ماهيچـه  كل كه در هاي ياختة عصبي  حاوي شبكهلولة گوارش در اندامي  ةترين الي داخلي«ينه در رابطه با كدام گز -13
  است؟  نادرست، »ندارد مستقيماتصال 

  شود.  هايي ايجاد مي ن در بافت پوششي زيرين، حفرههاي پيوندي آ ) با فرو رفتن ياخته1
 كنند.   آن، مادة مخاطي فراواني ترشح مي هاي ههاي غد ) برخي ياخته2
  شود.  خوني مبتال  به نوعي كمتواند  مي) به دنبال تخريب آن، فرد 3
  دهد. ترشح را انجام ميجذب و ) كارهاي متفاوتي مثل 4

 ، صحيح است؟ »كنند ها) به كبد منتقل مي (هاي دستگاه گوارش انسان سالم كه خون خود را از طريق سياهرگ از اندام هر يك«چند مورد در رابطه با  -14
  آورند.  وجود مي ها، حركات كرمي را به هاي ديوارة آن الف) انقباض ماهيچه

  هاي گوارشي در هضم مواد غذايي نقش دارند.  ب) با توليد و ترشح آنزيم
 كنند.  هاي عصبي يا هورموني تنظيم مي ا را دستگاهه آن  ج) فعاليت

  ها هماهنگ باشد.  تواند با آن هاي ديگر بدن مي د) فعاليت بخش
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 تكميل مي كند؟ ،نادرستكدام گزينه، عبارت زير را به طور  -15
 ..................»هستند، قطعاً  در حال انقباضي .................. ها در انسان سالم، هر نوع عمل .................. كه در آن، ماهيچه يا ماهيچه«
  شود.  ديافراگم، از حالت گنبدي خارج مي –اي خارجي  دنده بين –) دم 1
  شود.  ها خارج مي به اندازة ظرفيت حياتي، هوا از شش –شكمي  –) بازدم 2
  شود.  ها زياد مي حجم قفسه سينه و در نتيجه، حجم شش –گردن ة ناحي –) دم 3
  است. ATPاي خارجي در حال مصرف  دنده ماهيچة بين –اي داخلي  دنده بين –) بازدم 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( شناسي زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ال به چند سؤال ميسؤ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 دقيقه 20

  ) 1شناسي ( زيست
 مباحث كل كتاب 

  111تا  1هاي  صفحه

  

  )اجباريبخش  ( نگاه به گذشته - )1(شناسي  ستزيدرس   30تا  11سواالت 
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 كند. ايفا مياصلي را پردازد. اين اندام به همراه .................. نقش  نوعي اندام در بدن انسان سالم و بالغ، به توليد صفرا مي - 16
  آسيب ديده و مرده قرمز هاي خوني  دهد، در تخريب ياخته ياهرگ باب مي) اندام غيرگوارشي كه خون خود را به س1
  منفذدار دارد، با قرار گرفتن در ارتفاعات، در شروع به ترشح نوعي هورمون  خوني هاي ) نوعي اندام كه مويرگ2
  فرد اينهاي خوني  در سمت چپ بدن انسان مستقر است، در ساخت ياختهفقط هاي لنفي كه  ) يكي از اندام3
 ساكاريد منبع ذخيرة گلوكز پلي ةهاي آن سرشار از چربي است، در ذخير ) نوعي بافت پيوندي كه ياخته4

 كدام مورد براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  -17
  .............»طور قطع  در دستگاه گردش خون انسان سالم، هر نوع رگ خوني كه ............... است، به«
  شود.  گشاد ميبه ميزان زيادي خون، مقدار زيادي به دنبال ورود  –ها  ها براساس نياز بافت ي جريان خون در مويرگ) تنظيم كنندة اصل1
  كند.   باشد و خون را با فشار زياد حمل مي ها مي هاي عمقي اندام در قسمت –) در برش عرضي بيشتر به صورت گرد قابل مشاهده 2
  كند.   تر منتقل مي بزرگهايي با ديوارة نازك و حفرة داخلي  خون را به درون رگ –ة خود ) فاقد ماهيچة صاف در ساختار ديوار3
  هاي االستيك زيادي است.   در الية مياني ديوارة خود، داراي رشته –هاي اسكلتي اطراف وابسته است  ) براي حركت خون به انقباض ماهيچه4

 باشند، صحيح است؟  داراي سامانة گردش خون ساده مي داران بالغي كه كدام گزينه دربارة دستگاه تنفس مهره -18
  ها به نواحي خاصي از بدن محدود نشده است.  ) برخالف ستارة دريايي، سطح تنفسي آن1
  باشد.  ) هر تيغة آبششي، با دو رگ خوني حاوي خون با اكسيژن زياد در ارتباط مي2
  . ة يك رشته آبششي، تقريباً طول يكساني دارندتبادل گازهاي تنفسي موجود در ميان) ساختارهاي مؤثر در 3
  آبششي است.  كمانهاي  هاي آبششي برخالف جهت جريان خون درون مويرگ ) جهت حركت آب در طرفين تيغه4

 كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  -19
 ..................» ون) وارد طور معمول، در هر مرحلة تشكيل ادرار كه در طي آن مواد دفعي به گرديزه (نفر به«
  يابد.  شوند، ميزان مواد مفيد موجود در نفرون كاهش مي ) نمي1
  گردند.  شوند، موادي مانند گلوكز و آمينواسيدها به نفرون وارد مي ) مي2
  گيرد.  شوند، تبادل مواد با ادرار در حال تشكيل براساس اندازه صورت مي ) نمي3
 گردد.  انرژي زيستي تأمين مي مستقيماً از مصرفبراي ورود مواد به نفرون الزم  انرژيشوند،  ) مي4

 كند؟كامل مي ،نادرستيچند مورد عبارت زير را به -20
 »…، شود نميموجود در يك ياختة گياهي كه تركيبات رنگي پاداكسنده در آن يافت  هاي هر يك از ديسه«

  كند. جاد ميهاي ريشه گياه هويج، رنگ نارنجي اي الف) در ياخته
 كند. ب) در ياخته نگهبان روزنه، بخشي از مواد آلي مورد نياز گياه را توليد مي

 كند. ذخيره ميبه مقدار زياد شود،  وسيله محلول لوگول شناسايي مي ج) نوعي ماده آلي را كه به
  د) در هنگام كاهش طول روز در فصل پاييز، در تغيير رنگ برگ گياه نقش دارد.

