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 باشند؟ نشده متولدها در يك روز از هفته  قدر احتمال دارد كه هيچ دو نفري از آن چه. كالس حضور دارند يكدر  نفر4 .1

 242
343

  210
343

  211
343

  120
343

 )احتمال( 
در  بيمار 5اگر . درصد بيماري آنفوالنزا دارند 40هر يك از بيماران حاضر در اتاق انتظار يك مطب، با احتمال  .2

ي  نفر بيماري آنفوالنزا داشته باشند ولي همه 3اتاق انتظار مطب نشسته باشند، چقدر احتمال دارد كه حداقل
  ؟نباشندها مبتال به اين بيماري  آن

 0 3027/  0 2782/  0 3072/  0  )احتمال( /2682
احتمال اين كه فرزند اول خانواده، . فرزند اين خانواده پسر است 2دانيم فقط  مي. فرزند است 4اي داراي  خانواده .3

  قدر است؟ پسر باشد، چه

 1
4

  1
2

  1
3

  2
5

 )احتمال( 
1P(Xمقدار . صورت زير است جدول توزيع احتمال يك متغير تصادفي به .4 )  ؟استكدام 

 2
31

  8
31

  

 29
31

  20
31

 )احتمال(   
0احتمال به هدف زدن يك تير توسط تيرانداز  .5 احتمال . كند تا به هدف بزند قدر شليك مي او آن. باشد مي /3

  قدر است؟ ليك الزم باشد چهش 3كه بيش از  آن
 0 340/  0 343/  0 348/  /0  )احتمال( 334

mxx)x(fهاي تابع اگر قدرمطلق تفاضل ريشه .6   باشد، آنگاه كدام گزينه صحيح است؟ 3برابر  2

4ترين مقدار تابع  شبي 
4ترين مقدار تابع  كم  .است9

  .است9

2ترين مقدار تابع  بيش 
2ترين مقدار تابع  كم  .است9

 )دوم  ي ي درجه معادله(  .است9

2اگر  .7 3
1 2
x

f (x)
x





26و   2g(x) x x  1گاه حاصل  ، آن 3(gof )( )  كدام است؟  

 10  23
7  13  23

49 )و تركيب توابع تابع وارون( 

|اگر  .8 x y | | x | | y |  ، گاه عبارت  آنx y

| x | | y |
 تواند داشته باشد؟ چند مقدار مختلف مي 

 )قدرمطلق( شمار  بي  3  2  1 
2lnxe)x(f اگر .9 21ي باشد، معادله x)x(fof  چند جواب حقيقي دارد؟  

 )و تركيب توابع تابع وارون( شمار بي  2  1  صفر 
2fاي روي منحني هنقط در .10 (x) x   4خط قائم بر منحني، بر خط 1y x  أعرض از مبد. عمود است 

  اين خط قائم كدام است؟
 )مشتق( 5  10  4  2 

1ي  اي كه تابع با ضابطه ترين بازه بزرگ .11 1f (x) | x | | x |    ،كدام است؟  روي آن صعودي است 
 1[ , )   1[ , )    1( , ]   1( , ] )توابع صعودي(  

باكتري موجود  1000ابتدا  اگر در. است ktAeدقيقه پس از شروع برابر با  tها در يك كشت،  تعداد باكتري .12
 ها تقريباً چندتا است؟ ساعت تعداد باكتري ها دو برابر شود، پس از نيم دقيقه بعد از آن تعداد آن 20باشد و 

 )تابع نمايي طبيعي( 4000  3600  3200  2800 

ي دنباله .13
2

2
1
1

nn ( )

n

   
 

  
  اي است؟ چگونه دنباله 

  نه صعودي و نه نزولي –كراندار    صعودي –كراندار  
 )دنباله( نه صعودي و نه نزولي –غيركراندار   صعودي –غيركراندار  

 رياضي 1 آزمون

4 3 2 1 0x 
2a a 

2
a 4

a 8
a P(X x) 
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 ههاي معادل جوابجمع  حاصل .14
25

5
1 12

x x
xlog log  كدام است؟  

 13
25

  18
25

  9
5

  26
5

 )تابع نمايي و لگاريتمي( 

2ي مثلثاتي  معادله .15 2sin x cos( x)


 2ي در بازه 2( , )
 

  جواب دارد؟چند   
 )مثلثات( 1  2  3  4 

2fاگر .16 (x) x x  1ي باشد، معادله 3f (x) x    چند جواب دارد؟  
 )تابع وارون( شمار بي  دو  يك  صفر 

3yي به معادله خط .17 x  0اي به طول در نقطه 1x   3 بر منحني به معادله 1y ax bx    مماس
  كدام است؟ a.است

 )خط مماس بر منحني( -2  7  2  -7 

تابع aبه ازاي كدام مقدار  .18
1 2

1 2

x
, x

xf (x)

ax ,x


    

  

2xدر  پيوسته است؟)   عالمت جزء صحيح ،

  .)است

a  1هيچ مقدار   aهر مقدار  
2

 )مشتق( صفر  

212اگر .19
x

f ( ) ln | x x |  0، حاصلf ( ) كدام است؟   

 5
6  5

6
  5

3  5
3

 )مشتق( 

x|f|2ي  تابع با ضابطه .20 (x)  0مقدار. مفروض است 0f ( ) f ( )   كدام است؟  
 4ln  2ln  1   مشتق چپ و راست( صفر( 

 
   . . .به آلكاپتونوريا، در افراد مبتال  .21

  .شودنوعي نقص آنزيمي منجر به نقص ژني مي 
  .يابدكننده در خون افزايش مي ي نوعي آنزيم تجزيه ماده مقدار پيش 
  .شودهمانند افراد سالم، هموجنتيسيك اسيد، به درون نفرون ترشح مي 
 )سازي پروتئين(  .شوده نميبرخالف افراد سالم، هموجنتيسيك اسيد موجود در ادرار تجزي 

   . . .، همواره هاي غشاييي پروتئين مراحل مختلف رونويسي از روي ژن كدكننده در .22
  .دهداستر تشكيل ميديمراز پيوندهاي فسفوپليRNA، آنزيم 2ي در مرحله 
  .يابدكننده در خون افزايش مي ي نوعي آنزيم تجزيه ماده مقدار پيش 
 .شكندرا مي DNAي ، آنزيم هليكاز پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته2ي  در مرحله 
 )سازي پروتئين(  .گيرد، رونويسي از توالي نوكلئوتيدي مربوط به كدون آغاز انجام مي3ي در مرحله 

   . . . توان گفت كه هر مولكول هاي يوكاريوتي مي در ارتباط با ژن .23

 tRNA كند پيدا مي، درون سلول شكل فضايي خاصي. 
 RNAي پيك، قبل از خروج از هسته در ساختار خود اينترون دارد. 
 RNAبراي بالغ شدن نياز به كوتاه شدن دارد ،. 
 RNAسازي پروتئين(  .ي سلول ندارد ي غيرقابل ترجمه، نيازي به بالغ شدن درون هسته( 

   كدام عبارت در مورد عوامل رونويسي صحيح است؟ .24
 .باشند RNAتوانند داراي توالي نوكلئوتيدي الگو، براي ساخت  ها نمي ال آنهاي اتص محل 
 .هاي چندژني تأثير بگذارندmRNAتوانند روي توليد هاي مختلف مي متعدد هستند و با ايجاد تركيب 
 .هاي متنوعي از نظر اندازه و ساختار دخالت دارند ها در سيتوپالسم، ريبوزوم براي توليد آن 
 )سازي پروتئين( .پذير خواهد بود هاي اختصاصي، امكاني يك سلول، بيان هر ژني در سلول توسط آنزيمورشان در هستهبا حض 

 شناسيزيست 1 آزمون
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   . . . يدر يك سلول پروكاريوتي، در مرحله .25
  .ريبوزوم قرار گيرد Aدر جايگاه  UAGي ترجمه، ممكن نيست توالي ادامه 
 .ريبوزوم شود Pد جايگاه تواند وارنمي AUGي ترجمه، كدون ادامه 
 .شودانداز باز ميي نزديك راهدر منطقه DNAاول رونويسي، پيچ و تاب  
 )سازي پروتئين( .شوندي دوم، پيوندهاي هيدروژني شكسته ميسوم رونويسي همانند مرحله 

  .دخالت دارند. . .  در تنظيم بيان هر ژنِ .26
  ي عوامل رونويسييوكاريوتي، همه     انداز  يوكاريوتي، توالي افزاينده و راه 
 )سازي پروتئين(  پروكاريوتي، اپراتور و راه انداز  ها       پروكاريوتي، اپران يا اپران 

 ؟نيستكدام گزينه درست . است زيرشكل شود، به  ي يك پروتئين كه از آن رونويسي مي توالي قسمتي از ژن رمزكننده .27
 TAC - ACA - TCG - AAA - GAA - ATT - CGC 

 .دهد ، تغييري در بيان ژن روي نميACGبه  ACAدر صورت تبديل رمز  
 .شود هيدروليز مي tRNA، پيوند بين لوسين و آخرين Aبا ورود عامل پايان ترجمه به جايگاه  
 .دياب ي پروتئين حاصل كاهش مي اضافه شود، اندازه A، يك نوكلئوتيدTCGقبل از توالي يك جهش اگر طي  
 )سازي پروتئين( .شود آالنين از ريبوزوم خارج مي حاوي فنيل mRNA ،tRNAجايي ريبوزوم روي  در حين دومين جابه 

   . . . توان گفت مي .28
 .ممكن است ژن فاقد جايگاه آغاز و پايان رونويسي، رونويسي شود 
 .شود انداز شروع مي به راه Iمراز  پليRNAهاي ريبوزوم، با اتصال  هاي پروتئين رونويسي ژن 
 .شوند مانند، اگزون ناميده مي ي اوليه كه پس از بلوغ باقي ميmRNAمناطقي از  
 )سازي پروتئين(   .نوكلئوتيد داشته باشد 105پيوند پپتيدي تنها  33پپتيد با  ي پلي ممكن است ژن رمزكننده 

   كند؟يم ليتكمي درست به را ريز عبارت مورد چند .29
 » . . . ،يكال.اي باكتر خارجي وارد شده به  ژنيي نها محصول ر،يبا و نكوه شيدرآزما«

 .جايگاه اتصال آمينواسيد است فاقد -الف
 .داراي پيوند پپتيدي است -ب
 .شود يم انيبي باكتر در و است ترجمه آغاز كدوني دارا -ج
 .باشد ليوراسي يدارا تواند ها مي نترونيا رونوشت همانند -د
 .يگاه تشخيص براي آنزيم محدودكننده استداراي جا -ه

 )تكنولوژي زيستي(   5      4   3                 2 
  ». . .  ي همه«كدام عبارت درست است؟  .30

  .شوند وكتورها توسط يك نوع آنزيم رونويسي مي 
 .كنندهاي محدود كننده انتهاي چسبنده ايجاد ميآنزيم 
 .شوندبريده مي EcoRIزيم هاي كمكي توسط آنكروموزوم 
 )تكنولوژي زيستي(  .هايي متفاوت نسبت به كروموزوم اصلي باكتري هستندپالزميدها حاوي ژن 

