
آتوسا آذریان

در تابع معکوس پذیر   حاصل   کدام است؟  . 1f(x) = 2 + (k − 1) + 2k + 5x5 x4f (− (9))f−1
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دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟  . 2
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اگر خروجی از ماشین مقابل  باشد. مقدار ورودي کدام است؟    . 3
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در شکل زیر طول پاره خط  کدام است؟  . 4OM
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اگر   یک به یک باشد حداقل مقدار  کدام است؟  . 5f(x) { + 1x3
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چه تعداد از توابع زیر یک به یک است؟   . 6

سه دو یک صفر
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اگر  باشد، تابع  چند زوج مرتب دارد؟  . 7
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مساحت مثلث  کدام گزینه است؟  . 8L NM
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طبق شرایط مطرح شده در کدام گزینه معکوس تابع  بر معکوسش منطبق است؟  . 9f(x) =
x − m

nx + d

d = −1 , n ∈ R , m ≠ 0d = −1 , n ≠ 0 , m ∈ Rd ∈ R , n = −1 , m ∈ Rd ∈ R , n ∉ 0 , m = −1

تابع   در یک بازه ي خاص وارون پذیر است. ضابطه ي  کدام گزینه می باشد؟  . 10f(x) = |6 − 3x| + 3x(x)f−1
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اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟  . 11f(x) = logx2g(x) =
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نسبت مساحت هاي دو پنج ضلعی منتظم برابر با  است. اگر اندازه ي ضلع یکی از آن ها  باشد، اندازه ي ضلع دیگر برابر کدام است؟  . 12
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معادلۀ  چند جواب در مجموعه اعداد حقیقی دارد؟  . 13
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در شکل مقابل  و  و   و  می باشد. طول  چقدر است؟  . 14DE ∥ BFEF ∥ BCAD = 2FD = 4FC
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3 در شکل مقابل مساحت متوازي االضالع چند برابر مساحت مثلث بزرگتر است؟  . 15
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در مثلث  زاویه ي  چند نقطه مانند  روي ضلع  یا در امتداد آن وجود دارد که مثلث هاي  و   . 16

 متشابه باشند؟

یک نقطه چهار نقطه دو نقطه سه نقطه

ABC∠B = 60°, ∠C = 40°MBCABM

ACM

پاره خط  به اندازة  سانتی متر مفروض است. از وسط این پاره خط دایره اي به شعاع نصف طول پاره خط رسم می نماییم تا عمودمنصف پاره خط را  . 17

: در  و  قطع نماید. چهار ضلعی 

یک چهارضلعی دلخواه است.  مستطیلی با محیط  است. لوزي به مساحت  است. مربعی به مساحت  است. 
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181616

خط فرضی  و دو نقطۀ  و  را در یک صفحه در نظر بگیرید، به گونه اي که دو نقطۀ  و  در دو طرف خط  قرار داشته باشند. می خواهیم مثلثی  . 18

متساوي الساقین به قاعدة  و رأس سوم روي خط  رسم کنیم. حداقل چند جواب براي رسم این مثلث وجود دارد؟

نامتناهی صفر
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تابع  با کدام تابع مساوي است؟  . 19f(x) = log x + 2
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در مثلث  به چه فاصله اي از رأس  خط موازي با  رسم کنیم تا مساحت مثلث نصف شود؟(  ارتفاع وارد بر  است.)  . 20ABCABChBC
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کدام عبارت در مورد مادة آزاده شده از ماستوسیت ها، درست است؟ (با تغییر)  . 21

سبب تنگی نایژه ها می شوند. ایمنی فعال ایجاد می کنند.

با اتصال آنتی ژن به گیرندة آنتی ژن، آزاد می شوند. دیاپدز سلول ها را تسهیل می کند.

کدام عبارت درمورد پادتن ها نادرست است؟ (با تغییر)  . 22

می توانند به سموم حاصل از باکتري ها متصل شوند. توسط سلول هاي داراي گیرندة آنتی ژن، ساخته می شوند.

توسط لنفوسیت هاي مستقر درگره هاي لنفاوي هم ساخته می شوند. می توانند درون آب میان بافتی، بیگانه خواري را افزایش دهند.
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کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)  . 23

عوامل بیماري زا در گرماي حاصل از تب از بین می روند. ، سلول هاي عصبی محیطی مورد حمله قرار می گیرند. در بیماري 

در حساسیت فقط ماستوسیت ها هیستامین ترشح می کند. پادتن ها و پروتئین هاي مکمل می توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند.

