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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

ریاضی

جمالت دوم و پنجم و دوازدهم از یک دنبالۀ حسابی، می توانند سه جملۀ متوالی از دنبالۀ هندسی باشند. قدر نسبت (نسبت مشترک) دنبالۀ1

هندسی کدام است؟ (جمالت دنباله ثابت نیستند.)
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

؛ مجموع2 اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته بندی می کنیم که تعداد جمالت در هر دسته، برابر شمارۀ آن دسته باشد، 

دو جملۀ اول و آخر دستۀ سی ُام، کدام است؟

(۱), (۳, ۵), (۷, ۹, ۱۱), ...
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

مهندس اسماعل میرزاییآزمون جمع بندی مهر ماه180 دقیقه

جمع بندی
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اگر 8 و 5 به ترتیب جمالت پنجم و دهم یک الگوی خطی باشند، جملۀ شانزدهم کدام است؟3

(2 (1

(4 (3

۱۱/۶۹/۶

۲/۴۱/۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

. در دستۀ نهم واسطۀ4 اعداد طبیعی متوالی را به طریقی دسته بندی می کنیم، که آخرین عدد هر گروه مربع کامل باشد، یعنی 

حسابی بین دو عدد اول و آخر، کدام است؟

{۱}, {۲, ۳, ۴}, ...

72 (2 71 (1

74 (4 73 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

، به صورت کدام بازه ها است؟5 <   مجموعه جواب نامعادلۀ 
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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، باالتر از نمودار تابع  است. طول نقطۀ وسط این بازه کدام است؟6 ، نمودار تابع  ,a)در بازۀ  b)y = −x −۲
 x +
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

: جزء صحیح)7 x)اگر جزء صحیح  برابر  باشد، آنگاه  کدام است؟ ( +۲ x)(−۱)[x ]۲۰[ ]

صفر (2 (1

2 (4 1 (3

−۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388
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، کدام است؟8 ۱مجموعۀ جواب نامعادلۀ  <  <
۲x − ۱
x + ۱

۳

(2 (1

(4 (3

(۰/۶, ۱/۵)(۰/۸, ۱/۲)

(۱, ۲)(۰/۸, ۲)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در یک دنبالۀ هندسی، مجموع سه جملۀ متوالی 19 و حاصل ضرب آن ها 216 است. تفاضل کوچک ترین و بزرگ ترین این سه عدد کدام است؟ (با9

تغ�ر)

5 (2 4 (1

7 (4 6 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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، کدام است؟10 ، در بازۀ  بزرگ تر از  است. بیشترین مقدار  fمقادیر تابع با ضابطۀ  (x) = −  x +
۲
۱ ۲ ۲x + ۶(a, b) 

۲
۷

b − a

5 (2 4 (1

6 (4 5/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

تابع  با ضابطۀ  در دامنۀ  را در نظر بگیرید. نمودار تابع  نیمساز ناحیۀ چهارم را با کدام طول، قطع11

می کند؟
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

fاگر  آنگاه  کدام است؟12 (x) = ۳ + ۲xf (۸)

3 (2 5 (1

8 (4 7 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386
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۱مجموعه جواب نامعادلۀ  به کدام صورت است؟13 <  <
x + ۱

۲x − ۳
۳

(2 (1

(4 (3

R − −۶, ۴[ ]R − −۴, ۶[ ]

x > ۴x < −۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

nبرای هر عدد طبیعی  حاصل  کدام است؟ (نماد  به مفهوم جزء صحیح است.)14 > ۲[  ] −۴n − ۳n + ۱۲ ۲ [  ]n − ۲n۲[ ]

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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، کدام است؟15 ، نمودار تابع با ضابطۀ  در زیر خط  واقع است. بیشترین مقدار  ,a)در بازۀ  b)y =  ۲x − ۴  ∣
∣ ۲

∣
∣y = ۲xb − a

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

شیمی

عنصر  دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی 49، 51، 53 و 54 است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 65 و فراوانی ایزوتوپ سوم 15 درصد باشد،16

درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام  اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ  ها، برابر با جرم اتمی آن  ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر

، برابر با  فرض شود)

A

A۵۰/۹۵ amu

17/5 ، 47/5 (2 29/5 ، 35/5 (1

14/5 ، 50/5 (4 15 ، 50 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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با مشخص شدن جایگاه یک عنصر در جدول تناوبی، چند مورد از مفاهیم زیر برای آن عنصر مشخص می شود؟17

- شمارۀ گروه       - شمارۀ دوره       - شمار ایزوتوپ

- عدد اتمی         - عدد جرمی       - شمار پروتون ها و الکترون های اتم

- شمار نوترون های اتم                  - زیرالیۀ در حال پر شدن اتم

5 (2 6 (1

3 (4 4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

دربارۀ عنصری که اتم آن دارای 10 الکترون با عدد کوانتومی  و  و ۷ الکترون با عدد کوانتومی  است چند مورد از مطالب زیر18

درست می باشد؟

- در گروه 9 جدول تناوبی جای دارد.

- در دورۀ چهارم جدول تناوبی جای دارد و از فلزهای واسطۀ دستۀ  است.

، برابر است. - شمار الکترون های دارای  اتم آن با شمار همین الکترون ها در اتم 

- شمار الکترون های آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم آن،  شمار الکترون های ظرفیتی عنصر ۲۱ جدول تناوبی است.

n = ۳l = ۲l = ۰

d

l = ۱ T i۲۲

 

۳
۱

3 (2 4 (1
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای  و  جدول تناوبی درست است؟19

- شمار الکترون  های الیۀ سوم اتم هر دو عنصر، برابر است.