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
 ؟ دهد فرايند رخ ميكدام پيش از فعاليت آنزيمي، ها  گوارش چربي در، د از عبور كيموس از بندارة پيلوربع - 21

  معده  حركات كرمي) گوارش ذرات چربي به كمك 1
  ها تحت اثر صفرا و حركات رودة باريك  شدن چربي ) ريزتر2
  لوزالمعده  يبي موجود در شيرةتركها به اسيد چرب و گليسرول توسط  ) تجزية چربي3
   رودة باريك  هاي لنفي رات حاصل از گوارش چربي به مويرگ) جذب ذ4

  است؟  نادرست ،كدام گزينه در رابطه با قلب انسان - 22
  دي صورت گيرد. شبكة هابخشي از تواند از طريق  ها مي ) انتقال پيام تحريك از دهليز راست به دهليز چپ همانند انتقال تحريك از دهليز به بطن1
  كنند.  ها متصل مي بطن موجود در قاعدةهاي  هاي دهليزي ـ بطني را به برآمدگي دريچه(قطعات آويختة)  هاي لت لبةها،  هاي ارتجاعي داخل بطن ) طناب2
  . وجود دارد هاي بسيار نزديك به يكديگر ترين الية قلب، بافتي با ياخته ديوارة قلب، برخالف داخلي ترين الية در بيروني) 3
  هاي كالژن بافت پيوندي متصل هستند. به رشتهاي  هاي ماهيچه ياختهترين الية ديوارة قلب، بيشتر  ) در ضخيم4

  كند؟  تكميل مي نادرستي  كدام گزينه، عبارت زير را به - 23
  ...............» تواند  كند، مي ، هر نوع اندامي كه هورمون اريتروپويتين ............... ميو سالم در يك انسان بالغ«
  نيز توليد و ترشح كند.  زمان وجود اكسيژن كافي) توليد ـ اين هورمون را در 1
   حداقل بخشي از آن در نيمة راست همانند نيمة چپ بدن قابل مشاهده باشد. ) توليد ـ 2
     كند. دريافتهاي قرمز مرده را  ) بر آن اثر ـ بخشي از آهن آزاد شده از تخريب گويچه3
  هاي خوني را توليد كند.  طور مستقيم همة انواع ياخته يك نوع ياختة بنيادي، بهفقط ) بر آن اثر ـ با توليد 4
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ان گفت تو ، مياعضاي اين گروه از جانورانشود. در رابطه با دستگاه گردش مواد در همة  در گروهي از جانوران، دفع بخشي از مواد زائد از طريق ............... انجام مي - 24
 ...............  

   رساند.  هاي بدن مي به همة ياختهرا ، ميزان اكسيژن كمي يگي ـ همولنف هنگام برگشت به قلبهاي مالپ ) لوله1
  ـ قلب از چهار حفره تشكيل شده است.   كليه با توانمندي زياد در بازجذب آب) 2
     قلب تنها با خون تيره در ارتباط است.اي ـ  روده ) غدد راست3
  كند. ها آسان مي حفظ فشار را در سامانة گردشي مضاعف آنـ  غدد نمكي) 4

  باشد؟  ميدر انسان سالم و بالغ هاي قرمز خون  ياخته ارتباط باچند مورد زير از وظايف كبد در  - 25
   اي در مغز قرمز استخوان  طبيعي ياختهدهندة تقسيم   الف) توليد هورمون افزايش

  شوند.  هاي قرمز آزاد مي ريب گويچهكه از تخ ييونب) ذخيرة 
   قرمز هاي خوني  ج) تخريب روزانة يك درصد از ياخته

  هاي قرمز در دوران قبل از تولد  هاي بنيادي توليدكنندة گويچه د) محل استقرار برخي از ياخته
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  كند؟  كامل مي ،كدام مورد، عبارت زير را به درستي - 26
  ...............» اي  نسان سالم، گلومرول (كالفك) ............... شبكة مويرگي دور لولههاي ا در گرديزه«
  ) همانند ـ غشاي پاية نازك دارد. 1
  ) برخالف ـ در بخش مركزي كليه واقع شده است. 2
  دهد.  ) همانند ـ تبادل مواد بين خون با گرديزه را تنها در يك جهت انجام مي3
  دارند، واقع شده است.  مشابهاي با قدرت كشساني  رگ كه ديواره ) برخالف ـ بين دو4

  بيان شده است؟  ،كدام گزاره در رابطه با تنوع دفع و تنظيم فشار اُسمزي در جانداران قطعاً به درستي - 27
  د.كنن هاي انقباضي، تنها آب اضافي وارد شده به واسطة اسمز را دفع مي ها، واكوئول اي ياخته در برخي از تك) 1
  بودن محيط زندگي آن را تأييد كنيم.   توانيم خشك ) هنگامي كه مثانة دوزيستان در حال بازجذب آب است، مي2
  ند. نك دار حشرات براي ورود از محيط داخلي به خارجي، از يك الية ياختة سامانة دفعي عبور مي دفعي نيتروژن تركيبات) 3
  توانند نمك اضافي را دفع كنند.  كنند، مي دار مصرف مي بياباني كه غذاي نمك برخي از خزندگان و پرندگان دريايي وفقط ) 4

  »در دستگاه تنفسي انسان،.... «كند؟  كامل مي نامناسبكدام گزينه، عبارت مقابل را به طور  - 28
  شود كه در تركيبات صفرا وجود دارد. صورت يوني در خون حمل مي اكسيد به دي ترين مقدار كربن بيش) 1
  اي ديوارة مري جدا شده است.  اي ديوارة ناي توسط الية پيوندي مري از الية ماهيچه ) الية ماهيچه2
  ) در بخشي كه امكان تبادل گازها بين هوا و خون فراهم شده است، غضروف وجود ندارد. 3
  شكل ندارند. C ورودي يا خروجي را تنظيم كند، حالت دهند تا بتواند مقدار هواي اي كه به دستگاه تنفس امكان مي مجاريموجود در هاي  ) غضروف4