MS

آنتی ژن، توانایی اتصال به پروتئین هاي موجود در سطح چند سلول زیر را دارد؟ (با تغییر)   . 24

BB «یاختۀ پادتن ساز- یاختۀ  خاطره – لنفوسیت  بالغ – نوتروفیل»

1234

کدام گزینه، در بین عبارت هاي زیر نادرست است؟  . 25

گره لنفاوي، می تواند هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع اختصاصی و هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع غیر اختصاصی باشد. 

گره لنفاوي، می تواند هم محل تولید و هم محل تجمع لنفوسیت ها باشد.

در دوران جنینی کبد می تواند هم محل تولید گویچه هاي قرمز و هم محل تخریب گویچه هاي قرمز باشد. 

Iاینترفرون نوع  هم می تواند نقش مهمی در مبارزه علیه بیماري هاي ویروسی و هم در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی نقش داشته باشد.

.  .................. برخالف  .................. 26

مقدار ترشح هورمون تیموسین  - هورمون رشد، قبل از بلوغ نسبت به دوران نوزادي کاهش می یابد. 

یاخته هاي پادتن ساز – لنفوسیت  در سطح خود گیرنده آنتی ژنی دارند. 

پادتن، در مایعات بین یاخته اي  –  خون وجود ندارد. 

در برخورد اول با میکروب  – برخورد دوم ، تعداد لنفوسیت هاي فعال بیش از لنفوسیت هاي خاطره است. 

B

کدام گزینه، به درستی بیان نشده است؟  . 27

در هسته ي یاخته  پیکري هر جاندار، از هر کروموزوم دو نسخه وجود دارد.

ممکن است، دو فرد هم گونه از نظر نوع و اندازه برخی کروموزوم ها با هم یکسان نباشند. 

ممکن است، در جاندارانی به غیر از جانوران نیز، کروموزوم جنسی در تعیین جنسیت نقش داشته باشد. 

دو کروموزوم همتا، ممکن است، با وجود محتواي ژنی یکسان، دستور دو نوع پروتئین متفاوت صادر نمایند. 

دربارة یک یاختۀ میلوئیدي در مغز استخوان، کدام گزینه از بین گزینه هاي زیر، به درستی بیان شده است؟  . 28

دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، ساخته می شوند. 

به هر رشته دوك تقسیم، سانترومر کروموزوم متصل می شود، تا کروموزوم ها حرکت و جدا شدن صحیحی را در حین تقسیم داشته باشند.  

هر دوك تقسیمی در حین تقسیم میتوز، کوتاه می شود.   

سانتریول ها، در مرحلۀ اینترفاز، همانند سازي می کنند.  

در بیماري خود ایمنی ..................  . 29

دستگاه ایمنی توانایی شناسایی یاخته هاي غیرخودي را ندارد.  

دستگاه ایمنی توانایی حمله به یاخته هاي غیر خودي را ندارد.  

، میلین اطراف یاخته هاي عصبی در بخش محیطی دستگاه عصبی مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود.   مالتیپل اسکلروزیس یا 

دیابت نوع یک، تعداد لنفوسیت هایی که گیرندة آنتی ژنی آنها، سلول هاي ترشح کنندة انسولین را به عنوان غیرخودي شناسایی می کنند، افزایش می یابد.

MS

کدام گزینه عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ « التهاب پاسخی موضعی است که به .................. می انجامد. »  . 30

جلوگیري از انتشار میکروب ها و تسریع بهبودي خروج درشت خوارها از خون و افزایش بیگانه خواري

ترشح هیستامین و دیاپدز یاخته هاي خونی از بین بردن میکروب ها و تولید گرما و درد در موضع آسیب دیده
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در پاسخ اختصاصی به ویروس هپاتیت  ..................  . 31

گیرنده هاي آنتی ژنی سطح یاختۀ پادتن ساز از دو جایگاه ویروس را دریافت می کنند.

یاختۀ  ویژه پادتن هایی را براي خنثی سازي ویروس ترشح می کند.

در سطح یاختۀ  اختصاصی گیرنده هاي آنتی ژنی مشابه با پادتن ترشح شده از یاخته هاي پادتن ساز ویژه وجود دارد.

یاخته هاي پادتن ساز با دریافت ویروس تقسیم شده و یاخته هاي خاطره را تولید می کنند.

