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

 

 

 

 

 

 

 گیرد؟در کدام منطقه، همیشه سایۀ اجسام عمود بر زمین، به سمت جنوب قرار می -18

 درجه جنوبی 09صفر تا حدود ( 3                                                درجۀ جنوبی 5/32استوا تا ( 1

 درجۀ جنوبی 5/32درجۀ شمالی تا حدود  5/32( 4                                          درجۀ جنوبی 09تا حدود  5/32( 2

8/1 اگر یک واحد نجومی را برابر با -18 زمین تا خورشید را در کدام زمان طی  فرض کنیم، نور فاصلۀ متوسط   811 

 کند؟می

(1 8 39  (3 8 2  (2 489 39  (4 599 9  

 های اکتشافی به استخراج معدن منجر شود؟جوییدر کدام یک از مناطق زیر در مورد چه عناصری احتمال دارد پی -18

 

 

(1           

(3           

(2           

(4           

 

 

 مجموعۀ کدام عنصرها، درصد فروانی بیشتری در پوستۀ جامد زمین دارند؟ -18

 کلسیم، اکسیژن، آلومینیم 4) اکسیژن، سیلیسیم، تیتانیم 2) سیلیسیم، آهن، منیزیم 3) آهن، کلسیم، پتاسیم 1)

 اند؟بیان شده نادرستیهای زیر به چند مورد از عبارت -11

 سنگی را مورد بررسی قرارداد.های ماسهلف( برای یافتن مس و اورانیم، بهتر است کانسنگا

 گراد دما آب افزایش درجۀ سانتی 8متر افزایش عمق،  811دهند که در گوشتۀ زمین، به ازای هر ها نشان میب( آزمایش

 یابد.می

نشینی های گرم با تهاز شیب زمین گرمایی و اثر آب های عمیق پوسته به علت گرمای ناشیپ( کانسنگ کرومیت در قسمت

 شود.کروم ایجاد می

های مناسب در ها جدا کرده و در موقعیتها را از سنگهای روان، کانیشوند که آبت( ذخایر پالسری زمانی تشکیل می

 نشین سازند.مسیر رود ته

 های گوهری مانند بریل باشند.ص مانند لیتیم و بعضی کانیتوانند کانسار مهمی برای بعضی عناصر خاها میث( پگماتیت

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

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

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

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

                                                                                                                                

       امضاء :                                                                                                                                                 

 زمین شناسی
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 توانند، در ساختمان بلورین یک کانی شرکت کنند؟های کدام عنصرها میها با یونترین واحد سازندۀ سیلیکاتکوچک -18

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

 آید؟ به جای باید کدام یون و با چه تعدادی قرار بگیرد تا یک کانی پایدار به وجود ( )1 8  8  در ترکیب شیمیایی  -18

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

 اطالعات چند خانه از جدول زیر اشتباه است؟  -11

 

 

 

 

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

 های زیر درست است؟چند مورد از عبارت -18

 شوند.ها همواره به صورت یک ترکیب یافت میالف( کانه

 باشد.ب( عنصر اقتصادی کانۀ کالکوپریت، آهن و مس می

 دهند.% پوستۀ زمین را تشکیل می81ها، حدود پ( سیلیکات

 گویند.رزشمند اقتصادی وجود دارد، کانه میها که در آن یک فلز ات( به گروهی از کانه

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

 های کمیاب پوستۀ زمین دانست؟توان از کانیبا توجه به فراوانی عناصر در پوستۀ زمین، کدام کانی را می -81

 فلدسپار پتاسیم 3) الیوین 1)

 گالن 4) گارنت 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمین شناسی
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پول توجیبی می گیرد و در کشوی میز خود قرار می دهد. اگر وی تا آخر هفته نیمی از پول تومان 8811علی در هر هفته  -88 

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

(13099 1- na na3  ،3099 1a        (33099 1- na na3  ،1299 1a 

(21299 1- na na3  ،3099 1a                    (4 1299 1- na na3  ،1299 1a   

 چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ -88

 𝐍ب(                                          الف(  𝐍                          )پ          

( 𝐍)ت(     W                    )ث      

(15 (33 (22 (44 

)    تابع  باشد، دامنه[8  1] بازه  (8  8)    اگر دامنه -88
8  

8
 شامل چند عدد صحیح است؟(

(1 4 (3 0 (2 7 (4 8 

( ) اگر  -88   8 ( )(   ) و 8  8    8 کدام ( )  باشد، حاصل جمع دو ضابطۀ ممکن برای  8  8 

 است؟

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

( )  وارون تابع با ضابطه -81  
8  8

8  8
 کدام است؟ 

(1    3 (
  1

  1
) (3    3 (

  1

   1
) (2    3 (

3  1

3  1
) (4    3 (

3  1

 3  1
) 

  وارون تابع  ضابطه -88
 

8 | |
 کدام است؟ 

(1   
 

1 | |
 | |  1 (3   

1 | |

| |
  | |  1 (2   

 

| | 1
  | |  1 (4   

| | 1

 
  | |  1 

 کدام است؟    ، نسبت به نیمساز ربع اول، متقارن باشند، 1       و    8  8اگر دو خط به معادالت  -88

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

 کدام است؟ (1 ) (9)1  (4 )  گذرد،  حاصلمی (8  8 ) و (8  1)نقاط  از fنمودار تابع خطی  -81

(1 0 (3 0 (2 13 (4 15 

 یک است؟بهکدام  تابع یک -88

(1    5    1 (3   | |  √ 
2 

(2   |  3|  √  (4   |  3|  √  1 

8(8  )   منحنی معکوس تابع  -811  کند؟ند نقطه قطع می، تابع را در چ8 

 شماربی 4) 1 2) صفر 3) 2 1)

