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نام و نام خانوادگی
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yنمودار توابع  و  در دو نقطه  و  با طول های مثبت یکدیگر را قطع می کنند. طول پاره خط  کدام است؟4 = x۲y = ۲xABAB
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، کدام است؟5 logاگر  باشد، حاصل  ۲ = klog(۶ − ۲  ) +۵ ۲ log(۱ +  )۵
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، مقدار لگاریتم  در پایۀ 3 کدام است؟6 logاگر  x − x + ۱ +( ۲ ) log x + ۱ =( ) ۱x
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aاگر  باشد، حاصل  چقدر است؟7 = log ۳۲log  ۱۸۶
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کدام گزینه درست است؟8
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، مقدار  کدام است؟9 log(۲در رابطۀ  −  ) +۳ log(۷ + ۴  ) =۳ log(۲۶ + ۱۵  ) +۳ log xx
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xمقدار کدام یک از توابع زیر به ازای  بزرگ تر است؟11 = ۳
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، نمودار تابع  تابع وارون خود را قطع نمی کند؟13 af(x)به ازای چند مقدار صحیح  = log x(۱۰−a )۲
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در کدام یک از بازه های زیر رابطۀ  برقرار نیست؟14

                                           

sin x > cos x
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= اگر  باشد، مقدار  کدام است؟
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اندازۀ زاویه ای که عقربۀ ساعت شمار بین دو زمان خاص طی می کند،  رادیان است. اندازۀ زاویه ای که عقربۀ دقیقه شمار در این16

مدت طی می کند، چند رادیان است؟
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اگر دو زاویه از مثلثی  و  باشند و زاویۀ سوم آن  نامیده شود، برای رسیدن از  به  روی دایرۀ مثلثاتی چگونه باید17

حرکت کنیم؟
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مطابق شکل، یک هواپیما بر فراز یک منطقه پرواز می کند. از نقطۀ  دو هدف  و  به فاصلۀ  کیلومتر روی زمین به زاویۀ18

 از هواپیما دیده می شوند و زاویۀ مسیر افقی هواپیما با  نیز  است. هواپیما در چه ارتفاعی از زمین برحسب کیلومتر

واقع است؟
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(1

(2

(3

(4

۲(  +۳ ۱)

۲(  −۳ ۱)

۲ ۳

۲(  +۲ ۱)

f(x)اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟19 = ۲ −x ۲−xf (  )−۱
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logحاصل عبارت  کدام است؟20  (log  ) +
(  −۲)۵
(  +۱)۳

(  −۲)۵
(  +۱)(۹+۴  )۳ ۵ ۱

(2 (1

(4 (3

۱log
( −۲)۵
( +۲ + +۲)۱۵ ۳ ۵

(log )
( −۲)۵
( +۲ + +۲)۱۵ ۳ ۵ ۲

log
( −۲)۵
( + +۲ −۱)۱۵ ۳ ۵



7لرنیتو 1400 /56

، آنگاه حاصل  کدام است؟21 logاگر   ۴ =۵ alog ۲۵
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tanاگر  باشد، کدام گزینه درست است؟ 22 x tan y = ۱(۰ <∘ x ,  y < ۹۰ )∘

(2 (1

(4 (3

sin x = ۲ cos ysin x + cos y = ۱

sin x = sin ysin x = cos y

ماهواره ای باالی زمین قرار دارد. اگر این ماهواره در مدار خود 3000 کیلومتر جا به جا شود و فاصله مرکز زمین تا ماهواره 237000

کیلومتر باشد، مسافتی که ماهواره روی زمین را پوشش می دهد، چند کیلومتر است؟ (شعاع زمین را 6500 کیلومتر در نظر بگیرید)

2500 (2 (1

2051 (4 2700 (3

۲۷۸۵/۷

)sinاگر  باشد و انتهای کمان نظیر زاویه  در ربع چهارم باشد،  کدام است؟24  −
۲
π

θ) + cos θ = ۱θcot θ
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، کدام است؟ (اعداد داده شده برحسب درجه هستند.)25 tan(۲۸۵)حاصل عبارت  tan(−۱۶۵) − sin(۱۰۹۵) cos(۲۵۵)

(2 (1

(4 (3

sin (۱۵)۲cos (۱۵)۲

−sin (۱۵)۲−cos (۱۵)۲

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟26

"سلولی در بدن مرد که دارای گیرنده برای تستوسترون است، ممکن نیست ............"

دارای چندین هسته باشد. (2 در ساختار نوعی غدۀ درون ریز باشد. (1

نوعی یاختۀ بدون هسته و دارای میتوکندری. (4 تحت تأثیر هورمون  نیز قرار دارد. (3F SH

دربارۀ فرآیند اسپرم زایی در یک مرد جوان سالم چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟27

"هر یاختۀ ............ لولۀ ............ قطعًا ............"

الف) دیپلوئیدی مجرای - اسپرم ساز - در به وجود آمدن اسپرم تاژک دار مشارکت دارد.

ب) هاپلوئیدی سراسر مجرای - اسپرم بر - با مصرف انرژی فروکتوز انرژی الزم برای حرکت دم را تأمین می کند.

ج) دیپلوئیدی دیوارۀ - غدۀ وزیکول سمینال - روی شبکه ای از پروتئین ها و گلیکوپروتئین ها مستقر است.

د) هاپلوئیدی دیوارۀ - اسپرم ساز - از یک سیتوکینز ناکامل حاصل شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در یک تار ماهیچۀ اسکلتی در دوران جنینی، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟ (با تغ�ر)28

مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی (1

تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف (2

به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید (3

به هم متصل شدن ریز کیسه   های غشایی در میانۀ یاخته (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟29

"در یک مرد سالم و بالغ در حالت ایستاده ............ از غده ای که ............، غده ای است که ............"

باالتر - به اندازۀ گردو است - در پشت مثانه قرار دارد. (1

پائین تر - مواد قندی به میزراه آزاد می کند - ترشحات شیری رنگ آن باعث خنثی شدن مسیر اسیدی اسپرم به گامت ماده (2

می شود.

باالتر - حالت اسفنجی دارد - در تأمین انرژی حرکتی دم اسپرم نقش دارد. (3

پائین تر - در کنار اسپرم بر واقع است - ترشحات آن موجب روان شدن حرکت اسپرم به سمت گامت ماده می شود. (4

کدام موارد به  درستی بیان شده است؟30

الف) از همۀ گلبول های سفید خون می توان برای تهیه کاریوتیپ استفاده کرد.