B

B

B

در مگس میوه  ..................  . 32

یاخته هاي خاطره در دومین برخورد با آنتی ژن تکراري خاص پاسخ سریع تر و شدیدتر می دهد.

نوعی مولکول ایمنی می تواند به شکل هاي مختلف درآید و آنتی ژن هاي مختلف را شناسایی کند.

مرگ برنامه ریزي شده یاخته هاي آلوده به ویروس تحت تأثیر پرفورین صورت می پذیرد.

AIDSویروس  پس از گذراندن دورة تکثیري، قابلیت تزریق به فرد سالم را پیدا می کند.

از یک یاختۀ پیکري انسان سالم کاریوتیپ تهیه شده است. می توان با قاطعیت گفت در این یاخته ..................  . 33

کروموزوم هاي  حداکثر فشردگی را دارا هستند. هر کروموزوم درون هسته داراي یک کروموزوم شبیه خود است.

هر مجموعه کروموزوم شامل  کروموزوم همتا است. چرخۀ یاخته اي در اینترفاز متوقف نشده است.

X

23

چند مورد زیر در مورد محل بلوغ لنفوسیت ها صحیح است؟   . 34
الف) بلوغ لنفوسیت ها می تواند در گره لنفاوي و به وسیله یاخته هاي دارینه اي صورت گیرد. 

ب) قطعًا جزء اندام هاي لنفی است. 
ج) به مرور زمان از فعالیت آن ها می تواند کاسته شود. 

د) به لنفوسیت توانایی شناسایی عامل بیگانه را می دهد.

1234

در بدن انسان هر گویچه سفید خون که .................. همانند نوتروفیل ها ..................  . 35

به روش تراگذاري از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور می کند - داراي کروموزوم  است.

در دفاع غیراختصاصی نقش دارد - از یاخته هاي میلوئیدي منشأ می گیرد.

میان یاخته با دانه هاي تیره دارد. - مواد دفاعی زیادي حمل می کند و چابک است.

بیگانه خواري دارد - به اینترفرون  پاسخ می دهد. 

x

II

کدام گزینه در مورد جفت کروموزوم هاي همتا درست نیست؟   . 36

تعداد آن ها در سلول هاي جنسی زنان بیشتر از مردان است. شکل، اندازه، و محل قرارگیري سانترومر در آن ها شبیه یکدیگر است.

همواره تعداد ژن هاي آن ها با یکدیگر برابر است. همواره تعداد کروماتیدهاي آن ها با یکدیگر برابر است.

یاخته هاي دارینه اي (دندریتی)،  ..................  . 37

همانند ماستوسیت ها، آنتی ژن ها را به لنفوسیت هاي  عرضه می کنند.

همانند ماکروفاژها، گویچه هاي قرمز مرده ي کبد و طحال را پاکسازي می کنند.

همانند لنفوسیت هاي فعال و غیرفعال می توانند درون گره هاي لنفاوي یافت شوند.

همانند کشنده هاي طبیعی با ترشح فعال پرفورین، دیواره یاخته هاي آلوده به ویروس را تخریب می کنند.

B

همۀ موادي که توسط یاخته هاي دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود دربافت ها به خوناب (پالسما) وارد می شوند، چه مشخصه اي دارند؟  . 38

مانع تکثیر عامل بیماري زا، در یاخته هاي سالم می شوند. توانایی اتصال به غشاي یاختۀ بیگانه را دارند. 

بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند. با کمک ساختارهاي حلقه مانند، میکروب را نابود می کنند.
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در مراحل  .................. از تقسیم میتوز یک یاختۀ گیاهی که در آن کروموزوم ها به صورت  ..................  دیده می شوند، امکان  ..................  . 39

قبل - دو کروماتیدي - دارد که تعداد میانک (سانتریول)ها افزایش یابد.   بعد - دو کروماتیدي - ندارد که پوشش هسته شروع به تجزیه شدن کند.

بعد - تک کروماتیدي- ندارد که کروموزوم ها در حداکثر فشردگی باشند. قبل - تک کروماتیدي - دارد که پروتئین هاي غشایی یاخته ساخته شوند.

کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي پروتئینی دوك تقسیم که در یک یاختۀ پارانشیمی گیاه آلبالو قرار دارند، درست است؟  . 40

درپی حرکت ساختارهاي پروتئینی عمود بر هم شکل می گیرند. به بخش پروتئینی قرار گرفته در میانۀ کروماتیدها متصل می شوند.

