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 * داوطلبان، عدم درج مشخصات و امضاء در مندجات جدول جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

 

 

 

 

 

 

خورشید چند سال  کیلومتری خورشید قرار داشته باشد. زمان گردش آن به دور611×816اگر مدار سیاره ای در فاصله   -18

 ؟است

(18 (24 (32 (411 

 چه تعداد از عبارت های زیر درست نمی باشند؟ -18

 الف( ستاره ها و سیاره ها در کهکشان ها تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل یکدیگر را نگه می دارند.

 ب( منظومه شمسی، در لبه یکی از بازوهای کهکشان راه شیری تشکیل شده است.

 سایر سیاره ها در مدار بیضی شکل به دور خورشید هستند. پ( در نظریه خورشید مرکزی، زمین و

 ت( نخستین اجزای سنگ کره، سنگ های آذرین بودند.

 ث(اولین خزندگان در اواخر کربونیفر در زمین ظاهر شدند.

(11  (22 (33 (44 

  ند ؟)به ترتیب(کدام ماه های شمسی را نشان می ده PQو MN ی، محدوده هاربا توجه به قانون کپل -18

 

 اسفند -شهریور 1)

 خرداد -دی2)

 مرداد -بهمن3)

 دی -خرداد 4)

 (نادرست است؟گنا)مه ب هیدر رابطه با نظر ریچه تعداد از موارد ز -18

 الف(تولد، رشد و مرگ ستاره درون سحابی ها، توسط این نظریه توجیه می شود .

 صورت ناهمگن در جهان هستی توزیع شده اند.ب(دانشمندان براساس این نظریه، دریافتند که عنصرها به 

  پس از پدید آمدن ذره های زیر اتمی در شرایط مه بانگ، پا به عرصه جهان گذاشتند. H و He یپ(عنصر ها

ت(برخی دانشمندان با توجه به این نظریه بر این باورند که سر آغاز کیهان با انفجار مهیب همراه بوده و طی آن انرژی عظیمی 

 ده است.آزاد ش

(11 (24 (33 (42 

 

 اینجانب...................  با شماره داوطلبی ................... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره 

 صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در باالی کارت ورود به جلسه، باالی پاسخ نامه و دفترچه

 ائین پاسخ نامه ام را تایید می نمایم.   سواالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سواالت و پ 

                                                                                                                                

       امضاء :                                                                                                                                                 

 زمین شناسی
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 یب بابه ترترا C وB ,A سرعت سیاره در نقاطچرخد. یم دیشکل به دور خورش یضیب ریمطابق شکل در مس یا ارهیس -18

VC,VB ,VA   نشان می دهیم.کدام گزینه درباره سرعت سیاره در این نقاط درست است ؟ 

1)                

2)               

3)               

4)              

 در کدام گزینه ترتیب تشکیل نخستین نوع سنگ ها به درستی ذکر شده است؟ -16

 دگرگونی –رسوبی  –آذرین  (2                                            دگرگونی –آذرین  –رسوبی ( 1

 رسوبی –دگرگونی  –آذرین  (4                                             آذرین –دگرگونی  –رسوبی ( 3

 کدام مورد تاریخچه فرضی شکل روبرو را بهتر نشان می دهد؟-18

 ،گسل عادیفرسایش ،رسوب گذاری ،گسل عادی (1

 ،گسل عادیگسل معکوس، فرسایش، رسوب گذاری (2

 رسوب گذاری،گسل معکوس ،فرسایش ،گسل عادی (3

 ،گسل معکوسرسوب گذاری ،فرسایش ،سگسل معکو (4

 در شکل روبرو ترتیب سن از قدیم به جدید کدام است ؟-11

 

1) E , D , A , B , C 

2) A , B , E , D , C 

3) D , E , A , B , C 

4) D , E ,A , C , B 

و تعداد نیمه عمر  a،8 سال باشد، تعداد نیمه عمر سنگ 8811چنان چه دو سنگ حاوی مواد پرتوزای مساوی و برابر  -18

 است؟b چند برابر سنگ  aشد، مدت زمان نیمه عمر ماده پرتو زا در سنگ با b ، 8 سنگ

(1 
3

4
 (2 

3

2
 (3 

4

3
 (4 

2

3
 

 اجرام مختلف تشکیل دهنده یک کهکشان تحت تأثیر کدام نیروها در کنار هم قرار می گیرند؟ -81

 تیک کولنیالکتروستا 4) حاصل از انفجار اولیه 3) گرانش هسته 2) گرانش متقابل   1)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 زمین شناسی
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 چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ -88

 .ها مجموعه ای نامتناهی خواهد بودالف(چنانچه از دو مجموعه حداقل یکی،نامتناهی باشد، اجتماع آن

Аمتناهی باشد، قطعا  АوВب(چنانچه دو مجموعه   В . نامتناهی خواهد بود 

 خود نامتناهی خواهد بود. Аشت،زیر مجموعه ای نامتناهی دا Аپ(چنانچه 

𝐀متناهی و Aباشد قطعا𝐍 𝐀چنانچه Nت(در مجموعه مرجع
 

 نامتناهی خواهد بود.  

(12 (24 (31 (43 

 چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ -88

 𝐍ب(                                           الف(  𝐍                          )پ          

      ث(                      𝐍   Wت(  

(15 (22 (33 (44 

نفر ورزش والیبال را بازی می کنند، حال کدام گزینه به 88نفر ورزش فوتبال و  81نفری، 81از دانش آموزان یک کالس  -88

 درستی پاسخ سواالت زیر را می دهد؟

 الف(حداقل چند دانش آموز فقط فوتبال بازی می کنند؟

 حداکثر چند دانش آموز در هر دو رشته تخصص دارند؟ب(

 پ(حداقل چند نفر به هیچ کدام از این دو رشته عالقه ای ندارند؟

 نفر 15پ(        نفر    11ب(       (الف(صفر نفر   1

 نفر  7پ(       نفر       4ب(        نفر     3(الف( 2

 نفر  15پ(       ب(صفر نفر          نفر     11(الف(3

 پ(صفر نفر           نفر      11ب(      نفر    15( الف( 4

 چه عددی را اضافه نماییم تا سه عدد بدست آمده یک دنباله هندسی را تشکیل دهند؟88و 8، 8به اعداد -88

