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ي دهم  باشد، جمله15ي اول آن برابر  و مجموع پنج جمله 12ي حسابي برابر ي ششم يك دنباله اگر جمله .1

  ي زير است؟ اين دنباله، برابر كدام گزينه
1(17 2(24 3(45 4(42 )الگو و دنباله( 

3اگر  .2 3 3 3A .. .حاصل ،
1

8 A
(   برابر كدام است؟ (

 )الگو و دنباله( 2)4 3)3 3)2 2)1
21ي اگر رابطه .3 2 3 2 1 1f {( , ) , (m , ) , ( , ) , ( , m m)} ي برد  گاه مجموعه ، يك تابع باشد، آن

  ، چند عضو دارد؟fتابع
 )تابع( 4)4 3)3 2)2 1)1

12اگر. صورت زير است به fنمودار تابع  .4 1( ,b ) f    1و(b,a) f  باشند، مقدارa b  برابر كدام
  گزينه است؟

1(1   
  صفر ) 2
3 (1   
 )تابع(     3) 4

25در تابع هماني .5 4 1 2 2f {( ,b ),(b,a ),( , b)}   مقدارa b ي زير است؟برابر كدام گزينه 
 )نامعادله و تعيين عالمت -توابع خاص( 5) 4 4) 3 3) 2 2) 1

عبارت  .6
2 3

4 2
3 1

1
(x )(x )

P
(x )

 



  هاي زير، منفي است؟ يك از بازه در كدام 

1(3( , ) 2(1 3( , ) 3(0 3( , ) 4 (1 1( , ) )نامعادله و تعيين عالمت -توابع خاص( 

2ي تابع دامنه .7 2 x
f (x)

x

 
ي زير است؟برابر كدام گزينه  

1 (2 2[ , ] 2 ( 2,      

3 ( 2,  4 (2 2 0, { }        )نامعادله و تعيين عالمت -توابع خاص( 

1اگر .8 31
x

f ( ) x
x


 


2fگاه مقدار ، آن ( x)1ي زير است؟ برابر كدام گزينه ( )  

1(    3 2 (تابع+ توابع خاص ( 6) 4 3) 3 صفر( 
  است؟ ي نمودار زير برابر كدام گزينه  معادله .9

1( 
12 1xy     

2(13 2xy   
3(12 2xy     

4(3 1xy      )توابع نمايي و لگاريتمي( 
21تابع نمودار .10 2y log (x )  تواند باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه كدام  

 
 

1( 2(  
 
 
 
 
 )توابع نمايي و لگاريتمي(   ) 4 )3

 

 رياضي 1 آزمون
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لگاريتم مربع اين عدد در . باشدمي 2، سه برابر لگاريتم نصف آن عدد در مبناي 2عددي در مبناي  لگاريتم .11
 كدام است؟ 2مبناي 

 )توابع نمايي و لگاريتمي( 4) 4 1) 3  2)2 3)1
اگر در آغاز حركت در خالف جهت حركت  . كابين دارد 10ايم كه  شده اي فلكي دايرهفرض كنيد سوار چرخ و  .12

ي هر  فاصله(رسيم؟  مي Mند درجه به موقعيت كابينباشيم، بعد از طي چPهاي ساعت، روي كابين عقربه
  .)دو كابين متوالي يكسان است

1(216  
2(180      
3(240  
4(252    )مثلثات( 

1كه  صورتيدر  .13
3sin x   3باشد، حاصل عبارت

2sin( x)cos( x)


   ي زير است؟ برابر كدام گزينه 

1 (1
9 2 (2

3
 3 (2

3 4 (1
9

 )مثلثات( 

1خط  .14
3y   2نمودار تابعy sin x 0ي  را در بازه 2,    كند؟ در چند نقطه قطع مي  

 )مثلثات( 5) 4 4) 3 3)2 2)1
اين كارگر . كند ريال پول دريافت مي 100هاي هر مترمربع از يك زمين چمن  كردن چمن اهازاي كوت كارگري به .15

  كند؟ هاي زمين چمن زير چند ريال پول دريافت مي كردن چمن براي كوتاه
1 (1150 3   
2 (575 3 
3 (755 3   
4 (577  )مثلثات(    3

1پذير و يك ماتريس معكوسAاگر  .16 2 1
0 3A  

  
 

 برابر كدام است؟ 6Aباشد، ماتريس 

1 (3 1
0 2

 
 
 

 2( 
2 1
0 3

 
 
 

 3( 
2 0
1 3

 
   

 4 (3 1
0 2
 
 
 

 )ماتريس( 

1ي ماتريسي در معادله .17 2 1 1 1 1
3 0 2 3 0 1X
      

       
     

 ؟ي زير است برابر كدام گزينهX، ماتريس 

1 (9 10
5 7

 
  

 2 (9 10
5 7

 
  

 3 (9 10
7 7

 
  

 4 (9 10
5 7
 
  

 )ماتريس( 

  توان نوشت؟چند عدد چهار رقمي زوج كه تكرار ارقام مجاز باشد مي 0و2و3و7و8با ارقام  .18
 )تركيبيات( 144) 4 625)3 300)2 375)1

BMهاي  خط ، پارهBCبر روي ضلع  ABCدر مثلث  .19 BA  وCN CA ي  اگر زاويه. كنيم را جدا مي
72Â  ي  ي زاويه ، آنگاه اندازهˆMAN چند درجه است؟  

 )هندسه( 42) 4 54)3 52)2 48)1
ع االضال مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث متساوي. االضالع برابر است با ارتفاع يك مثلث متساوي مربعي قطر .20

  است؟

1(3
2

 2(3
3

  3(2
3

 4(2
3

 )هندسه( 

 ؟چند درجه استxي زاويه. متساوي االضالع استPSTمربع و مثلثPQRSدر شكل زير، چهارضلعي .21
1( 60   
2 (65 
3(70   
 )هندسه(    75 )4

M

P
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4
4

2
x

x

   كدام است؟ xبه شكل زير،  توجهبا  .22
1(2   
2 (2 
3 (2 1    
4 (2 2 1( )    )هندسه( 

3با اضالع  ABCD االضالع متوازي .23 2AB /  1و 5BC / از رأس . مفروض استC  دلخواه رسم به خطي
BPحاصل. قطع كند Pا در ر ABو امتداد  Qرا در  ADكنيم تا ضلع  مي DQ كدام است؟  

1(4 8/ 2(6 4/ 3(4  )هندسه( 6) 4 /5

3ACدر شكل زير،  .24  ،90Â    30وB̂   . اگرM  وسطAB  باشد، مساحت مثلثM BC


 
 كدام است؟

1( 3 2
4

 2( 9 3
2

  

3(4 3
5

 4(9 3
4

 )هندسه(   

كره و  حجم فضاي بين اين نيم. ايم ترين حجم ممكن را قرار داده مخروط قائم با بيش 6كره به شعاع  يك نيم درون .25
  مخروط كدام است؟

1 (36 2 (108 3 (72 4 (48 )هندسه( 

 
  ؟ندارندي آلي  ماده هاي كاتاالز، پتيالين، رنين و انيدرازكربنيك، چند مورد پيش آنزيم بيناز  .26

 )هاي زيستي مولكول( چهار) 4 سه ) 3 دو) 2 يك) 1
  .است …ي جو،  مولكول قند جوانه …تعداد كربن در مولكول شكر  .27

  ددع 6 -همانند) 2 عدد 12 -همانند) 1
 )هاي زيستي مولكول(   عدد 6 -برخالف) 4 عدد 12 -برخالف) 3

   است؟ نادرستي ميتوكندري و كلروپالست  كدام در مقايسه .28
  .گيرد در هر دو، تبديل انرژي صورت مي) 1
 .هر دو داراي دو غشا هستند) 2
   . هر دو داراي دو فضا هستند) 3
 )ون سلولسفري به در(    .اند هر دو داراي ريبوزوم) 4

   ؟شود نمي يافت ريبوزومدرون كدام،  .29
  ميتوكندري) 2 هسته) 1
 )سفري به درون سلول(   ي آندوپالسمي شبكه) 4 كلروپالست) 3

30. 2 2H O شود؟ در كدام اندامك، توليد و در كدام اندامك، تجزيه مي ترتيب به  
  ليزوزوم   –زوم  پراكسي) 1
    گلژي    –ليزوزوم ) 2
  ليزوزوم      –ليزوزوم ) 3
 )سفري به درون سلول(    زوم   پراكسي –زوم  پراكسي) 4

   ي گياه، مشترك است؟ ، در هر سه نوع بافت بالغ پوست ساقهكدام .31
  ي نخستين ضخيم ديواره) 1
  كلروپالست) 2
  الن) 3
 )سفري به درون سلول(    متابوليسم) 4

  ي سلولي وجود دارد؟ ي مربوط به ديواره حداكثر چند اليهبين دو سلول پارانشيم، حداقل و  .32
 )سفري در دنياي جانداران( 1-5) 4 1-3) 3 3-5) 2  3-3) 1

 شناسي زيست 1 آزمون
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  است؟ نادرست، كدام .33
  .بافت عصبي، سلول غيرعصبي نيز دارد) 1
 . اي ارادي وجود دارد هسته اي دوكي و تك هاي ماهيچه در جدار مثانه، سلول) 2
  . سان فراواني وجود دارد هاي كش رشته گوش،  ي در الله) 3
 )سفري در دنياي جانداران(   . ي بين سلولي متراكم يا جامد است غضروف، داراي ماده) 4

  با توجه به شكل مقابل، كدام صحيح است؟ .34
1 (Aاي است اليه اي يك ، سلول استوانه .  
2 (B است پيوندي، بافت. 
3 (Cي سلول غشاي پايه است ، هسته .  
4 (D است زيرين، بافت .    )سفري در دنياي جانداران( 

  اند؟ هاي الف و ب چگونه با توجه به شكل مقابل هر يك از سلول .35
   زنده -زنده) 1
 مرده -زنده  )2
   زنده -مرده) 3
 )سفري در دنياي جانداران(    مرده -مرده) 4

  …هاي پارانشيمي،  سلول …بنيادي،  هاي سلول .36
   .ت تقسيم زياد دارندقدر -همانند) 1
 .واكوئل مركزي دارند -همانند) 2
   .ي كوچك دارند اندازه -برخالف) 3
 )سفري در دنياي جانداران(   .آيند وجود مي هاي مريستمي به از سلول -برخالف) 4

   .شود انجام مي …گوزن در  …شيميايي سلولز در اسب،  گوارش .37
   ي بزرگ ي كور و روده روده -همانند) 1
 سيرابي و نگاري -همانند) 2
   سيرابي و نگاري -برخالف) 3
   )گوارش(   ي بزرگ ي كور و روده روده -برخالف) 4