تا سطح استوایی یاخته امتداد پیدا می کنند. تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود.  

عکس العمل سنگ ها در برابر فشارهاي مداوم و تدریجی و جهت دار تشکیل کدام است؟  . 41

گسل شکستگی درز چین

منطقه اي .................. که پس از هر بارندگی فضاهاي خالی آن با .................. پر می شود را  «منطقه ي تهویه»  می نامند.  . 42

زیر سطح ایستابی- آب زیر سطح زمین- آب

بین سطح زمین و سطح ایستابی- آب و هوا روي سطح ایستابی- هوا

کدام ویژگی رس ها سبب شده تا براي ساخت سدهاي خاکی از آن استفاده کنند؟  . 43

با ترکیبات آهکی آب به صورت سیمان در می آید. چگالی نسبتًا باال و نامحلول بودن در آب

سیمان به راحتی در بین فضاهاي خالی آن نفوذ می کند. با وارد شدن فشار و جذب کمی آب نفوذناپذیر می شود.

سد امیرکبیر بر روي کدام پی سنگ قرار دارد؟  . 44

آرکوز  گابرو هورنفلس گرانیت

کدام مورد از کاربردهاي تونل نیست؟  . 45

انتقال فاضالب  محل ذخیرة آب  حمل و نقل  استخراج مواد معدنی 

میزان غلظت نمک هاي حل شده در آب هاي زیرزمینی، با کدام یک نسبت عکس دارد؟  . 46

حاللیّت کانی ها و سنگ ها  مسافت طی شده  سرعت نفوذ  دماي آب 

تنش هاي تأثیرگذار و رفتار الیه هاي سنگی در شکل  زیر، کدام  است؟  . 47

 

برشی، االستیک فشاري، شکننده برشی، شکننده فشاري، شکننده

کدام تعریف در مورد مقاومت سنگ صحیح نیست؟  . 48

مقاومت سنگ در برابر تنش با ناپایداري سنگ نسبت عکس دارد.  حداکثر تنش قابل تحمل بدون آنکه سنگ بشکند.

هر چه مقاومت سنگ بیشتر باشد، تعداد سطوح شکست هم در سنگ بیشتر است. تعداد درزه ها بعد از تنش، با ناپایداري سنگ در پی سازه ها نسبت مستقیم دارد.

براي احداث مغار ها، کدام یک از مناطق زیر مناسب تر است؟  . 49

منطقه اي که سنگ پی و خاك هاي آن، از جنس شیل است.  منطقه اي که سطح پیزومتریک آب هاي زیرزمینی در آن باال است.

منطقه اي با کم ترین هوازدگی، خرد شدگی و نشت آب. سطوح شیبدار که به وسیلۀ گابیون حفاظت شده است.

در کدام حالت زیر، تونل ها پایداري بیشتري دارند؟  . 50

الیۀ گابرو و محور تونل موازي با امتداد الیه  الیۀ گچی و محور تونل عمود بر الیه بندي

الیۀ شیلی و تونل در منطقۀ اشباع  الیۀ کوارتزیت و تونل در زیر سطح ایستابی 

5
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یک باتري به نیروي محرکۀ  ولت را که مقاومت درونی آن  است، به مقاومت  می بندیم. جریانی به شدت  از آن عبور می کند. افت  . 51

پتانسیل در مقاومت درونی  افت پتانسیل در مقاومت خارجی است.  مقاومت  چند اهم است؟

6rR0٫2A
1

9
(Ir = IR)

1

9
R

15202730

دو قطب یک باتري به مقاومت درونی  را به دو سر سیمی به مقاومت  می بندیم. اختالف پتانسیل دو سر باتري در این حالت چند برابر نیروي  . 52

محرکه ي آن است؟

r
r

2

1

3

1

2

2

3

3

4

نیروي محرکه مولدي  و مقاومت درونی آن  است. ولت سنج ایده آلی را با یک مقاومت  متوالی بسته و مجموعه را به دو سر مولد می  . 53
بندیم. ولت سنج چه عددي را نشان می دهد؟

εrR = r

ε
ε

2
2ε

3
0

سیم فلزي را از دستگاه خاصی عبور داده ایم تا تحت فشار وارده، بدون تغییر حجم، شعاع مقطع سیم از  به  کاهش پیدا کند. با این عمل،  . 54