   است؟  نادرست ،)1شناسي ( طبق اطالعات كتاب زيست هاي يك دسته آوندي ياختهچند مورد از عبارات زير درباره  - 29
  باشند.  هاي فيبر در تماس مي  ياختههاي عناصر آوندي با  ياختهالف) همة 

  اي گشادتر از بعضي عناصر آوندي داشته باشد.  شود كه حفره ب) هيچ تراكئيدي يافت نمي
  باشند.  در تماس مي ها تراكئيدهاي آوند آبكش با  ياختهاز  گروهيج) 

  هاي فيبر نيستند. ياختههاي تراكئيد در تماس با  ياختهد) هيچ يك از 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

اند. كدام عبـارت،   ها با هوا پر شده هاي آن وجود دارد و اين فاصله ه فاصلة فراواني بين ياختهشود ك اي در گياهان آبزي از نوعي بافت ساخته مي سامانة بافت زمينه - 30
  هاي اين بافت درست است؟  درباره ياخته

  شوند.  پذيري اندام مي ) ضمن ايجاد استحكام سبب انعطاف1
  ) در ساختار خود هسته ندارند اما زنده هستند. 2
  دارند.  پسين ضخيم و چوبي شده ة) ديوار3
   باشند.  ) نسبت به آب نفوذپذير مي4
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  ) 1(فيزيك       

  

  
 

  باشد.  ها به ترتيب ...، ... و ... مي هايي ... هستند كه يكاي آن هاي دما، مقدار ماده و شدت روشنايي، كميت ، كميتSIدر  -31

  ي، كلوين، كيلوگرم، كندال) اصل2  اي، درجة سلسيوس، كيلوگرم، وات ) نرده1

  ) اصلي، كلوين، مول، كندال4  اي، درجة سلسيوس، مول، وات ) نرده3

اي كه جرم جيوة درون استوانه دو برابر جرم آب درون آن است. اگر قطـر   ايم، به گونه طور كامل پر كرده را با آب و جيوه به cm117 اي به ارتفاع استوانه -32

ــتوانه  ــع اس ــطح مقط ــد، ن cm10 س ــايع باش ــرف م ــه از ط ــي ك ــي   يروي ــتوانه وارد م ــف اس ــه ك ــا ب ــت؟ (   ه ــون اس ــد نيوت ــود، چن gش
cm

ρ ، 31 آب=

g/
cm

ρ 313 جيـــوه= 6  ،Ng
kg

= πو  10 = 3 (  

1 (75/114    2 (5/229    

3 (459    4 (918  

باشد، فشار گاز محبوس  kPa100هوا محبوس شده باشد و فشار هواي محيط  ر فضاي بين آب و جيوه در لولهددر مجموعة در حال تعادل شكل زير، اگر  -33

Ngدر مخزن چند كيلوپاسكال است؟ (
kg

= 10 ،g
cm

ρ gو  31 آب=
cm

ρ   ) 313 جيـــوه=

1 (5/115   

2 (5/117  

3 (5/121  

4 (5/123 

  

  

  ور در آن، ...  اوري خالص وارد بر اجسام درون يك شاره يا غوطهنيروي شن -34

    ) الزاماً باالسو است. 1

  سو است.  ) الزاماً پايين2

    سو باشد.  تواند باالسو يا پايين ) مي3

  شود.   ) در تمام جهات به جسم وارد مي4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10ن قبل چند از عملكرد شما در آزمو
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

هدقيق 15

  ) 1فيزيك (
 مباحث كل كتاب 

  120تا  1هاي  صفحه

 

  )اجباريبخش  ( نگاه به گذشته -)1(فيزيك درس   40تا  31سواالت 

گاز

ج
وهآب

30 30

15 10

cm cm

cm
cm
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پرد و پس از پيمودن مسيري مستقيم در راستاي قائم، با  كون به پايين ميمتري از سطح زمين و از حال س 100كيلوگرم از ارتفاع  100چتربازي به جرم  -35

mتندي 
s

m(gچقدر است؟ SIنيروي مقاومت هواي وارد بر چترباز در متوسط كند. بزرگي  به زمين برخورد مي 10 )
s

= 210   

1 (450    2 (500    

3 (50    4 (950  

mرا از پايين سطح شيبداري با تندي  m جسمي به جرمدر شرايط خالء مطابق شكل زير،  - 36
s

كنـيم.   دار، به طرف باال پرتاب مي به موازات سطح شيب 14

mرود و سپس با تندي  جسم تا باالي سطح شيبدار مي
s

210(؟ چند متر است hگردد. ارتفاع  به نقطة پرتاب باز مي 6 mg
s

و نيروي اصطكاك در تمـام   =

  طول سطح يكسان فرض شود.) 

1 (2/4      

2 (8/5    

3 (8/9    

4 (2/12  

  درصد است. در اين موتور، نسبت توان ورودي به توان تلف شده كدام است؟  80بازدة يك موتور الكتريكي  -37

1 (5    2 (4    

3 (2    4 (25/1  

  نظر نماييد.) برسند؟ (از اتالف گرما صرفC°70مخلوط كنيم تا به دماي تعادل C°90ليتر آب  8را با C°30چند ليتر آب  -38

1 (1    2 (2    

3 (4    4 (6  

 است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -39

  هاي مايع و سطح توجه كرد. چسبي و دگرچسبي مولكول ه، بايد به ماهيت نيروهاي هم) براي توجيه فيزيكي تفاوت اثر مويينگي آب و جيو1

  ) نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح آزاد دريا، خطي راست با شيب منفي است.2

  ) علت ايجاد نيروي شناوري، اختالف فشار در پايين و باالي اجسام درون شاره است.3

  يابد. اپذير، با افزايش تندي آن، فشار شاره كاهش مين ) در مسير حركت شاره تراكم4

 هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -40

  هاي انتقال گرما (رسانش، همرفت و تابش گرمايي) دخالت دارند. آ) در هر فرايند انتقال گرما، فقط يكي از روش

  هاست. هاي آزاد در رسانش گرما بيشتر از اتم ب) در رساناهاي فلزي، سهم الكترون

  گيرد. پ) انتقال گرما در مايعات و گازها عمدتاً بر اثر كاهش چگالي شاره با افزايش دما صورت مي

  ت) تابش گرمايي از سطوح تيره، ناصاف و مات نسبت به سطوح صاف و درخشان بيشتر است.