0   ]حاصل -818
3]  [   3

 نماد جزء صحیح است.( ][برابر است با )[0

 صفر4) 23) 32) 11)

  ( است. برد تابع -8+و ∞در بازه )  fبرد تابع  -818
 ( ) 3

1  ( )
 در کدام بازه است ؟ 

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

 

 

 

 

 

 

 ریاضی
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( )  صفرهای مثبت تابع با ضابطه -818  
8

 8 8
 

8

  8
 ، چندتاست؟

 هیچ 4) 2 2) 3 3) 1 1)

√ اگر عبارت  -818
8   -8

8 8-8 -8
 ؟ندارددر کدام بازه قرار   xقابل محاسبه باشد، مقادیر8 -88√ 1- 

(1 [ 4  3] (3 ( 
3

2
 

2

3
] (2 (

2

3
 2] (4  

 متر است. ماکزیمم مساحت این مستطیل چند متر مربع است؟ 811محیط مستطیلی  -811

(1 099 (3 3599 (2 035 (4 499 

 کدام است؟ 3     محور تقارن منحنی  معادله -818

(1 3  1  9 (3 3  1  9 (2 3  1  9 (4 3  1  9 

( )  بع با ضابطهنمودار تا -818  {
  3  3      3
3  1          3

 کدام شکل زیر است؟ 

(1  (3  (2  (4  

( ) ، نمودار تابع aبه ازای کدام مجموعه مقادیر  -811  (  2) 3  اول محورهای مختصات  ، از ناحیه1    

 ؟گذردنمی

(1   3 (3 9    3 (2 3    2 (4 9    2 

3   های معادلهاگر جواب -818  کدام است؟ (   )   باشند، حاصل      و      به ترتیب  9  3   4 

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

3 √ معادله -881  2 2
 3√( 3  2 )32

 1  دارد؟حقیقی  چند ریشه 9 

 دو ریشه 4) یک ریشه 2) سه ریشه 3) چهار ریشه 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاضی



صفحه                                                                                                                                                                                   6 963-B    
 

عمده کنند و انجام  بخش های متفاوت خشکی و آب زندگی میچند مورد، درباره جاندارانی صادق است که در محیط -888

 فتوسنتز را بر عهده دارند؟

 کنند.غاز میرونویسی آالف( رناتن )ریبوزوم(ها، عمل ترجمه را قبل از پایان 

 ی پیک هستند.(RNA)ساز رنا ها، پیشسی همه ژنب( محصوالت اولیه رونوی

 یابد.ج( با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می

 ای از رناتن )ریبوزوم(ها ساخته شوند.همزمان و پشت سرهم توسط مجموعهتوانند به طور ها مید( پروتئین

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

ی ناقل درون جایگاه ....... ریبوزوم قادر RNAی ناقل وجود دارد، هرگز RNAوزوم دو مولکول وقتی که درون ریب -888

 که .......... نیست

(1 A – 3) باشد.پپتیدی متصل میبه زنجیرۀ پلی A – .از آمینواسید متصل به خودش جدا شود 

(2 P - 4) باشد.پپتیدی متصل میبه زنجیرۀ پلی P –  ه خودش جدا شود.آمینواسید متصل باز 

رونویسی و سرانجام به پروتئین mRNA یک باکتری انتقال داردیم. این ژن به DNA یک ژن یوکاریوتی را به درون  -888

 پروتئین تولید شده فعالیت زیستی نداشت. چرا؟ ترجمه شد.

I .mRNA .این ژن درون باکتری پردازش نشده است 

IIکنند.ای ژنتیک مقاومت استفاده میها از کدهها و پروکاریوت. یوکاریوت 

IIIاند.های ژن رونویسی و ترجمه را مختل کردههای مهارکننده. پروتئین 

IV نیمه عمر .mRN .باکتریایی بسیار کوتاه است 

Vتوانند به های پروکاریوتی نمی. ریبوزومtRNA .متصل شوند 

(1 IV   و V ، I (3  I (2 IV  و II  ،III (4 IV  و I 

 ..................« تواندنمیهای ................ وقوع جهش در  توالی»کند؟کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می -888

 های مؤثر در تجزیه الکتوز شود.افزایش تولید آنزیم موجبE.colاپراتور در باکتری  1)

 پپتید بگذارد.ینواسیدهای یک پلیاثری بر روی ترتیب، تعداد و نوع آم –بین ژنی پارامسی  3)

 موجب تغییر در ساختار و به دنبال آن تغییر عملکرد یک پروتئین آنزیمی شود. –درون ژنی  2)

 مراز( در زمان تاثیر بگذارد.پلی RNAدر افزایش یا کاهش تولید محصول فعالیت رنابسپاراز ) –آکنه )پارانشیم( افزاینده یک یاخته نرم 4)

 های مربوط به مصرف الکتوز محیط در اشرشیاکالی، هرگاه .................... شود، .............تنظیم رونویسی ژندر  -881

 دهد.انداز را در مقابل آن قرار میرنابسپاراز ریبونوکلئوتیدهای مکمل راه –اتصال مولکول قندی سبب تغییر شکل مهارکننده  1)

 یابد.ها در باکتری افزایش میتجزیه قند شیر توسط آنزیم –نده اشغال توالی اپراتور توسط مهار کن 3)

 شود.کننده باز میپیوند بین بازهای مکمل دنا توسط آنزیم رونویسی –مهارکننده نتواند به دنا متصل  2)

 یابد.میکننده الکتوز به شدت افزایش های تجزیهساخت آنزیم –قند شیر به اندازه کافی در محیط، یافت  4)

و فرزندان ماده ژنوتیپ ab و AB ،Ab ، aBدر آمیزش بین یک زنبور نر با یک ملکه زنبور عسل، فرزندان نر ژنوتیپ  -888