مقاومت الکتریکی سیم  برابر می شود.  کدام است؟

r1r2

( )
r1

r2

n

n

1234

،   جرم سیم  بوده و چگالی آن   چگالی سیم  باشد، دو سیم فلزي  و  داراي طول و مقاومت الکتریکی مساوي اند. اگر جرم سیم   . 55

مقاومت ویژه ي سیم  چند برابر مقاومت ویژه ي سیم  است؟

ABB
2

3
A

1

3
A

BA

1

3

1

2
32

ولتاژ باتري یک وسیله  است. باتري در مدت  دقیقه،   انرژي الکتریکی به مدار می دهد. باتري باعث عبور تقریبًا چند میلی آمپر  . 56
جریان در مدار شده است؟

4٫5V302٫25J

0٫50٫280٫250٫36

یک المپ چراغ قوة کوچک از یک باتري  ، جریانی برابر  می کشد. با فرض آنکه رشتۀ المپ، یک رساناي اُهمی باشد، اگر باتري  . 57

ضعیف شود جریان  می شود. ولتاژ چند ولت کاهش یافته است؟

1٫5V0٫25A

0٫2A

1٫20٫60٫30٫5

یک باتري را در نظر بگیرید که وقتی به مدار بسته نیست اختالف پتانسیل دو سر آن   است و وقتی با یک مقاومت   در یک مدار  . 58

تک حلقه اي بسته می شود اختالف پتانسیل دو سر آن به   کاهش می یابد. مقاومت داخلی باتري چند اهم است؟

16V3Ω

12V

0٫511٫52

دو کرة مشابه را که داراي بارهاي  و  می باشد را با سیمی به هم وصل می کنیم. مدت زمانی که طول می کشد تا دو کره هم پتانسیل  . 59

شوند  است، در این مدت شدت جریان عبوري متوسط از سیم چند میلی آمپر است؟

+14μC−6μC

0٫004s

1٫52٫535

6
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I

t

( (mA

( (s

نمودار جریان – زمان براي خازنی به ظرفیت  هنگام پر شدن خازن بصورت زیر است. اگر مساحت زیر نمودار برابر  باشد، انرژي ذخیره  . 60
شده در خازن چند ژول است؟

20μF2

1040

0٫1100

I

t

( (A

( (sO
S

در شکل مقابل نمودار جریان شارژ خازن که به باتري  ولتی وصل شده است را نمایش می دهد. اگر مساحت  برابر  واحد  باشد، ظرفیت  . 61
خازن برابر است با:

10S20SI

200F4F

2F20F

A

VR

در مدار شکل مقابل مقاومت درونی باتري  و نسبت  برابر  است و آمپرسنج جریان  آمپر را نشان می دهد اگر کلید را قطع کنیم  . 62

ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟ (آمپرسنج و ولت سنج ایده آل هستند.)

3Ω
V

ε
0٫71٫5

4٫510

10٫515

ولت سنجی آرمانی، اختالف پتانسیل دو سر یک باتري را که به مداري وصل نیست،  ولت نشان می دهد. حال اگر یک مقاومت  اهمی را به دو سر  . 63

آن ببندیم، ولت سنج اختالف پتانسیل دو سر باتري را  ولت نشان می دهد. مقاومت درونی باتري چند اهم است؟

128

9٫6

1234

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟   . 64
الف) وقتی به یک فلز یک میدان  الکتریکی اعمال می کنیم، الکترون ها حرکت کاتوره اي خود را تغییر می دهند. 

ب) وقتی به دوسر یک فلز یک اختالف  پتانسیل اعمال می کنیم، الکترون ها بر روي یک مسیر مستقیم در خالف جهت میدان  الکتریکی سوق می یابند. 
ج) سرعت سوق الکترون ها در یک رساناي فلزي نزدیک سرعت نور است.

فقط الف  فقط ب  ب و ج  الف و ب 

I (A (

t (s (2

6

نمودار تغییرات جریان عبوري از مقطع یک سیم برحسب زمان به شکل زیر است. جریان الکتریکی متوسط در  ثانیۀ اول چند آمپر است؟  . 655

5

4٫8

4

3٫6

V( V (

I ( A (

A

B

3
2

1

 

نمودار  براي دو رساناي  و  در شکل رسم شده است. اگر دو رسانا را به طور متوالی ببندیم، نمودار آن ها کدام یک از خط هاي رسم شده  . 66
خواهد بود؟

بستگی به شیب خط هاي  و  دارد. 