1( 1    2( 2    

3( 3    4 (4  

  

m

h

mv
s

= 14
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  )1شيمي (     
  

  

  

  
 

 است؟ نادرستگزينه كدام  -41
  هاي ناپايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن است. برابر شمار نوترون 3ها در ناپايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن،  ها به پروتون شمار نسبت نوترون) 1
   است، ساختگي هستند. 3ها بيشتر از  هايي از هيدروژن كه مجموع شمار پروتون و نوترون آن ايزوتوپ) 2
  عمر و درصد فراواني يكسان است. ايزوتوپ با نيم 2نمونة طبيعي از عنصر هيدروژن، مخلوطي از  يك) 3
  ها طبيعي و بقيه ساختگي هستند. راديوايزوتوپ وجود دارد كه يكي از آن 5هاي هيدروژن،  در ميان ايزوتوپ) 4

Mg(s):نشدة  گرم را مطابق واكنش موازنه 61رم به ج Mg25و Mg24مخلوطي از  - 42 HCl(aq) MgCl (aq) H (g)+ → +2 وارد واكنش  HCl(aq)با 2

قدر بوده است؟ (جرم  در نمونة اوليه چه Mg25ي توليد شود، درصد فراوان STPدر شرايط  H2ليتر گاز 56شود. اگر در نهايت  طور كامل انجام  كنيم تا واكنش به مي
  اتمي و عدد جرمي را تقريباً يكسان در نظر بگيريد.)

1 (20     2 (40     
3 (60     4 (80  

  هاي زير درست هستند؟  ارتچه تعداد از عب -43
 است. 6شود، برابر  پر مي آن نيمه pالف) عدد اتمي نخستين عنصري كه زيرالية 

  است. 26باشد، برابر  ن ميآ dآن دو برابر زيرالية  pهاي  هاي زيراليه ب) عدد اتمي نخستين عنصري كه تعداد الكترون

  شود. ختم مي s14گروه است كه آرايش الكتروني آن به  با عنصري هم 42پ) عنصري با عدد اتمي 
lاي با اعداد كوانتومي  ها در زيراليه ت) تعداد الكترون nو  0= =   برابر است. Mn25و  Cr24در دو عنصر  ،4

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

 كدام گزينه درست است؟ -44
 شود. بيني استفاده مي ها، سبزيجات و از بين بردن جانداران ذره ) در صنعت، از دگرشكل نيتروژن براي گندزدايي ميوه1

درجه سلسيوس،  - 200كاربرد دارد، از تقطير هواي مايع با دماي  MRIهاي تصويربرداري مانند  رونيكي دستگاه) گازي كه براي خنك كردن قطعات الكت2
 شود. تهيه مي

  شود. ) از واكنش نيتروژن مونوكسيد و اكسيژن در حضور نور خورشيد، اوزون تروپوسفري ايجاد مي3
  است. CO2) افزايش دماي كره زمين به دليل افزايش ردپاي4

/مخلوطي به حجم - 45 L11 سوزانيم. در صورتي كه مجموع  زير مي نشدةهاي موازنه  در حضور اكسيژن كافي طبق معادله STPاز گازهاي هيدروژن و متان را در شرايط  2

12/جرم آب حاصل از هر دو واكنش برابر H)دهد؟  صد حجمي از مخلوط گاز اوليه را متان تشكيل ميگرم باشد، چند در 15 , O : g.mol )−= = 11 16  
   CH (g) O (g) CO (g) H O(l)+ → +4 2 2 2 

H (g) O (g) H O(l)+ →2 2 2  
1 (30    2 (20    
3 (35    4 (25  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 ري شما براي آزمون امروز چيست؟گذا هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15

    ) 1يمي (ش
 كل كتاب 

  122تا  1هاي  صفحه

  

  )جباريابخش  ( نگاه به گذشته -)1(شيمي درس   50تا  41سواالت 
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مول  2/0ه اندازة اتمسفر است. اگر ب 6ليتر از گاز هليم در دماي مشخص و فشار  7اي به حجم  دهندة محفظه مقابل نشان  شكل - 46

رسد و اگر در اين حالت، شرايط را به  گاز هيدروژن به اين ظرف اضافه شود، حجم اين ظرف در فشار و دماي ثابت به چند ليتر مي

برابـر  مـول و سـطح مقطـع ظـرف      1/0كند؟ (هر ذره معـادل   متر تغيير مي تغيير دهيم، ارتفاع پيستون چند سانتي STPحالت 

cm2100 ها را از راست به چپ بخوانيد.) است.) (گزينه 

1 (8/9 -8/106    2 (8/9 -8/58 

3 (6/12 -8/106    4 (6/12 -8/58  

0/گرم محلول  كه حاوي  100مقدار  - 47 يون نيترات  ppmكنيم. غلظت  نيترات مخلوط مي آلومينيم ppm426گرم محلول  500مول منيزيم نيترات است را با  001

(NO N)تقريب كدام است؟  در محلول جديد به 3−( ,O , Al :g.mol )−= = = 114 16 27  

1 (1026     2 (757     

3 (517     4 (628   

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -48

 اي در خواص آن دارد.  كننده هاي آب خميده است و اين ساختار نقش تعيين شكل مولكول •

  كنند.  گيري مي سمت قطب مثبت جهت هاي هيدروژن آن به و اتمهاي آب به سمت قطب منفي  هاي اكسيژن مولكول در ميدان الكتريكي، اتم •

  دهند.  هاي آب نشان مي در ميدان الكتريكي رفتاري مشابه مولكول CH4و  O2 ،CO2هاي  هر يك از مولكول •

  دهاي هيدروژني، نقطة جوش باالتري از هيدروژن سولفيد دارند. هاي آب به دليل تشكيل پيون مولكول •

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4 

 56/48تقريب برابر  پذيري سديم نيترات در دماهاي مختلف است، در چه دمايي درصد جرمي محلول سيرشده به با توجه به جدول زير كه مربوط به انحالل -49

 است؟ 

1 (22   

2 (24    

3 (26    

4 (28  

 يابد؟ مي دهد، چه تعداد از موارد زير با گذشت زمان افزايش  هاي تهية آب شيرين را نشان مي به شكل زير كه يكي از روش با توجه - 50