ب) هر دو نوع تومور خوش خیم و بد خیم می توانند به بافت مجاور خود آسیب برسانند.

ج) درمان سرطان می تواند هماتوکریت خون را تحت تأثیر قرار دهد.

الف و ج (2 الف و ب (1

الف و ب و ج (4 ب و ج (3
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باتوجه به شکل زیر از اجزای دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم، چند مورد وظیفۀ هر بخش را به درستی عنوان کرده است؟31

الف) 1: تولید یاخته های جنسی دارای ساختار حرکتی

ب) 2: ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها

ج) C: تولید نوعی پیک شیمیایی

د) D: تولید مایع روان کننده

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

چند مورد زیر درست است؟32

الف) اسپرم ها برای کسب توانایی حرکت، 18 ساعت در درون اپیدیدیم باقی می مانند.

ب) ترشحات وزیکول سمینال در پشت مثانه وارد مجرای اسپرم بر می شود.

ج) از هر بیضه یک لولۀ اسپرم بر خارج شده و وارد حفرۀ شکم می شود.

د) بعد از پروستات دو غدۀ برون ریز به اندازۀ نخودفرنگی قرار دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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باتوجه به شکل زیر، بخش ............33

A، مجرایی دارد که ترشحات درون ریز آن را به داخل لولۀ اسپرم بر خالی می کند. (1

B، به اندازۀ گردو است و مجاری خارج شده از مثانه از درون آن عبور می کند. (2

C، دارای یاخته هایی است که ترشحات روان کنندۀ آن ها می تواند باعث تسهیل ایجاد یاختۀ زیگوت (3

شود.

D، با کمک دیوارۀ خود در رساندن اسپرم به تخمک ایفای نقش می کند. (4

در رابطه با تقسیم میتوز یا میوز، کدام مورد به  درستی بیان شده اند؟34

تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر قبل از بیشترین فشردگی کروموزوم دیده می شود. (1

تجزیه شبکه آندوپالسمی بعد از شروع تخریب پوشش هسته دیده می شود. (2

در مرحله ای که پوشش هسته مجددًا تشکیل می شود، ریزکیسه های گلژی به طور دقیق در وسط یاخته تجمع می یابند. (3

در پی کامل شدن پوشش هسته، شیار تقسیم دیده خواهد شد. (4

دربارۀ دستگاه تولیدمثل در یک مرد جوان سالم، چند مورد به درستی بیان شده است؟35

الف) یاخته های غدد وزیکول سمینال گلوکز الزم برای فعالیت را از خون می گیرند.

ب) دو لولۀ اسپرم بر در محل پروستات همۀ ترشحات غدد برون ریز را به میزراه می ریزند.

ج) اسپرم های موجود در اپیدیدیم، قطعًا پس از ۱۸ ساعت از طریق اسپرم بر به میزراه می رسند.

د) اسید کل مسیر رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه توسط ترشحات غدد پیازی میزراهی خنثی می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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بخش مشخص شده در شکل زیر چه ویژگی دارد؟36

ممکن است کروموزوم های آن دو کروماتیدی باشد. (1

ترشحات آن به درون خون وارد می شوند. (2

تحت تأثیر هورمون  فعال می شود. (3

در غذا رسانی به اسپرماتوسیت ها نقش دارد. (4

F SH

در رابطه با یاخته های بدن انسان کدام گزینه به  درستی بیان شده است؟37

در مرحله ای از میتوز که کروموزوم کوتاه ترین طول خود را دارد، سانترومر الزامًا در وسط کروموزوم قرار دارد. (1

پروتئین های مؤثر در چرخه  یاخته ای می تواند تحت تأثیر اندامی قرار بگیرند که بخشی از آن توسط دنده محافظت می شود. (2

هر یاخته ماهیچه ای در چرخه زندگی خود از سه نقطه وارسی اصلی عبور می کند. (3

در تهیه کاریوتیپ، همه کروموزوم ها از بزرگ به کوچک مرتب شده اند. (4

در یک یاختۀ گیاهی در حال تقسیم برگ، کدام مورد قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم میان   یاخته (سیتوپالسم) رخ می  دهد؟38

پوشش هسته  ای در اطراف هر مجموعۀ کروموزومی بازسازی می  شود. (1

فام  تن (کروموزوم)  های کوتاه و فشرده  شده، شروع به بازشدن می  نمایند. (2

فام  تن (کروموزوم)  های تک  کروماتیدی در دو قطب یاخته تجمع می  یابند. (3

فام  تن (کروموزوم)  های غیر هم ساخت در وسط یاخته، به  صورت ردیف درمی  آیند. (4
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در رابطه با کاریوتیپ انسان چند مورد به  درستی بیان شده است؟39

الف) بزرگ ترین کروموزوم ، طولی بیش از ۵ میکرومتر دارند.

ب) کوچک ترین کروموزوم مربوط به شماره ۲۱ است.

ج) به طور حتم در مرحله متافاز تهیه می شود.

د) همه کروموزوم ها به صورت دوبه دو همتا هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

nدر سلول های پیکری یک جاندار  کروموزوم وجود دارد. می توان گفت در یک سلول ...........40 = ۱۴

جنسی این جاندار، یک مجموعه 7 کروموزومی دیده می شود. (1

این جاندار ، 14 کروموزوم وجود دارد که دوبه دو باهم همتا هستند. (2

این جاندار، در مرحله آنافاز میتوز ، 28 سانترومر متصل به دوک مشاهده می شود. (3

این جاندار در مرحله پرومتافاز میتوز، 14 کروموزوم با حداکثر فشردگی وجود دارد. (4

در دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم، ............41

ترشحات غدد برون ریز در کسب قدرت حرکتی توسط اسپرم مؤثرند. (1

هر یاختۀ هاپلوئید با قدرت حرکت در تمام لوله های موجود در درون کیسۀ بیضه مشاهده می شود. (2

هر اسپرماتوسیت با یک مجموعۀ کروموزومی توانایی حرکت دادن تاژک خود را دارد. (3

هر پیک شیمیایی تولیدشده درون بیضه در تولید اسپرم نقش دارد. (4
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در دستگاه تولیدمثلی یک مرد بالغ، هر غدۀ برون ریز ............42

