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 گويي زمان پاسخ سؤال ةشمار تعداد سؤال نام درس
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 الفبا حروف ترتيب به طراحان 

 
 

 ليلي نظيف  – پور سيمرا نجف –بهزاد سلطاني  –چالجور محمد  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقيان  شناسيزمين
 سروش موئيني  –بهرام طالبي  –امير زراندوز  –مهر  علي رستمي –آرش رحيمي  –لويي  ميثم حمزه –فرهاد حامي  –حسين حاجيلو  -عباس اميدوار –حسين اسفيني  –صفيه آملي  رياضي

 بهنام يونسي  – سينا نادري –مهرداد محبي  –حسين كرمي –فاضل شمس  –خليل زماني  -يمحمدمهدي روزبهان–اله امرايي  روح شناسيزيست

 سياوش فارسي  –محمدعلي عباسي  –فرشيد رسولي  –ميثم دشتيان  –ابوالفضل خالقي –سينا بگي-اميرحسين برادران–اسماعيل امارم–محمد اكبري–عباس اصغري –محمد اسدي  فيزيك
 فرزاد نامي  –افشين مينو –سيدجالل ميري–زادهمهدي ميراب–فاروق مرداني–عرفان مختارپور –مصطفي كياني 

 شيمي
 زواره رسـول عابـديني   –حامـد رواز   –كيش  مرتضي خويش –مسعود جعفري  –كامران جعفري–زادهبهزاد تقي–اميرعلي برخورداريون–اميرحسين بابائيان–سيدسحاب اعرابي 

سيدطاها مصطفوي  –مهدي محمدي  –ميالد كيانيان  –مرتضي كاليي  – فرد فاضل قهرماني –محمدپارسا فراهاني  –امامي  مسعود علوي –نژاد  ياسين عظيمي –فرشيد عطايي 
دهكرديسيدرحيم هاشمي–زادهعلي نوري–سعيد نوري–علي مؤيدي–فرهاد معبودي 

 
 

  يراستارانو و گزينشگران
 

 

مسئول درس  يويراستارگروه  استاد انويراستار مسئول درس گزينشگر ام درسن
 مستندسازي

 اكبري ليدا علي اسدي آرين فالح –بهزاد سلطاني  روزبه اسحاقيان–رپوسميرا نجفمهدي جباري مهدي جباريشناسيزمين
 فرزانه دانايي مرضيه گودرزي  –مهدي مالرمضاني  –فروشان  نيايمان چيحسين اسفيني-مهرداد ملونديلوييميثم حمزه حسين حاجيلورياضي

 اميررضا پاشاپوريگانه -مهرداد محبي ساالر هوشيار –حميد راهواره  فرد اميرحسين بهروزي علي كرامت شناسي زيست
 اكبري ليدا علي سيدمحمد سجادي  –سارا رضايي 

 عرفان مختارپور–حميد زرين كفش  بابك اسالمي اميرحسين برادران اميرحسين برادران فيزيك
 الهه مرزوق الدن زاهدنژاد  – نيلوفر مرادي

 امامي  مسعود علوي –صفت  علي حسني مصطفي رستم آبادي پور سهند راحمي مسعود جعفري شيمي
 الهه شهبازي اميررضا مرادي -سيدمحمد سجادي -سيد سحاب اعرابي 

 
 
 
 

 زهراالسادات غياثيمدير گروه
 اسدي آرين فالحآزمون فترچهدمسئول 

 ليدا علي اكبري: مسئول دفترچه-مريم صالحي:مدير گروهمستندسازي و مطابقت مصوبات
 حميد محمديناظر چاپ
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 شامل كدام موارد هستند؟رگ به كوچك زاز بشناسي به ترتيب  هاي زماني زمين واحد -81

 دوران، ائون، دور، دوره) 2 ائون، دوران، دوره، دور) 1
 دوره، ائون، دوران، عهد ) 4 ائون، دوران، عهد، دوره) 3

 ................شناسي گروه بنگستان  در ستون چينه -82

  .مت را در برابر هوازدگي داردترين مقاو سازند سروك كم) 1
 .باشد تر از سازند سروك مي سازند سورگاه قديمي) 2
 .ترين ضخامت است سازند سروك داراي بيش) 3
 .ترين مقاومت را در برابر هوازدگي دارد سازند ايالم بيش) 4

 ظهور گياهان گلدار در كدام دوره بوده است؟ -83

  يكسنوزوي) 4 كرتاسه) 3 ترياس) 2  سيلورين) 1
 تر است؟ بندي جانداران، به كدام جاندار امروزي نزديك رو، در طبقه فسيل روبه -84

  حلزون) 1
 خرچنگ) 2
  اسكوئيد) 3
 عروس دريايي) 4

 اند؟ بوده تر نقاط زمين را پوشانده عمق بيش اين است كه در پركامبرين، درياهاي كم ةتأييدكنند فسيل  وجود كدام -85
 بلمنيت )4 ريفر اسپي )3 استروماتوليت )2 تريلوبيت )1

 ؟است شده آغاز دوران كدام از ،شود يمي بردار بهره ها آن ازي انرژ منبع عنوان به امروزه كه ،يسنگ زغال منابع شيدايپ -86
 كييمزوزو اواخر) 4  كييمزوزو اواسط) 3 كييپالئوزو اواخر) 2    كييپالئوزو اواسط) 1

   ام جانداران فراوان شدند؟خوردگي اواسط پالئوزوييك، كد همزمان با چين -87

1 ( 2 (  

3 (  4 ( 

  نشين شده است؟ رسوبي حاوي فسيل زير در كدام زمان ته الية -88

  اواخر ترياس) 1
 اوايل كامبرين) 2
 اوايل سيلورين) 3
 كياواخر سنوزوي) 4

 ؟استمرتب كنيم، كدام گزينه صحيح » ايانداران، بازوپايان و بندپ سرپايان، روزن«هاي  هاي زير را براساس گروه اگر بخواهيم فسيل -89
   ريفر اسپي -آركئوپتريكس -آمونيت -تريلوبيت )1
 ريفر اسپي -استروماتوليت -نوموليت -آمونيت )2
   تريلوبيت -ريفر اسپي -نوموليت -بلمنيت )3
 تريلوبيت -بلمنيت -ريفر اسپي -نوموليت )4

    تحوالت گذشته

دقيقه 15: )شناسي زمين+ علوم زمين(وقت پيشنهادي  105تا  95هاي  صفحه: علوم زمين
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 باشد؟ شناسي مي  هاي زمين يك از زمان يب مربوط به كدامترت و تكامل اصلي پستانداران به خزندگانفراواني  -90
 كرتاسه -ييكزومزو )2 مزوزوييكاواخر  -پالئوزوييكاواسط  )1
 سنوزوييك -مزوزوييكابتداي  )4 سنوزوييك -سنوزوييك )3
 
 

 .باشد مي............... هاي رسوبي  منشأ اصلي رسوبات و سنگ -91
   هوازدگي و تخريب) 1
  حياتي جاندارانهاي  عاليتف) 2
  گذاري شيميايي رسوب) 3
 فرايندهاي آتشفشاني ) 4

فشار و  رسد با محيط كم هاي آهكي، وقتي آب زيرزميني به سطح زمين مي هاي رسوبي زير، در دهانة چشمه يك از سنگ كدام -92
 شود؟ رو مي تري روبه گرم

 گل سفيد) 4 چرت) 3 تراورتن) 2 دولوميت) 1
 آركوزها چه مشخصاتي دارند؟ -93

  .دارند خوبيگردشدگي و  اند عمدتاً از ذرات فلدسپات تشكيل شده) 1
 .آيند و جورشدگي خوبي ندارند فلدسپات زياد حاصل مي محتوي يها از تخريب گرانيت) 2
 .سيليسي يا كربناته دارند  متر بوده و سيمان ميلي 2تر از  ها بيش اندازة ذرات آن) 3
 .اند جايي زيادي نداشته ز ذرات كوارتز تشكيل شده و جابها فقط) 4

 تري دارند؟ سنگ، فشارهاي جانبي نقش بيش در تشكيل كدام نوع زغال -94
 آنتراسيت) 4 تورب) 3 اي سنگ قهوه زغال) 2 ليگنيت) 1

 اند؟ ديگر متفاوت طور حتم با يك يك قطعه كنگلومرا و يك قطعه برش در كدام مورد به -95

 ميزان جورشدگي) 4 ميزان گردشدگي) 3 جنس ذرات) 2 جنس سيمان) 1
 شدن است؟ هاي زير، دياژنز از نوع متراكم يك از گزينه در كدام -96

 سنگ سيلت )4 كوارتز آرنيت )3 برش )2 كنگلومرا )1
 باشد؟ » اوپال«تواند راهي براي تأمين مادة اولية  كدام مورد، مي -97

 هاي پر سيليس  روي سنگهاي غني از اسيد كلريدريك از  عبور محلول )1
 هاي كلوئيدي  ها و ايجاد سيليس محلول در اندازه هوازدگي شيميايي گرانيت )2
 . داران كه زندگي پالنكتوني دارند انحالل اسكلت سيليسي جانداراني چون روزن )3
 هاي رسوبي تبخيري  در محيط) برابر حد طبيعي 10حداقل (باال رفتن شديد ميزان شوري  )4

  اند؟  هاي رسوبي آواري كدام در سنگ ،گي مهم بافتدو ويژ -98

  بندي اليه –گردشدگي ) 1
 كننده نوع عامل حمل –ها  قطر دانه) 2
  شدگي ميزان سيمان –جورشدگي ) 3
 شده ميزان مسافت طي –ذرات  اندازة) 4

 گويند؟ بلور ميدر يك سنگ نمك، بلورهاي هاليت، اندازة كدام ذرة تخريبي باشند، به آن سنگ نمك، متوسط  -99
 شن) 4 ريگ) 3 سيلت) 2 ماسه) 1

 كند؟ توصيف ميبهتر كدام گزينه گل سفيد را  -100
 .شود عمق استوايي تشكيل مي هاي گرم و كم سنگ رسوبي آهكي كه در آب) 1
 .شود ها تشكيل مي هاي شعاعيان و دياتوم سنگ رسوبي شيميايي آلي كه از تجمع پوسته) 2
 .شود داران تشكيل مي هاي روزن تجمع پوسته سنگ رسوبي سيليسي كه از) 3
  .شود هاي سرد و عميق تشكيل مي سنگ رسوبي شيميايي آلي كه در آب) 4
 

  93تا  81هاي  صفحه: شناسي زمين هاي رسوبيسنگ
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 محل انجام محاسبات

 
 

4تابع با ضابطة  -101 33 4f (x) x x   است............... داراي .................. در نقطة. 