هاي آب در لولة سمت  مولكولدر لولة سمت راست ـ شمار   +Naغلظت يون  در لولة سمت چپ ـ جرم و حجم آب در لولة سمت چپ ـ   −Cl غلظت يون

 راست

1 (1 

2 (2  

3 (3  

4 (4  

  

 
30 20 10 0 ( C)θ ° 

96 88 80 72 gNaNOS( )
gH O

3
2100 
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  )2رياضي (     
  

  

  
  

  
 

)نقاط -51 )1 2A )و  , )4 1B باشد، مجموع مقادير عرض نقطه  2از مبدأ مختصات برابر  ABخط  واقع بر عمود منصف پاره Mاند. اگر فاصله نقطه  مفروض ,
M  كدام است؟ 

1 (1 2/−       
   ) صفر2
3 (1 2/       
4 (12   

fضرب طول نقاط برخورد دو تابع  حاصل -52 (x) x mx m= + +2 g(x)و  23 x x m= + +2 3−/برابر  8 است. مجموع طول اين دو نقطه برخورد   5
 باشد؟  تواند ميكدام 
1 (1      
2 (1 -    
3 (3      
4 (3 -  

معادلة  -53
x a x a x a

+ =
− + −2 2
2 1  كدام است؟  aجواب حقيقي ندارد. مجموع مقادير قابل قبول براي  8

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

 3بـه فاصـله    dمتـر و از خـط   سـانتي  4به فاصله  Aشود كه از نقطه قرار دارد. چند نقطه در صفحه يافت مي dمتر از خط سانتي 1به فاصله  Aنقطه -54
 متر باشد؟ سانتي

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

yنمودار -55 (m )x x m= − + + −21   ؟تواند باشد ميكدام  mمقداركند،   ها قطع مي ها را در پايين محور طول و نمودار آن محور عرضداراي مينيمم بوده  2
1( 3      
2( 1 -     
3( 5/1      
4( 5/0 -   

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15

  ) 2رياضي (
ندسه تحليلي و جبر + ه

  هندسه+ تابع
تا انتهاي  1(از ابتداي فصل 

  اعمال جبري روي توابع)
  70تا  1هاي  صفحه

 
  نگاه به آينده (بخش انتخابي) - )2( درس رياضي 60  تا  51 هاي سؤال
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=در شكل زير اگر - 56 = 1
4

AD BE
AC CE

OEباشد، حاصل 
OA

 كدام است؟ 

1 (3
5     

2 (4
5   

3 (3
4       

4 (1   

ˆ=زير در شكل  -57 ˆCEB CDB هاي روي شكل، مقدار است. با توجه به اندازهx كدام است؟ 

1 (5      

2 (6    

3 (8    

4 (9   

  

)كدام خط، نمودار تابع  -58 )f x x x= +     با دامنة( )1 كند؟ ( را قطع مي −,2  (.نماد جزء صحيح است ، 

1 (5
2y =       

2 (1y = −     

3 (3
2y =       

4 (1
2y = −  

fداريم:  gو   fبراي دو تابع  -59 (x) x ;x
x

= − >
6 g(x)و  0 f ( x )−= − − + +11 2 6 g. مقدار 42 ( )−1   كدام است؟  3

1 (1       

2 (5
2     

3 (2       

4 (7
2   

fاگر  - 60 (x) k x= g(x)و  − k x= fباشد، برد تابع  + .g  بازة( , k ]−∞ +   كدام است؟  kاست. مجموع مقادير قابل قبول براي  2

1 (1 -      

2 (2 -    

3 (1      

4 (2   

  

A

B

D

C
E

O

A

B
C

E

D

15

3

3

x
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  )2شناسي ( زيست     
  
  

  
  

  
 

 است؟ نامناسب ،كدام گزينه براي تكميل عبارت زير - 61
  »شود. در تشريح مغز گوسفند، ................ ديده مي«
  ي، در مجاورت با بيش از يك عدد بطن مغزدهد را انجام مي) بخشي كه اغلب اطالعات حسي را دريافت كرده و پردازش اوليه 1
  ها و بخش داراي نقش در حركت روزي نقش دارد، بين بطن موجود در عقب تاالموس هاي شبانه تنظيم ريتمانسان در ) بخشي كه در 2
  هاي مننژ مخ، در پي جدا كردن دو نيمكره پيش از خروج بقاياي پرده  رابط سفيد رنگ بين دو نيمكرةيك ) 3
  ين رابط سه گوشطرفشوند كه در  مشاهده مي هايي نخاعي درون بطن –ة مايع مغزي كنند  مويرگي ترشح هاي ه) اجسام مخطط و شبك4

 صحيح است؟ ،باشد. كدام عبارت دربارة هر نوع نورون رابط هاي غشا مي نمودار مقابل مربوط به پتانسيل - 62
ل دو دار سـديمي و پتاسـيمي، مقـدار اخـتالف پتانسـي      ، با بسته شدن هر دو نوع كانال دريچه1) در نقطة 1

  ماند.  سوي غشا بدون تغيير مي
هاي سديم و پتاسيم در دو سوي غشـاي   پتاسيم، غلظت يون –، با افزايش فعاليت پمپ سديم 4) در نقطة 2

  گردد.  پوشيده شده با غالف ميلين به حالت آرامش بازمي
هاي پروتئيني  يق كانالزمان با ورود يون پتاسيم به نورون، ورود يون سديم به نورون از طر هم 5) در نقطة 3

  قابل مشاهده است. 
  اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي نورون، در حال كاهش است. مقدار ، 3برخالف  2) در نقطة 4
 

 دربارة هر گيرنده نوري شبكية چشم انسان، چند مورد به درستي بيان شده است؟  - 63
   اورت دارند. مج ،توانايي توليد پتانسيل عمل دارندالف) با ياخته(هايي) كه 

  شوند.  ب) در محلي كه در دقت و تيزبيني نقش مهمي دارد، به فراواني يافت مي
  شوند. اي مؤثر در حفظ شكل كروي چشم، تغذيه مي ج) توسط مادة شفاف و ژله

 د) در فرايند تطابق پرتوهاي نور ورودي به كرة چشم انسان سالم، نقش مهمي دارد. 
1 (1    2 (2    
3 (3    4 (4 