، آرایش الکترونی اتم گازهای نجیب را دارند. - یون  های  و 

- هر دو عنصر، تنها با عدد اکسایش 2+، در ترکیب  های خود شرکت دارند.

، آخرین عنصر واسطۀ دورۀ چهارم است. -  یک فلز از گروه 2 و 

- همۀ زیرالیه  های اشغال  شده در یون پایدار آن  ها، از الکترون پر شده است.

 X۲۰ Z۳۰

X۲+Z۲+

 X۲۰ Z۳۰

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مقدار گاز  الزم برای تهیۀ 50 لیتر گاز  را از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز  کافی، می  توان به دست آورد و در این فرآیند،20

، برابر با 0/8 چند گرم گاز  تولید می  شود؟  (جرم هر لیتر گاز 

گرم در نظر گرفته شود. گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید) (معادلۀ واکنش  ها موازنه شوند)

SF  ۴HFSCl  ۲

SO  ۲(H = ۱ , O = ۱۶ , F = ۱۹ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol )−۱HF

SCl  (g) +۲ NaF (g) → SF  (g) +۴ S  Cl  (g) +۲ ۲ NaCl(s)

SF  (g) +۴ H O(l) →۲ SO  (g) +۲ HF (g)

42 ، 126 (2 32 ، 126 (1

32 ، 84 (4 42 ، 84 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در کدام ردیف های جدول زیر، نام شیمیایی ترکیب ها درست نوشته شده است؟21

مس  اکسید ، نیتروژن دی اکسید ، سدیم نیترید1

لیتیم کربنات ، کربن دی سولفید ، کلسیم سولفات2

فسفر پنتاکلرید ، کروم دی فلوئورید ، منگنز  اکسید3

سیلیسیم دی اکسید ، باریم یدید ، کربونیل کلرید.4

Na  N , NO  , CuO۳ ۲(I)

CaSO  , CS  , Li  CO  ۴ ۲ ۲ ۳

M nO , CrF  , P Cl  ۲ ۵(II)

COCl  , BaI  , SiO  ۲ ۲ ۲

4 ، 1 (2 3 ، 1 (1

4 ، 2 (4 3 ، 2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی  و 80 درصد جرمی  است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 30 لیتر باشد،22

چند  است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید)  (با کمی تغ�ر)

 Cl۱۷
۳۵Cl۱۷

۳۷

g.L−۱

2/44 (2 1/18 (1

1/22 (4 1/35 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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پس از موازنۀ معادلۀ واکنش  ها، نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش  دهنده  ها در واکنش  به مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده  ها23

، 10/7 گرم مادۀ نامحلول در آب تشکیل شود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  مصرف در واکنش  کدام است و اگر در واکنش 

( می  شود؟ (گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید، 

(II)

(I)(II)ST P
H = ۱ , O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol−۱

(I) NH  CH  COOH(l) + O  (g) → CO  (g) + N  (g) + H  O(g)۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

(II) F e(s) + H  O(l) + O  (g) → F e(OH)  (s)۲ ۲ ۳

1/68 ، 0/65 (2 2/28 ، 0/65 (1

1/25 ، 0/60 (4 1/45 ، 0/60 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

اگر ۱۶ گرم از عنصر  با ۷ گرم از عنصر  واکنش کامل داده و ترکیب  را تشکیل دهد و ۱۲ گرم از عنصر  با 2/8 گرم از عنصر  واکنش24

کامل داده و ترکیب  را به وجود آورد، جرم مولی  چندبرابر جرم مولی  و جرم مولی  برابر چند گرم است؟ (جرم مولی عنصر  را

برابر ۱۲۸ گرم در نظر بگیرید)

AXAXZX

XZ  ۳XZXZ  ۳A

296 ، 0/70 (2 269 ، 0/70 (1

296 ، 0/85 (4 269 ، 0/85 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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مطابق واکنش زیر، یک مول آلومینیم سولفات، باید به تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم فرآوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ باقی مانده برابر شود؟25

O) (معادله واکنش موازنه شود) (با کمی تغ�ر) = ۱۶ , Al = ۲۷ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

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

50 (2 40 (1

77 (4 66 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

اگر هر کیلوگرم از یک نمونۀ آب دارای 1/164 گرم یون هیدروژن سولفات باشد، برای خنثی کردن این یون در یک تن از این نمونه آب، چند گرم سدیم26

هیدروکسید مطابق واکنش زیر مصرف می شود. درصورتی که بازدۀ درصدی واکنش، برابر 80 درصد باشد؟

(H = ۱ , O = ۱۶ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

NaOH + HSO →۴
− Na ++ SO  +۴

۲− H O۲

1000 (2 500 (1

1200 (4 600 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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، 0/5 مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده درصدی27 اگر در واکنش (موازنه نشده): 

واکنش 80 درصد باشد، مطابق معادله های شیمیایی زیر، فرآورده های این واکنش درمجموع با چند مول  واکنش کامل می دهند؟ (با کمی

تغ�ر)

Li N(s) +۳ H  O(l) →۲ LiOH(aq) + NH  (aq)۳

HCl

LiOH(aq) + HCl(aq) → LiCl(aq) + H  O(l)۲

NH  (aq) +۳ HCl(aq) → NH  Cl(aq)۴

2 (2 1/6 (1

4 (4 3/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟28

- خاصیت نافلزی عنصرهای گروه ۱۶ در مقایسه با عنصرهای گروه ۱۴ بیشتر است.