I − VAB

12

3AB

7
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چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   . 67

الف) رسوب دهنده الکتروستاتیک  دستگاهی براي مشاهدة خطوط میدان الکتریکی است. 
ب) پتانسیل الکتریکی روي سطح رسانا در حضور میدان الکتریکی خارجی الزامًا صفر است. 

پ) المپ خودروها به صورت موازي بسته می شوند. 
ت) پتانسیومتر براي اندازه گیري پتانسیل الکتریکی دو سر مقاومت استفاده می شود. 

ث) در نیمه رساناها، تعداد برخوردهاي کاتوره اي حامل بار با شبکۀ اتمی با افزایش دما، زیاد می شود.

(ESP )

1234

یک ورقۀ آلومینیمی به جرم  توسط پرتو نهایی که توسط جریان  شتاب می گیرند، بمب باران می شود. اگر انرژي جنبشی هر پروتون  . 68

هنگام برخورد به هدف  بوده و تمام این انرژي به گرما تبدیل شود، در مدت  دماي ورقۀ آلومینیمی چند  باال می رود؟ 

15gr0٫5μA

5٫4 × J10−1216sC∘

e = 1٫6 × C , = 900J/kg ⋅ K10−19
CAl

C35∘
C30∘

C25∘
C20∘

Ω

V

V1
4

4

2

A

Ω

6Ω

6Ω 6Ω3 Ω در مدار شکل مقابل ولت سنج ها ایده آل هستند  چه عددي را نشان می دهد؟  . 69

صفر

V1

18

28

48

یک ولت سنج به مقاومت  را به دوسر یک باتري با نیروي محرکۀ  ولت و مقاومت درونی  می بندیم. مرتبۀ بزرگی تعداد الکترون هایی که  . 70

( در هر دقیقه از این ولت سنج می گذرند، چقدر است؟ (

60kΩ63Ω

e = 1٫6 × C10−19

1016101710181019

کدام تعریف در مورد ظرفیت گرمایی صحیح است؟  . 71

گرماي مورد نیاز براي افزایش دماي یک جسم به اندازه ي یک درجه ي سلسیوس است.

گرماي مورد نیاز براي افزایش دماي یک گرم از جسم به اندازه ي یک درجه ي سلسیوس است.

گرماي مورد نیاز براي افزایش دماي یک کیلوگرم از جسم به اندازه ي یک درجه ي سلسیوس است.

گرماي مورد نیاز براي افزایش دماي یک مول از جسم به اندازه ي یک درجه ي سلسیوس است.

.  واکنش  چند کیلوژول است؟ ( انرژي پیوندهاي  و  و  و  72

 را بر حسب  به ترتیب برابر  و  و  و  در نظر بگیرید.)

ΔHC (g) + 2 (g) → C g + 2 O(g)H4 O2 O2 H2C − HO = OC = O

O − H
kj

mol
415498800465

−706−724−804−816

با توجه به جدول زیر مقدار انرژي پیوند   در واکنش  برحسب   چقدر  . 73
می باشد؟ 

اطالعات مسئله کافی نیست 

H − Br+ B → Br + HBr + 20kJC2H6 r2 C2H5kJ ⋅ mol−1

Br − Br

192
C − Br

276
C − H

435
نوع پیوند

(kJ ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی

351371391

کدام عبارت نادرست است؟  . 74

انرژي مواد از مجموع انرژي ذره هاي سازنده ي آن ها کم تر است. همه ي مواد داراي انرژي جنبشی هستند.

همه ي مواد انرژي دارند. ذره هاي سازنده ي ماده یعنی اتم ها و مولکول ها یا یون ها پیوسته در حرکتند.

8
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کدام واکنش از نظر عالمت  با سایرین متفاوت است؟  . 75

واکنش فوتوسنتز  تبدیل دي نیتروژن تترااکسید به نیتروژن دي اکسید

تولید آمونیاك از هیدرازین و هیدروژن  واکنش تبدیل گرافیت به الماس 

ΔH

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   . 76
الف) اسفناج و عدسی منابع سرشار از آهن می باشند. 

ب) در دهۀ اخیر میزان تولید غالت بیش از میزان بهره برداري آن ها بوده است. 
پ) مصرف بی رویۀ نان، برنج و نمک در ایران منجر به بیماري دیابت بزرگسالی شده است. 