 كند؟  مژكدار گوش انسان را به درستي، بيان ميگيرندة حس ويژة هاي  ياختههمة م گزينه ويژگي مشترك كدا - 64
  شود.  ترين استخوان گوش مياني، باز مي اي نازك به وسيلة كوچك ها در نتيجة لرزش پرده هاي يوني غشاي آن ) كانال1
  شود.  است، محافظت مي LDLبراي هورمون مترشحه از اندام سازندة  ياختة هدف دربرگيرندة بخشي از) به وسيلة نوعي استخوان كه 2
  هاي حس وضعيت را دارد. هاي ارسال شده از گيرنده پيام نهاييكنند كه وظيفة پردازش  به بخشي از دستگاه عصبي مركزي پيام ارسال ميتنها ) 3
  ها در تشكيل عصب گوش نقش دارد.  هاي داراي دناي آن ت و يكي از بخشطور مستقيم با مايعي در گوش مياني در ارتباط اس ها به هاي آن ) مژك4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شناسي زيستهاي درس  گويي به سؤال بل از شروع پاسخلطفاً ق

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
 براي آزمون امروز10ازگذاري چندهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 دقيقه 10

  ) 2شناسي ( تزيس
  تنظيم عصبي + حواس+
دستگاه حركتي + تنظيم 

  شيميايي
تا آخر  1(از ابتداي فصل 

 فصل تنظيم شيميايي)
   62تا  1هاي  صفحه

 
  نگاه به آينده (بخش انتخابي) - )2( شناسي درس زيست 70  تا  61 هاي سؤال
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 تكميل مي كند؟ ،نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 65
  ..................»شود،  بافتي كه در .................. استخوان ران مشاهده مي«

  اند.  با يكديگر مرتبط هاي خوني باشد كه ممكن است داراي مجاري حاوي اعصاب و رگ –) طول 1

  تواند در شرايطي با دو نوع مختلف از مغز استخوان در تماس قرار بگيرد.  مي –) سطح دروني تنه 2

  تري دارد.   در افراد مبتال به پوكي استخوان نسبت به افراد سالم، حفرات بيش –) بخش عمدة انتهاي برآمدة 3

  هاي بافت استخواني متصل است. فت پيوندي به تيغههايي از جنس با توسط رشته –) سطح خارجي تنة 4

 ؟ دهد نمي، كدام اتفاق رخ كنترل نشده 1در پي كاهش ترشح انسولين در بيماري ديابت شيرين نوع  - 66
  ) افزايش ميزان دفع گلوكز از ادرار2      هاي ذخيره شده ) تجزية چربي1

  خون فرد pH ) كاهش ميزان4    ) افزايش ترشح هورمون گلوكاگون3

  هاي دروني مغز گوسفند، بالفاصله در ...............، بخشي قرار دارد كه معادل آن در انسان ...............  هنگام مشاهده بخش - 67

  كند.  تنظيم ميبه تنهايي روزي را  هاي شبانه ها ـ با ترشح نوعي پيك شيميايي، ريتم ) عقب تاالموس1

  هاي مختلف از جمله ترشح بزاق نقش دارد.  و در تنظيم فعاليتفيز ـ در جلوي مخچه قرار گرفته  ) عقب اپي2

 خاكستري مخ است.  قشرهاي بينايي قبل از رسيدن به  گوش ـ محل پردازش اوليه و تقويت پيام ) زير رابط سه3

  د. كنن دار دو نيمكرة مخ را به هم متصل مي ميلينعصبي هاي  اي ـ به صورت اجتماعي از رشته ) باالي رابط پينه4

هاي  ، به دنبال آزادشدن ناقل عصبي از پايانة آكسون نورون حركتي مربوط به ماهيچة دوسربازو، در ياختهدر برخورد با جسم داغ كشيدن دست حين انعكاس عقب - 68

  يابد.  اين ماهيچه ............... برخالف ............... مي

  رة ساركومر، كاهش هاي پروتئيني انقباضي ضخيم ـ طول نوار تي ) طول رشته1

  كاهش  ،دو انتهاي يك ساركومر از يكديگر ـ طول نوار روشن ساركومر Z) ميزان فاصلة خطوط2

  ها ـ ميزان غلظت يون كلسيم شبكة آندوپالسمي، افزايش   هاي اكتين و ميوزين تارچه پوشاني رشته ) ميزان هم3

  ، افزايش تر نازك هاي پروتئيني انقباضي ها ـ طول رشته ي موجود در تارچهها در ميتوكندري انرژي ) توليد4

 ................»  انسان هاي فعال بدن طور معمول در ................ سيناپس به«كنندة مناسبي براي عبارت مقابل است؟  كدام گزينه، تكميل - 69

   را دارد.سيناپسي  روتئيني موجود در غشاي ياختة پسوعي كانال پناقل عصبي امكان عبور از درون ن –) گروهي از 1

  شوند.  سيناپسي وارد مي هاي سديم به درون ياختة پس در پي اتصال ناقل عصبي به گيرندة خود، يون –) همة 2

  شود.  سيناپسي در محل آن سيناپس مي پايانة آكسوني، سبب تغيير پتانسيل غشاي نورون پس –) گروهي از 3

  شود. دار مي كانال دريچه يكبيش از دو مولكول ناقل عصبي باعث باز شدن  حضور –) همة 4

 كند؟  چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل مي -70

  ................»  فوق كليه كه فاقد توانايي تضعيف سيستم ايمني است  بخش قشري غدة هر هورمون مترشحه از«

   شود.  هاي متصل به سرخرگ وابران مي رگبه درون مويالف) باعث افزايش بازجذب سديم 

   برد.  پاسخ كوتاه مدت به تنش، فشار خون را باال مي موثر درهاي  ب) همانند هورمون

  ها مؤثر هستند.  هاي ياخته هاي محرك هيپوفيزي، بر ميزان فعاليت پروتئين ج) همانند هورمون

 شوند.  ها مي گرديزه باعث افزايش بازجذب آب از داخل ها، در پي بازجذب يوند) 

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4       
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  ) 2(فيزيك       

  
  

  
 

توانيم به ميلة نارسانا نسبت دهيم تا حاصـل   هاي شيشه، چوب و الستيك، چند مورد را مي دهيم. از بين جنس ميلة نارسانايي را با پارچة كتان مالش مي -71

