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دقيقه83  زمان پيشنهادي:                                            اترياضي

 

فرزند احتمال آنكه تعداد فرزندان پسر بيشتر از فرزندان دختر باشد، كدام است؟ 4اي شامل  در خانواده 91-

1 (3
16

  2 (1
4

 3 (3
4

  4 (5
16

 

-92 به  حداقل كه شامل سه سوال است شركت كند، احتمال آنكهاي  آموزي در يك آزمون تستي چهارگزينه اگر دانش

 دهد) ي سواالت پاسخ مي همه هآموز ب تست جواب غلط دهد، كدام است؟( فرض كنيد دانش 2
1 (0 843  2 (0 854 3 (0 834  4 (0 847 

-93 3و  مهره از ظرف 2مهره قرمز داريم.  5مهره سبز و  4،  مهره قرمز و در ظرف 4مهره آبي و  4،  در ظرف

اي انتخاب  مهره در ابتدا خالي بوده است)  سپس از ظرف ريزيم.(ظرف  مي انتخاب كرده، در ظرف مهره از ظرف
 كنيم. احتمال آنكه اين مهره قرمز باشد، كدام است؟ مي

1 (19
36

  2 (8
15

 3 (4
15

  4 (25
36

 

2اگر 2 3
كدام  باشد حاصل 4 94-

 است؟

1 (1
3

  2 (2
3

 3 (1
6

  4 (5
6

 

سازيم. احتمال آنكه رقم يكان و صدگان آن با هم برابر باشد، كدام  با اعداد زوج طبيعي، اعداد سه رقمي مي 95-

 است؟

1 (2
3

  2 (1
4

 3 (1
3

  4 (3
4

 

1به احتمال كنند. دو نفر به سمت يك هدف تيراندازي مي
3به احتمال و 3

-96 زنند. احتمال آنكه فقط به هدف مي 4

 به هدف بزند؟ به هدف بزند چند برابر احتمال آن است كه فقط

1 (1
6

  2 (4
3

 3 (6  4 (1
4

 

اگر تابع توزيع احتمال پرتاب يك تاس به صورت
1
30 2

2 1
-97 كدام است؟ باشد، 

1 (10 2 (12 3 (14  4 (20

2ي جواب معادله 1 3 -98 كدام است؟ 1

1 (6
3
2

 2 (3
2

1
6

 3 (1
6

2
3

  4 (3
2
6 

2ي هاي معادله ريشه �اگر 2 4 5 2باشد، حاصل 0
2 7

2
-99 كدام است؟ 

1 (7
8

  2 (1
3

 3 (3
8

  4 (5
6

 

2ي جواب معادله 4 1 -100 كدام است؟ 3

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

4ي معادله
2

2
2 -101 چند جواب طبيعي دارد؟ 1

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

اگر
2 1 0

1
2 0

2 3 1
2 2
2 13باشد حاصل 1

4
1
-102 كدام است؟ 4

1 (10  2 (7 3 (6  4 (5 

3ي   با ضابطه كه تابع اي بازه -103 بر آن صعودي است، كدام است؟ 1

1 (42 (53 (1  4 (3 

4ي معادله
2

4
2

7
2ي چند ريشه در بازه 9

3
-104 دارد؟ 2

 4) 4  2) 3 1) 2  ) صفر1

18ي حسابي، جمله ششم برابر دنبالهدر يك  29و جمله نهم برابر 2 جمله اول اين دنباله  14باشد. مجموع  مي 8 105-

 كدام است؟
1 (249 2 (273 3 (363  4 (336
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-106 6باشد. مجموع  مجموع جمالت بعدي ميحد برابر  3ي  هندسي نزولي، مجموع سه جمله نخست  در يك دنباله

 ي نخست است؟ جمله 3مجموع جمله نخست اين تصاعد چند برابر 

1 (7
4

  2 (8
3

 3 (5
4

  4 (7
3

 

1ي  دنباله 1 :  107-

    است. ) نزولي و همگرا به 2 است. 1) صعودي و همگرا به 1
 است. ) صعودي و همگرا به 4 است. 2) صعودي و همگرا به 3

11ي   اگر دنباله
-108 تواند بپذيرد؟ چه مقاديري مي همگرا باشد،  3به عدد 3

1 (3 4 3) 2فقط 4 3) 3فقط 4 3) 4فقط 4

3تابع 2 2 0ي در بازه 1 -109 ناپذير است؟ در چند نقطه مشتق 2

 4) 4  3) 3 2) 2  ) صفر1

اگر
2

و 3
2

-110 كدام است؟ 2در حاصل 4

1 (3
4

  2 (4
3

 3 (4
3

  4 (3
4

 

5اگر 
3، حاصل  23 2 2 2 -111 كدام است؟ 3

1 (5  2(5 3 (375 2  4 (2
5

 

مقدار مشتق تابع 
2 2 2 1

-112 كدام است؟0در  1

 -2) 4  -1) 3 2) 2  ) صفر1

2از منحني دو نقطهي  فاصله 2 2 ها باشد، كدام  كه مماس بر منحني در آن نقاط موازي با محور 7 113-

 است؟
1 (2 5 2 (4 2 3 (2 2  4 (5 

3خط قائم بر آن، با خط  1در كدام نقطه از منحني 4 -114 موازي است؟ 5

1 (4  2 (1
4

 3 (1  4 (9
4

 

2ي روي منحني چند نقطه -115 60ي  ها زاويهمحور جهت مثبت شود كه خط مماس بر آن، با  يافت مي 2

 سازد؟ درجه مي
 3) 4  2) 3 1) 2  ) صفر1

دقيقه35 زمان پيشنهادي:                                                                                زيست
  

-116 اند؟ صحيحچندتا از جمالت زير موارد (اتوزومي مغلوب)در مورد بيماري آلكاپتونوريا 

نوعي نقص  -الزم براي پيدايش نظريه يك ژن ـ يك آنزيم رافراهم ساخت.  اوليه هاي مطالعه در مورد آن زمينه-
ها بيمار است، حتماً به اين بيماري مبتال  فرزندانِ والديني كه يكي از آن -شود.  متابوليسمي نيز محسوب مي