   . . . با مهندسي ژنتيك .31
  .اند باكتري با توانايي ساخت هورمون انسولين ايجاد نكرده 
  .اند باكتري با توانايي ساخت هورمون رشد گاوي ايجاد نكرده 
  .اند توليد نكردهAاه با توانايي ساخت ويتامينگي 
 )تكنولوژي زيستي(   .توان توليد كرد كش، نمي گياه مقاوم به علف 

  چند مورد در ارتباط با مراحل كلون شدن ژن انسولين به روش مهندسي ژنتيك صحيح است؟ .32

 .ي نوتركيب ضروري استDNAهاي  از ژنها بيان برخي  قبل از غربال كردن باكتري -الف
 .براي اتصال دو انتهاي چسبنده حضور آنزيم ليگاز ضرورت دارد -ب
 . هاي پالزميدي شود تواند همزمان سبب روشن شدن ژن انسولين و ساير ژن دستگاه همانندسازي باكتري مي -ج
 .استر را بشكند پيوند فسفودي EcoRI  ،6ي اول اين روش ضرورت دارد آنزيم  در مرحله -د

 )تكنولوژي زيستي( 4    3    2     1 
  ي كدام است؟ ژن توليدكننده فاقد ژنوم يك انسان سالم، .33

  10Lپروتئين ريبوزومي   آنزيم محدودكننده 
 )تكنولوژي زيستي( ي هموجنتيسيك اسيد آنزيم تجزيه كننده   پروتئين ضد انعقاد خون 
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   . . .لگوي سوپ بنيادين در ا .34
  .همانند الگوي حباب در اتمسفر مواد آلي وجود داشت 
 .همانند الگوي حباب در اتمسفر مواد آلي وجود نداشت 
  .حباب در اتمسفر مواد آلي وجود داشت برخالف الگوي 
 )پيدايش و گسترش زندگي(   .حباب در اتمسفر مواد آلي وجود نداشت برخالف الگوي 

   . . . كه گفت توان ينم ،زير طرحي ريگ شكل به مربوط سميمتابول خاستگاه به اتوجهب .35

 
 RNA ي آل ي ماده به آمدند وجود به آنها از پس كهي مانند سلولي ساختارها و كروسفرهايم ،هاQ اند داشته ازين. 
 2 ميآنز كه شد سببي ميآنزي هاRNA شتريدرب رييتغ كه رود يم احتمال Y شدن ابيكم دنبال به 
 .ديآ وجود به

 .است شده 1 ميآنز ديتول سبب و بوده Z شدن ابيكم دنبال به داده، رخي تازگ به كهي جهش 
 )پيدايش و گسترش زندگي(   .است داده رخ Z به X ليتبد از قبل Q به Y ليتبد 

  .اند وجود داشته. . . داراني با  مهره. . . قبل از انقراض گروهي  .36
 ي ديافراگم كامل پرده –دوم    اي لب چهارحفرهق –اول  
 )پيدايش و گسترش زندگي(  اسكلت خارجي –پنجم   گردش خون مضاعف  –سوم  

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت .37
 .هاي هوازي فراهم شدها، امكان پيدايش سلولالف ـ در پي كاهش غلظت مواد آلي اقيانوس

 .شدبر اثر همانندسازي ساخته مي RNAسلولي،  غشادار درونب ـ در نخستين ساختارهاي 
 .ـ يوكاريوت با ميتوكندري درون آن مشابه بودند هاي موجود در كروموزوم اصلي سلول پيشج ـ بعضي ژن

 .شودي سلولي انجام مي د ـ در سلول يوكاريوتي، توليدمثل ميتوكندري و كلروپالست خارج از چرخه
 )يدايش و گسترش زندگيپ( 4  3  2  1 

   . . .ي  همه .38
 . آغازيان فتوسنتز كننده، اندامك ساده با منشاء باكتريايي دارند 
 .ميكروسفرها، آمينواسيد نيز در خود دارند 
 .ها، اولين مولكول خودهمانندساز را دارند ريز كيسه 
 )پيدايش و گسترش زندگي(  . موجودات تك سلولي، فاقد توانايي در كنترل تغييرات محيطي هستند 

  . . .توجه . . . به . . . ي  در نظريه .39
 .شود نمي -هاي جمعيت فرايند متنوع شدن الل -تركيبي انتخاب طبيعي 
 .شود مي -ي رشد جمعيت تأثير عوامل كاهش دهنده -مالتوس 
 .شود نمي -ها چگونگي رخداد تغيير گونه -المارك 
 )ها تغيير و تحول گونه(   .شود يم -چگونگي بروز صفات -داروين 

  كدام گزينه درست است؟ .40
 . شود ها برخالف جهت تغيير توسط محيط تعيين مي مقدار تغيير گونه 
 . يابد هاي روشن افزايش مي در طي مالنيني شدن صنعتي توليد مالنين توسط پروانه 
 .برتري ندارند هاي تيره بر روشن در مناطق آلوده كه پرنده وجود ندارد، پروانه 
 )ها تغيير و تحول گونه( . تواند به يكي از دو رنگ تيره و روشن ديده شود ي بيستون بتوالريا بر اساس شرايط محيط مي يك پروانه 

   كند؟ را به درستي تكميل مي زيري  چند مورد جمله .41
 ». . .باشد، در دوران بلوغ، . . .   داران هر رويان سالمي كه دارايدر مهره«

 .داراي چهار اندام حركتي خواهد بود -ي حركتي چهار جوانه -الف
 .داراي كانال جانبي خواهد بود -ي گلويي داراي حفره -ب
 .ي شكمي خواهد بود ي شيري در ناحيهفاقد غده -دم -ج
 .كندي گلويي خودش را حفظ مي حفره  –گردش خون ساده  -د

 )ها تغيير و تحول گونه( صفر  3  2  1 
    . . .در هر جمعيت  .42

   .شود جهش منجر به تفاوت بين افراد جمعيت مي 
  .شود هاي همتا، گامت ايجاد مي در پي تفكيك كروموزوم 
  .شود اور منجر به ايجاد تنوع مي كراسينگ 
 )ژنتيك جمعيت(  .يابد ها، تنوع افراد جمعيت افزايش مي در پي تركيب گامت 
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    . . .كنند كه  ها استدالل مي ي تغييرگونه ريهزيست شناسان طرفدار نظ .43
 .اند هاي وستيجيال در نياي مشترك فاقد نقش يا داراي نقش بسيار جزيي بوده اندام 
 .ها براي سنگواره شدن مناسب نبوده است محيط زندگي بسياري از گونه 
 .تتغيير فراواني نسبي هر صفتي تنها وابسته به فرآيند انتخاب طبيعي اس 
 )ها و ژنتيك جمعيت تغيير و تحول گونه(  .كند آناتومي و مراحل تكوين جانداران احتمال وجود نياكان مشترك را نفي مي 

  اند؟ ترين ژنوم در چند مورد زير مشترك هاي گياهي داراي كامل سلول .44
 هاي مختلف داشتن ريبوزوم هاي با اندازه -الف
  داشتن ميكروتوبول -ب
  نتوليد اكسيژ -ج
 مصرف اكسيژن -د

 )تكنولوژي زيستي( 4  3   2     1 
  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت .45

  .ها افزايش يابدپس از وقوع رانش ژن، ممكن است فراواني بعضي الل -الف 
 .شود كه تعدادي از افراد جمعيت از بين بروندگذار فقط هنگامي مشاهده مياثر بنيان -ب 
 .كندها قطعاً تغيير نميها نداشته باشند، فراواني اللها ارتباطي به ژنوتيپي كه آميزشدر جمعيت –ج 
 .گيري استهمواره كاهش شايستگي به دليل پايين بودن شانس بقا و يا جفت -د 

 )ژنتيك جمعيت( 4  3  2  1 
  . . .اوور  كراسينگ .46

 .دهد نوعي جهش است كه فقط طي تقسيم ميوز رخ مي 
 .ا شكستن و ايجاد پيوندهاي فسفودي استر همراه استب 
 .شوند جا مي هاي همتا با هم جابه دهد كه كروماتيدهاي خواهري كروموزوم زماني رخ مي 
 )ژنتيك جمعيت(  .دهد هاي جديد شده و تنوع افراد جمعيت را افزايش مي منجر به ايجاد الل 

  . . .ي  هر جاندار دورگه .47
  .كندهايي زيستا و زايا توليد زادهزايا، قادر است  
 .نازا، نازيستا نيز هست 
  .هاي خود را به نسل بعد منتقل كندتواند ژنزيستا، مي 
 )ژنتيك جمعيت(   .ميردنازيستا، قبل از رسيدن به سن توليدمثل مي 

  . . .ي ژني  عواملي كه سبب جدايي خزانه .48
 .                            هاي تابش امواج الكترومغناطيسي است ود در ارتباط با الگويش تاب مي هاي شب هاي مختلف حشره گونه 
 .                            شود گردد مانع از تبادل ژني بين اين جانوران نيز مي هاي اسب و االغ مي گونه 
                                .     اند شود همواره سدهاي پيش زيگوتي دو گونه در زيستگاه مشترك مي 
 )ژنتيك جمعيت(  .توانند هم از نوع پيش زيگوتي و هم از نوع پس زيگوتي باشند شوند نمي دو گونه مي 

   است؟ نامناسب ريزي جمله ليتكمي برا عبارت كدام .49
 ». . .  آن در كه بزرگساالن ازي تيجمع در«

 .است درصد 21 ناخالص مرداني فراوان ستند،ين ديوكارباميت لفنيي  مزه صيتشخ به قادر افراد از درصد 9 
 .است درصد 8 غالب خالص زناني فراوان هستند، مبتال نگتونيهانت به افراد از درصد 64 
 .است درصد18غالب  خالص مرداني فراوان هستند، خود انگشتان بندي رو مو فاقد افراد از درصد 36 
 )ژنتيك جمعيت(  .است درصد24 ناخالص زناني فراوان هستند، چانهي رو يگودي دارا افراد از درصد 84 

در اين جمعيت . مگس خاكستري وجود دارد 96مگس سياه و  4در يك جمعيت در حال تعادل مگس سركه،  .50
  هاي خالص چقدر است؟ هاي نر ناخالص به مگس نسبت مگس

 4
17

  8
17

  2
17

  6
17

 )ژنتيك جمعيت( 

   . . .گونه زايي گل مغربي . . . ها  در گونه زايي سنجاب .51
  .        تواند رانش ژن رخ دهد مي -برخالف 
 .باشد تغييرات به صورت تدريجي مي -همانند 
  .دهد رخ ميجدايي توليدمثلي در يك نسل  -همانند 
 )ژنتيك جمعيت(    .تواند چند نسل طول بكشد گونه زايي مي -برخالف 
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بروز جهشي كه . واينبرگ به رنگ خاكستري هستند -هاي سركه با تعادل هاردي تايي مگس 400از جمعيت  36% .52
 .شود ها در اين جمعيت مي واني نسبي اللتبديل كند، موجب برابر شدن فرا. . . . .  هاي  از الل. . . . .  