- روند تغ�ر واکنش پذیری عنصرهای گروه های 2 و 17 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیگر است.

- یک فلز قلیایی در مقایسه با سایر فلزهای هم دورۀ خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.

، با عدد اتمی عنصر گروه 2 از دورۀ سوم برابر است. - تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در اتم 

- عنصر  با عدد اتمی ۲۹ یکی از عنصرهای گروه ۱۱ است و به صورت کاتیون های  و  در ترکیب های خود وجود دارد.

A۳۶
۸۴

MM +M ۲+

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

اگر جرم گاز کربن دی اکسید آزادشده از تجزیۀ گرمایی ۱۰ گرم کلسیم کربنات، برابر جرم گاز کربن دی اکسید آزادشده از سوختن کامل 0/03 مول گاز29

H)پروپان باشد، بازده درصدی واکنش تجزیۀ گرمایی کلسیم کربنات، کدام است؟  = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Ca = ۴۰ : g.mol )−۱

CaCO  (s) →۳ CaO(s) + CO  (g)۲

95 (2 90 (1

85 (4 80 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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ن به طور کامل واکنش می دهد و فرآورده های سیرشده،30 ، با 0/15 مول گاز هیدروژ 11/2 لیتر مخلوطی از گازهای اتان، اتن و اتین در شرایط 

تشکیل می شود. اگر شمار مول های اتن و اتین در این مخلوط باهم برابر باشد، چند درصد از مول های مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل می دهد؟

ST P

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

، 0/54 مول اکسیژن خالص مصرف می  شود. فرمول مولکولی این ترکیب31 برای سوزاندن کامل 0/01 مول از یک هیدروکربن زنجیره  ای با فرمول 

کدام است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت دارد؟ (معادلۀ واکنش موازنه شود)

C  H  ۴۰ n

C  H  (s) +۴۰ n O  (g) →۲ H  O(g) +۲ CO  (g)۲

(2 (1

(4 (3

۱۰ , C  H  ۴۰ ۶۲۱۱ , C  H  ۴۰ ۶۰

۱۳ , C  H  ۴۰ ۵۶۱۴ , C  H  ۴۰ ۵۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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اگر ۶۳ گرم  مطابق واکنش زیر، در ظرف سربسته به میزان ۸۰ درصد تجزیه شود، پس از انجام واکنش، درصد جرمی تقریبی32

کروم در تودۀ جامد برجای مانده کدام است؟  (معادلۀ واکنش موازنه شود)

(NH  )  Cr  O  ۴ ۲ ۲ ۷

(H = ۱ , N = ۱۴ , O = ۱۶ , Cr = ۵۲ : g.mol )−۱

(NH  )  Cr  O  (s)  ۴ ۲ ۲ ۷
Δ

Cr  O  (s) +۲ ۳ N  (g) +۲ H  O(g)۲

60/4 (2 78/4 (1

42/5 (4 45/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

چند مورد از مطالب زیر درست است؟  33

- یون  یکی از سازنده  های زنگ آهن است.

- واکنش فلز مس با آهن  اکسید، انجام  ناپذیر است.

- نمک به  دست  آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است.

- از واکنش 0/05 مول آهن  کلرید با سدیم هیدروکسید کافی، 5/35 گرم رسوب تشکیل می  شود. (معادلۀ واکنش موازنه شود)

(H = ۱ , O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

F e۲+

(II)

(III)

F eCl  (aq) +۳ NaOH(aq) → F e(OH)  (s) +۳ NaCl(aq)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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باتوجه به داده های جدول زیر که به عنصرهای دورۀ چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست می باشد؟34

عنصرها

______________

ویژگی

28452639شمار نوترون ها در هستۀ اتم

33/521/5نسبت شمار الکترون های ظرفیتی به شمار الکترون های الیۀ اول الکترونی اتم

اصلیواسطهاصلیواسطهنوع عنصر

ADEM

عدد جرمی عنصر  برابر ۵۲ است؛ میان عنصرهای  و  در جدول تناوبی، ۸ عنصر فلزی جای دارد. (1

، برابر ۱۲ است. شعاع اتمی عنصر  از عنصر  بزرگ تر و تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در اتم عنصر  (2

، با هیدروژن در دمای اتاق واکنش می دهد. 3) و  در ترکیب های خود، به صورت کاتیون +۳ وجود دارند؛ عنصر 

، برابر است. ، از قاعدۀ آفبا پیروی نمی کند؛ شمار الكترون ها با  در اتم عناصر  و  آرایش الکترونی اتم عنصر  (4

AEM

EMD

AMD

Al = ۲DE

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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، 50 درصد جرمی نیتروژن و 30 درصد جرمی کربن مونوکسید، از روی کلسیم اکسید35 ، 10 درصد جرمی  مخلوطی گازی دارای 10 درصد جرمی 

ن به اکسیژن و نسبت درصد جرمی مونوکسید کربن به اکسیژن، در مخلوط گازی خروجی، به ترتیب از عبور داده می  شود. نسبت درصد جرمی نیتروژ

راست به چپ کدام است؟ (واکنش مربوط کامل فرض شود)

SO  ۲O  ۲

2/5 ، 5 (2 3 ، 5 (1

2/5 ، 5/5 (4 3 ، 5/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

زیست شناسی

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟36

"در بخشی از لولۀ گوارش ............"