(1  
7

4
 (2 

7

4
 (3 

12

9
 (4  

12

9
 

م شده اند که همگی در یک راس مشترک بوده و ضلع قائم مثلث واحد چنان رس 8مثلث های قائم الزاویه به اضالع قائمۀ  -88

 بعدی، وتر مثلث قبلی است. وتر هشتمین مثلث کدام است؟

1)1 

2) 11√2 

3)5 

4) √11 

تومان پول توجیبی می گیرد و در کشوی میز خود قرار می دهد. اگر وی تا آخر هفته نیمی از پول 8611علی در هر هفته  -86

 ام نشان می دهد؟ nد و از قبل پولی در کشو نباشد،کدام دنباله زیر پول علی را در پابان هفته کشو را خرج کن

(12111 1- na na2  ،2111 1a        (22111 1- na na2  ،1311 1a 

(31311 1- na na2  ،2111 1a                    (4 1311 1- na na2  ،1311 1a   

 

 

 

 ریاضی
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1اعدادجمله هفتم از دنباله  -88

2
،

2

5
،

3

11
و  کدام است؟   ، ، 

(112/1          (214/1        (315/1      (417/1 

 باشد، چند دسته جواب برای دنباله موجود است ؟ 8a 8a  86و8a8a  8یک دنباله هندسی 8a،8a،8aاگر........و  -81

(14 (23 (32 (41 

  نمودار تابع با ضابطه  -88
     

      
 ،8) در فاصلۀ  

3 

2
   کدام وضع را دارد ؟ 

 (یک ماکزیمم4                     نیمم     (یک می3                           (صعودی    2                                  (نزولی1

 جمله نهم این دنباله کدام است ؟ 8U 8U 8بین جمالت دنباله همواره برقرار است،اگر  nU 8+nU  8+nUرابطه  -811

(135 (234 (333 (432 

نمایش   Rاست را با  مجموعه ای که شامل مقسوم علیه های طبیعی این اعداد و 8تا8رابطه بین مجموعه اعداد طبیعی  -818

 مربوط است ( به یک تابع تبدیل شود؟)هر عدد به مقسوم علیه هایش Rچند زوج مرتب حذف کنیم تا   Rمی دهیم. از   

 هیچ4) سه تا3) دو تا2) یکی1)

 درکدام یک از گزینه های زیر، رابطه داده شده یک تابع را مشخص نمی کند؟ -818

 .آن نامتناهی است برد دامنه آن تک عضوی و 2) .             برد آن تک عضوی است آن نامتناهی ودامنۀ  1)

 .برد آن تک عضوی باشد دامنۀ آن تک عضوی و 4)                            .         آن نامتناهی باشد برد دامنه و 3)

مساحت این  (می گذرد با جهت مثبت محورهای مختصات یک مثلّث قائم الزاویه تشکیل می دهد.8،8خطی از نقطه ) -818

 (x>8کدام است ؟) xمثلث قائم الزاویه به عنوان تابعی از ضلع افقی مثلث یعنی 

(1      
 2

  1
 (2      

 2

2  4
 (3      

2 2

  1
 (4      

3 2

2  4
 

1   ]حاصل -818
2]  [   2

 نماد جزء صحیح است.( ][برابر است با )[1

 صفر4) 33) 22) 11)

 n8  +8+8با استفاده از نامساوی  -818
n8>8+n8 +8

n8>
8 

n8   ازایبهm € n 2 4√]اصلح نماد  ][) ؟کدام است  [1  2 

 جزء صحیح است.(

(1 n (2 n2 (3 n3 (4 n4 

  ( است. برد تابع -8+و ∞در بازه )  fبرد تابع  -816
     2

1     
 در کدام بازه است ؟ 

(1(1  ،∞-     ) (2(2،∞-) (3(∞+،2         ) (4(∞+،2-) 

   نمودار تابع  -818
 2  

  [ 2]
 در کدام بازه، دو قطعه پاره خط وجود دارد ؟ 

  2√،1               4)  2√  ،2√     3)  1و1    2) (1و1 ) 1)

 کدام است ؟  f(x) [8+x]+[-x] برد تابع با ضابطۀ -811

 {2}4) (1و2]3) {          1و2}2) [1و2]1)

}=F(x) : اگر   -818
1    1
1     1

) حاصل   
1    2 

   2 
)    1  برابر است :  2    

 صفر4) 31)            -21)                   -12)

 

 

 

 

 ریاضی
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چه تعداد از عبارت های زیر جای خالی زیر را به صورت کامال صحیح پر می کند؟ -881  

. به طور حتم چنانچه .........  

انبساط افقی  f(xرسم نماییم،نمودار ) f( xرا با استفاده از نمودار) f(xmمی خواهیم )باشد، زمانی که  m>8الف(

 خواهد یافت.

انقباض عمودی  f(xرسم نماییم ،نمودار ) f(xاز نمودار ) را با استفاده fm(x) باشد،زمانی که می خواهیم m>0<8ب(

یافت. .خواهد  

خواهد بود. f(-xنمودار ) اییم نموداری که حاصل می شود،ها قرینه نمYرا نسبت به محور  x)fپ(نمودار تابع )  

.ظاهر خواهد شد f(x-88/1نمودار به صورت) ،واحد به سمت راست انتقال دهیم 88/1را  x)fت(نمودار )  

(13 (21 (34 (42 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاضی
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ثتی حاوی اطالعات یاخته است .این پرسش مطرح می شود که هنگام تقسیم با توجه به این که دنا به عنوان ماده ورا-888

مورد در رابطه با پاسخ این پرسش یاخته این اطالعات چگونه بدون کم وکاست به یاخته های حاصل از تقسیم می رسند؟چند 

 به درستی متذکر نمی شود؟

DNA اولیه از بین می رود تا رشته دیگر همتا سازی کند.  8 رشته  (یک

 8)زنجیره های دنا اولیه بعد از عبور از چنگال شبیه سازی به هم می پیوندند.