 3
8 3   مغلوب را به غالب

8 غالب را به مغلوب 

 1
4 1   مغلوب را به غالب

4 ژنتيك جمعيت(  غالب را به مغلوب( 
  يح است؟كدام عبارت صح .53

 .ي ديگر نباشد هاي گونهتواند به علت عدم شناسايي گامتجدايي گامتي، مي 
 .هاي كمياب حذف شونددر انتخاب وابسته به فراواني، ممكن است بعضي فنوتيپ 
 .ي حاصل از آميزش دو گونه، جانداري نازيستا و نازاست ناپايداري دودمان دورگه به اين دليل است كه دورگه 
پسندانه  خودناسازگاري در بخش اسپوروفيت خود از آميزش همسان ياهان شبدري با دو الل مشابه از ژنگ 

 )ژنتيك جمعيت(    .اندحاصل شده
  ؟اند نادرست ريز يهاعبارت از مورد چند .54

 .استي عيطب انتخاب ي دربارهي كم فيتوص ،يتكاملي ستگيشا -الف
 .كنديم رييتغ پسندانه، همسان زشيآم از حاصل گوسيهتروزي ها زادهي فراوان -ب
 .دهدينم رخ تيجمعي ها اللي فراوان دري رييتغ پسندانه ناهمساني ها زشيدرآم -ج
 .است تيجمعي هااللي فراوان در رييتغي اصل عامل ،جهش -د
  .شود ينم  ها تيجمع نيب كاهش تفاوت سبب ژن شارش -ه

 )ژنتيك جمعيت( 5  4  3  2 
   . . . سلولِ هر .55

 .كند يم استفاده ژنياكس ازي سلول تنفس در فتوسنتزكننده، 
 .باشد يمي حلقو يDNAي دارا خود ژنوم در ،يهواز تنفسي دارا 
 .است جاندار بدن دري درون طيمح يك با ارتباط در توزكننده،يفاگوس 
 .دهد يم انجامي دروني فضا سه باي اندامك در را خودي سلول تنفسي  عمده بخش ،يوتيوكاري 

 )پيدايش و گسترش زندگي( .دخالت دارند، داراي ژنوم كامل گياه باشند. . . هايي كه در هيچ يك ازسلول نيستدر گياه الله عباسي ممكن  .56

 ي هوايي   باز و بسته شدن روزنه   استحكام ساقه    
 )تكنولوژي زيستي(  تشكيل ميانبرگ  ي پرورده   هدايت مستقيم شيره 

  ». . . آزمايش ميلر،. . . يكي از «كند؟ تكميل مي نادرستيام گزينه، عبارت مقابل را به كد .57
  .شودي انسان نيز توليد مي هاي ـ در رودهماده  پيش 
 .شودي نوكلئوتيدها نيز حاصل مي هاي ـ از تجزيهماده پيش 
 .پورا باشدي محيط كشت كامل نوروس تواند از مواد سازندههاي ـ ميفرآورده 
 )پيدايش و گسترش زندگي(  .ماده را آسان كندتواند اتصال آنزيم به پيشهاي ـ ميفرآورده 

سلول مورد . . . ي كاميلوگلژي،  در سلول مورد مطالعه«كند؟  كدام موارد عبارت مقابل را به درستي تكميل مي .58
  ». . . تيتوم  ي بيدل و مطالعه

 .ي كدون استشود، محصول آنزيم سازندهه ترجمه مينوكلئيك اسيدي ك -برخالف) الف
 .مولكول حاوي رمز آمينواسيدها، پس از سنتز اوليه، ممكن است كوتاه شود -همانند ) ب
 .شوندمراز رونويسي ميپلي RNAي ريبوزومي و ژن پروتئين ريبوزومي توسط يك نوع RNAژن  -برخالف ) ج
ي ريبونوكلئيك اسيدهاي توليد شده، توسط يك نوع  يك ژن، همه در ساختار پرمانند رونويسي -همانند ) د

 .شوندآنزيم سنتز مي
 )سازي پروتئين( ب و د  الف و د    ب و ج    الف و ج       

   .ها باشد تواند تأييدي بر قانون جور شدن مستقل ژن ، مي. . .  هاي چگونگي وراثت ژن .59
     1ديستروفي عضالني دوشن و سيناپسين  
 ناشنوايي -ي چشم و نشانگان زالي اي شدن شبكيه رنگدانه 
  و هانتينگتون     2ي آنژيوتانسين  پذيرنده 
 )تكنولوژي زيستي(   10Lدار وابسته به جنس و پروتئين ريبوزومي كام شكاف 

   است؟ نادرستكدام گزينه  .60
 .تواند مثالي از سازش با محيط باشد هاي قطبي مي اهها در روب تنظيم بيان ژن گروهي از آنزيم 
 .بودند  اندازه هاي جزاير گاالپاگوس از لحاظ طول روده هم ي انواع سهره همه 
 .ها شد ي زيستي نخستين جانداران پرسلولي خشكي، باعث افزايش شانس زادآوري آن مشاركت دوطرفه 
 )ها تغيير و تحول گونه( .هاي فيزيكي با محيط است ر انتخاب طبيعي بر افزايش تطابق ويژگياثاز ي ا  دار، نمونه هاي آرواره ش ماهيگستر 
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20ي  اي به اندازه متري از يكديگر قرار دارند، با سرعت اوليه 100ي  كه درفاصله Bو  Aدو متحرك  .61 m

s
و  

22برابر با  Bاگر بزرگي شتاب متحرك . آيند زمان به سمت يكديگر به حركت در مي صورت هم به m

s
  و حركت 

 

A A(aآن تندشونده باشد، بزرگي شتاب متحرك    ؟نكنندچگونه باشد تا دو متحرك به يكديگر برخورد  (

 28A
m

a
s

  210A
m

a
s

  212A
m

a
s

  26A
m

a
s

 )شناسي حركت( 

22صورت به SIكند در  ي حركت متحركي كه بر روي خط راست حركت مي معادله .62 6 8x t t   باشد مي .
   ؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام
stي متحرك در لحظه  2

3
 تغيير جهت داده است . 

 . شود جهت شتاب متحرك هرگز عوض نمي 
 .هاستxي اول حركت در جهت محور  ثانيه 2سرعت متوسط متحرك در  
 )شناسي حركت(   .د گذشتمتحرك هرگز از مبدأ مكان نخواه 

 20سرعت متوسط اين متحرك در . روي يك مسير مستقيم و با شتاب ثابت در حال حركت است متحركي .63
10mي اول حركتش ثانيه

s
شتاب حركت اين متحرك . است 10mي اول حركتش  ثانيه 4جايي آن در  و جابه 

 يه است؟چند متر بر مجذور ثان

 10
16

  15
16

  16
15

  7
8

 )شناسي حركت(   

. آيد، مطابق شكل زير است زمان متحركي كه روي خط راست و از حال سكون به حركت در مي -نمودار شتاب .64
  ي تغيير جهت حركتش، چند متر است؟ وع حركت تا لحظهي شر جايي اين متحرك از لحظه جابه

 

   صفر 
 

 5/12 
 

 20    
 

 )شناسي حركت(    5/37 
ي زماني  در كدام بازه. كند، مطابق شكل زير است حركت مي xزمان جسمي كه بر روي محور  -نمودار سرعت .65

   ها است؟xور ها، اما جهت حركت جسم در جهت محxبردار شتاب جسم در خالف جهت محور 

   1tصفر تا 
 1t 2تاt 
 2t 3تاt   
 3t 4تاt    )شناسي حركت( 

2صورت  به SIي حركت دو بعدي متحرّكي در  معادله .66 220r (t t) i t j  
  1ي  در بازه. باشد مي 0t  

2تا  6t sنوع حركت متحرك چگونه است؟ ،  
 كُندشونده ابتدا تندشونده و سپس  همواره تندشونده 
 )دوبعدي  حركت(  ه و سپس تندشوندهابتدا كُندشوند  همواره كُندشونده  

  ي اگر اين گلوله در آخرين ثانيه. از سطح زمين در راستاي قائم به سمت باال پرتاب شده است hاي از ارتفاع  گلوله .67
 

ي برخورد با سطح زمين چند متر بر ثانيه است؟  شود، بزرگي سرعت گلوله در لحظه جا  جابه 32mحركت

)210 m
g

s
 و مقاومت هوا ناچيز است(.  

 )سقوط آزاد( 35  22  37  27 

 فيزيك 1 آزمون



t١
t

t٢ t٣ t۴

v

۰
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40شود و با سرعت  از سطح زمين در راستاي قائم پرتاب مي hاي از ارتفاع  در شرايط خأل، گلوله .68 m

s
به زمين  

4ت متوسط اين گلوله در اگر سرع. كند برخورد مي
30آخر مسير حركتش برابر با  5 m

s
چند  hباشد، ارتفاع  

210متر است؟  m
(g )

s
  

 )سقوط آزاد( 80  75  40  60 

صورت  به SIي افقي و در  در صفحه Aمعادالت حركت اتومبيل  .69
22

96 3
A

A

x t

y

 



و معادالت حركت  

2صورت  به SIدر همان صفحه و در Bاتومبيل 

8
3

2

B

B

x t

y t








رعت اي كه بزرگي س در لحظه. باشند مي 

  ي دو اتومبيل از هم چند متر است؟ است، فاصلهBبرابر بزرگي سرعت اتومبيل A ،2اتومبيل،
 

 64   128 2  64  )دوبعدي  حركت( 128  2
يك  ها وزنهاگر جرم طناب متصل به  .شود وارد مي 1mو  2mبه دو جسم ينيوتون 40نيروي افقي  ،مطابق شكل زير .70

 است؟ Aي چند برابر نيروي كشش طناب در نقطه Bي  ، نيروي كشش طناب در نقطهكيلوگرم باشد

 25/1   
 4  
 8/0  
 )يناميكد(     1 

دار بدون اصطكاك، با شتاب  چند نيوتون باشد تا جسم بر روي سطح شيب Fي نيروي  در شكل زير، اندازه .71

20 5 m
/

s
210؟ كند حركت رو به پايين   m

g )
s

37و 0 6(sin /   

 11  
 13   
 12  
 )ديناميك(    10 

22كاميوني با شتاب ثابت .72 m

s
 2اي به جرم  جعبه. ي افقي به طور تندشونده در حال حركت است روي يك جاده 

بزرگي نيرويي كه كف كاميون به . افقي درون كاميون قرار داشته و نسبت به آن ساكن است صورت كيلوگرم به

10كند، چند نيوتون است؟ جعبه وارد مي N
(g )

kg
  

 )ديناميك( 30  264  20  262 

24Fتحت تأثير نيروي  m، جرم زيردر شكل  .73 N  22با شتاب m

s
به جاي نيروي . كند باال حركت مي روبه 

F


22بار با شتاب  اينmاي چند كيلوگرمي به ريسمان سمت چپ ببنديم تا جرم  ، وزنه m

s
طرف پايين  به 

10(حركت كند؟  N
g

kg
 نظر شود ها صرف و از جرم نخ، قرقره و اصطكاك بين آن(. 