  است؟ نادرستگزينه  كدام .38
  .دان و روده قرار دارند ، بين سنگيهاي معد در ملخ، كيسه) 1
 .دان متصل است در گنجشك همانند كرم خاكي، روده به سنگ) 2
  .دان و حلق قرار دارد رخالف ملخ، مري بين چينهدر كرم خاكي ب) 3
 )گوارش(  .شود دان وارد سنگدان مي در گنجشك همانند ملخ، غذا بعد از چينه) 4

  ها با هم برابر است؟ هاي كامل، تعداد كدام دندان انسان با دندان در .39
  آسياي كوچك با آسياي بزرگ) 1
  آسياي كوچك با پيش) 2
  آسياي بزرگ با پيش) 3
 )گوارش(    نيش با پيش) 4

  هاي بناگوشي چگونه است؟ هاي بزاقي نسبت به غده ساير غده ترشحات .40
  تر تر و رقيق بيش) 1
  تر تر و غليظ كم) 2
  تر تر و غليظ بيش) 3
 )گوارش(    تر تر و رقيق كم) 4

  ست؟گلوت براي بستن راه ناي به هنگام بلع، چگونه ا ترتيب، جهت حركت حنجره و اپي به .41
  باال -باال) 1
  باال -پايين) 2
  پايين -پايين) 3
 )گوارش(    ينپاي -باال) 4

  گزينه صحيح  است؟ كدام .42
  .ي گوارشي دارند دان، لوله ي جانورانِ داراي چينه همه) 1
 .اند ي گوارشي ي جانوران، داراي دهان و لوله همه) 2
  .دي گوارشي دارن ي جانورانِ داراي دهان، لوله همه) 3
 )گوارش(   . دهند ها غذا را درون واكوئل گوارشي، گوارش مي ي اسفنج همه) 4

B

A

C
D
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  ؟نيست، صحيح كدام .43
  .شود  تواند باعث آنمي  ي معده مي آسيب به ديواره) 1
 .شوند ي پانكراس در روده فعال مي پروتئازهاي شيره) 2
  .شوند هاي لنفي مي گليسريد وارد مويرگ ها به صورت تري چربي) 3
 )گوارش(  .ي بزرگ، توانايي توليد ويتامين محلول در چربي را ندارند هاي روده باكتري) 4

  از جانوران زير، سطح تنفسي، خارج از سطح بدن قرار دارد؟ يك كدامدر  .44
 )تبادل گازها( ملخ) 4 آال ماهي قزل) 3 كرم خاكي) 2 غاز وحشي) 1

    است؟ نادرست، كدام .45
  . طرفه است نفس پرندگان، يكجريان هوا در دستگاه ت) 1
 . شوند هاي هوادار در پرندگان، سطح تنفسي محسوب نمي كيسه) 2
 . شود هاي هوادار عقبي مي درصد هواي دم، وارد كيسه 70در پرندگان، ) 3
 )تبادل گازها(  . ذخيره داشته باشد ،تواند هميشه مقداري اكسيژن ميوگلوبين موجود در ماهيچه مي) 4

هاي  است و كيسه …است، جانور درحال   شدن هاي غاز در حال خالي اعظم هواي درون ششقسمت  وقتي .46
  .شدن هستند …هوادار عقبي در حال 

 )تبادل گازها( پر -بازدم) 4 خالي -بازدم) 3 خالي -دم) 2 پر  -دم) 1
  جانور داراي ديافراگم كامل، نگاري دارد؟ كدام .47

 )ازهاتبادل گ( جغد) 4 اسب) 3 بز ) 2 فيل) 1
  …ها خارج  هواي باقيمانده، با بازدم عميق از شُش …ي بازدمي،  هواي ذخيره .48

   . شود مي -همانند) 1
  . شود نمي -همانند) 2
   . شود مي -برخالف) 3
 )تبادل گازها(    .شود نمي -برخالف) 4

  ؟ندارداكسيد كربن نقشي  در كدام دستگاه تنفسي آنزيم انيدراز كربنيك در انتقال دي .49

 
 
 
 

1( 2(  
 
 
 
 
 
 )تبادل گازها(   ) 4 ) 3

 

  هاي آبي در انتهاي برگ گياه هستند؟ در كدام گياه، روزنه .50
 )گردش مواد( فرنگي گوجه) 4 گندم) 3 عشقه) 2 الدن) 1

  ». . .هر نوع مويرگ موجود در بدن «كند؟  درستي تكميل مي ي مقابل را به مورد جمله چند .51
 .ساكاريدها پوشيده شده است اي از پلي د با اليهدر سطح خارجي خو -الف
 .در بازگشت تركيبات پالسماي وارد شده به فضاي بين سلولي، به خون نقش دارد -ب
 .ي خود، نفوذپذيري زيادي دارد با داشتن منافذ زياد در ديواره -ج
 )گردش مواد( 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

  … هاي پا، دريچه سياهرگ …لنفي،  هاي رگ .52
   .دارند -همانند) 1
  .ندارند -همانند) 2
   .دارند -برخالف) 3
 )گردش مواد(    .ندارند -برخالف) 4

چنين بين صداي دوم تا صداي اول  ي زماني بين صداي اول و دوم قلب و هم ي كار قلب، فاصله طي چرخهدر  .53
  ي بعد، به ترتيب چند ثانيه است؟ چرخه

 )گردش مواد( 5/0-5/0) 4 3/0-3/0) 3 5/0-3/0) 2 5/0 -3/0) 1
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  است؟ نادرست، كدام .54
  .يابد هاي قرمز خون افزايش مي سيتمي، تعداد گلبول در پلي) 1
 .يابد هاي قرمز كاهش مي در آنمي، مقدار هموگلوبين يا تعداد گلبول) 2
  .شود خوني مي ها، باعث كم رسيدن اكسيژن به بافت كم) 3
 )گردش مواد(   .شود سيتمي مي عث پليپركاري غيرطبيعي مغز استخوان، با) 4

  شوند؟ هاي بدن مبادله مي در كدام جانور، مواد غذايي مستقيماً بين خون و سلول .55
 )گردش مواد( ماهي كوسه) 4 هيدر) 3 عنكبوت) 2 خاكي كرم) 1

ر ها هدايت شود، كدام تغيير د اگر تحريك ايجادشده در گره پيشاهنگ، كندتر از حالت عادي به سوي بطن .56
  شود؟ الكتروكارديوگرام ايجاد مي

  .يابد افزايش مي QRSارتفاع موج ) 1
 .يابد كاهش مي QRS موج ارتفاع )2
  .يابد افزايش مي Qتا  Pي زماني  فاصله) 3
 )گردش مواد(   .يابد ميكاهش  Tتا  Sي زماني بين  فاصله) 4

 …الكتروكارديوگرام،  Tبا موج  زمان هم .57
   .ز استي ميترال، با دريچه) 1
  .هاي سيني بازند دريچه) 2
   .شود پيشاهنگ تحريك مي  گره) 3
 )گردش مواد(   .شود بطني تحريك مي -دهليزي  گره) 4

صورت  …بوده و توسط نيروي  …هاي ريشه از مسير  ي سلولي، در سلول هاي ديواره آب از بين رشته عبور .58
   .گيرد مي

   اسمزي -غيرپروتوپالستي) 1
  چسبي هم -وپالستيغيرپروت) 2
   اسمزي -پروتوپالستي) 3
 )گردش مواد(    چسبي هم -پروتوپالستي) 4

  اند؟ شوند، كدام ها دفع مي مواد دفعي گياهان كه از طريق روزنه تر بيش .59
   تانن، صمغ و اكسيژن) 1
  اكسيد كربن، تانن و اكسيژن دي) 2
   آب، رزين و صمغ) 3
 )دفع مواد زائد(    اكسيد كربن و آب اكسيژن، دي) 4

   شود؟ يك از عروق زير ديده مي ترين ميزان اوره در كدام كم .60
  سرخرگ آوران ) 1
  سرخرگ وابران) 2
  سياهرگ كليه) 3
 )دفع مواد زائد(    سرخرگ كليه) 4

   . . .شود،  اي كه منجر به تشكيل ادرار مي از سه پديده .61
  .دهد خ مياي است كه در بخش قشري ر تراوش تنها پديده) 1
 .دهد اي است كه بدون مصرف انرژي رخ مي بازجذب تنها پديده) 2
  .دهد اي است كه در فرآيند دفع داروها رخ مي ترشح تنها پديده) 3
 )دفع مواد زائد(  .دهد اي است كه در خارج از نفرون نيز رخ مي بازجذب تنها پديده) 4

  …جانوري كه بالك دارد،  .62
   . تداراي تنفس نايي اس) 1
  . فاقد مويرگ است) 2
  . داراي گردش خون مضاعف است) 3
 )حركت(    . داراي دو اندام حركتي است) 4

  .تنجي دارد آن، لرزه …گل ابريشم، برگ مركب دارد و  …، گياه حساس .63
   همانند -همانند) 1
  برخالف -همانند) 2
   همانند -برخالف) 3
 )حركت(    برخالف -برخالف) 4



 

15 

مع
ج

 
دي

بن
 هياپ 

بي
جر

ت
-

96 

   ؟شود نميون ساركوپالسم ديده كدام، در .64
 )حركت( پالست) 4 ليزوزوم) 3 سانتريول) 2 ريبوزوم) 1

  .گيرد انجام مي …ها، نوعي حركت فعال  در گياهان، پيچش نوك ساقه .65
  ياهيي گ است كه الزاماً در حضور يك شاخه) 1
 گونه محرك بيروني است كه بدون نياز به هيچ) 2
  هاي مختلف ساقه نابرابر بخش القايي است كه در اثر رشد) 3
 )حركت(   گاه گرايشي است كه به منظور محكم شدن ساقه به دور تكيه) 4

 

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه م كدا .66
 .فشار در مايعات ساكن به شكل ظرف مايع بستگي ندارد )1
 .گي داردفشار در هر سطح افقي از مايعات ساكن به ارتفاع مايع از كف ظرف بست) 2
 .باشد اساس كار باالبر هيدروليكي بر مبناي اصل پاسكال مي) 3
 )هاي ماده ويژگي(  .شود ي ظرف منتقل مي هاي مايع و ديواره  فشار وارد بر مايع ساكن بدون كاهش به تمام قسمت )4

314500چگالي آلياژ همگني از طال و مس برابر با  .67 kg

m
320000ال برابر با اگر چگالي ط. است  kg

m
و چگالي  

39000مس برابر با kg

m
از تغيير حجم و (فرض شود، چند درصد از حجم آلياژ را مس تشكيل داده است؟  

  .)نظر كنيد ديگر صرف واكنش دو فلز با يك
  )هاي ماده ويژگي( 35 )4 65 )3 70 )2 50 )1