گاو که آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری می  شوند. (1

اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ و رودۀ کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل می  شود. (2

پرنده که فرآیند آسیاب   کردن غذا انجام می  شود، آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردد. (3

ملخ که غذا نرم و ذخیره می  شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته  اند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟37

"در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی (اسفنکترهای) لولۀ گوارش، فقط ............"

بعضی از - یاخته  های چندهسته  ای دارند. (1

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض رها می  شوند. (2

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (3

بعضی از - در شرایط خاصی، مواد را با سرعت به  سمت دهان می  رانند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام عبارت، دربارۀ همه آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان درست است؟ (با تغ�ر)38

ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند. (1

همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند. (2

بدون صرف انرژی توسط سلول های سازندۀ خود، آزاد می گردند. (3

توسط سلول هایی با فضای بین سلولی اندک، تولید می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام عبارت در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لولۀ گوارش انسان درست است؟39

فقط در الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ روده نفوذ می کند. (1

فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. (2

می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. (3

به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کدام گزینه، درست بیان شده است؟ (با تغ�ر)40

در سیرابی گاو همانند شیردان گوسفند، آنزیم گوارشی یافت می شود. (1

در هزارالی گاو برخالف معدۀ ملخ، آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردد. (2

در رودۀ باریک گاو برخالف سیرابی گوسفند، آنزیم های تجزیه کنندۀ سلولز وجود دارند. (3

در رودۀ باریک گاو برخالف معدۀ ملخ، مواد حاصل از گوارش موادغذایی جذب می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در ماهی خاردار .............. انسان، خون خارج شده از .............، ابتدا به ................ وارد می شود.41

مانند - قلب - روده (2 مانند - روده - قلب (1

برخالف - دستگاه تنفس - قلب (4 برخالف - دستگاه تنفس - مغز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

 چند مورد، دربارۀ خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق نیست؟(با تغ�ر)42

الف) محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می کند.

ب) مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی دی اکسیدکربن دارد.

ج) همۀ هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده است.

د) فقط تحت تأثیر باقی ماندۀ فشار سرخرگی به سمت قلب جریان می یابد.

                                                           

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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در ارتباط با تحریک  های ایجادشده در بخش  های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟43

"به  طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به ............ منتقل می  شود، ............"

الف) تارهای ماهیچه  ای درون دیوارۀ بطن  ها - انقباض دهلیزها آغاز می  گردد.

ب) الیۀ عایق بین دهلیزها و بطن  ها - انقباض بطن  ها پایان می  یابد.

ج) گرۀ دهلیزی بطنی - مرحلۀ انقباض بطن  ها آغاز شده است.

د) تارهای ماهیچه  ای دیوارۀ بین بطن  ها - انقباض دهلیزها پایان یافته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته  های خون را می  سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی  شود، چه مشخصه  ای دارد؟44

در تنظیم تولید گویچه  های قرمز خون نقش دارد. (1

همۀ مویرگ  های آن، مانع عبور مولکول  های درشت می  شود. (2

هنگام خون  ریزی شدید، در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا می  کند. (3

در دفع مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه  های قرمز خون، فاقد نقش است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟45

"به طور معمول در انسان، همۀ رگ  هایی که به دهلیز راست قلب وارد می  شوند، ............ همۀ رگ  هایی که به دهلیز چپ وارد می  شوند، ............"

الف) بر خالف - ترکیب آهن  دار یاخته  های خون آن  ها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.

ب) همانند - خون اندام  های باالتر یا پا�ن  تر از قلب را دریافت می  کنند.

ج) همانند - در الیۀ میانی دیواره، رشته  های کشسان زیادی دارند.

د) بر خالف - تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی خون در آن  ها به جریان درمی  آید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟46

"در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته  های ............"

سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می  کنند. (1

ترشحی، الیه  ای با ضخامت متفاوت را به وجود می  آورند. (2

پوششی و مویرگی از غشاء پایۀ مشترکی استفاده می  کنند. (3

غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضدمیکروبی می  فرستند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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باتوجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خون انسان را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟47

بخش ۲ همانند بخش ۱، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید. (1

بخش ۲ برخالف بخش ۱، خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید. (2

بخش ۱ برخالف بخش ۲، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند. (3

بخش ۱ همانند بخش ۲، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

در یک فرد سالم، در فاصلۀ زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمۀ صدای دوم، کدام اتفاق روی می دهد؟48

ثبت موج  در نوار قلب (2 انقباض دو دهلیز راست و چپ (1

انتشار پیام الکتریکی از گرۀ پیشاهنگ به گرۀ دوم (4 ثبت موج  در منحنی الکتروکاردیوگرام(نوار قلب) (3

QRS

T

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

چند مورد دربارۀ همۀ مویرگ هایی که از رودۀ انسان خارج می شوند، صحیح است؟(با تغ�ر)49

الف) در نهایت محتویات خود را به سمت قلب هدایت می کنند.

ب) بخشی از حجم مایع میان بافتی را دریافت کرده اند.

ج) در ابتدای آن ها حلقه ای ماهیچه ای میزان جریان مواد را تنظیم می کند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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چند مورد، در ارتباط با بخش های چین خوردۀ درونی ترین الیۀ دیوارۀ قلب انسان، صحیح است؟50

الف) ساختارهای کامًال یکسانی را به وجود آورده اند.

ب) از یاخته هایی بسیار نزدیک به هم تشکیل شده اند.