 4
3

  

 3
2

  

 3
4

  

 2
3

 )ديناميك(    

m
N
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1دستگاه شكل زير، در .74 2m m اگر دستگاه از حال سكون شروع به  .دار بدون اصطكاك است و سطح شيب

5دار سرعت هر يك از دو جسم به حركت كند، پس از طي چه مسافتي برحسب متر روي سطح شيب m

s
 

10ناچيز است وها  جرم قرقره، نخ و اصطكاك ميان آن( رسد؟  مي N
g

kg
(  

 5/2  
 5 
 12  
 )ديناميك(    15 

صورت  به SIكند، در  حركت مي xكه بر روي محور  2kgي جسمي به جرم  ي تكانه معادله .75
22 8 10P t t    1اي كه سرعت جسم برابر با  در لحظه. استm

v
s

  ،بزرگي برايند نيروهاي   است
  وارد بر آن چند نيوتون است؟

 )تكانه( صفر  12  4  16 
اي  هاي ساعت، حركت دايره ، در جهت حركت عقربهxoy ي مختصات اي در صفحه مطابق شكل زير، ذره .76

0tي  در لحظه SIاگر بردار سرعت جسم در . دهد يكنواخت انجام مي  3صورت  به
2 2v i j


   
  

1tي  بردار شتاب جسم در لحظه. باشد s  درSI كدام است؟  

 24
3 i


  

 24
3 j 

  

 3
2 2i j


 
   

 2 i


 )اي حركت دايره(  
مسير حركت اتومبيل از . اي در حال عبور است در شكل زير، يك بدل كار سينما با اتومبيل خود از فراز تپه .77

mRاي به شعاع دايره توان با روي اين تپه را مي 250 تواند  حداكثر سرعتي كه با آن، اتومبيل مي. تقريب زد

(بدون جدا شدن از سطح جاده از باالي تپه بگذرد چند متر بر ثانيه است؟ 
kg

N
g( 10  

 50  
 25 
 15  
 )اي حركت دايره(   5 

2BوAmهاي به جرم Bو Aي دو ماهواره .78 Am m اي  اي شكل با حركت دايره روي دو مدار دايره
از  12650kmدر ارتفاع Bي و ماهواره 6310kmدر ارتفاع Aي ماهواره. چرخند يكنواخت دور زمين مي
شعاع (است؟  Bي  چند برابر انرژي جنبشي ماهواره Aي  ماهواره انرژي جنبشي. سطح زمين قرار دارند

  .)است 6370kmي زمين  كره

 3
4

  3
2

  2
3

  4
3

 )اي حركت دايره( 

  تعداد از جمالت زير همواره صحيح است؟  در يك حركت نوساني ساده، چه .79

 .كه سرعت مثبت است شتاب منفي است هنگامي) الف
 .مكان مثبت است، شتاب منفي است كه هنگامي) ب
 .كه نيرو منفي است، مكان مثبت است هنگامي) ج
 .ي صفرشدن شتاب، نيرو ماكزيمم است در لحظه) د

 )حركت نوساني( 4  3  2  1 
2صورت  به SIسرعت نوسانگري در  –ي شتاب  معادله .80 225 1a v  هاي اين نوسانگر  ي نوسان دامنه. است

 متر است؟ چند سانتي

 1  1
25

 )حركت نوساني( 5  4  
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2به صورت  SIاي در  سرعت نوسانگر هماهنگ ساده -ي نيرو معادله .81 2100 10F v اگر جرم نوسانگر . است
g10 متر است؟ هاي نوسانگر چند سانتي ي نوسان باشد، دامنه  

 10  210  1  110 )حركت نوساني( 

6اي كه فاز حركت نوسانگر لحظه در. نمودار شتاب برحسب سرعت يك نوسانگر مطابق شكل زير است .82 rad
 

  است، مكان نوسانگر چند متر است؟

 2


  

 16


 

 
2
  

 32


 )حركت نوساني(    

به نوسان   Aهاي يكسان ها را با دامنه كنيم و آن را متصل مي4mوmايه به دو فنر مشابه و افقي، جرم .83
چند برابر 4mي نوسانگر با جرم ترتيب از راست به چپ انرژي جنبشي بيشينه و سرعت بيشينه به. داريم مي وا

  است؟m نوسانگر با جرم

1و  1  2و  4  2و  1 
2

1و  4  
2

 )نوسانگر جرم و فنر(  

چهار برابر طول  Aگ اگر طول آون. دهند ي كم دامنه انجام مي حركت نوساني هماهنگ سادهBوAدو آونگ .84
با  Bاي باشد كه آونگ  ي زاويه سازد نصف بيشينه با راستاي قائم مي Aاي كه آونگ ي زاويه و بيشينه Bآونگ 

 است؟ Bي سرعت آونگ  چند برابر بيشينه Aي سرعت آونگ يشينهصورت ب سازد، در اين راستاي قائم مي
 2  1  1

2
 )آونگ( 4  

0tي ي طناب در لحظهنقش يك موج عرضي بر رو .85  مطابق
باشد، 10cmبرابر با  Nو Mي نقاط اگر فاصله. است مقابلشكل 

 Mبار سرعت نوسان نقاط  چند ثانيه پس از اين لحظه براي اولين
 شود؟ با يكديگر برابر مي Nو

 1
800

  1
400

 

 1
200

  1
600

 )موج مكانيكي(   

ي كم دامنه انجام  شتاب آونگي كه حركت هماهنگ ساده –نمودار سرعت  .86
متر است؟  طول آونگ چند سانتي. است مقابلمطابق شكل  دهد، مي

210 m
(g )

s
 

 2 5/  250  
 125

2
  1 25

2
/


 )آونگ(  

0ي  ي موج با معادله يك منبع توليدكننده .87 02 20y / sin( t)   درSI  نوسان كرده و موجي با سرعت

4 m

s
1ي  اي كه در فاصله سرعت متوسط ذره. كند در محيط منتشر مي xدر جهت مثبت محور  

30 m  از

0tي زماني  منبع موج قرار دارد، در بازه   1تا
20t s  چندm

s
  است؟ 

 )موج مكانيكي(  16/0  8/0  4/0  صفر 
از محيط  Bو  Aي  ي نوساني در دو نقطه يابد، معادله انتشار مي xدر جهت مثبت محور  SIيك موج عرضي در  .88

2صورت ترتيب به انتشار موج به 4Au sin( t )


   2و 8Bu sin( t )


   ي  ترين فاصله اگر كم. است
 متر باشد، سرعت انتشار موج در اين محيط چند متر بر ثانيه است؟ سانتي 25برابر  Bو  Aافقي بين نقاط 

 )موج مكانيكي( 4  3  2  1 
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  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام .89
 .ي موج همواره برابر با صفر است هاي واقع بر يك جبهه اختالف فاز نقطه 
 .راديان است تپ تابشي و تپ بازتابيده از انتهاي ثابت طناب برابر با اختالف فاز بين  
 .اند دامنه هم بسامد و هم  فاز، هم  متوالي،  هاي بين دو گره ي نقطه در موج ايستاده همه 
 )موج مكانيكي( .فاز باشند بسامد و هم ي موج، هم ها آن است كه دو چشمه شرط ايجاد تداخل موج 

در شكل . ايجاد كرده است 50cmاي شكل با طول موج  هاي دايره بر روي سطح آب، موج Sي موج  چشمه .90
  ت؟بر روي سطح آب چند راديان اس Nو  Mزير اختالف فاز نقاط 

 5
4
  4  

 8
5
  4

5
   )موج مكانيكي( 

 
  اند؟ چند مورد از مطالب زير درست .91

0Gها  هاي بسياري وجود دارند كه در آن واكنش ●  ها وجود ندارد راه مناسبي براي وقوع آن است اما. 
 .شود كلريد به آهستگي تشكيل مي رنگ نقره نيترات، رسوب سفيد كلريد به محلول نقره با افزودن محلول سديم ●
 .سوزد تر مي تر و آسان ي قند تميز سريع نسبت به حبهباغچه ي قند آغشته به خاك  حبه ●
و  2Nدليل در دماي معمولي به سرعت به گاز  به همين ،است 2NOپذيرتر از گاز  سيار واكنشب NOگاز  ●
2O شود تجزيه مي. 

 )سينتيك( 4  3  2  1 
3هاي زير براي واكنش  داده .92 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)    به

ي زماني بررسي شده برابر چند  در فاصلهHClسرعت متوسط مصرف . آمده است دست
1mol.min 2است؟ و سرعت متوسط توليد گازCO ي اول چند برابر سرعت متوسط توليد آن  ثانيه 10در

112ثانيه پنجم است؟  10در  16(C ,O : g.mol ) )ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(.  

 
 
 
 

 
 29 43 4 2 10/ , /    29 43 8 4 10/ , /  
 213 2 4 2 10/ , /    213 2 8 4 10/ , /   )سينتيك( 

2Aمول  6 .93 B 2بق واكنش گازي كنيم تا مطا ليتري مي 2را وارد ظرف 2 22 2A B A B اگر . تجزيه شود
 مول بر ثانيه باشد، كدام عبارت درست است؟ 02/0از شروع تا دقيقه دوم برابر 2Bسرعت متوسط توليد ماده 

2Aغلظت   B است مول بر ليتر 4/2در دقيقه دوم پس از شروع واكنش.  
2Aدرصد از  35كشد تا حدود  ثانيه طول مي 60  Bها تبديل شود تجزيه شده و به فراورده. 
2Aو سرعت مصرف  2Bي  سرعت واكنش با سرعت توليد ماده  Bبرابر است. 
2Aهاي  ها به مول هاي فراورده نسبت تعداد مول در دقيقه دوم پس از شروع واكنش،  B سينتيك( .است 6برابر( 

2در واكنش .94 22AB(g) A (g) B (g)  ي غلظت مادهAB(g)در هر لحظه
t

AB   ي زير  از رابطه

 :كند پيروي مي
0

1 1
t

kt
AB AB

 
      

 

4ثابت سرعت و برابر kكه در آن  1 15 10 mol .L.s   0وAB   اگر غلظت . ي آن است غلظت اوليه

10برابر AB(g)ي اوليه 4/ mol.L درصد  90كه  باشد زمان الزم براي اينAB(g) تجزيه شود، چند برابر
  درصد از آن است؟ 50ي  زمان الزم براي تجزيه

  )سينتيك( 4  10  12  9 

 شيمي 1 آزمون

 60 50 40 30 20 10 0 )ثانيه(زمان 
 جرم مخلوط

 46/64 46/64 53/64 68/64 90/64 34/65 00/66 )گرم(واكنش 

جرم كربن دي 
 ........... ........... ........... ........... 10/1 66/0 0 )گرم(اكسيد 
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دهيم، پس از گذشت يك و نيم دقيقه از آغاز  مقداري گاز دي نيتروژن پنتوكسيد را در ظرفي حرارت مي .95
10سيژن در اين بازهاگر سرعت تشكيل گاز اك. شود درصد آن تجزيه مي 15واكنش،  02/ mol.min ،باشد

114ي گاز دي نيتروژن پنتوكسيد چند گرم بوده است؟ مقدار اوليه 16(N ,O : g.mol )   
 )سينتيك( 2/43  432/0  8/28  288/0 

2 توليدي در واكنش HCl از .96 6 2 36 2 6B H (g) Cl (g) BCl (g) HCl(g)   زير استفاده  شبراي واكن
3:شود مي 22 6 2 3Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)   5/6 2مول 6B H  2مول 5/24را به همراهCl 

باشد و  33هاي گازي برابر  اگر پس از مدتي مجموع مول. كنيم تا با هم واكنش دهند وارد يك ظرف سربسته مي
HCl اكنش دوم در مدت دو دقيقه مصرف شود، سرعت توليد گاز هيدروژن بر آن در ظرف ديگري و در و
1حسب 1mol.L .min   ليتر است 3حجم باالي محلول در ظرف واكنش دوم، (كدام است؟(.  