در داخل   اگر پيستون كوچك. برابر قطر پيستون كوچك است 10ليكي قطر پيستون بزرگ در يك باالبر هيدرو .68
  جا خواهد شد؟ متر جابه چند سانتي  جا شود، پيستون بزرگ جابه40cmاستوانه 

1 (0 25/ 2 (0 4/ 3 (2  )هاي ماده ويژگي( 4) 4 /5
dدر جهت بردار 2kgدر شكل زير، جسمي به جرم  .69


كار نيروي وزن در . شود جا مي متر جابه 6ي  به اندازه 

360 جايي چند ژول است؟ جابه اين 102
N

(sin ,g )
kg

   

1 (60-   2 (60 3  
3(60  )كار و انرژي(   60) 4 3

2ي با سرعت اوليه Aي  كيلوگرم از نقطه 5/0در شكل زير، جسمي به جرم  .70 m

s
را طي  ABCحركت كرده و مسير  

8كند و با سرعت مي m

s
 جايي چند ژول است؟ كار نيروي اصطكاك در اين جابه. گذرد مي Cي  از نقطه 

10 N
(g )

kg
  

1 (1- 2 (2-  
 )كار و انرژي(   -4) 4 -3) 3

Fشكل زير، نيروي ثابت در شرايط خأل و مطابق  .71


 4تاي قائم به يك جسم نيوتون در راس 48به بزرگي  

10. . . ي زماني دلخواه  هاي متوالي يك بازه ي كار اين نيرو در ثانيه اندازه. شود كيلوگرمي وارد مي N
(g )

kg
 

   .يابد افزايش مي) 1
  .يابد كاهش مي) 2
 .يابد ابتدا كاهش و سپس افزايش مي) 3
 )كار و انرژي(  .توانند درست باشند مي 3تا  1 هاي بسته به شرايط، هر كدام از گزينه) 4

۴m

A

٠/۶m
C

B

2kg

d


60
g


 فيزيك 1 آزمون
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ي شيء  گيرد و فاصله ي مقعر قرار مي از يك آينه 90cmي و بار ديگر در فاصله 30cmي بار در فاصله يك جسمي .72
ند برابر طول تصوير در حالت دوم طول تصوير در حالت اول چ. سان است اش در هر دو حالت يك تا تصوير حقيقي

  است؟

1(1
9

  2 (3  3(1
3

 )نور و بازتاب( 9) 4 

و در  Iي  حول نقطه10اگر آينه را . سازد مي 60ي  ي تخت زاويه با سطح آينه SIمطابق شكل، پرتو تابش .73
هاي  و در خالف جهت عقربه Iي حول نقطه 40هاي ساعت و به طور همزمان پرتوي تابش را  جهت عقربه

  تاب نهايي چند درجه خواهد بود؟ي بين پرتوي تابش اوليه و پرتوي باز ساعت بچرخانيم، زاويه

1 (70  
2 (40 
3 (20  
 )نور و بازتاب(    180) 4

اگر اين جسم را به . ي كانون و مركز آينه قرار دارد ي مقعر و در وسط فاصله جسمي بر روي محور اصلي يك آينه .74
به حالت قبل چند  نمايي خطي تصوير جسم در اين حالت نسبت ي كانوني آينه انتقال دهيم، بزرگ وسط فاصله

   شود؟ برابر مي

1 (1
2

  2(2   3(4   4(1  )نور و بازتاب(  

صورت  كند، به حركت مي 10cmشعاع  ي مقعري به اي كه بر روي محور اصلي آينه ي حركت ذره معادله .75
25 10 5x t t    باشد كه در آن  ميt  برحسب ثانيه وx اگر كانون آينه. متر است برحسب سانتي  

0tي  منطبق بر مبدأ مكان و ذره در لحظه   شدن به آينه باشد، نوع حركت تصوير در در حال نزديك
1ي  فاصله 0t   2تا 1t s چگونه است؟  

  ابتدا تندشونده سپس كندشونده) 2 يكنواخت) 1
 )نور و بازتاب(  ابتدا كندشونده سپس تندشونده) 4 پيوسته كندشونده ) 3

متري از  سانتي 20ي  اگر جسمي را در فاصله. است 20cmي تصوير تا آينه برابر  هي كروي، حداكثر فاصل  آينه يكدر  .76
  شده چند برابر طول جسم است؟ اين آينه قرار دهيم، طول تصوير تشكيل

1 (2 2 (1
2

 3(1
3

 )نور و بازتاب( 3) 4 

)20خ با دمايگرم ي 100 .77 ) 5 ي سلسيوس را درون ظرف عايقي محتوي يك كيلوگرم آب با دماي درجه 
چنانچه تبادل گرما تنها بين آب و يخ صورت پذيرد، پس از تعادل گرمايي، چند . اندازيم ي سلسيوس مي درجه

آب(ماند؟  گرم يخ درون ظرف باقي مي
1
2 cيخc  160يخوf(L c  

1 (50 2 (75  
 )گرما و قانون گازها(   شود تمام يخ ذوب مي) 4 25) 3

400ترتيب برابر ي مس و جيوه به ويژه گرماياگر  .78 J

kg. C
200و  J

kg. C
مس را  1kgباشد، گرمايي كه دماي   

30از C  40به C 2رساند، دماي  ميkg جيوه و مس تغيير حالت (برد؟  ي سلسيوس باال مي جيوه را چند درجه
  .)دهند نمي

 )گرما و قانون گازها( 40) 4 30) 3 20) 2 10) 1
30گرم آب با دماي  600وات،  1000تري برقي با توان الكتريكي مصرفي درون يك ك .79 C اگر . موجود است

از روشن  شود، چند دقيقه پسصورت انرژي گرمايي به آب داده  درصد از توان الكتريكي مصرفي كتري به 84

2268V شود؟ كردن كتري نيمي از آب موجود در آن بخار مي
kJ

L )
kg

 4200و J

kg C
 آب(c 

 )گرما و قانون گازها( 17) 4 15) 3 12) 2 21) 1
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تغييرات ) الف(نمودار . دهيم ي مختلف را در ظرف عايق گرمايي قرار مي با دماهاي اوليه Bو  Aي  دو ماده .80
ي  گرماي ويژه. ترسيم شده است Bي براي ماده) ب(دهد و نمودار  ها را برحسب زمان نشان مي دماي آن

5است؟كدام  SIدر Aي ماده 1 5A B(m kg , m / kg)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 )گرما و قانون گازها( 300)4 400 )3 20 )2 100 )1

اگر گرماي نهان تبخير . نمودار دما برحسب گرماي داده شده به مقدار معيني از يك مايع مطابق شكل زير است .81

400آن  kJ

kg
Jي آن در حالت مايع چند  باشد، گرماي ويژه 

kg C
  است؟ 

1( 5000 
2( 10000 
3( 15000 
 )گرما و قانون گازها(    20000) 4

57زير، داخل سيلندر بدون اصطكاكي، مقدار معيني گاز كامل با دماي  شكلمطابق  .82 C اگر . محبوس شده است
27گاز را به تدريج به  دماي C جا  ي خود، جابه متر نسبت به مكان اوليه برسانيم، در اين حالت پيستون چند سانتي
   شود؟ مي

1 (5/0   
2 (2 
3 (5/2   
 )گرما و قانون گازها(    5) 4

  چند پاسكال است؟  Bي   در شكل زير، اگر آب درون مجموعه در حال تعادل باشد، فشار كل در نقطه .83

)31 g

cm
آب  ،10 N

g
kg

  510وP Pa(  

1(51 3 10/   

2(41 3 10/   
3(51 6 10/   

4(41 6 10/     )هاي ماده ويژگي( 
. از آن قرار دارد، تصوير واضحي بر روي پرده تشكيل داده است 30cmي يك عدسي همگرا از شمعي كه در فاصله .84

ي روي همان به شمع نزديك كنيم، دوباره تصوير واضح 5cmاگر بدون تغيير مكان شمع نسبت به پرده، عدسي را
 متر است؟ ي شمع از پرده چند سانتي فاصله. شود پرده تشكيل مي

 )شكست نور( 60) 4  55) 3 50) 2    45) 1
در . كندمتري درياچه شنا مي 4اي در پرواز است و شناگري در عمق متري از سطح آب درياچه 12 در ارتفاع ايپرنده .85

كند؟ ي چند متري از خود مشاهده مي قرار دارد، شناگر پرنده را در فاصلهاي كه پرنده تقريباً در باالي سر شناگر  لحظه

4ضريب شكست آب(
  .)است 3

 )شكست نور( 3/17)  4 3/5) 3  15) 2 20) 1
برابر طول  5ديوپتر است، از يك جسم، تصويري حقيقي كه طولش  2ي يك عدسي كه توانش  وسيله اگر بخواهيم به .86

  متري از عدسي قرار دهيم؟ ي چند سانتي م باشد، تشكيل شود، جسم را بايد در فاصلهجس
 )شكست نور(  180) 4 120) 3  60) 2 50) 1

به محيط شفاف ديگري با  Anكه از محيط شفافي با ضريب شكست رنگ، هنگامي سرعت يك پرتو نور تك .87

B. يابد درصد افزايش مي 25شود،  وارد مي Bnضريب شكست 

A

n

n
  كدام است؟ 

1 (1 25/ 2( 0 75/ 3( 0  )شكست نور( 1 )4 /8

٢٢cmpI¬

800900
60

380

)kJ(Q

)C(



3m

B
30

1m
 آب
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ي حد محيط  اگر زاويه. تابد به يك منشور واقع در هوا مي ABعمود بر وجه  SIرنگ  تك يپرتو، زيرمطابق شكل  .88
  شود؟ چگونه از منشور خارج مي SIباشد، پرتوي  45منشور برابر 

  .شود خارج مي ACمماس بر وجه ) 1
  .شود خارج مي ABبر روي خودش بازتاب و از همان وجه ) 2
    .شود خارج مي BCعمود بر وجه ) 3
 )شكست نور(     .شود از منشور خارج نمي) 4

83سرعت نور در هوا برابر با .89 10 m

s
 82و در آب برابر با 25 10 m

/
s

 كه ضريب شكست الماس  در صورتي. است

5نسبت به آب
mور در الماس چندباشد، سرعت ن 3

s
  است؟ 

1(81 35 10/  2(81 33 10/  3(81 22 10/  4(81 15 10/   )شكست نور( 
aبزرگي بردارهاي .90