سرايت آن به افراد سالم همانند روشِ سرايت  -ي نوعي آنزيم است. علت اصلي آن فقدانِ اكتساب -شوند.  مي
 دار است.  هاي واگير ساير بيماري

1 (5 2 (4 3 (3  4  (2 

-117 كدام مطلب صحيح است؟ 

 شوند. نوع كدونِ حاصل رونويسي، ترجمه مي 64هاي يوكاريوتي  ) در سلول1
 بوط به بيش از يك نوع اسيد آمينه باشد.تواند مر نوع كدون، مي  هاي پروكاريوتي يك ) در سلول2
 تواند براي حمل بيش از يك نوع اسيد آمينه مورد استفاده قرار گيرد. هاي يوكاريوتي، يك نوع آنتي كدون مي ) در سلول3
 نوع كدون دارند.  هاي آمينه، فقط يك هاي پروكاريوتي معدودي از اسيد ) در سلول4
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زير، ............  در هنگام ترجمه ملكولِ  118-

 

 شوند برابر است. ريبوزوم مي هايي كه وارد جايگاه شوند با تعداد  ريبوزوم مي هايي كه وارد جايگاه ) تعداد 1
 شوند برابر است. ريبوزوم مي هايي كه وارد جايگاه  شوند با تعداد  ريبوزوم مي ) تعداد كدونهايي كه وارد جايگاه 2
 شود. ريبوزوم مي كدوني نيست كه وارد جايگاه  شود، همان آنتي ريبوزوم مي ) آخرين آنتي كدوني كه وارد جايگاه 3
 باشد. مي ريبوزوم برابر با تعداد پيوندهاي پپتيدي تشكيل شده در جايگاه  تشكيل شده در جايگاه هاي  پپتيدي  ) تعداد پيوند4

-119 در نوروسپوراكراسا ............. 

 شود. رونويسي مي پليمر از  ) ژنِ رمز كننده پروتئينِ مهار كننده توسط آنزيم 1
 داراي يك توالي تنظيمي است. از پليمر  ) رونوشت ژنِِ رمزكننده آنزيم 2
 تواند به توقف رونويسي منجر شود. ، مي پليمراز  ) جهش در راه انداز ژن رمز كننده آنزيم  3
 شود. رونويسي مي پليمراز  ، توسط آنزيم  پليمراز  ) راه انداز ژنِ رمز كننده آنزيم 4

-120 ها كدام است؟در مورد  نادرستتي، عبارت هاي يوكاريو در سلول

 شوند. ، فقط درون هسته ساخته مي )همه انواع 1
 گيرند. اصلي سلول، در سيتوپالسم مورد استفاده قرار مي ) سه نوع 2
 شود. تواند ترجمه  مي ) فقط 3

 نابالغ است.  ،پليمراز  ) محصولِ اوليه آنزيم 4

-121 هاي يوكاريوتي، كدام عبارت صحيح است؟ با سه رونوشت اگزون در سلول در مورد يك 

 باشد. ) داراي سه رمزِ پايان ترجمه و سه رمزِ آغاز ترجمه مي1
 باشد. ) اين ملكول فقط داراي يك توالي تنظيمي مي2
 شود. ) از روي آن، سه رشته پلي پپتيدي ترجمه مي3
 باشد. مي ) حداقل داراي يك كدونِ 4

-122 حاصل از اپرانِ  لك، چند تا از جمالت زير صحيح است؟ در مورد ملكول 

از روي آن فقط يك رشته پلي پپتيدي  -شود.  درونِ سيتوپالسم انجام مي ،آن كوتاه شدنفرآيند ويرايش  -
ترجمه آن همانند ترجمه ساير  -داراي سه رمز آغاز ترجمه و فقط يك توالي تنظيمي است.  - شود. ترجمه مي

قبل از اولين رمز آغاز ترجمه و بعد از آخرين رمز  -شود.  درون سيتوپالسم باكتري انجام مي ي ديگر،هاانواع 
 شوند.  ه نمياند، اما ترجم هايي است كه رونويسي شده پايان ترجمه داراي نوكلئوتيد

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

-123 سهره بزرگ زميني در جزاير گاالپاگوس ................... بود.

 خوار ) حشره4 خوار ) ميوه3 خوار ) دانه2 ) خونخوار1

-124 كدام عبارت صحيح است؟

 تواند به عنوان  وكتور براي ژنِ انسولينِ انسان به كاررود. ) هر نوع پالزميدي مي1
 سازي نمايد. تواند همانند ميو در خارج از آن، ) پالزميد، به طور مستقل از سلولِ ميزبان 2
 .تكثير شودميزبان، اصلي به طور مستقل از كروموزوم  تواند ميشود  ساخته ميي كه با اين پالزميد نو تركيب ملكول ) 3
 شود. يزبان، ساخته ميپليمرازِ م نو تركيب به كمك آنزيم  ) ملكول 4

-125 كدام صحيح است؟خارجي  براي برش  هاي محدود كننده روي  در مورد اثر آنزيم

 هاي محدود كننده، داراي انتهاي چسبنده است. توسط برخي از آنزيم  ) محصولِ برشِ 1
 كند. را تجزيه مي استر و هشت پيوند هيدروژني در   دو پيوند فسفودي  ) هر آنزيم محدود كننده2
 ها را نيز برش دهند. سلول خود باكتري توانند ملكول  هاي محدودكننده، مي ) آنزيم3
 شوند. ها ساخته مي هاي محدودكننده، فقط توسط ژن حلقوي باكتري آنزيم) 4

-126 است. هاي محدود كننده ........ انتهاي چسبنده، داراي توالي ........ از مولكول تشخيص آنزيمجايگاه 

 ) همانند ـ كوتاه4 ) برخالف ـ كوتاه3 ) همانند ـ بلند2 برخالف ـ بلند) 1
  



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

4

محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان

ات حا حل انجام

ن بير رم چه
 تجربي اختصاصي

-127 گزينه صحيح كدام است؟

 و كلون نمايند. نوتركيب را دريافت نموده توانند  هاي ميزبان مي ) بسياري از سلول1
 شود. پليمراز پروكاريوتي، ساخته مي نو تركيب در سلول ميزبان و با استفاده از آنزيم  ) 2
 شود. هاي ميزبان، از نوكلئوتيدهاي آزاد سه فسفاته استفاده مي نوتركيب در سلول  دنكر ) براي كلون3
  نو تركيب و كروموزوم اصلي باكتري با همديگر مساوي است. ) سرعت همانند سازي 4