ج) یاخته های آن توسط صفحات بینابینی با یکدیگر مرتبط شده اند.

د) توسط بافتی حاوی رشته های کالژن ضخیم، مستحکم گردیده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

کدام عبارت در مورد یک یاختۀ فعال پانکراس، درست است؟ 51

هر رمزه (کدون) توسط یک پادرمزه (آنتی کدون) شناسایی می شود. (1

تنوع آمینواسید ها کمتر از تنوع tRNAها است. (2

هر آمینواسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد. (3

هر RNA مورد نیاز برای پروتئین سازی، رمزه (کدون) آغاز دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

 کدام عبارت صحیح است؟52

نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات هستند. (1

آکسوِن سلول های عصبی هیپوتاالموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد. (2

تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (3

هر مولکولی که توسط RNA پلی مراز مورد رونویسی قرارمی گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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 کدام گزینه، در مورد سلول های زندۀ قورباغه، صحیح است؟(با تغ�ر)53

هر یک از کدون ها تع�ن کنندۀ آمینواسیدی است که در ساختار پلی پپتید شرکت می کند. (1

همۀ RNAها توسط یک نوع RNA پلی مراز رونویسی می شوند. (2

ژن های mRNAساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند. (3

همۀ RNAها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت ها درست است؟54

الف) هر tRNA که فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاه A رناتن (ریبوزوم) وارد می شود.

ب) هر tRNA که وارد جایگاه A رناتن (ریبوزوم) می شود، با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار می کند.

ج) هر tRNA که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می کند، به جایگاه E رناتن (ریبوزوم) منتقل می شود.

د) هر tRNA که پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر می شود، می تواند به توالی ای از آمینواسیدها متصل گردد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟55

"نوعی آنزیم می  تواند ............"

با کمک فرآیندی انرژی  زا، نوعی واکنش انرژی  خواه را به انجام رساند. (1

پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند. (2

از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنش  های انجام  نشدنی را ممکن سازد. (3

از طریق اتصال با مولکول  های دیگر، تمایل خود را به پیش  ماده تنظیم کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)56

در جانوران، هر نوع ............

الف) تبادل قطعه بین دو کروموزوم، جهش نام دارد.

ب) ناهنجاری ساختاری، باعث تغ�ر طول فام تن ها می شود.

ج) تغ�ری در عدد کروموزومی یاخته ها، جهش محسوب می شود.

د) تفکیک کروموزومی در والدین، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.

2 (2 صفر (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

از ازدواج مردی با گروه خونی  و زنی با گروه خونی  (هر دو به ظاهر سالم)، پسری هموفیل با گروه خونی  و دختری مبتال به تاالسمی57

ماژور که نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است، متولد گردید. در این خانواده، احتمال تولد کدام فرزند در این خوانده می تواند غیرممکن باشد؟(با

تغ�ر)

(CC:سالم، Cc:تاالسمی مینور، cc:تاالسمی ماژور)                                     

A+B+O−

پسری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی    (1

دختری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی    (2

پسری مبتال به تاالسمی ماژور و هموفیلی با گروه خونی   (3

دختری مبتال به تاالسمی مینور و هموفیلی با گروه خونی   (4

AB−

O+

B+

A−

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

هر یاختۀ موجود در خون که از تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود، توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را دارد؟58

و  (2 پیرووات و  (1

4) و گلوکز استیل کوانزیم  و الکتات (3

NADHNADHF ADH  ۲

AF ADH۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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باتوجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت (صفت چندجایگاهی) در کتاب درسی، کدام عبارت نادرست است؟59

ن نمودی (ژنوتیپی) حاوی همۀ انواع دگره (الل)ها در بخش ۴، وجود دارد. ژ (1

ن نمود (ژنوتیپ) در بخش ۵، در هر جایگاه ژنی، دگره (الل) بارز دارد. هر ژ (2

ن نمود (ژنوتیپ) در بخش ۶، در یک جایگاه ژنی ناخالص است. هر ژ (3

ن نمود (ژنوتیپ) در بخش ۲، در دو جایگاه ژنی خالص است. هر ژ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟60

"یاخته های گیاهی ممکن است به سبب تجمع محصوالت نهایی حاصل از روش هایی برای تأمین انرژی، حیات خود را از دست بدهند، در همۀ این

روش ها، هم زمان با به وجود آمدن ............ می شود."

ترکیب نهایی، NADH مصرف (2 ، کربن  دی اکسید تولید (1

نوعی قند سه کربنی، ADP مصرف (4 ترکیب سه کربنی،  تولید (3

NAD+

NAD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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ن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه، جهش نقطه ای از نوع یک روی داده است. در این باکتری، قطعًا تغ�ری در کدام مورد صورت نمی گیرد؟(با61 در ژ

تغ�ر)

فعالیت محصول ژن (2 اندازه رونوشت اولیۀ ژن (1

ن تنظیم بیان ژ (4 اندازۀ عامل اصلی انتقال صفات (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام عبارت در ارتباط با زیست  شناسان صحیح است؟62

افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک می  دانند. (1

ساختارهای آنالوگ را به  عنوان شواهدی برای تغ�ر گونه  ها در نظر می  گیرند. (2

توالی  های آمینواسیدی حفظ  شدۀ پروتئین  ها را فقط خاص افراد یک گونه می  دانند. (3

معتقدند، اندام  های وستیجیال در همۀ جانداران تکامل  یافته، دارای نقش بسیار جزئی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