 وb


واحد  2و  5ترتيب از راست به چپ برابر راستا و در خالف جهت هم هستند، به مكه ه 
2ياگر رابطه. است 3 2a b c 

   بين بردارهايa
،b


cو 
 برقرار باشد، بزرگي بردارc

؟چند واحد است 
 )گيري فيزيك و اندازه(  16 )4 8 )3   5/4 )2 2 )1

 
  است؟ نادرستكدام مطلب،  .91

 .هستند …و3و2و1عددهاي صحيح (n)مقادير مجاز براي عدد كوانتومي اصلي) 1
 .ي بنيادي به نام الكترون را پيشنهاد كرد ار، ذرههاي فلزد مايكل فارادي براي توجيه عبور جريان برق از محلول تركيب) 2
 .شود ها گاز زرد رنگ جمع مي كلريد غليظ در آب، پيرامون يكي از قطب )II(هنگام برقكافت محلول قلع) 3
 )ساختار اتم( .كنند شر ميرا منتجاي آن تابشي با طول موج بلندتر  مواد فلوئورسنت  طول موج معيني از نور را جذب كرده و به) 4

   است؟ نادرستكدام مطلب،  .92
D)2گرم آب سنگين 100) 1 O) ليتر حجم دارد ميلي 100تر از  كم . 
55ا جرم اتمي ميانگين تر آهن ب باشد، فراواني ايزوتوپ سنگين59amuو 55amuهاي آهن  اتمي ايزوتوپ  اگر جرم) 2 8/ amu است% 20، برابر . 
 . يك ايزوتوپ پايدار دارند Alو  F  ،Pايزوتوپ پايدار است و عنصرهاي  10قلع داراي ) 3
35عنصر) 4

17 B ايزوتوپ يونX  ختار اتمسا(  . نوترون است 18الكترون و  18با( 
شود،  منتقل مي … به … در نمايش بخش مريي طيف نشري خطي اتم هيدروژن، طيفي كه از تراز انرژي .93

   .شود مشاهده مي … نانومتر است كه به رنگ … داراي طول موجي برابر با
1 (4n - 3n - 486- 3) 2 سبزn - 2n - 656- قرمز  

3 (5n - 2n - 434- 2) 4 بنفشn - 1n - 410- ساختار اتم( آبي( 
4nه داراي الكتروني با اعداد كوانتوميي چهارم از جدول تناوبي چند عنصر وجود دارند ك در دوره .94  ،0l  ،

0lm   1و
2sm   باشند؟ 

 )جدول تناوبي( 18) 4 16) 3 15) 2 8) 1
هاي زير اتمي باردار  مجموع تعداد ذره. داردخود يك اوربيتال خالي  d3ي  كاتيون سه ظرفيتي يك فلز در زير اليه .95

  :موجود در اين كاتيون، برابر است با
 )تركيبات يوني( 20) 4 47) 3 29) 2 25) 1

در جدول  YوXهاي اتم بين. ختم شده است 64pبه 2Yو يون 103dبه 2Xآرايش الكتروني يون .96
   تناوبي چند عنصر وجود دارد؟

 )جدول تناوبي( 5) 4 6) 3 3) 2 4 )1
B,C,D,Eدر بين عنصرهاي .97 ترين انرژي نخستين يونش را  و كم …ترين شعاع اتمي را عنصر ، بيش10987

   .باشند دارا مي …نگاتيوي را ترين الكترو و بيش …عنصر
1 (E  وE  و C 2 (E  وD  وC 3 (C  وE  وB 4 (B  وD  وB )جدول تناوبي( 

۶٠۰

۶٠۰۶٠۰

A

BC

S

I

 شيمي 1 آزمون
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  ي درستي صورت گرفته است؟ در كدام گزينه مقايسه .98
12: پذيري واكنش) 1 11 3Mg Na Li   

55: الكترونگاتيوي) 2 37 19Cs Rb K  
2 :انرژي نخستين يونش) 3 4 3He Be Li   

2:شعاع يوني) 4 3
9 8 7F O N      )جدول تناوبي( 

   است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از بيان .99
 . كنند فلزهاي قليايي در واكنش با آب، گاز هيدروژن و محلول قليايي توليد مي) آ

 . النتانيدها فلزهايي براق هستند و واكنش پذيري شيميايي كمي دارند) ب
 . ي ناپايدار دارند اكتينيدها در حال پر شدن است و هسته 2fي  ير اليهز) پ
 .يابد  واكنش پذيري فلزهاي قليايي از باال به پايين افزايش مي) ت
 )جدول تناوبي( 2) 4 1) 3 3) 2 4) 1

2ي بين عدد اتمي و عدد جرمي رابطه Xدر ايزوتوپي از عنصر  .100 20A Z  هرگاه اين ايزوتوپ در . برقرار است
  نوترون داشته باشد با كدام عنصر زير، در جدول تناوبي در يك گروه جاي دارد؟ 71هسته، 

1( 35 Br 2 (33 As 3 (48 Cd 4 (50Sn  ) تناوبيجدول( 
  است؟ نادرستكدام مطلب  .101

ها به كار  هاي آبپوشيده پس از حرارت دادن آن دسيكاتور ظرفي است كه در آزمايشگاه براي جذب رطوبت نمك) 1
 .رود مي

 ميد به صورتبر كلريد و كلسيم اكسيد، منيزيم هاي آلومينيوم ي بلور تركيب ترتيب انرژي شبكه) 2

2 3 2 2Al O MgCl CaBr  ستا. 
سولفات برابر نسبت شمار آنيون به شمار كاتيون در تركيب  نسبت شمار كاتيون به شمار آنيون در تركيب آمونيوم) 3

 .كلسيم كلريد است
Naبرابر جاذبه ميان يك جفت يون 67/1در مجموع NaClنام در بلور  هاي ناهم جاذبه ميان يون) 4 Cl  هاي يوني تركيب( . تنها است(  

  تري است؟ هاي نوشته شده در كدام رديف داراي اشتباه كم م با توجه به جدول زير نا .102

 

 
 
 
 
 
 )هاي يوني تركيب(  4) 4  3) 3  2) 2 1) 1

د جرم درص 44اگر جرم جامد باقيمانده تقريباً . دهيم تا كامالً خشك شود آبه را حرارت مي 10مول از يك نمك  2/0 .103
1نمك اوليه باشد، جرم مولي نمك آبپوشيده تقريباً كدام است؟ 

2 18(H O : g.mol )  

1( 1168g.mol  2 (1250g.mol  
3 (1278g.mol  4 (1321g.mol  )هاي يوني تركيب( 

آورنده مورد استفاده  در كشاورزي به عنوان عامل عمل Yشود و گاز  كاربيد و آب توليد مي از واكنش كلسيم Xگاز  .104
با مجموع تعداد پيوندهاي  Yو يك مولكول  Xمجموع تعداد پيوندهاي كوواالنسي در يك مولكول . گيرد قرار مي

   كوواالنسي در كدام دو مولكول برابر است؟
  تانول اتان و م) 2  متانول و فرمالدهيد) 1
  )هاي كوواالنسي تركيب(  فرمالدهيد و اتان) 4  اكسيد آمونياك و كربن دي) 3

تر  هاي پيوندي بزرگ هاي ناپيوندي به تعداد جفت الكترون در ساختار لوويس كدام مولكول نسبت تعداد جفت الكترون .105
   است؟

1(2SO 2(3NF  3(3CHBr  4(2OCl )هاي كوواالنسي تركيب( 
  دهد؟ هيدروژني تشكيل مي فرمول تجربي كدام تركيب زير با فرمول تجربي گلوكز متفاوت است و پيوند .106

 )هاي كوواالنسي تركيب( اتيل اتر دي )4 منتول )3  استيك اسيد )2 فرمالدهيد )1

 فرمول تركيب    
 رديف  

CuCl 2SnO 2 2Mg(ClO ) 3 3Al(NO ) 

 آلومينيوم نيتريد منيزيم هيپوكلريت اكسيد) II(قلع  كلريد) II(مس  1
 آلومينيوم نيترات لريتك) II(منيزيم  اكسيد) IV(قلع  كوپرو كلريد 2
 آلومينيوم نيتريت منيزيم كلريت اكسيد) I(قلع  كلريد) I(مس  3
 آلومينيوم نيتريت منيزيم كلريت اكسيد) II(قلع  كوپريك كلريد 4
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   ؟نيست درست فيرد كدام شده هداد اطالعات .107
 
 

 
 
 
 

 )هاي كوواالنسي تركيب( 1) 4  4) 3    3) 2    2) 1
 اند؟ صورت مسطح و در يك صفحه قرار گرفته ها به در مولكول زير چند اتم كربن وجود دارند كه تمام پيوندهاي آن .108

1 (1 2 (2  
  )هاي كوواالنسي تركيب(   4) 4 3) 3

  است؟ نادرستدار هاي هيدروژنوش تركيبي جي نقطه كدام مقايسه .109
1(2 2 2 2H O H Te H Se H S    2(3 3 3 3NH SbH AsH PH   
3(HCl HBr HI HF   4( 4 4 4 4CH SiH GeH SnH    )هاي كوواالنسي تركيب( 

2هاي مولكول .110 2 3COCl ,CH O ,SO ديگر مشابه هستند؟ از كدام نظر با يك   
  .شمار قلمروهاي الكتروني اتم مركزي و قطبيت مولكول) 1

 .هاي ناپيوندي شكل فضايي مولكول و شمار جفت الكترون) 2
  .شمار قلمروهاي الكتروني اتم مركزي و شكل فضايي مولكول) 3

  )هاي كوواالنسي تركيب(   .تعداد پيوندهاي كوواالنسي و تعداد پيوندهاي داتيو) 4
   عاملي استري است؟  ير داراي گروهكدام مولكول ز .111

  اتيل بوتانوآت) 2  بنزآلدهيد) 1
  )هاي آلي تركيب(  تري متيل آمين) 4  منتول) 3

   كدام نامگذاري صحيح است؟ .112
  متيل هگزان -5 -اتيل -2) 2 دي متيل پنتان-4،  3 -اتيل  -2) 1
 )هاي آلي تركيب( دي متيل هگزان - 3،  2-اتيل -4) 4  متيل پنتان -2 -اتيل -4) 3

   است؟ نادرسترو، كدام مطلب  با توجه به فرمول ساختاري روبه .113
 .ي بنزني وجود دارد در ساختار تركيب، يك حلقه) 1
 . تركيب مورد نظر، داراي يك گروه عاملي كربونيل است) 2
 .الكترون ناپيوندي دارد 10در مجموع ) 3
19فرمول مولكولي تركيب،) 4 19 3C H N O هاي آلي تركيب(   .است( 