-128 شوند؟ ميچند تا از موارد زير، ويروس محسوب 

  عامل ماالريا* عامل آبله گاوي* اتيت عامل هپ*
 اآنفلونز هموفيلوس* *باكتريوفاژ عامل هرپس تناسلي*
1 (6 2 (5 3 (4  4 (3 

نوار تشكيل شود،  10اگر به فرض هنگام  الكتروفورزِ قطعات حاصل از برشِ كروموزوم شماره يك انسان روي ژل،  129-

  ، داراي چند جايگاه شناسايي براي آنزيم محدود كننده بوده است؟اين كروموزوم
 تا 9) حداقل 4  تا 9) 3 تا 10) حداقل 2 تا 10) 1

-130 ژنتيك، كدام عبارت صحيح است؟در مورد تهيه انسولين به روش مهندسي  

 شود. ) ژنِ انسولين انسان درون باكتري، فقط رونويسي مي1
 شود. پليمراز رونويسي مي انداز ژنِ انسولين انسان در باكتري توسط آنزيم  ) راه2
 ) محصولِ بيان ژنِ گسسته انسولين انسان در باكتري، همان انسولين انساني است.3
 ساخته شده از روي ژنِ انسولين انساني نيستند. ر به حذف رونوشت اينترون از ها قاد ) باكتري4

دار  پيوند فسفودي استر در ساختمان خود باشد، چند حلقه نيتروژن 902اگر عامل مولد گال در گياهان داراي  131-

 در ساختمان آن به كار رفته است؟
1 (1350 2 (1804 3 (1353  4 (1807 

-132 رونويسي از ژنِ كاملِ هورمون رشد گاوي،  در باكتري كدام است؟محصول اوليه 

 با رونوشت چند اگزون و رونوشت چند اينترون و رونوشت يك توالي تنظيمي ) 1
 با رونوشت چند اگزون و چند توالي تنظيمي مربوط به ژنِ مزبور )2
 ن و رونوشت يك توالي تنظيميبا رونوشت يك اگزون و رونوشت يك اينترو ) 3
 هاي ژنِ مزبور با رونوشت اگزونها و رونوشت اينترون ) 4

-133 اي حيات و طبق نظريه سوپ بنيادين، چند تا از موارد زير به صورت مستقيم  لي پايهآهاي  در پيدايش مولكول

 اند؟  يا غير مستقيم نقش داشته
 هاي درون اقيانوس   حباب                 2 گازتابش خورشيد        

 هاي غير آلي ملكول بخار آب                 
1 (2 2 (3 3 (4  4 (5 

-134 ....................   ها كه شباهت زيادي به .......... دارند، كواسروات 

 دهند. ها، تقسيم دوتايي انجام مي ) سلول ـ همانند باكتري1
 هاي زنده، با ميتوز تكثير شوند. ند همانند سلولتوان) سلول ـ مي2
 تر شده و جوانه بزنند. ها، بزرگ توانند با جذب ليپيد ) غشاء پالسمايي ـ مي3
 ها داراي ديواره سلولي هستند. ) غشاء پالسمايي ـ برخالف همه باكتري4

-135 در مورد خاستگاه متابوليسم عبارت صحيح كدام است؟

 اند. اوليه، براي حفظ انسجام ساختاري خود به انرژي نياز داشته هاي  كول) ميكروسفرها بر خالف مل1
 اند. اوليه بر خالف ساختارهاي سلول مانند اوليه، براي تكثير خود نياز به انرژي نداشته هاي  ) ملكول2
 اند. براي حفظ انسجام خود نياز به انرژي داشته، اند، همانند   ) ساختارهاي سلول مانندي كه قبل از ميكروسفرها ظاهر شده3
  اند. اي نياز داشته ) ميكروسفرها همانند ساختارهاي سلول مانند اوليه، براي تكثير خود به مواد آلي ويژه4

-136  تر است؟ هاي هوازي به كداميك شبيه غشاي سلولي باكتري

 ) كريستا2 ميتوكندري) غشاي خارجي 1
) گرانوم4 ) غشاي خارجي كلروپالست3
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-137 اند؟ (غير از انقراض ششم) خزندگان تا كنون چند انقراض گروهي را در زمين تحمل نموده

 ) چهار4  ) سه3 دو) 2 يك ) 1

-138 .نداردها وجود  در ......... ستون مهره

 ) رزوس4  ) المپري3 پتروداكتيل )2 ) برگ متحرك1

-139 كدام است؟ها گزينه صحيح  داران و تكامل آن در مورد پيدايش مهره

 كه اسكلت دروني انعطاف پذير داشتند. دادند. ) اولين جانوران ساكن خشكي را دوزيستانِ اوليه تشكيل مي1
 اند. داده هاي جانوران به خود اختصاص مي ترين فراواني را در بين تمام گروه ميليون سال قبل، پرندگان بيش 65) تا 2
 باشد. داران زنده مي ترين گروه مهره ر تاريخ زمين، همانند سيستم تنفس فراوانترين گروه جانوري د ) سيستم تنفسِ فراوان3
   اند، منشأ مشترك پستانداران و پرندگان بودند. گذاري در خشكي شده داراني كه موفق به تخم ) اولين مهره4

-140 .نبودداروين به ..................... اعتقاد نداشت و يا از آن مطلع 

 ) وجود حالت حد واسط بين صفات2  صفات اكتسابي رسيدنِارث امكان ) 1
هاي فردي بين افراد يك جمعيت ) وجود تفاوت4 هاي فردي بين افراد جمعيت ) منشاء تفاوت3

-141 ها است؟ ترين دليل براي اثبات تغييرگونه كدام مورد مستقيم

 نمو رويان )4  هاي هومولوگ ) اندام3           ها ) سنگواره2 هاي زيستي ) ملكول1
-142 در روابط تبارزائي جانداران از بررسي توالي مونومرهاي ..........................