هر جاندار حاصل از آمیزش دو گونه مختلف که ............ است، قطعًا ............ (با تغ�ر)63

نازا - توانایی تکثیر اطالعات ژنتیکی والدین خود را دارد. (2 ن بین نسل ها را پایدار می کند. زیستا - روند تبادل ژ (1

نازا - با فاصلۀ کوتاهی پس از تولد می میرد. (4 زیستا - زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در خانواده  ای که والدین هر دو سالم  اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی شمارۀ هشت با64

گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟

پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (1

پسری با گروه خونی AB، دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (2

دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 (3

دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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ن نمود (ژنوتیپ)65 با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی سفید (WW) روی کاللۀ گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژ

برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

RRR - صورتی (2 WWR - صورتی (1

WWW - سفید (4 WRR - سفید (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام عبارت، در مورد همۀ یاخته های خونی قرمز بالغ یک فرد بالغ درست است؟(با تغ�ر)66

لوله های پروتئینی کوچک، طی مرحلۀ  چرخۀ سلولی مضاعف می گردند. (1

بودن یا نبودن نوعی پروتئین روی غشا آن در تع�ن گروه خونی نقش دارد. (2

لوله های پروتئینی کوچک، در بخش مرکزی سانتریول (میانک)ها وجود دارند. (3

هسته ای کروی پوشش دار با هموگلوبین فراوان دارند. (4

G۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)67

"در حین هر نوع انقباض ماهیچۀ دو سر بازو ............ "

الف) یون هیدروژن در مرحله بی هوازی تنفس تولید می شود.

، دو مولکول تولید می شود. ب) به ازای هر مولکول 

ج) مرحلۀ بی هوازی تنفس انجام می گیرد.

د) با تبدیل شدن پیروویک اسید به استیل کوآنزیم A، مولکول NADH تولید می شود.

F ADH۲AT P

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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چند مورد را می توان دربارۀ مردی با گروه خونی  و درگیر با مشکل انعقاد خون، با قاطعیت بیان داشت؟68

الف) بر روی فام تن (کروموزوم) شمارۀ ۹، فاقد هرگونه دگره (الل) گروه خونی است.

ب) بر روی نوعی فام تن (کروموزوم جنسی آن، دگره ای (اللی) نهفته قرار گرفته است.

ج) بر روی یکی از بلندترین فام تن (کروموزوم)های موجود در کاریوتیپ آن، ژن D واقع شده است.

د) گویچه های قرمز کربوهیدرات دار آن، از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند.

O+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

در ارتباط با همۀ سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه  ای جدید می  شود، کدام مورد به  طور حتم صادق است؟69

به   وجود آمدن کامه (گامت)  هایی متفاوت (از نظر محتوی ژنی) با کامه (گامت)  های طبیعی والدین الزامی است. (1

انتخاب طبیعی با ایجاد تغ�ر در افراد، فراوانی دگره (الل)های جمعیت را تغ�ر می  دهد. (2

در ابتدا رانش دگره  ای، به  شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می  افزاید. (3

ن، جلوگیری می  نماید. مانع جغرافیایی از شارش ژ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکالی باشد؟70

الف) تغ�ر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندۀ الکتوز

ن ب) عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژ

ج) عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین

د) افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

فیزیک

ارتفاع یک مخروط توپر به چگالی  برابر با طول ضلع یک مکعب توپر به چگالی  است و شعاع قاعدۀ آن، نصف طول ضلع مکعب است، اگر71

( جرم این دو باهم برابر باشد،  کدام است؟ (

ρ۱ρ۲

 

ρ  ۲

ρ  ۱π = ۳

(2 (1

2 (4 4 (3

 

۴
۳

 

۴
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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مطابق شکل زیر، وزنه ای به جرم 2 کیلوگرم را با سرعت اولیۀ  از 2 متری باالی یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می کنیم. اگر از جرم فنر و72

مقاومت هوا صرف نظر کنیم و بیشینه انرژی ذخیره شده در فنر  باشد، بیشینه تراکم طول فنر چند سانتی متر است؟ 

۲ m/s

۴۶J(g = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

۱/۳

۵

۸

۱۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

یک ماشین باالبر، برای باال بردن وزنه ای به جرم  تا ارتفاع معینی از سطح زمین  انرژی مصرف می کند. اگر این وزنه از ارتفاع فوق73

( بدون سرعت اولیه در شرایط خأل رها شود، با تندی  به زمین می رسد. بازده این ماشین چند درصد است؟ (

۵۰ kg۲۰۰۰ J
۸ m/sg = ۱۰ N/kg

60 (2 55 (1

80 (4 75 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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مطابق شکل زیر، آونگی به طول 1/25 متر، با سرعت  از وضعیت نشان داده شده (نقطۀ A) عبور می کند. کمترین مقدار  چند متر بر ثانیه باشد تا74

( ریسمان بتواند به وضعیت افقی برسد؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود،  و 

vv

g = ۱۰m/s۲sin ۳۷ =∘ ۰/۶

(1

(2

(3

(4

۲

۲ ۵

۵

۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

ن و کار75 در شکل زیر، جسمی به جرم 500 گرم را از نقطۀ  رها می کنیم. جسم می لغزد و با تندی  به سطح افقی می رسد. کار نیروی وز