 8)هر حباب همسان سازی دارای کمتر از دو چنگال کپی برداری است

همتا سازی دارای بیش از یک چنگال همتا سازی است و همواره در یکی ازآن ها عملیات با سرعت کمتری نسبت به  هر حباب

 8)دیگری

 انجام می گیرد

(دورشته دنا بایستی از یکدیگر جدا شوند تا از هر دو همتاسازی شود 8  

(به تعداد استوانه های عمود بر هم موثر در تقسیم سلول 1  

های اصلی مولکولهای تشکیل دهنده سلول (به تعداد گروه2  

mRNA3(به تعداد کربن های نوعی مونوساکارید موجود در ساختار 

 4)به تعداد هسته های گلبول های موثر در انتقال گازهای تنفسی

G قرار داشت وارد انشمندی در یک تحقیق درباره چگونگی تنظیم چرخه سلولی ، کرومزومی را از یک سلول که در فاز د  -888 

های زیر درباره کروموزوم مورد نظر درست است؟ گزینه کرد . کدام یک از  G   سلولی از همان نوع،ولی در فاز  2

 1(هیچ تغییری در ساختار کروموزوم مشاهده نمی شود

 2)ابتدا دو کروماتیدی می شود و سپس شروع به کوتاه شدن می کند

می کند تک کروماتیدی باقی می ماند و شروع به کوتاه شدن (3 

(با یکی از کروموزوم های همتای خود جفت می شود و کروموزومی سه کروماتیدی تشکیل می دهد4  

تزریق مخلوط باکتری های دیپلوکوکوس نومونیای بدون کپسول و عصاره باکتری های کپسول دار به موش ها باعث  -888

 بیماری و مرگ آن ها می شود به موارد زیر دقت کنید:

باکتری های بدون کپسول به موش باعث مرگ آن نمیشودالف(تزریق   

 ب(در سرم خون موش های مرده باکتری کپسول دار زنده پیدا شد

 ج(تزریق باکتری های سرم موش مرده به موش های دیگر باعث مرگ آنها می شود

DNA به عصاره قبل از تزریق موش ها نمی میرند د(با افزودن آنزیم های تخریب کننده   

موارد فوق نشان می دهند که باکتری های بدون کپسول از نظر ژنتیکی تغییر کرده اند؟کدام   

(1 ب و ج                            (2 الف وب                           (3 ج و د                        (4 الف و ج   

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب می باشد؟-888  

و بررسی های صورت گرفته توسط ......................... بر روی عامل موثر بر وراثت .................مشخص  در نتیجه آزمایشات

........................ 

نشد –ابعاد مولکولی دنا  –(دانشمندانی که ثابت دنا حداقل دو رشته دارد 1  

شد-مکمل بودن نوکلئوتیدهای دو رشته دنا -زیع شده اند(دانشمندانی که ثابت نوکلئوتیدها به سمت نا مساوی در دنا تو2  

شد –یکسان بودن قطر دنا در سراسر طول آن  –(دانشمند/دانشمندانی که ثابت شد بازهای آلی مکمل یکدیگرند 3  

ده وراثتی ماهیت و چگونگی انتقال ما –(دانشمندانی که ثابت شد در آزمایش سوم خود نوعی پلی ساکارید عامل مرگ موش ها نیست 4

نشد –بین نوعی پروکاریوت   

 

 

 

 

 زیست شناسی
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خطی .................  DNA در هر زنجیره   - 888 

 1)تعداد قند ها بیشتر از تعداد پیوند میان قند ها و باز ها است

 2)تعداد بازهای پورینی با تعداد بازهای پریمیدنی برابر است

 3)تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوند میان نوکلئوتیدها برابر است 

 4)مجموع تعداد قند ها و فسفات ها ،بیشتر از تعداد پیوند میان قندها و فسفات ها است 

 886-چند مورد از عبارات زیر گزاره زیر را به نادرستی تکمیل نمی کند؟

................. می توان بیان داشت که.....................................در همانند سازی ......... برخالف همانند سازی ..  

هرمولکول دنای تولید شده دارای نوکلئوتیدهای جدید می باشد –پراکنده  –الف(نیمه حفاظتی   

DNA  قدیمی دست نخورده باقی می ماند پیوندهای فسفودی استر در –حفاظتی  -ب(غیر حفاظتی   

الزاما انواع بازهای آلی موجود در هر رشته تولید شده در رشته مکمل نیز دیده می شود –یمه حفاظتی ن –ج( حفاظتی   

DNA   تعداد رشته های کامال جدید سه برابر رشته های اولیه در صورت دو نسل همانندسازی –پراکنده  –د(نیمه حفاظتی 

مولکول یک  

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

 888-چند مورد جای خالی را به طور نامناسب پر می کند؟

انند سازی .............باشد ، .....................در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که هم  

تشکیل نوار در میانه لوله امکان پذیر است. –الف(حفاظتی   

تشکیل نوار در انتهای لوله امکان پذیر است.  –ب(نیمه حفاظتی   

تشکیل نوار در انتهای لوله اکان پذیر نیست.  –ج(غیر حفاظتی   

.وله اکان پذیر نیستتشکیل نوار در انتهای ل -د(حفاظتی   

 مورد41) مورد32) مورد23) مورد14)

امروزه دانشمندان از روش انگشت نگاری ژنی بسیار استفاده می کنند. حتی استفاده از این روش در پزشکی قانونی نیز -881

   روش انگشت نگاری ژنی را انجام داد؟ نیز     اچیز ازاست. به چه علت می توان با نمونه هایی ن معمول شده

 DNA (1  فقط از چهار بازآلی گوناگون تشکیل شده است.

DNA  وجود دارد. (در هر سلول بدن مقدار بسیار زیادی2  

 DNA  (3  خود می تواند بعضی از رشته های پلی پپتیدی را شناسایی کند.

را به میزان زیاد کپی کرد.    DNA با واکنش زنجیره ای پلی مراز می توان   (4 

ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هوهسته ای )یوکاریوت(ها صحیح است ؟ چند مورد در -888 

 الف(بیش از یک جایگاه آغاز همانند سازی دارد. 

 ب(مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی ، همانند سازی می نماید.

 ج(در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه بخشی دارد.