 شود. هاي كربن اطالعات مفيدي حاصل مي ها همانند هيدرات ) پروتئين1
 شود. ها اطالعات مفيدي حاصل مي ها بر خالف نوكلئيك اسيد ) پروتئين2
 شود. مختلف اطالعات مفيدي حاصل ميهاي  هاي مشابه در گروه ) پروتئين3
 شود. ها اطالعات مفيدي حاصل مي هاي كربن همانند ليپيد ) هيدرات4

-143 اند؟ داران يك نياي مشترك داشته كدام مورد حاكي از آن است كه مهره

 داران داران هنگام تغيير مهره هاي مهره ) پيدايش تغييراتي در استخوان1
 داران هاي مهره در ساختار استخوان ماندنِ شباهتهاي اساسي ) باقي2
 داران مختلف هاي اساسي در فنوتيپ مهره ) وجود شباهت3
 داران كوچك هاي مهره ) كارآيي كامل برخي اندام4

-144 ها كدام است؟ مطلب كليدي نظريه تغيير گونه

 كنند. ميهاي بيشتري توليد  ) جانداراني كه تطابق رفتاري و فيزيكي بيشتري با محيط دارند، زاده1
 ) براي پيدايش گوناگوني در فتوتيپ افراد يك گونه، جهش به تنهايي كارايي الزم را در كوتاه مدت دارد.2
 سازند. ، منابع بي انتهايي را براي ايجاد انواع جديد به منظور عمل انتخاب طبيعي فراهم ميو كراسينگ اُور در تمام جاندارانتركيبي نو) 3
 ها نقش مهمي دارد. ار و جهت تغييرات گونه) محيط، در تعيين مقد4

2در جمعيت در حال تعادلي كه 
-145 اند؟ چه نسبتي از افراد غالب، هتروزيگوت است، 3

1(1

2
 2 (1

4
 3 (3

4
  4 (2

3
 

-146 كدام عبارت درست است؟

 دخالت ندارد.ها،  ها به گونه اي است كه فنوتيپ و ژنوتيپ افراد در آميزش هاي طبيعي عموماً آميزش ) در جمعيت1
 هاي ناهمسان پسندانه يكي از سدهاي پيش زيگوتي است. ) آميزش2
 ها به صورت همسان پسندانه باشند. واينبرگ در جمعيت، آن است كه آميزش  ) يكي از شرايط برقراري تعادل هاردي ـ3
 هاي  غير تصادفي در جمعيت است. ) درون آميزي از انواع آميزش4

0هاردي ـ واينبرگ كه   ري آدمي با تعادلدر جمعيت يك ميليون نف است، حدوداً چند نفراز  2 147-

0افراد غالب خالص  يشايستگي تكامل(افراد اين جمعيت ممكن است در اثر ابتال به ماالريا بميرند؟ و افراد  8
 است) 1 لين قصفر و نا مغلوب 

1 (128000 2 (40000 3 (640000  4(64000 

-148 گيرد. ها، همواره ................. صورت مي ................ در جمعيتانتخاب 

هاي متغيردار ـ در محيط) جهت2هاي نا همگن) گسلنده ـ در محيط1
) مصنوعي ـ توسط آدمي4 هاي پايدار ) پايدار كننده ـ در محيط3

-149 دهند؟ مغلوب را بروز مي ،  حداقل يك صفت2،چه نسبتي از افراد  در آميزش 

1 (3
16

 2 (1
16

 3 (7
16

  4 (6
16
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-150 هاي مغربي تتراپلوييدي با همديگر، پيدايش چه نوع فرزنداني است؟ نتيجه آميزش گل

 ) نازيستا و زايا4  ) نازا و نازيستا3 و زايا ) زيستا2 ) نازا و زيستا1

-151 عبارت صحيح كدام است؟» متوازن كننده«در مورد انتخاب 

 شود. انواعي از انتخاب متوازن كننده، سبب افزايش تنوع در جوامع زيستي مي) 1
 ) در انتخاب وابسته به فراواني، شايستگي تكاملي يك ژنوتيپ به فراواني آن در جمعيت بستگي دارد.2
 شود. ت مي) در نوعي از اين انتخاب ، افزايش شايستگي تكاملي يك فنوتيپ سبب حذف كاملِ فنوتيپ متقابل از جمعي3
 شود. ها مي ) انواع مختلف انتخاب متوازن كننده، سبب دايمي شدنِ تنوع در جمعيت4

گاه  قدر زياد شود تا به ...... برسد، آن هاي مختلف از يك جمعيت، درجه واگرايي آن هنگامي كه بين گروه 152-

 زايي كامل شده است. توان گفت كه گونه مي
 راد هتروزيگوت با بيشترين شايستگي تكاملي) پيدايش اف2  ) جدايي توليد مثلي 1
  هاي هتروزيگوت ) حذف كامل ژنوتيپ4  هاي جديد )  پيدايش نژاد3

-153 در مورد ناپايداري دودمان دو رگه كدام عبارت صحيح است؟

 ميرند. ها پس از جوانه زدن مي هاي مختلف يك گونه پنبه در نسل دوم، دانه نژاد ) در آميزش1
 شوند. هاي زيستا و نازا در نسل دوم حاصل مي افراد نسل اول پنبه كه زيستا و زايا هستند،زاده) از آميزش 2
 كنند، اغلب افراد نسل اول، زيستا و زايا هستند. هاي مختلف پنبه با هم آميزش مي ) هنگامي كه گونه3
 شوند. حاصل مينازا  وهاي نسل اول با يكي از والدين خود، گياهاني ضعيف  ) در پنبه از آميزش دورگه4

-154 رخ داده است؟پديده دار در آمريكا كدام  براي پيدايش دو گونه مختلف مارمولك شاخ

 ) گونه زائي دگر ميهني2  ميهني ) گونه زائي هم1
 ها ) شارش ژن بين جمعيت اوليه مارمولك4 ها ) همگرايي شديد در جمعيت اوليه مارمولك3

-155 شود كه داراي ................. است. با همديگر، زيگوتي حاصل مي حشيوو زراعيهاي  در آميزش گندم