AaBb ،Aabb ، aaBb و aabb.)دارند. ژنوتیپ والدین چه بوده  است؟)نرها هاپلوئیدند 

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

 

 

 

 زیست شناسی
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-باشد. ژنوتیپ یاختهمیAAaBbb صورت ه های آندوسپرم بژنوتیپ یاختههای تک جنسی،لپه با گلگیاه تکدردانه -888 

باشد. درباره این گیاه که جنس ماده آن دارای یک مادگی با یک میAaBb صورت ه های پوستۀ دانۀ در حال تشکیل نیز ب

 است؟ درستناتخمک است، کدام گزینه 

 .باشدمی aBتر از تقسیم میوز در مادگی گیاه، بصورت  های کوچکژنوتیپ تعدادی از یاخته 1)

 های میانبرگ گیاه دارای برچه است.ژنوتیپ رویان دانه کامال مشابه ژنوتیپ یاخته 3)

 های آندوسپرم است.تیپ یاختهبرای ژنوتیپ موردنظر، فنوتیپ هر یاخته دوالد دارای هسته در گیاه ماده، مشابه فنو 2)

 .باشدمی aBصورت ه فنوتیپ هر یاخته رویشی موجود در دانۀ گردۀ رسیدۀ گل نر ب 4)

 اگر............. از نظر ابتال به نوعی بیماری ............... باشد؛ قطعا ................ -881

 دهد.بیماری را بروز می برادرش نیز عالئم –، بیمار خالص بارزX وابسته به  –زنی  1)

 اند.هیچ یک از والدینش به این بیماری مبتال نبوده –غیرجنسی بارز، سالم  –مردی  3)

 هرگز فرزند بیماری نخواهد داشت. –، سالم خالص نهفتهX وابسته به  –زنی  2)

 تمامی دخترانش به بیماری مبتال خواهند بود. –غیرجنسی نهفته، بیمار  -مردی 4)

 و درگیر با مشکل انعقاد خون، با قاطعیت بیان داشت؟   توان دربارۀ مردی با گروه خونی چند مورد را می -888 

 ، فاقد هرگونه دگرۀ )الل( گروه خونی است.8 تن )کروموزوم( شمارۀالف( بر روی فام

 ست.ای )اللی( نهفته قرار گرفته اتن )کروموزوم( جنسی آن، دگرهب( بر روی نوعی فام

 واقع شده است. D تن )کروموزوم(های موجود در کاریوتیپ آن، ژن ج( بر روی یکی از بلندترین فام

 اند.هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شدهدار آن، از یاختههای قرمز کربوهیدراتد(گویچه

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

 ونویسی در باکتری اشرشیاکُالی کدام است؟وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت ومنفی ر -881

 کننده نقش دارد.گردد، در شروع حرکت آنزیم رونویسیهر پروتئینی که به قندی متفاوت از گلوکز متصل می 1)

 ساکاریدی اتصال یابد.تواند به قند دیدهد، میانداز حرکت میکننده را به سمت راههر پروتئینی که آنزیم رونویسی 3)

 شود.انداز متصل میکند، توسط فعال کننده به راههای مربوط به تجزیۀ قند را رونویسی میر پروتئینی که ژنه 2)

 بسپاراز، رونویسی شده است. های سازندۀ آن با نوع دیگری رناگیرد، ژن یا ژنقرار میDNA هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از  4)

شود، صحیح ها به سیاهرگ باب وارد میهای لنفی انسان که خون خارج  شده از آنه اندامکدام دو مورد، دربارۀ  هم -888

 است؟

 های موجود در سطح خود ترشح کنند.های مشابه با مولکولتوانند مولکولهایی است که میالف( محتوی یاخته

 کنند.هایی به نوعی بافت پیوندی وارد میب( تولیدات خود را از طریق رگ

 های خونی مرده  نقش مؤثری دارند.( در آزادسازی آهن موجود در یاختهج

 اند.د(  در نیمه راست بدن باالتر از کلون افقی رو قرار گرفته

 ج و د 4) ب و د 2)  الف و ج 3) الف و ب 1)
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 کنند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه )ها(، جمله زیر را به  -888 

 ............«ن  با حرکت استخوان جناغ به سمت جلو در تنفس انسان، همزما»

 شود.ها نسبت به حالت طبیعی، بیشتر باز شده و فشار منفی در آنها ایجاد میالف( حبابک

 تواند کنتررل شود.ها میب( مقدار هوای ورودی به حبابک

 ها شود.وجود در ششهای حباببی ملیتر هوا وارد کیسهمیلی 8111ج( ممکن است از حجم هوایی معادل 

 یابد.های پوشانده شده توسط صفاق، کاهش مید( در پی انقباض دیافراگم، فشار وارده به اندام

 فقط ب 4) ب و د 2) الف و ج 3) فقط د 1)

 .............«هر حجم هوایی که ........... همواره »کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد جای خالی را به  -888

 در بینی در تماس با پوست نازک بودار بوده است. –شبکه رگی ضعیف گرم شده است  الف( توسط

 گذرد.غضروف میدار و سپس بیاز مجاری هوایی غضروف –رسد ب(  به برچاکنای در باالی حنجره می

 رسد.به نایژک انتهایی قسمت هادی تنفس می –ها پاک شده است ها از ناخالصیپ( توسط حرکت مژک

 رسد.به الیۀ مشترک بافتی در انتهای مجرا می –بند وارد ریه شده  است ا انقباض ماهیچه میانت( ب

 مورد4 4) مورد 1 2) مورد 3 3) مورد 2 1)

 ، کدام مورد دربارۀ این جاندار صادق است؟گرددنمیدر نوعی کرم، هیچ یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده  -888