واقع در پشت مثانه، در ترشح ترکیبی دخالت دارد که به درون اسپرم ها وارد می شود. (1

مرتبط با لولۀ میزراه، ترشحات روان کننده آزاد می کند. (2

کناری غدۀ اسفنجی شکل در تنظیم تولید اسپرم دخالت دارد. (3

در زیر مثانه، با ترشحات قلیایی خود مسیر خروج اسپرم از اسپرم بر را خنثی می کند. (4

در یک سلول مگس سرکه، کروماتید های هر کروموزوم از هم جداشده اند و به سمت دو قطب سلول درحرکت می باشند. سلول43

زایندۀ این سلول در ............ داشته است. (هر یاختۀ پیکری هسته دار مگس سرکه دارای 8 کروموزوم است)(با تغ�ر)

،  کروماتید انتهای مرحلۀ  (1

،  سانترومر ابتدای مرحلۀ  (2

،  رشتۀ پلی نوکلئوتید خطی انتهای مرحلۀ  (3

،  لولۀ کوچک پروتئینی سانتریولی ابتدای مرحلۀ  (4

S۸

G۲۱۶

G۱۳۲

G۱۵۴

G۱در هر جانداری که در مرحله  چرخه سلولی کروماتینی با ۴۶ رشته دارد ............ .44

تقسیم سیتوپالسمی به کمک کمربند انقباضی رخ می دهد. (1

تعداد رشته های دوک بیشتر از دو برابر تعداد کروموزوم ها است. (2

دارای ۴۴ کروموزوم غیرجنسی و دو کروموزوم جنسی هستند. (3

فقط از راه تولید یاخته های جنسی می توانند اطالعات ژنتیکی را به نسل بعد منتقل کنند. (4
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در یک مرد جوان بالغ، برای ایجاد اسپرمی با قابلیت انجام لقاح، ............45

گامت ها درون لولۀ چسبیده به پشت بیضه ساختار الزم برای حرکت را پیدا می کنند. (1

کروزوم در محلی ساخته می شود که ماهیچۀ صاف طول آن  موجب رسیدن اسپرم ها به میزراه می شود. آ (2

فروکتوز ترشح شده به درون میزراه انرژی الزم برای رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه را فراهم می کند. (3

در بخشی از مسیر حرکت اسپرم تا اووسیت ثانویه، انرژی آزادشده از گلوکز نقش اصلی را دارد. (4

نقطۀ وارسی متافازی برای اطمینان از چه موضوعی است؟46

تکثیر به اندازه پروتئین (2 سالمت اسید نوکلئیک سلول (1

اتصال دقیق محصول سانتریول به سانترومر (4 جدا شدن صحیح کروموزوم های دختری (3

چند مورد دربارۀ مرحلۀ تلوفاز یاختۀ پشتیبان در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ درست است؟47

الف- شروع تجزیۀ پوشش هسته

ب- دور شدن دو جفت سانتریول از یکدیگر

ج- اتصال کروموزوم های همتا به یکدیگر از طول

د- کاهش فشردگی دنای خطی

2 مورد (2 3 مورد (1

صفر مورد (4 1 مورد (3
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کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟48

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

پوشش هسته  ای در اطراف هر مجموعۀ کروموزومی بازسازی می  شود. (1

فام  تن (کروموزوم)  های کوتاه و فشرده  شده شروع به بازشدن می  نمایند. (2

رشته  های دوک به فام  تن (کروموزوم)  های تک  کروماتیدی اتصال دارند. (3

فام  تن (کروموزوم)  های غیرهم ساخت در وسط یاخته، به  صورت ردیف درمی  آیند. (4

غده ای که به اندازۀ یک گردو است ............49

به تعداد دو عدد یافت می شود. (2 ترشحات خود را به درون خون می ریزد. (1

پا�ن تر از پروستات قرار دارد. (4 میزراه برای رسیدن به مثانه از درون آن می گذرد. (3

دربارۀ یاختۀ زیر کدام گزینه درست است؟50

اکسیژن موردنیاز راکیزه های آن از راه شبکۀ مویرگی کالفک به آن می رسد. (1

در بخشی از غشاء آن، پروتئین های غشائی خاصی وجود دارد که در سایر بخش های غشاء آن (2

دیده نمی شود.

برای دو مادۀ شیمیایی به نام های رنین و آلدوسترون گیرنده دارد که باعث تغ�ر در میزان (3

سدیم ادرار می شود.

در بخش تیره رنگ، دو مجموعۀ کروموزومی دیده می شود که ممکن است فشرده ترین حالت (4

ممکن را داشته باشند.
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کدام گزینه در رابطه با یک جاندار سالم به درستی بیان شده است؟51

سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B بدن انسان، تمامی مراحل تقسیم چرخه سلولی را می گذرانند. (1

سلول  هاپلوئید 46 کروماتیدی موجود در لوله اسپرم ساز انسان، پس از ورود به اپی دیدیم (برخاگ) توانایی حرکت می یابد. (2

تعداد سانترومر در هر سلول  دم دار درون لوله های اسپرم ساز انسان، برابر تعداد کروماتید سلول ماده ورودی به لوله رحم (3

می باشد.

در یاختۀ پیکری با چهار مجموعه فام تن، از هر کروموزوم در هر مجموعه، سه مشابه در سایر مجموعه ها وجود دارد. (4

در دستگاه تولیدمثل مرد، در رابطه با غده ای که ترشحات روان کننده دارد، کدام مورد درست است؟52

پا�ن تر از دو نوع غدۀ برون ریز دیگر قرار دارد. (2 از دو نوع غدۀ برون ریز دیگر بزرگ تر است. (1

ادرار از درون آن عبور می کند. (4 ترشحات آن در تأمین انرژی اسپرم ها نقش دارد. (3

در بدن مرد سلول هایی که دارای گیرندۀ هورمون محرک فولیکولی هستند ............53

در البه الی لوله های اسپرم ساز قرار دارند. (1

در تولید و ترشح مواد تأمین کنندۀ انرژی اسپرم ها نقش دارند. (2

موادی ترشح می کنند که تمایز اسپرم ها را سبب می شود. (3

توانایی انجام میوز دارند. (4
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در مسیر تولید اسپرم در یک مرد سالم کدام دو مورد زیر می تواند به یک نوع یاختۀ واحد اشاره داشته باشد؟54

الف) یاخته ای با ۹۲ کروماتید با قابلیت انجام میتوز

ب) یاخته ای با حداقل ۱۰۸ ریزلولۀ پروتئینی

ج) یاخته ای دارای قدرت حرکت

د) یاخته ای با تعداد سانترومر و مولکول دنای خطی برابر

هـ) یاخته ای دارای قابلیت انجام نوعی تقسیم بدون تغ�ر عدد کروموزومی

و) یاخته ای به وجود آمده از سیتوکینز نابرابر

الف - ج (2 ب - و (1

د - ج (4 ب - هـ (3

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟55

"در حین انجام عادی هر مرحله ............"