ت) برخالف جابه جایی یون ها و مولکول ها از دیوارة سلول، حرکت ماهیچه ها و ارسال پیام عصبی نیاز به انرژي دارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   . 77
الف) تنها راه آزادسازي انرژي مواد، سوزاندن آنهاست. 

ب) مقایسۀ چربی  روغن را می توان به تعداد پیوندهاي دوگانۀ این ترکیبات نسبت داد. 
پ) ذرات سازندة  ماده در هر سه حالت فیزیکی پیوسته درحال جنب و جوش هستند که این جنب و جوش در حالت جامد منظم است. 

ت) ظرفیت گرمایی ویژة روغن زیتون از آب بیشتر است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

<

1234

متیل  هیدرازین در موتور شاتل هاي فضایی با دي نیتروژن تترااکسید واکنش می دهد و به عنوان پیشرانه استفاده می شود. (  . 78

) شدت واکنش این دو ماده به قدري باالست که دماي شعله تا  کلوین

افزایش می یابد. چنانچه فرآورده ها در فشار جو تا دماي  سردشوند، به ازاي مصرف  گرم متیل هیدرازین،  ژول انرژي آزاد می شود. 

( این واکنش را برحسب کیلوژول محاسبه کنید. (

C (l) + (l) → C (g) + 3 O(l) + (g)H6N2
5
4
N2O4 O2 H2

9
4
N23000

C25∘0٫1750ΔH

C = 12,H = −1,N = 14
g

mol

125140345435

چه تعداد از مطالب زیر دربارة مخلوط گازي نیتروژن دي اکسید و د ي نیتروژن تترااکسید درست است؟   . 79

 با قرار دادن سامانۀ مورد نظر در مخلوط آب و یخ، رنگ مخلوط گازي روشن می شود. 

 در ساختار هر دو مولکول، اتم ها به آرایش هشتایی رسیده اند. 

 فرایند تبدیل نیتروژن دي اکسید به دي نیتروژن تترا اکسید برگشت پذیر بوده و با کاهش سطح انرژي همراه است. 

 با قرار دادن سامانۀ گازي در آب گرم، شمار مولکول ها افزایش می یابد. 

 در واکنش تبدیل نیتروژن دي اکسید به دي نیتروژن تترااکسید شمار پیوندهاي کوواالنسی کاهش می یابد.

∙

∙

∙

∙

∙

1234

با توجه به واکنش گرما شیمیایی زیر، پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 80

    
الف) کاتالیزگر این واکنش کدام است؟ 

ب) از واکنش  گرم گاز اتن با مقدار کافی گاز کلر، چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 
پ) مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها بیش تر است یا فراورده ها؟

) کلرید -  - فراورده ها آهن ( ورقه اي از فلز نیکل -  - فراورده ها

) کلرید -  - واکنش دهنده ها آهن ( ورقه اي از فلز نیکل -  - واکنش دهنده ها

C C (g) + C (g)H2 H2 l2 → C ClC Cl(g)H2 H2 ΔH = −178kJ

42

133III267

133III267

9
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چنانچه آنتالپی پیوند  در مولکول آمونیاك برابر  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی کدام واکنش  است؟  . 81N − H391782kJ

N (g) → NH(g) + (g)H3 H2N (g) → N(g) + 3H(g)H3

N (g) → NH(g) + 2H(g)H3NH(g) + 2H(g) → N (g)H3

) ، گروه کربوکسیل  قرار دهیم، چند عبارت، از عبارت هاي زیر نادرست در  ترکیب  بنزآلدهید، اگر به جاي گروه آلدهیدي (  . 82
خواهند بود؟ 

 
آ) ترکیب حاصل شده، بنزوئیک اسید نامیده می شود که یک پیوند کوواالنسی بیشتر نسبت به بنز آلدهید دارد. 

ب) با تبدیل بنز آلدهید به ترکیب حاصل، جرم اتمی  افزایش و درصد جرمی کربن کاهش می یابد. 
پ) با تشکیل ترکیب حاصل، میزان انحالل پذیري در آب کاهش ولی مقدار آنتالپی سوختن افزایش می یابد. 

ت) به ازاِء سوختن یک مول از بنزآلدهید و ترکیب حاصل از جایگزینی گروه عاملی، تعداد مول برابري از کربن دي اکسید و آب تولید می شود.