  است؟ نادرستكدام مطلب  .114
 .تر از اتيلن است پذيري اتين بيش واكنش) 1

3نام آيوپاك تركيب) 2 3

3
|
CH

CH C CH CH   بوتن است -2متيل،  -2به صورت. 
 .هاي كربن در الماس آرايش چهار وجهي و در گرافيت آرايش سه ضلعي مسطح دارند اتم) 3
 )هاي آلي تركيب(  .هاي ساختاري يك ماده خواص فيزيكي متفاوت و خواص شيميايي يكساني دارند زومراي) 4

 … با فرمول … واكنش داده و تركيب …با عدد اتمي Xبه احتمال زياد با عنصر  38با عدد اتمي  A عنصر .115

 .دهد تشكيل مي
2Aوواالنسي،، ك35) 1 X  2 (35،2، يونيAX  
2A، يوني، 2AX  4 (16، كوواالنسي،16) 3 X  )هاي كوواالنسي تركيب( 

  است؟ نادرستكدام گزينه  .116

ناپذيري به نام  هاي كوچك و تجزيه دموكريت كه همه مواد از ذرهسال پيش  2500دالتون بدون آزمايش، ديدگاه  )1
 .اند را پذيرفت اتم تشكيل شده

دليل اختالف پتانسيل باال، الكترون  دهد كه بدون اتصال مستقيم بين دو جسم به ي الكتريكي هنگامي رخ مي  تخليه) 2
 .جا شود جابه

 .خواني ندارد راه است كه با ديدگاه دالتون همي پرتوزا هم ي پرتوزايي با كاهش جرم ماده پديده) 3
 )ساختار اتم( .جنس پرتو كاتدي است هم چهار برابر اتم هيدروژن جرم دارد و پرتوي  رادرفورد نشان داد كه پرتوي ) 4

مولكول تيقطب يهندس شكليالكترون تعدادقلمرويونديپ هيزاومولكول نامفيرد
1 3SO 1203يقطب مسطحي ضلع سه 

2 2CO 1802يناقطبيخط 

3 3NH 1074يقطبيهرم 

4 3BF 1203يناقطبمسطحي ضلع سه 



 

21 

مع
ج

 
دي

بن
 هياپ 

بي
جر

ت
-

96 

  درست است؟ Cو A،Bكدام گزينه در مورد سه عنصر .117

 .تر است بيشCوAاز دو عنصرBانرژي نخستين يونش عنصر )1
 .سه عنصر به يك تناوب مربوط هستند) 2
 .استBوAتر از دو عنصر هاي ظرفيتي، بيش بر روي الكترون Cي بار مؤثر هسته) 3
   )جدول تناوبي عناصر(   .ستتر ا بيش Cو Aاز دو عنصر Bالكترونگاتيوي عنصر) 4

  ؟نيستهاي زير جهت پر كردن جاهاي خالي مناسب  يك از گزينه كدام .118

 .بود. . . . . توان شاهد وجود  مي. . . . . چون ساختار  هم. . . . . در ساختار 

  يك پيوند دوگانه -COCl2-فرمالدهيد )1
2(SO3 -CO 2

 سه ساختار رزونانسي -3
  جفت الكترون ناپيوندي 2 -متيل اتر دي –بنزآلدهيد ) 3
4(NH

4 -4ClO-  هاي كوواالنسي و آلي تركيب(   يك پيوند كواالنسي كوئوردينانسي( 
هاي حاصل  هاي هيدروژن اتيلن جايگزين شود، نام تركيب كدام بجاي يكي از اتم اگر دو گروه اتيل و دو گروه متيل هر .119

  كدام است؟

  پنتن -3متيل،  -4-اتيل -3 -ب  پنتن -2متيل،  -2-اتيل -3 -آ
 پنتن -2متيل،  -3-اتيل -2 -ت  هگزن -3متيل،   دي -4و  3 -پ
 )هاي آلي تركيب( ب و پ) 4 آ و پ) 3 ب و ت) 2 آ و ب )1

يك از مطالب زير در مورد  باشد، كدام Bي  هاي آلكين هم كربنه برابر تعداد هيدروژن A ،2هاي آلكان  داد هيدروژناگر تع .120
 باشد؟ صحيح مي B  آلكين 11 35 5 12(H ,Cl / ,C : g.mol )    

 .باشد مي 26/0به درصد جرمي كربن در وينيل كلريد تقريباً  Bدروژن در نسبت درصد جرمي هي  )1
 .است Aنصف تعداد پيوندهاي كوواالنسي آلكان Bتعداد پيوندهاي كوواالنسي آلكين) 2
 .نيز وجود دارد A، در آلكانBهاي هندسي كربن در آلكين شكل) 3
4(B شود ي وينيل كلريد استفاده مي باشد كه در تهيه ها مي ي آلكين سومين عضو خانواده.  )هاي آلي تركيب( 

 

به ترتيب جمالت  yو x، 1ي هندسي و اعداد به ترتيب جمالت متوالي غيرثابت يك دنباله xو y،1 اعداد .121
xمقدار. باشند ي حسابي ميمتوالي غيرثابت يك دنباله y ي زير است؟برابر كدام گزينه  

1 (1
2

 2 (1
2  3 (1

4
 4(1

4 )الگو و دنباله( 

1 يك از كسرهاي زير است؟ ، مربوط به كدامرو روبهي تقريبات اعشاري  دنباله .122 8 1 83 1 833 1 8333/ , / , / , / , ... 

1 (11
6

 2 (13
6

   3 (15
7

   4 (16
7

  )الگو و دنباله(  

حاصل عبارت  .123
3 12

2 1 2 1
3

6 5 6 5
( )

A
( ) ( ) 


 

  ، برابر كدام گزينه است؟

1(36 2(3
6 5

 3(3
6 5

 )الگو و دنباله( 27)4 

قطع  1اي به عرض  ها را در نقطه و محور عرض 1اي به طول  ها را در نقطه محور طول fتابع خطي  نمودار .124
1حاصل. كند مي  3f ( )دام گزينه است؟برابر ك  

 )تابع( 5) 4 4)3 3)2 2)1
2اگر تابع  .125 2 3 1 3 2f {( , ), (m, ),( , ), ( m,a)}   يك باشد، مقدار به تابعي يكa m ي  برابر كدام گزينه

  ر است؟زي
 )تابع( 2) 4 3) 3 صفر) 2 1)1

1ي متعلق به بازه 3 عدداگر  .126 2 5(m , m )   باشد، حدودm كدام است؟  
1 (4m   2 (1 2m    
3(2m  4(4 1m      )تابع( 

 ياضير 2 آزمون

3 6 4 2 63 3 3A : p B : p C : p 
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x

y

3تابع نمودار .127 3 3y x    كدام است؟  

 

 
 

1( 2(  
 
 
 
 
 
 )تعيين عالمت و  نامعادله -توابع خاص(     )4 )3
 
 

ي تابع دامنه اگر .128
2

2
1x

f (x)
x x m




 
  ي زير است؟ برابر كدام گزينه mباشد، حدود  Rرابر ب 

)Rباشد ي اعداد حقيقي مي مجموعه(.  

1(1
4[ , ) 2 (1

4[ , )   

3 (1
4( , ) 4( 1

4( , )    )تعيين عالمت و  نامعادله -توابع خاص( 

22ي دوم اي درجه جمله اگر چند .129 2 5 2(a )x x (a )     گاه حدود باشد، آن نامنفيهموارهa  برابر
  ي زير است؟ كدام گزينه

1(2a  2(3a   3(3a  4(3 3a    )تعيين عالمت و  نامعادله -توابع خاص( 
1xyاگر نمودار تابع .130 a   هاي  يك از گزينه گاه كدام فقط از نواحي اول و سوم دستگاه مختصات بگذرد، آن

  زير، همواره درست است؟
1(1a   2(0 1a   3(1a  4 (1a  )توابع نمايي و لگاريتمي( 

6اگر .131 2log a 6باشد، حاصل 24log ي زير است؟ همواره برابر كدام گزينه  
1(2 1a  2(2a  3(2 1a  4(2a  )توابع نمايي و لگاريتمي( 

3 يمعادله .132 2
6 6

1(x ) (x )log log  چند جواب صحيح دارد؟ 

 )توابع نمايي و لگاريتمي( 3) 4 2)3  1) 2 صفر) 1

2اي به طول  ي مثلثاتي را در نقطه در موقعيت استاندارد، دايرهانتهاي كمان  اگر .133
13

در ربع چهارم قطع  

  قدر است؟ چه tanكند، 

1 (3
2

 2 (2
3

 3 (3
2 4 (2

3 )مثلثات( 

3ي تناوب تابع  دوره اگر .134 5y sinax  1ي تناوب تابع  دو برابر دوره 3y cos x   باشد، مقدارa  برابر
a)0؟ است  ام گزينهكد )  

1 (2
3

 2 (3
2

 3 (3 4 (1
3

 )مثلثات( 

yاز نمودار تابع  قسمتي .135 acosbx  صورت زير است به.a b تواند باشد؟ ي زير مي كدام گزينه 
1(9   
2 (3 
3(6   
 )مثلثات(    18) 4

1اگر  .136 1 2 111 1 21

y

x

 
               

1، دترمينان  2
x y 

  
  ابر كدام گزينه است؟بر

1(8 2(4 3(8 4 (4 )ماتريس( 
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2اگر معكوس ماتريس  .137 1
5 3A
 

  
 

5، ماتريس  2
a b

B
 

   
aباشد، حاصل   b ي  برابر كدام گزينه

  زير است؟
1(2 2 (4 3( 4 4 (2 )ماتريس( 

ال دوم را يكي درميان، در كتاب متمايز  س 6كتاب از  4كتاب متمايز سال اول و  5كتاب از  3توان  طريق مي چندبه  .138
   اي چيد؟ قفسه

1 (11 4 37 ! !
 

  
 

 2 (11 4 3 27 ! !
 

   
 

  

3 (6 5 4 34 3 ! !
   

    
   

 4 (6 5 4 3 24 3 ! !
  