1 (x 12 ، ماكزيمم نسبي (x 0نيمم نسبي ، مي 
3( x 04 ، ماكزيمم نسبي( x 1نيمم نسبي ، مي 

نمودار تابع  -102
12

3




x

x
y در حوالي مبدأ مختصات چگونه است؟ 

1 (

y

x 2 (x

y

 

3 (x

y

 4 (x

y

 

fةبا ضابط fتعداد نقاط بحراني تابع -103 (x) | sin x | 5ةباز در
2 2( , )
 

 كدام است؟ 

1 (2  2 (3 3 (4 4 (5 
21fابع با ضابطةكمترين مقدار ت -104 (x) cos x sin x   كدام است؟ 

1 (1- 2( 1
2
 3(1

4
 4 (صفر 

22xدر كدام بازه، تابع با ضابطة  -105 xf (x) e صعودي و تقعر نمودار آن رو به پايين است؟ ، 

1( ,
1
4

  
 

 2( ,
1 1
4 4

  
 

 3( ,
1 3
4 4

  
 

 4 (,
1 3
4 4

 
 
 

 

2كدام گزينه در مورد تابع  -106 1f (x) x   صحيح است؟ 

  .صفر داردبرابر با ماكزيمم مطلق ) 1
  .صفر داردبرابر با نيمم مطلق  مي) 2
  .دارد 2برابر با ماكزيمم مطلق ) 3
 .دارد 2برابر با نيمم مطلق  مي) 4

 كاربرد مشتق 
 دقيقه 35: وقت پيشنهادي 92تا  83هاي  صفحه: عموميرياضي 



 6 : صفحه   رياضي -اسفند 4آزمون  –»5«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

2كه مبدأ مختصات يك نقطة عطف براي تابع براي اين aمجموعه مقادير -107 1
ax

y
x




 باشد،كدام است؟ 

1 ( 1 2 ( 2 3(  4 (0R { } 

بع با ضابطة مجموعة طول نقاط بحراني تا -108
3
5 4f (x) x ( x)  كدام است؟ 

1 ({ , }
30 2 2 ({ , }

20 3 3 ( 4 ({ , }4 2 

5نمودار تابع  -109 23f (x) x x   1در حواليx  است؟ چگونه 

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

تابع  -110
2

1
x

f (x)
x




 نيمم نسبي دارد؟ چند ماكزيمم نسبي و چند مياز راست به چپ  ترتيب به 

 1، 2) 4 2، 1) 3 صفر، 1) 2 1، 1) 1
2منحني به معادلة  -111 22 xy (x x )e   چند نقطه عطف دارد؟ 

 سه) 4 دو) 3 يك) 2 صفر) 1
 نيمم نسبي و چند ماكزيمم نسبي دارد؟ چند ميبه چپ  از راستترتيب  صورت زير باشد، تابع به به fاگر نمودار تابع  -112

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

3ماكزيمم مطلق تابع  -113 23 9 1f (x) x x x    2نيمم مطلق آن در فاصلة  قدر از مي چه 2[ , ] تر است؟ بيش 

1 (33 2 (27 3 (18 4 (21 

نمودار تابع  -114
2 1x

f (x)
x


 در كدام بازه صعودي و تقعر آن روبه باال است؟ 

1 (( , )0 1  2 (( , )11 3 (( , )0 4 (( , )0  

3ي با معادلة كل اگر توابع -115 22 1 83f (x) x (m )x x    نيمم نسبي باشـند، مجموعـة طـول نقـاط      فاقد نقاط ماكزيمم و مي
 عطف نمودار اين توابع كدام بازه است؟

1([ , ]3 5 2 ([ , ]2 2 3 (( , )3 3 4 (( , ]4 
 

y

x
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 محل انجام محاسبات

2ر تابع با ضابطة تقعر نمودا -116 2f (x) x (sin x cosx)    0در بازة 2( , ): 

 .ابتدا رو به پايين و سپس روبه باالست) 1
 .ابتدا رو به باال و سپس رو به پايين است) 2
 .ستا رو به باالهمواره ) 3
 .رو به پايين استهمواره ) 4

2fي  در تابع با ضابطه -117 (x) acos x bsin x 36نيمم آن در  ي مي ، اگر نقطه ,
  

 
 كدام است؟ aباشد، 

1 (4- 2 (2- 3 (1- 4 (1 
a]ي روي بازه fتابع -118 , b] در اين مورد كدام بيان درست است؟. تعريف شده است 

  .ي اكسترمم نسبي است طهي بحراني، نق هر نقطه) 1
 .ي بحراني است ي اكسترمم نسبي، نقطه هر نقطه) 2
   .ي بحراني، مشتق تابع صفر است در هر نقطه) 3
 .ي اكسترمم نسبي، مشتق تابع صفر است در هر نقطه) 4

2xاگر  -119  طول نقطة عطف تابع ،
2

2
2
2

x nx : x
f (x)

x m : x

   
  

mباشد، مقدار   n كدام است؟  

 16) 4 صفر) 3 -16) 2 -8 )1

5تابع -120 45 43f (x) x (x x)    ؟چند نقطة عطف دارد  

 صفر) 4 3) 3 1) 2 2 )1
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 ؟كند نميطور قطع از كدام يك از موارد زير عبور  به NADP احياياستفاده براي  هر الكترون مورد -121

 ويژه پروتئين كانالي) 4 پمپ غشايي) II 3فتوسيستم) I 2فتوسيستم) 1
 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به -122

 .گردند تبديل مي................... هاي ، مولكول............. در گامي از چرخة كالوين كه قند سه كربني 

 ADPبه  ATP -شود  توليد مي) 1
 NADPبه  NADPH -شود  مصرف مي) 2
 NADPHبه  NADP -شود  توليد مي) 3
 ATPبه  ADP -شود  مصرف مي) 4

 صحيح است؟  رو كدام گزينه با توجه به شكل روبه -123

 .شود وارد مي» ب«هاي  به سلول» الف«هاي  خارج شده از سلول CO2در هنگام روز ) 1
 .شود تركيب مي يبه كمك سيستم آنزيمي با اسيد سه كربن CO2، »الف«هاي  در سلول) 2
 .كنند يرا تثبيت م CO2، هنگام شب، »الف«هاي  هنگام روز و سلول ،»ب«هاي  سلول) 3
 .شود در چرخة كالوين تثبيت ميمستقيماً  اكسيد جو دي ، كربن»ب«هاي  لولدر س) 4

 500تـا   400جذب نوري را در طـول مـوج بـين    حداكثر ترين درصد اختالف  ترين و كم ترتيب بيش هاي زير به يك از گزينه كدام -124
 دهد؟ نانومتر نشان مي

   aتنوئيدها با كلروفيل وكار – aكلروفيل اب bكلروفيل ) 1
  bبا كلروفيل  aكلروفيل  –ها كاروتنوئيد با bكلروفيل ) 2
   aبا كلروفيل  bلروفيل ك - aكلروفيل كاروتنوئيدها با ) 3
 aكلروفيل كاروتنوئيدها با  - bكلروفيل كاروتنوئيدها با ) 4

 كند؟ تكميل مي درستي به افرادرخت هاي ا در رابطه با تيالكوئيدكدام گزينه عبارت زير ر -125

 »................طور قطع  به................ در هر زنجيرة انتقال الكترون كه «
 .شود انرژي الكترون به تدريج كم مي –شوند  جا مي هاي غشايي جابه ها به كمك پروتئين الكترون) 1
 .شود ذخيره ميNADPHانرژي موقتا در  –كند  دريافت مي IIالكترون خود را از فتوسيستم) 2
 .وجود داردسازي  ATPفعاليت  باپروتئيني  –ند ك جا مي فتوسيستم جابهنوع بين دو را ها  الكترون) 3
 .شود هيدروژن استفاده مي –براي ساخت پيوندهاي كربن مستقيماً در آن  هاي برانگيخته الكترون  ياز انرژ –شود  ختم مي NADPHبه توليد ) 4

 . ..............تواند نمياين گياه . است............... اسيدي  ،اكسيد يد ار تشكيل شده در فرآيند تثبيت كربندگياه، اولين تركيب پاي يدر نوع -126

 .در طول روز بسته نگه داردهاي خود را  روزنه –كربنه  4) 1
 .هاي پرانرژي بسازد طي متابوليسم خود مولكول –كربنه  3) 2
H، مولكول فتوسنتز هاي وابسته به نور در واكنش –كربنه  3) 3 O2 را توليد نمايد. 
 .توليد و تجزية اسيد چهار كربني را در يك سلول انجام دهد –كربنه  4) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيزير را به  ةلمبارت، جكدام ع -127

 ................. . ، قطعاً..................تواند  مي.................. هر گياهي كه در 

 .باشد اي مي فاقد ميانبرگ نرده –بپردازد  ATPبه توليد نوري  –طول روز ) 1
 .نمايد را در دو مرحله تثبيت مي CO2 -ر بااليي رشد كند ايبا سرعت بس –آب و هواي گرم ) 2
 .در عدم حضور اكسيژن را دارد ATP توانايي ساخت –فرآيند فتوسنتز را متوقف سازد  –دماي باال ) 3
 .كند هوازي، مقدار زيادي گاز اتيلن توليد مي بي در شرايط –هاي تقريبا بسته فتوسنتز كند  با روزنه –نور شديد ) 4

 شارش انرژي در جانداران
دقيقه 15: وقت پيشنهادي 192تا177هايصفحه: دانشگاهي پيش شناسيزيست
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 .................هنگام فتوسنتز در گياهان، در پي برانگيخته شدن الكترون  -128

 .شود توليد مي ATP، بعد از انتشار تسهيل شده يون هيدروژن، p680كلروفيل ) 1
 .شود جبران مي Iتيالكوئيد، كمبود الكتروني در فتوسيستم ييغشا، بعد از مصرف كامل انرژي الكترون هنگام عبور از پمپ P680كلروفيل ) 2
 .ي تيالكوئيد واقع شده استخارجي غشا سطحالكترون در اين   كنندة اولين گروه مولكولي دريافت، P700كلروفيل ) 3
 .شود مي NADPHآنزيمي غشايي است كه باعث توليد ، ، گيرنده نهايي الكترونP700كلروفيل ) 4

 ................آب  ةكنند جزيهآنزيم ت -129

 .كند وليد ميبا تجزية هر مولكول آب يك مولكول اكسيژن درون فضاي تيالكوئيد ت) 1
 .شود يون هيدروژن ازهر مولكول آب باعث افزايش اين يون درون تيالكوئيد مي 4با توليد ) 2
 .نوعي آنزيم با عملكرد درون سلولي است كه در سومين فضاي كلروپالست قرار دارد) 3
 .كند را جبران مي P700هاي  الكترون مستقيما كمبود الكترون 2با تجزية هر مولكول آب و توليد ) 4

 ..................طور قطع  شود، به مي................... هاي هيدروژن درون  هر عاملي كه باعث افزايش تراكم يون -130

 .كند كمك مي ATPبه ساخته شدن نوري  –تيالكوئيد ) 1
 .دهد كار را انجام ميبا مصرف نوعي انرژي زيستي اين  –استروما ) 2
 .كند اي غير آلي را تجزيه مي نوعي آنزيم است كه ماده –تيالكوئيد ) 3
 .نوعي پروتئين منحصر به فرد است كه عمل آنزيمي ندارد –استروما ) 4

 ...............شود  ره ميطور موقت در نوعي تركيب ذخي انرژي بهدر آن هاي گياه اطلسي كه  غشاي تيالكوئيددر در هر زنجيرة انتقال الكترون  -131

 .كنند هاي غشايي عبور مي هاي هيدروژن برخالف شيب غلظت خود، از پمپ يون) 1
 .شوند هاي پر انرژي ساخته مي هيدروژن به كمك الكترون –هاي كربن  پيوند) 2
 .شود هاي هيدروژن آزاد در استروما كاسته مي از غلظت يون) 3
 .پيوندند اي هيدروژن ميه هاي پرانرژي به يون الكترون) 4

 صحيح است؟ 3Cدر گياهان چند مورد درباره تنفس نوري  -132

 .شود در ياخته گياهي مي NADPHمانع كاهش ميزان  ●

 .شود در تيالكوئيد مي ATPطور مستقيم مانع از توليد اكسيژن و  به ●

 .هاي نگهبان روزنه درحالت پالسموليز قرار دارند حين انجام آن، سلول ●

 .شود طي آن مولكول آغاز كنندة چرخة كالوين به دو تركيب متفاوت تجزيه مي ●

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 .....................چرخه،  ..................... در گام كربن وارد چرخة كالوين شوند، اكسيد در صورتي كه شش مولكول دي -133

 .شود فسفات تبديل مي دي فسفات به آدنوزين شش مولكول آدنوزين تري – اول) 1
 .گيرد براي توليد قند سه كربنه مورد استفاده قرار مي NADPHدوازده مولكول  – دوم) 2
 .دنرس ه مصرف ميلي بآهاي  سه مولكول قند از چرخه خارج شده و براي ساخت تركيب – سوم) 3
 .شود براي توليد ريبولوز بيس فسفات مصرف مي ATPنه مولكول پر انرژي  – چهارم) 4

 ................... 2COتثبيت  -134

 .ن استو همزمادهد  يك سلول رخ ميدر دو اندامك متفاوت  C4گياهان  در) 1
 .است در دو مرحلهدر يك اندامك و  C3در گياهان ) 2
 .در دو اندامك مختلف و غيرهمزمان است CAMدر گياهان ) 3
 .شود مختل مي O2هاي  مولكولثير أدر شرايطي تحت ت) 4

 ................همواره از فضاي تيالكوئيد به بستره  موادانتقال ........................ استروما به فضاي تيالكوئيد  از دادر تيالكوئيد، انتقال مو -135