 ) دو دسته كروموزوم غير همتا از يك گونه2 ) يك دسته كروموزوم غير همتا از دو گونه1
 ) دو دسته كروموزوم همتا از يك گونه4 دسته كروموزوم همتا از دو گونه ) يك3

 دقيقه32زمان پيشنهادي:                                                                      فيزيك

2 صورت به كند در دستگاه ي مكان ـ زمان متحركي كه بر روي خط راست حركت مي معادله 2 2 6 156-

 جايي آن در چهار ثانيه اول حركت است؟ ي چهارم حركت چه كسري از جابه جايي متحرك در ثانيه است. جابه

1 (2
5

                                    2 (3
5

                               3 (1
5

                                   4 (1
2

 

-157 ؟نيستقابل كدام گزينه صحيح زمان شكل م  با توجه به نمودار مكان ـ

 بار صفر شده است. 3) سرعت متحرك 1

 بار تغيير جهت داده است. 3) متحرك 2

 بار عوض شده است. 3) جهت نيروي وارد بر متحرك 3

 كند. ها حركت نمي) متحرك همواره در جهت مثبت محور4

3متحركي با شتاب ثابت  4كند. اگر در مكان  ها حركت مي روي محور  2 سرعت آن  5 158-

1  ي چند متري مبدأ خواهد بود؟ باشد، پنج ثانيه بعد از آن متحرك در فاصله 5
1 (45 2 (5/40 3 (36  4 (5/31 

-159 صورت  كند به حركت مي ي سرعت ـ مكان متحركي كه با شتاب ثابت بر روي محور  معادله

  است. اين حركت:
 است. ) كند شونده در جهت مثبت محور 2 است. ) تند شونده در جهت مثبت محور 1
 است. ) كند شونده در جهت منفي محور 4 است. ) تند شونده در جهت منفي محور 3
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10
كند، سهمي مطابق شكل زير است. سرعت متحرك در  اي كه روي خط راست حركت مي نمودار مكان ـ زمان ذره 160-

 كه متحرك از مبدأ مكان عبور كرده است، چند متر بر ثانيه است؟اي  لحظه
1 (2 5 2 (2 5 

3 (2 5 4 (2 5

 
 

شود. گلوله هنگام  رو به باال در راستاي قائم پرتاب مي  اي با سرعت متر گلوله 70از باالي ساختماني به ارتفاع  161-

10كند. كل زمان حركت گلوله چند ثانيه است؟   ثانيه طي مي 2برگشت، ارتفاع ساختمان را در مدت  2 
1 (7                                   2 (5                                 3 (4 5                                 4 (4 

2ي  ي حركت متحركي در صفحه معادله 2 ركت را به درستي است. كدام گزينه مسير ح ، 162-

 دهد؟  نشان مي
1(2( 

3(4( 

 

 

1سه بردار 3 2 و  3 كنند و اين جسم با سرعت  اثر مي 2به يك جسم به جرم  3و  4 163-

 كدام است؟ 3كند.  حركت مي 3ثابت 
 1 (2 5                       2 (4                    3(4                          4 (2 

-164 است؟ در شكل مقابل جسم روي سطح شيبدار ساكن است. كدام گزينه صحيح 

  است. ، نيروي ) واكنش نيروي1
 است. واكنش نيروي  ) نيروي2
 كند. و اصطكاك، واكنش نيرويي است كه جسم بر سطح وارد مي ) برآيند3

 كند. را خنثي مي ،  نيست ولي مؤلفه  واكنش ) 4

هاي  ها داراي كشش ي نخ نظر كنيم و همه ها صرف اگر از جرم نخدستگاهي مطابق شكل در وضعيت تعادل است.  165-

 هاي زير صحيح خواهد بود؟ ينه، كدام يك از گزقابل تحمل يكساني باشند، در اثر افزايش تدريجي
 پيش از بقيه پاره خواهد شد.  ) نخ1

 يابد. افزايش مي تغييري نخواهد كرد ولي كشش ) كشش نخ2

 پيش از بقيه پاره خواهد شد. ) نخ3

 كاهش خواهد يافت. افزايش و كشش نخ ) كشش نخ4



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

8

محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان

ات حا حل انجام

ن بير رم چه
 تجربي اختصاصي

2، با شتاب 30ي نيوتن روي سطح شيبداري به زاويه 60جسمي به وزن  لغزد. اگر  رو به پايين سطح مي 2 166-

صورت تندشونده روي سطح باال برود، نيروي چند نيوتني را موازي با سطح شيبدار  بخواهيم جسم با همين شتاب و به

 10به آن وارد كنيم؟ 
1 (48                          2 (18                               3 (30                              4 (60 

ي قائم دو جسم  ثانيه فاصله 1ز شود. پس ا ها صرف نظر مي در شكل مقابل از جرم قرقره، نخ و اصطكاك بين آن 167-

  10قدر است؟ چ
1 (1 2 (2 

2) 4 ) صفر3 5 

 

-168 ي  و تكانه  چند برابر انرژي جنبشي جسمي به جرم  2ي  و تكانه 2انرژي جنبشي جسمي به جرم 

 است؟ 

1 (2
2

 2 (2
4

 3 (1  4 (2 2

-169 است. جرم جسم  8نيوتن و اصطكاك جنبشي آن با سطح برابر 40برابر  در شكل مقابل وزن جسم 

2با شتاب  چندكيلوگرم باشد تا جسم  10روي سطح شيبدار پائين بيايد؟  2
1 (8                                  2 (4                            

3 (8
11

                                  4 (2
3

 

برابر گردد، نيروي مركز گراي وارد بر ماهواره چند برابر  5اي به دور زمين  اگر سرعت خطي گردش ماهواره 170-

 خواهد شد؟

1 (1
25

                        2 (25                    3 (1
5

                           4 (5 
 

-171 كدام است؟ ي مكان ـ زمان آن در اي مطابق شكل است. معادله نمودار شتاب ـ زمان حركت نوسانگر ساده

1 (0 2 7
6

     

2(0 2
6

  

3 (0 2 7
6

              

4 (0 2
6

   