.ئین های همراه خود، آماده همانند سازی می شودد(در پی جدا شدن پروت  

(11 (22 (33 (44 

 881-چند مورد از موارد ذکر شده درباره آزمایش ثابت کننده روش همانند سازی دنا صحیح است؟

.همه دناهای تازه تشکیل شده وزن یکسانی دارند   88 N الف(در دور اول همانند سازی در محیط کشت حاوی نوکلئوتید   

.ر باکتری های حاصل از دور دوم همانند سازی همانند رشته های اولیه استد 88  N ب(تعداد رشته های دارای   

N   .برابر رشته های اولیه است سه88 ج(رشته های تازه تشکیل شده حاوی   
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.درصد دناهای تازه تشکیل شده چگالی کمتری نسبت به دور اول دارند 81د(در دور دوم همانند سازی ، حدود   

.درصد از دناهای تازه تشکیل شده چگالی یکسانی نسبت به دور اول دارند 81(در دور دوم همانند سازی ، حدود و  

(13 (21 (34 (42 

در حین مورد در رابطه با گروهی از جانداران که رفتار مهاجرت گونه خود را از آمریکای جنوبی به مراتع سرسبز آمریکای -888

 ؟استصحیح  شمالی انجام می دهند

 با استفاده از یاخته عصبی خود جهت خورشید را تشخیص داده و به سمت آن پرواز می کند.•

 دهند. توانایی بروز رفتار خود را با اجتماع جانداران هم رده خود انجام می•

 .نوکلئیک اسید ها رفتار منحصر به فرد آنها را در طول شبانه روز کنترل و به سمت مقصد پرواز می کنند•

 هزار کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا در حرکت باشند. االنه بیش از یک بار می توانندس•

 هیچکدام4) 34) 21) 12)

  . ..……………همه افراد/جانداران-888

 .سطح از حیات را دارند 9( 1

 .( توانایی تولید زاده هایی که کم و بیش شبیه خود را دارند2

 .ی داشته و زاده های حاصل از آنها ضایع و زیستا باشندت که قابلیت تولید مثل جنسیی اس(یک جمعیت شامل گونه ها3

 .را دارند واحدهای ساختاری و عملی (4

پردازد چند مورد  زیست شناسی شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرآیندهای زیستی می -888

 فتن جواب آنها بوده اند صدق کنند؟ت شناسان در پی یاتواند درباره پاسخ پرسش هایی که زیس نمی

 .الف(ساختار هایی که به طور غیر مستقیم قابل اندازه گیری هستند در زیست شناسی مورد بررسی قرار نمی گیرند

 .ب( هم ایستایی همانند سازش با محیط از ویژگی های مشترک همه جانداران است

 .وجود دارد دهای ساختاری و عملید زیادی واحج( در همه جانداران تعدا

 .د( در زیست شناسی نوین نگرش بین رشته ای بعد از شناخت ساختار و کامل پروتئین ها پدید آمد

 .و(به طور معمول گیاهان خودرو و زادآوری سریعی دارند و بر میزان خدمات بوم سازگان موثر هستند

مشاهده حال بیمار با بررسی اطالعاتی که روی ژن های هر فرد  ه( در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها با

 .های ارثی را پیشگیری و درمان کرد می توان تمامی بیماریوجود دارد 

(14 (23 (32 (4 

 ؟درباره روابط زیر توجه و سپس پاسخ صحیح را انتخاب کنید (الف تا د )های به گزاره -888

 تری گلیسیریدها اسیدهای چرب/ آمینواسید/پروتئین                  

 .اند الف(هر دو ترکیب سمت چپ از تکرار واحدهای سمت راست به وجود آمده

 .چپ حداقل بعضی از بارهای الکتریکی خنثی می شوند  ب(در هر دو رابطه ضمن تشکیل مولکول های سمت

 .های سمت چپ می شوند های سمت راست باعث تنوع مولکول ج( تنوع در مولکول

 .شود های سمت چپ آب آزاد می های سمت راست در جریان تولید مولکول مولکولد(

 الف ب ج د 4) الف ج د 3) ج د 2) ب ج د 1)
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تواند درست  تعداد از عبارت های زیر درباره آنچه که درباره دومین بافت ذکر شده نمی چهکتاب درسی  88طبق صفحه  -888

 ؟نباشد

 .ای پر کرده است رد و فضای بین آنها را ماده زمینههای آن جدا از هم قرار دا سلول•

 .شود های از رشته های پروتئینی در آن مشاهده می یا نیمه جامد یا مایع باشد و شبکه مدجا ماده بین سلولی آن•

 .موکوس ترشح می کند •

 .های آن دائماً چرخه سلولی را طی می کنند سلول•

(13 (24 (31 (42 

 شود و دارای مشخصات زیر است: آورد نوعی از آن در زیر میکروسکوپ دیده می ت را به وجود میتعداد یاخته باف -886

 .شود انواع سلول های مختلف در آن دیده می•

 .های جنینی است برگیرنده همه الیه در•

 .شود ماده بین سلولی ناچیزی در آن دیده می•

 .ستا GOفاقد رگ خونی و دارای نوعی یاخته عصبی مانده در •

 این بافت از کدام نوع است؟

 ( بافت چند هسته ای2                                                  ( بافت مقاوم موجود در رباط1

 ها و مجاری بدن  ( بافت موجود در سطح حفره4                                                             ( بافت دارای میلین3

 م گزینه از نظر محتوای علمی قرابت کمتری با بقیه گزینه دارد؟کدا-888

 .( یاخته های ماهیچه قلب نمی توانند بر خالف سافت منشعب نباشند1

 .( یاخته های قلبی می توانند مانند صاف تک هسته ای باشند2

 .شن نباشندتوانند فاقد نواحی تیره و رو ( یاخته های ماهیچه اسکلتی مانند یاخته های قلبی نمی3

 .ی شکل هستندف برخالف اسکلتی ها دوک( یاخته های ماهیچه ای صا4

 کدام گزینه درست است؟-881

 .( اندوسیتوز تنها در شبکه آندوپالسمی آنجا می شود1

 .کنند های انسانی تنها در حین دفع مواد زائد از دستگاه دفع ادرار اقدام به انجام فرآیند اگزوسیتوز می ( سلول2

 .رسانند های درون سیتوپالسم از غشای پالسمایی عبور کرده و محتویات خود را به خارج سلول می ر حین اگزوسیتوز وزیکول(د3

 .یابد ( در حین اگزوسیتوز سطح غشای پالسمایی افزایش می4

پس آنها را برای به برای مطالعه کروموزوم های یک جاندار دانشمندان تصاویر کروموزوم های رنگ شده او را تهیه و س -888

 کاریوتیپ مرتب می کنند, کدام گزینه در مورد کاریوتیپ درست است؟ .دست آوردن

 .( طول و شکل کروموزوم ها در کاریوتیپ یکسان است1

 .ها در هر مرحله از چرخه سلولی می توان کاریوتیپ تهیه کرد ( از سلول2

 .برند موزوم ها هم پی می(دانشمندان با تهیه کاریوتیپ تا حدودی به توالی کرو3

 .(افراد سالم از یک گونه باید تعداد کروموزوم یکسان در کاریوتیپ به خود داشته باشند4
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 کدام گزینه در رابطه با میتوز و چرخه سلولی یوکاریوت ها نادرست است؟-881