 .با دخالت نوعي پروتئين ناقل همراه است –همانند ) 1
 .پذير است در حضور نوعي پروتئين كانالي امكان –برخالف ) 2
600طول موج  ةدر محدود –همانند ) 3 700 باشد هاي مرئي مي از ساير طول موجتر  بيش ،نانومتر نور مرئي. 
 .همراه است ATPبا صرف انرژي  –برخالف ) 4
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 .................. قطعاً  هر سلول فتوسنتزكننده -136

 .دهد نتز را انجام مياز انرژي نور خورشيد، مرحله يك فتوس با استفاده از يك درصد) 1
 .سازد ميچرخة كالوين  3 ةانواع مواد آلي مورد نياز خود را با تغيير قند حاصل از مرحل) 2
 .كند را تثبيت مي 2CO دار نگيزهرغشايي  2اندامك ) 3
 .كند يالكترون استفاده م ندةگيرطيف امواج الكترومغناطيسي براي احيا نوعي  از بخشي از) 4

دار دو فسـفاته   تركيـب كـربن  ............... ، 2گـام  ................. ، 4اكسيدكربن به چرخة كالوين، در گام  مولكول دي 3به ازاي ورود  -137
 .شود توليد مي

 3 –همانند ) 4 6 –برخالف ) 3 6 –همانند ) 2 3 –برخالف ) 1
 است؟ نادرستاي باال و شدت زياد نور، كدام عبارت دربارة سازگاري گياه نيشكر در پاسخ به دماه -138

 .اكسيد به درون غالف آوندي نقش دارد دي كربنمؤثر ي موجود در ميانبرگ در انتقال مسيستم آنزي) 1
 .ترين كارايي عمل كند و مانع از افزايش دفع آب شود تواند در دماهاي باال با بيش مي) 2
 .شود ف آوندي آزاد ميهاي غال در هنگام روز، تركيب سه كربني در سلول) 3
 .كربن را فقط در تركيب چهار كربني تثبيت كند اكسيد قادر است دي) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -139

 ..................، محل توليد ، در طي مراحل فتوسنتز در گياهطور معمول به
 .باشد ، تيالكوئيد نميكربنه 5براي توليد قند ATPهمانند محل مصرف  كربنه قند سه) 1

2 (NADP باشد برخالف محل توليد اكسيژن، استروما مي. 
3 (ATP  برخالف محل مصرفNADPHباشد ، تيالكوئيد مي. 
 .باشد ميهاي ميانبرگ  جو در سلول CO2 تثبيتهاي آنزيمي مربوط به  نشاسيد ماليك همانند محل انجام واك) 4

 ...............هاي سلول........... توان گفت  دهد، مي گياه را نشان مييك كه ساختار برگ  زيربا توجه به شكل  -140

 
 .توانند باعث فعاليت اكسيژنازي روبيسكو شوند مي Aتمايز يافته از بخش  – ةهم) 1
 .كنند توليد مي ADP، در گام دوم از چرخه كالوين، در استروما Bبخش  –برخي از ) 2
 .كنند هيدروژن استفاده مي –براي ساخت پيوندهاي كربن  NADPH، از Cبخش  – ةهم) 3
 .بدون كمك آنزيم روبيسكو هستند CO2، قادر به تثبيت Aتمايز يافته بخش  –برخي از ) 4

 

 
 م
 ............... است، قطعاً................... هر گروه گياهي كه  -141

 .باشد فاقد تخمك مي –هاي سازنده سانتريولي  داراي ژن واحد) 1
 .باشد ها، در جزء فتوسنتزكننده مي داراي ساختارهاي چند سلولي توليد كننده گامت –فاقد لپه ) 2
 .دهد ها رخ مي ها بعد از لقاح درون آركگن پراكنش آن –داراي گامتوفيت دو جنسي ) 3
 .باشد مي فاقد لپه –اي  پوسته فاقد تخمك تك) 4

A

 رشد و نمو گياهان+ گياهان توليدمثل

دقيقه 25: )گواه+ هاي طراحي  سوال( وقت پيشنهادي227تا179هايصفحه: 2و آزمايشگاه شناسي زيست
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 باشد؟ مي نادرستهاي زير  كدام يك از گزينهباشد، مي 2nدهندة دانة يك گياه  كه نشان مقابلبا توجه به شكل  -142

1 (Cند ژنوتيپي متفاوت با بخش اتو ، بخشي درون دانه است كه ميB  باشدداشته. 
2 (D  وA باشد ها حاصل لقاح مضاعف مي هايي از رويان گياه هستند كه ژنوتيپ آن بخش. 
3 (B الل مشابهي با بخش باشد كه  ميماده ، بخشي از اسپوروفيت گياه والدA دارد. 
4 (Eالل مشابهي با بخش باشد كه  ، بخشي از رويان گياه ميA دارد. 

 است؟ نادرستكدام گزينه  -143
 .دهند ها معموال عمل فتوسنتز را انجام نمي ريشه) 1
 .كربن و آب نياز دارند اكسيد دييعني  ،خامدو مادة هاي خود فقط به  گياهان براي ساخت همه كربوهيدرات) 2
 .استهايي از دماهاي پايين احتياج  براي شكستن خفتگي دانه به دوره در هر گياهي،) 3
 .كنند ع ميهاي تنظيم كننده رشد شرو هاي محيطي را هورمون هاي گياه به محرك بسياري از پاسخ) 4

 كند؟ طور مناسب تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به -144

 ».................. . ،شود مي....................... ژيبرلين برخالف هورموني كه باعث «
 .كند طويل شدن ساقه را تحريك مي –هاي جانبي  جلوگيري از رشد جوانه) 1
 .شود يوه توليد ميدر م –ها  كاهش سرعت پير شدن برخي اندام) 2
 .دهد جوانه زني را تحت تاثير قرار مي –تنظيم تعادل آب در تنش خشكي ) 3
 .دخالت دارد هاي بدون دانه توليد ميوهدر  –ها  تسهيل برداشت مكانيكي ميوه) 4

 ...............در رشد پسين ساقه درخت افرا،  -145

 .ودش طور يكنواخت زياد مي ها به ضخامت ساقه در همه بخش) 1
 .شوند سمت پوست توليد مي آبكشي بههاي  در مرحله دوم، استوانه) 2
 .همانند رشد نخستين، آوندهاي چوبي در مقطع عرضي پيوسته هستند) 3
 .دهند هاي ضخيم چوب پسين، حلقه ساليانه را تشكيل مي در مرحله سوم، اليه) 4

 حيح است؟هاي جديد بهسازي و رشد و نمو گياهان ص چند مورد درباره روش -146

 .باشد دورگه مي ،ها جوشي پروتوپالست هر گياه حاصل ازهم ●

 .اي خود را دارد هاي هسته كالوس، توانايي رونويسي از همه ژن ●

 .هاي خود را فعال كنند ژنهمة توانند  هاي يك گياه بالغ مي بسياري از سلول ●

 .پذير است با استفاده از فن كشت بافت، تكثير گياهان علفي و چوبي امكان ●

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -147

 .........................باشد، قطعا  مي.......................... هر گياهي كه داراي 
 .گيرد لقاح بين گامت نر و ماده درآن صورت مي –توانايي توليد مثل جنسي ) 1
 .داراي چرخه تناوب نسل است –در هر گامتوفيت خود  بيش از يك آركگن،) 2
 .باشد مي تغذية رويان جهت يافته برگ تغيير شكل ديك يا چنواجد  –دانه ) 3
 .گردد اسپوروفيت توليد مي هايي از گامتوفيت نر آن، درون بخش –رويان ) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -148

 .كند طح خاك رشد ميبر روي سزرد ساقه توت فرنگي برخالف ساقة نرگس ) 1
 .كند هاي پاية پيوند را ايجاد مي اي با ويژگي در پيوند زدن، پيوندك شاخه) 2
 .توانند از نظر طول عمر دو ساله يا چند ساله باشند گياهان داراي پياز مي) 3
 .تر از توليد مثل جنسي است ر گياهان توليد مثل رويشي سريعت در بيش) 4
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 گرده نشان داده شده در شكل مقابل صحيح است؟ ةدانكدام گزينه در رابطه با  -149

  .داراي دو سلول هاپلوئيد است كه در لقاح نقشي ندارند) 1
 .متعلق به نوعي گياه علفي دو ساله است) 2
 .هايي با ژنوتيپ كامال يكسان دارد سلول) 3
 .شود توليد مي كامل در دومين حلقة گل) 4

 كند؟ كميل ميت نادرستير را به يچند مورد عبارت ز -150

 ».................هستند، ...................... همة گياهاني كه در چرخة زندگي خود «
 .كنند شيره خام را فقط به كمك تراكئيدها هدايت مي –داراي آركگن ) الف
 .كنند آب را از سلولي به سلول ديگر منتقل مي –تال روفاقد پ) ب
 .دهند طحي توليد مثل جنسي را انجام ميفقط در حضور آب س –داراي ريزوم ) ج
 .كنند هاي خود حشرات گرده افشان را جذب مي به كمك گلبرگ –فاقد آنتريدي ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 كنند؟ عبارت زير را به درستي تكميل مي موردند چ -151

 »...............همانند نخود، ساقة جوان .................. هنگام جوانه زني «
 .كند ها از خاك قامت راست مي پس از خروج لپه –لوبيا ) الف
 .پوشاند را يك غالف مي –ذرت ) ب
 .آيد چه پديد مي پس از ظهور ريشه –لوبيا ) ج
 فرص) 4 3) 3 2) 2 1) 1

  چند مورد صحيح است؟ -152
 .دتر پوست درخت قرار دار ساز در بخش دروني پنبه كامبيوم چوب نسبت بهكامبيوم آوندساز  -الف
 .گيرد ساز، ترابري مواد آلي صورت مي پنبه بين دو كامبيوم آوندساز و چوب ةدر فاصل -ب
 .ساز وابسته است هر رشد قطري در ساقه يا ريشه به فعاليت كامبيوم هاي آوندساز و چوب پنبه -ج
 .مركزي ساقه و ريشه دخالت دارد ةمريستم نخستين برخالف مريستم پسين در تشكيل استوان -د
1 (4 2 (2 3 (3 4 (1 

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -153

 ................... زندگي سرخس  در چرخة«
 .اي مستقل از اسپوروفيت است از نظر تغذيه پروتال قلبي شكل همانند خزه نر) 1
 .سازند تقسيم ميتوز گامت ميبا  آركگن در خزههايي كه در رأس گامتوفيت قرار دارند همانند  ي آركگن و آنتريد) 2
 .تواند توليد مثل رويشي داشته باشد مي ماده اسپوروفيت بالغ همانند خزة) 3
 .است ريزوئيدحاوي وتال برخالف اسپوروفيت بالغ رپ) 4

 »..............در تمام گياهان دو لپه «كدام گزينه درست است؟  -154

 .آيد اندوخته دانه، بعد از لقاح به وجود مي) 1
 .روفيت در تمام طول زندگي خود مستقل از گامتوفيت استواسپ) 2
 .شود گامتوفيت نر و مادة جداگانه تشكيل مي) 3
 .گردد ها تشكيل مي آلبومن در دانه نارس آن) 4

 شود؟ اره با سيتوكينز نابرابر انجام ميوهاي ذكر شده هم چند مورد از تقسيم ،در چرخه زندگي گياهان گلدار -155

 سيم ميتوز سلول تخم در دانهنخستين تق) الف
 تقسيم ميتوز گردة نارس) ب
 تقسيم ميوز سلول پارانشيم خورش) ج
 شود زا مي نجر به توليد سلول تخمتقسيم ميتوزي كه م) د
1 (1 2 (2 3(3 4 (4 
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 ..................همة گياهان  -156

 .كنند يك ساله، رشدخود را در هر فصلي كامل مي) 1
 .دهند ت خود چندين بار گل ميچند ساله، در طول حيا) 2
 .دهند دوساله، با توليد گل و دانه به چرخه زندگي خود پايان مي) 3
 .دهند بي، در طول حيات خود هر سال گل ميوچ) 4

