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  )هاي شيمي سؤال(
 پذيري گاز هيدروژن در آب باشد؟ تواند مربوط به انحالل يك از نمودارهاي زير مي كدام - 1

  
  
1(  2(  3(  4(  
  

اگر محلـولي بـه   . حل كردليتر آب  ميلي 100گرم از نمكي را در  40و  20توان حداكثر  ترتيب مي به C50و C10در دماهاي - 2
سـرد كنـيم،    C10ترين مقدار ممكن از نمك موردنظر در آن حل شده اسـت را تـا دمـاي    بيشC50گرم كه در دماي 70جرم 

gچگالي آب(كند؟  حداكثر چند گرم نمك رسوب مي / cm 31( 
1( 66/6  2( 6/11  3( 13  4( 10  

 .است. . . يك . . . آب ليمو همانند  - 3
  محلول-شربت معده )4  سوسپانسيون-دوغ )3  محلول-چاي شيرين )2ي خالص ماده-آب مقطر )1

 بيان شده است؟ نادرستدر حالت كلي در كدام محلول، حالل  - 4
  آب: گرم آب 100گرم پتاسيم نيترات و  70مخلوط  )1
  آب: بگرم آ 40گرم الكل و  50مخلوط  )2
  دمنوش چاي: گرم دمنوش چاي 50گرم شكر و  10مخلوط  )3
  نيتروژن: گرم گاز اكسيژن 2گرم گاز نيتروژن و  10مخلوط  )4

 حالت فيزيكي حالل و حل شونده در كدام گزينه با حالت محلول يكسان است؟ - 5
  آب نمك )4  هوا )3  ي گازدار نوشابه )2  چاي شيرين )1

  )فيزيكهاي  سؤال(
اگـر دو كـره را بـا يـك     . داراي بار مثبت است B ي بار منفي و كره داراي Aي  كره. را در نظر بگيريد Bو  Aسان ي يك دو كره - 6

 ؟افتد سيم نازك به هم متصل كنيم، چه اتفاقي مي
  .كنند شارش مي Aي  به كره Bي  ها از كره الكترون )1
  .كنند شارش مي Aي  به كره Bي  بارهاي مثبت از كره )2
  .شود برقرار مي Aي  به كره Bي  الكتريكي از كرهجريان  )3
  .افتد ي بار دو كره برابر است، جرياني اتفاق مي چون اندازه )4

 ؟شود در يك مدار الكتريكي اگر ولتاژ را دو برابر و مقاومت الكتريكي را نصف كنيم، شدت جريان چند برابر مي - 7

1)3  برابر 4 )2  برابر 2 )1
  كند تغييري نمي )4  برابر 2

 ؟مقاومت الكتريكي در يك رسانا ناشي از چيست - 8
  هاي در حال نوسان  ها با اتم برخورد الكترون )2  ديگر به يك هاي جسم رسانا ها و مولكول برخورد اتم )1
  كم بودن انرژي مولد براي به حركت درآوردن الكترون )4  تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي )3

ي قائم قرار دارد را تدريجاً بـه يـك آونـگ الكتريكـي بـدون بـار        در شكل زير، الكتروسكوپ بارداري كه كالهكش در صفحه - 9
 ؟كند ترتيب چگونه تغيير مي بهαوβهاي زاويه. كنيم نزديك مي

  كاهش، افزايش )1
  كاهش، كاهش )2
  ابتكاهش، ث )3
  ثابت، ثابت )4

  )يشيم( )پيشرفته( علومهاي  سؤال
  8ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  )فيزيك(
 88ي  تا صفحه 76 ي صفحه
  )شناسي زيست(
34ي  تا صفحه 28 ي صفحه
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مقداري بار  Bاگر به آونگ . قرار دارند ي بسيار نزديك و در فاصله بار در مجاورت هم مطابق شكل، دو آونگ الكتريكي هم جرم و بي - 10
 :، دو آونگبدهيممثبت 
  .مانند بدون حركت در وضعيت قائم باقي مي )1
  .شوند از هم دور مي )2
  .شوند به هم نزديك مي )3
  .شوند شوند و سپس از هم دور مي ديگر نزديك مي به يك ابتدا )4

  )شناسي زيستهاي  سؤال(
 ؟ي توزيع بخش سفيد و بخش خاكستري در دستگاه عصبي مركزي انسان كدام گزينه درست است درباره -11

  .دهد در مغز و نخاع، بخش خاكستري قسمت بيروني و بخش سفيد قسمت دروني را تشكيل مي )1
  .دهد ، بخش خاكستري قسمت دروني و بخش سفيد  قسمت بيروني را تشكيل ميدر مغز و نخاع )2
  .دهد در مغز، بخش خاكستري قسمت بيروني و بخش سفيد قسمت دروني را تشكيل مي )3
  .دهد در نخاع، بخش خاكستري قسمت بيروني و بخش سفيد قسمت دروني را تشكيل مي )4