كنيم   گرم متصل مي 160اي به جرم  را از وسط نصف كرده و دو نيمه را مطابق شكل به وزنه 200به ثابت  فنري 172-

 ي نوسان چند ثانيه است؟ دورهآوريم.  و وزنه را به نوسان در مي

1 (2
25

                                2 (2
100

                    

  3 (2
100

                4 (2
50

 

قدر  آويزان كرده و آن را با دست آن 100و ثابت  30را از فنري با طول عادي  400اي به جرم وزنه 173-

باالتر از محل رهايي  2كه وزنه به  كنيم. زماني برسد و سپس آن را رها مي 40كشيم تا طول فنر به  پايين مي

 10رسد، سرعت آن چند سانتيمتر بر ثانيه خواهد بود؟ مي

1 (5 340             2 (50 2                  3 (2
2

                 4 (17
20

 

2

سطح زمين
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حركت نوساني ساده انجام  5ي  اي كه با دامنه نمودار انرژي جنبشي بر حسب زمان براي نوسانگر ساده 174-

بر روي نمودار برابر چند ثانيه  ي مجهول گرم باشد، لحظه 200دهد، مطابق شكل زير است. اگر جرم نوسانگر  مي
2است؟ 10  

1 (2                             2 (2 2                     

  3 (1
2

                          4 (1
4

 

ي تشديد كدام اتفاق  مقاومت هوا به نوسانگر وارد نشود، در اثر پديده و اگر نيروهاي اتالفي مانند اصطكاك 175-

 ي دامنه و انرژي مكانيكي نوسانگر رخ خواهد داد؟ درباره
 يابد. ) دامنه كاهش و انرژي مكانيكي افزايش مي2  يابد.    ) دامنه افزايش و انرژي مكانيكي كاهش مي1
 يابد. ) دامنه و انرژي مكانيكي هر دو كاهش مي4يابد.            ) دامنه و انرژي مكانيكي هر دو افزايش مي3

را به انتهاي آن  2اي به جرم  نموده و وزنه را از سقف آويزان 1مطابق شكل طناب يكنواختي به جرم 176-

باشد، سرعت انتشار موج در وسط  60ي طناب  ترين نقطه كنيم. اگر سرعت انتشار موج عرضي در پايين آويزان مي
 طناب چند متر بر ثانيه است؟(شكل)

1 (30 5                 2 (15                  

 3 (20 3                         4 (30 

از هم قرار دارند  50ي  اختالف فاز دو نقطه از محيط كه در فاصله
6

راديان است و سرعت انتشار موج در    177-

 است. بسامد اين موج چند هرتز است؟ 300اين محيط 
1 (100                             2 (50                        3 (75                              4 (25 

در حال انتشار است در مبدأ زمان مطابق شكل است. اگر سرعت  نمودار يك موج عرضي كه در جهت محور 178-

 باشد، تابع اين موج كدام است؟ 120انتشار اين موج 

1 (0 2 20
6 6

               

2 (0 2 12
10 6

 

3 (0 2 20
6

5
6

           

   4 (0 2 12
10

5
6

-179 ؟نيستهاي عرضي و طولي مكانيكي صحيح  كدام عبارت راجع به موج

 هاي عرضي راستاي نوسان ذرات محيط بر راستاي انتشار آشفتگي عمود است. ) در موج1
 شوند. ميامواج طولي در هر سه محيط جامد، مايع و گاز منتشر ) 2
 تر است. ) سرعت انتشار امواج عرضي در يك محيط از سرعت انتشار امواج طولي در آن محيط بيش3
 ) دياپازون قابليت ايجاد هر دو موج عرضي و طولي را داراست.4

باشد، فاز  برابر در زمان اي از محيط به طول  شود. اگر فاز نقطه ها منتشر ميموجي در جهت محور  180-

اي به طول نقطه
8
در زمان   

4
 برابر است با: 

1 (� 3
4

                             2 (� 3
4

                       3 (�
4

                     4 (�
4

 
 دقيقه 30 زمان پيشنهادي:                                                                                شيمي

 

-181 است؟ نادرستكدام مطلب 

 رسد. ها پس از مدتي نه به صفر بلكه به مقدار ثابتي مي هايي وجود دارد كه سرعت آن ) واكنش1
 گيرند. در كنار يك ديگر قرار مي  زماني  دهنده با هم برخورد كنند، مدت هاي واكنش گذار، وقتي مولكول ي حالت ) بر طبق نظريه2
 ها گرماده است. ها گرماگير و از فراورده دهنده ي فعال از واكنش گرماده، تشكيل پيچيده) در يك واكنش 3
گيري كرد. اي را بايد به طور تجربي اندازه هاي چند مرحله ي واكنش ) مرتبه4

4
100
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-182 ؟كدام منحني درست است 500ي پتاسيم نيترات در باالي براي واكنش تجزيه

1 (   2( 
 
 
 
 
 
 
3(  4( 
 

 

گرم  15/15ثانيه،  20، پس از گذشت  500گرم پتاسيم نيترات در دماي باالتر از  2/20ي  اگر در واكنش تجزيه 183-

كه واكنش با همين  مانده باشد، سرعت متوسط تشكيل گاز نيتروژن، چند مول بر ثانيه است و با فرض اين از آن باقي
3ي پتاسيم نيترات تجزيه شود؟    كشد تا همه مي  سرعت متوسط پيش برود، چند ثانيه طول 101 1 

1 (80 2 5 10 3 2 (80 1 25 10 3 
3 (160 2 5 10 3 4 (160 1 25 10 3

4ي تغيير غلظت مواد موجود در واكنش  رو نشان دهنده به نمودار رو 2 2 2 184-

2 ثانيه، بر حسب  20ليتري با گذشت زمان است. سرعت متوسط واكنش پس از گذشت  5در يك ظرف  2
1  كدام است؟ 1

1 (04/0 2 (02/0 
3 (06/0 4 (01/0 
 
 
 
 