 .کنند ای از تقسیم سلولی است که در آن سانترومر ها شروع به تقسیم می (تلوفاز مرحله1

 .دهد از اینترفاز رخ می Sی  مرحله در DNA(همانند سازی2

 .(در شروع میتوز ماده کروماتین به علت فشرده شدن به صورت منظم در می آید3

 .(میتوز مربوط به تقسیم هسته است و معموالً بعد از این مرحله سیتوکینز که اشاره به تقسیم سیتوپالسم دارد رخ می دهد4

 ابطه با میوز نادرست است؟کدام گزینه در ر-888

 .یابد ها به نصف کاهش می های سلول ( در طی میوز تعداد کروموزوم1

 .دهد رخ می IIپروفاز میوز   اوور در مرحله کراسینگ(2

 .(در بعضی از گونه ها محصوالت هاپلوئید میوز با تقسیم میتوز تکثیر می یابند3

 .ماند و بقیه از میان می روند (در بعضی از گونه ها تنها یکی از چهار سلول حاصل شده از میوز باقی می4

 چند مورد از موارد زیر درباره پیشرفته ترین سیستم ارگان در بدن انسان طباق بیشتری با آنچه که خواندید دارد؟ -888

 .( دلسوز مسیول امر پاسخ جنگ یا گریز در بدن است1

 .مسیول حواس و پاسخ به محرک ها است (2

 .های حسی در پوست رباط ها و تاندون ها و عضالت متصل می شوند ( به گیرنده3

 .ای سلول نقش دارد ( در رسانه4

در پی عدم اطمینان از سالمت دنا در نقطه وارسی اول عوامل موجود در این ایستگاه بازرسی دنا موجب مرگ این سلول -888

 م گزینه درباره این نوع مرگ به درستی خبر می دهد؟کدا .می شود

 دیده در اثرسوختگی های آسیب ب( از بین رفتن سلول                          الف( حذف انگشتان پا در دوران جنینی مرغ

 های ضدبارداری به مدت طوالنی د( مصرف قرص           کشنده به سلول آلوده به ویروس Tج(اتصال لنفوسیت 

 و( بلعیده شدن گلبول قرمز توسط ماکروفاژ                       تصال پروتئین های مکمل و غشای میکروبه( ا

(14 (22 (31 (43 

 های زیر درباره میتوز و میوز در انسان را در نظر بگیرید:  گزاره-888

 میوز برابر است Iدر پروفاز میتوز و پروفاز  DNAالف( مقدار

 میوز برابر است IIپروفاز میتوز و پروفاز ب( تعداد سانترومر ها در

 میوز برابر است IIپ( تعداد کروموزوم ها در متافاز میتوز و متافاز

 میوز است IIدر متافاز DNAبرابر مقدار  8در آنافاز میتوز  DNAت(مقدار 

 کدام یک ار آن ها درست است؟

 42،4) 31،4) 2فقط 2) 1فقط  1)

 ساختار سلولی درست است؟ کدام گزینه در رابطه با-888

 .گیرند ها اندامک های حاوی آنزیم گوارشی هستند که از دستگاه گلژی منشاء می (لیزوزوم1

 .( ریبوزوم شبکه آندوپالسمی صاف و دستگاه گلژی در تولید پروتئین نقش دارند2

 .شود ل می(در جریان تولید مثل جنسی میتوکندری و کلروپالست یکی از دوباره به نسل بعد منتق3

 .( هسته توسط یک غشا احاطه شده است4
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 ها قرابت ندارد؟ ها موسوم به نشانگان واون با سایر گزینه باره نوعی با همان کروموزومکدام گزینه در-886

 .کروموزوم وجود دارد 47های پیکری فرد  ( در این حالت در سلول1

 .گیرد ( کروموزوم اضافی همواره از گامت مادر منشأ می2

 .( با افزایش سن مادران درصد تولد مبتالیان به نشانگان واون به طور مستقیم افزایش می یابد3

 .( جفت اضافی در این حالت قبل از کوچکترین جفت کروموزوم است4

 ها صحیح است؟ رویه یاخته کدام گزینه در رابطه با تقسیمات بی-888

 .م استرویه سلولی از نوع بدخی ( مالنوما نوعی تقسیم بی1

 .( سلول های بدخیم چرخه یاخته های بلندی دارند و با شیمی درمانی می توان طول این چرخه را کم کرد2

 .دیده شود Iتواند در بدن دختری با اودسیت های اولیه مانده در پروفاز ( لیپوما نمی3

مبارزه خط دوم دفاعی با یاخته های بدخیم (نوعی پیک شیمیایی که در پاسخ به تنش های طوالنی مدت ترشح می شود سبب افزایش 4

 .شود می

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می-881

 .………گردد در یک یاخته گیاهی برگ در زمانی که نخستین مقدمات تقسیم میان یاخته )سیتوپالسم( فراهم می

 .شود ای در اطراف هر مجموعه کروموزومی بازسازی می ( پوشش هسته1

 .( فام تن ) کروموزوم هایی (کوتاه و فشرده شده شروع به باز شدن می نمایند2

 .( رشته های دوک به فام تن) کروموزوم های( تک کروماتیدی اتصال دارند3

 .( فام تن )کروموزوم های( غیر هم ساخت در وسط یاخته به صورت ردیف می آیند4

 در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه ای دارند؟همه یاخته های تک الد )هاپلوئیدی( موجود  -888

 .مانند ( پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می1

 .( پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند2

 .دهند ( در ابتدای تشکیل تقسیم رشتمان میتوز انجام می3

 .( در زمان تشکیل توسط یاخته های اوالدی دیپلوئیدی احاطه می شوند4

 در حین میوز تعداد کروموزوم ها به نصف کاهش می یابد، زیرا این فرآیند تشکیل شده از: -881

 (دو تقسیم سلولی بدون همانندسازی کروموزوم ها1

 (یک تقسیم سلولی بدون همانندسازی کروموزوم ها2

 ز کروموزوم ها(دو تقسیم سلولی و از دست رفتن نیمی ا3

 (دو تقسیم سلولی و یک دور همانندسازی کروموزوم ها4
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 ؟مورد از عبارت های زیر صحیح است چند -888