    
  

 )تركيبيات(   

AB، اگرزيردر شكل  .139 AC AD AE  هاي  خط ارهاي كه امتداد پ ي حاده ، آنگاه زاويهBC  وED  با
  سازند، كدام است؟ هم مي

1(45 2(30  
3(75 4(60    )هندسه(  

4AB،اگرABCي الزاويه در مثلث قائم .140 ،6HC  وAH ،آنگاه طول   ارتفاع وارد بر وتر باشد
  كدام است؟ACضلع

1(4 3 2(6 3(2 6 4(3  )هندسه( 2
ABCالساقين در مثلث متساوي .141 (AB AC)3، اگرAB BP آنگاه مساحت مثلث ،ABC  چند برابر

  است؟ BPKمساحت مثلث 
1(9   
2 (12 
3(15   
 )هندسه(    18) 4

  وسط يك ضلع از قطر مستطيل چند واحد است؟ ي نقطهي  واحد، فاصله 8و  6در مستطيلي به ابعاد  .142
1(3 6/ 2(1 8/ 3 (3 4 (2  )هندسه( /4

CB، زير شكلدر  .143 || DEهاي  خط و پارهCA  وDB  برOE كدام رابطه، همواره درست است؟. عمودند 

1(2OA AB BE   
2(2OB AB OE   
3(2OA BE OB   
4(2OB OA OE     )هندسه( 

  است؟ ABCمساحت كل اين مكعب، چند برابر مساحت مثلث . دهد يك مكعب را نشان مي مقابل،شكل  .144
1(4   
2(6  

3(4 2    
4(6  )هندسه(     2

20متر مكعب و مساحت جانبي آن سانتي 60ي قائم توانهاس يكحجم  .145 3 طول . متر مربع است سانتي
  متر است؟ ارتفاع اين استوانه چند سانتي

1 (2 3 2(5  3(6 4(5  )هندسه( 3

 

   …ي  همه .146
 .كاغذ از جنس سلولز است) 2 .اند گليسريدهاي گياهي مايع تري) 1
 )هاي زيستي مولكول( .پپتيدي دارند ي پلي ها، چند رشته پروتئين) 4 .گليسريدهاي جانوري جامدند تري) 3

A B

C
D

E
O

A

CB
K

P

 شناسي زيست 2 آزمون



 

 

24

6954

مع
ج

 
ايه

ي پ
بند

 
بي

جر
ت

-
96 

  ؟ندارد كدام، پيوند پپتيدي وجود در .147
 )هاي زيستي مولكول( كازئين) 4 فاكتور داخلي معده) 3 لسيتين  )2 پپسينوژن) 1

  است؟ نادرستآندوپالسمي صاف و زبر،  ي ي شبكه در مقايسه كدام .148
 .هر دو در غشاسازي دخالت دارند) 2 .مانند وجود دارد در هر دو، بخش كيسه) 1
 )سفري به درون سلول( .ر داردقرا  بر روي هر دو، ريبوزوم) 4 .در ساختار هر دو، آنزيم وجود دارد) 3

   است؟ نادرستي سلول گياهي  ي غشا و ديواره كدام در مقايسه .149
 .غشا داراي خاصيت نفوذپذيري انتخابي، ولي ديواره نسبت به آب و مواد محلول در آن، كامالً تراوا است) 1
 . برابر غشا است 100تا  10ضخامت ديواره بين ) 2
 . ارددر هر دو، پروتئين وجود د) 3
 )سفري به درون سلول(   . همواره در هر دو، ليپيد وجود دارد) 4

 سازند؟ هاي بدن انسان، پادتن مي يك از انواع بافت ي آندوپالسمي زبر موجود در كدام هاي شبكه ريبوزوم .150
  بافت پيوندي) 2  بافت پوششي) 1
 )سفري در دنياي جانداران(  بافت عصبي) 4  اي بافت ماهيچه) 3

  …ها  ي سلول اهان پيشرفته، همهدر گي .151
  .كلروپالست دارند) 2  .سانتريول ندارند) 1
 )سفري به درون سلول(  .واكوئل مركزي دارند) 4  .ميكروتوبول ندارند) 3

   است؟ نادرست،  كدام .152
 . شود تراكئيد در تمام گياهان ديده مي) 2 . هر گياهي كه سلول همراه دارد، لزوماً تراكئيد نيز دارد) 1
 )سفري در دنياي جانداران( . اند هاي آوند آبكش زنده تمام سلول) 4 . عناصر آوندي هم الن و هم منافذ بزرگ دارند) 3

  ؟ندارديك از غشاهاي زير، فسفوليپيد وجود  در ساختمان كدام .153
  غشاي پايه) 2  غشاي جسم گلژي) 1
  )رانسفري در دنياي جاندا(  غشاي پالسمايي) 4  غشاي موكوزي) 3

 . . .  كهدهد  نوعي بافت پيوندي را در انسان نشان مي رو، روبهشكل  .154

  .كند نيروي ماهيچه را به استخوان منتقل مي) 1
 . گيري دخالت داردي انرژي و ضربهدر عايق سازي بدن، ذخيره) 2
 .هاي كالژن دارد اي خود رشته ي زمينه برخالف بافت چربي در ماده) 3
 )سفري در دنياي جانداران(   .   كند هاي زيرين متصل مي يچهپوست را به ماه) 4

   هاي گياهي، وجود دارد؟ ي شيره كننده هاي هدايت ، در انواع سلولكدام .155
  سيتوپالسم) 2  هسته) 1
 )سفري در دنياي جانداران(  غشاي پالسمايي) 4  ي سلولي ديواره) 3

  ؟نيستدر كدام دو جانور زير، روده به معده متصل  .156
 )گوارش( ملخ و گوزن) 4 گنجشك و گاو) 3 كرم خاكي و گنجشك) 2 گاو و كرم خاكي) 1

 ؟شود نميها يا غدد در دستگاه گوارش انسان، موجب گوارش شيميايي مواد غذايي  ترشحات كدام سلول .157
  پپتيك معده ) 2  بناگوشي ) 1
 )ارشگو( ي باريك ي مايع نمكي روده سازنده) 4  ريز پانكراس بخش برون) 3

  است؟ نادرست گزينه در مورد لوزالمعده كدام .158
  .كنند ي آن را تنظيم مي عوامل عصبي و هورموني، ترشح شيره) 1
 .صورت غيرفعال اند ي پيوند پپتيدي آن در پانكراس، به هاي هيدروليزكننده آنزيم) 2
  .شود ي چربي آن به كمك صفرا تسهيل مي كننده هاي تجزيه عمل آنزيم) 3
 )گوارش(  .شود كردن محيط روده، دفع مي كربنات سديم آن، پس از قليايي تر بي بيش) 4

  .ندارندرا  …ي انسان، غدد مجاور پيلور، توانايي  معده در .159
  توليد پپسينوژن) 2  ترشح گاسترين) 1
 )گوارش(  اي هاي حاشيه تحريك سلول) 4  سنتز اسيدكلريدريك) 3

 .يافت …توان  ، مي …درون .160
  ليپاز -صفرا) 2  رگ لنفي -رزريز پ) 1
 )گوارش(  آستر پيوندي -مخاط روده) 4  سكرتين -ي پانكراس شيره) 3

  .شود هاي روده، مستقيماً دچار مشكل مي توسط سلول …در صورت  فقدان يون سديم، جذب  .161
 برخي مونوساكاريدها و اغلب آمينواسيدها  ) 2 اغلب مونوساكاريدها و برخي آمينواسيدها ) 1
 )گوارش( ي آمينواسيدها اغلب مونوساكاريدها و همه) 4 ي مونوساكاريدها و اغلب آمينواسيدها همه) 3
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  است؟ نادرستكدام در مورد گنجشك  .162
 .شود دان، وارد معده مي غذا پس از عبور از چينه) 1
 .شود هاي هوادار عقبي مي  ي حاصل از دم قبلي وارد كيسه شده هواي تهويه% 70هنگام دم،) 2
   .شود كلسترول از طريق روده جذب مي) 3
 )تبادل گازها(  .شود ي شكم جدا نمي ي ديافراگم از حفره ي پرده ي سينه به وسيله قفسه) 4

  .رود مي …كوچكو در هنگام استفراغ، زبان  …ترتيب در هنگام عطسه، زبان كوچك  به .163
 )تبادل گازها( نپايي -پايين) 4 پايين -باال) 3 باال -باال) 2 باال -پايين) 1

   .است …     آن  دليل ميرند كه آب مي ازدر خارج  ماهيان .164
  كاهش سطح تنفسي در هوا) 2 كاهش گاز اكسيژن هوا نسبت به آب) 1
 )تبادل گازها( عدم جريان خون به درون آبشش) 4  دماي باالي هوا نسبت به آب) 3

 …شود، توسط  هاي هوايي مي  داخلي كيسهي سطح  ي كه موجب كاهش كشش سطحي مايع پوشاننده ا ماده .165
  .شود ساخته مي …هاي بافت پوششي سنگفرشي  سلول

  اليه يك –ي  همه) 2  اليه يك –برخي ) 1
 )تبادل گازها(  چنداليه  –ي  همه) 4  چنداليه –برخي ) 3

  .وجود دارند …و غضروف، دو ساختاري هستند كه در  … .166
  )تبادل گازها( نايژه -مژك) 4 نايژه -تاژك) 3 نايژك -مژك) 2 نايژك -تاژك) 1

  …كه داراي سيستم تنفسي مقابل است، جانوري .167
 .تواند مويرگ داشته باشد مي) 1
 .تواند در خشكي زندگي كند نمي) 2
 . تواند سنگدان داشته باشد مي) 3
 )تبادل گازها(   . ي تنفسي داشته باشد تواند لوله نمي) 4

  كدام گزينه صحيح است؟ .168
 .كنند هاي مرطوب يا آب زندگي مي بعضي از جانوران داراي تنفس پوستي، در محيط )1
 .داران ساكن خشكي، شُش دارند ي مهره همه) 2
 .گيرد تريكودينا اكسيژن مورد نياز خود را از طريق انتشار مي) 3
   )تبادل گازها(   .كند پارامسي با انتقال فعال، دي اكسيد كربن را دفع مي) 4

  .بدن قرار دارد …در  …سطح تنفسي  …نفسي مورچه، سطح ت .169
  خارج -ماهي -برخالف) 2  داخل -ماهي -همانند) 1
 )تبادل گازها(  خارج -گوزن -برخالف) 4  داخل -گوزن -همانند) 3

 است؟ نادرستبا توجه به منحني زير، كدام عبارت  .170
هاي قلبي در حال  هاي دريچه ، ماهيچهCبرخالف  Bي  در نقطه) 1

 .اند انقباض
ها به ، مانعي براي ورود خون از بطنAمانند  Dي  در نقطه) 2

 .ها وجود داردسرخرگ
هاي مخطط و منشعب دهليزي در  ، سلولDهمانند  Cي  در نقطه) 3

 .باشند حالت استراحت مي
 )گردش مواد( .شود يها منتشر م ي ميوكارد بطن ي گرهي ديواره ، جريان الكتريكي به شبكهAبرخالف  Bي  در نقطه) 4

  .ندارد …دهد كه  شكل زير، بخشي از دستگاه گوارش جانوري را نشان مي .171
 تنفس پوستي  )2 گردش خون باز) 1
 )گردش مواد(   معده) 4 اي قلب لوله) 3