پروفاز، سانترومر هر رشتۀ کروماتینی در حال کوتاه شدن به رشته های دوک متصل می شود. (1

متافاز میوز، هر کروموزوم دو کروماتیدی در وسط یاخته در کنار کروموزوم های دیگر قرار می گیرد. (2

آنافاز میوز، تعداد سانترومرها برخالف تعداد رشته های دئوکسی ریبونوکلئوتیدی درون مایع میان یاخته افزایش می یابد. (3

تلوفاز، باز شدن فشردگی کروموزوم های همتا در کنار هم انجام می گیرد. (4
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در ارتباط با تقسیم یاخته در بدن انسان، چند مورد به  درستی بیان شده است؟56

الف) هر یاخته ای که دارای رشته های اکتین و میوزین است، قدرت تقسیم دارد.

ب) هر یاخته ای با توانایی تقسیم سیتوپالسم، دارای اکتین و میوزین است.

ج) هر یاخته ای که اکتین و میوزین دارد، قدرت انقباض و کاهش طول دارد.

د) هر یاخته ای که تقسیم سیتوپالسم انجام می دهد، وابسته به حضور یون کلسیم است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از موارد زیر جمله زیر را به  درستی تکمیل می کند؟57

"در یاخته ای سالم کمی پس از نقطه وارسی متافازی ............."

تعداد دنای موجود در سلول دو برابر می شود. (1

در دو قطب هسته، ماده ژنتیکی مشاهده می شود. (2

تجزیه گروهی از پروتئین های درون سلولی یاخته دیده می شود. (3

کروموزوم ها شروع به ردیف شدن در وسط سلول می کنند. (4



20لرنیتو 1400 /56

باتوجه به شکل زیر، چند مورد درست است؟58

الف) بخش A گلوكز الزم برای فعالیت یاخته هایش را از خون می گیرد.

ب) در بخش B دو اسپرم بر با اتصال به میزراه همۀ ترشحات غدد درون ریز دستگاه تولیدمثل را به درون

میزراه وارد می کنند.

ج) مایع الزم برای خنثی کردن کامل مواد اسیدی مسیر اسپرم به اووسیت ثانویه از بخش C ترشح

می شود.

د) اسپرم های موجود در بخش D، قطعًا بعد از ۱۸ ساعت توسط اسپرم بر به میزراه می رسند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

به ترتیب از رویدادهای موجود در تقسیم اووگونی به اووسیت اولیه و اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه کدام را می توان مشاهده59

کرد؟

جدا شدن کروماتیدهای خواهری - تشکیل پوشش هسته اطراف کروموزوم های تک کروماتیدی (1

اتصال دو عدد دوک به یک سانترومر - کوتاه شدن رشته های دوک جهت جدا کردن کروموزوم های همتا (2

ایجاد چهار سلول دیپلوئید - تشکیل پوشش هسته اطراف کروموزوم های مضاعف (3

اتصال دو عدد دوک به یک سانترومر - جدا شدن کروماتیدهای خواهری (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟60

"در دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم بالغ، وظیفۀ ............ توسط ............ انجام می شود."

تولید یاخته های جنسی - لوله های اسپرم ساز (1

ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری اسپرم ها - لوله های اپیدیدیم (2

انتقال اسپرم های نابالغ - لوله های اسپرم بر (3

تولید هورمون جنسی مردانه - بیضه ها (4
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یاخته های سرتولی در لولۀ اسپرم ساز، ............61

برای هورمون محرک ترشح تستوسترون گیرنده دارد. (1

با آزادسازی نوعی ترکیب شیمیایی، با عوامل بیماری زا مبارزه می کند. (2

با یاخته های دیگر لولۀ اسپرم ساز ارتباط سیتوپالسمی دارد. (3

ساخت دم در نوعی یاختۀ هاپلوئیدی موجود در لولۀ اسپرم ساز را هدایت می کند. (4

در مراحل تولید اسپرم کدام یک زودتر از بقیه روی می دهد؟62

متراکم شدن هسته ها (2 تاژک دار شدن اسپرماتیدها (1

از دست دادن مقدار زیادی سیتوپالسم (4 حالت کشیده پیدا کردن یاخته ها (3

بندارۀ داخلی میزراه ............ بندارۀ خارجی میزراه ............63

همانند - در محل اتصال مثانه به میزراه قرار گرفته است. (1

برخالف - تحت کنترل اعصاب پیکری منقبض می شود. (2

همانند - در نوزادان و کودکان به صورت انعکاسی باز می شود. (3

برخالف - دارای یاخته هایی است که هرکدام 46 کروموزوم دارند. (4
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کدام موارد به نادرستی بیان شده است؟64

الف) در بدن زنان برخالف بدن مردان یاخته هایی با بیش از یک کروموزوم X مشاهده می شود.

ب) در بدن انسان هر یاخته زنده که به تخریب شبکه آندوپالسمی می پردازد وارد مرحله تقسیم شده است.

ج) در یاخته های گیاهی طی میتوز، شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی تخریب می شوند.

ب و ج (2 الف و ب (1

الف و ب و ج (4 الف و ج (3

باتوجه به تصویر زیر نمی توان گفت ............65

بخش "الف" همانند بخش "ب" می تواند پیک دوربرد که در استخوان گیرنده دارد تولید کند. (1

فعالیت بخش "الف" و "ب" می تواند باعث تغ�ر مقدار مواد عبوری از بخش "ج" گردد. (2

در بخش "ج" و "الف" برخالف "ب"، یاخته های تحت کنترل اعصاب خودمختار وجود دارد. (3

بخش "الف" و "ب" همانند بخش "ج" در قسمتی از خود با پردۀ پیوندی لولۀ گوارش تماس دارند. (4
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ABدر مدار زیر، ابتدا کلید باز است. اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین  و  چند اهم تغ�ر می کند؟66

(1

(2

(3

(4

۰/۴

۲

۲/۶

۴
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در مدار زیر، جریان الکتریکی که از سیم رابط MN می گذرد، چند آمپر است؟67

0/25 (1

0/50 (2

0/75 (3

1/5 (4

در مدار شکل زیر اگر آمپرسنج و ولت سنج ایده آل باشند، عددی که هریک نشان می دهند چه مقدار است؟68