2كدام است؟  با توجه به جدول مقابل، مقدار  2 5 4 2 2 185-

1 (7/0 
2 (1/0 
3 (4/0 
4 (5/0 

-186 است؟ در كدام واكنش

1 (2 ( 

3 (2 2 24 (1
2 2

1
2 2 

2چه در واكنش گازي نچنا 2 كيلوژول بر مول و انرژي  160برابر با  انرژي پيوند 2 187-

كيلوژول بر مول باشد،اعداد كدام گزينه  360برابربا  كيلوژول بر مول و انرژي پيوند 220برابر با  پيوند
 باشد؟ تواند مربوط به انرژي فعالسازي رفت ، انرژي فعالسازي برگشت وگرماي تشكيل مولي به ترتيب مي

1 (200  ،550   ،170� 2 (200  ،560   ،320- 3 (250  ،590   ،340- 4 (300  ،640   ،170- 

-188 كدام مطلب درست است؟

 دهد. هاي شيميايي را افزايش مي ) هميشه افزايش دما سرعت واكنش1
 سوزد. ) الياف آهن گداخته در اكسيژن خالص به آرامي مي2
ها به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش مطرح نيست.دهنده) ماهيت واكنش3
دهد. نمي ) منيزيم با آب سرد واكنش4

 

3

رفت
2

است؟

2 5  
1 1

 
2

10 2 1
 زمان

2 10 4
3/0 5

15

ب  ني بر 
1  غلظت

2
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2كدام مطلب در مورد واكنش 2 -189 درست است؟ 2

 يابد. افزايش مي 2) با خردكردن روي، شيب منحني غلظت ـ زمان براي1
 كند. ، منحني انرژي ـ مسير واكنش تغيير مي ) با افزايش غلظت2
 يابد. ش مي) با افزايش فشار، سرعت متوسط واكنش افزاي3
 يابد. افزايش مي ) با افزايش مقدار روي، سرعت مصرف4

4، در واكنش گازي 1اگر ثابت سرعت برابر  محصوالت 2 1 باشد با دو برابر كردن حجم  1 190-

 شود. ظرف واكنش، سرعت واكنش ................ مي

برابر) 1 1
4

برابر) 2  1
16

برابر) 3  0 برابر) 4  6 1
2

2جدول زير مربوط به واكنش  است. كدام مطلب در مورد اين  2 191-

 و ساز وكار انجام آن درست است؟  واكنش با توجه به جدول

 
 يابد. ) با افزايش غلظت هر يك از مواد اوليه سرعت واكنش افزايش مي1
3) با به كار بردن يك كاتاليزگر مناسب براي واكنش2 2  يابد. سرعت واكنش كلي نيز افزايش مي 2
 كند. اتم اكسيژن برخورد ميي تعيين كننده سرعت، اتم نيتروژن با  ) در مرحله3
 بيشتر از سرعت توليد آن است. 2) سرعت مصرف4

-192 رو، كدام مطلب درست است؟ روبه» انرژي ـ  پيشرفت واكنش« با توجه به نمودار  

ي ديگر  ي سرعت از حالت گذار مرحله تعيين كننده  ) حالت گذار مرحله1
 پايدارتر است.

تري  تر است و اين مرحله نقش مهم بيشدوم   ) سرعت واكنش در مرحله2
 در تعيين سرعت واكنش دارد.

1واكنش برابر با  ) 3  است. 2
 تر است. ها بيش دهنده ها از پايداري واكنش ) پايداري فراورده4

2در يك دستگاه آب سنج مخلوط شود.  نگهداري مي 2 193-

2كدام مطلب در مورد واكنش ميان و  است؟ نادرست 2
2) مخلوط1  توان اين مخلوط را براي هزاران سال نگه داشت. انفجاري و خطرناك است،اما مي 2
 رسد. به تعادل نمي 25) سرعت واكنش آن قدر آهسته است كه هرگز در دماي 2
 شود. و در حضور كاتاليزگر مناسب واكنش به طور كامل انجام مي 25) در دماي3
 ي واكنش هستند. دهد، زيرا عوامل ترموديناميكي كنترل كننده رخ نمي واكنشي 25) در دماي4

-194 ي همگن است؟ كدام واكنش كاتاليز شده

 اكسيد ي پتاسيم كلرات به كمك كاتاليزگر منگنز  ) تجزيه1
 سولفات ي محلول آب اكسيژنه به كمك گرد آهن  ) تجزيه2
 دار كردن اتن ) هيدروژن3
2) توليد آمونياك به كمك كاتاليزگر 4 3 

-195 ؟دهد نميي اتن روي  دار شدن كاتاليز شده ي سوم فرايند هيدروژن يك از فرايندهاي زير در مرحله كدام

 ) جذب راديكال اتيل با پيوند شيميايي روي سطح كاتاليزگر2  ) توليد راديكال اتيل1
 توليد راديكال اتن) 4 ) واكنش مولكول اتن با يك اتم هيدروژن3

سرعت واكنش در 
1آغاز 1 

 ي آزمايش شماره 1ها در آغاز غلظت واكنش دهنده

 2  

0 5 0 21 2 1 
4 5 0 43 62 
2 0 42 43 
8 0 64 84 
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0ريزيم تا تعادل زير در آن برقرار شود، اگر در هنگام تعادل مقداري آمونياك را در ظرفي يك ليتري مي 2 196-

0و 3مول در ظرف موجود باشد، منحني غلظت ـ زمان كدام است؟ 2مول 3
2 3 2 3 2 

 
 
1 (  2( 
 
 
 
 

3(                                        4( 
 
 
 

 

3در يك ظرف، تعادل -197 2برقرار است. اگر در دماي ثابت مقداري گاز 2

 وارد ظرف كنيم تا تعادل جديدي شكل گيرد، كدام گزينه توصيفي درست از اين آزمايش است؟

 يابد. افزايش مي هاي رفت و برگشت ) سرعت واكنش2 يابد. در ظرف افزايش مي 2) مقدار مول1
ماند. ثابت مي 2) فشار تعادلي گاز4 يابد. در ظرف افزايش مي 2) غلظت3

2تعادل گازي  3 2 2 در يك ظرف دو ليتري برقرار شده  3با وارد كردن مقداري  2 198-

3ي تعادل غلظت  چه در لحظه است. چنان و ليتر باشد، ثابت اين تعادل در  بر مول 4/0و  1/0به ترتيب برابر با  2
 كدام است؟ 1شرايط آزمايش بر حسب 