 )سينتيك( 3  6  2  1 
اضافي محلول هيدروكلريك اسيد  كربنات با مقدار براي واكنش كلسيم Aدر نمودار زير منحني  .97

10 1/ mol.L هر يك از نمودارهاي . رسم شده استB  وC يك از شرايط زير  ترتيب مربوط به كدام به
  تواند باشند؟ مي

 

 ر آب و يخقرار دادن ظرف واكنش د –افزايش مقدار كلسيم كربنات  
 استفاده از كاتاليزگر –موالر اسيد  2/0استفاده از محلول  
 اضافه كردن مقداري آب به ظرف واكنش  –استفاده از كاتاليزگر  
 )سينتيك(  موالر اسيد 2/0استفاده از محلول  –قرار دادن ظرف واكنش در آب و يخ  

  عرفي شده است؟درستي م در كدام موارد اثر عامل مؤثر در سرعت واكنش به .98

 سطح تماس  –كنند  بيماراني كه مشكل تنفسي دارند از كپسول اكسيژن استفاده مي )آ
 كاتاليزگر  –سوزد  تر مي تر و آسان قند آغشته به خاك باغچه سريع حبه )ب
 غلظت  –سوزد  اگر گرد آهن را بر روي شعله بپاشيم مي )پ
 دما  –شود  گوشت در يخچال ديرتر فاسد مي )ت

 )سينتيك( پ   –ب   ت  –ب   ت  –پ  –ب   ت  –آ  
  است؟ نادرستزير كدام بيان » پيشرفت واكنش –انرژي «با توجه به نمودارهاي  .99

 
واكنش  سازي فعالانرژي  كاهش يابد،% 10سازي واكنش رفت  اگر در حضور كاتاليزگر انرژي فعال ،)1(واكنش  در 

 .يابد كاهش مي% 10برگشت همين واكنش 
 .است 2/1، برابر 2سازي برگشت واكنش  دو واكنش به انرژي فعال Hاختالف  نسبت 
 .تر است درجهت رفت كم 1در جهت برگشت از سرعت واكنش  2در شرايط يكسان، سرعت واكنش  
 )سينتيك( . ها به پيچيده فعال است اوردهتر از تبديل فر ي فعال، آسان ها به پيچيده دهنده تبديل واكنش) 2(در واكنش  
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KIدر حضور محلول: aي هيدروژن پراكسيد در دو حالت  واكنش تجزيه .100  KIبدون حضور محلول : bو   
  از مطالب زير صحيح است؟) ردموا(كدام مورد . گيرد انجام مي

 .استbسازي واكنش رفت درحالت  تر از انرژي فعال كم aسازي واكنش رفت در حالت  انرژي فعال) آ
 .هستند bپايدارتر از حالت  aها در حالت  فراورده) ب
 .است aپايدارتر از پيچيده فعال در حالت  bپيچيده فعال در حالت ) پ
 .در دماي يكسان تغييرات انرژي آزاد گيبس در دو حالت يكسان است) ت

 )سينتيك( پ –ب  -آ  ت -پ   ت -آ  ب 
2ي  در يك واكنش فرضي رابطه .101 3a aE E H  از . . . سرعت اين واكنش در جهت برگشت . ، برقرار است

a(Eسازي برگشت  جهت رفت است و نسبت انرژي فعال ) سازي رفت به انرژي فعالa(E . . . برابر با  (
  .باشد مي
 )سينتيك( 3تر،  بيش  2تر،  بيش  3تر،  كم  2تر،  كم 

ها را در گازهاي خروجي از اگزوز خودروها در غياب و در حضور  با توجه به جدول زير كه مقدار برخي از آالينده .102
  دهد، كدام عبارت درست است؟ كاتاليستي نشان مي  مبدل

 
 
 

 .است COترين درصد كاهش توسط مبدل كاتاليستي مربوط به  بيش 
 .يابد درصد كاهش مي NO(g) 94ي  در حضور مبدل كاتاليستي، آالينده 
2CO ،xرا به  COمبدل كاتاليستي   yC H 2  را بهCO  2وH O  وNO  2را بهNO كند تبديل مي. 
مسافت طي كند، استفاده  50kmطور ميانگين  اگر روزانه يك ميليون خودرو فعاليت كنند و هر خودرو به 

 )سينتيك(  .كند وگيري ميتن آالينده به هواكره جل 399از مبدل كاتاليستي از ورود 
  هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت .103

 .است NOتر از جرم  ، بيشCOشوند، جرم در گازهايي كه از اگزوز خودروها خارج مي ●
xو  CO ،NOي هاي كاتاليستي بـراي حـذف گازهـا    هايي كه در مبدل فقط دو مورد از واكنش ● yC H 

 .شوند، گرماده هستند انجام مي
ها از كاتاليزگرهاي پالتـين، پـاالديم و    آن  شوند و در هاي كاتاليستي در داخل موتورخودروها نصب مي مبدل ●

 .شود روديم استفاده مي
0Sشود، انجام مي COهاي كاتاليستي براي حذف گاز ه در مبدلدر هر واكنشي ك ●  است. 

 )سينتيك( 4  3  2  1 
  چند مورد از مطالب زير درست است؟ .104

 .مونواكسيد استتر از نيتروژن  نشده بيش هاي سوخته هاي خروجي از اگزوز خودروها، سهم هيدروكربن در آالينده ●
 CO،2SOتوانند سبب كـاهش گازهـاي   هاي كاتاليستي مورد استفاده در مسير اگزوز خودروها، مي مبدل ●
 .از گازهاي خروجي شوند NOو
گـردد، انـرژي    NOسازي رفت در واكنش توليد  لاز انرژي فعا% 20اگر استفاده از كاتاليزگر سبب كاهش  ●

 .يابد كاهش مي% 20سازي برگشت بيش از  فعال
 .تواند سبب توليد باران اسيدي گردد اي كه منشأ آن كيفيت پايين سوخت فسيلي است، مي گاز آالينده ●

 )سينتيك( 4  3  2  1 
  ؟است نادرستعبارت  كدام .105

ــاختا  ــدهســ ــنش   ر پيچيــ ــال در واكــ 2ي فعــ 2NO Cl NO NO NOCl   ــه ــورت  بــ صــ

|
O

O N.. . .Cl . . . .N O  باشد مي. 
هاي  سولفات كاهش شدت رنگ آبي محلول بيانگر كاهش مقدار يون(II)ي روي با محلول مس در واكنش تيغه 
2Cu  است. 
كربنات با محلول هيدروكلريك اسيد در دما و فشار اتاق، با گذشت زمان سرعت تغيير مول گاز  ش كلسيمدر واكن 

 .يابد توليدي كاهش مي
كـه ترموديناميـك    ها را تحت كنترل درآورد در حالي توان ميزان پيشرفت واكنش با استفاده از علم سينتيك مي 

 )كسينتي( .كند ها را بررسي مي امكان وقوع واكنش

CO C يندهفرمول شيميايي آال Hx y NO 
مقدار آالينده برحسب گرم 

 ازاي طي يك كيلومتر به
 04/1 67/1 99/5 در غياب مبدل
 04/0 07/0 61/0 درحضور مبدل



 

 

22

6957

مع
ج

 
ش

ي پي
بند

 
بي

جر
ي ت

گاه
انش

د
-

96 

3CaCOي  يكاي ثابت تعادل كدام گزينه، با يكاي ثابت تعادل در واكنش تجزيه .106 (s)  واكنش (يكسان است؟
  .)ها را همگن گازي فرض كنيد گزينه

   سنتز آمونياك با گازهاي مربوطه 
 اكسيد و گاز هيدروژن از واكنش كربن مونواكسيد و بخار آب توليد كربن دي 
  اكسيد نيتروژن تتراكسيد به نيتروژن دي تن ديشكس 
 )تعادل(   و هيدروژن COتشكيل متانول از  

 باشد؟ كدام عبارت صحيح مي .107

 .روند طور كامل پيش نمي ها به در طبيعت و آزمايشگاه اغلب واكنش 
2اگر ظرف حاوي گاز   4N O 2، اين گاز به گاز قهوه اي رنگ را سرد كنيمNO تبديل خواهد شد. 
اي از تعادل فيزيكي است كه حجم مايع در  ي بسته، تعادل ميان يك مايع با بخار آن، نمونه در يك سامانه 

 .يابد آن با گذشت زمان افزايش مي
هاي رفـت و برگشـت و برابـر شـدن غلظـت       شبرابر شدن سرعت واكن  شرط برقراري تعادل در يك سامانه 

 )تعادل( .هاست ها و فراورده دهنده واكنش

0دهيم تا تعادل گازي  ليتري قرار مي 5ي  را در ظرف سربسته Bمول 13و  Aمقداري .108 5 L
(K / )

mol
 

1 2A(g) bB(g) C(g)  مول  3ي تعادل  در صورتي كه در لحظه. قرار شودبرC  در ظرف واكنش
  چند مول بوده است؟ Aي  موجود باشد، مقدار اوليه

 )تعادل( 4/2  8/1  1/2  9/0 
2A(g)ي واكنش تعادلي  چند عبارت زير درباره .109 B(g) C(g) D(g)  يح است؟صح  

  .شود ها مي دهنده افزايش دما باعث افزايش سرعت واكنش رفت و افزايش غلظت واكنش) الف
كننده در واكنش در تعادل جديد نسبت به تعـادل   كاهش حجم سيستم باعث افزايش غلظت مواد شركت) ب

 .شود اوليه مي
 .شود جهت برگشت ميافزايش فشار باعث افزايش سرعت واكنش در جهت رفت و كاهش سرعت در ) پ
 .دهد كاتاليزور، ثابت سرعت واكنش رفت و برگشت را به يك ميزان تغيير مي) ت
 .شود تر شدن خارج قسمت واكنش نسبت به ثابت تعادل مي كاهش فشار باعث بزرگ) ث

 )تعادل( 1  4  3   2 
  كدام گزينه درست است؟ .110

2Hواكنش  (g)  2وO (g) 25در دماي C از نظر سينتيكي مساعد است ، اما به طور ترموديناميكي
 .شود كنترل مي

ها از لحاظ  شوند و اين واكنش ها به طور كامل مصرف مي دهنده ي واكنش هاي كامل همه در واكنش 
 .ترموديناميكي بسيار مساعد هستند

31يتروژن و يك مول گاز اكسيژن مخلوط شونداگر يك مول گاز ن  66 10(K / )  تعادل در سمت چپ
 .ها قرار دارد دهنده يا سمت واكنش

81اگر مقدار ثابت تعادل يك واكنش تعادلي برابر   12 9 10/ L.molتعادل( .رسد باشد، با سرعت به تعادل مي( 
2A(g)كنيم تا تعادل گازي  ليتري وارد مي 2را در يك ظرف  Aگرم  184 .111 B(g) C(g) برقرار شود .