(1

(2

(3

(4

 V −
۳
۲۶

 A
۳
۴

۶V − ۴A

۸V − ۲A

 V −
۳
۲۹

 A
۳
۱
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در مدار شکل زیر، توان مصرفی در کدام مقاومت کمتر از توان مصرفی دیگر مقاومت ها است؟69

(1

(2

(3

(4

r

R۱

R۲

R۳

۱۰V۱۵ARدر مدار زیر ولت سنج عدد  و آمپرسنج عدد  را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟70

2 (1

4 (2

(3

(4

 

۲
۱

 

۴
۱
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در شکل زیر، مقاومت ها مشابه اند. اگر کلید بسته شود، توان مصرفی مدار چندبرابر می شود؟ 71

(1

(2

(3

(4

 ۳
۴

 ۲
۳

۲

۳
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در مدار زیر، اگر انرژی مصرفی در مقاومت  در یک مدت معین، 3 برابر انرژی مصرفی در مقاومت  در همان مدت باشد،72

 چند اهم می تواند باشد؟

R  ۱R  ۲

R۲

9 (1

12 (2

15 (3

24 (4

در مدار زیر، نسبت بیشترین توان مصرفی مدار به کمترین توان مصرفی کدام است؟73

16 (1

4 (2

12 (3

6 (4
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R۱۲۴در مدار شکل زیر اگر توان مصرفی مقاومت  برابر با  باشد، عدد ولت سنج برحسب ولت کدام است؟74 W

12 (1

20 (2

28 (3

36 (4

kدر مدار شکل زیر با بسته شدن کلید  جریانی که آمپرسنج نشان می دهد ............ می شود.75

1) زیاد می شود.

2) کم می شود.

3) کم می شود.

4) زیاد می شود.

۰/۱۶ A

۰/۱۲ A

۰/۳ A

۰/۲ A

در مدار شکل زیر اگر ولت سنج 12ولت را نشان دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟76

0/2 (1

0/4 (2

0/6 (3

0/8 (4
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۱در شکل زیر، ولت سنج  را نشان می دهد. اگر نیروی محرکۀ مولد  باشد، مقاومت درونی آن چند اهم است؟77  ۵ V/۲ V

(1

(2

(3

(4

۰/۵

۱

۱/۵

۲

، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت 12 اهمی چند ولت تغ�ر می کند؟78 Kدر مدار شکل زیر، با بستن کلید 

30 (1

10 (2

12 (3

8 (4
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۶در مدار زیر، جریانی که از مقاومت  اهمی می گذرد چند آمپر است؟79

(1

(2

(3

(4

 ۳
۲

 ۳
۴

۲

۴
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AIABIدر مدار شکل زیر، اگر کلید به  وصل شود آمپرسنج   و اگر به  وصل شود  را نشان می دهد.  کدام است؟  80  B 

I  B

I  A

(1

(2

(3

(4

۱

۲

 

۲
۱

 

۳
۲

در مدار شکل زیر، جریانی که از مقاومت 4 اهمی می گذرد، چند آمپر است؟81

0/3 (1

0/6 (2

0/9 (3

1/2 (4
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مطابق شکل زیر یک آهنربای میله ای و یک عقربۀ مغناطیسی که می تواند آزادانه حول محور قائم بچرخد روی میزی قرار دارد.82

) و روی مسیر دایره ای نشان داده شده در شکل یک دور کامل می چرخانیم. آهنربای میله ای را به آرامی حول مرکزش (نقطۀ 

عقربۀ مغناطیسی چند درجه دوران می کند؟

O

180 (1

270 (2

360 (3

720 (4

، تأثیری در توان مفید مولد ندارد.  چند اهم است؟83 kRدر مدار زیر، باز و بسته بودن کلید   ۲

(1

(2

(3

(4

۱/۲۵

۱

۰/۷۵

۲
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، روی خط استوا و کمی باالتر از سطح زمین، به84 ، مرکز کرۀ زمین و در نقطۀ  در شکل زیر، جهت میدان مغناطیسی در نقطۀ 

ترتیب از راست به چپ، تقریبًا مطابق با کدام گزینۀ زیر است؟

PQ

باال ، پا�ن (1

باال ، باال (2

پا�ن ، باال (3

پا�ن ، پا�ن  (4

Vدر شکل زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی است، اگر  باشد،  چند ولت است؟85  −A V  =B ۳ VV  −B V  C

2 (1

4 (2

6 (3

8 (4



34/56لرنیتو 1400

در مدار شکل زیر، ابتدا کلید در حالت (1) قرار دارد و توان خروجی باتری  است. اگر کلید در حالت (2) قرار گیرد، توان خروجی86

باتری  می شود.  چقدر است؟

P  ۱

P ۲ 

P  ۱

P  ۲

(1

(2

(3

(4

۲

 

۳
۲

 

۲
۱

 

۳
۱

، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  بیشتر یا مساوی  می شود؟87 R۴در مدار شکل زیر، به ازای چه مقداری از مقاومت  Ω۱۰ V

(1

(2

(3

(4

R ≥ ۳ Ω

R ≤ ۳ Ω

R ≥ ۶ Ω

R ≤ ۶ Ω
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در مدار شکل زیر، اگر آمپرسنج ایده آل عدد 15 آمپر را نشان دهد، ولت سنج ایده آل چند ولت را نشان می دهد؟88

30 (1

90 (2

60 (3

45 (4

در شکل زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می دهد، توان مصرفی کدام مقاومت بیشتر است؟89

(1

(2

(3

(4

R۱

R۲

R۳

R۴
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R۱در مدار شکل زیر، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟90

25 (1

40 (2

50 (3

80 (4
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یک قطعه سیم مسی در 200 میلی لیتر محلول 0/4 موالر نقره نیترات قرار داده  شده است. اگر سرعت متوسط واکنش برابر91

 باشد، چند ثانیه زمان الزم است تا غلظت مس  نیترات به 0/1 مول بر لیتر برسد و اگر  تنها بر

روی قطعۀ مس بنشیند، جرم این قطعه در این لحظه، چند گرم تغ�ر می کند؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)

۰/۱۵ mol.min−۱(II)Ag(s)

(Cu = ۶۴ , Ag = ۱۰۸ : g.mol )−۱

Cu(s) + ۲AgN O  (aq) →۳ Cu(N O  )  (aq) +۳ ۲ ۲Ag(s)

0/88 ، 80 (2 3/04 ، 80 (1

0/88 ، 400 (4 3/04 ، 400 (3
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باتوجه به نمودار داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟92

- آنتالپی تهیۀ یک مول آب از عنصرهای گازی سازندۀ آن، برابر  است.