 الد )هاپلوئید( را به وجود آورد.عی تولیدمثل، موجودی تکتواند بانودر شرایطی می 1)

 شود.ها، به خارج دفع میای از کانالآب اضافی بدن آن، از طریق شبکه 3)

 حفرۀ عمومی بدن آن، عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را بر عهده دارد. 2)

 بد.یاهای بدن آن، جریان میهمولنف مستقیما در مجاورت یاخته 4)

 شوند که........هایی یافت میاند، در رگهایی که به کاهش اکسیژن حساسدر انسان، اغلب گیرنده -881

 اندهای سطحی هر اندام قرار گرفتهبیشتر در قسمت 1)

 اند.بندی شدههای دیوارۀ خود، گروهاز نظر فاصله بین یاخته 3)

 ند.شودر برش عرضی، بیشتر به شکل گرد دیده می 2)

 کنند.هایی در درون خود، جریان خون را یک طرفه میبه کمک دریچه 4)

 ؟کنندنمیچند مورد از موارد زیر، عبارت داده شده را به درستی تکمیل  -888

 ...............«های ناحیۀ گردن در حال ............ هستند، توان  گفت هنگامی که ماهیچهمی»

 شود.بند نیز کاسته میها و جناغ جلو امده و از برآمدگی میانعمولی، دندهطی یک دم م –الف( استراحت 

 کند.طی یک بازدم عمیق، فشار مایع جنب کاهش پیدا می –ب( انقباض 

 بند گنبدی شکل است.ماهیچههای شکمی نیز در حل انقباض هستند ولی میان –ج( انقباض 

 ها در کمترین حالت ممکن  است.ال استراحت هستند و حجم ششای نیز در حهای بین دندهماهیچه –د( استراحت 

 مورد2 4) مورد 4 2) مورد 1 3) مورد 3 1)
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 کنند؟تکمیل می نادرستیچند  مورد از موارد زیر، عبارت را به  -888

 ...............«ر دارد، در ساختار بافتی نای انسان از داخل به خارج، بخشی که بالفاصله ............. از .......... قرا»

 ای پر شده است.ای و بخشی از آن توسط ماده زمینهفضای بین یاخته –ای ی غضروفی ماهیچهالیه –الف( قبل 

 دارند.شکل آن مجرای نای را همیشه به صورت باز نگه می Cهای غضروف –زیر مخاطی  –ب( بعد 

 ست که در تماس با مخاط نای هستند.های ترشحی ادارای غده –ی پیوندی الیه –ج( قبل 

 های بلند آن حرکات ضربانی به سوی حلق دارند.مژه –مخاط  –د( بعد 

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

 شود، همانند حجمی که با ...............، همواره ..........نگاره ثبت میهر حجم هوایی که هنگام ............. در دم -881

 شود.ها میباعث تهویۀ کامل حجم با مویرگ –شود انقباض دیافراگم ثبت می –دار جاری غضروفارسال پیام از م 1)

 خوارها از ناخالصی پاک شده است.توسط درشت –شود انقباض ماهیچۀ شکمی ثبت می –ای انقباض ماهیچۀ بین دنده 3)

 شود.عث توقف حرکت دو الیۀ جنب میبا –ماند حداکثر حجمی که در ریه می –فوت کردن بعد از دم عمیق  2)

 ای نای بوده است.حداقل یک بار در تماس با زوائد یاخته –کند تغییر جنسیت تغییر می –تخلیه حداکثر دم تا بازدم  4)

 ؟کندنمیچند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل  -888

 ...............«وری است که داران، متعلق به جانهای تنفس مهرهترین ساختار در اندامساده»

 الف( برای انجام تبادالت گازی، نیازمند دستگاه گردش مواد نیست.

 مکد.ها میب( به کمک عضالت دهان و حلق، هوا را با فشار به درون شش

 های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.ها، دارای آبششج( نوزاد آن

 ها بسیار کارآمد است.ه نواحی خاص بدن در آنها محدود بد( تبادل گازها از طریق آبشش

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

 کند.هایی دارد که به ثابت نگه داشتن فشار اسمزی آن کمک میخون پروتئین -881

 ها درست نیست؟چند مورد از موارد زیر درباره اندام مسئول ساختن و تنظیم این پروتئین

  رسد.شود و سپس به همه نقاط بدن میکند و وارد خون میمیبسیاری از مواد غذایی از آن عبور 

 های لنفی نقش اساسی دارد.در ایجاد محتویات رگ 

 به ایجادpH  کند.مناسب در روده باریک کمک می 

 تواند باعث زردی یا یرقان در اندام شود.در اثر انسداد مجاری مربوط به آن می 

 هیچکدام 4) 3 2) 2 3) 4 1)

 چند مورد از جمالت داده شده زیر صحیح است؟ -888

 ای از هومئوستازی است.الف( رسوب لیگنین در یک سلول اسکلرانشیمی نمونه

 کند، پس نقش حفاظتی دارد.زا به گیاه جلوگیری میپنبه نوعی ترکیب آبگریز است که از ورود عوامل بیماریب( چوب

 ست که توانایی جذب دارد.ج( پکتین مانند موسین نوعی گلیکوپروتئین ا

 گیرد.ترین دیواره سلولی قرار مید( الیه محدودکننده رشد سلول، در داخلی

 تواند به استوار مانده ساقه کمک کند.ای مسن، میو( واکوئل در یک گیاه دولپه

 شود.هـ( مواد ذخیره شده در بذر گیاه گندم، توسط رویان تولید می

(1 4 (3 3 (2 5 (4 0 
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 نقش تزیینات چوبی دیواره آوندهای چوبی چیست؟ -888

 کمک به حرکات صعودی آب و امالح 1)

 جلوگیری از نفوذ مواد در طول مسیر 3)

 جلوگیری از بسته شدن مسیر آوند 2)