   است؟ نادرستام، كد .172
  . گيرد باربرداري آبكشي به روش انتقال فعال صورت مي) 1
 . صورت فعال، نقش دارد ي پرورده و خام، به هادي در انتقال شيره  بافت) 2
  . تواند كلروپالست نداشته باشد محل منبع مي) 3
 )گردش مواد(   . تر است ي خام، پيچيده ي پرورده از حركت شيره حركت شيره) 4

   است؟ نادرستهاي لنفي  كدام در مورد گره .173
  . توانند بيش از يك سال عمر نمايند هاي آن، مي برخي سلول) 1
 . ي ران وجود دارند در اطراف گردن، زير چانه و كشاله) 2
   . نوعي غده اند) 3
 )گردش مواد(    . ساختار اسفنجي دارند) 4

  كشد؟ تر طول مي يك بيش ي قلبي، كدام در طول يك دوره .174
  استراحت دهليزها) 2  انقباض دهليزها) 1
 )گردش مواد(  ها استراحت بطن) 4  ها انقباض بطن) 3
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  .شود ، مانع بروز خيز در انسان مي …فزايش ا .175
 )گردش مواد( سديم بدن) 4 جريان لنف) 3 ها نفوذپذيري مويرگ) 2 پروتئين ادرار) 1

  يون كلسيم، به طور مستقيم در توليد كدام نقش دارد؟ .176
 )گردش مواد( پروترومبين) 4 فيبرينوژن) 3 ترومبين) 2 ترومبوپالستين) 1

  ي كدام است؟ ، شبيه بافت سازندهاهنگپيشي گره  سازنده بافت .177
  ميوكارد) 2  ي ميترال دريچه) 1
 )گردش مواد(  سطح داخلي آئورت) 4  پريكارد) 3

  هاي نگهبان روزنه صحيح است؟ كدام در مورد سلول .178
 .در ساختار خود گرانوم دارند) 1
 .شود تر منبسط مي ي، بيشي پشت ي شكمي نسبت به ديواره در اثر ورود آب به سلول نگهبان، ديواره) 2
 .كند هاي سلولزي، امكان انبساط عرضي سلول نگهبان را فراهم مي گيري رشته جهت) 3
 )گردش مواد(  .شود هاي ديگر روپوست، روزنه باز مي هاي نگهبان به سمت سلول هنگام حركت آب از سلول) 4

  عبارت صحيح است؟ كدام .179
 .شود ي محيطيه وارد نمي آندودرم به دايره ي آندودرمين، آب از به علت وجود اليه) 1
 .شوند ي پوست قرار دارند، زنده محسوب ميهاي استحكامي كه در ناحيه ي سلول همه) 2
 .شود اي ايجاد مي هاي معدني از پريسيكل به آوند چوبي ريشه، فشار ريشه با حركت يون) 3
 )گردش مواد(    .شوندكشش مي -هاي اسفنجي با تعرق سبب كاهش نيروي هم چسبي كلرانشيم) 4

   …ي مثانه،  ها ماهيچه …ي ادرار، اسفنگتر داخلي،  در طي انعكاس تخليه .180
 .آيند به حالت استراحت درمي -همانند) 2  .شوند منقبض مي -همانند) 1
 )دفع مواد زائد( .آيند به حالت استراحت درمي -برخالف) 4  .شوند منقبض مي -برخالف) 3

   توانند وارد نفرون شوند؟ م طريق ميداروها از كدا .181
 ي دور و نزديك  خورده ي پيچ لوله) 2  ي دور خورده ي پيچ فقط لوله) 1
 )دفع مواد زائد( ي دور خورده ي پيچ كپسول بومن و لوله) 4 ي نزديك خورده ي پيچ كپسول بومن و لوله) 3

   است؟ نادرستدر مورد شكل مقابل، كدام گزينه  .182
 . شود برگ كامل در شكل مشاهده ميتنها چهار ) 1
 . شود اگر برگ گياه حساس باشد در هنگام تابش نور به آن بسته مي) 2
 . اگر برگ گياه اقاقيا باشد، داراي حركت القايي است) 3
 )حركت(   . اگر برگ گل ابريشم باشد، حركت تنجشي دارد) 4

   كدام، صحيح است؟ .183
  . جانوران، حداكثر هشت پا دارند) 1
 . ها قرار دارند ي جانوران ثابت، در گروه اسفنج همه) 2
  .  تواند درون خاك حركت نمايد كرم خاكي فقط مي) 3
 )حركت(   . مفصل بين بندهاي پاي مورچه از نوع گوي و كاسه است) 4

   است؟ نادرستكدام،  .184
  . شود هاي زنده مشاهده مي ي سلول حركت در همه) 1
 . شوند مغز استخوان ساخته مي هاي خوني در تمام سلول) 2
  . داران، اسكلت داخلي دارند تمام مهره) 3
 )حركت(   .اند داراني كه اسكلت غضروفي دارند لزوماً ماهي مهره) 4

  كند؟ آشيل، كدام ماهيچه را به استخوان متصل مي زردپي .185
 )حركت( چهارسر ران) 4 دوسر ران) 3 خياطه) 2 توأم) 1

 

  ؟نيستي زير صحيح  ها هگزين يك از  كدام .186
 .دهد ها را تغيير نمي شود ولي جرم آن طور معمول موجب افزايش حجم اجسام مي افزايش دما به )1
 .يابد به طور معمول چگالي اجسام با افزايش دما كاهش مي) 2
2صورت ي چگالي يك ماده با تغيير دما به رابطه) 3 1 1( T)     1است كه در آن  2و  به ترتيب

 . باشد مي 3ضريب انبساط حجمي و برابر  و  2Tو  1Tچگالي ماده در دماهاي 
4صفر تا چگالي آب از دماي ) 4 C گرما و قانون گازها(  .يابد افزايش و پس از آن كاهش مي( 

 كفيزي 2 آزمون
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اگر . دهيم تا كامالً ذوب شود قدر گرما مي ي سلسيوس است، آن درجه 20ي آن  به جسم جامدي كه دماي اوليه .187
صورت شكل  ي  ذوب كامل به حظهنمودار تغييرات دماي اين ماده برحسب گرماي داده شده به آن از ابتدا تا ل

گرماي ويژه جسم (زير باشد، جرم جسم چند كيلوگرم است؟ 
Ckg

J
/ 80نظر  باشد و از اتالف انرژي صرف مي

  .)شود
1 (5/20  
2 (75/18  
3 (25/19  
 )گرما و قانون گازها(     25/18) 4

500ي فلزي دماي صفحه اگر، مقابلدر شكل  .188 C اي، چند درصد و چگونه تغيير  افزايش يابد، مساحت سوراخ دايره
6(كند؟  مي 112 10 K  ي فلزي ضريب انبساط طولي صفحه(   
   .يابد درصد، كاهش مي 6/0) 1
  . يابد درصد، افزايش مي 6/0) 2
   . يابد درصد، كاهش مي 2/1) 3
  )گرما و قانون گازها(    .يابد درصد، افزايش مي 2/1) 4

گرم  50ي نامعلوم همراه با  گرمي از يك ماده 80ي  يك قطعه. گرم از مس ساخته شده است 200گرماسنجي به جرم  .189
30دماي اين مجموعه . ريزيم آب به درون گرماسنج مي C 80آب  گرم 100هنگام در اين . است C  به

50دماي تعادل مجموعه  اگر. كنيم اضافه مي گرماسنج C  ي نامعلوم چند ي ماده شود، گرماي ويژهJ

kg C
 

4200است؟  J
)

kg C
 آبc،380 J

kg C
 مسcنظر  و از تبادل گرمايي گرماسنج با محيط اطراف صرف

   ) .شود
 )گرما و قانون گازها(  3400) 4 4500) 3 4000) 2 4300) 1

7گاز كامل با دماي  يكاست و مقدار معيني از  3280cmاي برابر با در شكل زير، حجم ظرف شيشه .190 C  در آن
12اگر دماي گاز را به. ايم ي ظرف را با يك قطره جيوه بسته ود دارد و دهانهوج C ي  ي جيوه در لوله برسانيم، قطره

20اي كه سطح مقطع آن شيشه 5/ cm شود؟ جا مي متر جابه است، چند سانتي  
1 (8 2 (5  
  )اگرما و قانون گازه(   10) 4 6) 3

 1cmشده و از داخل با روكش چوبي به ضخامت  ساخته 30cmاز ديوارهاي آجري به ضخامت خانه يك .191
20)سمت داخل خانه(اگر دماي سطح داخلي روكش . پوشانده شده است C  و دماي سطح خارجي

10ديوار C  رسانندگي گرمايي (ي سلسيوس است؟  باشد، دماي سطح مشترك چوب با آجر تقريباً چند درجه

0ترتيب  آجر و چوب به 6 W
/

m.K
0و   08 W

/
m.K

  .)نظر شود است و از اتالف انرژي صرف  

 )گرما و قانون گازها( 18) 4 10) 3 14) 2 2) 1
و ضريب شكست  hطور تقريباً عمود  هنگام رؤيت آن از هوا به ، عمق ظاهري آنhمق واقعي استخرياگر ع .192

 بينيم، اشيا به مي طور تقريباً عمود به اشياي كف استخر را ،باشد، وقتي از بيرون استخر nاستخر آب
  .)كف استخر را افقي در نظر بگيريد( كدام است؟همواره  x.رسند متر باالتر به نظر مي xي اندازه

1(1n
( )h

n

 2(
1

n
( )h
n 

 3(1n
( )h

n

  4(
1

n
( )h
n




 )شكست نور( 

 وجهعمود بر  SI رنگ پرتوي تك. ساخته شده است 2ي شفاف به ضريب شكست شكل زير، از يك ماده منشور .193
AB پرتوي خروجي از منشور نسبت به پرتوي تابش . تابد منشور ميSI شود؟ چند درجه منحرف مي   

1 (90    
2 (45   
3 (180   
 )شكست نور(    صفر) 4

IS

A

B C

۴۵۰

)C(

)J(Q
600 1200

6 0

20


۴cm

Á ÎÁ Ÿي فلزي صفحه 
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برابر طول  2از جسمي كه در مقابل آن است، تصويري بر روي پرده تشكيل داده است كه طولش  عدسي يك .194
 متر است؟ ي كانوني اين عدسي چند سانتي  باشد، فاصله 90cmي جسم از پرده برابر اگر فاصله. جسم است

 )شكست نور( 20) 4 90) 3 30) 2  45) 1
اگر دوربين براي . است 25dو توان عدسي چشمي آن 84cmدو عدسي يك دوربين نجومي از هم ي صلهفا .195