، برابر  است. - انرژی آزادشده از اکسایش یک مول کربن و تشکیل گاز 

- انرژی آزادشده از سوختن یک مول پروپان در دمای  و فشار ۱ اتمسفر، برابر  است.

- این نمودار، تغ�رات انرژی یک واکنش سه مرحله ای را نشان می دهد که آنتالپی آن، برابر  است.

- از نمودار می توان دریافت که فرآوردۀ حاصل از اکسایش هیدروژن، پایدارتر از فرآوردۀ حاصل از اکسایش کربن است.

۱۱۴۳ kJ

CO۲۳۹۳/۶ kJ

۱۲۰ C
∘

۲۲۲۰ kJ

−۲۲۲۰ kJ

2 (1

3 (2

4 (3

5 (4
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اگر با وارد کردن یک تیغۀ روی در ۲۰۰ میلی لیتر محلول 1/25 موالر مس  سولفات، پس از ۵۰ دقیقه واکنش پایان یافته باشد،93

تفاوت جرم تیغه پیش و پس از انجام واکنش برابر چند گرم و سرعت متوسط تشکیل کاتیون روی برابر چند مول بر لیتر بر دقیقه

) (با است؟ (فرض شود که همۀ ذرات مس آزادشده بر سطح تیغۀ روی نشسته است، 

اندکی تغ�ر)

(II)

Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol−۱

0/025 ، 0/25 (2 0/05 ، 0/25 (1

0/05 ، 16/25 (4 0/025 ، 16/25 (3

 واکنش  برابر چند کیلوژول است و با این مقدار گرما چند مول94

 را مطابق واکنش  می توان به  تبدیل کرد؟

،  و میانگین آنتالپی پیوندهای  و  را به ترتیب برابر ۴۹۵، ۹۴۰، ۴۶۳ و ۳۹۰ (آنتالپی پیوندهای 

و گرمای تبخیر آب را ۴۴ کیلوژول بر مول در نظر بگیرید)

ΔH۴N H  (g) +۳ ۳O  (g) →۲ ۲N  (g) +۲ ۶H  O(l)۲

F eOF eO(s) + H  (g) →۲ F e(s) + H  O(l) , ΔH =۲ ۲۵ kJF e

O = ON ≡ NO − HN − H

40/28 ، -1007 (2 61/40 ، -1535 (1

61/40 ، -1007 (4 40/28 ، 1535 (3
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در یک ظرف 4 لیتری واکنش تهیۀ آمونیاک از گازهای نیتروژن و هیدروژن در حال انجام است. اگر سرعت متوسط واکنش95

 و غلظت اولیه گاز هیدروژن برابر  باشد، پس از چند ثانیه از آغاز واکنش غلظت آمونیاک چهار

برابر هیدروژن خواهد شد؟

۰/۰۲ mol.s−۱۱/۴ mol.L−۱

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

باتوجه به واکنش های داده شده و مقادیر مربوط به  آن ها، 70/6 کیلوژول انرژی گرمایی را به تقریب از سوختن چند گرم گاز96

اتن، می توان به دست آورد؟  (آنتالپی واکنش ها در دمای اتاق گزارش شده اند) (با کمی

تغ�ر)

ΔH

(H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

۱) ۲C(s) + ۲H  (g) → C  H  (g) ΔH  = +۵۲ kJ۲ ۲ ۴ ۱

۲) H (g) +  O  (g) → H O(l) ΔH  = −۲۸۶ kJ۲ ۲
۱

۲ ۲ ۲

۳) C(s) + O  (g) → CO  (g) ΔH  = −۳۹۴ kJ۲ ۲ ۳

2/8 (2 1/4 (1

4/2 (4 3/5 (3
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ترکیب  های رسم شده در کدام گزینه، باهم ایزومر نیستند؟97

(1

(2

(3

(4
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باتوجه به نمودار داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟98

، آسان تر از واکنش اکسایش عنصر  انجام می شود. - واکنش اکسایش عنصر 

، برابر  است. ، برابر با آنتالپی واکنش کلی و آنتالپی ذوب  - مقدار 

، تهیه کرد. - می توان با صرف  انرژی، یک مول  را از اکسید آن در واکنش با 

- با بررسی این نمودار می توان دریافت که واکنش پذیری عنصر  از عنصر  بیشتر است.

AD

aD+۱۴ kJ.mol−۱

۴۵۸/۵ kJAD

AD

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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در چند مورد زیر، دو ترکیب با یکدیگر همپار هستند؟99

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

یک ورقۀ فلزی به وزن  با گرمای ویژۀ  و دمای  در  روغن با گرمای ویژۀ100

 و دمای  فرو برده می شود. کدام مطلب درست است؟ (گرمای ویژۀ آب برابر  در

نظر گرفته شود)

۴۰ kg۰/۵ J.g . C−۱ ∘ −۱۴۵۰ C
∘

۱۵۰ kg

۲/۵ J.g . C−۱ ∘ −۱۲۵ C
∘

۴/۲ J.g . C−۱ ∘ −۱

اگر روغن، همۀ گرمای داده شده از ورقۀ فلزی را جذب کند، مجموع تغ�رات گرمایی ورقه و روغن به صفر می رسد. (1

اگر به جای روغن، آب (با جرم و دمای یکسان) به کار رود دمای پایانی آب، باالتر از دمای پایانی روغن خواهد بود. (2

در مقایسه با دمای آغازی روغن، دمای پایانی سامانه به دمای آغازی ورقۀ فلزی، نزدیک تر است. (3

در این فرآیند، تغ�رات دمایی ورقۀ فلزی کمتر از تغ�رات دمایی روغن است. (4



44/56لرنیتو 1400

باتوجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:101

، برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن   واکنش 

انرژی، چند مول  مصرف می شود؟

H  (g) + Cl (g) → ۲HCl(g) ΔH = −۱۸۴/۶ kJ۲ ۲

B  H  (g) + ۶Cl  (g) → ۲BCl  (g) + ۶HCl(g) ΔH = −۱۳۷۴ kJ۲ ۶ ۲ ۳

B  H  (g) + ۶H  O(l) → ۲H  BO  (s) + ۶H  (g) ΔH = −۴۹۳/۴ kJ۲ ۶ ۲ ۳ ۳ ۲

ΔHBCl  (g) +۳ ۳H  O(l) →۲ H  BO  (s) +۳ ۳ ۳HCl(g)۴۵/۴ kJ

BCl  (g)۳

0/36 ، -113/5 (2 0/40 ، -113/5 (1

0/36 ، -126/5 (4 0/40 ، -126/5 (3

چند مورد از مطالب زیر درست است؟102

- عدد اکسایش اتم کربن در مولکول متانوئیک اسید، برابر 4+ است.