 ...................هورموني كه  -157

 .تواند محل توليد و اثر يكساني داشته باشد نمي ،شود در واكنش به آلودگي هوا ترشح مي) 1
 .دهد شود، ميزان كاروتنوئيدها در برگ را افزايش مي كاهش احتمال بذرافشاني هوا مي سبب) 2
 .افزايش دهددر همان گياه را  ها از هم فاصله گرفتن جفت سانتريولتواند تعداد دفعات  شود، مي ها توليد مي در ميوه) 3
 .شود ط طولي سلول نگهبان روزنه ميبب انبساس ،دهد را در پريسيكل افزايش مي ATPمصرف ) 4

 ، صحيح است؟نيستوابسته به ميتوز عمدتاً ها  چند مورد زير دربارة همة گياهاني كه رشد قطري آن -158

 .روند از بين مي ها ي آنها در طول سال تنها تعدادي از برگ) الف
 .شود يافت ميها  در آنهايي با هستة بزرگ و فاقد واكوئل  سلول) ب
 .يابند انتقال ميها  آن معدني در پوست ساقة مواد آلي برخالف مواد) ج
 .كنند هاي ريشة خود براي جذب آب استفاده مي از همة قسمت) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اي بـا ژنوتيـپ    هسلول دوهست توانند نمي، AaBbهاي حاصل از خودلقاحي يك گياه نخودفرنگي با ژنوتيپ  زادهاز چند درصد  -159
aaBB توليد كنند؟ 

1 (9
16 2 (7

16 3 (15
16 4 (1

16 

 »..............، nساختار پرسلولي ................  2nدر چرخة تناوب نسل، ساختار پرسلولي «است؟  نادرستكدام گزينه  -160

 .از تقسيم ميتوز سلولي حاصل شده است كه فاقد توانايي تقسيم ميوز است –همانند ) 1
 .هايي با توانايي تبديل انرژي نوري به انرژي شيميايي باشد تواند داراي سلول مي –برخالف ) 2
 .تواند براي مدتي به ساختار پرسلولي مرحلة قبلي خود وابستگي غذايي داشته باشد مي –مانند ه) 3
 .اند تقسيم ميوز حاصل شده واسطة بهكند كه  هايي را توليد مي سلول انتهاي چرخهدر  –برخالف ) 4
 
 

 است؟  نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير  -161
 ............شود  مي............ كند، همانند هورموني كه باعث  ها عمل مي ها مخالف ژيبرلين زني دانه نههورموني كه از نظر تأثير بر جوا

 . يابد هوازي كاهش مي در شرايط غرقابي و بي –ها  ريزش برگ) 1
 . يابد هاي محيطي افزايش مي در هنگام تنش –ها  تسريع و افزايش رسيدگي ميوه) 2
 . دهد هاي جانبي گياه را تحت تأثير قرار مي رشد جوانه –هاي سلولي  پذيري ديواره انعطاف) 3
 .ها را كنترل نمايد تواند در شرايطي سرعت رشد، سنتز پروتئين و انتقال يون مي –ها  سست شدن ميوه) 4

 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟ -162

 ..........................ي گرده قرار دارد،  اتاق دانه گردة كاج در درون ةبه طور حتم در تمام مدتي كه دان
 .زا وجود دارد ون هر آركگن، يك سلول تخمردر د) 1
 .كند گامتوفيت ماده بر روي اسپوروفيت زيست مي) 2
 .شود هاي ديپلوئيدي يافت مي در هر تخمك سلول) 3
 .شود رسيده تبديل مي ةگرد ةنارس به تدريج به دان ةگرد ةدان) 4

)گواه(آزمون شاهد رشد و نمو گياهان  +توليدمثل گياهان 
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 .......................  آورد كه وجود مي زندگي خود گامتوفيتي را به ةدر چرخ. تكثير شود ....................... هر گياهي كه بتواند از طريق -163
 .شود  كه در سطح زيرين آن ساختارهاي جنسي چند سلولي يافت مي -تغيير شكل يافته ةساق) 1
 .ضمائم برگ مانند دارد -اند خصص نيافتهت يهايي كه براي توليدمثل رويش بخش) 2
 .كند مواد غذايي را براي اسپوروفيت جديد تأمين مي -دانه) 3
 .به اسپوروفيت بالغ وابسته است -پيوند زدن) 4

 بيان شده است؟  نادرسترو، كدام عبارت  با توجه به شكل روبه -164
 . هايي با دو مجموعه كروموزوم دارد ، سلول4همانند بخش  1بخش ) 1
 . شود زني از زير خاك خارج مي ، پس از جوانه1همانند بخش  3بخش ) 2
 . شود ، جزئي از اسپوروفيت جديد محسوب مي4برخالف بخش  2بخش ) 3
 . دهد زني دانه را نشان مي ، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش  3بخش ) 4

 .نيز دخالت دارد. . . . شود، در  مي. . . . هر هورمون گياهي كه  -165
 ها خفتگي دانه –ها  هاي جانبي ساقه مانع رشد جوانه) 1
 هاي گياه باز شدن روزنه -ها زني دانه مانع رشد و جوانه) 2
 ها به سمت نور خميدگي گياهچه –ها  باعث تسريع رسيدگي ميوه) 3
 ي گياه طويل شدن ساقه –ها ممكن  به كمك آن، جذب آب و امالح براي قلمه) 4

 نخود، درست است؟ ةروياني در يك تخمك تازه بارور شد ةكيس ةهاي در برگيرند سلول ةچند مورد، دربار -166

 .كنند طور كامل مصرف مي آلبومن را به -الف
 .خود هر دو الل يك ژن را دارند ةدر هست -ب
 .سازند در شرايطي ساختارهاي چهار كروماتيدي مي -ج
 .نمايند مي با تشكيل يك بخش ويژه، رويان را به گياه مادر متصل -د
1( 1 2( 2 3 (3 4 (4 

 .است. . . . دارند، اسپوروفيت . . . . گياهاني كه  ةدر هم -167
  جوان براي مدتي به گامتوفيت وابسته -زير زميني ةساق) 1
 تر از گامتوفيت بالغ كوچك -هاي غير فعال حركت) 2
   گامتوفيت ةبالغ تغذيه كنند -رشد پسين) 3
 توفيت وابستهجديد به گام -گوشتي ةريش) 4

 .............گياه بنت قنسول  -168
 .باشد علفي مي ةبرخالف زنبق، از گياهان چند سال) 1
 .هاي آبي دارد هاي خود روزنه برخالف گندم، در انتهاي برگ) 2
 .تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد فرنگي، مي همانند گوجه) 3
 .سه بخش متمايز داردخود،  ةهمانند نرگس زرد، در برش عرضي ساق) 4

 ……تواند  ، مي……گياه  -169
  .به روش غيرجنسي توليدمثل نمايد -اركيده همانند برگ بيدي) 1
 .افشاني، تكثير شود فقط از طريق گرده -چمن همانند بيد) 2
  .مقادير فراواني گرده توليد كند -ادريسي برخالف بلوط) 3
 .به روش رويشي تكثير يابد -سرخس برخالف خزه) 4

 ...........گياهان چوبي،  همة ةساق رد -170
  .پوست وجود دارد ةدو نوع مريستم پسين در منطق) 1
 .هر سلول گياهي بالغ توانايي توليد كالوس را دارد) 2
  .باشد ضخامت آبكش پسين بيش از چوب پسين مي) 3
 .باشند هاي رأسي فاقد واكوئل مي گروهي از سلول) 4
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27دماي گاز كاملي را از اگر  -171 C  327به C ،شود؟ سرعت صوت در آن چند برابر مي برسانيم 

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

بـه   هـا  آندر مقابل  400Hzبا بسامد را دياپازوني  .دو انتها باز است Dيك انتها باز و لولة  Cو  A ،Bهاي  لولهشكل زير  در -172

400m صــوتآورد؟  را به تشديد درمي ها درون كدام لوله هواياين دياپازون  .يمآور ينوسان درم
(v )

s
  

1 (A ،B ،C  
2 (A ،B ،D 
3 (A ،C ،D 
4 (C ،D 
 
 
 
 

جاورش چند برابـر حـالتي   شكم م ازفاصلة بين يك گره  ،است 3ها برابر  كه تعداد گره هنگامي ،باز در يك لولة صوتي يك انتها -173
 است؟ 4 با ها برابر شكمتعداد است كه 

1 (3
4 2 (5

7 3 (4
3 4 (7

5 
 زير صحيح است؟  هاي هگزين يك از كدام -174

 .سامدها تقريباً ثابت استآستانة شنوايي در همة بصوت تراز شدت ) 1
 .شدت صوت آستانة دردناكي ثابت است ،با تغيير بسامد) 2
 .هرتز است 1000آستانة شنوايي گوش سالم در بسامد  ،شدت صوت مبنا) 3
 .شود كنيم دو برابر مي بلندي صدايي كه احساس مياگر شدت صوتي دو برابر شود ) 4

2شدت اولية صوت چند . شود برابر مي 5صوت برابر كنيم، تراز شدت  16اگر شدت صوتي را  -175
W

m
12بوده است؟  

0 210 W
(I )

m

  

1 (121 102
  2 (1210  3 (122 10 4 (124 10 

اگـر   .قـرار دارنـد   S صـوت اي  هاي مشخصي از منبـع نقطـه   هايي هستند كه در فاصله قسمتي از كره Nو  Mشكل زير در  -176
ژول  18ثانيـه،   2در مدت زمـان   Mو انرژي صوتي رسيده به سطح  M 23cmو مساحت سطح  N ،26cmسطح  مساحت

بـل اسـت؟    دسي چند Nثانيه باشد، تراز شدت صوت روي سطح  3در مدت زمان  Nتر از انرژي صوتي رسيده به سطح  بيش
)12

0 210 3 0 5W
I ,log /

m

  و اتالف انرژي ناچيز است(. 

1 (185 2 (150 
3 (120 4 (165 

  دقيقه 15: وقت پيشنهادي  هاي صوتيموج
   133تا  113هاي  صفحه: دانشگاهي فيزيك پيش

A

25 cm

75 cm

B

C

65 cm

D

150 cm

N

M
R

S

R2
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بـا بسـامد    يكنيـد كـه دياپـازون    مشاهده مـي را باز صوتي با دو انتهاي يك لولة  مقابلدر شكل  -177
900Hz هاي زير صـداي دياپـازون در    حالت يك از در كدام .نوسان درآمده است در مقابل لوله به

360mسرعت صوت در هواي داخل لوله (؟ شود نميداخل لوله تشديد 

s
 .)است 

 .بكاهيممتر از طول لوله  سانتي 20) 1
 .بريم متر در آب فرو مي سانتي 30لوله را ) 2
 .بنديم پايين لوله را مي انتهاي) 3
 .بنديم متر از طول لوله را كاهش داده و انتهاي آن را مي سانتي 10) 4

در مدت يك ثانيـه برابـر    25cm، انرژي رسيده به ميكروفوني به مساحت سطح اي نقطه چشمة صوتاز يك متري  5  در فاصلة -178
2 J 3( ؟باشد چند وات مياي  نقطهتوان چشمة صوت  .است و اتالف انرژي نداريم(.  