مول از  1و  Aمول  3زمان  گرم خواهد بود، اگر به اين تعادل هم C ،92و  Bي تعادل مجموع جرم  در لحظه
A)146ها كدام است؟  ها اضافه شود پس از برقراري تعادل جديد مجموع مول هر يك از فراورده g.mol ) 

 )تعادل( 21  18  9  4 
2اري تعادلدر هنگام برقر .112 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)  ي يك  در يك ظرف سربسته

2Hمول CO ،5مول 4ليتري، مقدار  O ،6 2مولCO  2مول 2وHشدن  پس از اضافه. را داريم
مول فراورده در ظرف  10در دماي ثابت به مخلوط در حال تعادل و پس از برقراري تعادل جديد، COمقداري

  به مخلوط افزوده شده است؟COچند مول. وجود دارد
 /5 75  /2 25  /3 75  /4  )تعادل( 25
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2هرگاه در سيستم در حال تعادل  .113 2 2H S(g) I (g) HI(g) S(s)  ،2 3 mol
H S HI

L
      ، 

2 6 mol
I

L
   2باشد، با خروج نيمي ازI (g) و برقراري تعادل مجدد، نسبت 

2

HI

I

  
  

 كدام گزينه خواهد بود؟

 2  2
2

  2
3

  3
2

 )تعادل( 

   شود؟ جا مي با افزايش حجم، كدام تعادل گازي زير در جهت برگشت جابه .114

 

 

 

   

   

  

 )تعادل(
با توجه . دهد براي يك تعادل نشان مي Qو  Kدارهاي زير اثر عوامل مختلف بر تعادل را در ارتباط با هر يك از نمو .115

بر . . . اثر ) 2(و نمودار . . . بر تعادل . . . اثر ) 1(توان دريافت كه نمودار  هاي داده شده مي و تعادل 2و  1به نمودارهاي 
 )ترتيب از راست به چپ به. (دهد را نشان مي. . . تعادل 

2 2 3
2 4 2

2 2 0
2 0

I) SO (g) O (g) SO (g) H

II)N O (g) NO (g) H

  

 




 

 
 
 
 
 
 

2افزايش  -3SO- (I)افزودن   4N O- (II)  
 (II) -كاهش فشار -2SO- (I) افزودن 
  2SO- (I)افزايش  -(II) -دما افزايش 
 )تعادل(   2O- (I)فزايشا -2NO- (II)خارج شدن  

3ي تعادلي اگر حجم سامانه .116 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) را در دماي ثابت كاهش دهيم، كدام رديف از
جديد  هاي رفت و برگشت را از تعادل اوليه تا زمان برقراري تعادل توانند وضعيت سرعت واكنش ها مي سنج سرعت

  درستي نشان دهند؟ به

 )تعادل( 
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5اگر بر اثر يك تغيير، غلظت مواد موجود در تعادل .117 3 2PCl (g) PCl (g) Cl (g)  ،به صورت زير تغيير كند
 است؟ نادرستكدام مطلب 

 
 .تر از سرعت واكنش برگشت است اندكي پس از اعمال تغيير، سرعت واكنش رفت بيش 
 .باشد سامانه مي تغيير اعمال شده، افزايش حجم 
 .تر از تعادل اوليه است در تعادل جديد، كم 3PClتعداد مول  
 )تعادل(  .براي رسيدن به تعادل جديد، واكنش در جهت رفت پيشرفت كرده است 

  است؟ نادرستكدام مطلب  .118

 .داردي مواد منفجره، پالستيك و الياف كاربرد  طور عمده در تهيه آمونياك به 
2واكنش   2 33 2N (g) H (g) NH (g)   25در دماي C رسد هرگز به تعادل نمي. 
2واكنش   2 33 2N (g) H (g) NH (g)   25در دماي C طور  از لحاظ ترموديناميكي مساعد بوده و به

 .شود سينتيكي كنترل مي
 )تعادل(  .رود مولي آمونياك در مخلوط پيش مي% 28در شرايط مناسب فقط تا توليد  2Hو  2Nواكنش بين گازهاي  

2هاي زير در مورد واكنش تعادلي  چه تعداد از عبارت .119 2 32 2SO (g) O (g) SO (g) درست است؟ 

ي مهمـي در فرآينـد توليـد صـنعتي      ا واناديم پنتوكسيد، مرحلـه اين واكنش در مجاورت كاتاليزگر پالتين ي ●
 .سولفوريك اسيد است

بـا سـرعت   3SOو سـرعت مصـرف   3SOبـا سـرعت توليـد    2SOپس از برقراري تعادل سرعت مصـرف   ●
 .ابر استبر 2SOتوليد
Hبرابر شده و  2SOو  3SOپس از برقراري تعادل غلظت تعادلي  ● T. S  برابر صفر خواهد بود. 

ها براي واكنش برگشت  داشته باشيم، سرعت سنج 3SOمول  2و  2SOمول 2اگر در ابتداي واكنش فقط  ●
 :تواند به شكل زير باشد مي

 
 )تعادل( 4  3  2  1 

  ؟اند نادرستكدام موارد از مطالب زير  .120

 .باشد تنها عامل مؤثر بر ثابت تعادل دما مي) آ
 .ستناپذير ا و برگشت  ها بر اثر گرما، از نوع تجزيه دادن آب تبلور نمك واكنش از دست) ب
 .باشد خارج قسمت واكنش معياري براي تعيين جهت پيشرفت واكنش مي) پ
 .شود سرعت برقرار مي ي آن است كه تعادل به دهنده نشان  اگر ثابت تعادل بسيار بزرگ باشد،) ت

 )تعادل( ت  ب، پ،  ت  آ، ب،  ب، ت  آ، پ 

 
  اي از ظرف خارج كرده و پس از مشاهده مرتبه مهره 4. ي قرمز قرار دارد مهره 3ي سفيد و  مهره 2ظرفي در  .121

 ي سفيد و قرمز خارج شده از ظرف با هم برابر است؟ ها با چه احتمالي تعداد مهره. گردانيم به ظرف برمي
 108

625
  216

625
  324

625
  54

625
 )احتمال( 

 رياضي 2 آزمون
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 3اگر يك تير به هدف اصابت كند، دو تاس و اگر دو تير به هدف اصابت كند، . كند تير پرتاب مي 3تيراندازي  .122

1اگر احتمال برخورد تير به هدف برابر . اندازد تاس مي
ي فقط دو تاس  باشد، با چه احتمالي عدد ظاهر شده 4

  است؟ 3مضرب 

 5
64

  15
128

  11
192

  81
256

 )احتمال( 

كدام  Bپيشامد. ايم تعريف كرده» ها فرد بودن حداقل يكي از تاس«را  Aتاس را پرتاب كرده و پيشامد  دو .123
  ترين مقدار را داشته باشد؟ كم Bبه شرط وقوع  Aباشد تا احتمال وقوع 

 : Bباشد 4تر از  مجموع دو تاس كم  : B باشد 4مجموع دو تاس.  
 : Bباشد 10از   تر مجموع دو تاس بيش.  : B احتمال( .باشد 10مجموع دو تاس( 

را   از جعبه خارج كرده و آن تصادف يك المپ به .المپ سالم يكسان وجود دارد 3المپ خراب و  2اي  در جعبه .124
هايي باشد كه در آن براي  تعداد آزمايش Xاگر . گردانيم كنيم و به جعبه برمي از لحاظ سالم بودن تست مي

3P(Xاولين بار المپ سالم خارج شود، )كدام است؟  

 
125
105  

125
117  

125
119  

125
 )احتمال( 120

احتمال . اند خون منفي RHي عامل  كننده هاي تعيين درصد ژن 40است كه   مطالعات ژنتيكي نشان داده .125
  د، تقريباً كدام است؟منفي، فرزند سوم خانواده باش RHاي دومين فرزند با  خانواده كه در اين
 0 48/  0 043/  0 34/  0  )احتمال( /38

2ي هاي معادله ريشه و اگر .126 1 0x kx   دام مقدار باشند، به ازاي كkي هاي معادله ، ريشه 
2 4 1 0x x    به صورت{ , }  است؟   

 )2ي درجه  معادله( -8  -10  -14  -12 
2اگر  .127 1 1| x | ،  2حاصل[x] [x ]  نماد جزءصحيح است[ ](كدام است؟ ،(.  

 )قدرمطلق و جزء صحيح( -1  2  1  صفر 
gof)اگر  .128 )(x) x [x] 3و 2f (x) x 2گاه حاصل  ، آنg( ](كدام است؟ (   .)نماد جزء صحيح است[

 2 1  2  1  1 )تركيب توابع( 

22اگر  .129
1

 ]x[باشد، حاصل]x[2 نماد جزءصحيح است [ ]( تواند باشد؟ كدام مي(.   

 )جزء صحيح( -1  -6  -4   -2 
3ي ي خط قائم بر نمودار به معادله ضريب زاويه .130 1sin xy y e cos x   اي به عرض يك روي  در نقطه

 ها كدام است؟ محور عرض

 2-  
2
1

  
2
 )مشتق( 2  1

21ي  معادله  ،aي مقادير ازاي كدام مجموعه به .131 1 0(x )(x ax a )     دو جواب مثبت و يك جواب ،
  ي دارد؟منف
 1a   1a    0 1a   1 0a   )2ي درجه  معادله( 

3حاصل .132
1

4 21 0 001
log

ln( ) ( / )
e

 كدام است؟   

 
4
9  

4
7

  
4

11  
4
3

  )لگاريتم( 

ي  دنباله .133
2

2n
n

a ;n
n n

 


  ، چگونه است؟

  دار، نزولي كران   دار، صعودي  كران 
 )دنباله(  دار، نزولي غيركران   دار، صعودي غيركران 

31اگر  .134 2x
a alog log  آنگاه لگاريتم ،x  3در مبناي

aكدام است؟  

 1  2  
2
2  

2
 )لگاريتم( 1
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5ي مثلثاتي هاي معادله مجموع تمام جواب .135 4 1sin x sin x cos    0ي در بازه 2[ , ] كدام است؟  
 8  9  10  11 )ي مثلثاتي معادله( 

2fاگر .136 (x) x [x] حاصل ،
1

1
1x

f (x) f ( )
lim

x




  .)، نماد جزءصحيح است[ ](كدام است؟  

 )و مشتق جزء صحيح( 2  -2  -4  صفر 
yبر منحني، خط مماس زيرشكل  در .137 x ي در نقطهx a رسم شده است. a كدام است؟  

 9  
 12 
 36  
 )مشتق(  24 

ي اگر تابع با ضابطه .138
2

3
3 1

2 3 1
x ax , x

f (x)
bx ln x , x

    
   

1xدر    پذير باشد، مشتقa b  كدام

 )پذيري مشتق(  ت؟اس

 1-  3  7  3- 

مشتق تابع .139
2

2
2 1
1

sin x( tan x)
f (x)

tan x





12xي  در نقطه


 مثلثات و مشتق( كدام است؟( 

 1-  1  2  2- 

xاگر .140
f (x) sin

x

  1گاه حاصل ، آنf ( )  كدام است؟)   مشتق( .)عالمت جزء صحيح است( 

 
2

   
 2

        

 
  كنند؟ ي زير را به طور صحيحي تكميل مي چند مورد، جمله .141

  . . . قطعاً باعث اختالل در مسير ساخت آرژينين شده باشد،هاي نوروسپوراكراسا وقوع جهش  اگر در هاگ
 .هاي غيرآنزيمي را نيز داشت توان انتظار اختالل در توليد پروتئين مي -الف
 .ماده در اين مسير رو به كاهش خواهد گذاشت ميزان توليد هر پيش -ب
 .اند هاي آرژينين بر اثر جهش تغيير يافتهكدون -ج
 .به محصول درمحيط كشت حداقل صورت نخواهد گرفتتبديل سيترولين  -د