 های آوندیدر امتداد هم قرار دادن سلول 4)

 تواند درست باشد؟چند مورد درباره بافت اسکلرانشیمی نمی -888

 توانند تغییر رنگ بدهد.الیت رنابسپاراز میبا فع 

 در غیاب اکسیژن کمیATP  سازد.می 

  هم زمان با تولید ATPکند.را حیا می8     ای به نام ماده 

 .روبیسکو آن قادر به تولید قند از چرخه کالوین است 

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

 کند؟ل میکدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کام -888

 .................«های سامانه بافت .................. به طور حتم در برگ خرزهره، ............... یاخته»

 نقش دارند.آوند ای در در ایجاد جریان توده –پوششی  –ترین فراوان 1)

 ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.دیواره –آوندی  –ترین اصلی 3)

 نماید.شیره را در سراسر گیاه جابجا می –ای زمینه –ترین مستحکم 2)

 ، فاقد ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند.ادر سبزدیسه )کلروپالست( ه –ای زمینه –ترین رایج 4)

 کند؟های زیر، جمله زیر را به درستی کامل میچند مورد از عبارت -881

 «تواند منشأ، ................. باشد، میهر نوع مریستمی»

 د( سامانه بافت آوندی  ج( سامانه بافت پوششی  ب( کالنشیم  الف( پارانشیم 

 هاایهایی با قطر بسیار در دولپهها و ریشههـ( تشکیل ساقه

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

 است؟ نادرستهای زیر چند مورد از عبارت -888

 ناطقی از دیوارۀ به نام الن به فروانی وجود دارند.ها در مالف( پالسمودسم

 ها غشای پالسمایی و سیتوپالسم دارد.ب( در فضای داخلی پالسمودسم

 های پالسمودسم به هم متصل شوند.توانند در محلهای مجاور میج( غشای پالسمایی سلول

 شود.د( در مناطق الن، دیواره پسین تشکیل نمی

 ی که الن وجود دارد قطر دیواره غیریکنواخت است.های گیاههـ( در سلول

 3 4) 5 2) 4 3) صفر 1) 
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 های با طول کم .............. .های با طول زیاد ............. یاختهآکنه، یاختهدر بافت سخت -888

ها، امکان تبادل مواد به وجود ر قسمتباشد که به خاطر ضخامت کمتر نسبت به سایهایی در دیوارۀ خود میدارای بخش –برخالف  1)

 آمده است.

های تشکیل دهندۀ بخش عمدۀ فتوسنتز با ذخیرۀ مواد در داخل دیوارۀ پسین، برخالف کالنشیم عملکردی همانند یاخته –همانند  3)

 های برگ دارد.کننده

پنبه قسمت دارای الیۀ پوشاننده همجنس با چوب ضخیم و چوبی شدن قسمت بین غشا و دیوارۀ نخستین، اغلب باعث مرگ –همانند  2)

 باشد.می

 شود.ها زیاد میای، میزان عبور مواد از آنهای آوند چوبی، با افزایش فشار ریشهو همانند یاخته –برخالف  4)

 کند.چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -881

شود، این ترکیب ساکارید ساختاری استفاده میکننده پلیرکیب آلی تجزیهبرای تخریب دیواره نخستین گیاهی از نوعی ت»

 «فقط ............. 

 تواند توسط جاندارانی با هستۀ مشخص و سازمان یافته تولید شود.الف( می

 گذارد.ای تأثیر میب( بر مولکولی رشته

 محیط حساس است. pH ج( نسبت به تغییرات شدید

 رساند.دهی را به انجام مید( نوعی واکنش سنتزآب

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

 های مختلف ریشۀ یک درخت میوه صادق است؟کدام عبارت، در مورد سلول -888

 های متفاوتی وجو دارد.های فعال تارکشنده، مجموعه ژنهای مریستمی )سرالدی( و سلولدر سلول 1)

  های تارکشنده یکسان است.ها مریستمی و سلولها در سلولمحصول بعضی ژن 3)

 کند.ای(، هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال میآکنههای پارانشیمی )نرمدر سلول 2)

 ها غیرفعال هستند.های پارنشیمی زنده، بعضی از ژنفقط در سلول 4)

 درست است؟ زمین به طور حتمکدام عبارت، در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرۀ -881

 ها، به طول شب و روز بستگی دارد.یافته برای تولیدمثل جنسی آنتشکیل ساختار اختصاص 1)

 شود.ها، جذب میهای هوایی و زمینی آنهای تمایز یافتۀ انداماکسید از طریق یاختهکربن دی 3)

 گیرد.میها، در بخش زرد و نارنجی نور مرئی صورت بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آن 2)

 یابد.کاروتنوئیدها افزایش می ها، مقدارها آنبا تجزیه شدن سبزینۀ )کلروفیل( برگ 4)
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متری زمین سانتی 881شود 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    12گردد. اگر زمان تماس توپ با زمین بر می

 ( ⁄3  19  )از مقاومت هوا صرف نظر شود،  جهت آن به کدام سو است؟

 ، پایین1999 4) ، باال1999 2) ، پایین199 3) ، باال199 1)

رسد. سپس ابتدا پرواز کرده و به پای ساختمان میمتر نشسته بود.  11ای 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 درمتر به سمت مشرق حرکت می 81

(1 139 (3 59√3 (2 59 (4 49√3 

   81 است و با سرعت    11فاصله دو قطار  -888
 

   81  ای با سرعت پرندهکنند. به سمت هم حرکت می
 

بین دو قطار 

 کند. پس از رسیدن دو قطار به هم پرنده چه مسافتی را طی کرده است؟به طور مرتب رفت و برگشت می