  رؤيت اجسام بسيار دور تنظيم شده باشد، توان عدسي شيئي آن چند ديوپتر است؟
 )شكست نور(  5) 4  5/2) 3  25/1) 2  8/0) 1

 10cmكانوني عدسي همگرا برابر  ي فاصلهو  30cmي كانوني عدسي واگرا برابر اگر فاصله در شكل زير، .196
  .شود متري از عدسي واگرا تشكيل مي سانتي …ي  است و در فاصله …، ABباشد، تصوير نهايي جسم 

   60 حقيقي،) 1
 60مجازي، ) 2
   12حقيقي، ) 3
 )شكست نور(    12مجازي، ) 4

چند  aواحد باشد،  10و  24ترتيب از راست به چپ برابر با  به aاندازه به طول  اگر بزرگي برايند و تفاضل دو بردار هم .197
  واحد بوده است؟

 )گيري فيزيك و اندازه(  38 )4 26 )3 13 )2 12 )1
24اي مويين با سطح مقطع ي شيشه يك لوله .198 mm صورت قائم داخل آب قرار دارد و ارتفاع آب درون لوله به  به

2ي اندازه 5/ cm باشد، چند  ي نيرويي كه عامل اين مويينگي مي  اندازه. باالتر از سطح آزاد آب درون ظرف است

31000(نيوتون است؟  kg

m
 10و N

g
kg

(  

1(110  2(10  3(210 4 (310 )هاي ماده ويژگي( 

36در داخل مكعبي كه از آلياژي به چگالي .199 g

cm
اهري كه حجم ظ در صورتي. اي وجود دارد ساخته شده است، حفره 

  متر مكعب است؟ باشد، حجم حفره چند سانتي 750gو جرم آن 3150cmمكعب
 )هاي ماده ويژگي( 10) 4 12) 3 15) 2 25) 1

ا در محل اگر فشار هو. كند گيري مي اندازه 100mmHgبا يك دستگاه فشارسنج، فشار خون خود را  شخصي .200
 هاي اين شخص چند پاسكال است؟ باشد، فشار خون در رگ 1atmاين شخص برابر با 

313 6 g
/ )

cm
51جيوه 10 10 N

( atm Pa , g ,
kg

    

1 (36/1 2( 51 136 10/  3( 41 3 10/  4(1  )هاي ماده ويژگي( /136

)Cسطح باشند، چگالي مايع هم Nو  Mدر شكل زير، اگر نقاط  .201 ) 3چند
kg

m
 ؟ است 

)31 5A
g

/
cm

 32وB
g

cm
 (  

1 (75/1  
2 (3/17  
3 (175  
 )هاي ماده ويژگي(    1750) 4

25Aمساحت انتهاي لوله. صورت وارونه درون ظرف جيوه قرار دارد اي حاوي جيوه به زير، لوله شكلر د .202 cm 
76Pاست و فشار هوا برابر cmHg كند، چند  نيرويي كه جيوه بر انتهاي بااليي لوله وارد مي. باشد مي

313( نيوتون است؟ 6Hg
g

/
cm

   10و N
g

kg
(  

1 (272 
2 (2/27  
3 (6/13 
 )هاي ماده ويژگي(    136) 4

A

C

B

 آب

A

B١۵cm

(١) (٢)

۵٠cm

f cm١٠=١ f cm٣٠=٢
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22صورت  به SIكند، در  حركت جسمي كه بر روي يك مسير مستقيم حركت مي ي معادله .203 4 8x t t   
  تر است؟ د، بيش، كار نيروي براين هاي زماني داده شده يك از بازه در كدام. باشد مي

 )كار و انرژي( 4sتا  3s) 3s 4تا  2s 3( 2sتا  1s 2( 1sتا  0)1
داده شده و در راستاي  ، در جهت نشانAي  اي را بر روي سطح بدون اصطكاكي، از نقطه شكل زير،گلوله مطابق .204

  اين گلوله در كدام نقطه ممكن است براي اولين بار بايستد؟. كنيم پرتاب ميvسطح با سرعت 
1 (B   
2 (C 
3(D    
4 (E    )كار و انرژي( 

اي كه در فنر ذخيره  در اين حالت انرژي پتانسيل كشساني. فشاريم گرم را به فنري مي 200به جرم  اي وزنه .205
پوشي از نيروهاي مقاوم، اگر فنر را رها سازيم، بزرگي سرعت وزنه به  با فرض چشم. است 40Jشود، برابر مي

  متر بر ثانيه خواهد بود؟ هنگام جدا شدن از فنر چند

1 (10 2(10 2 3 (20 4(20  )كار و انرژي( 2

اين   بازده. برد باال ميمتر  20با سرعت ثابت،  80sبار را در مدت 50kgاست و  200Wيك باالبر مصرفيتوان  .206

10باالبر چند درصد است؟  N
(g )

kg
  

 )كار و انرژي( 5/77) 4 75) 3 70) 2 5/62) 1
  چند درجه است؟ 1Mي تخت ي تابش پرتوي فرودي به آينه زير، زاويه شكلدر  .207

 

1 (15   

2 (45  

3 (60   

 )نور و بازتاب(    75) 4

2برابر) مركز آينه( Cتا  Bي و فاصله Aي تصوير نقطه Aي و نقطه Bي تصوير نقطه Bي طهنق .208
f است .

Aمساحت مثلث B C   چند برابر مساحت مثلثABC باشد؟ مي  
1 (1 
2 (3  

3(1
2

 

 )نور و بازتاب(     2) 4

1ي كروي مقعري از يك جسم برابر آينه نمايي بزرگ .209
ي  را روي محور اصلي آينه به اندازه اگر جسم. است 2

30cm 1جا كنيم، طول تصوير آن در اين حالت جابه
شعاع انحناي اين آينه چند . شود طول جسم مي 3

  متر است؟ سانتي
 )نور و بازتاب( 60) 4 30) 3 80) 2 40) 1

در مقابل هم قرار cm12وcm10هاي كانوني ترتيب با فاصله به) 2(و ) 1(ي مقعر  شكل زير، دو آينه مطابق .210
ي اولين  فاصله. است  ها قرار داده شده عمود بر محور اصلي مشترك دو آينه، مابين آن ABاند و جسم  گرفته

ي  توسط آينه ABتا اولين تصوير تشكيل شده از جسم ) 1(ي  توسط آينه ABتصوير تشكيل شده از جسم 
  متر است؟ ، چند سانتي)2(
1 (5   
2 (10 
3 (15 
 )نور و بازتاب(    20) 4

vA

B
C

D

E
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  است؟ نادرستكدام مطلب  .211
 .اي از عنصر را معرفي نمود فهوم تازهدان شكاك م رابرت بويل با انتشار كتاب شيمي) 1
 .ي طبيعت بودند گيري كردن سه ابزار يونانيان در مطالعه مشاهده كردن، انديشيدن و نتيجه) 2
 .بار توسط دموكريت مطرح شده بود ، نخستين)ناپذير به معناي تجزيه(ي يوناني اتم  واژه) 3
   )ساختار اتم( .خواني دارد ي اتم هم ه است و با ديدگاه دالتون دربارهي پرتوزا همرا ي پرتوزايي با كاهش جرم ماده پديده) 4

2Xيون .212   اگر عنصر . الكترون است 10دارايX  24با جرم اتمي ميانگين 3/ amu سه ايزوتوپ طبيعي داشته ،
هاي ايزوتوپ ديگر كدام است؟  نوترون باشد، تعداد نوترون 13نوترون و ديگري داراي  12ها داراي  باشد كه يكي از آن

  .)است Xشكل زير نمايش بخشي از يك نمونه طبيعي عنصر (
1 (11   
2 (15  
3 (16    
 )ساختار اتم(     14) 4

تواند اضافه  ه كدام زير اليه ميالكترون داده شده كدام است و اين الكترون با همين وضعيت ب smدر شكل زير، مقدار .213
  شود؟

1 (1 12 2p ، 2 (2 12 2p ، 

3 (5 12 2p ، 4 (3 12 2p ،    )ساختار اتم( 

  اند؟ مورد از مطالب زير، درست چند .214
0lmهاي داراي عددهاي كوانتومي  الكترون شمار●   4وn  33در As  با مجمـوع ،sm  هـاي   الكتـرون

24 Cr برابر است. 

64 يوندو ●
29 Cu  70و 3

31Ga  ها در  ها و الكترون چنين تفاوت شمار نوترون ان دارند، همآرايش الكتروني يكس
 .ها يكسان است هر يك از آن

l(mجبري اعداد كوانتومي مغناطيسي  جمع● 28نشده كاتيون در دو تركيـب  هاي جفت الكترون ( 2NiCl و  
27 4CoSO با هم برابر است. 

26هاي مورد از اتم سهدر ● 16 7Fe، S، N 32وGeهـاي   ي ظرفيت با شمار الكتـرون  هاي اليه ، شمار الكترون
0lداراي   برابر است. 

 )ساختار اتم( 4) 4 3) 3 2) 2 1) 1
3اگر در يون فرضي .215

23 X  هاي  توان دريافت كه تعداد الكترون باشد، مي 8ها برابر  ها و نوترون ت شمار الكترونتفاو
   .است … amuبوده و جرم اتمي آن تقريباً  …برابر Xظرفيتي عنصر 

 )ساختار اتم( 46 -5) 4 51 -2) 3 46 -7) 2 51 -3) 1
، چند )از راست به چپ(ها به ترتيب  شود و هر يك از آن ختم مي 103dها، به  آرايش الكتروني كدام جفت يون .216

  الكترون دارند؟
1 (2

29Cu   2و
28 Ni   ،27  2) 2 26و

29Cu   3و
31Ga   ،27  27و  

3 (29Cu  2و
30Zn   ،28  29) 4 28وCu  2و

28 Ni   ،28  ساختار اتم( 26و( 
  است؟ درست ونشي نينخستي انرژ وي اتم شعاع خصوص در عبارت كدام زير، جدول به توجه با .217

 
 
 
 
 

    .است G و F از تر شيب R ي اتم شعاع )1
 . است T وB از تر شيب  L ونشي نينخستي انرژ )2
 .        است D وA  از تر كم Tي اتم شعاع )3
 )جدول تناوبي(   .  است Fو B از تر كم M ونشي نينخستي انرژ) 4

 نوترون 12ايزوتوپ با 
 

 نوترون 13ايزوتوپ با 
 

 ايزوتوپ سوم

1 گروه2 گروه15گروه 16 گروه
L TA2تناوب
B D3تناوب
 G R  4تناوب
 MF5تناوب

 شيمي 2 آزمون