104مالش، ايجاد بار 10 nC−+ 191در ميلة نارسانا گردد؟  × 6 10(e / C)−= ×    
  ) صفر         1
2 (1  
3 (2  
4 (3   
  
 

از طرف دو بار ديگر به سمت  2qنيروي الكتريكي برايند وارد بر بارروي يك خط راست قرار دارند. اگر  3qو 1q ،2qمطابق شكل زير، سه ذرة باردار  -72

1چپ و اندازة آن برابر
1كند، حاصل  وارد مي 3qبه 2qاندازة نيرويي باشد كه بار 3

3
q
q

  كدام است؟  

1 (− 2
3      

2 (2
3                  

3 (− 4
3      

4 (4
3  

Fنيروي الكتريكي خالص  q2و q1اي  از طرف دو بار الكتريكي نقطه Aواقع در نقطة Aqاي ، بر بار الكتريكي نقطهزيردر شكل  -73
 شود. اگر بار وارد ميq2 

Fبرابر با Aدر نقطة Aqحذف شود، نيروي الكتريكي خالص وارد بر بار
4


qشود. حاصل مي 

q
1
2

  كدام است؟ 

1 (1
5     2 (− 4

5    

3 (1
12     4 (− 1

20   

Niدر وسط خط واصل دو بار برابر با q2و  q1اي  الكتريكي خالص حاصل از بارهاي نقطه  در شكل زير بردار ميدان - 74
C

 −  
 

100


درصد  25را  q1است. اگر اندازة بار  

Niميدان الكتريكي خالص در همان نقطه  كاهش دهيم، بردار
C

 −  
 

120


qخواهد شد. نسبت  
q

2
1

  كدام است؟ 

1 (−3    2 (3  

3 (−
9
4    4 (9

4  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15

  ) 2فيزيك (
  الكتريسيته ساكن

  38تا  1هاي  صفحه
  

 
  نگاه به آينده (بخش انتخابي) - )2( درس فيزيك 80  تا  71 هاي سؤال

 

q q
A
× •• 1 2

i⎯⎯→
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Eصورت  به SIاز آن و در  rكه در مبدأ مختصات قرار دارد، در فاصلة  qاي  لكتريكي ناشي از بار نقطهبردار ميدان ا -75 i j= − ×6 510 4 10
  

است. اگر بار  

qاي  الكتريكي نقطه C′ = − μ2 ا در فاصلة رr
مطابق با كدام گزينه  SIدر  qبردار نيروي الكتريكي وارد بر آن از طرف بار  دهيم، از مبدأ مختصات قرار  2

 تواند باشد؟ مي

1( F i / j′ = −8 1 6
  

    2( F i / j′ = − +8 3 2
  

    

3( F i / j′ = +4 1 6
  

  4 (F i / j′ = +4 0 8
  

  

310در يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي - 76 N
C

شود. اگـر   بجا ميبا سرعت ثابت جا Bبه سمت Aهاي ميدان از نقطة ، ذرة بارداري در جهت خط

0به ترتيب Bو Aانرژي پتانسيل الكتريكي اين ذره در نقطة 4/ Jμ 0و 8/ Jμ باشد و فاصلةA تاB 10 برابرcm  باشد، بار الكتريكي اين ذره چند
  نانوكولن است؟  

1 (4    2 (4 -    

3 (−× 24 10    4 (−− × 24 10   
حركت كنيم، بزرگي ميدان الكتريكي چگونه تغيير  Bتا نقطة Aاند. اگر از نقطة  ثابت شده Dو  Cدر نقاط  q2و  q1اي  مطابق شكل زير دو بار الكتريكي نقطه - 77

  كند؟ مي
  يابد. ) پيوسته كاهش مي1
  يابد. افزايش مي  ) پيوسته2
  يابد. كاهش، سپس افزايش مي) ابتدا 3
  يابد. ) ابتدا افزايش، سپس كاهش مي4

Aqمطابق شكل زير، دو كرة رسانا و مشابه داراي بارهاي الكتريكي  -78 C= − μ3  وBq C= μ5 هاي رساناي  درون پوستهC  وD  قرار دارند. كليدk1  را
و پوسته خارجي  Aترتيب از راست به چپ بار كرة  كنيم. به را بسته و باز مي k3كنيم و در نهايت كليد  را بسته و باز مي k2ته و باز كرده، سپس كليد بس
C شود؟ چند ميكروكولن مي 

1 (1  ،1          
    1صفر ، ) 2
    ، صفر 1) 3
  ) صفر ، صفر4
  
  

است. اگر فاصلة دو صفحة خازن را سه برابـر و   U1انرژي ذخيره شده در خازن تختي كه به مولدي وصل شده و بين صفحات آن هوا وجود دارد، برابر با  -79
طور كامل پر كنيم، انرژي ذخيره شده در خازن  به 5/1الكتريك  ا با عايقي با ثابت ديرا از مولد جدا كنيم و بعد از آن فضاي بين دو صفحة خازن ر سپس آن
 شود؟ مي U1چند برابر 

1 (2
9     2 (4

9     

3 (5
9     4 (1

9   

 mm1و بين صفحات آن هوا است. اگر فاصلة بـين صـفحات خـازن     cm22و مساحت هر يك از صفحات آن  mm2فاصلة بين صفحات خازن تختي  -80

)Fكند؟  كاهش يابد، ظرفيت خازن چند پيكوفاراد و چگونه تغيير مي )
m

−ε = × 12
0 9 10 

1( /0 0/ )2    كاهش ،9     افزايش ،9
3( /1 1/) 4  ، كاهش8   افزايش ،8
  

C

D

A B

k1 k2 k3
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  )2شيمي (     
  

  

  
  

  
 

 ؟اند كدام موارد از مطالب زير درست -81

 پذيري فلزي بيشتر باشد، استخراج آن، دشوارتر است. آ) هر چه واكنش

 رسند. اي عناصر، با تشكيل كاتيون به آرايش گاز نجيب مي ب) همة فلزهاي اصلي جدول دوره