(1 49    (3 89    (2 09   (4 109    

 را معادل  vروی محور    8کند، رسم شده است. هر حرکت می xزمان برای متحرکی که روی محور  –نمودار سرعت  -888

81  قدر است؟  چه9    ایم. شتاب متحرک در لحظۀ گرفته 8 را معادل  tروی محور   8 و هر ⁄  

 

(1 9 1   3⁄ 

(3 1   3⁄ 

(2 19   3⁄ 

(4 199   3⁄ 

 قطعاً درست است؟دهد. کدام مورد دربارۀ این حرکت نشان می xoyمسیر متحرکی را در صفحۀ  زیرشکل  -881

 

 ابتدا کندشونده و سپس تندشونده بوده است. 1)

 فقط یک بار تغییر جهت داده است. 3)

 شتابدار بوده است. 2)

 همۀ موارد. 4)

، 1  است، اگر در لحظۀ  زیرکنند، مطابق شکل حرکت  x، که روی محور   و  زمان دو متحرک  –نمودار سرعت  -888

 رسند؟قرار داشته باشند. چند ثانیه پس آن دو متحرک به هم می  1   در مکان هر دو

 

(1 7/5 

(3 8 

(2 13 

(4 13/5 
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که روی ریل مجاور توقف متر  881به طول  Bدر حال حرکت است. قطار    81 سرعت ثابت متر با  811به طول  Aقطار -888

شروع به  A در همان جهت حرکت قطار 8   8 با شتاب ثابت کامالً از آن عبور کرد، Aقطار که به محض اینده است. کر

چند ثانیه پس از  Bقطار دهد. سرعت حرکت خود را ادامه میهمان رساند و با می   11 د را به سرعت خوکند و حرکت می

 کند؟سبقت گرفته از کنار آن کامالً عبور می  Aشروع حرکت، از قطار

(1 57/5 (3 83/5 (2 89 (4 195 

 زمان متحرک کدام است؟ –، نمودار تقریبی شتاب زمان زیر –با توجه به نمودار سرعت  -881

 

 

 

 

 

 

 

(1  (3  

(2  
(4  

 کنند، مطابق شکل زیر است. در مدتی که متحرک حرکت میx که روی محور    و  زمان دو متحرک  –نمودار سرعت  -888

 A جایی متحرکجابه در جهت محور حرکت کرده است، بزرگیB چند متر است؟ ، 

 

(1 180 

(3 103 

(2 399 

(4 338 
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 است. اگر  ل زیرگذرد، مطابق شکمی دأاز مب1    حظۀدر ل xه روی محور کمتحرکی ن زما –نمودار شتاب  -811

 1  است؟د متر چن ، 81  تا  1   زمانی ین فاصلۀ متحرک از مبدأ در بازۀترباشد، بیش    81  

 

 

(1 319 

(3 335 

(2 235 

(4 259 

 

  راشتاب بر حسب aو   cmرا طول بر حسب   x، چنانچه           با توجه به رابطه  -818

    
در نظر بگیریم. به  

 کدام خواهند بود؟ SIدر واحد  𝛃و  𝛂راست به چپترتیب از

1 )190-  1913                      3 )1911-  1915                       2 )190-  1915                        4) 1911-  1913          

نشان می دهیم. کدام گزینه  m و جرم پوسته آن را با  Mبرای یک تخم مرغ معمولی متوسط جرم تخم مرغ را با   -818

 درست است؟

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

 بگیرید.(

(1  g 09     M  وg 39 m  (3  g 09     M  وg 0 m  

(2  g 399     M  وg 0 m  (4 g 399  M   وg 39 m  

ها به نحوی است که ایم. چگالیشوند، ریختهکه با هم مخلوط نمی 8 و  8 های شکل دو مایع به چگالی Uدر یک لوله  -818

شکل  U، مانند شکل مقابل است. مبدأ مختصات محور قائم را در بر قسمت پایین لوله Bو  Aهای ارتفاع دو مایع در شاخه

 دهد؟نشان می yدر دو لوله را بر حسب ارتفاع  (     )گیریم. کدام نمودار تفاوت فشار منطبق می

8                                                                 )8) 

 

 

 

 

8                                                               )8) 
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 متر است؟سانتیچند    باشد، ارتفاع      88ای مخزن گاز معادل با در شکل زیر، اگر فشار پیمانه-818

    8/8
 

  8 8/1    و 
 

  8 جیوه    88/8
 

  8 )        

هامایع در حال تعادل هستند) 8/8    و   

  8)   

 

 

 (1 48 

(3 2 

(2 13 

(4 19 

818 و چگالی آب    811فشار هوای جو را  -811   

 متر است؟چند سانتی xرا فرض کنید. مقدار 8 

 

(1 159 

(3 359 

(2 199 

(4 09 

چرخد. در صورتی که شتاب گرانش از سطح زمین به طور یکنواخت به دور زمین می  در فاصلۀ  mای با جرم ماهواره -818

چرخد و مقدار نیروی وارد بر ماهواره در این باشد، کار نیروی گرانش درمدتی که ماهواره نیم دور می9  در سطح زمین برابر 

 باشد.(معادل شعاع کره زمین می   به چپ کدام است؟ )مدت به ترتیب از راست 

(1 
2

4
  9  

2

4
  9   (3 

2

4
 2) صفر  9  

1

4
  9  

2

4
  9   (4 

1

4
 صفر  9  

افزایش     8تندی خود را به اندازۀ  Aاست. اگر متحرک  Bنصف انرژی جنبشی متحرک  Aانرژی جنبشی متحرک  -818

 Aباشد، تندی اولیۀ متحرک  Bدو برابر جرم  Aشود. اگر جرم متحرک یکدیگر برابر می دهد، انرژی جنبشی دو متحرک با