 .ای آن استالف(در یک متحرک همواره تندی لحظه ای برابر با اندازه سرعت لحظه

 ت .اسجایی ب(مسافت طی شده طی یک جابجایی همواره بزرگ و یا مساوی با اندازه جابه 

 .وسط با اندازه سرعت متوسط آن استپ(در یک متحرک همواره تندی مت

 ماند.ابت باقی میث ت(بردار مکان با تغییر مبدا محور،

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

رسد. سپس متر نشسته بود. ابتدا پرواز کرده و به پای ساختمان می 81ای که روی لبه ساختمان بلندی به ارتفاع پرنده -888

 رود. جابه جایی کل این پرنده چند متر است؟متر به سمت شمال می 81نهایت  کند و درر به سمت مشرق حرکت میمت 81

(1 121 (2 51√2 (3 51 (4 41√2 

متری زمین سانتی 888شود و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع متری زمین رها میسانتی 881یک توپ تنیس از ارتفاع  -888

باشد. بزرگی شتاب متوسط آن در ضمن تماس چند متر بر مجذور ثانیه و    13اگر زمان تماس توپ با زمین  گردد.بر می

 ( ⁄2  11  )از مقاومت هوا صرف نظر شود،  جهت آن به کدام سو است؟

 ، پایین1111 4) ، باال1111 3) ، پایین111 2) ، باال111 1)

برابر  11   ی بر مسیر مستقیم به شکل مقابل است اگر سرعت متحرک در لحظهزمان متحرکی  –نمودار مکان  -888

1 سرعت متوسط آن بین دو لحظه  2  و 5     باشد؟مبدا میدر چند متری   12    باشد ، متحرک در لحظه  12 

 

(1 28 

(2 24 

(3 31 

(4 21 

 

1متحرکی در یک مسیر مستقیم،  -888

3
. متر بر ثانیه پیموده است 81متر برثانیه و بقیه را باسرعت  81سرعت  مسافتی را با 

 سرعت متوسط ان در کل مسیر چند متر برثانیه است؟

(1 
181

7
 (2 

111

7
 (3 

81

3
 (4 

71

3
 

2    و   2  به صورت  SIکند، در حزکت می xoyای که در صفحۀ ای مکان ذرهمعادله -886 -ه لحظهاست. در چ 4 

 هم عمودند؟ ای بردارهای سرعت و شتاب بر

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

کند. این متحرک قسمتی ثانیه طی می 88متر را در مدت  886متحرکی در یک مسیر مستقیم و در یک جهت، مسافت  -888

17 با سرعت متوسط     از این مسیر را در مدت 
 

 
 15 ا سرعت متوسط و ب     و بقیه مسیر را در مدت

 

 
 کند. طی می

  1

  2
 چقدر است؟

(1 
2

3
 (2 

3

2
 (3 

3

4
 (4 

4

3
 

 

 

 

 

 فیزیک
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حسب زمان آنها، مطابق شکل است. در کدام لحظه بر –کنند و نمودار مکان حرکت میx روی محور B و  Aدو متحرک  -881

 شود؟ متر می 81ثانیه، فاصلۀ این دو متحرک 

 

(1 3 

(2 4 

(3 5 

(4 1 

  به صورت  SIزمان متحرکی در  –معادلۀ مکان  -888
4

3
 3  8 2 ترین مقداری که سرعت این متحرک است. کم  17 

 کند چند متر بر ثانیه است؟میپیدا 

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

، جهت    و    کت است. بین دو لحظۀ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم در حر –، نمودار سرعت زیرشکل  -881

 حرکت این متحرک چند بار تغییر کرده است؟

 

 یک بار تغییر کرده است. 1)

 دو بار تغییر کرده است. 2)

 سه بار تغییر کرده است. 3)

 تغییر نکرده است. 4)

 

 چند مورد از عبارات های زیر صحیح است؟ -888

 یه های علمی این علم در طول گذشت زمان دچار دگرگونی نمی شوند و اعتبار خود را حفظالف(مدل های فیزیکی مانند نظر

 می کنند.

 ب(ویژگی آزمون پذیری و اصالح نظریه فیزیکی سبب پیشرفت دانش شده است .

 پ(آزمایش و مشاهد از اهمیت بیشتری نسبت به تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال در علم فیزیک برخوردار هستند.

ت(مدل سازی در علم فیزیک فرآیندی است که در آن ساده سازی مسئله به گونه ای انتخاب می شود که اصول اساسی آن 

 حفظ شود.

(11 (23 (32 (44 

 ابزار زیر یک وسیله اندازه گیری طول است. این وسیله چه نام دارد و خطای اندازه گیری آن کدام است ؟ -888

 mm111/1ریز سنج و1)

 mm111/1لیس وکو2)

 mm113/1ریزسنج و3)

 mm113/1کولیس و4)

 

 

 

 

1 

𝑣 

𝑡1 𝑡3 𝑡 

 

 فیزیک
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 یکای فرعی فشار کدام است؟ -888

(1 Pa (2 
  

    2
 (3 

   

  2
 (4 

 

   
 

با توجه به شکل زیر که نحوه مدل سازی آرمانی یک توپ بسکتبال را در هوا نمایش می دهد از چند مورد از موارد زیر  -888

 ف نظر کرد؟  صرنباید 

 الف(گردش توپ به دور خود                ب(نیروی گرانش      

 پ(تغییر نیروی گرانش با تغییر ارتفاع      ت(مقاومت هوا

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

 چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ -888

 یریدیم تعریف شده است.الف(یکای جرم بر اساس جرم استوانه ای فلزی از جنس آلیاژ پالتین. ا

 ب(اساس دستگاه بین المللی یکاها را یکای هفت کمیت اصلی تشکیل می دهد.

 پ(استاندارد حال حاضر زمان بر اساس دقت بسیار زیاد ساعت های اتمی تعریف شده است.

نشده و دارای قابلیت  ت(برای اندازه گیری های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازه گیری نیاز داریم که دچار تغییر

 دوباره تولید شدن در مکان های مختلف را داشته باشد.