 )سازي پروتئين( 4  3  2  1 
   . . . مراز، ابتدا پلي RNAبراي ساخت  E.coliدر باكتري  .142

  .شود متصل مي mRNAساختاري متشكل از نوكلئيك اسيد و پروتئين به  
 .شوند هيدروليز مي DNAي پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته 
 .كنداي را شناسايي ميمي پروتئيني، توالي نوكلئوتيدي ويژهآنزي 
 tRNAسازي پروتئين( .كدون آن دو باز پيريميديني داردشود كه آنتياي وارد ريبوزوم مي( 

  . . .مشاهده شود، . . . در تنظيم بيان ژن اپران لك، هرگاه  .143
 .دهد رخ نميهاي اپران لك  رونويسي از ژن –بيان ژن پروتئين مهاركننده  
هاي مربوط به جذب الكتوز در مدتي  ي آنزيم ي توليد كنندهmRNA–الكتوز كافي در محيط باكتري  

 .يابد كوتاه افزايش مي
هاي اپران لك  يك از مراحل رونويسي از ژن هيچ –عدم توانايي پروتئين مهاركننده در اتصال به آلوالكتوز  

 .دهد رخ نمي
ي الكتوز در باكتري  كننده  همانند زمان حضور الكتوز، آنزيم تجزيه –يط باكتري عدم حضور الكتوز در مح 

 )سازي پروتئين(   .وجود دارد

 شناسي زيست 2 آزمون
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  كند؟زير را به درستي تكميل مي ي چند مورد جمله .144
   ».شود مي. . .  اي نوع دوم، همواره سبب تغيير جهش نقطه. . .  اي نوع اول جهش نقطهساز  در نوعي ژن پروتئين« 
 تعداد رمزهاي ژن                                         –همانند  -الف
 پپتيد نوع آمينواسيدهاي پلي –برخالف  -ب
 سازي مولكول حاصل از اولين قدم پروتئين –همانند  -ج
 ترتيب آمينواسيدهاي پلي پپتيد  –برخالف  -د

 )سازي پروتئين( صفر  3  2  1 
  تري درست است؟كدام عبارت در مورد باك .145

 ». . .ي  در مرحله«
 .كند رونويسي، آنزيم رونويسي كننده، نوكلئوتيد مناسبي را براي جايگاه آغاز انتخاب مي اول 
 .شود ، گسسته ميDNAي الگو و غير الگوي رونويسي، پيوند بين بازهاي آلي دو رشته دوم 
 .شود ريبوزوم منتقل ميA، كدون پايان به جايگاهtRNAينجايي آخر ترجمه، با جابه ي ادامه 
 )سازي پروتئين( .شود آغازي با نخستين رمز جفت مي tRNAديگر، ترجمه، پس از اتصال دو زير واحد ريبوزوم به يك آغاز 

   . . .هاي  كدام عبارت درست است؟ در سلول .146
 .شودمراز ويژه ساخته ميپليRNAتوسط يك نوع  RNAها، هر مولكول برخالف پروكاريوت يوكاريوتي 
 .داراي چندين جايگاه شروع رونويسي است DNAها، هر مولكول همانند يوكاريوت پروكاريوتي 
 .شودمولكول پروتئين تبديل مي پپتيدي بر اثر پيچ و تاب، به يك ي پلي ها، هر رشتهيوكاريوتي همانند پروكاريوت 
 )سازي پروتئين( .دهدها، تغيير زبان اطالعات از نوكلئيك اسيدي به آمينواسيدي در سيتوپالسم رخ ميپروكاريوتي برخالف يوكاريوت 

  است؟ نادرستكدام عبارت  .147
 .دي وجود ندارداسيداراي بنيان ي  ماده ، نوعي آنزيم با پيشكتونوريا آلكاپتونوريا همانند فنيل در 
 .شود ها وجود دارد، ولي تنها در اريتروسيت بالغ از آن رونويسي مي ي سلول ژن هموگلوبين در همه 
ي آندوپالسمي  هاي شبكه ي موجود در ريبوزومrRNAهمانند  Iمراز  پلي RNAتوليد و فعاليت  هاي محل 
 .اند متفاوت هم  زبر با
 )سازي پروتئين(  .ز سه برابر تعداد انواع آمينواسيدهاي سلول استهاي ژنتيكي بيش اانواع رمز تعداد 

  ». . .در سلول تخم دوزيست «است؟  نادرستكدام عبارت  .148
 .شوند ها، هرگز ترجمه نمي محصوالت حاصل از رونويسي ژن بعضي 
  .گيرند ، مورد ترجمه قرار ميmRNAقرارگرفته در دو انتهاي  نوكلئوتيدهاي 
 .شود هدايت مي DNAاي به سمت توالي خاصي از  هاي ويژه كننده به كمك پروتئين سيرونوي آنزيم 
 )سازي پروتئين( .هاي حاصل از ترجمه در يك محل وجود ندارد هاي حاصل از رونويسي و مولكول توليد مولكول امكان 

  ؟دده نميي نوتركيب از ژن انسولين و پالزميد باكتريايي كدام مورد رخ DNAبراي ساخت  .149
  مراز و هليكاز   پلي DNAهاي از آنزيم استفاده 
 شدن و تشكيل پيوند فسفودي استر شكسته 
  مختص پروكاريوتي    از آنزيم استفاده 
 )تكنولوژي زيستي(   شدن و تشكيل پيوند هيدروژني شكسته 

  .مؤثر باشد تواند نمي. . .  هاي مهندسي ژنتيك در در بين كاربرد .150
 ها ها براي افزايش توليد شير، زادگيري انتخابي گاو تغيير دام يا اصالح 
 هاي ژنتيك، استفاده از يك قطره خون يك فرد پزشكي جهت درمان ناهنجاري 
 هاي ژني، ساخت پالزميد حاوي ژن خارجي ي دارو براي درمان بسياري از بيماري تهيه 
 )تكنولوژي زيستي( به بدن فردشده  ضعيفدن باكتري يا ويروس جهت جلوگيري از التهاب ويروسي بافت كبدي، وارد كر 

  . . .در طي ايجاد دالي  .151
 .اطالعات سلول جنسي استفاده نشد از 
 .ي يك سلول تمايز يافته، مجدداً استفاده گرديد اطالعات غيرفعال شده از 
 .ها توسط شوك الكتريكي انجام گرفت بين گامت لقاح 
 )تكنولوژي زيستي(  .ليگاز استفاده گرديدDNAهمانند آنزيم محدودكننده از 

  . . . توان ينم ك،يژنتي مهندس در .152
 .كرد كيتفك گرييكد از الكتروفورز ژل در را RNA مختلف يها مولكول 
 DNAنمود ريتكثي باكتر در گازيل و محدودكنندهآنزيم  از استفاده با را بينوترك ي. 
 .كرد استفادهي آدم بهي خارج ژن تيهداي براي جانور روسيو از 
 )تكنولوژي زيستي(   .كرد ديتول جانوران برابر در مقاومي زراع اهانيگ 
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  ». . . EcoRI«است؟  نادرستكدام  .153
 4

7
 .شكند هيدروژني جايگاه تشخيص خود را مي پيوندهاي

 2
10

 .شكند فسفات جايگاه تشخيص خود را مي -قند پيوندهاي

 1
2

 .شكند دار جايگاه تشخيص خود را مي كوواالن بين نوكلئوتيدهاي پورين پيوندهاي

 1
2

 )تكنولوژي زيستي(  . اي است هاش داراي بازهاي آلي دو حلق جايگاه تشخيص نوكلئوتيدهاي 
  كدام عبارت صحيح است؟ .154

 .باشد هر كواسرواتي كه توانايي تقسيم شدن دارد، واجد آمينواسيد مي 
 .شود هايي با پيوند پپتيدي دارد، زنده محسوب مي كه مولكول ميكروسفريهر  
 .كه حاوي مولكول خودهمانندساز است، غشايي دو اليه دارد ميكروسفريهر  
 )پيدايش و گسترش زندگي(  .باشد كه بتواند به روش جوانه زدن تكثير يابد، حامل اطالعات ژنتيكي مي كواسرواتيهر  

  ؟نداردزيستي مغايرت  ي درون هم كدام عبارت با نظريه .155
 .باشند هوازي مي هاي بي ، از خويشاوندان باكتريها ميتوكندري 
 .هاي اوليه تفاوت دارند يوكاريوت ي هاي هسته ها با ژن ميتوكندري هاي ژن 
 .هاي هوازي متفاوت است هاي ميتوكندريايي و باكتري و ساختار ريبوزوم اندازه 
  )پيدايش و گسترش زندگي(  .ها مشابه هستند ي آندوپالسمي زبر و ميتوكندري هاي شبكه در يوكاريوت اوليه، ريبوزوم 

  يك از موارد زير صحيح است؟ كدام .156
 .شود داران، در دوزيستان مشاهده مي در ميان مهره بطوح تنفسي مرطوس اولين 
 .ي كربوهيدرازهايي به مونومرهايش تبديل كرد وسيله توان به سلولي حشرات را مي اسكلت 
 .گذاري درخشكي را دارند امروزي برخالف دوزيستان اوليه، توانايي تخم دوزيستان 
  )پيدايش و گسترش زندگي( .اي قابل توجيه است ها، با الگوي تعادل نقطه ي برخالف پيدايش آنپرندگان و پستانداران در خشك گسترش 

  ». . . جانداراني كه «كند؟ درستي تكميل مي چند مورد، عبارت مقابل را به .157
 .ي خطي و حلقوي دارندDNAدانند، هاي جانوري ميها را منشأ گروهالف ـ آن

 .وهي پنجم از بين رفتند، همگي تنفس ششي يا نايي داشتندها در انقراض گردرصد آن 76ب ـ
 .ج ـ در نخستين همياري در طول تاريخ حيات شركت داشتند، ساختار پرسلولي داشتند

 .ي اُزن داشتند، جانداراني اتوتروف و هوازي بودند ترين نقش را در تشكيل اليهد ـ مهم
 )پيدايش و گسترش زندگي( 4  3  2  1 

  ؟است نادرستي زمين رد در ارتباط با پيدايش و گسترش زندگي در كرهمو كدام .158
ي همزيستي برقرار كردند، منشا هاي كوچك فتوسنتزكننده رابطههايي كه با يوكاريوتيوكاريوتپيش 

 .اندها شدهجلبك
 . وتروف بوده استياري بين دو يوكاريوت اتوتروف و هترزي، نوعي همهاي خشكياولين همزيستي بين پرسلولي 
 .اندكه عموماً تحت تأثير محيط قرار دارند و هومئوستازي ضعيفي دارند، فاقد محيط دروني جانداراني 
  )پيدايش و گسترش زندگي( .كنندهاي زمين زندگي ميسطح خشكي% 7هاي جانوري و گياهي تنها در از گونه% 50بيش از  امروزه 

  . . .بر اساس نظر  .159
 . اند در گذر زمان دچار تغييرات تدريجي شده دارانجانليل،  
 .مالتوس، رشد جمعيت گندم همانند انسان به صورت مضربي از يك عدد ثابت است 
 .شود شود به نسل بعد منتقل مي المارك، صفات اكتسابي كه در طول زندگي يك فرد ايجاد مي 
 )ها تغيير و تحول گونه( .ترند ، نسبت به دو محيط نزديك هم، شبيهداروين، افراد يك گونه در دو محيط مشابه هم اما دور 