1 (/ 21 2 10  2 (/ 41 2 10  3 (62 10  4 (/1 2  
براي آن برابر كنيم، تراز شدت صوت  8برابر و فاصلة شنونده تا چشمة صوت را  4زمان  مد يك موج صوتي را هماگر دامنه و بسا -179

2يابد؟  بل افزايش مي شنونده چند دسي 0 3(log / )  

1 (6  2 (12  3 (42  4 (24  
. باشـد  هرتز مـي  250اي  بستهيك انتها پنجم لولة  هماهنگهرتز و بسامد  300بازي دو انتها بسامد هماهنگ سوم لولة صوتي  -180

 ز است؟بسامد صوت اصلي لولة جديد چند هرت ،هم متصل كنيم هاگر دو لوله را ب

1 (25  2 (50  3 (100  4 (200  

 
 

 .خواهد بود ............سمت  بهسيم  AAشارش خالص بارهاي منفي از مقطع باشد، ............ اگر  مقابلدر شكل  -181

1( M NV Vراست ،  
2 (M NV Vراست ، 
3 (M NV Vچپ ،   
4 (M NV Vراست ، 

2صورت  به SIدر  tمبدأ زمان تا لحظة  ازسيم قطعه عبوري از مقطع يك خالص معادلة بار  -182 4q t t   يك از  كدام .باشد مي
 .)دما ثابت است(هاي زير صحيح است؟  گزينه

tدر لحظة ) 1 s4 شود جهت شارش بارها در سيم عوض مي.   
tدر لحظة ) 2 s4 استبرابر صفر عبوري از سيم  جريان. 
tسيم در لحظات  دو سربزرگي اختالف پتانسيل ) 3 0  وt s4 برابر است.  
 .جهت جريان در سيم با گذشت زمان ثابت است) 4

1m

f 900Hz

  دقيقه 30:  )گواه+ هاي طراحي  سؤال( وقت پيشنهادي جريان الكتريكي
   76تا  57هاي  صفحه: 1فيزيك /  64تا  49هاي  صفحه: 3فيزيك 

M N

A

A´
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 ؟نيستدرست  هاي زير گزينه يك از كدام -183

 .شود بر اثر تغيير دما به عنوان كميت دماسنجي استفاده مي هاي مقاومتي از تغيير مقاومت الكتريكي در دماسنج) 1
 .شود هاي مقاومتي معموال از پالتين استفاده مي در دماسنج) 2
 .كنند هاي باال مورد نياز است، استفاده مي چنين توان اي در جاهايي كه به مقاومت پايين بسيار دقيق و هم هاي پيچه از مقاومت) 3
 .يابد جريان عبوري از مقاومت كاهش مي با افزايش دما در ولتاژ ثابت رسانا استفاده شود، قاومتي از نيماگر در يك دماسنج م) 4

3اگر . كند از آن عبور مي 2Aايم و جريان  معين وصل كرده اختالف پتانسيليك سيم رسانا را به دو سر  -184
ده و طول سيم را بري 4

خودش تا بزنيم و سيم را مجدداً به همان اخـتالف پتانسـيل متصـل كنـيم،      يمانده را از وسط رو جدا كرده و سپس طول باقي
 .)دما ثابت است( جريان عبوري از سيم چند آمپر خواهد شد؟

1 (32  2 (1
8  3 (16

3  4 (16  

36چگالي  سيم به هبه يك قطع -185 g

cm
20ت مقطع حو مسا  4/ mm اگـر   .دهيم ژول گرما مي 90سلسيوسة صفر درج، در دماي

78مقاومت ويژة سيم در دماي صفر درجة سلسيوس  10 .m     3 نو ضريب دمـايي مقاومـت ويـژة آ 15 10 K    ،باشـد
500(كند؟  مقاومت سيم چند اُهم تغيير مي J

kg C



 )گرماي ويژة سيم

1 (2
3  2 (1

80  3 (1
8  4( 3

4  
 ؟هستند ها يك از انواع اصلي مقاومت كدام ،ترتيب از راست به چپ به» ب«و » الف«هاي  شكل -186

   اي، تركيبي پيچه) 1
   اي تركيبي، پيچه) 2
   اي اي، پيچه پيچه) 3
  تركيبي، تركيبي) 4
 

 چنـد آمپـر اسـت؟    ،از مدارممكن و حداقل جريان عبوري  ردااز مممكن تفاوت بين حداكثر جريان عبوري  ،در مدار شكل زير -187
 .)آل است آمپرسنج ايده(

1 (/0 048 
2 (/0 06  
3 (/0 04  
4 (/0 02 
 

، چهار برابـر افـت پتانسـيل در    Rدو سر مقاومت الكتريكي اختالف پتانسيل  ،در مدار شكل زير -188
 چند اُهم است؟ Rآمپر باشد،  3اگر جريان عبوري از مدار . باشد باتري مي

1 (2/3 2 (8/4 
3 (/2 4 4 (4 

ε 12V

r

R

 )الف( )ب(

اول) (لايرقم سبز
ساه

قهوهاي

A

ε 24Vو r

عددلايرهنگ

1

5

قهوهاي

سبز

ساه
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كنـد، در   دهد يك ولت تغيير مي آل نشان مي سنج ايده عددي كه ولتافزايش دهيم،  3ا ر Rاگر مقاومت  ،در مدار شكل زير -189
 يابد؟ عبوري از مدار چند آمپر كاهش مي اين صورت جريان

1 (3
2   

2 (1
3  

3 (1  
4 (2 

0qبار نسيل الكتريكي در مدار شكل زير انرژي پتا -190  در نقاط ،A  وB ترتيب  بهAU  وBU اگر . استB AU U   ،باشـد
 ها صحيح است؟ ايسة نيروي محركة باتريكدام گزينه در مورد جهت جريان و مق

1ساعتگرد، ) 1 2    
1پادساعتگرد، ) 2 2   
2پادساعتگرد، ) 3 1    
2ساعتگرد، ) 4 1    
 
 

متـر   سـانتي  10اي به شعاع  تشكيل شده كه به صورت يك اليه دور استوانه 2mmمقطع  دور سيم مسي به قطر 100اي از  پيچه -191
8سيم پيچيده شده تقريباً چند اهم است؟  مقاومت الكتريكي. پيچيده شده است

1 مس   7 10( / .m)      

1 (17/0 2 (34/0 3 (17 4 (34 
,L)هـا  قطر يكسان دارند و به ترتيب از راست به چپ مقاومت ويـژه و طـول آن  AوC،Bهاي فلزي سيم -192 ) ،0 5(L, / )  و

2 1 5( L, / ) ها كدام رابطه بين مقاومت سيم. باشد مي(R)درست است؟ 
1(A C C BR R ,R R 3 2 2( B A A CR R , R R 6 3 
3 (A C B CR R ,R R 3 2 4( A B C AR R , R R 6 3 

20مقاومت يك سيم مسي در دماي  -193 C  40برابر كند و در اثر افزايش دما، مقاومـت  ي عبور مياز سيم جريان الكتريك. است
46الكتريكي آن به  8/  10دماي سيم در اين حالت، چند درجة سلسيوس شده است؟. رسدمي 0068( / )

K
    

1 (5/22 2 (25  3 (5/37 4 (45 
اگر چگـالي مـس و آلومينيـوم    . اند ومت الكتريكي مساويدو سيم هم طول مسي و آلومينيومي، در يك دماي معين، داراي مقا -194

39ترتيب  به g

cm
32و   7 g

/
cm

1و مقاومت ويژة مس  
برابر مقاومت ويژة آلومينيوم باشد، جرم سيم آلومينيومي چنـد برابـر    2

 جرم سيم مسي است؟
1( 3

5 2( 4
5 

3( 5
4 4( 5

3 

 

)گواه(آزمون شاهد  جريان الكتريكي

مس

ε

r1

1

ε

r2

2

R

B

A

ε 4V

r1

1

1Ω

ε 8V

r2

2

2Ω

R V
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نيروي محركـة مولـد و مقاومـت    . گذرد، مطابق شكل است نمودار تغييرات ولتاژ دو سر يك مولد برحسب جرياني كه از آن مي -195
  ؟مطابق كدام گزينه استترتيب  دروني آن به

1(V7 0/و 57  
2(V7  1و

3  
3(V12  0/و 3 
4(V12  1/و 25 

مقاومت درونـي  . استزير گذرد، مطابق شكل  ها مي بر حسب شدت جرياني كه از آن Bو  Aهاي ولتاژ دو سر مولد نمودار تغيير -196
  است؟ Aدروني مولد  چند برابر مقاومت Bمولد 

1 (1 2 (2 

3(1
2 4 (10 

 متـر  دهيم، تا ولت به چند اهم كاهشتقريباً مقاومت رئوستا را . است 20در مدار مقابل، مقاومتي از رئوستا كه در مدار است،  -197
1آل  ايده

    دهد؟ اوليه را نشان  مقدار 2
1 (6/1 
2 (16 
3 (6/0 
4 (6 

. كنـد  آن عبور مـي  آمپر از 2/0بنديم و جريان  مي Rاست به مقاومت  rولت را كه مقاومت داخلي آن  6 ةمنبعي به نيروي محرك -198
1افت پتانسيل در مقاومت داخلي 

 چند اهم است؟ Rمقاومت . خارجي است مقاومتافت پتانسيل در  9
1 (3 2 (27 3 (24 4 (30 

را تغيير دهيم به طوري كـه   Rاگر مقاومت. دهد آمپر را نشان مي 4آل  ولت و آمپرسنج ايده 40آل  سنج ايده در شكل زير ولت -199
   دهد؟ چند آمپر را نشان ميآل  ايدهولت را نشان دهد، آمپرسنج  36سنج  ولت

1 (6 
2 (4 
3 (8 
4 (2 

 آل، عدد صفر را نشان دهد؟  سنج ايده چند اهم شود تا ولت Rرو، مقاومت  در مدار روبه -200
1( 25/1  
2( 5/1  
3( 5/2  
4( 3 
 

4

7

12

I(A)

V(V)

10

20

I(A)

V(V)

A

B

V
r 2Ω

ε
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شـود، در ايـن صـورت ضـريب      مي (B)شفافوارد محيط  (A)شفافدهد كه از محيط  مسير پرتو نوري را نشان مي زيرشكل  -201
افتد كه نـور از محـيط    ميو بازتاب كلي زماني اتفاق  است............... تر از ضريب شكست محيط  بزرگ. ..............شكست محيط 

 .به سطح جدايي دو محيط بتابد............... 
1( A ،B ،A  2 (B ،A ،B  
3( A ،B ،B  4 (B ،A ،A  

ضريب شكست محيط  .يابد ميدرصد افزايش  20بزرگي سرعت آن  و شود مي) 2(شفاف وارد محيط ) 1(شفاف از محيط  يپرتوي -202
 است؟) 2(چند برابر ضريب شكست محيط ) 1(

1 (6
5  2 (5

4  3 (4
5  4 (5

6  

BR 2Aو  ARهاي  با شعاع مقطع Bو  Aاي شكل  دو ظرف استوانه -203 B(R R ) ـر شـده   يتا ارتفاعانـد  مشخص از آب پ .
. بيند باالتر مي 12cmرا  Bباالتر و كف ظرف  8cmرا  Aكند و كف ظرف  طور تقريباً عمود بر كف دو ظرف نگاه مي به يشخص

 متر باالتر خواهد ديد؟ را چند سانتي Aبريزيم، در اين حالت شخص كف ظرف  Aرا در ظرف  Bاگر تمام آب ظرف 
1 (56  2 (11  3 (20  4 (4  

 .تابـد  به مركز وجه باالي مكعب مي 45با زاوية تابش از هوا  SIدر اختيار داريم، پرتو نور  20cm تيغة مكعب شكلي به ضلع -204
چنــد ثانيــه اســت؟  ،كشــد تــا نــور از تيغــه خــارج شــود كــه طــول مــي باشــد، زمــاني 2اگــر ضــريب شكســت تيغــه 

8
1 هوا 3 10 m

(n ,c )
s

    

1 (83 109
  2 (74 6 10   

3 (94 6 10 4 (94 6 109
  

 است؟ نشدههاي زير مسير پرتو نور در برخورد با عدسي درست رسم  يك از گزينه در كدام -205

1( 
F

 2 (
F

 3 (
F

 4 (
F2F2

 

2و  10dترتيب برابر  اگرا مشترك است و توان دو عدسي بهمحور اصلي دو عدسي همگرا و و زيردر شكل  -206 5/ d اگر در . است
 متر است؟ فاصلة دو عدسي از يكديگر چند سانتيها بر هم منطبق باشند،  فاصلة بين دو عدسي كانون آن

1 (50  
2 (65  
3 (68  
4 (55  
 

  دقيقه 30: )گواه+ هاي طراحي  سؤال(وقت پيشنهادي  شكست نور
  146تا  106هاي  صفحه:1فيزيك

S

I

A

B
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 30متـري عدسـي تـا فاصـلة      سانتي 40روي محور اصلي از فاصلة  اي را هنقط. است ديوپتر 4 با توان يك عدسي همگرا برابر -207
 كند؟ فاصلة بين نقطه تا تصوير آن چگونه تغيير مي .كنيم جا مي همتري عدسي جاب سانتي

 .يابد سپس افزايش مي ،ابتدا كاهش) 2 .يابد پيوسته كاهش مي) 1
 .يابد سپس كاهش مي ،ابتدا افزايش) 4 .يابد پيوسته افزايش مي) 3