  فلزي دارد. پ) سيليسيم مانند كربن خاصيت شبه

  شوند. هاي يوني يافت مي ت) اغلب فلزهاي واسطه، در طبيعت به شكل تركيب

  باشد. دليل بازتاب زياد پرتوهاي خورشيدي مي ث) استفاده از طال در لباس فضانوردان، به

  ) آ، ب، پ4  ) ب، ث3  ) آ، ت، ث2  ) آ، پ1

3/جرم كربن دي اكسيد توليد شده در سوختن كامل آلكاني، تقريباً  -82 توانـد   آلكان كدام مي برابر جرم آلكان مصرف شده اوليه است. نام آيوپاك اين 034

C)باشد؟ , H ,O : g.mol )−= = = 112 1 16 

   پنتان  متيل دي −3، 2) 2    متيل پروپان دي −2، 2) 1

  ) هگزان4    ) متيل پروپان3

 كدام گزينه درست است؟ -83

 يابد. پذيري افزايش مي ها، با افزايش عدد اتمي، شعاع اتمي و واكنش ) در گروه فلزهاي قليايي همانند گروه هالوژن1

 از تفاوت شعاع اتمي ساير عناصر اين دوره بيشتر است. Si14و Al13اي، تفاوت شعاع اتمي ) در دورة سوم جدول دوره2

  شود. ) در استخراج فلزها، تنها درصد كمي از سنگ معدن به فلز تبديل مي3

Feو كاتيون Cr24 هاي الية سوم در اتم ) شمار الكترون4   يكسان است. 226+

 g.L−1 توليد شده چند CO2اكسيد توليد شده است. چگالي گاز ليتر گاز كربن دي 640كيلوگرم آلومينيم اكسيد،  36/1به ازاي مصرف ، (II)در واكنش -84

C)چند مول بوتـان الزم اسـت؟    ،(I)در واكنش  CO2است و براي توليد اين مقدار گاز ,O , H , Al :g.mol )−= = = = 112 16 1 هـا را از   (گزينـه  27

  ها موازنه شوند.) راست به چپ بخوانيد و واكنش

  (I) : C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +4 10 2 2 2y¹¨H»    

(II) : Al O (l) C (s) CO (g) Al (l)+ → +2 3 2y¹¨H»  

1 (75/2 - 5/2    2 (75/2 - 5    

3 (375/1 - 5/2    4 (375/1 - 5  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

 دقيقه 10
   ) 2يمي (ش

قدر هداياي زميني را بدانيم
  )  1(كل فصل 

  48تا  1هاي  صفحه

 
  بخش انتخابي)نگاه به آينده ( - )2( درس شيمي 90  تا  81 هاي سؤال
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 هاي انجام شده درست است؟ گذاري چه تعداد از نام -85

آ)
 

  تري متيل هگزان - 4، 3، 2:      

: ب) CH (CH ) C(CH ) CH(C H )3 2 2 3 2 2 5  دي متيل هپتان - 4، 4 - اتيل - 3 2

پ)
 

  نتترامتيل اوكتا - 7، 7، 6، 3:             

: ت) C(C H )2 5   دي اتيل پنتان - 3، 3    4
1 (4    2 (3  
3 (2    4 (1  

 كدام گزينه درست است؟ - 86
  جدول تناوبي تا دورة ششم، شمار عنصرهاي فلزي و شبه فلزي با هم برابر است. 14) در گروه 1
 دهد.  عناصر الكترون از دست مي با ديگر  ) عنصري كه در دورة چهارم و گروه چهاردهم جدول جاي دارد، در واكنش2

  كنند. داري مي ) فسفر قرمز را برخالف فسفر سفيد، در زير آب نگه3
  ) در دورة سوم جدول تناوبي، در دما و فشار اتاق، تنها يك عنصر به حالت گازي وجود دارد.4

  كدام مطلب درست است؟ -87
Fe(s)) در واكنش 1 CuSO (aq) Cu(s) FeSO (aq)+ → +4  ها بيشتر است. دهنده ها از واكنش هپذيري فراورد واكنش ،4

 دشوارتر از فلز نقره است.  Znداري فلز  ) در شرايط يكسان، تأمين شرايط نگه2

  ) در شرايط يكسان، سرعت واكنش فلز سديم با گاز اكسيژن بيشتر از فلز پتاسيم است.3
  است. Cuبه كاتيون كمتر از Zn) در شرايط يكسان، تمايل تبديل شدن 4

 است؟ نادرستهاي زير،  كدام موارد از عبارت -88
Cالف) بنزن با فرمول مولكولي  H6   يك تركيب آروماتيك است. 6

 ود.ش ها توليد مي هاي تقطير پااليشگاه ب) سوخت هواپيما از پااليش نفت خام در برج
  دهند. ها، گاز خروجي را از روي كلسيم هيدروكسيد عبور مي اكسيد خارج شده از نيروگاه پ) براي به دام انداختن گاز گوگرد دي

  يابد. ت) در برج تقطير جزء به جزء نفت خام، دما از پايين به باال افزايش مي
  ) (پ)، (ت)2    ) (الف)، (ب)1
  ) (ب)، (ت)4    ) (الف)، (پ)3

/از واكنش  -89 g32 /اي با مقدار كافي اكسيژن،  هيدروكربن سيرنشده 4 g105 1/اكسيد و  گاز كربن دي 6 مول آب توليد شده است. فرمول مولكـولي   8

C)تواند باشد؟ اين هيدروكربن كدام گزينه مي ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16 1  
1 (C H3 6     2 (C H3 4  

3 (C H4 6     4 (C H4 8   
 است؟ (نماد عنصرها فرضي است.)  نادرستاي عنصرها است. با توجه به عنصرهاي مشخص شده، كدام گزينه  دهندة بخشي از جدول دوره جدول زير، نشان -90

1 (D  نسبت بهC تري داشته و در دماي اتاق به آرامي  پذيري بيش واكنش
 دهد. با گاز هيدروژن واكنش مي

A«ورت: صـ  بـه  Dو A،C) مقايسة شعاع اتمي عنصرهاي 2 C D> > «
  است.

، ســبب توليــد Aبــا عنصــر  E) واكــنش هــر يــك از اكســيدهاي عنصــر 3
  شود. هاي پايدارتري مي فراورده

  شوند. يك از عنصرهاي ذكرشده در اين جدول به حالت آزاد در طبيعت يافت نمي ) هيچ4
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