 ؟است نشدهاشاره  در كدام گزينه به يك پاسخ غيرارادي انعكاسي -12
  .زنيم ناخودآگاه و بدون اراده پلك ميوقتي  )1
  .كشيم را عقب مي دستمان ،كند ه اتوي داغ برخورد ميب نوقتي دستما )2
  .كنيم رود، عطسه مي ميمان  وقتي گرد و خاك درون بيني )3
  .شويم ند ميلها ب خوريم، با تكيه به دست وقتي زمين مي )4

 ؟هاي مختلف مغز انسان درست است شكدام گزينه در مورد بخ -13
  .دهد ي مغز ما را مخچه تشكيل مي بخش عمده )1
  .دهد مخچه را كرمينه تشكيل ميي  بخش عمده )2
  .استمخچه هاي ارادي انسان  فعاليتاغلب مركز  )3
  .استهاي مخ   كره ي نيم توانايي حرف زدن انسان به واسطه )4

يـك انسـان   ( ؟درستي اشاره شـده اسـت   هاي مختلف مركز عصبي به بخش و نوع فعاليتهاي زير به محل  ينهيك از گز در كدام -14
 .)رو را در نظر بگيريد ايستاده از روبه

  تنظيم ضربان قلب: فعاليت/ پشت مخچه: محل /ي مغز ساقه )1
  تنظيم تنفس: فعاليت/ ي مغز بخشي از ساقه: محل/ النخاع بصل )2
  توانايي فكر كردن: فعاليت/ هاي مخ كره پايين نيم: محل/ مخچه )3
  ايجاد واكنش انعكاسي: فعاليت/ النخاع زير بصل: محل/ گره حيات )4

 ؟كند نميي زير را به درستي تكميل  كدام گزينه جمله -15
 ». . . بخش محيطي دستگاه عصبي شامل اعصابي است، كه «

  .رسانند هاي مختلف به بخش مركزي دستگاه عصبي مي هاي حسي را از دستگاه پيام )1
  .كنند هاي حسي را از محيط بيرون بدن دريافت و تفسير مي پيام )2
  .كند هاي ديگر بدن منتقل مي هاي حركتي را از بخش مركزي دستگاه عصبي به دستگاه پيام )3
  .رسانند به بخش مركزي دستگاه عصبي ميبيرون بدن هاي حسي را از محيط  پيام )4

  )در يك فرد بالغ و سالم(؟ ستنيكدام گزينه در مورد نخاع صحيح  -16
  .كنند را كنترل مي پاهاهاي  شوند، حركات و احساس اعصابي كه در قسمت كمر از نخاع خارج مي) 2.رابط بين مغز و بخش محيطي دستگاه عصبي است) 1
  .دارد ادامه لگن تا النخاع بصل از ها مهره ستون در) 4  .است بدني ها انعكاس ازي برخ مركز) 3

  كند؟ يمتكميل  نادرست طور به را ريز ي جملهنه، گزي كدام -17
  ».كند ينم. . .  ،يعصب دستگاه. . .  بخش«
  افتيدر بدن درون از فقط را اطالعات -يمركز) 2  افتيدر مغز از راي حس اميپ -يطيمح) 1
  ريتفس راي رونيب اطالعات -يطيمح) 4  ريتفسيي تنها به را اطالعات -يمركز) 3

  است؟ درست مقابل شكل با رابطه در ريز تعبارا از مورد چند  -18
  .كره است داراي دو نيم -الف
  .است نهيكرم نام بهي بخشي دارا -ب
  .فرستدب ها چهيماه بهي حركتي ها اميپتواند  مي -ج
  .دارد قرار آن نييپا در مغز ي ساقه -د
1 (1  2( 2    3( 3   4 (4  

  هاي زير صحيح است؟  چه تعداد از عبارت -19
 .شود بخش مركزي دستگاه عصبي محسوب مي ،ي انسان تا قسمت انتهايي گردن سطح جمجمه از باالي) الف
 .مجراي وسط نخاع، در ميان بخش خاكستري نخاع قرار دارد) ب
  .هاي بدن اگر آسيبي وارد شود قابل ترميم است به هر يك از قسمت) ج
 .تفاوت استجهت جريان عصبي در دندريت و آكسون نسبت به جسم سلولي با هم م) د
  صفر) 4   3) 3  2) 2  1)1

 . . .  رابط بين مغز و بخش محيطي دستگاه عصبي  -20
  .جفت عصب است 31منشاء  )2  .باشد داراي بخش خاكستري در سطوح خارجي خود مي) 1
  .مركز تنظيم ضربان قلب است )4  .كند مخ و مخچه را به نخاع وصل مي )3
  