ء را حـداكثر   شـي  .دهـد  ل ميياز آن قرار دارد، تصويري تشك 2fصلة از شيئي كه در فا fكانوني   يك عدسي همگرا به فاصلة -208
 در حالت اول شود؟ طول تصويربرابر  2در اين حالت  طول تصويرقدر به عدسي نزديك كنيم تا  چه

1 (f  2 (f
2
3  3 (f

1
2  4 (f

3
2  

متري از عدسي قـرار   سانتي 5و در فاصلة  20cmعمود بر محور اصلي يك عدسي همگرا با فاصلة كانوني  9cmطول  جسمي به -209
 متر است؟ تفاوت طول تصوير و جسم در اين حالت چند سانتي. دارد

1 (6  2 (7  3 (5
3  4 (3  

نمـايي   بزرگ ،ئي نزديك كنيميبه عدسي شكمي عدسي چشمي و شيئي، جسم را  مكاندر يك ميكروسكوپ اگر با ثابت ماندن  -210
 كند؟ ترتيب از راست به چپ چه تغييري مي عدسي شيئي بهو عدسي چشمي 

  .يابد يابد، افزايش مي افزايش مي) 2  .يابد يابد، كاهش مي افزايش مي) 1
 .يابد يابد، كاهش مي كاهش مي) 4 .يابد يابد، افزايش مي كاهش مي) 3
 
 

سـرعت نـور در   . شـود مي) 3( و سپس وارد محيط شفاف) 2(وارد محيط شفاف ) 1(محيط شفاف  ازمطابق شكل زير پرتو نوري  -211
  است؟  ) 1(چند برابر سرعت نور در محيط ) 3(محيط 

1(3
2 2 (2

2 

3(3
2 4 (2

3 

است،  2nدر محيط دوم كه ضريب شكست آن  Bبه نقطة  1nمحيطي به ضريب شكست  در Aدر شكل زير پرتو نوري از نقطة  -212
AIاگر . رسدمي IB L   1و سرعت نور در محيط اول برابرv  باشد، زمان رسيدن نور ازA  تاB كدام است؟ 

1 (nL
( )

v n
2

1 1
1 2 (nL

( )
v n

1
1 2

1 

3 (nL
( )

v n
2

1 1

2 1 4 (nL
( )

v n
1

1 2

2 1 

 

)گواه(آزمون شاهد شكست نور
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2nوارد منشوري كه ضريب شكست آن  ABمطابق شكل زير پرتو نوري عمود بر وجه  -213  شود و در ادامة مسـير از   است، مي
 زاوية انحراف اين پرتو نسبت به جهت اوليه چند درجه است؟. شود هاي منشور وارد هوا مي وجه يكي از

1( 40 
2( 90 
3( 100 
4( 160 

از تيغـه خـارج   Aنقطـة تابـد و در   مـي 3cmبه ضخامت اي شيشه تيغةبه سطح يك 45تابشية با زاوSIدر شكل زير، پرتو -214
)اي ضريب شكست تيغـة شيشـه  2(متر است؟  چند سانتيABاز شيشه خارج شود، Bنقطة در SIاگر راستاي . شود مي

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

در ايـن  . تر از نصف فاصلة كانوني عدسـي اسـت  لة جسم تا عدسي كمجسمي كوچك مقابل يك عدسي همگرا قرار دارد و فاص -215
  شود؟   حالت تصوير در كجا تشكيل مي

 كانوني ةداخل فاصل) 4 روي كانون) F2 3دورتر از ) F2 2و  Fبين ) 1
كنـيم تـا   جا مي را جابه 20cmبين شيء و پرده يك عدسي به فاصلة كانوني . رده قرار دارداز يك پ 90cmيك شيء به فاصلة  -216

  متر است؟در اين حالت، فاصلة عدسي از پرده چند سانتي. تري از شيء روي پرده تشكيل شودتصوير بزرگ
1 (20 2 (40 3(50 4 (60 

  نمايي عدسي كدام است؟ بزرگ. برابر فاصلة كانوني است kي در يك عدسي واگرا فاصلة تصوير تا عدس -217

1(  k1  2( k1  3( 
k

1 4 (
k 

1
1 

برابر فاصلة كانوني آن باشد، فاصلة بين جسم و تصـوير   nاگر فاصلة جسم تا عدسي . جسمي مقابل يك عدسي واگرا قرار دارد -218
  چند برابر فاصلة كانوني است؟

1 (n(n )

n

2
1



 2 (n(n )

n

2
1



 3 (n

n

2

1 4 (n

n

2

1 

از  fبـه فاصـلة   2fاگر در يك بازة زماني معين، جسـم از فاصـلة  . شود ميجسمي با سرعت ثابت به يك عدسي واگرا نزديك  -219
 .)فاصلة كانوني عدسي است f(كند؟  عدسي تغيير مكان بدهد، در اين بازة زماني، تصوير چگونه حركت مي

 .شود تُندشونده از عدسي دور مي )2 .شود يكُندشونده از عدسي دور م )1
 .شود تُندشونده به عدسي نزديك مي )4 .شود كُندشونده به عدسي نزديك مي )3

متر به مـوازات محـور    رنگ به پهناي يك سانتي يك دسته پرتو تك. اي قرار دارد يك عدسي واگرا، در فاصلة يك متري از پرده -220
. دهـد  متر روي پرده تشـكيل مـي   سانتي 6ا از عدسي خارج شده و لكة نوراني به قطر صورت واگر تابد و به اصلي بر عدسي مي

 توان اين عدسي چند ديوپتر است؟ 
1( 4+ 2( 4- 3( 5+ 4( 5- 



 23 :ةصفح  شيمي -اسفند 4 –» 5«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

 

 درست است؟  كدام گزينه -221

 .تقريبي يك محلول را اندازه گرفت pHتوان  باز نمي –با كمك شناساگرهاي اسيد ) 1
 .آيد ال به رنگ سرخ در ميقزرد و در مجاورت پرت ،كاغذي سير شده با متيل سرخ در مجاورت صابون نوار) 2
Hغلظت يون گيري هاي دقيقي براي اندازه روش) 3 O3  كنيم وجود ندارد، به همين دليل از شناساگرها استفاده مي. 
 .آيد در ميارغواني دي به رنگ يفنول فتالئين در محلول اس) 4

 است؟ نادرستكدام يك از مطالب زير  -222

 .شوند طور كامل يونيده نمي ها درآب به هيچ يك از آمين) 1
 .ها، توانايي تشكيل پيوند هيدروژني دارند ها مانند همة آمين سيدا همة كربوكسيليك) 2
 .تر است آمونيوم براي از دست دادن پروتون از اتيل آمونيوم كم متيل تمايل دي) 3
 .اسيد مزدوج اتيل آمين پايدارتر از اسيد مزدوج متيل آمين است) 4

13 )بت يونش آبثا(wKدر يك نمونه آب خالص مقدار  -223 1 24 10 (mol.L )  دماي ايـن آب  . گيري شده است اندازه ..............
25از  C  3غلظت يون  ،آن بوده و در.............. و خاصيت آن در اين دماH O ...................مول بر ليتر است . 

6/برابر  –خنثي  –باالتر ) 710 2بيشتر از –اسيدي  –باالتر ) 1 52 10 
6/برابر  –خنثي  –تر  ينپاي) 710 4كمتر از  –بازي  –تر  ينپاي) 3 52 10 

224- pH  محلول اسيد ضعيفHA  مول بر ليتر، يك واحد بيشتر از  2با غلظتpH  محلولي ازHCl  0با غلظت مول بر ليتر  /5
3 درصد يونش اسيد ضعيف به تقريب چقدر است؟. است 0 5 5 0 7(log / , log / )  

1 (2 2 (5/2 3 (3 4 (5/3 
 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -225

25كه دما  در صورتي(در شرايط استاندارد ترموديناميكي  wKمقدار ) آ C تر از مقدار آن در شرايط  بيش )باشدSTP است. 
 .ترين كربوكسيليك اسيد است بوكسيليك اسيد ناپايدارتر از باز مزدوج سادهباز مزدوج آشناترين كر) ب
1محلولي كه در آن ) پ 1

3 10[H O ] mol.L    آيد در مي سرخاست، در متيل سرخ و آب كلم سرخ به رنگ. 
6مولي نسبت به جوهر مورچه به اندازة جرم  وجود دارداسيدي كه در تمشك  كربوكسيليك) ت 4C H تر است سنگين. 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 حـدودا محلول حاصل  pH. رسانيم ليتر مي ميلي 200گرم سديم هيدروكسيد خالص را در مقداري آب حل نموده و حجم آن را به  4 -226
0محلول  pHبرابر چند  15درصد است؟  2با يونش  HFموالر  /05 0 7 23 16 1(log / ,Na ,O ,H : g.mol )    

1 (/0 2 2 (5 3 (/4 57 4 (/13 7 
2، برابر HAليتر از اسيد  ميلي 800غلظت يون هيدرونيوم در محلولي به حجم  -227 14 5 10/ mol.L  اگـر  . استaK   برابـر

29 10  باشد، براي خنثي كردن كاملHA  11 داريم؟به چند گرم سديم هيدروكسيد نياز 16 23(H ,O ,Na :g.mol )   
1 (/0 72 2 (/4 32 3 (/2 16 4 (/1 08 

 هاو بازهااسيد
دقيقه 10: وقت پيشنهادي 82تا  70 هاي صفحه: دانشگاهي شيمي پيش
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 است؟ نادرست گزينهكدام  -228

 .اتانوات استه فلوئوروبتري نسبت  كم bKكلرواتانوات داراي  دي) 1
 .دهد تري نشان مي پروپانوات نسبت به متانوات براي گرفتن پروتون تمايل بيش) 2
 .ناپايدارتر است اسيد  كلرواتانوئيكباز مزدوج اسيد از  باز مزدوج برمواتانوئيك) 3
XCH) اسيد داراي يك هالوژن در اتانوئيك) 4 COOH)2پايدارتر استايش يابد، باز مزدوج حاصل ، هر چه عدد اتمي هالوژن افز. 

در  aKنمودار براي مقايسة كدام  ،هاي زير جايگزين شود اتم ،آنگروه متيل هاي  جاي هيدروژن اسيد به اگر در فرمول اتانوئيك -229
3 ؟درست است dو  a ،b ،cهاي  حالت 2 2 3a) Cl b) Br ,Cl c) Cl ,F d) F 

1(    

K

a b c d

a

 2 (
a b c d

Ka

 

3( 
a b c d

Ka

 4 (
a b c d

Ka

 
 

2مقداري  -230 5N O  25در دماي  آب  مقداريرا در C168، سپس به محلول حاصل مقدار ايم حل كرده و به حجم دو ليتر رسانده 
2مقـدار   .شد 11ر محلول نهايي براب pH ،پس از انجام واكنش. كرديم گرم پتاسيم هيدروكسيد اضافه ميلي 5N O    چنـد گـرم

114بوده است؟ 16 39 1(N ,O ,K ,H :g.mol )    
1 (/0 0108 2 (/0 0216 3 (/0 054 4 (/0 0324 
 
 
 

 است؟ نادرستكدام عبارت  -231
 .دهند هاي حجمي معيني با هم واكنش مي گازها با نسبت ،در دما و فشار ثابت) 1
 .دارند يدما و فشار يكسان، يك مول از گازهاي مختلف حجم ثابت و برابر در) 2
)اتمسفر  1و فشار  C273دماي ) 3 mmHg)760 شرايط استاندارد  به(STP) معروف است. 
22/هر مول گاز، حجمي برابر با  STPدر شرايط ) 4  .كند را اشغال ميليتر  4

 زير درست است؟ هاي گزينهكدام يك از  -232
 .تر است پراكسيد مناسب ليتيم جاي هيدروكسيد به ها استفاده از ليتيمفضاپيما براي تصفية هواي درون) 1
 .برند كار مي  كننده به كربن را به عنوان محدود ،در صنعت براي توليد آهن از سنگ معدن آن) 2
 .دست آورد مونواكسيد و هيدروژن به توان از واكنش گازهاي كربن اتانول را مي) 3
 .دست آورد توان از واكنش سيليسيم تتراكلريد مايع و منيزيم خالص به يسيليسيم خالص را م) 4