−CHO(−COOH)

(C = 12 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

16amu

4321

اگر آنتالپی سوختن یک مادة آلی  و گرماي حاصل از سوختن یک گرم از آن برابر  باشد. جرم مولی این  . 83

( ترکیب با کدام مورد در گزینه هاي زیر منطبق است؟ (

−2808KJ ⋅ mol−115٫6KJ/g

O = 16 , C = 12 , H = 1g ⋅ mol−1

C7H15O5C5H8O4C6H12O6C5H8O6

مخلوطی از گازهاي بوتان و اکسیژن به طور کامل باهم واکنش می دهند، چنانچه گاز  حاصل بتواند با مصرف  گرما به میزان   . 84

افزایش دما پیدا کند، مخلوط اولیه در شرایط  چند لیتر حجم دارد؟ 

 

CO2739٫2JC10∘

STP

= 0٫84cCO2

J

g C⋅∘

C = 12 , O = 16

72٫884145٫6168

.  هواي مرطوب  در مقاسیه با  هواي خشک   .................. 85

با از دست دادن انرژي گرمایی معین، کاهش دماي بیش تري خواهد داشت.  با جذب انرژي گرمایی معین، افزایش دماي کم تري خواهد داشت. 

نمی توان در این باره اظهار نظري داشت.  در شرایط یکسان، تغییرات دماي یکسانی خواهند داشت. 

10LC20∘10LC20∘

اگر در یک کوزه  گرم آب داشته باشیم و  گرم آن تبخیر شود با فرض آن که همۀ انرژي الزم براي تبخیر را از آب موجود در کوزه بگیرد  . 86

دماي آب درون کوزه چند درجه کاهش می یابد؟ (گرماي تبخیر یک مول آب در دماي کوزه را برابر  و گرماي ویژة آب را برابر 
درنظر بگیرید.) 

 

1004٫5

44kJ4٫2J/g C⋅∘

(H = 1 O = 16g٫mol)و

26٫1927٫1926٫4227٫42

اگر یک قطعۀ  کیلوگرمی آهن و یک قطعۀ  گرمی آلومینیوم، هر یک با دماي  درون یک ظرف داراي دو لیترآب با دماي   . 87
انداخته شود، کاهش دماي هر قطعه فلز، به تقریب چند برابر افزایش دماي آب است؟ (ظرفیت گرمایی ویژة آب، آلومینیوم و آهن به ترتیب برابر 

 و  است.)

2500C50∘
C20∘

0٫9, 4٫2J ⋅ ⋅g−1 ∘C−10٫45

3٫245٫476٫237٫47

اگر ظرفیت گرمایی ویژه ماده  از  بیشتر باشد و به هر دو ماده با دماي اّولیه یکسان به مقدار مساوي گرما بدهیم و دو ماده را به هم نزدیک کنیم،  . 88

گرما از ماده  به  منتقل می شود. کدام نتیجه گیري درست است؟

ظرفیت گرمایی  بیشتر از  است.  جرم  بیشتر از  است. 

دماي  در طی این فرایند همواره افزایش یافته است.  دماي نهایی  از  بیشتر است. 

AB

AB

BAAB

ABA
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اگر  کیلوژول گرما به  کبلوگرم اتانول داده شود و دماي آن از  به  افزایش یابد، گرماي ویژة آن برابر چند   . 89

است و با همین مقدار گرماي داده شده به اتانول، به تقریب چند گرم گاز اکسیژن را می توان در شرایط مناسب به اوزون تبدیل کرد؟ ( واکنش این

( تبدیل را  در نظر بگیرید، 

 ،  ،  ،  ،

24٫60٫519∘
C39∘

J ⋅ g−1 ∘C−1

ΔH

+295kJO = 16g ⋅ mol−1

2٫468٫0024٫68٫002٫462٫7024٫62٫70

چند میلی لیتر آب مقطر با دماي  باید به  میلی لیتر آب مقطر با دماي  اضافه شود تا دماي پایانی سامانه، به  برسد و براي  . 90

( ، چند کیلوژول گرما الزم است؟ (از تبادل گرما با محیط چشم پوشی شود،  افزایش دماي مخلوط حاصل از  به 

 ،  ،  ،  ،

C9∘75C35∘
C19∘

C19∘44∘
c = 4٫2J ⋅ g−1 ⋅∘ C−1

16012٫62516020٫47512012٫62512020٫475
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