 چند متر بر ثانیه بوده است؟

(1 3(1  √3) (3 3(√3  1) (2 (1  √3) (4 (√3  1)  

دار سطح شیببا تندی ثابت به سمت باالی   81جرم  ، صندوقی به 881  ی ثیر نیرو، تحت ثأمطابق شکل زیر -811

شود، چند ز طرف سطح وارد میکار نیرویی که ا رود،دار باال میبر روی سطح شیبمتر  8صندوق   کند. در مدتی کهحرکت می

 (8   81   و 1/8  88    است )ژول است؟

 صفر 1)

(3  89 

(2  89√5 

(4  89√17 
 

 

 

 

 

 فیزیک
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. رسدمیBنقطۀ  به vبا تندی  شود وکره بدون سرعت اولیه رها مینیم باالی Aاز نقطۀ  mای به جرم مطابق شکل گلوله -818

چند متر بر v جایی، بزرگی کار نیروهای اتالفی نصف بزرگی تغییرات انرژزی پتانسیل گرانشی گلوله باشد، اگر در طی این جابه

81   و 1/1  18   )کره یک متر است.( ثانیه است؟ )شعاع نیم  

 8) 

(1 3√3 

(3 3√0 

 صفر 2)

(4 √19 

شود. تعیین می رها Aنقطه ، جسم دو کیلوگرمی از 1/8   دارای  BCمسیری مطابق شکل که فقط قسمت افقی  در -881

 ایستد؟جسم میBC کنید پس از چند بار طی کردن مسافت 

 Bدو بار و در نقطه  1)

  Cیک بار و در نقطه 3)

  CوB مرتبه اول بین  2)

  CوB مرتبه دوم بین  4)
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 چند موررد از مطالب زیر درست هستند؟ -888

 های متفاوت است.های مولکولی با اندازهکلوئید، مخلوطی ناهمگن، حاوی توده -الف

 وجود دارد.(  ) 8   و  (  ) 8  های های مناطق کویری، مقادیر اندکی از یوندر آب دریا و آب -ب

 ها در نظر گرفت.نوکلوئیدها و محلولتوان همانند پلیها را میسوسپانسیون -پ

 کنند.هیدروکسید تهیه می های گوناگون گیاهی یا جانوری با سدیمصابون جامد از گرم کردن مخلوط روغن -ت

 زنجیر )با جرم مولی زیاد( هستند.استرهای بلند ها مخلوط از اسیدهای چرب و پلیچربی -ث

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

 باشد؟ضعیف زیر، کدام یک از موارد زیر درست می احل یونش دو بازبا توجه به مر -888

 )    (  )    (  )     (  )                        8 81 8 

  )    (  )    (  )     (  )                     8 81 8 
 است.( 81 )موالریتۀ اولیۀ دو باز، یک موالر و دمای آزمایش، 

 است. BOHتر از بیش AOHمحلول  pHآ( 

 است. AOHتر از ، بیشBOHب( درجۀ یونش 

 است.AOH تر از ، کم BOHپ( غلظت یون هیدرونیوم در محلول

 شود.زیاد میاضافه شود، ثابت یونش بازی آن AOH به محلول  HClت( اگر اندکی اسید 

 ب، پ و ت 4) ب و پ 2) آ، ب و پ 3) آ و ت 1)

 شود؟خنثی می  8  8  با چند گرم 1/8   و  88   لیتر از یک باز ضعیف یک ظرفیتی با میلی 81 -888

(  8   88   88       8) 

(1 9/908 (3 9/940 (2 9/40 (4 9/08 

برسد؟  88 محلول به pH، چند گرم سود اضافه کنیم تا 8/8   اسید با محلول نیتریک 811mLه ، ب 81در دمای  -888

 (8-      8   88   88   )کنید.(از تغییر حجم چشم پوشی )

(1 4/8 (3 9/48 (2 1/3 (4 9/13 

 و محلول811/8 ن یونش آو درصد 8       8/8 81 برابر با    غلظت HA اسید  8         در محلول -881

 است. نسبت8/8 81 و درصد یونش آن 8       8/8 81 برابر با    ، غلظت    اسید  8         
 

  
 کدام است؟ 

(1 9/1 (3 1/9 (2 9/3 (4 3/9 

 است؟قدر چه ن شرایط تقریباًن در همیآ    باشد،  8%برابرHA اسید   1/1 اگر درصد یونش محلول -888

(          ) (   8  1/8) 

(1 4/2 (3 5 (2 2/3 (4 5/7 

8  ،8/8   ، غلظت یون هیدرونیوم در مخلوطی با  81در دمای  -888 غلظت یون  هیدرونیوم در محلول برابر 811 

گرم چند میلی لیتر از این محلول بازی،میلی 811برای واکنش کامل است.  8/1با درجۀ یونش (BOH) بازی تک ظرفیتی 

(عنصر   فرضی است )ید نیاز است؟اسریکنیت (  88    88   8       -8) 

   8          8   8  

(1 1 30  19 1 (3 1 30  19 2 (2 3 53  19 1 (4 3 53  19 2 
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 سدیم1/88g رقیق و به آن 811mL تا 8     8/1 با چگالی HA از محلول غلیظ اسید قوی  8mLدر صورتی که  -881

 شود. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟حاصل می8    هیدروکسید افزوده شود، محلولی با 

      81     811         8 

(1 0 (3 34 (2 29 (4 20 

 است. برای خنثی کردن هر متر مکعب از این پساب، چند 8   اسید، دارای پساب یک کارخانه تولید نیتریک -888

 است.8     8 لی پساب حدود ا% باید مصرف شود؟چگ11کیلوگرم سنگ آهک با خلوص 

(  88    88     81        8) 

(1 1/35 (3 1/15 (2 9/735 (4 9/035 

881- pH شود؟ر میهیدروکسید به تقریب سه برابچند گرم سدیم موالر با افزودن 18/1د اسیر لیتر محلول هیدروکلریکچها 