ترموديناميك شيميايي+هاي شيميايي و استوكيومتريواكنش
دقيقه 20: وقت پيشنهادي 57تا  24هاي  صفحه: 3شيمي 
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 ؟نيستشده، براي كامل كردن عبارت زير مناسب   هاي بيان كدام يك از عبارت -233

دو  2Aجـرم مـولي گـاز    : ..................(ان گفتتو است، بنابراين مي 2Bبرابر حجم گاز  2A ،2جم گاز حدر دما و فشار ثابت، «
 »).است 2Bبرابر گاز 

 .است 2Bهاي گاز  برابر تعداد مول 2A ،2هاي گاز  مول تعداد) آ
2برابر  2Bبه  2Aنسبت جرم گاز ) ب

 .است 2
 .است 2Aبرابر گاز  2B ،2هاي گاز  تعداد مولكول) پ
1برابر  2Aبه  2Bنسبت چگالي گاز ) ت

 .است 2
 پ  –ب ) 4 پ – آ) 3 ت –ب ) 2 ت – آ) 1

1برابر  در شرايطي اگر چگالي گاز اكسيژن -234 6 g
/

L
كسيد، ا ليتر گاز نيتروژن مونو 5براي تهيه  ،در همين شرايط در واكنش زير و باشد 

114بازده درصدي واكنش كدام است؟داشته باشيم، گرم آمونياك نياز  5/8به  1 16(N , H ,O : g.mol )   

3 2 24 5 4 6NH (g) O (g) NO(g) H O(g)   
1 (%75 2 (%15 3 (%50 4 (%10 

 ةبـازد ( تجزيـه شـده اسـت؟    3NaNاكسيد هوا جذب شود، چنـد گـرم    گرم كربن دي 66اگر در فرآيند پر شدن كيسة هوا  -235
 .)فرض كنيد %100ها را  درصدي تمام واكنش

114 12 16 23(N , C ,O ,Na :g.mol )    
1 (5/97 2 (43 3 (65 4 (130 

 ؟دان نشدهدرستي بيان   موارد بهمورد يا كدام  -236

 .خورد در واكنش توليد آهن از سنگ معدن آن سه حالت فيزيكي مختلف به چشم مي) آ
 .ها به دليل واكنش مولد گاز است هاي كيسة هوا، انبساط سريع گاز درون كيسه در واكنش) ب
 .كلريد در آب با آزاد شدن گرما همراه است واكنش تجزية نيتروگليسرين همانند انحالل كلسيم) پ
 .توان هر سه نوع حركت گرمايي را ديد ة گازها ميدر هم) ت
 »ت«و » ب«) 4 »پ«) 3 »ب«و » آ«) 2 »ب«) 1

 كدام گزينه درست است؟ -237

 .همواره افزايش نسبت سوخت به اكسيژن استبهترين راه بهسوزي موتور، ) 1
 .است 9به  1ت به اكسيژن خهنگام روشن كردن موتور نسبت مولي سو) 2
 .باشد مي هكننداكسيژن واكنش دهنده محدود ،ماشين دن موتورهنگام درجا كار كر) 3
 .ماند سوخت به صورت اضافي باقي ميمقدار ترين  بيشحالتي است كه روشن كردن موتور،  هنگام) 4

 عبارت كدام گزينه درست است؟ -238

 .استتوزيع انرژي جنبشي بين ذرات سازندة يك ماده، يكسان ) 1
 .است C80آب با دماي  g1تر از ميانگين انرژي جنبشي در  بيشC75گرم آب با دماي  1000ميانگين انرژي جنبشي در ) 2
Eهوا،  وليد سديم هيدروژن كربنات در كيسةدر واكنش ت) 3 H   است. 
 .شود ا گذر زمان سطح انرژي دروني دستخوش تغييراتي ميدر يك سامانة ايزوله ب) 4



 26 :ةصفح  شيمي -اسفند 4 –» 5«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 كدام گزاره زير درست است؟ -239

CO(g)در واكنش ) 1 O (g) CO (g) q2 22 2    در فشار ثابت در يك پيستون روان رابطةE H   برقرار است. 
 .خواهد بودتر  آن جسم بيشتغيير دماي همواره تر باشد،  هرچه ظرفيت گرمايي ويژه يك جسم كم) 2
 .در انرژي گرمايي استدليل اختالف   و محيط به سامانهبين  مبادلة گرما) 3
 .شوند همواره خواصي كه به ازاي مقدار مشخصي از ماده هستند، خواص مقداري محسوب مي) 4

36اگر ظرفيت گرمايي مولي يك ماده  -240 9 J
/

mol. C
ـ      54ي افزايش دمـا راي باشد و ب  2 ةازدگـرم از ايـن مـاده بـه ان C   بـه

221 4/ J 112؟ تواند باشد ز داشته باشيم، اين ماده كدام ميانرژي نيا 16 1(C , O , H :g.mol )   

 پروپانول) 4 اتانول) 3 متانول) 2 آب) 1
2به صورت  Cو  A ،Bاگر رابطة ظرفيت گرمايي ويژه سه ماده  -241 3A B Cc c c    هـا بـه صـورت     و رابطه بين جـرم مـولي آن

2 3C B AM M M  هاي زير در مورد ظرفيت گرمايي مولي  باشد، آنگاه كدام يك از رابطه(C)  است؟ نادرستاين سه ماده 

1 (A CC C 2 (B AC C 3 (C BC C  4 (C BC C
4
3 

 يابد؟ كاهش مي اًقطع سامانهدر كدام مورد زير انرژي دروني  -242

 .يابد در طي انجام آن كاهش مي هاي گازي مول يك واكنش گرماگير كه تعداد) 1
 .يابد هاي گازي در طي انجام آن افزايش مي يك واكنش گرماگير كه تعداد مول) 2
 .يابد هاي گازي در طي انجام آن كاهش مي مول تعداديك واكنش گرماده كه ) 3
 .يابد هاي گازي در طي انجام آن افزايش مي مول تعداديك واكنش گرماده كه ) 4

 است؟ نادرستهاي زير  عبارت چند مورد از -243

 .گرم از آن است nظرفيت گرمايي ويژه  تر از اي بيش گرم از هر ماده 2nظرفيت گرمايي ويژه ) آ
 .الزم براي افزايش دماي يك مول آب خالص به اندازه يك درجه سلسيوس است گرمايمقدار  يك كالري) ب
 .ظرفيت گرمايي ويژه يك ماده به حالت فيزيكي آن بستگي ندارد) پ
ظرفيت گرمايي مـولي مـاده   همواره گاه  آن ،باشد Bتر از ظرفيت گرمايي ويژه ماده  بيش Aاگر ظرفيت گرمايي ويژه ماده ) ت
A از ظرفيت گرمايي مولي ماده  تر بيشB است. 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 منفي، صفر و مثبت است؟از راست به چپ ترتيب  در كدام گزينه آنتالپي استاندارد تشكيل مواد به -244

1 (C(s, ),H (g),CO (g)2 ــت2 ,C(s) 2  گرافيـ ),H O(g)2ــت ,C(s  گرافيــ   الماس     ,(
3 (C(s, ) ,H (g),C H (g)2 2 ,C(s) 4  الماس     2 ) ,O (l) ,CO (g)2 ــت2   گرافيــ

 صحيح است؟ گزينهكدام  -245

 .آنتالپي يك واكنش، كميتي شدتي است) 1
 .شود تري آزاد مي از اتن باالتر است، اما به ازاي سوختن هر مول اتن گرماي بيش اگر چه دماي شعله اتان) 2
NO2 ،H هاي گازي گونهدر ميان ) 3 O2 ،CH4  وO2،Hــكيل  .ماده مثبت است دو  تشـــ
 .تقريبا يكسان است pqو  H ،vqدر واكنش سوختن پروپين ) 4
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ها، كدام دو  با توجه به آن. برابر استطور ميانگين  بهجنبش ذرات  سرعت حركت وكه حاوي آب خالص هستند،  زيردر دو ظرف  -246
 است؟ نادرست عبارت

 .دماي آب در هر دو ظرف برابر است) آ
 .ظرفيت گرمايي آب در هر دو ظرف برابر است) ب
 .رون هر دو ظرف را مقايسه نمودتوان گرماي آب د مي) پ
 .ظرفيت گرمايي ويژه آب در هر دو ظرف برابر است) ت
 .نيستبه دليل مقداري بودن ظرفيت گرمايي مولي، اين ويژگي براي آب هر دو ظرف يكسان ) ث
 ، پب) 4 آ، پ) 3 ب، ث) 2 آ، ت) 1

كيلـوژول انـرژي    207در واكنش موازنه نشـدة زيـر    ،داردليتر حجم  8/2همراه با توليد مقداري از گاز كه در شرايط استاندارد  -247
H)11دربارة آن صحيح است؟  ها عبارتكدام . شود گرمايي آزاد مي g.mol ) 

2 3 2 2 2N O (g) H (g) N (g) H O(l)   

 .است 1656kJتغيير آنتالپي واكنش برابر ) آ
 .ها در واكنش موازنه شده برابر است ها و فرآورده ندهده مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش) ب
 .شود كيلوژول گرما آزاد مي 4/1725گرم گاز هيدروژن،  4/6 شدن مصرفبا ) پ
 .استكردن  نظر قابل صرف، )در دماي ثابت(سيلندر  –كار انجام شده توسط واكنش در سامانة پيستون ) ت
 پ و ت) 4 آ، ب و ت) 3 ب و پ) 2 آ و ب) 1

C)112 ت كدام گزينه درست است؟عبار -248 : g.mol )  

COو توليد گرماي حاصل از سوختن يك مول متانول در اكسيژن خالص ) 1 (g)2  وH O(g)2 نامند را آنتالپي استاندارد سوختن متانول مي. 
 . تر است ژول بيش 3/158گرماي سوختن يك گرم الماس در مقايسه با گرماي سوختن يك گرم گرافيت در اكسيژن خالص تقريباً به اندازه ) 2

/ kJ.mol )11 9  C(s,  )تشكيل المــاس(
 .تر از گرماي سوختن يك ليتر گاز اتان در همان شرايط است بيش STPگرماي سوختن يك ليتر گاز متان در شرايط ) 3
 .اكسيد برابر است آنتالپي استاندارد سوختن سديم با آنتالپي استاندارد تشكيل سديم) 4

 ؟استهاي زير صحيح  كدام يك از عبارت -249

 .آنتالپي استاندارد ذوب آن استتري از  آنتالپي استاندارد تبخير يك ماده همواره مقدار كم) 1
 .يك تركيب است قطعاً Bگاه  آن ،مخالف صفر باشد Bه داگر آنتالپي استاندارد تشكيل ما) 2

Hتغيير آنتالپي واكنش ) 3 (g) O (g) H O(l)2 2 2
1
2    ة دهنـد  ي اسـتاندارد سـوختن واكـنش   ورده و آنتـالپ اآنتالپي استاندارد تشـكيل فـر

H (g)2 دهد را نشان مي. 
 .گويند ماده مي  واكنش استاندارد تشكيل آن ،شود اش در حالت گازي تشكيل مي به واكنشي كه طي آن يك مول ماده از عنصرهاي سازنده) 4

Cاگر متوسط آنتالپي پيوند  -250 Cl ،330 لوژول بر مول باشد كيH  باشد؟ كيلوژول مي -1320كدام واكنش 
1 (CCl (g) C(g) Cl (g)4 22  2 (CCl (g) C(g) Cl(g)4 4  
3 (C(g) Cl(g) CCl (g)44  4 (C(g) Cl (g) CCl (g)2 42  

H
2
O

H
2
O

(1) (2)
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 است؟ نادرستلئون باردار دارد، كدام مطلب دربارة عنصري كه در هستة خود، فقط يك نوك -251

 .دهد تر عناصر واكنش مي به آساني با بيش) 1
 .آن است هاي هنگام واكنش فلزات قليايي با آب، شعلة ايجاد شده بر اثر آتش گرفتن مولكول) 2
 .ترين تركيب داراي اين عنصر است با آن، فراوان 16تركيب نخستين عنصر گروه ) 3
 .صرهاي گروه اول مشابهت داردبه لحاظ شيميايي به عن) 4