- الكل هایی که مولکول آن ها تا پنج اتم کربن دارد، به خوبی در آب حل می شوند.

- با افزایش طول زنجیرۀ کربنی کربوکسیلیک اسیدها قدرت اسیدی آن ها کاهش می یابد.

- در ساختار دست کم یکی از ترکیب های آلی موجود در بادام، گروه عاملی آلدهید وجود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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، در یک آزمایش مطابق103 تغ�رات غلظت گاز  نسبت به زمان در واکنش 

داده های جدول زیر، به دست آمده است. بر پایۀ این داده ها، کدام مورد از مطالب زیر درست می باشد؟

01234زمان (دقیقه)

0/0200/0170/0150/0130/012

 

الف) سرعت واکنش در ۲ دقیقۀ دوم زمان آزمایش، برابر  است.

ب) سرعت متوسط تشکیل  در بازۀ زمانی آزمایش، برابر  است.

پ) با ادامۀ آزمایش، از ۴ تا ۸ دقیقه، سرعت متوسط تشکیل  ممکن است به  برسد.

ت) سرعت متوسط مصرف  در نیمۀ اول زمان آزمایش نسبت به نیمۀ دوم، به تقریب برابر 1/67 است.

N  O  ۲ ۵۲N  O  (g) →۲ ۵ ۴N O  (g) +۲ O  (g)۲

[N  O  ] (mol.L )۲ ۵
−۱

۷/۵ × ۱۰ mol.L .min−۴ −۱ −۱

N O  (g)۲۰/۰۰۴ mol.L .s−۱ −۱

O  (g)۲۰/۰۷۵ mol.L .h−۱ −۱

N  O  (g)۲ ۵

الف - پ - ت (2 الف - ت (1

الف - ب - پ (4 ب - ت (3
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H)دربارۀ مولكول ترکیبی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟ 104 = ۱ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

شمار جفت الکترون های ناپیوندی با شمار اتم های کربن در آن برابر است. (1

تفاوت جرم اتم های نیتروژن و هیدروژن در آن، 0/175 جرم اتم های (2

اکسیژن است.

شمار پیوندهای دوگانۀ کربن- کربن در آن، ۵ برابر شمار گروه های (3

کربوکسیل است.

شمار پیوندهای یگانه کربن- کربن در آن، ۲ برابر شمار پیوندهای یگانه کربن- (4

اکسیژن است.

، برابر چند کیلوژول بر مول است؟ (آنتالپی پیوند105 باتوجه به نمودار "انرژی- پیشرفت واکنش" زیر، آنتالپی پیوند بین اتم های  و 

بین اتم ها در مولکول های  و  به ترتیب برابر ۹۴۰ و ۴۹۲ کیلوژول بر مول می باشد)

AB

A۲B۲

625 (1

562 (2

1250 (3

1124 (4
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باتوجه به ساختار "پیوند- خط" مولکولی که نشان داده شده، چند مورد از مطالب زیر دربارۀ آن درست است؟106

- دارای دو گروه اتری، یک گروه کتونی و یک حلقۀ بنزنی است.

- شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن با شمار پیوندهای دوگانه در مولکول آن، برابر است.

- اگر در آن اتم های هیدروژن جایگزین گروه های متیل شود، کاهش جرم مولی آن برابر جرم مولی اتن می شود.

- نسبت شمار اتم های کربن به هیدروژن در آن، با نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در مولکول بنزن، برابر است.

(H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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باتوجه به شکل زیر که به واکنش کامل فلز روی با 0/3 مول  در دمای معین مربوط است، چند مورد از مطالب زیر107

درست است؟ 

- با گذشت زمان، رنگ محلول موجود در ظرف روشن تر می شود.

- در بازۀ زمانی انجام واکنش، 19/2 گرم فلز از یون های مربوط آزاد شده است.

- سرعت واکنش در بازۀ زمانی مشخص شده، برابر  مول بر دقیقه است.

- مجموعۀ محلول نمک مس و فلز روی، می تواند به عنوان نیم سلول یک سلول گالوانی به کار رود.

- سرعت متوسط مصرف یون های فلزی با سرعت متوسط مصرف اتم های فلزی، در بازۀ زمانی انجام واکنش، برابر است.

CuSO  (aq)۴

(Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol )−۱

۲/۷۵ × ۱۰−۳

3 (1

2 (2

4 (3

5 (4
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باتوجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:108

، برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن ۲۱۰ کیلوژول انرژی  واکنش 

گرمایی در این واکنش، چند گرم گلوکز به اتانول تبدیل می شود؟ 

C  H  O  (s) → ۶C(s) + ۶H  (g) + ۳O  (g) ΔH = +۱۲۶۰ kJ۶ ۱۲ ۶ ۲ ۲

۲C(s) + ۳H  (g) +  O  (g) → C  H  OH(l) ΔH = −۲۷۸ kJ۲ ۲
۱

۲ ۲ ۵

CO  (g) → C(s) + O  (g) ΔH = +۳۹۴ kJ۲ ۲

ΔHC  H  O  (s) →۶ ۱۲ ۶ ۲C  H  OH(l) +۲ ۵ ۲CO  (g)۲

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

540 ، -84 (2 450 ، -84 (1

540 ، -92 (4 450 ، -92 (3
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جدول زیر، به آزمایش انحالل قرص جوشان در آب و در دماهای داده شده مربوط است. چند مورد از مطالب زیر درست است؟109

دمای آب مقدار قرص جوشانآزمایش

0یک قرص1

0نصف قرص (پودر)2

25یک قرص3

25.نصف قرص (پودر)4

 

- سرعت واکنش در آزمایش (۳) از آزمایش (۱) بیشتر است.

- سرعت واکنش در آزمایش (۲) نصف سرعت واکنش در آزمایش (۱) است.

- آزمایش (۴) در قیاس با سه آزمایش دیگر، بیشترین سرعت واکنش را دارد.