(12 (23 (34 (41 

 چند مورد از موارد زیر کامال نادرست است؟ -886

 کیلوگرم خواهد بود.88کیلوگرمی قرار دهیم قطعا جرم مجموع آنها  8کیلوگرمی را بر روی یک جسم  8الف(چنانچه یک وزنه 

 متر نسبت به اول خود دورتر شده است.81متر جابه جا شود قطعا 81متر و پس از آن  81یلی ابتدا ب(چنانچه اتومب

نیوتون نیرو وارد  8نیوتونی وارد کنند نمی توان گفت به این جسم  8و8پ(چنانچه دو فرد همزمان به یک اتومبیل دو نیروی 

 شده است.

(11 (22 (33 (44 

3    با توجه به رابطه  -888   راشتاب بر حسب aو   cmرا طول بر حسب   x، چنانچه      

   2
در نظر بگیریم. به  

 کدام خواهند بود؟ SIدر واحد  𝛃و  𝛂راست به چپ ترتیب از

1 )119-  1112                      2 )1111-  1115                       3 )119-  1115                        4) 1111-  1112          

 اندزه گیری شده و این مقادیر گزارش شده است : mm8 طول و عرض یک مستطیل با خط کشی با دقت -881

   21       1    ، 11                             1   

 کدام گزینه مساحت مسطتیل را به درستی نشان می دهد؟

 (1 2     1    2 mm211  (2 2 mm 11    2 mm211 (3 2 mm 21    2 mm211 (4 2 mm   31    2 mm211 

 

 

 

 

 

 فیزیک
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نشان می دهیم. کدام گزینه  m و جرم پوسته آن را با  Mبرای یک تخم مرغ معمولی متوسط جرم تخم مرغ را با   -888

 درست است؟

 8/1 (mmبه شکل کره و ضخامت پوسته را برابر چگالی آب بگیرید . تخم مرغ را 8)راهنمایی:چگالی پوسته را تقریبا  

 بگیرید.(

(1  g 11     M  وg 21 m  (2  g 11     M  وg 1 m  

(3  g 211     M  وg 1 m  (4 g 211  M   وg 21 m  

کهکشان و در هر 8188سال نوری تخمین زده اند. برآورد شده است که در جهان حدود   8181اختر شناسان شعاع جهان را -861

  ستاره مانند خورشید وجود دارد. چگالی متوسط جهان بر حسب 8188حدود  کهکشان

  3 
به کدام یک از اعداد زیر نزدیک تر   

 است؟

2)جرم خورشید را  2و سرعت نور را    1131   118  

 
 بگیرید( 

1 )38-11                                2) 32- 11                               3 )-21 11                               4) -2111 
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 ؟صحیح نمی باشدعبارت زیر دربارۀ روغن زیتون  چند -868

 .دو برابر شمار اتم های کربن است ن شمار اتم های هیدروژنآ(در فرمول شیمیایی آ

 الکترون ناپیوندی است. 88ب(مولکول های آن دارای 

 .مول آب تولید می شود 81هر مول ان ن کامل پ(از سوخت

 محلول اما در آب ، نامحلول است. ،ت(در هگزان

(11 (22 (33 (44 

 ؟زیر درباره اتیلن گلیکول نادرست نمی باشد چند مورد از عبارت های -868

 کار می رود.ه آ(به عنوان ضد یخ ب

 .دالکترون ناپیوندی وجود دار 1آن،ب(در ساختار لوویس مولکول 

 .ی مانند هگزان به خوبی حل می شودلی است در حالل های آلپ(از آنجایی که یک ترکیب آ

 .پیوند هیدروژنی وجود دارد دو ،مولکول آنت(در درون هر 

 .ل دو عاملی سیر شده محسوب می شود(یک الکث

 است. ، برابر با همین نسبت در اتانولهیدروژن به شماراتم های کربن آن (نسبت شمار اتم هایج

 (همانند اوره میان مولکول های آن پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.چ

 تر از نقطه انجماد آب است. پایین ،نقطۀ انجماد آن (همانند عسل در آب محلول بوده وح

 (11 (25 (31 (44 

 دن کدام ماده بهتر است؟افزو برای افزایش قدرت پاکنندگی شوینده ها، -868

 آلومینیم هیدروکسید 4) سدیم هیدروژن کربنات                         3) کلسیم هیدروکسید 2)                              منیزیم کلرید       1)

 منیزیم کلرید را به مقدار کافی صابون با فرمول شامل کلسیم کلرید و ،گرم 81مخلوطی به جرم  -868

 CH8(CH8)88 COO-Na+ به تقریب چند درصد ، گرم باشد 8/88م کلرید تولید شده برابر اگر جرم سدی .اضافه  می کنیم

 جرمی مخلوط اولیه را کلسیم کلرید تشکیل داده است؟

   41،    35 5 ،    24 ،     23         1 

(1 34/5 (2 43/5 (3 45/3 (4 53/4 

 ؟ی زیر دربارۀ ترکیب روبه رو درست نیستچند مورد از عبارت ها -868

 سه عاملی است.آ(یک استر 

 گرم الکل بدست می آید. 81 درصد، 81با بازدهی روبرو کیلو گرم چربی با فرمول ساختاری 8/88از آبکافت  ب(

   1،   12 ،    11         1  

 اتم هیدروژن است 88پ(هر مولکول اسید چرب سازندل آن دارای 

 .از اجزای سازنده اسیدهای چرب استت(یکی 

(12 (21 (34 (43 

 

 

 

 

 شیمی
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 ؟ورد از عبارت های زیر دربارۀ صابون مراغه نادرست نیستچند م -866

 سال قدمت دارد .8811بیش از  -آ

 تنها مرکز تولید صابون سنتی در ایران است. -ب

 های خشک استفاده می شود.برای مو -پ

 سود سوز آور را در دیگ های بزرگ بدون حضور آب می جوشاند. برای تهیه آن پیه گوسفند و -ت

 .این صابون افزودنی شیمیایی ندارد -ث

 نها را در کوزه هایی خشک می کنند .از غالب گیری مواد جوشانده شده ،آپس  ح(

(11 (22 (33 (44 

 ؟می باشند درست کلوئیدها درباره زیر های عبارت از مورد چند -868

  .هستند پایدار مخلوط نوعیالف(

  .است آنها از ای نمونه صابون و روغن آب، مخلوط(ب

  .شود نمی نشین ته ماندگاری مدتی از پس یدئکلو یک سازنده های رهذ ها، محلول مانند (پ

 .هستند بزرگ های مولکول با ها ونی کلوئیدها، سازنده های ذره (ت

 مایع وگاز یافت می شوند. ،ث(همانند محلول ها کلوئید ها نیز به سه حالت جامد

 .دارند ها محلول در موجود های ذره به نسبت تری بزرگ اندازه دها،کلوئی در موجود های ذره ح(