 است؟ نادرستزير  هاي عبارتچند مورد از  -252

 .شود به دليل پايين بودن نقطة ذوب گاليم، اين عنصر در دماي اتاق به حالت مايع ديده مي) آ
 .اي را براي عناصر پيشنهاد كرده بود بندي ويژه مندليف اولين كسي بود كه دسته) ب
 .بودمندليف قرار گرفتن عنصر تلور بعد از يد هاي جدول  نظمي يكي از بي) پ
 .تر است هاي آن بيش ها از شمار تناوب در جدول مندليف همانند جدول تناوبي امروزي شمار گروه) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 است؟آنها در حال پر شدن است، درست  5fاي از عناصر كه زير الية  كدام مطلب دربارة دسته -253

 .پذيري كمي دارند و فلزاتي براق هستند واكنشها  همانند النتانيد) 1
)اكتينيم نام اين دسته از عناصر از عنصر ) 2 At)89 گرفته شده است. 
 .ميليارد سال پايدار است 5/4هستة پايدارترين شكل مشهورترين عنصر اين دسته، نزديك به ) 3
 .تري برخوردار است ر همانند النتانيدها آرايش الكتروني نسبت به ساختار هسته از اهميت كاربردي بيشدر اين عناص) 4

 چه تعداد از مطالب زير درست است؟ -254

 .شوند ها محسوب مي در دورة دوم جدول تناوبي، بيش از نيمي از عنصرها جزو نافلز) آ
 .ها هستند جزو فلز ها در دورة چهارم جدول تناوبي، بيش از نيمي از عنصر) ب
 .استفلزي برابر  در دورة سوم جدول تناوبي، شمار عنصرهاي نافلزي با مجموع شمار عنصرهاي فلزي و شبه) پ
 .استدرحال پر شدن  pزيراليه  ،فلزها در هر كدام از شبه) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

ها را از  گزينه. (استپيكومتر ...................... و ..................... ترتيب برابر  به dم و مقدار شعاع كوواالنسي ات زير،با توجه به شكل  -255
 .)راست به چپ بخوانيد

1 (80 – 800 
2 (80 – 880 
3 (120 – 800 
4 (120 – 880 

 هاي يونيتركيب+ خواص تناوبي عنصرها 

دقيقه 20: هاديوقت پيشن 64تا  29 هاي صفحه: 2شيمي 

d
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33هسته اتم  هاي درون شمار ذره %56اگر بدانيم  -256 As  است؟ نادرست  عبارت كدام گزينه ،دهد ميرا نوترون تشكيل 

 .هاي نيتروژن و فسفر هم گروه است نافلزبا در گروه پانزدهم جدول جاي دارد و ) 1
 .فلز است عنصر قبل ازآن درجدول تناوبي يك شبه) 2
 .باشد جدول تناوبي مي dت كه جزء عناصر دستة عدد جرمي آن با عدد اتمي عنصري برابر اس) 3
 .جدول است 16يكي از عنصرهاي گروه  اتميهاي درون هسته آن، برابر عدد  ها و پروتون تفاوت شمار نوترون) 4

 درست است؟ sچند مورد از مطالب زير، دربارة فلزات دستة  -257

  يابد ها با افزايش شعاع اتمي كاهش مي ها داراي يك الكترون باشد، نقطة جوش و انرژي نخستين يونش آن ظرفيت آناگر الية. 

 ترند تر و چگال سخت ،دوره گروه قبلي خود ها داراي دو الكترون باشد، نسبت به عناصر هم اگر الية ظرفيت آن. 

 رسند د ميدورة خو دادن الكترون به آرايش گاز نجيب هم با از دست. 

 هنگام واكنش فلزات قليايي با آب، شعله ايجاد شده ناشي از سوختن فلز است. 

 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1
 است؟ نادرستكدام مطلب رو كه مربوط به جدول تناوبي است،  روبهبا توجه به شكل  -258

 .يابد ميطور كلي افزايش  الكترونگاتيوي به aبا حركت در جهت ) 1
 .يابد انرژي نخستين يونش همانند نقطة ذوب افزايش مي bبا حركت در جهت ) 2
 .با كاهش خاصيت فلزي همراه است cحركت در جهت ) 3
 .پذيري است همراه با كاهش واكنش dحركت در جهت ) 4

 ...............ي مطالب داده شده درست هستند، به جز تمام -259

 .فلز وجود دارد فقط يك عنصر شبه 17و  13هاي  دوم و سوم جدول تناوبي همانند گروه هاي هدر دور) 1
 .رسند خود مي از هستند كه با گرفتن الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب بعد pها، عناصر دسته  نافلزهمة ) 2
Naصورت  عناصر دورة سوم بهبرخي از ترتيب انرژي دومين يونش ) 3 S Al Si Mg11 16 13 14 12    است. 
 .شود فلزهاي قليايي مشاهده مي  در اتميونش ترين اختالف انرژي نخستين و دومين  در يك تناوب، بيش) 4

دهـد، كـدام مطلـب     ر متوالي درجدول تناوبي را نشان مـي هاي جدول زير كه انرژي نخستين يونش شش عنص با توجه به داده -260
 درست است؟

 
 .پر ندارد اوربيتال نيمه Dدر ميان اين عناصر فقط عنصر ) 1
 .را دارد الكترونگاتيويترين  كم Aدر ميان اين عناصر، عنصر ) 2
lالكترون با  7داراي  Eترين عنصر قليايي خاكي باشد، عنصر  فراوان Fاگر عنصر ) 3 0 است. 
 .تر است بيش E، از انرژي دومين يونش عنصر Fانرژي دومين يونش عنصر ) 4

 مطلب درست است؟كدام  -261

 .هاي يك پيوند به سمت هسته خود است الكترونگاتيوي ميزان تمايل مطلق يك اتم براي كشيدن الكترون) 1
 .ترين عناصر پوسته زمين هستند است، جزء فراوان فلز ها نافلز و ديگري شبه دو عنصر كه يكي از آن) 2
 .هاي اصلي جدول است گروههمة هاي يك خانواده در  الية ظرفيت عنصرترين نكته در جدول تناوبي تشابه آرايش الكتروني  مهم) 3
 .جدول تناوبي هستند dو  s هاي هصر دستاعنصرها فلزند كه همگي جزء عن 80%بيش از ) 4

 F E D C B A عنصر
IE(kJ / mol) 590 419 1520 1251 1000 1011 

b

c

a

d
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12يب يوني حاصل از دو عنصر در ترك ها به كاتيون ها نسبت تعداد آنيون -262 X  8و Y در  هـا  نبـه آنيـو   ها با نسبت تعداد كاتيون
 ؟نيستكدام تركيب يوني برابر 

 كرومات  فريك دي) 4 كوپروهيدروژن سولفات) 3 كروميك نيتريد) 2 كلسيم سولفيد) 1
 كدام عبارت درست است؟ -263

 .است» خنثي«چهارتايي است و از نظر بار الكتريكي يك تركيب سيانيد آمونيوم ) 1
 .نيتريد، زيروند كاتيون و آنيون، يكسان است(III)در تركيب نيكل) 2
 .باشدهيدريد وجود داشته هيچ تركيبي از هيدروژن وجود ندارد كه در آن آنيون ) 3
 .بارهاي متفاوت داشته باشندهايي با  ونكاتيتوانند  فقط فلزات واسطه مي) 4

 است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  -264

 .رساناي جريان برق هستند ،مانند همه فلزهادر حالت مذاب هاي يوني  همه تركيب) 1
 .نام است هاي هم تر از نيروي دافعه بين يون هاي داراي بار مخالف، خيلي بيش به بين يونذهاي يوني، نيروي جا در ساختار سه بعدي تركيب) 2
 .احاطه شده است Clيون  6با  Naكلريد هر يون  در ساختار بلور سديم) 3
Caتوان به شكل  كلريد را مي فرمول شيميايي كلسيم) 4 Cl2  .نيز نمايش داد4

هاي قليـايي بـا    هاي فلز ي شبكه هاليدرو كه به انرژ با توجه به جدول روبه -265
باالترين نقطه ذوب از فلوئور مربوط است، كدام تركيب  1kJ.molيكاي 

 )1kJ.molبا يكاي (؟ تواند باشد ميكدام  KBrرا دارد و انرژي شبكه 

1 (NaF757  
2 (NaF682  
3 (CsF757  
4 (CsF682  

 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(ترين مقدار انرژي آزاد شده به كدام واكنش مربوط است؟  ترين و كم بيش -266

a)Na (g) Cl (g) NaCl(s)   
2 2 2b)Mg (g) F (g) MgF (s)   

22 2c) Na (g) O (g) Na O(s)   
d)K (g) Br (g) KBr(s)   

1 (b d 2 (a c 3 (c a 4 (d b 
 اند؟ بيان شده نادرستزير  هاي موارد از عبارتكدام  -267

 .آيد وجود مي ههايي با بار همنام ب كه ميان يون اي است پيوند يوني نيروي جاذبه )آ
 .تر متداول كروم و كبالت يكسان است هاي كم مقدار بار يون) ب
 .اند وجود آمده اند كه در نتيجه داد و ستد الكترون به هاي بارداري تشكيل شده ها از ذره همه نمك )پ
 .شود مبادله مي مول الكترون 8/4مول آلومينيم اكسيد،  8/0به ازاي تشكيل ) ت
 آ و ب) 4 آ و ت) 3 ب و ت) 2 آ، ب و ت) 1

Cl F I يون هاليد 
 
 

 يون فلز قليايي
787 923 704 Na 
659 740 604 Cs 
715 821 649 K 

 



 31 :ةصفح  شيمي -اسفند 4 –» 5«پروژة 
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -268

 .را خواهد داشت 3IEترين  عنصر آلومينيم كم Naو  Al ،Mgدر بين عناصر ) آ
 .مقدار انرژي آزاد شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يوني از عناصر سازنده آن به حالت گازي، انرژي شبكه نام دارد) ب
 .ذراتي به جز نمك خوراكي هستند ،انسان شده در پالسماي خون هاي حل ذره %94تر از  كم) پ
 .ها را در خود حل كند تواند چربي آب مي بامانده از سوختن چوب  محلول حاصل از مخلوط كردن خاكستر باقي) ت
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 زير همواره در مورد جامدهاي يوني درست است؟ هاي گزينهيك از  كدام -269
 .اند شده از فلزات و نافلزات ساخته ) 2  .رساناي جريان برق نيستند) 1
 .فقط داراي پيوندهاي يوني هستند) 4 .ابر استها با هم بر هاي مثبت و منفي در آن تعداد يون) 3

4گرم  8/20 -270 25CuSO . H O  3وCaCO اگر كاهش جرم برابـر  . خارج شودطور كامل  دهيم تا تمام آب تبلور آن به را حرارت مي
 .)شدن آب تبلور است كاهش جرم فقط مربوط به خارج( يب كدام است؟تقر در مخلوط اوليه به 3CaCOگرم باشد، درصد  5/4

1
2 4 2 318 5 250 100(H O ,CuSO . H O , CaCO :g.mol )   

1 (40 2 (56 3 (28 4 (20 
 

 شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي
 .ت كنيدها دق ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

 شـروع به موقع
 )هاي علمي در ابتداي برگة نظرخواهي آمده است گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعآيا آزمون در حوزة شما -294

 .ودش گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2 .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
 .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4 .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

 متأخـرين
 شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش-295

 .سالن آزمون هستند داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
 شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
 .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
 .شود نظمي و سروصدا ايجاد نمي اي در نظر گرفته شده و بي نهشوند ضمناً براي آنان محل جداگا بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

 مراقبـان
 كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان-296

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب         ) 2 خيلي خوب) 1
 ترك حوزه –پايان آزمون 

 شود؟ داده ميروج زودهنگام خاجازة  قبل از پايان آزمونآيا در حوزة شما به داوطلبان -297
  گاهي اوقات) 2  .شود بله، قبل از پايان آزمون اجازة ترك حوزه داده مي) 1
 گاه خير، هيچ) 4   به ندرت) 3

 ارزيابي آزمـون امروز
 كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزطور كلي  به-298

 ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1
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