( نیروی اصطکاک، در این جابه جایی، به ترتیب چند ژول است؟ (

A۳ m/s

g = ۱۰ m/s۲

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

۴−۱/۷۵

۴−۲/۲۵

۸−۵/۷۵

۸−۶/۲۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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مطابق شکل زیر، در یک استوانۀ بلند به سطح مقطع  تا ارتفاع  از یک مایع به چگالی 1250 گرم بر لیتر قرار دارد و فشار در ته لوله76

 است. چند سانتی متر مکعب از مایع دیگری به چگالی 800 گرم بر لیتر به مایع داخل لوله اضافه کنیم تا فشار در ته لوله به  برسد؟ (

( ،  و 

۲۰ cm۲۱۰ cm

P  ۱۱/۰۲P  ۱

P  =۰ ۷۵ cmHgρ جیوه=  ۱۳/۵ g/cm۳g = ۱۰ N/kg

(1

(2

(3

(4

۵۱/۲۵

۲۵۶/۲۵

۵۱۲/۵

۲۵۶۲/۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در مکانی که فشار هوا  است، اگر از عمق ۱۰ سانتی متری مایعی، به عمق ۵۳ سانتی متری برویم، فشار 1/5 برابر می شود. چگالی77

( مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ (

۱/۰۲۶ × ۱۰ P a۵

g = ۱۰ m/s۲

2/6 (2 2/5 (1

13/8 (4 13/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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در شکل مقابل، فشار در نقطۀ B چند برابر فشار در نقطۀ A است؟ (78

(

P  =۰ ۹/۹ × ۱۰ P a , ρ  =۴
 آب  ۱ g/cm , g =۳ ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

 

۴
۵

 

۵
۶

 

۱۹
۲۰

 

۲۰
۲۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

، فشار هوای بیرون  و 79 ، چگالی جیوه  فشار در نقطۀ A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب 

است)

۱۰۰۰ kg/m۳۱۳۶۰۰ kg/m۳۱۰ P a۵g = ۱۰ N/kg

79/6 (1

119/6 (2

68/4 (3

120/4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در شکل زیر، اگر بیشینه نیرویی که کف ظرف می تواند از طرف جیوه تحمل کند، 135 نیوتن باشد، حداکثر چند سانتی متر جیوه می توان به ارتفاع جیوه80

= جیوه و  است.) سطح کف ظرف،  =در لوله اضافه کرد تا ظرف شکسته نشود؟ ( ۲۰cm۲۱۳۵۰۰ kg/m۳g = ۱۰ m/s۲

5 (1

10 (2

20 (3

90 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

در درون یک مکعب فلزی به ضلع  حفرۀ خالی کروی به شعاع  وجود دارد. اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازۀ 0/004 میلی متر81

افزایش یابد، شعاع حفره ............ می یابد.

۲۰cm۵cm

0/001 میلی متر افزایش (2 0/001 میلی متر کاهش (1

0/003 میلی متر افزایش (4 0/003 میلی متر کاهش (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385
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شکل، تا ارتفاع معینی جیوه وجود دارد. اگر در یکی از شاخه ها روی جیوه آب بریزیم تا ستون آب به 21/6 سانتی متر برسد، سطح جیوه82 در یک لولۀ 

در شاخۀ مقابل، نسبت به وضعیت اولیه، چند سانتی متر باال می رود؟ (چگالی آب و جیوه به  ترتیب  و  است)

U

۱ g/cm۳۱۳/۵ g/cm۳

1/6 (2 0/8 (1

3/2 (4 0/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

طول یک میلۀ آهنی در دمای صفر درجۀ سلسیوس، یک میلی متر بیشتر از طول یک میلۀ مسی در همین دما است. اگر دمای میله ها را به 100 درجۀ83

سلسیوس برسانیم، طول میلۀ مسی 0/5 میلی متر بیشتر از طول میلۀ آهنی خواهد شد. طول اولیۀ میلۀ آهنی چند متر است؟ (ضریب انبساط طولی

۱/۲آهن و مس در SI به ترتیب  و  است) × ۱۰−۵۱/۸ × ۱۰−۵

2/498 (2 1/102 (1

4/448 (4 2/503 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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در شكل زير، سطح مقطع لوله  است. در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب مایع مخلوط نشدنی به چگالی 84

بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟

۱ cm۲ρ =۳ ۰/۸ g/cm۳

3/5 (1

7/2 (2

9 (3

12 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

در شکل زیر، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع ها را باهم مقایسه کنیم، کدام رابطه85

درست است؟

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

P  =A P BP  <C P  D

P  <A P BP  <C P  D

P  =A P BP  =C P  D

P  >A P BP  =C P  D

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی جابه جایی متحرک در فاصلۀ زمانی  تا 86

چند متر است؟

t = ۶st = ۱۲s

12 (1

18 (2

22/5 (3

32/5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

، کدام87 نمودار شتاب- زمان متحرکی که از حال سکون روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در بازه زمانی  تا 

مورد درست است؟

xt  =۱ ۲۰st =۲ ۳۵s

حرکت تندشونده است. (1

حرکت کندشونده است. (2

جهت حرکت یک بار تغ�ر می کند. (3

متحرک درجهت محور  حرکت می کند. (4x

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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معادلۀ سرعت - زمان متحرکی در  به صورت  است، تندی متوسط متحرک در بازۀ زمانی  تا  چند متر بر ثانیه88

است؟

SIv = −۶t + ۱۸t  =۱ ۰ st =۲ ۴ s

7/5 (2 6 (1

11/5 (4 8 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x در لحظۀ  از مبدأ می گذرد، مطابق شکل زیر است. اگر  باشد، بیشترین فاصلۀ89