(     81      8) 

(1 9/5 (3 9/0 (2 1/5 (4 1/50 

 مطالب زیر درست است؟ چه تعداد از -888

 شود.ختم میs به زیر الیۀ  dآرایش الکترونی اتم عنصرهای دستۀ  -

 شود.می ختمs به زیر الیۀ f آرایش الکترونی اتم عنصرهای دستۀ  -

 الکترون است. 8برابر با d های ظرفیتی عنصرهای دستۀ حداقل شماره الکترون -

 الکترون است. 8برابر با p های ظرفیتی عنصرهای دستۀ حداقل شماره الکترون -

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

ای وجود دارد که قبل از آلفا بچینیم، در این میان زیرالیه ها بر طبق پُر شدن طبق قاعدهاگر ترتیب پر شدن زیرالیه -888

 شود. چه تعداد از موارد زیر در مورد این زیرالیه صحیح است؟از الکترون پُر می8s  و بعد از زیرالیه 8d زیرالیه

 تواند در خود جای دهد.الکترون را می 8( حداکثر الف

 ی اصلی خود دارد.های الیهبین زیرالیهب( این زیرالیه باالترین سطح انرژی را در 

 الکترون را خود دارد. 11این زیرالیه، حداکثر ظرفیت گنجایش  دهاصلی در بردارن پ( الیه

 برابر است.1s و 8d ، 8pهای برای زیرالیه     برای این زیرالیه، با مقدار     ت( مقدار 

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

 اند؟زیر، درست کدام موارد از موارد -888

 ها در آن برابر است.ها با شمار کاتیونهایی یونی از لحاظ بار الکترونی خنثی هستند؛ زیرا شمار آنیون( ترکیبالف

)اند.ب( در ترکیب یونی پتاسیم برمید، آنیون و کاتیون به آرایش الکترونی گاز نجیب رسیده  10
25   و  

 ) 

  پ( فرمول شیمیایی اکسید فلز 
 باشد.میMO های زیراتمی درون هستۀ آن با هم برابر است، به صورت که شمار ذره 81

توانند با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب پیش از خود جدول تناوبی می sت( همۀ عنصرهای دستۀ 

 برسند.

 پ و ت 4) و پ الف2) و ب الف 3) ب و پ 1)
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8  با عنصر A عنصر -888
88   گروه و با عنصر هم  

 a های دو الکترونی را با، شمار زیرالیهAدوره است. اگر در اتم عنصر هم 

نشان دهیم، کدام یک از روابط b باشد، با  8ها حداقل برابرنتومی اصلی و فرعی آناهایی را که مجموع عدد کوو شماره زیرالیه

 زیر درست است؟

(1     (3 
 

 
 1 35 (2     2 (4     8 

تواند در دوره ......... و میX الکترون باشد، عنصر  88الکترونی گاز نجیب( دارای )با آرایش  Xاگر یون تک اتمی عنصر  -881

 گروه .........  جای داشته و با اکسیژن، اکسیدی با فرمول ......... تشکیل دهد.

 2   – 14 –چهارم  3) 3  – 10 –چهارم  1)

  2 3  – 17 –پنجم  4) 2   – 10 –پنجم  2)

 هر دو ترکیبی از نوع پیوند یونی است؟ های سازندهدر کدام گزینه، نیروی جاذبه میان ذره -888

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

( و 8ها در ایزوتوپ )ها و نوترونآن، اختالف تعداد الکترون  8  دارای دو ایزوتوپ در طبیعت است که در یون Xعنصر  -888

 1/88و جرم اتمی میانگین عنصر برابر  881است. اگر جمع جبری عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر  88و  81( به ترتیب برابر 8)

 صر به کدام گروه و دوره از جدول تناوبی تعلق دارد؟ نند درصد است و این ع( برابر چ8باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ )

 عدد جرمی(  )عدد جرمی 

 و دوره سوم 14گروه  –درصد 49 3) و دوره چهارم 12گروه  –درصد 49 1)

 و دوره سوم 14گروه  –درصد 09 4) و دوره چهارم12گروه  –درصد 09 2)

 8 اگر در یون  -881
 
 88های آن برابر ها و پروتونو مجموع شمار الکترون 8ها برابر ها و پروتوناختالف شمار نوترون  

   باشد و اتم این یون دارای دو ایزوتوپ دیگر با نمادهای 
   و 8  

باشد، جرم اتمی  81و  81با درصدهای فراوانی 8  

 میانگین را حساب کنید.

(1 27/3 (3 43/1 (2 20/85 (4 41/5 

ها باشد، عدد اتمی آن درصد بیشتر از تعداد الکترون 81ها ، تعداد نوترون88با عدد جرمی   8 فرض کنید در یون  -888

 چقدر است؟

(1 39 (3 32 (2 31 (4 33 

دوم و گروه شانزدهم جدول  عنصری از دوره B ای و همچنینسوم و گروه سیزدهم جدول دوره عنصری از دوره Aاگر  -811

 بیان شده است؟ نادرستای عناصر باشند، چه تعداد از موارد زیر درباره ترکیب این دو عنصر دوره

 باشد.می8 8  از نوع یونی بوده و  فرمول آن B و A الف( ترکیب بین 

 شود.الکترون مبادله می 8ها تعداد ب( برای تشکیل یک مول از ترکیب آن

 رسند.ها، هر دو عنصر به آرایش یک گاز نجیب میترکیب بین آنپ( در 

)ها در این ترکیب معکوس این نسبت در منیزیم نیترید است. ها به آنیونت( نسبت تعداد کاتیون   88
   8

 ) 

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

 

 

 

 

 

 

 شیمی