(12 (23 (34 (45 

.پس از مدتی حل می کنیم8g.ml-8متر مکعب محلول حاوی منیزیم کلرید با چگالی  8مقداری صابون جامد را در  -861

 چقدر بوده است؟    غلظت منیزیم کلرید در محلول اولیه بر حسب  .گرم نمک خوراکی بدست می آید 888/8

   35 5      24     23         1 
1)           237/5 (275/118                 (375/23            (4875/11 

برابر چند  .اتم کربن است 88، شامل Rمده از کربوکسیلیک اسید سیر شده ای که در گروه جرم مولی صابون بدست آ -868

 ؟گرم است

   23      11     12      1          1 
(1221 (2241 (3258 (4214 

اگر  .یم و منیزیم با یکدیگر برابر استدرصد جرمی یون های کلس         8/ 8ب سخت با چگالی در یک نمونه از آ -881

 ،ت نیاز داشته باشیمگرم یون فسفا 8/6، به وجود در هر لیتر از این نمونه آبن یون های منیزیم و کلسیم مبرای خارج کرد

 ((Ca=41   P=31   Mg=24    O=11:       1ب کدام است؟م در این نمونه از آدرصد جرمی یون کلسی

(13/1 (224/1                 (348/1                (415/1 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمی
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 هستند؟ درست عبارت چند ریز موارد انیم در -888

 . هستند گاز جنس از شتریب یبرخ و نگس جنس از یدیخورش سامانه یها ارهیس یبرخ -آ

  .دهد یم لیتشک دروژنیه را یمشتر هاریس سازنده یعنصرها درصد 81 حدود -ب

 .شدند جادیا ها ستاره درون در یا هسته یها واکنش یط ژنیاکس و تروژنین کربن، مانند ییعنصرها پ

 .هاست ستاره شیزا یها مکان از یکی عقاب، یسحاب -ت

(11 (22 (33 (44 

این واکنشی  .مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد می شود ید و، یک هسته هلیم پدید می آپروتون 8از واکنش هسته ای  -888

 ،چند کیلو ژول انرژی آزاد گرم ماده به انرژی تبدیل شود 1/ 188اگر بر اثر این واکنش است که در خورشید رخ می دهد.

3   )می شود؟  118     ) 

(1 2 79  119 (2 2 79  1112  (3 2 9  119 (4 2 9  1112  

1 اگر جرم الکترون با تقریب برابر -888

211
نسبت جرم الکترون ها در اتم  . های پروتون و نوترون فرض شود جرم هر یک از ذره 

  
 تر است؟ به جرم این اتم به کدام کسر نزدیک، 2

(1 
1

1111
 (2 

1

2111
 (3 

1

4111
 (4 

1

5111
 

 اگردر یون  -888
 کدام است؟ Aعدد اتمی عنصر  ،باشد 88رون ها و نوترون ها برابر تفاوت شمار الکت ، 287 

(138 (247 (349 (431 

 ؟نمی باشند چند عبارت از عبارت های زیر صحیح -888

 .اصیت پرتوزایی دارد و خطرناک استاتمی هنوز خ الف(پسامد راکتور

 .ها در تولید انرژی الکتریکی است ناستفاده از آ ،از کاربرد های مواد پرتوزا ب(یکی

 ،گلوکز نشان دار می گویند.پ(به گلوکز حاوی یون پرتوزا

 د.می نامنت(افزایش مقدار یک ایزوتوپ در مخلوط ایزوتوپ های یک عنصر را غنی سازی ایزوتوپی 

U(از ایزوتوپ ث
 کار می روند.ه اتمی ب به عنوان سوخت در راکتورهای 881

cT(بیشتر ج
 با استفاده از واکنش های هسته ای ساخته می شوند. موجود در جهان به طور مصنوعی و 88

 .مهم چرخۀ تولید سوخت هسته ای است(غنی سازی ایزوتوپی یکی از مراحل چ

Uفراوانی ایزوتوپ  (درصدح
 درصد است. 8حدود  ،در یک نمونه طبیعی 888

(11 (2 2 (33 (44 

Bایزوتوپ  8این عنصر دارای  .می باشد 1/81    ( Bجرم اتمی میانگین بور) -886
Bو  81

وپ آن فراوانی دو ایزوت است.88

 .کدام دو عدد می تواند باشد

 درصد 95درصد و  45) درصد 81درصد و 321) درصد 51درصد و 249) درصد 71درصد و 131)

 

 

 

 

 

 شیمی
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یک ترازوی با حساسیت سطح یک کرۀ پالستیکی جدا شود تا تغییر وزن آن با چند الکترون در اثر مالش باید از  -888

 این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد؟ و قابل اندازه گیری باشد ،میلی گرم8/1

cو بار الکتریکی آن   g 28- 11×9)جرم الکترون حدود
  ( است  1/1×19-11

(1 3 111  1122 ،1 78  113 (2  1 11  1123 ،1 11  114 

(3  3 111  1122 ،1 148  113   (4 1 11  1123 ،1 78  114 

Aدارای سه ایزوتوپ  Aعنصر  -881
18 ،A

Aو  16
%و جرم اتی میانگین 81است اگر درصد فراوانی سبک ترین ایزوتوپ ان  11

A  راست به چپ کدام اند؟ از باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب 8/16برابر 

 )عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.(

11-21(1 41-41(2 31-51(3 21-11(4 

1جرم میبدان اگر888-

1
1جرم با A عنصر اتم مول 

8
 تعداد برابر چند ،A عنصر گرم m دربرابر است. تعداد اتم ها  B عنصر اتم مول 

 است؟ B عنصر گرم m در ها اتم

(1 
4

3
 (2 

3

4
 (3 

2

3
 (4 

3

2
 

نادرست است؟ ،در چه تعداد از موارد زیر، مقایسه انجام شده -811  

 نارنجی  >سبز  >نیلی  :* طول موج

سرخ < زرد <*میزان انحراف براثر عبور از منشور:آبی   

آبی <نیلی  <بنفش  :*انرژی  

نارنجی < سبز <آبی  وهای ایکس:*تفاوت طول موج با طول موج پرت  
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