، چند متر است؟ متحرک از مبدأ در بازۀ زمانی  تا 

t = ۰v  =۰ −۱۰m/s

t = ۰t = ۳۵ s

210 (1

225 (2

325 (3

350 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. اگر در لحظۀ  فاصلۀ دو متحرک ۱۵۰ متر باشد و تندی متحرک A،  برابر تندی90

متحرک B باشد، فاصلۀ دو متحرک در لحظۀ  چند متر است؟

t = ۰۲
t = ۲۰ s

50 (1

100 (2

150 (3

200 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

در فاصلۀ 10 متری از یک منبع صوت، تراز شدت صوت 20 دسی بل بیشتر از تراز شدت صوت آستانۀ دردناکی است. در فاصلۀ چندمتری از این منبع91

صوت تراز شدت صوت 20 دسی بل کمتر از تراز شدت صوت آستانۀ دردناکی است؟ (از جذب انرژی توسط محیط صرف نظر شود)

20 (2 100 (1

1000 (4 200 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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ن این فضانورد وقتی92 جرم فضانوردی  است. اگر شتاب گرانش در سطح زمین  و شعاع متوسط کره زمین  باشد. وز

داخل سفینه ای است که در ارتفاع ۶۴۰۰ کیلومتری سطح زمین به دور آن می چرخد، چند نیوتن است؟

۸۰ kg۹/۸ m/s۲۶۴۰۰ km

392 (2 800 (1

صفر (4 196 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

، حرکت نوسانگر،93 معادلۀ حرکت هماهنگ سادۀ یک نوسانگر در  به صورت  است. در بازۀ زمانی  تا 

چند ثانیه تندشونده است؟

SIx = ۰/۰۲ cos ۴πtt  =۱  s
۱۲
۱

t =۲  s
۶
۷

(2 (1

(4 (3

 

۶
۵

 

۶
۷

 

۱۲
۷

 

۲۴
۱۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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جسمی به جرم  روی سطح افقی بدون اصطکاکی با سرعت  در حال حرکت است. اگر نیروی افقی  در جهت حرکت جسم به94

مدت 4 ثانیه بر جسم وارد شود، در پایان این مدت، تکانۀ جسم چند  می شود؟

۲kg۵m/sF = ۳N

kg.m/s

18 (2 12 (1

38 (4 22 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

۳شکل زیر، تصویر لحظه ای از موجی الکترومغناطیسی را نشان می دهد که با سرعت  در حال انتشار است. کدام مورد درست است؟95 × ۱۰ m/s۸

مدت زمانی که طول می کشد که میدان های الکتریکی و مغناطیسی یک نوسان کامل (1

انجام دهند،  ثانیه است.

میدان های الکتریکی و مغناطیسی در هر ثانیه  نوسان انجام (2

می دهند.

مسافتی که موج در مدت یک ثانیه طی می کند، ۳۰۰ نانومتر است. (3

این موج در ناحیۀ مرئی طیف قرار دارد. (4

۱۰−۱۵

۱/۵ × ۱۰۱۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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۲اگر شدت صوت  برابر شود، تراز شدت صوت چگونه تغ�ر می کند؟ 96 ۱۰(log ۲ = ۰/۳)

40 برابر می شود. (2 8 برابر می شود. (1

40 دسی بل افزایش می یابد. (4 8 دسی بل افزایش می یابد. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

شکل زیر، تصویری از موجی عرضی در یک ریسمان کشیده را در لحظۀ  نشان می دهد. اگر سرعت انتشار موج  باشد، در بازۀ زمانی97

 تا  حرکت ذرۀ M چگونه است؟

t = ۰۲ m/s
t  =۱ ۰/۲۵ st  =۲ ۰/۳۵ s

ابتدا کندشونده و سپس تندشونده (1

ابتدا تندشونده و سپس کندشونده (2

پیوسته کندشونده (3

پیوسته تندشونده (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

دو نیروی  و  به جسم   کیلوگرمی اثر می کنند و معادلۀ شتاب حاصل در  به صورت  می شود.  کدام98

است؟

 =F ۱ ۲ −i ۵  j F ۲۱/۵SI=a ۲ −i ۴  jF ۲

(2 (1

(4 (3

+i j−i j

۵ −i j۵ +i j

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386
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در شکل زیر، دو نیروی افقی و قائم به جسم وارد می شود و جسم روی سطح افقی با سرعت ثابت حرکت می کند و نیرویی که سطح به جسم وارد99

می کند، زاویۀ  با سطح افقی می سازد. اگر نیروی  را خالف جهت نشان داده شده در شکل به جسم وارد کنیم، نیرویی که سطح به جسم وارد

می کند، زاویۀ  با سطح افقی می سازد. کدام درست است؟

θ  ۱F  ۲

θ۲

(1

(2

(3

(4

θ  =۲ θ  <۱ ۹۰∘

θ  =۲ θ  =۱ ۹۰∘

θ  <۲ θ۱

θ  >۲ θ۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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نوسانگری روی پاره خطی به طول 12 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. این نوسانگر دو جابه جایی مساوی و متوالی را بدون تغ�ر100

جهت انجام می دهد که مجموع آن ها برابر دامنۀ نوسان است. اگر هریک از این جابه جایی ها در مدت 0/04 ثانیه انجام شود، بیشینۀ سرعت این

πنوسانگر چند متر بر ثانیه است؟  = ۳( )

(2 صفر (1

(4 (3

 ۳
۴

 ۴
۳

 ۲
۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394