   . . .در  .160
 .امكان يافتن فسيل وجود ندارد علفزارها 
 .تر است ها امكان فسيل شدن بيش عمق نسبت به بيابان كم درياهاي 
 .شوند تر جانداران پس از مرگ به فسيل تبديل مي ارتفاع مرطوب بيش كم هاي زمين 
 )ها تغيير و تحول گونه( .تر است ها، امكان فسيل شدن بيش هاي مرتفع كوهستان آتشفشاني قطعاً نسبت به جنگل اطقمن 

   . . .داران، قطعاً  در بين مهره. . . هاي  اندام .161
  .اند وستيجيال -رفته و فاقد نقش تحليل 
 .كار يكساني دارند -داراي اساس ساختاري يكسان 
  .اند فنوتيپي يكسان از لحاظ -همولوگ 
 )ها تغيير و تحول گونه(   .اند تحليل رفته و فاقد هرگونه نقشي -وستيجيال 
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   . . .يند تغيير و تحول جانداران ادر فر .162
 .ي خويشاوندي جانداران با هم است كننده هاي حدواسط نفي نشدن حلقه پيدا 
 .ناسورها بوده استپستانداران به طور ناگهاني و در پي انقراض داي پيدايش 
 .داران از ابتدا تاكنون همواره فرض شده است دم در رويان مهره وجود 
 )ها تغيير و تحول گونه(  .طبيعي سبب ايجاد تغييرات در افراد جانداران شده است انتخاب 

  . . .محيط  .163
  .هم در ايجاد تفاوت در جمعيت و هم در جهت تغيير جمعيت نقش دارد 
  .فاوت در جمعيت نقش ندارد اما در جهت تغيير جمعيت نقش دارددر ايجاد ت 
  .كند ايجاد تفاوت در جمعيت نقش دارد اما جهت تغيير جمعيت را مشخص نمي در 
 )ها تغيير و تحول گونه(  .ايجاد تفاوت در جمعيت همانند ميزان و جهت تغيير جمعيت نقش ندارد در 

پس از . برابر افراد مغلوب است 8فراواني افراد غالب  AA،Aa،aaژنوتيپ در جمعيتي در حال تعادل با سه نوع  .164
  . . .سه بار خودلقاحي در اين جمعيت 

4افراد هموزيگوس  فراوانيبه  
72

  .شود افزوده مي 

4افراد هتروزيگوس  فراوانياز  
72

 .شود م ميك 

28افراد هموزيگوس غالب فراوانيبه  
72

  .  شود افزوده مي 

8نسبت افراد هتروزيگوس اوليه به افراد هموزيگوس در نسل سوم  
17

 )ژنتيك جمعيت(  .شود مي

را . . . امروزه انتخاب طبيعي. . . در ارتباط با صفت « كند؟تكميل مي ينادرستي مقابل را به  كدام عبارت جمله .165
 ». گزيندبرمي

  ايهاي آستانههاي ذرت ـ يكي از فنوتيپميزان روغن دانه 
 ها ـ فنوتيپ ميانهي بدن اسب اندازه 
  هاي ناهمگن در محيط ايهاي آستانههاي كامرون ـ فنوتيپسهره منقاري  اندازه 
 )ژنتيك جمعيت(  آدمي هنگام تولد ـ فنوتيپ ميانه نوزادانن وز 

  . . .نوعي از انتخاب طبيعي كه در آن شايستگي يك فنوتيپ با فراواني آن در جمعيت نسبت عكس دارد،  .166
  .شودپايداركننده، از عوامل ايجاد تنوع در جمعيت محسوب مي انتخاببرخالف  
 .كاهدي طوالني از تنوع فنوتيپي جمعيت مي ز يك دورهكننده، پس ا متوازن انتخابهمانند  
 .شودگسلنده، از عوامل استمرار گوناگوني در جمعيت محسوب مي انتخابهمانند  
 )ژنتيك جمعيت(  .تري در جمعيت داردگزيند كه فراواني كمدار، فنوتيپي را برميجهت انتخاببرخالف  

 ». نيست، ممكن . . . ي مختلف  آميزش بين دو گونه« كند؟ يل ميي مقابل را به درستي تكم چند مورد، جمله .167
 كنندهاي مختلف سال توليدمثل ميكه در فصل قورباغه -الف 
 وزغ بزرگ با وزغ كوچك درخت بلوط  -ب 
  تاب كه الگوي تابش نور متفاوت دارندهاي شب  حشره -ج 
 هستند چكاوك كه به دليل آواز متفاوت داراي جدايي رفتاري -د 

 )ژنتيك جمعيت( 4  3  2  1 
دو Bو فراواني اللBدو برابرAاگر فراواني الل. نوع الل است 3در جمعيتي در حال تعادل صفتي اتوزومي داراي  .168

 . . .ه گا آن باشدCبرابر

 14
49

  .اند جمعيت از اين نظر ناخالص
  .استBBدو برابرAAفراواني افراد 
  .دارندAحدود نيمي از افراد جمعيت براي اين صفت فقط يك الل 
 )ژنتيك جمعيت( .دهند را نشان ميAدرصد جمعيت فنوتيپ 90ها غالب باشد، بيش از  بر ساير اللAاگر الل 

  . . .درطي سه نسل خودلقاحي  نيستهاي غالب و مغلوب برابر هم باشند ممكن  اگر در جمعيتي فراواني الل .169
 . ها باشد ها سه برابر هتروزيگوس وسدر نسل اول مجموع فراواني هوموزيگ 
ها، در نسل دوم فراواني هتروزيگوس 

7
 .            هاي غالب باشد هوموزيگوس 2

 .  هاي مغلوب باشد هاي غالب دو برابر هوموزيگوس در هيچ نسلي فراواني هوموزيگوس 
ها، در نسل سوم فراواني هتروزيگوس 

15
 )ژنتيك جمعيت( .         هاي مغلوب باشد هوموزيگوس 2
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  . . .زايي دگر ميهني  در گونه .170
  .يابد ي طوالني قطعاً يكي از عوامل جدايي توليدمثلي پيش زيگوتي تكامل مي پس از يك دوره 
 .دياب ي طوالني قطعاً يكي از عوامل جدايي توليدمثلي پس زيگوتي تكامل مي پس از يك دوره 
  .كند در صورت كامل شدن فرايند جدايي، تبادل ژني بين دو جمعيت روند پايدار ايجاد نمي 
 )ژنتيك جمعيت( .ي عكس دارد ي سد جغرافيايي با ميزان تحرك افراد جمعيت رابطه اندازه 

نسبت زنان با فنوتيپ صورت  در اين. دريك جمعيت متعادل، فراواني افراد زال با فراواني مردان ناقل زالي برابر است .171
  . . .سالم به افراد داراي الل زالي برابر است با 

 1
2  1

4  2
3  3

 )ژنتيك جمعيت( 4
  است؟ نادرستكدام عبارت  .172

 .ي شارش ژن باشد تواند نتيجهجمعيت مي ي ژني يك كاهش تنوع در خزانه 
 .ي ژني جمعيت شود تواند باعث تغييرات چشمگير در خزانهي تعادل هاردي ـ واينبرگ مي هر عامل برهم زننده 
 .اندي فنيل تيوكارباميد را تشخيص دهند، قطعاً هوموزيگوس توانند مزهافرادي كه نمي 
 )ژنتيك جمعيت( .كنددهد اما اين جهش جهت تغيير گونه را تعيين نميست جهش ژني رخ ي ژنتيك، ممكن ا طي همانندسازي ماده 

  كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به طور  چند مورد جمله .173
 ». . . نيستممكن «

 .ي خامي براي انتخاب طبيعي ايجاد شود بدون جهش، ماده -الف
 .ها، اللي در جمعيت حذف شود گوسها نسبت به هوموزي با باال بودن شايستگي هتروزيگوس -ب
 .ي ديگري وابسته باشد حذف يك الل در جمعيت يك گونه به الل جمعيت گونه -ج
 .هاي زيستا و زايا توليد شود ي مختلف زاده از آميزش دو گونه -د

 )ژنتيك جمعيت( 4   3    2     1 
بوده، ولي دو ژن ديگر از قانون دوم مندل  يك ژن تابع قانون دوم مندل. مفروض است AaBbDdفردي با ژنوتيپ  .174

تواند نشان  كدام گزينه مي. توليد شوند ABDو  Abdهاي  اگر بدون كراسينگ اور گامت. كنند تبعيت نمي
 ي كراسينگ اور در اين فرد باشد؟ دهنده

 
dab

AB D   
a bD

A Bd   
dAb

aB D  
BDa

bdA )ژنتيك جمعيت( 

  . . .ي ازن عوامل غيرزنده  در ايجاد اليه .175
  . اند برخالف عوامل زنده نقش داشته  . اند همانند عوامل زنده نقش داشته 
 )پيدايش و گسترش زندگي( . اند برخالف عوامل زنده نقش نداشته  . اند همانند عوامل زنده نقش نداشته 

   . . . هر آنزيمي كه در .176
 .استر است دخالت دارد، فاقد توانايي سنتز پيوند فسفودي DNAشكستن پيوندهاي هيدروژني  
 .شركت دارد، فاقد توانايي شكستن پيوند هيدروژني است DNAاستر  تشكيل پيوند فسفودي 
 .كندرونويسي مي DNAهاي دخالت دارد، از يكي از رشته DNAشكستن پيوندهاي هيدروژني  
 )سازي پروتئين(  .كندرونويسي مي DNAهاي شركت دارد، از يكي از رشته DNAاستر  شكيل پيوند فسفوديت 
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  .هاي خود را وارد آب نمايند توانند گامت ي جنيني مي در دوره 
 .در خطوط ميدان الكترومغناطيسي استفاده نمايندتوانند براي شناسايي موجود زنده در اطراف خود از آشفتگي  مي 
ي معدني مختلف از طريق  صورت دو نوع ماده توانند مواد معدني زايد حاصل از متابوليسم پروتئين را به مي 

  .آبشش دفع نمايند
 )ندگيپيدايش و گسترش ز( .هاي پشتي خود به چپ و راست باعث حركت رو به جلو شوند توانند با حركت باله مي 
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 n2دو برابر ،n4كند ، در سلول خود تتراد ايجاد مي.  
 n2وn4اند در انواع كروموزوم با يكديگر مشابه.  
 n2وn4هاي خود امكان جهش مضاعف شدن ندارند در گامت.  
 n4سازي گل مغربي از خطايي كه در طي گامتn2ژنتيك جمعيت( .ي گامتوفيت ايجاد شد، به وجود آمد در مرحله( 
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  .ي ساقه يك صفت پيوسته است اندازه 
  .هاي گياهي نقش دارند هاي مرده در حمل شيره هاي زنده همانند سلول سلول 
  .شود تواند در دو نوع اندامك انجام  ي يك سلول مي برخالف برگ متحرك رونويسي در خارج هسته 
 )ها تغيير و تحول گونه( . نه كلم ايجاد شده استهاي رويشي نيز دو گو هاي زايشي دو گونه و از بخش از بخش 