1 (05/0 2 (025/0 3 (4/0  4 (90 

-199       دهيم تا در آن تعادل گازي ي يك ليتري حرارت مي را در يك ظرف سر بسته  مقداري گاز 

2 2  6/2تجزيه شده باشد و  درصد گاز  60رار شود. اگر تا رسيدن به حالت تعادل برق 2
 مول گاز در ظرف موجود باشد، ثابت تعادل كدام است؟

1 (34/0 2 (9/0 3 (35/1 4 (45/3 

-200        كنيم تا تعادل گازي ي دو ليتري وارد مي مول گاز متان و مقداري بخار آب را در يك ظرف سربسته 2

4 2 3 2 0 25 2 چه پس از برقراري تعادل، غلظت  در آن برقرار شود. چنان 2

4 و  با يكديگر برابر شود، مقدار اوليه بخار آب چند مول است؟ 2
1 (125/1 2 (75/0 3 (125/0 4 (625/1  

به صورت رو به رو است. در اين آزمايش  2اكسيژنه، منحني غلظت زمان براي توليدي آب  در واكنش تجزيه 201-

  ؟نيستآيد. كدام مورد به تغيير اعمال شده مربوط  به دست مي هاي كنيم. منحني چند تغيير اعمال مي
2:كاهش غلظت) 1      يا كاهش دما 2

2:افزايش غلظت ) 2   دمايا افزايش 2

     يا افزايش دما 2:افزودن) 3

 :كاهش دما يا كاهش فشار) 4

 

-202 شود؟ كدام تغيير باعث افزايش رنگ صورتي در  تعادل زير مي

2 6
2 4 4

2 6 2  

) كاهش حجم ظرف4) كاهش دما3) افزايش دما2به تعادل) افزودن 1

2  غلظت

 

 

 

 

 زمان  
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2در تعادل 3 2 3 2 كدام تغيير سبب جا به جايي تعادل در  2 203-

 شود كه جرم جامد باقيمانده كاهش يابد؟ جهتي مي
 ) افزايش سديم هيدروژن كربنات2  ) خارج كردن بخار آب1
 ) كاهش دما4  ) كاهش سديم كربنات3

2در حالت تعادل براي واكنش 3 2 3 باشند.  بر اين  ها به صورت زير مي سرعت سنج 2 204-

تغيير اعمال شده  هاي رسم شده با شود، در كدام گزينه (درآغاز تغيير) سرعت سنج تعادل تغييراتي اعمال مي
 هماهنگ نيستند؟

 
 
 
  ) افزايش دما  1
 
 
   ) افزايش فشار2
 
 
 
   ) كاتاليزگر3
 
 
 
 
 3) افزودن 4

 
 
 

2ي تعادلي دماي سامانه هرگاه 2 2 را كاهش دهيم ثابت تعادل واكنش..............، رنگ  4 205-

 يابد. شود و سرعت واكنش............ بيشتر .............. مي تر مي خلوط تعادلي ............. رنگم
 ) كاهش ـ پر ـ برگشت ـ كاهش2  ) كاهش ـ كم ـ رفت ـ افزايش1
 ) افزايش ـ پر ـ رفت ـ كاهش4  ـ برگشت ـ كاهش ) افزايش ـ كم 3

2تعادل گازي  2 ي  در يك ظرف دو ليتري برقرار شده است. در لحظه 200در دماي  2 206-

 در ظرف موجود است. در ظرف را باز كرده و مقداري  2مول  3و  2مول  6، 2مول  5، مول  4تعادل، 
در ظرف داشته باشيم، تعداد مول  2مول  5/3كنيم. اگر پس از برقراري تعادل جديد،  به آن اضافه مي 2و مقداري 

 در تعادل جديد كدام است؟ (دما ثابت است) 2
1 (5/4 2 (6 3 (5/1  4 (5/2 

2در ظرفي تعادل 2 2 2 كنيم تا  برقرار شده است. بر اين تعادل تغييري تحميل مي 3 207-

 دهد؟  غيير اعمال شده را نشان ميپس از مدتي تعادل دوباره برقرار شود. با توجه به جدول زير كدام گزينه ت
 
 
 
 
   2) ورود يك مول2  ) افزايش دما1
 ) كاهش حجم ظرف4  دما) كاهش 3
 

2 2 3
032/0 016/0 068/0  غلظت در تعادل اوليه

085/0 17/0 83/0 تعادل نهاييغلظت در 
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2نمودار انرژي ـ پيشرفت واكنش 2 2 2 -208 است.   بر اين           به صورت      3

 
به تغيير اعمال  تواند آيد. كدام گزينه مي گردد و منحني به صورت                      در   مي واكنش تغييري اعمال مي 

 شده مربوط باشد؟
و2) افزايش غلظت2 ) افزايش دما1  ) افزودن گاز4  ) افزايش فشار3 2

-209 كنيم. كدام گزينه براي تعادل را در آب حل مي 3مقداري استيك اسيد

3 2 3  درست است؟ 3
 است. 1آن ) اين تعادل شيميايي، همگن و تك فازي بوده و واحد ثابت تعادل1
 ) اين تعادل شيميايي، همگن و تك فازي بوده و ثابت تعادل آن واحد ندارد.2
 دارد. 1) اين تعادل فيزيكي، ناهمگن و دو فازي بوده و ثابت تعادل آن واحد3
 و ثابت تعادل آن واحد ندارد.فيزيكي، همگن و تك فازي بوده) اين تعادل4

-210 كدام گزينه در مورد فرآيند توليد آمونياك درست است؟ 

 )هابر موفق شد تا آمونياك را در مقياس صنعتي توليد كند.1
 يابد. ) در فشار ثابت، با افزايش دما، درصد مولي آمونياك در مخلوط تعادلي افزايش مي2
 شود. آمونياك زياد مي) در دماي ثابت با افزايش فشار درصد مولي آمونياك و سرعت توليد 3
 كنند. ) گاز نيتروژن را با عبور دادن بخار آب داغ از روي زغال چوب توليد مي4
 
 

 

 

 

                    