- با کامل شدن واکنش ها حجم گاز جمع آوری شده در آزمایش (۲) نسبت به سه آزمایش دیگر، کمتر است.

( C)
∘

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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باتوجه به دو واکنش زیر:110

اگر سرعت متوسط تشکیل  در واکنش  سه برابر سرعت آن در واکنش  باشد و در واکنش  پس از ۱۸۰ ثانیه، 0/8

مول  باقی  مانده و 3/2 مول آلومینیم اکسید تشکیل شده باشد، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 (معادلۀ واکنش ها موازنه شود)

، 4/8 مول  مصرف می شود. - با گذشت 1/5 دقیقه از آغاز واکنش 

، برابر 3/2 مول بر دقیقه است. - سرعت متوسط تشکیل گاز  در واکنش 

، برابر 1/368 کیلوگرم بوده است. - مقدار آغازی آلومینیم سولفات در واکنش 

- سرعت متوسط مصرف آلومینیم دو برابر سرعت متوسط مصرف آلومینیم سولفات است.

I) Al  (SO  )  (s) → Al  O  (s) + SO  (g)۲ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳

II) Al(s) + F e  O  (s) → Al  O  (s) + F e(l)۲ ۳ ۲ ۳

Al  O  (s)۲ ۳IIII

Al  (SO  )  (s)۲ ۴ ۳

(O = ۱۶ , Al = ۲۷ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

IIF e  O  (s)۲ ۳

SO۳I

I

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چند میلی لیتر آب مقطر با دمای  باید به ۷۵ میلی لیتر آب مقطر با دمای  اضافه شود تا دمای پایانی سامانه، به 111

، چند کیلوژول گرما الزم است؟ (از تبادل گرما با محیط چشم پوشی برسد و برای افزایش دمای مخلوط حاصل از  به 

( شود، 

۹ C
∘

۳۵ C
∘

۱۹ C
∘

۱۹ C
∘

۴۴ C
∘

c = ۴/۲ J.g . C−۱ ∘ −۱

20/475 ، 160 (2 12/625 ، 160 (1

20/475 ، 120 (4 12/625 ، 120 (3

باتوجه به نمودار زیر، سرعت متوسط واکنش:  در 10 دقیقۀ اول، چندبرابر سرعت متوسط آن در فاصلۀ زمانی 50 تا 11260

دقیقه است؟

A → B

1 (1

3 (2

4/5 (3

10 (4
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دربارۀ مولکول فرضی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟ (با کمی تغ�ر)113

شمار اتم های کربن در آن، 4/5 برابر شمار اتم های اکسیژن است. (1

در ساختار این ترکیب فقط گروه های عاملی هیدروکسیل و آمید دیده می شود. (2

شمار پیوندهای یگانه بین اتم های آن، 5/6 برابر شمار پیوندهای دوگانه بین آن ها (3

است.

شمار اتم های هیدروژن، 1/25 برابر شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها در (4

آن است.
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اگر 1 مول  در گرما و در مجاورت کاتالیزگر در یک ظرف ۵ لیتری، با سرعت ثابت  مطابق واکنش:114

 تجزیه شود، واکنش پس از چند ثانیه کامل می شود و نمودار تغ�رات غلظت موالر

 نسبت به زمان، به کدام صورت است؟

KClO  ۳۰/۱ mol.s−۱

۲KClO  (s) →۳ ۲KCl(s) + ۳O  (g)۲

O۲

(2 (1

(4 (3

کدام گزینه نادرست است؟115

1) یک واکنش به راهی که برای انجام واکنش انتخاب می  کند، وابسته نیست.

استفاده از آنتالپی پیوند، همانند قانون هس، راهی غیر مستقیم برای محاسبۀ گرمای واکنش است. (2

به  کار بردن آنتالپی  های پیوند برای تع�ن  واکنش  هایی مناسب است که همۀ اجزای آن واکنش به حالت گاز باشند. (3

پیچیدگی مولکول  ها در یک واکنش گازی، با اختالف گرمای محاسبه شده به کمک آنتالپی پیوند و داده  های تجربی، رابطۀ (4

عکس دارد.

ΔH

ΔH
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در چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت دارد؟116

2، 4- دی اتیل پنتانالف

2، 5- دی متیل هگزانب

اتیل بوتانواتپ

2- هگزانونت

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

باتوجه به  واکنش  های زیر، آنتالپی واکنش تولید یک مول گاز هیدروژن  کلرید از گازهای هیدروژن و کلر چند کیلوژول است؟117

a) ۲N H  (g) → N  (g) + ۳H  (g) ΔH = +۹۶ kJ۳ ۲ ۲

b) N H  (g) + HCl(g) → N H  Cl(s) ΔH = −۱۷۶ kJ۳ ۴

c) ۲N H  Cl(s) → N  (g) + ۴H  (g) + Cl  (g) ΔH = ۶۲۸ kJ۴ ۲ ۲ ۲

-268 (2 -186 (1

-92 (4 -134 (3
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نمودار زیر مربوط به واکنش ............ گاز  می باشد و سرعت ............ این گاز در 3 دقیقۀ نخست در مقایسه با 3 دقیقۀ118

دوم ............ برابر است.

N H  ۳

تجزیه ، مصرف ، 3/9 (1

تشکیل ، تولید ، 3/9 (2

تجزیه ، مصرف ، 2/6 (3

تشکیل ، تولید ، 2/6 (4

اگر یک ماهی قزل آال حاوی 3 درصد کربوهیدرات، 5 درصد چربی و 17 درصد پروتئین باشد، با خوردن یک ماهی 300 گرمی، چند119

کیلوژول انرژی به بدن می رسد؟ (ارزش سوختی کربوهیدرات، چربی و پروتئین به ترتیب 17، 38 و 17 کیلوژول بر گرم است)

540 (2 530 (1

1590 (4 1620 (3

، گرمایی آزاد می شود که می  تواند  یخ با دمای 120 از واکنش  فلز منیزیم با مقدار کافی هیدروکلریک  اسید 

را به آب با دمای  تبدیل کند. آنتالپی واکنش فلز منیزیم با هیدروکلریک   اسید چند ژول است؟

۰/۱۲ g(HCl)۳ g۰ C
∘

۵۰ C
∘

(ΔH ذوب یخ=  ۶ kJ.mol , c  =−۱
آب ۴ J.g . C )−۱ ∘ −۱

M g(s) + ۲HCl(aq) → M gCl  (aq) +۲ H  (g)۲

-220000 (2 120000 (1

-420000 (4 -320000 (3


